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Intro
Tilburg in woord en beeld
Het verhaal begint in 2014 als ik vanuit Rotterdam in Brabant beland, omdat ik
daar geen andere woonruimte kan vinden. Tilburg is voor mij een relatief
onbekende stad, lang geleden zat ik er twee jaar op school en sindsdien ben ik
er nog maar heel af en toe geweest. In dit e-book wandel en fiets ik door Tilburg
en omgeving. Altijd op zoek naar groene plekjes en afwisselend landschap.
Samen met m'n camera ga ik op verkenningstocht langs zomerse terrasjes met
af en toe een tussenstop bij een museum of evenement.
Ik wandelde rond in de Oude Warande, een mooi Sterrenbos, sprong op de fiets
om nog meer Brabants groen te ontdekken of ging genieten van park
Moerenburg, mijn favoriete groenplek op twintig fietsminuten van m'n huis
vandaan.
De foto's geven een beeld van mijn Tilburg en staan verspreid in het e-book,
daarnaast bevat elk hoofdstuk een leuke tip of handig weetje.
Marjelle
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Op safari!
Bepakt en bezakt rijd ik naar Rotterdam CS, of je nu een weekend weggaat of
een week, je hebt bijna evenveel spullen nodig. Behoedzaam balancerend op de
fiets met twee tassen om m’n nek en een laptop achterop baan ik me een weg
door het verkeer. Dit soort toeren haalde ik niet uit toen ik een paar jaar geleden
vanuit klein-Weesp naar groot-Rotterdam was verhuisd. Ondertussen ben ik
steeds overmoediger geworden en sprint ik door de stad. Aan het eind van de
reis wacht m’n broer in Tilburg. De laatste keer dat we elkaar ontmoetten was
het hartje winter en glibberden we ‘s avonds naar een eetcafé. Inmiddels is het
zomer, vandaag doet het weer er alles aan om dat ook waar te maken, een
stralende zon verwelkomt me als ik de trein uitstap.
Toen ik laatst aan de telefoon voorstelde om naar Hilvarenbeek te gaan,
reageerde hij met ‘o, die dierenshit.’ Even later bleek dat positief bedoeld, want
hij wilde best weer een keer naar de Beekse Bergen toe. Zaterdag om twee uur
staat een slaperige broer op het station. Hij komt net uit bed, vertelt hij, en tovert
uit een van de vele zakken van zijn jas een banaan tevoorschijn. Na een rit in de
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treintaxi komen we ten slotte bij het safaripark aan. Het eerste dat me opvalt is
hoe groots het is opgezet. Je kunt er met de bus, boot of wandelend doorheen.
Ik kies voor boot, hij voor lopen; het compromis wordt wandelen en de boot
terug. Het is lekker om samen door het park te slenteren, naar de dieren te kijken
die her en der loom liggen of aan een tak bungelen en foto’s te maken met de
zon op je gezicht. De meeste hebben gelukkig de ruimte, ik hou niet van dieren
en mensen in hokjes.
Er hangt een gemoedelijke, ontspannen sfeer, van drukte is weinig te merken.
Op een gegeven moment zijn we zelfs de enigen in de wijde omtrek. ‘Heerlijk
rustig is het nu’, zeg ik tegen hem terwijl we naar de vreedzame coëxistentie van
runderen, kamelen en onagers kijken. Plotseling horen we een luid geloei
opstijgen. Even later komt er een jeep met voer aanrijden, hét sein voor de
dieren om er eensgezind naar toe te draven. In een poging dat beeld zo
natuurgetrouw mogelijk vast te leggen loop ik over verboden grasland steeds
dichterbij. Op dat moment verschijnt er uit het niets een ranger, blond met
blauwe ogen. Hij vertelt me vriendelijk dat ik daar niet mag komen en dat het
park inmiddels gesloten is. M’n broer en ik kijken elkaar verbaasd aan. Dan wordt
duidelijk waarom. Aangezien onze afspraak vorige week niet doorging, zijn er nu
andere openingstijden. Geen wonder dat het zo rustig was.
Safaripark Beekse Bergen
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Chillen in het klooster
Ik pak de laatste spullen in, geef nog wat dorstige plantjes water en gris m'n tas
van de tafel als het tijd is om naar het station te gaan. Een paar dagen logeren in
een voormalig klooster in een landelijke omgeving is precies waar ik nu behoefte
aan heb. Het kost ook weinig, want met m’n foto voor HotelSpecials heb ik een
cadeaubon van tachtig euro gewonnen. Na een overstap op Utrecht en
Eindhoven beland ik ten slotte in de trein naar Deurne, een plaats in Brabant
waar ik niet eerder ben geweest. Als ik uitstap voel ik de lentezon op m’n gezicht,
het ruikt hier ook anders, landelijk en puur. De man aan wie ik de weg vraag naar
Willibrordhaeghe vertelt me dat hij er als voetbaltrainer met de internen heeft
gewerkt toen het nog een klooster was.
‘Daar heb ik m’n eerste meisje leren kennen’, voegt hij er lachend aan toe. ‘Is
ze uiteindelijk ook je vrouw geworden?’ De vraag is eruit voordat ik er erg in heb.
‘Nee, dat niet, maar m’n vrouw heeft wel dezelfde achternaam al zijn ze geen
familie.’ We nemen afscheid. Kort daarna zie ik een auto luid toeterend
voorbijrijden en opeens stoppen. Ik loop door totdat dezelfde man heftig
gebarend uit de auto springt en roept: ‘daar is het hotel!’ Wat zijn ze aardig hier,
die positieve indruk wordt nog bevestigd als ik even later de brede oprijlaan
oploop en bij de balie verwelkomd word door de vriendelijke receptioniste. Mooi
gebouw en dito granieten trap, er hangt een serene sfeer. Ik bestel een tonic op
het terras, leun lui achterover en denk even helemaal nergens aan.
Deurne
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Intro
Nadat ik jarenlang in Rotterdam heb gewoond werd ik door aanhoudende
burenoverlast gedwongen te verhuizen. Aangezien er bij elke woningbezichtiging
minstens tien wachtenden voor me waren en het als freelancer erg moeilijk is om
aan een ander huis te komen, trok ik na verloop van tijd een steeds grotere cirkel
om de stad heen. Den Haag, Dordrecht… ook Tilburg kwam opeens in die cirkel
terecht.

Op huizenjacht in Brabant
Station Tilburg verdwijnt langzaam in de verte. M’n hoofd zit vol beelden en
verhalen. Voor het eerst ben ik hier een huis gaan kijken. Het voelt bijna als
verraad aan Rotterdam, stad van m’n hart, maar ik hou het niet meer vol in
Overschie met buren, geschreeuw en vijandigheid. Vanochtend vroeg begon de
buurjongen weer aan z’n dagelijkse gil- en stampronde. Op de display van de
wekkerradio zag ik dat het pas 07.30 uur was. Zaterdag, weekenddag. Na drie
kwartier werd het stil, vervolgens zette de buurvrouw, die overspannen is, weer
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harde muziek op en begon even later het dagelijkse gejojo met het slepen van
meubels over de kale laminaatvloer.
Het eerste woord dat in me opkomt bij de bovenwoning in Tilburg van vandaag
is 'primitief'. Het heeft rare hoekjes en kastjes, hangt hier en daar van plakband
aan elkaar, heeft een stokoude geiser, een keuken zonder deur en een kaal
douchehok. Erg praktisch is het ook niet, met weinig muur en deels schuin dak
zie ik niet 1, 2, 3 waar ik al mijn spullen moet laten. Na een gesprek van ruim een
uur met de eigenaar waarbij ook de buren aan weerszijden uitgebreid aan bod
gekomen zijn weet ik nog niet of ik het huis krijg, maar ik maak zeker een kans.
De stap om van Rotterdam naar Brabant te gaan is erg groot en
zevenmijlslaarzen bestaan alleen in sprookjes. ‘Zo moeilijk dit. Huis bekeken in
Tilburg. Twijfel. Ik weet het niet’, twitterde ik.
Tilburg
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210.175 inwoners + 1
Vandaag heb ik weer afgesproken in Tilburg. Gehaast stap ik de trein in. De
verwarming doet het niet en ik kruip diep weg in m’n jas. Onderweg houdt de
conducteur ons vriendelijk op de hoogte van allerlei oponthoud, de ene keer zijn
dat spelende kinderen bij de spoorwegovergang en het volgende moment staan
we in een heuse treinfile. Straks wordt duidelijk of mijn nabije toekomst zich in
Rotterdam of Tilburg gaat afspelen. Na veel twijfel heb ik afgelopen woensdag
'ja' gezegd. Doorslaggevend was het feit dat ik hier in Overschie zsm weg moet,
m’n lijf protesteert steeds meer tegen de aanhoudende stress en overlast en de
kans om op korte termijn een redelijke flat in Rotterdam te huren is vrijwel nul
gezien mijn freelance werksituatie.
De eigenaar begroet me vriendelijk. We praten wat over koetjes en kalfjes, ik
drink koffie wat ik normaal nooit doe. Ondertussen kijk ik rond in het huis wat
misschien mijn huis wordt. De zwart-wit geblokte gang, de smalle living annex
eetkamer, ik vraag me af of ik m’n boekenkasten überhaupt kwijt kan, de kamers
zijn een stuk kleiner dan waar ik nu woon. Het gesprek komt op m’n freelance
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bestaan, hij heeft ook m’n site bekeken vertelt hij. Ik overhandig hem een aantal
documenten en wacht in spanning af of het voldoende garantie voor hem is om
met mij als huurder in zee te gaan. Hij knikt wat, stelt geen moeilijke vragen – ik
moet wel een goede indruk maken – en het volgende ogenblik ligt er een
contract voor m’n neus. Nadat ik het doorgelezen heb schrijf ik onderaan bij het
kruisje mijn naam.
Tilburg groeit…
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Doucherituelen
Elk huis heeft zo zijn eigen gebruiksaanwijzing. Als je net verhuisd bent moet je
al die grillen en kuren nog gaan ontdekken. In dit geval merkte ik vanaf dag 1 dat
er een aantal dingen helemaal niet zo werkten als je zou verwachten anno 2014.
Mijn eerste douchebeurt kende dan ook een abrupt einde. Opeens werd de toch
al minieme waterstraal koud en stond ik te bibberen in het douchehokje.
Pogingen om weer warm water te krijgen, strandden. Het keukengeisertje doet
me denken aan aggenebisj etages in Rotterdam lang geleden. Toen ik vervolgens
het klapdeurtje opendeed om de handdoek te pakken sloeg een ijskoude
windvlaag me tegemoet. In een keuken zonder deur en verwarming wil je niet
naakt gevonden worden in de winter. Inmiddels heb ik de eigenaar gevraagd of
er een deur kan worden ingezet. Anders betaal ik ‘m zelf wel denk ik, want tegen
kou en tocht is mijn lichaam niet bestand. Dat was als kind al zo.
Nu ik een week in m’n nieuwe huis in Tilburg woon heb ik een vast patroon
bedacht voordat ik ga douchen. Eerst leg ik een handdoek op de koude stenen
vloer, vervolgens hang ik er eentje ín het douchehok, m’n schone outfit leg ik er
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zo dicht mogelijk in de buurt. Daarna kleed ik me razendsnel uit en doe nog een
paar schietgebedjes dat het water niet weer zo koud wordt. Inmiddels overweeg
ik zelfs m’n haren boven de gootsteen te gaan wassen en heb ik visioenen van
een tobbe met heet water waarin ik lekker kan dobberen met badeend. Heel
misschien wordt het geisertje op termijn vervangen door een heuse boiler, maar
dat is nog een zeer vaag verhaal. Voorlopig hou ik de doucherituelen aan en hoop
dat er snel een deur in de keuken komt plus een kacheltje.
Zo'n badeend wil ik ook
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Enkele reis Rotterdam-Tilburg
Sinds februari word ik wakker in het Brabantse land. Helaas kreeg ik vlak na de
verhuizing griep, ging vervolgens door m’n rug en kreeg daar bovenop nog een
virusinfectie. Ik waande me de hoofdrolspeler in een slechte b-film. Daardoor
zijn veel dingen de afgelopen periode aan me voorbijgegaan. Om sommige ben
ik niet rouwig, zoals carnaval waar ik grotendeels doorheen geslapen ben, van
andere dingen zoals stad en natuur ontdekken, hoognodig nieuwe
opdrachtgevers werven en leuke mensen leren kennen, vind ik het erg jammer
dat er nog zo weinig van terechtgekomen is. Al mis ik Rotterdam, ik probeer
Tilburg wél een reële kans te geven. Vanaf dag 1 kom ik grote en kleine
verschillen tegen, de ene keer slaat de balans door naar Rotterdam, de andere
keer naar Tilburg. Wat me het eerste opviel was dat de vriendelijkheid die ik ook
in Rotterdam ben tegengekomen hier meer een gemoedelijk accent heeft, het
leven wordt minder gehaast geleefd en dat is fijn. Een ander verschil is dat er
geen Brabantse variant van de Rotterdampas bestaat.
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Prachtige uitvinding, voor maximaal zestig euro kan iedere Rotterdammer het
hele jaar gratis aan allerlei activiteiten meedoen en op veel andere dingen krijg
je korting. Vroeger was ik bijvoorbeeld met geen stok een museum in te slaan,
maar door die pas ben ik musea zelfs een beetje leuk gaan vinden. Gewapend
met camera banjerde ik dan ook regelmatig door Boijmans of de Kunsthal en
zette ik een rondje kunst op de foto. Aangezien de toegang gratis was, wipte ik
soms maar voor een halfuurtje naar binnen. Een derde verschil heeft te maken
met vuilnis ophalen. Op de eerste donderdag na de verhuizing dreunde ik mijn
bed uit. Later bleek dat de minicontainers stuk voor stuk werden leeggeschud
terwijl de muziek er boven uit blèrde. Dus niet je vuilniszak met restafval in één
grote ondergrondse container zoals in Rotterdam, hier heeft iedere woning twee
grote kliko’s. Ben je net zo blij met je minilapje groen, wordt dat meteen al deels
in beslag genomen door van die plastic joekels.
Afvalrace
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Tilburg… stoffig?
Ik stond net op het punt om een Tilburgs museumrondje te gaan doen toen de
huisbaas langskwam om het dakterras op te knappen. Ooit had een vorige
huurder in een vlaag van verstandsverbijstering diverse tegellagen met grote
spijkers op elkaar geslagen. Het terras was daardoor zo instabiel geworden dat
je er héél voorzichtig op moest lopen. Sowieso zijn bier en wijn taboe, omdat er
ook geen hek omheen staat. De man ging aan de slag en ik besloot nog even van
de zon te genieten voordat ik naar het TextielMuseum ging. Na een broodnodige
portie vitamine D wandelde ik in de richting van de Goirkestraat. Nu vormen
musea en ik een merkwaardige combinatie, ik ga er vooral naartoe om foto’s te
maken, die snelle mix van kijken en fotograferen spreekt me aan. Het
minutenlang naar objecten staren is niet aan mij besteed. Van plukje wol tot
tapijt, alle varianten kwamen voorbij.
Museum de Pont stond erna op het programma, het ligt in het Wilhelminapark
op een steenworp afstand van mijn huis. Het was er druk tijdens de laatste uren
van het Museumweekend. In de meeste musea kun je dan gratis naar binnen en
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dat maakt de drempel een stuk lager. De Pont deed me in de verte aan Boijmans
denken waardoor ik me er meteen meer thuisvoelde. In het café werd de
rooibosthee geserveerd met een romigzachte toffee en toen ik even later ook de
tuin ontdekte was ik bijna verkocht. Heerlijk om hier in de zomer af en toe met
of zonder boek op een bankje te zitten. Inmiddels overweeg ik serieus om voor
het eerst in m’n leven een Museumjaarkaart aan te schaffen, voor nog geen
vijftig euro kun je het hele jaar door bij allerlei uiteenlopende musea
binnenwippen. Ik ben ook benieuwd wat Den Bosch en Breda zoal te bieden
hebben, beide slechts circa vijftien treinminuten hiervandaan.
Museum De Pont
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Houdoe!
Het inburgeren verloopt iets anders dan gedacht. Toen ik drie maanden geleden
vanuit Rotterdam naar Tilburg verhuisde had ik grootse plannen. Helaas gooiden
gezondheidsproblemen roet in het eten waardoor er van al die ideeën nog
weinig in de praktijk kon worden gebracht. Ik wilde leuke, nieuwe mensen & dito
plekken ontdekken, een beetje cultuur opsnuiven en hier en daar een festival
bezoeken. Ik had zelfs al een weekendkaart voor het International Gipsy Festival,
maar moet die nu helaas verkopen vanwege tinnitus. Ook had ik zin om op de
fiets (die ik dan nog wel tweedehands moest aanschaffen) tochten te maken
naar De Loonse en Drunense Duinen, lange wandelingen door Moerenburg, het
Leijpark en de Oisterwijkse bossen om vervolgens uit te puffen bij Boshuis
Venkraai. Kortom genieten van al het moois wat Brabant te bieden heeft en de
leukste plekjes op de foto zetten.
Een aantal dingen heb ik wel kunnen doen, ik ben verschillende keren naar
Oude Warande geweest, een mooi Sterrenbos waar alles wat hond is losloopt,
rent en blaft en me soms met begerige blikken aankijkt. Een waar paradijs voor
honden maar niet echt voor mij. Verder heb ik een paar musea van binnen en
buiten gezien, zoals De Pont en het TextielMuseum, en lekker geluncht bij de
Spaarbank en Bij Maud Eten & Drinken. Ook ben ik recent nog bij Safaripark
Beekse Bergen beland, dat vond ik een verademing na De Oliemeulen waar een
troosteloze sfeer hing. Dieren moeten niet in kleine hokjes worden opgesloten,
ze moeten de ruimte hebben zoals in het safaripark het geval is.
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Leuk om daar rond te lopen op een doordeweekse zonnige lentedag en onder
andere speelse mantelbavianen – van jonkie tot opa – te fotograferen.
International Gipsy Festival
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Kruikenstad of luikenstad?
Een van de eerste dingen die me opviel toen ik verhuisd was naar Tilburg was de
dichte aanblik van veel huizen. In Rotterdam zie je alleen na sluitingstijd rolluiken
voor winkelramen, maar hier worden op veel meer plaatsen de luiken
neergelaten, sommige huizen ogen halfopen, andere zitten potdicht. Het geeft
een enigszins onwerkelijk gevoel. Wat speelt zich allemaal af achter die
hermetisch gesloten buitenkant, of is het juist doodstil binnen omdat de
bewoners even boodschappen doen bij Emté of vakantievieren in verre oorden…
Op een bepaalde manier heeft het voor mij ook iets vertrouwds, aangezien ik
lang in België heb gewoond kende ik het fenomeen.
Heeft dit met bepaalde tradities te maken of meer met praktische redenen,
vraag ik me af als ik door de stad slenter. Mocht het vooral bedoeld zijn om
inbrekers tegen te houden – wat ik me bij rijtjeshuizen niet goed kan voorstellen,
want inbrekers forceren zich toch meestal een weg via de voordeur naar binnen
– dan zou je juist in grote steden als Rotterdam ook een luikeninvasie
verwachten, maar dat is niet het geval. Ik ben benieuwd wat er schuilgaat achter
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die Brabantse gewoonte om je huis af te sluiten voor de buitenwereld. Van mij
mogen de luiken omhoog met hier een daar een uitnodigend kijkje in de wereld
van een ander. Zoals die ene vensterbank met kleurige bloemenvaas waarop in
slordige letters staat ‘ik hou van bloemen en bloemen houden van mij’. Elke keer
als ik langsloop kan ik een glimlach niet onderdrukken.
Kruikenstad
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In de trein naar Breda
Na een paar uur werken geef ik er de brui aan. Zal ik een fiets huren, op een
bankje in de zon gaan zitten of… Ik spring gewoon in de trein naar Breda. Die
gedachte komt opeens in me op en ik besluit er meteen gehoor aan te geven. Ik
google nog snel op parken en groen en met een A4’tje vol aanwijzingen loop ik
vervolgens de deur uit. Ruim een half uur later stap ik in Breda uit de trein. Op
een steenworp afstand van het station ligt stadspark Valkenberg. De zon laat zich
van haar beste kant zien en ik geniet van de wandeling en het lenteweer. In de
verte zie ik een witglimmende ijscokar staan en nog verder weg schuimbekt een
fontein. Wat is het hier weldadig groen. Op m’n gemak slenter ik door het park
en kijk naar de verliefde stelletjes in het gras, spelende kinderen en families met
limonadeflessen en broodjes.
Opeens besef ik dat er iets geks aan de hand is. Ik ben relaxed, hoef niet op m’n
hoede te zijn. Er is geen hónd te zien, dringt het tot me door. Nergens een
rottweiler die op je afstormt of een gefrustreerde pitbull die je gretig van top tot
teen opneemt. In dit park heb je geen César Millán nodig die baas en hond een
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spoedcursus geeft. Er hangt een serene rust. ‘Mogen er geen honden in het
park?’ vraag ik aan een voorbijgangster. Ze beaamt dat en vindt het de
normaalste zaak van de wereld, maar in Rotterdam waar ik lang woonde en in
Tilburg waar ik sinds kort ben zijn honden niet weg te denken uit parken. Met als
dieptepunt – hoe mooi het bos ook is – de Oude Warande waar soms meer
honden loslopen dan mensen. Hoeveel ik ook van dieren hou, het zou fijn zijn als
er niet alleen een veilig losloopgebied voor viervoeters is maar ook voor
tweevoeters zoals in Breda.
Stadspark Valkenberg
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Nieuwe herinneringen maken
Na wekenlange regen en een huismussenbestaan in m’n nieuwe stad Tilburg
ben ik blij dat de afgelopen dagen de zon weer volop z’n best doet om achter de
wolken vandaan te kruipen. ‘Het is nog steeds zomer’, zeg ik tegen mezelf. Al zie
ik wel dat sommige blaadjes herfstig kleuren en hoor ik de bruine exemplaren
knisperen onder m’n sandalen, maar in mijn hoofd is het zomer. Ik zou bijna de
zon in een doosje willen stoppen zodat ik hem er op een loodgrijze dag weer uit
zou kunnen halen. Maar ik hou niet van doosjes, hokjes en kooitjes.
De gedachte aan de komende winter is voor een tweeseizoenenmens als ik al
niet echt aanlokkelijk en bij het idee om dat in dit huis zonder isolatie, zonder
behoorlijke verwarming en met enkel glas mee te moeten maken knijpt m’n
maag samen. Ik zet het uit m’n hoofd zoals ik zoveel dingen uit m’n hoofd zet.
De afgelopen jaren staan in het teken van overleven, vermannen, relativeren,
vallen en weer opstaan en zelfs in de grootst mogelijke ellende nog proberen
een lichtpuntje te zien. Dat resulteert soms in opvallende observaties waar ik
dan zelf weer om moet lachen. Ik moet nieuwe herinneringen maken, dacht ik
toen ik vanmiddag door het Sterrenbos liep.
Oude Warande
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Rondje Tilburg
Het weer krijgt vandaag een 10 van WeerOnline. Hoogste tijd om naar buiten te
gaan en de boel de boel te laten, werken kan altijd later nog. Waar zal ik deze
keer naar toe wandelen in mijn nieuwe stad… Ik duw gedachten aan Rotterdam
van me af – beelden van een rondje Kralingseplas, ik met wapperende haren op
de Waterbus, jong en oud op het gratis ZomerZondagen-festival in Het Park en
het nieuwe CS, bijgenaamd De Puntzak, komen voorbij. ‘Stop! Ik woon nu in
Tilburg’, spreek ik mezelf toe. De stad en ik hebben een enigszins valse start
gemaakt in februari. Inmiddels heb ik Tilburg gelukkig van diverse kanten gezien.
Je hebt de groene kant met Moerenburg, het Leijpark, de Oude Warande, het
Wandelbos en Huis ter Heide. Je hebt de drukke kant met de Heuvel en het
lawaaierige CS/busstation en je hebt ook de relaxte kant met onder andere het
idyllische Buitenom en de gezellige tuin van stadscafé De Spaarbank. Daarnaast
heb ik de vriendelijkheid van Tilburgers ervaren. Soms boden passanten me zelfs
spontaan een lift aan als ik moe en verhit de weg vroeg. Als het zo’n mooi weer
blijft fiets ik binnenkort met m’n Brabantse broer naar de Loonse en Drunense
duinen. Een erg mooi natuurgebied volgens hem. Hij weet de weg, ik verdwaal
overal. In gedachten verzonken – Tilburg en Rotterdam vergelijken is niet eerlijk,
het is als appels met peren – loop ik de deur uit naar het Wilhelminapark.
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Half Tilburg is opengebroken, de stad is hier en daar één grote bouwput, via een
sluipweggetje arriveer ik ten slotte bij museum De Pont. In de mooie tuin smaken
tosti en tonic heerlijk en even later vervolg ik mijn weg via de Gasthuisring naar
het station op zoek naar een bordje ‘-> Piushaven’. Behulpzame voorbijgangers
wijzen me de weg. ‘Het is nog heel ver, hoor!’ zegt de jongen die me van top tot
teen opneemt. Ik kom voorbij Burgemeester Jansen, een bekend Tilburgs café,
slenter langs zonnige terrasjes aan het water. Even denk ik nergens aan en geniet
van het mooie weer en uitzicht, m’n camera klikt enthousiast mee. Uiteindelijk
beland ik in de tuin van Villa Pastorie waar ik het rijk alleen heb en in alle rust
onder een parasol een paar A4'tjes volschrijf.
Buitenom
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Glanzende paardenlijven
Half oktober en prachtig nazomerweer, dat vraagt om een fietstocht door het
Brabantse land. Huismus spelen kan nog lang genoeg. Sinds kort ben ik de
gelukkige eigenaar van een tweedehands Batavus. Wandelen gaat me eigenlijk
te langzaam, ik hou er meer van om over paden en lanen te stuiven, haren in de
wind, blik op oneindig. Wat ligt de natuur er mooi bij zo midden in de herfst
terwijl de laatste stralen van de zomerzon de herfstbladeren een bijzondere
gloed geven. Ik rij langs het voormalige Huize Moerenburg waar een grote groep
mensen samendromt en bioloog Gert Brunink net zijn openingsspeech afsteekt.
Een paar maanden geleden had ik een excursie bij hem geboekt, ik was toen de
enige deelnemer, met als bijkomend voordeel dat er ook tijd was om het naast
bloemen & plantjes over andere dingen te hebben. Onderweg begroet ik af en
toe een tegemoetkomende fietser, wandelaar of wollig schaap. Die laatste kijkt
alleen maar bête terug. Flarden van Hoe sterk is de eenzame fietser komen in
me op als ik naar de lange, slingerende weg voor me kijk, in geen velden of wegen
is een levend wezen te bekennen. Op paarden na dan, die vind je er in alle maten,
groot, klein en stevig, met zwiepende staarten. Als ik m’n camera tevoorschijn
haal komt de voorste nieuwsgierig dichterbij. ‘Sorry’, zeg ik een paar keer
verontschuldigend, ‘ik heb echt niks voor je’, en moet om mezelf lachen dat ik
tegen een paard begin te praten in the middle of nowhere.
Ik hou van dieren, al ben ik bang voor grote honden en kleintjes met iets te
enthousiaste tanden. Glanzende paardenlijven en weelderig groene weilanden,
in de verte een enkele boerderij, dit is de kant van Tilburg die ik mooi vind, waar
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ik van geniet. Rust, stilte, even geen mensen, drukte en verkeer. Al heb ik nog
steeds heimwee naar Rotterdam, stad met een groen hart, dit soort tochten
maken het gemis een beetje goed. Via de Lovense Kanaaldijk rij ik uiteindelijk
door naar Berkel-Enschot, plek waar ik lang geleden heb gewoond. Vanaf de
rotonde zie ik De Druiventros liggen, toentertijd een simpel hotelletje, inmiddels
uitgegroeid tot een Best Western ****-hotel. Op het zonnige terras drink ik een
kop Earl Grey en denk even weer aan toen.
Huize Moerenburg
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Francis Bacon kwam, zag en overwon!
Interviewserie 'Beeld van een facebooker (4)'
Deze keer hoef ik geen uren in de trein te zitten, al na twintig fietsminuten kom
ik aan bij de Capucijnenstraat in Tilburg. Baasje Kim doet de deur open en wordt
op de voet gevolgd door Francis, het roze minivarkentje. Nieuwsgierig snuffelt
hij aan m’n hand en legt ook een grote belangstelling voor m’n schoenen aan de
dag. Het is mijn eerste interview met een varken, gelukkig is Kim er om te
vertalen uit het Knors. Na de kennismaking met Frans, zoals hij in de volksmond
heet, 14 maanden oud en 20 kg schoon aan de haak, gaan we in de tuin zitten.
Het is mooi weer, hij knort tevreden en bijen zoemen af en aan. Algauw komt
zijn lievelingskostje ter sprake. Appels, peren, hij kan er geen genoeg van krijgen,
ook is hij dol op smoothies met sojamelk.

Als Frans aan de riem naar buiten gaat, heeft hij altijd veel bekijks. ‘Hoe vind je
dat?’ vraag ik. Zijn antwoord laat aan duidelijkheid niets te wensen over. ‘Het
interesseert me helemaal niks.’ Bovendien is hij wel wat gewend, hij woont
samen met twee poezen en zit op hondentraining. Al geeft hij toe dat het
wennen was de allereerste keer. Varkens begroeten elkaar door hun neuzen
tegen elkaar aan te drukken en honden, euh… doen dat net iets anders. Hij
heeft er wat op bedacht: als een matador springt hij dan in de houding,
hanekam fier rechtop en kijkt z’n opponent doordringend aan. Bij koeien heeft
hem dat al eens een succesje opgeleverd, ze renden allemaal verschrikt weg…
‘Ik ben een goede celebrity pig en ik kan prima overweg met alle aandacht.’
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Frans’ favoriete bezigheid is wroeten en snuffelen in de tuin, in het Kromhoutpark vlakbij of in het bos. Ook de prullenmand oefent een grote
aantrekkingskracht op hem uit. Het is dan ook geen toeval dat die zich
inmiddels op pig proof-hoogte bevindt. Verder vindt hij het heerlijk om
‘gekriebeld’ te worden en loom te zonnebaden, zoals een lui varkentje
betaamt. Zijn grootste vriendin is baasje Kim, al heeft hij nog wel wat positieve
feedback voor haar: ‘haal meer fruit in huis!’ Esther the Wonder Pig, een plus
size-soortgenoot, zou hij graag een keer willen ontmoeten, alleen jammer dat
Canada zo ver weg is. Hij denkt soms met weemoed terug aan zijn vakantie in
Duitsland. Een paradijselijke plek vol bomen, eikels in overvloed en een
uitgestrekt grasveld waarop hij zich aan z’n tienmeterlijn ongegeneerd kon
uitleven.

Niet alleen staat hij nooit knorrig op – hij is een échte vrolijke Frans – ook
heeft hij een schoonheidstip, want ijdel is-ie wel een beetje. ‘Schuur lekker
langs de muur’, hij zweert bij deze scrub-methode. Schoon zijn is ook belangrijk
en hij gaat met plezier onder de douche. Al zijn de rozijntjes die hij als beloning
krijgt wel een extra aanmoediging, geeft-ie toe. Ondanks zijn blakende
zelfvertrouwen staat hij ook weleens voor schut. Bijvoorbeeld die keer dat hij
elegant op de rand van het bed wilde gaan liggen om er vervolgens met een
grote plof van af te vallen. Verder houdt hij wel van fans – Saskia is een
megafan – maar niet van opdringerige mensen die op hem af komen rennen en
ergert hij zich aan ‘mensen die niet doen wat hij wil’.
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Liefste wens: ‘Simultaan eten en gekriebeld worden.’
De politiek boeit Frans niet zo, maar als hij dan toch moest stemmen zou het
op Marianne Thieme zijn. Een ‘partij voor de dieren’, dát ziet hij wel zitten en
als hij de baas van de wereld was, zou hij ervoor zorgen dat er overal appels
aan de bomen hingen. Op het einde wil hij ook nog even een kritische noot
kwijt. ‘Mensen nemen soms veel te snel een minivarken in huis, natuurlijk zijn
we schattig, slim en grappig, maar eerlijk is eerlijk, ik hou er ook van om af en
toe de boel te verbouwen – me lekker uit te leven op het behang – en ik heb
heel veel aandacht nodig, dus denk na voordat je eraan begint.’
‘Ben je gelukkig?’ vraag ik ‘m ten slotte. Frans kijkt me aan en kwispelstaart
vrolijk.
Marjelle
Hobbyvarkenvereniging
Foto’s Kim Pattiruhu
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Tot slot
Tilburg is nu mijn thuisstad sinds anderhalf jaar en ik heb zijn mooie en minder
mooie kanten gezien. Met name de natuur, de landelijke sfeer zo vlak bij, en de
gemoedelijkheid spreken me aan. Als ik langs de uitgestrekte weilanden fiets
met bontgevlekte koeien, paarden en schapen, dan geniet ik. Vooral in lente en
zomer is dat een heel mooi gezicht.
Nog steeds is het mijn wens om terug te gaan naar Rotterdam, al kan dat niet
op korte termijn, omdat ik als freelancer te weinig verdien om daar een goed
en betaalbaar huis te vinden. Mijn hoop is dan ook nu gevestigd op het vinden
van een andere woning in Tilburg met normale verwarming en sanitair. Tips zijn
welkom.
Ik hoop dat je dit e-book met plezier hebt gelezen & bekeken, een donatie van
een 'kopje thee' wordt dan ook erg gewaardeerd.
Houdoe!
Marjelle
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In beeld
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