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Beste Student,

Welkom allemaal op de 12e editie 
van de Tilburg University Cantus. 
Helaas hebben jullie het een jaar 
zonder cantus moeten doen. Echter 
hebben jullie maatschappelijk niet 
stil gezeten, zelfs tijdens Corona 
heeft iedereen zich hard ingezet 
voor Tilburg! Fraai dat we nu (iets 
verlaat) de aftrap van het nieuwe 
collegejaar toch samen mogen 
gaan inluiden. Hiermee willen wij 
iedereen bedanken voor al het 
vrijwilligerswerk dat door jullie is 
gedaan in de afgelopen twee jaar. 

Waar bepaalde zaken verwateren na 
afwezigheid hebben jullie als Tilburgse 
studenten laten zien hoe graag jullie je 
nog steeds inzetten voor de Tilburgse 
samenleving. Ondanks dat de cantus niet 
door ging in 2020 vanwege het Coronavirus 
hebben jullie je voor Tilburg ingezet met 
een recordaantal actieve studenten. De 
maatschappelijke betrokkenheid was 
groter dan ooit en gelukkig kunnen wij dat 
nu samen met jullie vieren op de Cantus! 
Jullie hebben eenzame ouderen erg gelukkig 
gemaakt met kaartjes en lekkernijen, de 
Tilburgse parken een stuk schonen gemaakt 
en nog veel meer acties uitgevoerd. 

In samenwerking met onze 
maatschappelijke partners en ruim 200 
studenten hebben wij dit jaar de eerste 
TUCvoorTilburg Dag neergezet! Een dag 
waarbij zoveel mogelijk studenten samen 
zich in hebben gezet voor onze stad. De 
socials stonden vol met de acties en ook in 
Tilburg was het zichtbaar hoe hard iedereen 
zich inzette. Al met al wil ik jullie allemaal 
heel erg bedanken voor de inzet de afgelopen 
twee jaar en laat het Koningsplein kleurrijk 
gevuld worden!

Proost!

Namens het TUC-bestuur

Sjoerd van Bentum
Voorzitter TUC-bestuur 2021

VOORWOORD
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WILHELMUS
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje

ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje

heb ik altijd geëerd.
Mijn schild ende betrouwen

zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,

Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,

uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven

die mij mijn hart doorwondt.

EIN 
PROSIT

Ein Prosit
Ein Prosit, ein Prosit 
Der Gemütlichkeit 

Ein Prosit, ein Prosit 
Der Gemütlichkeit. 

Eins, zwei, drei, saufen!

TRINK, 
BRÜDERLEIN 

TRINK
Trink, trink, Brüderlein, trink

Lass doch die Sorgen zu Haus’ –
Trink, trink, Brüderlein, trink

Lass doch die Sorgen zu Haus’!
Meide den Kummer und meide den Schmerz

Dann ist das Leben ein Scherz –
Meide den Kummer und meide den Schmerz

Ja, dann ist das Leben ein Scherz!
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SWEET 
CAROLINE

Where it began, I can’t begin to knowing
But then I know it’s growing strong

Was in the spring
Then spring became the summer

Who’d have believed you’d come along

Hands, touching hands
Reaching out, touching me, touching you

Sweet Caroline
Good times never seemed so good

I’d be inclined
To believe they never would

Oh no, no

Look at the night and it don’t seem so lonely
We filled it up with only two

And when I hurt
Hurting runs off my shoulder

How can I hurt when I’m holding you

One, touching one
Reaching out, touching me, touching you

Sweet Caroline
Good times never seemed so good

I’d be inclined
To believe they never would

Oh no, no

COUNTRY 
ROADS

Almost heaven, West Virginia
Blue ridge mountains, 

Shenandoah river
Life is old there, older than the trees

Younger than the mountains, 
blowing like a breeze

Country roads, take me home
To the place I belong

West Virginia
Mountain mamma, take me home

Country roads

All my memories, gather round her
Modest lady, stranger to blue water
Dark and dusty, painted on the sky

Misty taste of moonshine, teardrop in 
my eye

Country roads, take me home
To the place I belong

West Virginia
Mountain mamma, take me home

Country roads

I hear her voice in the 
morning hour she calls me

Radio reminds me of my home far away
Driving down the road I get a feeling

That I should have been home 
yesterday, yesterday

Country roads, take me home
To the place I belong

West Virginia
Mountain mamma, take me home

Country roads

Country roads, take me home
To the place I belong

West Virginia
Mountain mamma, take me home

Country roads

Take me home, down country roads
Take me home, down country roads
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BRABANT
Een muts op mijn hoofd

Mijn kraag staat omhoog
Het is hier ijskoud

Maar gelukkig wel droog
De dagen zijn kort hier
De nacht begint vroeg
De mensen zijn stug

En er is maar een kroeg
Als ik naar mijn hotel loop

Na een donkere dag
Dan voel ik mijn huissleutel

Diep in mijn zak

Ik loop hier alleen
In een te stille stad

Ik heb eigenlijk nooit last
Van heimwee gehad

Maar de mensen ze slapen
De wereld gaat dicht

En dan denk ik aan Brabant
Want daar brandt nog licht

Ik mis hier de warmte
Van een dorpscafé

De aanspraak van mensen
Met een zachte G

Ik mis zelfs het zeiken
Op alles om niets

Was men maar op Brabant
Zo trots als een Fries
In het zuiden vol zon

Woon ik samen met jou
Het is daarom dat ik zo

Van Brabanders hou

Ik loop hier alleen
In een te stille stad

Ik heb eigenlijk nooit last
Van heimwee gehad

Maar de mensen ze slapen
De wereld gaat dicht

En dan denk ik aan Brabant
Want daar brandt nog licht

De Peel en de Kempen
En de Meierij

Maar het mooiste aan Brabant
Ben jij, dat ben jij

Ik loop hier alleen
In een te stille stad

Ik heb eigenlijk nooit last
Van heimwee gehad

Maar de mensen ze slapen
De wereld gaat dicht

En dan denk ik aan Brabant
Want daar brandt nog licht

Ik loop hier alleen
In een te stille stad

Ik heb eigenlijk nooit last
Van heimwee gehad

Maar de mensen ze slapen
De wereld gaat dicht

En dan denk ik aan Brabant
Want daar brandt nog licht

En dan denk ik aan Brabant
Want daar brandt nog licht

En dan denk ik aan Brabant
Want daar brandt nog licht

HET IS 
EEN NACHT

Je vraagt of ik zin heb in een sigaret
Het is twee uur ‘s nachts

We liggen op bed 
In een hotel in een stad

Waar niemand ons hoort
Waar niemand ons kent 
En niemand ons stoort

Op de vloer ligt een lege fles wijn
En kledingstukken die van jou of mij 

kunnen zijn
Een schemering de radio zacht 

En deze nacht heeft alles 
Wat ik van een nacht verwacht

Het is een nacht 
Die je normaal alleen in films ziet

Het is een nacht 
Die wordt bezongen in het mooiste lied

Het is een nacht 
Waarvan ik dacht dat ik 
hem nooit beleven zou

Maar vannacht beleef ik 
hem met jou ohoh 

Ik ben nog wakker 
en ik staar naar het plafond

En ik denk aan de dag 
lang geleden begon

Het zomaar er vandoor gaan met jou
Niet wetend waar de reis eindigen zou
Nu lig ik hier in een wildvreemde stad

En heb net de nacht 
van men leven gehad

Maar helaas er komt weer 
licht door de ramen

Hoewel voor ons de wereld 
Vannacht heeft stil gestaan

Het is een nacht 
Die je normaal alleen in films ziet

Het is een nacht 
Die wordt bezongen in het mooiste lied

Het is een nacht 
Waarvan ik dacht dat ik 
hem nooit beleven zou

Maar vannacht beleef ik 
hem met jou ohoh

Maar een lied blijft slechts bij woorden,
een film is in scène gezet.
Maar deze nacht met jou,

is levensecht!

Het is een nacht 
Die je normaal alleen in films ziet

Het is een nacht 
Die wordt bezongen in het mooiste lied

Het is een nacht 
Waarvan ik dacht dat ik 
hem nooit beleven zou

Maar vannacht beleef ik 
hem met jou ohoh

Het is een nacht 
Die je normaal alleen in films ziet

Het is een nacht 
Die wordt bezongen in het mooiste lied

Het is een nacht 
Waarvan ik dacht dat ik hem 

nooit beleven zou
Maar vannacht beleef ik hem 

met jou ohoh
en vannacht beleef ik 

hem met jou ohoh
en ik hou alleen nog maar van jou ohoh

en ik hou alleen nog maar van jou
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WILD 
ROVER

I’ve been a wild rover 
for many’s the year

And I’ve spent all me money 
on whiskey and beer

But now I’m returning with 
gold in great store 

And I never will play the wild 
rover no more

And it’s no, nay, never
No, nay, never no more 

Will I play the wild rover 
No, never no more

I went into an alehouse 
I used to frequent

And I told the landlady 
me money was spent

I asked her for credit, she 
answered me "nay"

"Such a custom as yours 
I can have every day"

And it’s no, nay, never
No, nay, never no more 

Will I play the wild rover 
No, never no more

I then took from me 
pocket ten sovereigns bright

And the landlady’s eyes 
opened wide with delight
She says "I have whiskeys 

and wines of the best"
And the words that you 

told me were only in jest

And it’s no, nay, never
No, nay, never no more 

Will I play the wild rover 
No, never no more

I’ll home to my parents, 
confess what I’d done

And I’ll ask them to pardon 
their prodigal son

And when they’ve caressed 
me as ofttimes before

I never will play the wild 
rover no more

And it’s no, nay, never
No, nay, never no more 

Will I play the wild rover 
No, never no more

And it’s no, nay, never
No, nay, never no more 

Will I play the wild rover 
No, never no more

YOU 
NEVER 
WALK 
ALONE

When you walk through a storm, hold your head up high
And don’t be afraid of the dark

At the end of the storm, there’s a golden sky
And the sweet, silver song of a lark

Walk on through the wind
Walk on through the rain

Though your dreams be tossed and blown

Walk on, walk on
With hope in your hearts

And you’ll never walk alone
You’ll never walk alone

Walk on, walk on
With hope in your hearts

And you’ll never walk alone
You’ll never walk alone
You’ll never walk alone
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CANTUS
REGLEMENT
Artikel 1: Het praesidium

1. De cantus wordt voorgezeten door het 
praesidium.

2. Het praesidium staat in voor het 
tuchtvol verloop van de avond.

3. Elk commando van het praesidium 
wordt onmiddellijk opgevolgd.

Artikel 2: De corona

1. De corona wordt gevormd door de 
overige bezoekers.

2. Bezoekers houden zich strikt aan de 
opgestelde tafelschikking.

3. Tafelhoofden zijn verantwoordelijk voor 
de orde aan hun tafel.

4. Het is te allen tijde verboden te 
klappen, zelf drank te halen, en zonder 
toestemming van het praesidium de 
zitplaats te verlaten.

5. Het is verboden om op de tafels te 
staan.

6. Alleen de aangewezen bierhalers 
kunnen drank bijbestellen.

7. Bijbestellen geschiedt bij de bar, op 
vertoon van het TUC polsbandje en met 
de eigen kannen.

Artikel 3: Aanvang

1. Wanneer het praesidium het podium 
betreedt, staat de corona op en zingt ter 
ere van het praesidium het Io vivat.

2. Het praesidium legt het 
cantusreglement uit voor aanvang van 
de cantus.

3. De cantus begint officieel met het, 
staand, zingen van het Wilhelmus.

Artikel 4: Zingen

1. Het praesidium geeft aan welk lied 
gezongen wordt.

Artikel 5: Drinken

1. Er wordt alleen gedronken op teken van 
het praesidium.

2. Bij het einde van een lied kan het 
praesidium het ‘Ein prosit’ inzetten.

3. Bezoekers die met drank gooien worden 
onmiddellijk, met huntafelgenoten, van 
het terrein verwijderd.

Artikel 6: Verwijdering

Tijdens de cantus geldt een zero-tolerance 
beleid. Bezoekers die - in welke vorm dan 
ook - overlast veroorzaken (agressie, 
verplaatsen van meubilair, het gooien met 
drank, op de tafels staan, etc.), worden
samen met hun tafelgenoten van het terrein 
verwijderd.
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PARTNERS
Zonder onze partners zou de TUC nergens zijn. Vanuit het 

TUC-bestuur willen we dan ook onze (maatschappelijke) partners 
van harte bedanken voor hun steun en samenwerking!

Maatschappelijke partners

Relaties
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DEELNEMENDE 
VERENIGINGEN

T.S.R. Vidar
T.S.C. S.t. Olof 

T.S.V Plato
IESN

Animo
Asset Accounting & 

Finance
Asset Econometrics

Asset Economics
Asset International 

Business Management
Asset Marketing

Asset SBIT
Asset Strategy & Logistics

Complex
D.S.A. Pattern 

Flow
Input

Magister JFT
POLIS

T.F.V. de Smeetskring
Versot

EBT
Integrand

UniPartners Tilburg

Ecco
Fractie Front
Fractie SAM

Avalon
FOSST

Gepidae
Melmac

SHOT
Spartacus
S.C.A. Fortis

TSRC Tarantula
TSRVV Merlijn
TSTV Lacoste

Via Fidei
AEGEE Tilburg

AIESEC
MAK Mentorshipsystem

Enactus Tilburg
TOP

Rechtswinkel
TOTUS

PiT
Source 

In Vino Veritas
Dispar Vulgo

tot volgend jaar!
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MET DANK AAN
De twaalfde editie van de TUC is mogelijk gemaakt door de inzet van:

Zangers en orkest

Jan Gaakeer
Adriaan van der Linde
Sofie Verhoeve
Jelle Oosterveld
SHE’s Udenhout

De deelnemende 
studenten-, studie, en 
studentensportverenigingen

Coördinatoren

Jelle Post, Cas van der Heijden, Esmee 
Schilder, Lina Bakker, Annemiek van de 
Kimmenade, Demi Haas, Frances Gerla, Loes 
Obdeijn, Maud Bosma, Niels Stockman, Rick 
Jansen, Tess Neervoort, Timo ten Kate, Wout 
Smit, Dennis Voss en Eva Vael

Alle vrijwilligers

Partners

Tilburg University, Fontys Hogescholen, 
Avans Hogeschool, Gemeente Tilburg, 
Citymarketing Tilburg, Toffey, Spectrum, 
Meerdink Verhuur, Drankenhandel Albert 
Schuermans, De Haas verhuur, ISecurity, 
Antonis Verhuur, VanOort, Jaspers, BAT, 
Petrus Donders en T.S.R. Vidar

Raad van advies

Hans-Georg van Liempd (Secretaris Tilburg 

University), Piet van Ierland (Directeur Marketing en 

Communicatie Tilburg University), Jessy Kouwenberg 
(Dienst Marketing en Communicatie Fontys Hogescholen), 

Lennart Nooij (Strategisch Adviseur College van 

Bestuur Avans Hogeschool), Otto van der Meulen 
(Bestuurder Toezichthouder en Adviseur)

De volgende personen

Wilma Maas (gemeente Tilburg), Cees 
Thomassen (gemeente Tilburg), Annemarie 
van Wijk (gemeente Tilburg), Peter van Vugt 
(fotografie), Dion de Jong (RocketOne), Joachim 
Lenting (RocketOne), Lex Willems (Spectrum AV), 
Jacqueline Lous (Meerdink Verhuur), Maarten 
Lous (Meerdink Verhuur), Wilma de Haas (De Haas 

Verhuur), Stijn Mutsaers (Intelligent Security), 
Guus Stevering (Intelligent Security), Anita van 
der Made (Petrus Donders), Max Vermeer (Van Oort 

tentenverhuur), Albert Schuermans (Drankenhandel 

Albert Schuermans), Erna Bolenius (Antonis Verhuur), 
Bart Mathijsen (Brabants Afval Team) en Karel van 
Bijsterveldt (Jaspers Verhuur)

Het TUC-Bestuur van 2021

Sjoerd van Bentum (voorzitter)

Michelle Bliek (secretaris) 
Eveline de Veld (penningmeester)  
Thomas van Dijk (logistiek)    
Tim Hurkmans (externe zaken)  

Het TUC-Bestuur van 2020

Sofie Verhoeve (voorzitter)

Nadia Lenselink (secretaris)

Thomas IJpelaar (penningmeester) 

Sjoerd Laurensse (logistiek)

Koen de Boer (externe zaken)
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