
Nieuwsblad van het Zuiden, 18 juni 1960 

 

 

TILBURG, juni — Toen in het begin van deze maand 
op de jaarvergadering van de algemene raad van 
het Stedelijk Sociaal Caritatief Centrum in Tilburg 
als nieuwe voorzitter werd aangewezen mr. Paul 
Kuypers, vroeg men zich af: wie is dat? Op deze 
vergadering was mr. Paul Kuypers niet aanwezig. 
Hij was met vakantie. Maar zijn afwezigheid zou 
men geneigd zijn uit te leggen als een 
bescheidenheid van hem. Mr. Paul Kuypers - van 
geboorte een Zeeuw, die nu zes jaar in Tilburg 
woont - is zeker niet iemand die zich graag laat 
zien, terwijl hij aan de weg timmert. Hij is adjunct-
directeur van het Provinciaal Opbouworgaan dat 
het provinciaal bestuur en de gemeentebesturen 
adviseert in vele kwesties en daarbij de 
samenwerking bevordert tussen verenigingen en 
de overheid op het terrein van de sociale 
belangen. Hij is verder secretaris van de commissie 
Sociaal Plan. Deze commissie houdt zich bezig met 
de sociale planning in de ontwikkelingsgebieden in 
Zuidwest-Brabant en Noordoost-Brabant. Hij is dus 
nauw betrokken bij de plannen voor 
gemeenschapshuizen, maatregelen voor de 
volksgezondheid, maatschappelijk werk, het 
jeugdwerk en culturele activiteiten.  

„Wij maken plannen en wij ontwikkelen initiatieven”, zegt mr. Paul Kuypers en hij voegt er aan toe: 
„De resultaten zijn ook te zien; verschillende gemeenschapshuizen in de provincie bijvoorbeeld 
kwamen met onze medewerking tot stand. Op het ogenblik zijn we bezig met rapporten over het 
onderwijs, de lectuur, de recreatie, de sport en het maatschappelijk werk. De onderzoekingen die we 
verrichten, zijn op de praktijk afgestemd. Elk rapport vindt zijn slot in enkele conclusies, zodat het 
niet bij vage taal blijft, maar dat iedereen weet hoe en wat het beste is in een bepaalde situatie”.  

Mr. Paul Kuypers is ook secretaris van het katholiek Wijkwerk in Tilburg en via deze functie is hij 
eigenlijk in aanraking gekomen met het werk van het Stedelijk Sociaal Caritatief Centrum, dat het 
maatschappelijk werk in Tilburg bundelt en als algemeen uitvoerder daarvan optreedt. Hij is — 
evenals de directeur van het centrum, T. Appels, erg blij met het nieuwe gebouw op de Spoorlaan, 
dat volgende maand in gebruik zal worden genomen. Paul Kuypers heeft veel waardering voor wat er 
op het gebied van het maatschappelijk werk tot nu toe is gedaan. Toch zullen de oudere vrijwilligers 
hoe langer hoe meer moeten gaan samenwerken met geschoolde krachten, die methodisch te werk 
gaan. Volgens de nieuwe voorzitter wordt nu hard gewerkt aan een struktuurplan voor Tilburg. Dat 
wil zeggen, dat nauwkeurig de manier wordt nagegaan waarop het maatschappelijk werk in een stad 
als Tilburg het best kan functioneren. Daarbij wordt elk stukje van de stad bekeken. „We gaan ook 
het rapport „Jeugd in Tilburg” bestuderen ,want het is een duur rapport geweest en wij kunnen daar 
best iets uit leren.” zegt mr. Paul Kuypers, die graag zijn team van deskundigen zou zien uitgebreid. 



Naast de maatschappelijke werksters dienen er ook maatschappelijke werkers bij het stedelijk 
centrum te komen.  

De nieuwe voorzitter wil van de parochiële centra, waarin allerlei verenigingen zijn 
vertegenwoordigd, waakzame uitkijkposten maken. Deze uitkijkposten moeten de moeilijkheden in 
eigen kring kunnen signaleren In overleg met het Stedelijk Centrum dienen de moeilijkheden dan te 
worden opgelost. De mensen die in Tilburg bij het maatschappelijk werk zijn betrokken, zullen in de 
figuur van mr. Paul J Kuypers een sympathieke leider krijgen, die voor iedere suggestie open staat. Hij 
is een kalme Zeeuw, die met hart en ziel Tilburger werd.  

 


