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34 OPINIE

Het wordt lente
en de knoppen
komen uit. Het
Brabants Dag-
blad heeft me

uitgenodigd in vier columns
met haar lezers te delen wat
me drijft, bezighoudt, ergert of
juist plezier brengt. Met de len-
te in mijn hoofd schrijf ik mijn
eerste kriebel over Tilburg.
Ik ben geboren en getogen Til-
burger en daar geniet ik sinds
1963 van. Mijn kleine uitstap
naar het mooie Berkel-Enschot

heb ik mezelf vergeven toen
het in 1997 Tilburg-Oost werd.
Het voelde als thuis komen en
ik woon er nog altijd met ple-
zier.
Op dagen als deze pak ik mijn
fiets en rij ik door de stad naar
mijn werk. Ik vraag me dan af
waarom Tilburg vaak zo onder-
gewaardeerd wordt. Al sinds
de ineenstorting van de textiel-
industrie in de jaren ‘70 wor-
stelt Tilburg met haar imago
en moeten Tilburgers steeds
weer vertellen hoe leuk hun
stad eigenlijk is. Steden als
Den Bosch en Breda vertellen
hun eigen verhaal en dat komt
hoofdzakelijk door een mooie
oude binnenstad. Tilburg heeft
dat niet, maar is tenminste zo
gezellig en er gebeurt veel
meer. Op het gebied van kunst,

cultuur, evenementen en on-
derwijs laat Tilburg haar klei-
nere Brabantse zusjes ver ach-
ter zich. Fiets maar eens over
de Körmeling-brug via de Pius-
haven naar het nieuwe
Veemarktkwartier en steek
dan eens over naar de Spoorzo-
ne, om via Talent Square, het
Textielmuseum en het De Pont
museum te eindigen met die-
zelfde Körmeling, maar dan bij
zijn draaiend huis. Er gebeurt
van alles in Tilburg. Er wordt
geïnvesteerd, gebouwd en hard
gewerkt aan mooie plekjes
waar mensen kunnen wonen,
werken, zich kunnen ontwik-
kelen en lol kunnen maken. De
knoppen gaan open en de bloe-
sem bloeit in de stad en dat
moeten we niet alleen zien en
voelen, dat moeten we vooral
ook vertellen. En daar zit met-
een de kneep. Tilburgers zijn
van nature harde werkers, sobe-
re mensen zonder veel poes-
pas, met een doe-maar-ge-
woon instelling, die niet graag
een grote mond opzetten over
‘hun’ stad. Échte kruiken, zeg
maar. De gemeente investeert
aan de andere kant in het ver-
haal van Tilburg en laat zich
daarbij inspireren door een co-
mité van wijzen. Citymarke-
ting heet dat met een mooi
woord. Daar ligt een enorme
kans voor ons Tilburgers om
voor eens en voor altijd van
dat vermaledijde ‘lelijke indus-
triestad imago’ af te komen. Til-
burgers, laat van u horen en
vertel het verhaal van de stad.
Ben trots op Tilburg want Til-
burg, dat zijn wij.

Gastcolumnist Marc Heuvelmans
Berkel-Enschot) is advocaat in Til-
burg en voorzitter van Bedrijven
Overleg Regio Tilburg (BORT).

door Albert Megens

KAATSHEUVEL – Het is van alle tij-
den. Niet alleen leerlingen lijden
onder pestgedrag, maar ook lera-
ren.
Als we aan onze eigen schooltijd
terug denken en er over praten,
dagen de herinneringen daaraan
op.
Gevoelens van medelijden en ver-
laat schuldbesef worden gedeeld.
Op het internet kijken we met
verbazing en afschuw naar filmp-
jes waarin leraren het onderspit
delven.
Afgelopen zaterdagavond sprak
Paul de Leeuw in zijn Pauls Kook-
show met onder anderen Johan
Goosens, leraar en cabaretier,
over diens ervaringen. Eens zat de-
ze begaafde en vriendelijke jon-
gen in mijn brugklas in Kaatsheu-
vel. Hij sprak over zijn ervaringen
toen hij als beginnend docent
voor de leeuwen werd geworpen.

Wellicht zullen mensen uit het
onderwijs beweren dat ik er te
lang uit ben om nog iets zinnigs
over deze problematiek te kun-
nen zeggen. Niettemin vermoed
ik dat pestgedrag van alle tijden
is, dat eerlijke stages onontbeer-
lijk zijn, dat solidariteit binnen
een schoolteam heilzaam is en
dat verkeerde inschattingen van
de schoolleiding veel leed kun-
nen veroorzaken bij beginnende
docenten.
Ik had destijds het geluk dat ik op
een natuurlijke wijze met leerlin-
gen kon optrekken en zelden of
nooit last had van ordeproble-
men. Maar niet iedereen is met
dat geluk gezegend en/of weet in
het begin van zijn onderwijsloop-
baan hoe met pubers om te gaan.
Te veel jonge mensen die voor het
onderwijs kiezen, doen dat om-
dat zij van een bepaald vak hou-
den en daarover aan jonge men-
sen wat willen leren. Eigenlijk

zou je voor het onderwijs moeten
kiezen, omdat je er van houdt om
met jonge mensen aan de slag te
gaan, om met hen te verkeren, les
in, les uit, dag in dag uit, een
werkzaam leven lang.
Als schoolpracticumdocent bege-
leidde ik stagiaires van de leraren-
opleiding die tot hun grote schrik
ervoeren dat zij het talent om les
te geven niet bezaten. Dan heb je
vele jaren hard gestudeerd om
iets te gaan doen wat je meteen al
tegenstaat.
Moet ik als schoolpracticumdo-
cent en stagebegeleider mijn klas-
sen de wacht aanzeggen, waar-
door de stagiaires goed kunnen
werken? Of doe ik dat niet en lo-
pen zij het risico kopje onder te
gaan?
Beide situaties gaven een oneer-
lijk beeld van het onderwijs aan
wellicht toekomstige collega’s.
Met die problematiek worstelde
ik, in de wetenschap verkerend
dat twee van onze dochters ook

Diversen
Tilburg
Vanaf Villa Pastorie: Dauwtrapwandeling, za
7.00 (a).
Bibliotheek Wagnerplein: Boekenweek met
‘Waanzinnige’ workshop Solid Health olv Heidi
Chalid, za 12-14.00.
Hoffmannlaan 641: Vendutieverkoop tbv ver-
trek kunstenaar Arjan Onderdenwijngaard naar
Indonesië, za 13-17.00.
Zuiderkwartier: Repair Café, za 13-17.00.
De Pont: KunstLab met kinderworkshop (8-12
jr), za 14.30.
Geefhuishof 71: Vrienden van Raakveld Bene-
fietavond, za 20.00.
T-Kwadraat: Benefietavond tbv de kinderbibli-
otheek in Yaou, Ivoorkust met dans & muziek,
za 21.00.
Klasse Theater: Flower Power feest, za 21.00.
Vanaf Zomerlust: Ontbijtwandeling in Moe-
renburg, zo 7.45 (a).
‘t Hazennest: Rommelmarkt, zo 10-15.00.
Pathé: Blauwe Maan filmfestival, zo 10-18.00.
De Kennismakerij: Morning After TiLT mmv
Annelies Verbeke, zo 12-14.00.
Auberge du Bonheur: Open Trouwlocatie
Dag, zo 12-17.00.
Vanaf Peerke Donders: Natuurexcursie in het
Noorderbos, zo 12.30 (a).
De Spijkerbeemden: Halfvastenbal KBO Groe-
newoud, zo 13.30-17.30.
Berkel-Enschot
De Schalm: Ruilbeurs, zo 10-13.00.
Biest-Houtakker
Wilhelminacircuit, Kanaaldijk: Motorcross-
weekend, za & zo va 11.00.
Dongen-Vaart
‘t Vaartje: NK Rolstoelbiljarten 3 banden
klein, za & zo va 10.00.
Handbalvelden, Deken Batenburgstraat: Rom-
melmarkt, zo 10-16.00.
Esbeek
Natuurbegraafplaats Landgoed De Utrecht:
Boomplantdag, za 9-16.00.
Goirle
Start op sportpark Van den Wildenberg:
Wielertoertocht WTC De Hellen, zo va 8.30.
Hilvarenbeek
Natuurbegraafplaats De Utrecht: Boomplant-
dag voor dierbaren, za 9-16.00.
Beekse Bergen: Safari Inside met Nuon Solar
Team, zo 11-12.30.
Middelbeers
Ons Mevrouw, Doornboomplein: Talkshow

Beers Gebuurt mmv Leonard Cohen Tribute-
band, zo 15.00.
Oisterwijk
Bibliotheek: Inloopspreekuur e-books down-
loaden, za 12-13.00.
Udenhout
‘t Plein: Bierfestival, zo 12-18.00.
Theater
Tilburg
De NWE Vorst: Harrie Keusters, Do it yourself
(try-out), za 16.30.
Schouwburg: TiLT, Feest voor wie Leest, za
20.15. Grote zaal: Ingeborg Elzevier, Sigrid
Koetse & Kitty Courbois, La Paloma, zo 16.00.
Gilze
De Schakel: De Gilse Cast, Alle hens aan dek-
mantel, za 20.00.
De Moer
‘t Maoske: Moers Verzetje, De Linkmichel, za
19.30.
Oisterwijk
Tiliander: Mark van de Veerdonk, TOF, za
20.30.
Rijen
De Boodschap: Dubbelcabaret: Soundos el
Ahmadi, Geboren met ervaring & Kees van
Amstel, Jong, Hip, Fris en andere Gruwelijkhe-
den, zo 20.30.
Muziek
Tilburg
Factorium: Piano-uitvoering, za 10.15.
Ursulinenkapel, Elzenhof 139: Stanislav Jusu-
fovic (accordeon) & Jasper van Rosmalen
(viool), za 20.00.
Concertzaal: Ruben Hein, Hopscotch, za
20.30. De Wëreldbänd, Naar de Haaien (5+),
zo 14.30.
Paradox: rootZclub: Ralph de Jongh, za 20.30.
Mathilde Santing & Fernando Lameirinhas: De
Uitdaging, zo 15.30.

013, kleine zaal: King of the World (blues,
roots, americana), za 20.30. Jupiler zaal: Global
Dutch: Don Diablo, Jordy Dazz, Ralvero, Ken-
neth G, Redondo (dance), za 22.00. Kleine
zaal: Soen & Lizzard (heavy, experimental, pro-
grock), zo 20.00.
Midi: On Stage: Musical Sing A Long, za
21.00.
Little Devil: Conorach, Schraapstaal, Stàilinn
Drakk (power metal night), za 21.00.
Café Joris: Guy Fox, za 21.00. Sunday Swing:
Mojo Hand, zo 15.00.
Kim’s Kroeg, Piusplein 61: André van den
Boogaart en de Rauwe Band, za 21.00.
Café De Romein, Prof. Romeinstraat 17: The
Houston Alley (sixties rock), za 21.00.
Café De Wijn: Frank Smeekens, za 22.00.
Café Extase: Saturday Night Out Retro mmv
Mr. Graduate & Jos-T, za 22.00. Sunday Live:
Ill Trusted, Engraved * Illusionless, zo 19.30.
Bar Gezellig: Tropical XXL party met Dj Ed-
sel8, za 22.00.
De Poorten: The Mixx, zo 14.00.
De Symfonie, Eilenbergstraat 250: Voorjaars-
concert Tilburgse Zangvereniging Cantabile
mmv Gemengd Koor Resurrexit, zo 14.00.
Café Hoegaarden: Frenk & Ilse, zo 15.00.
Boerke Mutsaers: The Limetree Seven, zo
15-18.00.
Café Weemoed: Weemoed Vocalen, zo 20.00.
Alphen
Den Heuvel: Volksmuziekgroep De Glacis, zo
14.00.
Berkel-Enschot
De Druiventros: Voorronde Kleintje Hollands
soundmix, zo 13-17.00.
De Schalm: Goeien aard met muziek mmv de
Elckerlyc-speellieden, zo 15.00.
Dongen
De Viersprong, Kanaalstraat 10: The Shakin’
Arrows, za 21.00.
Goirle
CC Jan van Besouw: Peter Corry, za 20.30. Pia-
norecital & cd-presentatie Marijn van Riel, zo
14.00.
Hilvarenbeek
Elckerlyc: Muziekfreaks, Let’s Swing, za 21.00.
Kaatsheuvel
De Gildenbond: Lenteconcert De Vaert Erin,
zo 13.30.
Oirschot
De Enck: Oirschots Gemengd Koor, OGK in
the Past (jubileumshow), zo 14.30.
Westelbeers
De Cultuurboerderij: Ilen Mer (indie-folk), za
20.15.
Films
Tilburg
Euroscoop: zie www.euroscoop.nl
Pathé: zie www.pathe.nl/tilburg
Cinecitta: zie www.cinecitta.nl

a = aanmelden

Eigen lokale munt pept de
economie van Tilburg op

Leraren een te vol
lesrooster aanbieden is
vragen om moeilijkheden

De poll van deze week:

De Rooi Pannen moet gewoon
sigaretten mogen verkopen

Van de 230 mensen die afgelopen week hun stem uitbrachten, liet
een enkeling een reactie achter. De btw-vraag riep een korte discussie
op. Zo meende Herman dat een andere munt -als de Tilburgse Taal-
der- vooral ertoe dient om belasting te ontduiken. „Nee”, stelt, ‘de Til-
burger’, „ook de Tilburgse munt dient gewoon btw af te dragen”.

Reageren? Op de internetpoll:
bd.nl/tilburg

Heeft u tips? Bel 013-5375272, of mail
agenda@bd.nl Voor het complete over-
zicht: bd.nl/uitagendatilburg of overuit.nl

SMAAKMAKERS
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De poll van afgelopen week

AGENDA

Schenk leraar de

17%

Aan pesten van leraren is veel te
doen: een programma dat niet te vol
is, eerlijke stages en solidair gedrag.

Tilburgers zijn
van nature harde
werkers, sobere
mensen zonder
veel poespas

Lentekriebels

Internetpoll

Tilburgse Taalder

PESTGEDRAG

83%

“

Exclusief
De e-paper voor u als abonnee?Ja!
Kijk op bd.nl/informatie

� In het Klasse Theater wordt een
Flower Power-feest gehouden.

Marc Heuvelmans
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het onderwijs in wilden.
Een oplossing vond ik in openhar-
tige gesprekken met mijn leerlin-
gen. Zij beseften terdege dat de
meesten van hen altijd en overal
eens als stagiaire aan de slag moes-
ten. Hoe zouden zij het vinden
als zij geen eerlijke kans kregen
om te laten zien wat zij in hun
mars hadden, als zij het slachtof-
fer zouden worden van pestge-
drag?
Ik heb de indruk dat studenten
aan lerarenopleidingen in deze
tijd beter op hun toekomstig be-
roep worden voorbereid dan in de
tijd dat ik werkte. Dat zij ook le-
ren beseffen dat een stage waarin
zij ervaren dat lesgeven hen niet
ligt, een geslaagde stage genoemd
mag worden, omdat die hen veel
ellende bespaart.
Jonge vrouwen en mannen die
willen gaan lesgeven leren in vele
nieuwe werkvormen hoe om te
gaan met een lastige klas, met on-
willige leerlingen. Bovendien be-
zitten zij aan het einde van hun
opleiding een beter zelfbeeld dan
mijn generatie destijds. Zij weten
beter wat zij wel willen en niet
willen, wel kunnen en niet kun-
nen.
De schoolleiding kan veel beteke-
nen voor (jonge) docenten die

voor het eerst aan de slag gaan.
Zij dient er zorg voor te dragen
dat dat geschiedt langs de weg
van de geleidelijkheid.
Ik zie en hoor nog steeds als ik
hen spreek hoe jonge, aanvanke-
lijk enthousiaste, leraren uitge-
blust, overspannen geraakt door

pesterijen, noodgedwongen afha-
ken.
Leraren een (te) vol lesrooster aan-
bieden is in te veel gevallen vra-
gen om problemen. Laat ze begin-
nen in de brugklassen, het jaar
daarna aangevuld met het tweede
leerjaar, waardoor zij pas na vier,

vijf of zes jaren het hele schooltra-
ject hebben leren kennen en erva-
ren. ‘In der Beschränkung zeigt
sich der Meister’.
Wanneer je als jonge docent er-
vaart dat lesgeven je niet is ko-
men aanwaaien, moet je niet over-
moedig zijn, kun je het beste met

het jaar je takenpakket uitbrei-
den, en samen met de leerlingen
van de brugklas die je inmiddels
kent het schooltraject doorlopen.
Ook en zelfs wanneer dat jou geld
kost dat je goed kunt gebruiken.
Bijna veertig jaar heb ik met groot
plezier les gegeven. Nog steeds er-
vaar ik genegenheid en aandacht
van oud-leerlingen die ik ont-
moet.
Bijna veertig jaar heb ik ook met
lede ogen moeten aanzien dat te
vaak te veel collega’s zwaar leden
op school, dat iedere dag voor hen
een verzoeking was, dat zij voortij-
dig en soms ziek noodgedwongen
afhaakten.
Bijna veertig jaar heb ik ervaren
dat het welbevinden van leraren
niet bereikt kan worden door alle
pestkoppen te schorsen. En bleek
het goed en verstandig dat de lei-
ding van een school solidariteit
betoont aan een collega-docent
door een etterbakje de laan uit te
sturen. Al was het alleen al om de
leerlingen te laten voelen dat je
opkomt voor je collega’s.

Albert Megens is medewerker van het
Brabants Dagblad. Hij was jarenlang
docent Nederlands en maatschappij-
leer, leerlingbegeleider en stagebege-
leider.

weg van geleidelijkheid

� ’Leraren een (te) vol lesrooster aanbieden is in te veel gevallen vragen om problemen.’
foto Getty Images


