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Geluk op 13
Een plakje Tilburgse geschiedenis

Een groep jongeren trekt Tilburg in en belt ver volgens in elke straat aan op huisnummer 13 . Ze vragen 

de bewoners naar een persoonlijk geluksmoment. Een onmogelijk plan? Ambitieus is het zeker, maar niet 

onmogelijk , blijkt in 2013 als Stichting Verhalis samen met tachtig leerlingen van ROC Tilburg School 

voor Welzijn op zoek gaat naar geluk. Nietsvermoedende bewoners uit alle lagen van de bevolking tonen 

spontaan een geluksmoment uit hun leven aan onbekende jongeren. Verhalis verzamelt de foto’s voor 

een expositie en maakt een f ilmserie van deze huishoudens. Filmmaker Carine van Vug t: “Al die kleine 

verhalen bij elkaar vormen een prachtige dwarsdoorsnede van Tilburg. Een unieke momentopname.”
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Carine van Vugt en Jeroen Neus van Stichting 
Verhalis houden tegenwoordig kantoor in Breda. 
Voorheen opereerden ze vanuit Tilburg. Nu zijn 
ze met professionals in beeld, geluid, animatie, 
games en multimedia bij elkaar gekropen in het 
AVhuis. Een groot industrieel pand: veel beton, 
zichtbaar leidingwerk en bedrijvigheid in de gan-
gen. In de centrale hal wordt ook nog eens druk 
getafeltennist. Onderweg naar de kantoorruimte 
van Verhalis vertelt Jeroen enthousiast over de 
nieuwe werkplek. Die is opvallend ruim met veel 
lichtinval en bovendien lopen er allerlei inspire-
rende huisgenoten rond. “‘We hebben geluk dat 
we hier kunnen werken!” Het is niet de laatste keer 
dat het over ‘geluk’ gaat tijdens het gesprek met 
de twee filmmakers.

Hoe kwamen jullie op het idee voor Geluk op 13? 
Carine: “Het idee om studenten de stad in te laten 
gaan, kwam bij Willemien van Heugten vandaan. 
Willemien is verbonden aan de School voor Welzijn, 
een mbo-opleiding voor sociaal werk en maat-
schappelijke zorg. Leerlingen verdiepen zich daar 
in welzijn. Leefbaarheid van de stad is daar na-
tuurlijk ook een onderdeel van. Haar doel was om 
met dit project jongeren buiten de schoolmuren 
in contact te brengen met de doelgroepen waar 
ze later mee gaan werken. Voor Willemien lag de 
keuze voor ongeluksgetal 13 voor de hand. Tilburg 
heeft veel met het nummer 13: van het telefoon-
nummer tot poppodium 013. Bovendien speelde 
dit allemaal in 2013.” 
Jeroen: “Bij ons kwam de vraag terecht om een te-
levisieserie te maken die gekoppeld was aan het 
fotoproject. Al snel bleek dat het project steeds 
omvangrijker werd en hebben we andere coördi-
nerende taken op ons genomen. Bij de proefop-
names voor de tv-serie bleek dat de verhalen van 
de bewoners nog alle kanten op schoten. Ook qua 
beeld wilden we dicht bij het huis blijven. Daarom 
moesten we iets bedenken om alle verscheiden-
heid te herleiden tot een gezamenlijk onderwerp.”

Wat bedoel je daarmee? 
Carine: “‘Bij de eerste proefopnames waren de 
verschillen te groot. De ene bewoner beperkte 
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foto links:  Het beeldmerk van Geluk op 13. foto boven:  Elke bewoner ging 
in de deuropening op de foto met een voorwerp dat een geluks-
moment op dat adres symboliseert. (Foto: Geluk op 13)

Bij de uitreiking van de eerste Brabantse Erfgoedprijs in 2013 stonden drie genomineerden in de finale. Hoe is het deze projecten vergaan in 

de periode na de prijsuitreiking? Loopt het initiatief nog altijd of is het in de sluimerstand geraakt? Inspireerde de eervolle nominatie juist tot 

uitbreiding of opende het nieuwe wegen? In Brabant zocht de drie genomineerden op om te informeren naar de vitaliteit van hun project. 
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foto boven: Leerlingen van de School voor Welzijn 
trokken in tweetallen de stad in en interviewden 
en fotografeerden bewoners van huisnummer 13. 
foto rechts:  We hadden niet verwacht dat zoveel 
mensen met hun huisdier op de foto zouden gaan. 
foto pagina 35 onder:  Op zichzelf is het persoon-
lijke verhaal vaak ontroerend. Pas in een groter 
verband til je het verhaal uit boven het alledaagse. 
foto pagina 35 boven:  De ramen van het stadhuis, 
maar ook van de bibliotheek en de stadschouw-
burg waren beplakt met levensgrote foto’s, 
gesponsord door Fuji. (Foto’s: Geluk op 13)
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titel – Geluk op 13 – op. Je verwacht het misschien 
niet, maar het bijgeloof in dit ongeluksgetal gaat 
soms ver. Er zijn genoeg mensen die niet op num-
mer 13 willen wonen. Sterker nog, er zijn in Tilburg 
zelfs straten waar het huisnummer gewoon is 
overgeslagen omdat bewoners het nummer niet 
passend vonden.”

Welke straat is dat dan? 
‘De Professor Dondersstraat is er een van.’

Geluk op 13 is een dwarsdoorsnede van Tilburg. 
Van villawijk tot volksbuurt. Hoe pak je dat aan? 
Carine: “We zijn begonnen met allerlei workshops. 
Hoe neem je een goede portretfoto met je mo-
bieltje? Hoe vind je een compact verhaal? Maar we 
stonden ook stil bij de vraag: waar moet het inter-
view over gaan? Er is zelfs een workshop geweest 
over geluk, want er bestaat een wetenschappe-
lijke stroming die onderzoek doet naar mense-
lijk geluk. Na deze workshop en zeker ook na de 
interviewrondes gaven verschillende studenten 
aan dat ze echt iets geleerd hebben over geluk. 
Het is eigenlijk ook een interessante vraag: waar 
word je nu gelukkig van?”
Jeroen: “Het leuke is dat het geluk en het spontane 
vaak echt van de foto’s afspat. We hebben gekozen 
voor een vast format voor de foto’s. Zo ligt de 
nadruk meer op de diversiteit van mensen. Jonge 
mensen, studenten, oudere mensen, alleenstaan-
den, stellen, Nederlands, Somalisch, Antilliaans, 
Pools, noem maar op. Het zijn allemaal Tilburgers 
en ze staan allemaal stralend in hun deuropening, 
want de vraag brengt ze terug naar een moment 
waarop ze gelukkig waren op dit adres.”
Carine: “Overigens had ik nooit verwacht dat zo-
veel mensen hun huisdier zouden gaan halen.”

zich tot het uitwisselen van algemeenheden. De 
ander kwam juist met een gedetailleerd verhaal. 
De uitdaging voor ons was om ervoor te zorgen 
dat de studenten met veelzijdige verhalen terug 
zouden komen, maar zonder dat het alle kanten 
opschoot. Door een vragenlijst kregen de studenten 
meer structuur.”
Jeroen: “Na een tijdje zoeken, kwamen we steeds 
terug bij ‘geluk’. De vraag ‘hoe gelukkig ben je in 
je stad en in je huis?’ ligt voor deze groep leerlingen 
voor de hand. Geluk is een universeel onderwerp, 
want uiteindelijk beleeft iedereen zijn eigen geluk-
smomenten. Bovendien leverde dat een ijzersterke 
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delige serie uit te zenden. Dat was het punt waar 
Verhalis in beeld kwam. In korte clips vertellen 
dertien bewoners aan de hand van dertien thema’s 
over hun leven anno 2013. De jongeren brachten het 
weefsel van de stad in beeld en deden zo research 
voor de tv-serie. Brabants Dagblad haakte samen 
met Hille van der Kaa van de Universiteit van Tilburg 
aan met een redactionele bijlage ‘Het geluk van 
Tilburg’. Bachelor-studenten van de opleiding com-
municatie- en informatiewetenschappen maakten 
een enquête waarin alle Tilburgers zich konden 
uitspreken over het onderwerp geluk. De respons 
leverde meer dan genoeg data op om er diverse 
trends en een tijdsbeeld uit te destilleren. Vervolgens 
ging de krant op zoek naar de verhalen achter de 
cijfers. Dat leverde naast een nieuwe serie por-
tretten ook een fraaie infographic op.”

En hoe verliepen de interviewrondes? 
“Dat was een flinke kluif. Tilburg telt 1868 straten, 
waarvan er 1138 ook echt een nummer 13 hebben. 
Al deze straten en wijken zijn verdeeld over veer-
tig tweetallen. In het lokaal hing een kaart van 
Tilburg waarop de voortgang werd bijgehouden: 
een speld voor elke bezochte straat. Helaas bleef 
de deur vaak dicht, want veel mensen zijn onder 
schooltijd natuurlijk helemaal niet thuis. Zodoen-
de is er nog flink gepuzzeld met de tijden waarop 
leerlingen hun ronde liepen. Daardoor konden we 
uiteindelijk ‘maar’ driehonderd foto’s exposeren.” 

Desondanks werd het project breed gedragen 
door de media?

“Absoluut. Het idee voor het stadsproject werd 
door Omroep Brabant opgepikt om een dertien-

     i n b r a b a n t  T I J D S C H R I F T  V O O R  B R A B A N T S  H E E M  E N  E R F G O E D3 6  

De eerstejaars-
studenten van de 
School voor Wel-
zijn die de wijken 
in trokken en zo 
het weefsel van 
de stad in beeld 
brachten. (Foto: 
Geluk op 13)
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Carine: “Het leuke is dat door de nominatie het 
relatief makkelijker is om het project te herhalen. 
Want wat door heel Tilburg kan, werkt natuur-
lijk ook heel goed op wijkniveau of in een andere 
plaats. Zo komt er bijvoorbeeld een spin-off in de 
wijk Theresia over geluk bij de buren. Verder gaat 
bedenker Willemien van Heugten het project in 
Amsterdam draaien. De speelse connectie met 
het netnummer en jaartal ontbreekt dan welis-
waar, maar de koppeling tussen geluk en het on-
geluksgetal blijft behouden. Het mooie is dat nu 
allerlei Amsterdamse partijen zich verbinden aan 
dit project. Leerlingen van het Amsterdamse ROC 

Top trekken de stad in, de UvA verzorgt het socio-
logisch onderzoek, het Parool volgt het project en 
AT5 zendt een serie filmpjes uit. Echt fantastisch dat 
zoveel van het project dit jaar herhaald gaat worden.”

Welk genoemde geluksmoment vonden jullie 
het mooist? 
Carine: “Dat was van Giovanni. Een jongetje dat 
recht vanuit zijn hart antwoordde: ‘Dat ik in een 
huis woon en een vader en moeder heb.’ Zo puur 
en zo ontroerend.”

Op zichzelf is dat niet heel spannend, toch? 
Jeroen: “Ons werk bij Verhalis draait vrijwel altijd 
om persoonlijke verhalen die zich afspelen in het 
verleden – tegen de achtergrond van de grote ge-
beurtenissen in de geschiedenis. Juist deze ver-
halen maken je tot wie je bent.”
Carine: “Op dit moment werken we bijvoorbeeld 
aan een project over de Dodendraad die in de 
Eerste Wereldoorlog de grens tussen België en 
Brabant scheidde. Dat grote verhaal had een 
enorme impact op al die verschillende levens. Het 
is juist de koppeling waardoor je het persoonlijke 
verhaal boven het alledaagse uittilt. Zo’n verhaal 
is soms maar heel gewoon. Maar het ontroert als 
je het ziet. Dat is de manier waarop we bij Verhalis 
onderwerpen zichtbaar maken.”                                            

     

(Interview: Pascal Viskil)

Wat maakt dit project nu precies tot erfgoed? 
Jeroen: “Dat is een interessante vraag. Vooral 
omdat Carine en ik hier verschillend over denken. 
Voor mij schuilt het erfgoed in het persoonlijke 
verhaal. Bewoners die voor een voorwerp kozen 
om hun geluksmoment te symboliseren, kozen 
stuk voor stuk voor objecten die zo klein zijn van 
betekenis dat je ze in de ‘grote geschiedenis’ nooit 
zou terug zien. Het is persoonlijk erfgoed dat an-
ders gedoemd was om vergeten te worden.”
Carine: “Jeroen zegt wel dat we hier verschillend 
over denken, maar ik ben het natuurlijk helemaal 
eens met zijn zienswijze. Alleen ik vind dat Geluk 
op 13 meer doet dan die kleine voorwerpen voor-
zien van een verhaal; al die foto’s en al die verhalen 
leggen ook een tijdsbeeld vast. Hoe ziet Tilburgs 
geluk eruit anno 2013? Juist de aanpak over de 
hele breedte van de stad zorgt ervoor dat je alle 
lagen van de bevolking vastlegt. Niet voor niets 
was de werktitel een tijdlang ‘a slice of the city’. 
In die zin maak je ook erfgoed van de toekomst. 
En dat gevoel werd bij de aftrap van de Erfgoed 
Academie Brabant bevestigd toen het Regionaal 
Archief Tilburg voorstelde om de foto’s op te ne-
men in het archief.” 

Geluk op 13 was genomineerd voor de allereer-
ste Brabantse Erfgoedprijs, de fotoserie wordt 
bewaard voor de toekomst, er is veel media-
belangstelling voor geweest. Is het project nu 
echt helemaal afgerond of gaat het nog verder? 
Jeroen: “Een deel van de mediabelangstelling 
maakte op voorhand deel uit van het project, zo-
als de tv-serie op Omroep Brabant en het katern 
in Brabants Dagblad. Maar het project vestigde 
zo wel de aandacht op zich. Daarnaast zijn we 
voor dit project een crowdfundingcampagne ge-
start en dat zorgde in een heel vroeg stadium al 
voor de eerste publiciteit en belangstelling. Ei-
genlijk bleef de belangstelling vanaf dat moment 
groeien. Daar speelde de finaleplaats voor de 
Brabantse Erfgoedprijs absoluut een belangrijke 
rol in.” 

U kunt alle foto-
portretten en de 
afleveringen van 
Geluk op 13 online 
bekijken. Kijk op 
www.verhalis.nl

info


