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zaterdag 4 oktober 2008

SUPERSTEDEKE
Stedekestraat 59, Tilburg

Van 14.00 tot 18.00 uur zijn de kunstenaarsateliers en de gym/danszaal open voor
geïnteresseerden.
15.00 uur: Welkom door Marieke Hurkens
bestuurder en gebruiker van Superstedeke
Sprekers:

Dans:

- Bert Matthijssen - cultuurmakelaar Tilburg
- Ruud Vreeman - burgemeester Tilburg
- Peter Vermijs - voorzitter Sticht. Superstedeke

Vloeistof en Fragmenta

Livemuziek:
DJ:

Sandra Coelers

Goof Salimans

FOTO’S, BEELDEN, TEXTIEL, PERFORMANCE,
INSTALLATIES, FILMS, DANS, SCHILDERIJEN.
Actueel programma: www.superstedeke.nl

SUPERSTEDEKE
Het moet in april 1998 geweest zijn dat de
kunstenaar Wiebo van Mulligen enkele ogenschijnlijk willekeurige mensen uitnodigde voor
een vergadering in de Tarcisiusschool. Ze
werden er ontvangen door kunstenaars die als
anti-kraakwachten het gebouw mochten gebruiken
als werkruimte. Of de genodigden wilden helpen
van de school een plek te maken waar kunstenaars definitief konden werken. De genodigden:
architecten, buurtbewoners, oprichters van
andere ateliergebouwen zoals Carré en een
jurist. Weldra voegden zich bij de initiatiefnemer leden van een ander ateliergebouw: SAM.
Zo ontstond een werkgroep waaruit de huidige
stichting Superstedeke voortkwam. De architecten Hans Wijnant en Bart Kerkhoffs maakten een
verbouwingsplan dat samen met een exploitatieplan eind 2000 in een B en W-besluit vertaald
werd.
De beginjaren waren alleen al niet mis omdat
de gemeente weigerde het (inmiddels afgeschreven) gebouw toe te vertrouwen aan de stichting. Betrof het immers niet een project dat
voor de gebruikers betaalbaar moest zijn,
zonder gemeentesubsidie en zouden die kunstenaars dat wel voor elkaar krijgen?

De firma Van der Weegen Holding B.V. had meer
vertrouwen en ontfermde zich over het plan: ze
werd verhuurder en verbouwer. In 2006 was de
verbouwing grotendeels achter de rug: zeventien ateliers, waarvan er drie ook een woonmogelijkheid hebben ten behoeve van beveiliging en beheer.
Vele buurtbewoners en Tilburgers kennen het
gebouw in de achtertuin van Stedekestraat en
Lange Nieuwstraat nog uit hun schooltijd. Als
ze het nu bezoeken, zien ze dat het aan de
buitenkant grotendeels intact is gebleven. Als
ze er binnen komen zullen ze de gangen en
trappen herkennen, maar de leslokalen nauwelijks, want dat zijn de domeinen geworden van
beeldhouwers, schilders, fotografen en andere
beeldend kunstenaars. Alleen de gymzaal is nog
even de gymzaal, al dient die meestentijds als
plek voor enkele dansinitiatieven.

Namens het bestuur van Superstedeke,
Jan Karremans en Peter Vermijs.

Beeldende kunst
Om 09.00 uur zet schilder Arno Mertens keiharde metal of hiphop op en gaat in zijn
atelier aan de slag met zijn veelkleurige
doeken die in musea en galerieën in het hele
land te zien zijn. ‘Ik heb een echte arbeidersmentaliteit, werk elke dag tot 18.00 uur
en soms ook ’s avonds of in het weekend. Ik
ga niet zitten wachten op inspiratie maar ga
gewoon aan de slag, kijk wat er op het doek
gebeurt en reageer daar weer op. Schilderen
is hetzelfde als sport: je traint altijd,
maar je weet nooit of je op zondag scoort.’
De ateliers van Superstedeke noemt hij pareltjes. ‘Ze zijn groot, hoog en licht, midden
in de stad en toch is het er doodstil. Als ik
uit het raam van mijn atelier kijk zie ik
bomen en toch ben ik na een paar minuten
fietsen bij de supermarkt of in het centrum.
Ik heb wel iets speciaals met deze buurt. Ik
woonde in mijn studententijd in de Lange
Nieuwstraat, ontmoette hier mijn vrouw en nu
ben ik weer teruggekomen om hier te werken.’

Dans
In 2002 fietsten de choreografen Anja Reinhardt
en Yuri Bongers door de buurt op zoek naar een
repetitieruimte voor hun moderne dansgezelschap
Vloeistof. Een leraar van basisschool De Stappen attendeerde ze op Superstedeke. Anja: ‘De
oude verende vloer van de gymzaal is perfect
voor dans. Daarnaast is de sfeer heel prettig:
het is een mooi oud gebouw en we horen tijdens
de repetities geluiden van de schapen, hanen en
pauw van de kinderboerderij op de achtergrond.’
Vloeistof timmert hard aan de weg en treedt op
bij festivals zoals De Parade, Boulevard en de
Uitmarkt in Amsterdam. Voordat Vloeistof op
tournee gaat met een nieuwe voorstelling repeteert het gezelschap altijd twee maanden intensief in de gymzaal. Als het mooi weer is gebruiken ze ook het binnenplein. Anja: ‘Daar
maakt niemand een probleem van. Het is fijn hoe
de verschillende kunstvormen van Superstedeke
naast elkaar kunnen bestaan.’
Samen met de dansgroepen Fragmenta en Guzik
richtte Vloeistof de Stichting Danst op, die de
zaal doorverhuurt aan professionele dansgezelschappen, maar ook aan amateurclubs. In de
avonduren zijn er lessen streetdance, folkloredansen en wordt er badminton beoefend.

De eigenaar
Superstedeke is in bezit van Van der Weegen
Holding BV. Directeur John Kusters vertelt
waarom het bedrijf interesse had in het pand.
‘Een van de redenen waarom we deze school van
de gemeente hebben gekocht, is dat we onze
maatschappelijke betrokkenheid willen tonen.
Op basis van een langdurig huurcontract stellen we de ateliers tegen een gereduceerde
huurprijs beschikbaar. We hopen dat de kunstenaars hier een goede en productieve tijd
hebben. Het gaat ons niet zozeer om kunst op
zich, maar we volgen de kunst in de stad wel
en schuiven het zeker niet zomaar opzij.
Superstedeke is voor ons een combinatie van
het commerciële en het tonen van maatschappelijke betrokkenheid. Dat commerciële aspect
zit hem in de ligging van het pand. De omgeving is erg interessant voor ons als ontwikkelingsmaatschappij. De mogelijke ontwikkelingen
in de toekomst zorgen ervoor dat we het fijn
vinden om hier in de buurt al aanwezig te
zijn.’

Vroeger…
Ooit liep Jan van Heerbeek als kweekschoolstudent stage bij de Tarcissiusschool, een
jongensschool, die destijds in de vleugel aan
de Stedekestraat gevestigd was. ‘Het verhaal
ging rond dat als het je lukte om je daar te
handhaven, dat je dan alles aankon’, zegt hij
over die tijd. Later trok de voorloper van
basisschool De Stappen onder de naam Ons
Stedeke in het pand en ging Jan er werken.
‘Dat was zo’n dertig jaar geleden. Het is een
prachtig en degelijk pand met mooi tegelwerk,
mooie gangen en kapstokken. De kluis was voor
het opslaan van het wc-papier, want waardevolle spullen hadden we toch niet. De school
is eind jaren zeventig ook nog enkele weken
bezet door de ouders die het niet eens waren
met een beslissing van het schoolbestuur. In
de andere vleugel zaten onder andere de MEAO,
de Vrije School en de Islamitische Basisschool. De vleugels deelden een cv-ketel, het
gebeurde regelmatig dat ik op zaterdag moest
komen om die aan te steken. Veel collega’s
moesten een traantje wegpinken toen we in 1996
na de fusie uit dit pand vertrokken. Nu geven
we er nog gymles. Ikzelf kom er nog twee keer
per week. Dan kijk ik naar de kastanjeboom en
dan denk ik: die heb ik zelf nog geplant.’

Het pand SUPERSTEDEKE is de thuisbasis van verschillende kunstenaars, dansers en initiatieven waaronder
A-Boerderij, Paul Bogaers, Carina Diepens, DansT,
Ciel van Dooren, Jeroen Doorenweerd, Fragmenta,
Fundament, Marieke Hurkens, Jazz-garden, Stijn Kriele,
Liedeke Kruk, Ton Lammers, Lokatief, Arno Mertens,
Wiebo van Mulligen, Ingrid Oonincx, Meta Smits,
Marika Taborsky, Maria Vanhoof, Thea Veel, Vloeistof
en Anton Watzeels.
Zie ook: www.superstedeke.nl
Het bestuur van Stichting Superstedeke bestaat uit
Jan Karremans, Marieke Hurkens, Ton Lammers, Margriet
Schoenmakers en Peter Vermijs.
Stichting Superstedeke - Stedekestraat 59,
5041 DM Tilburg
Deze brochure is samengesteld door Paul Bogaers
(fotografie en lay-out) en Ingrid Oonincx (tekst).
Aanvullende foto’s van Carina Diepens, Liedeke Kruk, Ton Lammers
en Anton Watzeels.
druk: Mezclado, Tilburg
oplage 1.500
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