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de biografie van piet willems

De biografie wordt op verschillende locaties, waar Piet gewerkt heeft, 
gepresenteerd. De presentaties hebben een verschillend karakter en 
zijn een afspiegeling van Piets veelkleurige werkwijze. Je kunt komen 
naar de bijeenkomst die jouw voorkeur heeft. De entree is gratis. 

Zondagmiddag 24 maart in de Stolp, 
Rijnstraat 497, 5215 EJ ‘s-Hertogenbosch
Inloop vanaf 13.30 uur. Het programma duurt tot ong. 16.00 uur 

Zondagmiddag 31 maart in Plein Oost, 
van Broeckhovenlaan 4A, 5213 HX ’s-Hertogenbosch.
Inloop vanaf 13.30 uur. Het programma duurt tot ong. 16.30 uur.

Woensdag 3 april middagconferentie bij Hogeschool Avans 
te ’s-Hertogenbosch. Onderwijsboulevard 215, 5223 DE ’s-Hertogenbosch. 
Inloop vanaf 13.00 uur. Het programma duurt tot ong. 16.30 uur.

Woensdag 17 april bij Jong Actief, 
van 17.00 - 20.00 uur, Buitendijk 4, 5211WJ ‘s-Hertogenbosch in het kader 
van Piets activiteiten ‘in het souterrain van de samenleving’.
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Afgelopen vier jaren heeft Mariet Paes gewerkt aan de biografie van Piet 
Willems. In de biografie is het leven van Piet beschreven. Hoe hij opgroei-
de in de Kempen, waar hij als 15-jarige de oorlog meemaakte. Over zijn 
tijd in Indonesië als dienstplichtige militair, zijn huwelijk en de geboorte 
van zijn kinderen en de periode dat hij in Oerle woonde en als vrijwilliger 
veel activiteiten opzette. Daarna over zijn verhuizing naar Den Bosch, zijn 
studie als opbouwwerker, over de jaren dat hij werkte in de Bartjes en de 
Sintstraten. Van 1974 tot eind jaren tachtig werkte Piet als opbouwwerker 
in Den Bosch-Oost en werd gezien als een ‘icoon van het opbouwwerk’. In 
de jaren negentig tot zijn dood in 2004 werkte Piet stedelijk met allerlei 
kwetsbare groepen mensen. 

De biografie wordt op verschillende locaties gepresenteerd. De bijeenkomsten 

zijn een afspiegeling van Piets veelkleurige werkwijze. 

In de Stolp interviewt Bart Eigeman een aantal mensen die met Piet hebben 
samen gewerkt.  Bart was wethouder van Den Bosch. Oud-burgemeester Rom-
bouts die Piet goed kende zal een woordje spreken.  Mariet Paes leest een paar 
stukjes voor uit de biografie en vertelt over de totstandkoming van de biografie. 
Zij biedt enkele mensen die belangrijk waren in Piets leven een biografie aan. 
Anja Kouwenberg vertelt in samenspraak met Ingrid Nijskens over de Ooster-
hoeve. Anja werkt daar in de ‘geest van Piet’ voor en met jong en oud, voor en 
met kwetsbare mensen en wijkbewoners.  Ingrid Nijskens was vele jaren actief 
in Den Bosch-Oost. 

In Plein Oost interviewt Eva van Roekel een aantal mensen die met Piet 
hebben samen gewerkt. Eva werkte mee aan de biografie. Voormalig wethouder 
Geert Snijders spreekt een woordje en Mariet Paes leest een paar stukjes voor 
uit de biografie en vertelt hoe de biografie tot stand kwam. Zij biedt enkele 
mensen die belangrijk waren in Piets leven een biografie aan. Piet was een 
doener. De aanwezigen gaan na de verhalen iets samen doen. Zij kunnen kiezen 
voor een activiteit in Plein Oost of voor een activiteit bij de Graafse Akker. Plein 
Oost en de Transfarmers van de Graafse Akker werken ‘in de geest van Piet’.  
Wethouder Ufuk Kahya houdt een slotwoord.   

Avans Hogeschool organiseert een middagconferentie onder leiding van 
Siwert Meijer, docent. Mariet Paes presenteert de biografie en trekt een parallel 
met het sociale werk van nu.  Zij biedt een exemplaar van de biografie aan Paul 
Kuypers aan. Paul was directeur van het PON in Tilburg en De Balie in Am-
sterdam. Hij was een tijdgenoot en vriend van Piet.  Jos van der Lans, bekend 
publicist in het welzijnswerk vertelt over de canon samenlevingsopbouw, waar 
hij aan werkt met #Krachtproef en Movisie. Danny Wildemeersch, hoogleraar 
universiteit Leuven houdt een inleiding over ‘commons’ en ‘grensverleggers’. 

Bij Jong Actief staan Piets activiteiten in het kader van het ‘souterrain van 
de samenleving’ centraal. Mariet Paes presenteert de biografie en biedt enkele 
mensen die belangrijk waren in Piets leven een biografie aan. Zij vertelt over 
Piets bemoeienis met ‘sociale activering’. Gerda van der Lee interviewt enkele 
mensen die momenteel actief zijn met en voor kwetsbare mensen in de Bossche 
samenleving. Gerda was voorzitter van de Adviesraad WMO en Jeugdhulp in 
Den Bosch. 
Het programma van deze bijeenkomst wordt nog nader ingevuld.

24 maart 3 april

31 maart 17 april
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