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Ten geleide
Het eerste nummer van de tiende jaargang is, zoals de lezers ontdekt zullen hebben,
voorafgegaan door een 'special', die in boekvorm is uitgekomen. De Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed zal jaarlijks drie tijdschriften Tilburg en een of twee
delen in de Tilburgse Historische Reeks publiceren.
De relatie Tilburg - Turnhout die in het eerste deel van de Tilburgse Historische Reeks
uitvoerig is belicht, komt ook in dit tijdschrift ter sprake. De redactie publiceert de
rede die D r . L . Pirenne hield bij de opening van de tentoonstelling 'Waar lag de grens'
en de presentatie van het boek 'Geworteld in Taxandria. Historische aspecten van de
relatie Tilburg - Turnhout'. Pirenne plaats kanttekeningen bij het al dan niet juiste
gebruik van het begrip Brabant voor gebieden in België en Nederland.
Cees van Raak schrijft over de joodse begraafplaats aan de Delmerweg. Hij beschouwt het artikel als een aanvulling op zijn onderzoek naar de kerkhoven en begraafplaatsen in Tilburg.
Geert de Bruijn houdt zich bezig met onderzoek naar de Noordbrabantse zadelmakerij in de periode 1800-1950. H i j doet verslag van de naspeuringen die hij verricht heeft
naar aanleiding van twee foto's van de zadelmakerij, die verbonden was aan de centrale werkplaats van de spoorwegen in Tilburg.
I n Tilburg Kort zoals gebruikelijk veel nieuws over publikaties op het terrein van geschiedenis, monumenten en cultuur, die de laatste maanden over Tilburg verschenen
zijn.
De redactie
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Overpeinzingen van een Belgisch
Nederlander
Rede uitgesproken bij de opening van de
tentoonstelling 'Waar lag de grens?'^
Dr. L.P.L. Pirenne
Wanneer u Het Nieuwsblad uit de brievenbus haalt, dan staat er onder de kop Dagblad voor
Midden-Brabant. Niemand verbaast zich daarover, hoewel er voor degene die doordenkt, toch
reden zou zijn om zich te verwonderen. Ligt Tilburg dan niet in Noord-Brabant? Dan moet
Midden-Brabant toch te vinden zijn in de buurt van Turnhout. Maar dat schijnt ook niet te
kloppen. Immers in een passage van een werkstuk dat door het gemeentebestuur van Turnhout
in het kader van dit project werd aangeleverd, lees ik tot mijn verrassing dat Turnhout in de
Kempen ligt in het Noord-Oosten van Vlaanderen. Uit de jaren dertig, toen ik nog op Saint
Denis zat bij frater Sulpicius, heb ik onthouden dat Sint-Niklaas in het noordoosten van
Vlaanderen gelegen is, en dat Gent hoofdstad is van de provincie Oost-Vlaanderen. Dus ook
hier alle aanleiding voor misverstanden.
Maar het wordt nog ingewikkelder. I n een
recent informatiebulletin van het Kristelijk
Dienstbetoon in Toerisme te Brussel, ingeleid door niemand minder dan kardinaal Daneels, lees ik in de Franstalige editie onder de
beschrijving van Sint Jakob op de Koudenberg: la statute de Notre Dame des pécheurs
remplage l'ancienne Notre Dame de Bols Ie
Duc, emmenée de Hollande en 1629 et restituée en 1853, après l'independance
Beige.
Dus 's-Hertogenbosch ligt volgens de samensteller van deze brochure helemaal niet
in Brabant, maar in Holland. Dus gaan we
zoeken waar het noorden van Brabant dan
wél te vinden is en u kunt al raden waar we
terecht zullen komen: in Aarschot of in
Diest.

In het Gemeentearchief
van Tilburg op 8 mei
1992. Dr. L . P . L . Pirenne (1924) is oudrijksarchivaris van
Noord-Brabant.

De begripsverwarring is in de hand gewerkt
door het onbegrijpelijke besluit van de voorlopige revolutionaire regering van België om
de provincie Zuid-Brabant, in de tijd van het
Verenigd Koninkrijk onder koning Willem I
de officiële naam van de tweede provincie
van het land na Noord-Brabant - de N komt
tenslotte vóór de Z - te veranderen in Brabant zondermeer. Dit leidde ertoe, en leidt er
nog toe, dat in deze Belgische provincie nauwelijks het besef leeft dat ook de provincie
Antwerpen in de Brabantse traditie staat,
laat staan Noord-Brabant. I n de Franstalige
inleiding op een door het provinciaal bestuur
van Brabant - lees Zuid-Brabant - in 1982
uitgegeven fotoboek met als titel Brabant,
schrijft Georges Renoy dat na de Slag van
Woeringen van 1288 ceux de Nivelles et de
Gembloux ont ces autres de Breda et de
Heusden pour compatriotes. Het is alsof hij
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wil zeggen bien étonnés de se trouver ensemble. Na het definitief verloren gaan van het
noorden van Brabant in 1648 en de splitsing
in 1795 van het midden en het zuiden van
Brabant in respectievelijk het departement
van de Dijle met hoofdstad Brussel en het departement van de Twee Neten met hoofdstad
Antwerpen, Ie Brabant actuel - aldus Renoy
- a étrangement retrouvé les dimensions de
ses origines. De rest hoort er dus niet meer
b i j . Vanuit zulk een redenering ligt 's-Hertogenbosch wellicht in Holland. Uit een jarenlange ervaring is mij inderdaad gebleken dat
voor grensoverschrijdende activiteiten binnen de vroegere Brabantse samenhang in de
stad Brussel, en nog veel minder in WaalsBrabant, de handen op elkaar te krijgen zijn.
Brussel is - zo lijkt het - zichzelf genoeg en
kan als hoofdstad van Europa zich nauwelijks voorstellen dat het in de Middeleeuwen
een Brabantse zusterstad was van Leuven,
Antwerpen en 's-Hertogenbosch. WaalsBrabant met als hoofdstad Nijvel voeU zich
een voorpost van de Franstalige cultuur in
België. Zo gauw als je vanuit Brussel Waterloo binnenrijdt, wappert de Waalse haan je
van tal van gevels tegemoet. Maar misschien
moeten we wat Nijvel betreft, toegeven dat
de graaf van Leuven, nog voordat bij hertog
van Brabant was, al in de 1 Ie eeuw op slinkse
wijze de voogdijschap over de adellijke abdij
van de keizer had afgetroggeld en dat de abdis en de kanunnikessen zich eerder zullen
hebben gespiegeld aan het stift Thorn, dat er
wel in geslaagd was rijksonmiddelbaar te
blijven. Wanneer de plannen doorgaan om
de provincie Zuid-Brabant te splitsen in respectievelijk Vlaams-Brabant en Waals-Bra-

bant zal de vervreemding van het Franstalige
deel van het voormalige hertogdom met de
rest van Brabant alleen nog maar toenemen.
Als we dan al vaststellen dat Zuid-Brabant
zich i n historische zin beschouwt als het restant van wat van het hertogdom is overgebleven, dan maken wij in Noord-Brabant dezelfde fout door van Brabants te spreken
waar we Noordbrabants bedoelen: Brabants
Heem, Brabants Orkest, Brabants Landschap, Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening, Historische Vereniging
Brabant en last but not least Katholieke Universiteit Brabant. En tussen dit Nederlandse
Brabant en het Belgische Brabant ligt dan de
provincie Antwerpen als een soort niemandsland, meestal aangeduid als de Kempen. Van
de Belgische provincies draagt alleen Antwerpen een niet op het verleden geënte naam,
tenzij men de aanduiding markgraafschap
erbij moet incalculeren! Vond Koning W i l lem I i n 1815 drie Brabantse provincies, te
weten Noord-, Midden- en Zuid-Brabant te
veel van het goede? Overigens - dit als een
terloopse opmerking - hoort de Belgische
provincie Limburg Land van Loon te heten,
want met het hertogdom Limburg had dit gebied niets van doen. Waarom, zult u opmerken, al deze pogingen om een vroegere Brabantse samenwerking naar het heden te
transponeren? Het Nederlandstalige landsdeel van België heet nu eenmaal Vlaanderen
en de beweging die het Nederlands uit zijn
ondergeschikte positie heeft bevrijd, heet de
Vlaamse Beweging en niet de Brabantse. Jan
van Roey, de oud-stadsarchivaris van Antwerpen, heeft opgemerkt dat dit niet in de
hand is gewerkt doordat het jonge Belgische

koninkrijk Brabant in de kleuren van wapen
en vlag, de Brabangonne en de titel van hertog van Brabant voor de kroonprins te zeer
aan de staat had geassimileerd. En op de verhuiswagens en camions die in NoordBrabant thuis zijn, staat zonder blikken of
blozen: Oosterhout (het kan ook HeeswijkDinther o f Eersel zijn) - Holland. Dat krijg
je er niet meer uit en dat moeten we ook niet
proberen, al zou het mij een lief ding waard
zijn als alle vrachtwagens in ons land achter
de plaatsnaam Nederland zouden invullen.
Waar ik echter voor pleit, is dat in het kader
van de bevordering van de Belgisch-Nederlandse integratie voor de provincies die vóór
1628 tot het ongedeelde Brabant hoorden,
een bijzondere taak is weggelegd. Deze gedachte is uiteraard niet nieuw. Het Diets Studentenverbond, in 1922 te Utrecht opgericht,
kende een talrijke aanhang, ook onder de
studenten van de R.K. Leergangen te Tilburg
en van de i n 1927 in dezelfde stad opgerichte
Economische Hogeschool. Zij beoogden
echter geen integratie van België en Nederland maar veeleer een liquidatie van het in
hun ogen nog altijd franskiljonse België en
de stichting van een Groot-Nederlands rijk in
de geest van de in 1543 bij het verdrag van
Venlo in de zogenaamde Bourgondische
Kreits Verenigde Nederlanden. Na de Tweede Wereldoorlog bleek deze droom niet meer
levensvatbaar te zijn maar kreeg de wens
naar integratie nieuwe impulsen vanuit de
Benelux. Het voert te ver om nu allerlei
geslaagde initiatieven te memoreren, al wil ik
bij wijze van uitzondering er wel op wijzen
dat het besef van een gemeenschappelijk verleden gestalte kreeg in de monumentale Alge-

mene Geschiedenis der Nederlanden, in
twaalf delen verschenen tussen 1949 en 1958
en in vijftien delen opnieuw uitgekomen tussen 1977 en 1983. Vanuit één visie slaagde
prof. Eric Kossmann erin om twee eeuwen
uit de geschiedenis van Nederland en België
samen te vatten in zijn tweedelige De lage
landen 1780-1980. Ook toonaangevende
tjdschriften integreerden, waaronder de
sinds 1970 onder een gemeenschappelijke
Belgisch-Nederlandse redactie uitkomende
Bijdragen en Mededelingen betreffende de
geschiedenis der Nederlanden. Van geschiedkundigen kan men evenwel verwachten dat
zij voor historische samenhangen gevoelig
zijn, maar soms gaan zij verder. Is het initiatief tot de manifestatie Turnhout ontmoet
Tilburg, Tilburg ontmoet Turnhout niet van
beide gemeente-archivarissen uitgegaan?
Voordat ik hierop verder inga, w i l ik wijzen
op initiatieven, na de oorlog door autochtone o f allochtone Brabanders ondernomen,
om wederzijds van de grens tot verzustering
en verbroedering te komen. De GrootKempische Cultuurdagen, tussen 1947 en
1972 in Hilvarenbeek gehouden, hebben met
name in de jaren vijftig een grote uitstraling
gehad. Westelijk en oostelijk Noord-Brabant
leverden twee onmisbare steunpilaren in de
personen van de Nijmeegse hoogleraar en geboren Bergenaar Anton van Duinkerken en
de in 's-Hertogenbosch geboren Beekse burgemeester Jan Meuwese. De studiedagen
over Land en Volk van de Kempen, van
Noordbrabantse zijde gedragen door Bra-

GROOT KEMPiSCHE
CULTUURDAGEN
H I L V A R E N B E E K 1955

afb. 2 Omslag van het
programmaboekje
voor
de Groot-Kempische
Cultuurdagen in 1953.
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bants Heem, worden sinds 1957 beurtelings
gehouden in een stad o f dorp in de Nederlandse Kempen o f in de provincie Antwerpen. De Brabantse archivarissen congresseren sinds 1958 elk jaar, nu eens in het noorden, dan weer in het zuiden. De colloquia
over de geschiedenis van de Brabantse steden, waarvan in 1965 het eerste werd gehouden in Leuven, vinden sindsdien om de drie
jaar plaats in een stad in Zuid-Brabant,
Midden-Brabant,
alias Antwerpen, en
Noord-Brabant. I n 1987 werd er een afzonderlijke stichting voor opgericht, gepatroneerd door de drie gouverneurs. De negen
bestuursleden zijn gelijkelijk over de drie betrokken provincies verdeeld. Meer cultureel
van opzet zijn de vanuit Eindhoven sterk bevorderde Zuid-Nederlandse
Ontmoetingen.
Eindhoven was dan ook de eerste Nederlandse stad waar een afdeling werd opgericht van
de Orde van den Prince, die thans met tientallen secties in Brussel, het landsdeel Vlaanderen en Nederland zo succesvol bijdraagt
aan de versterking van de samenhang van die
gebieden, waar 21 miljoen mensen Nederlands spreken, een groter aantal dan het totale aantal inwoners van de drie Scandinavische landen. I n dit verband mag ook het succes van Ons Erfdeel
genoemd worden,
waarvan het Nederlandse redactiesecretariaat in onze provincie, c.q. Raamsdonksveer,
is gevestigd. Meer volkskundig en toeristisch
van opzet is de sinds 1958 in Heeze gehouden
meerdagige Brabantse Dag, die aan het einde
van de zomervakantie elk jaar tienduizenden
naar dit mooie dorp trekt. De bestuurders
van de aanpalende grensgemeenten ter
weerszijden van de meet ontmoeten elkaar in
het BeNeGo, het Belgisch-Nederlands grensoverleg. Dit alles opgenoemd hebbende - en
de lijst is nog niet volledig - zou men de neiging krijgen dat het proces van integratie al
ver gevorderd is. Maar toch, maar toch!
Blijft de deelneming aan deze activiteiten
toch niet beperkt tot groepen historici,
bestuurders en bij tijd en wijle musici, toneelspelers en sportlui? Wie van hen beleeft
de integratie ook innerlijk? Merkte burgemeester Brokx tijdens de presentatie van de
manifestatie Tilburg-Turnhout op 26 februari 11. niet terecht op dat er soms wel eens kortere perioden waren van spontane en verhevigde activiteiten die dan toch weer vrij spoedig wegebden, waarna we weer op de oude
voet verder gingen. Stelde zijn Turnhoutse
collega Proost op diezelfde dag niet vast, en
ik citeer, dat we allen na 160 jaar scheiding
op heel veel punten echt kinderen van ons eigen land zijn geworden. Dus toch die grens!
Daarom is het huidige initiatief zo belangrijk. Daarom is het zo goed dat ook het bedrijfsleven hierbij betrokken is. Er zijn voorbeelden te over hoe handelsverbindingen aan

afb. 3 Overzicht van de
tentoonstelling
'Waar lag
de grens?' (foto Frans
van
Ameijde).

culturele integratie voorafgaan: kunst van
het Maasland, Scheldegothiek, huizenbouw
in de Hanzesteden, Nederlandse renaissance
in Denemarken, Hollandse architectuur in de
17e-eeuwse stadshuizen van 's-Hertogenbosch en Maastricht, de achthoekige kerktorens van Vlaanderen en Zeeland. Bovenal is
het belangrijk dat Tilburg en Turnhout ons
Brabanders en in wijdere zin ons Nederlanders en Belgen leren de psychologische grens
te verruimen. Voortaan liggen Goirle en T i l burg niet meer in Holland, naar in NoordBrabant c.q. in Nederland. Voortaan wordt
in Nederlandstalig België Nederlands gesproken en wordt tussen Turnhout en Antwerpen
een Brabantse variant van de moedertaal gebezigd en beslist geen Vlaams. Ga anders uw
oor maar eens te luisteren leggen in een staminee in Antwerpen en proef het verschil
met Brugge en Gent. Voortaan is Jeroen
Bosch een Brabander en zijn Rubens en Van
Thulder dat ook. Voortaan realiseren we ons
dat de Brabantse Omwenteling van de jaren
1789-1790 een vast steunpunt had in het
evenzeer Brabantse Breda. We gaan niet uitsluitend meer naar Turnhout omdat de bonbons er smakelijker en goedkoper zijn en de
Belgische Brabanders vinden de terrasjes in
's-Hertogenbosch en Bergen op Zoom net zo
gezellig als die van Mechelen en Lier. Blijkens mijn ervaring leeft het gevoel van verbondenheid met Belgisch Brabant en Vlaanderen in het noorden sterker dan omgekeerd
en worden tal van initiatieven eerder in het

noorden genomen en georganiseerd en doorgezet. Tenslotte liggen de belangrijke Brabantse centra Leuven, Brussel en Antwerpen
nu eenmaal in wat wij nu gemakshalve maar
Belgisch Brabant noemen. De Europalia in
Brussel trekken drommen Nederlanders, niet
het minst uit Noord-Brabant. In de in
Noord-Brabant verschijnende
dagbladen
worden we de laatste twee jaar, sinds de invoering van correspondentschappen, uitvoerig ingelicht over politieke en culturele ontwikkelingen in België. Nieuwe produkties in
de Munt van Brussel of de Koninklijke
Vlaamse Opera van Antwerpen worden vakkundig besproken. Het cultureel tijdschrift
Brabantia, een uitgave van het Noordbrabants Genootschap, wijdde in december 11.
de laatste aflevering van de 40e jaargang bijna geheel aan het gebied van de Vlaamse gemeenschap, met bijzondere aandacht voor
de culturele infrastructuur direct over de
grens, waaronder de activiteiten van De Warande te Turnhout. Erkend moet tevens worden dat binnen het maatschappelijke en culturele circuit van ons land Nederlandstalige
Belgen zonder problemen en omwegen benoembaar zijn, terwijl voor Nederlanders in
België de weg versperd lijkt. Alleen voor de
toelating van studenten tot het hoger en universitair onderwijs lijkt de toestand eerder
omgekeerd te zijn. Maar ook de inwoners
van Noord-Brabant moeten zich bezinnen op
de vraag wordt de Brabander
noordelijker?,
die de journalist Han Jonkers zich al in 1965
stelde in het tijdschrift Brabantia. Westelijk
Noord-Brabant werd een overloop voor de
randstad. De snelle en economische groei
van Noord-Brabant bezorgde de provincie
een sterke eigen infrastructuur op het gebied
van onderwijs, schouwburgen en binnen niet
al te lange tijd ook concertzalen. Daar er in
de 19e eeuw geen grens was voor de meisjes
uit de z.g. betere klassen in Noord-Brabant
om ten zuiden van de grens op kostschool te
gaan (en daar Frans te leren!), is dat fenomeen na de Tweede Wereldoorlog geheel verdwenen. Het deed me dan ook deugd in het
minitieus opgezette werkboek dat aan deze
tentoonstelling ten grondslag ligt, te lezen
dat nog steeds Nederlandse jongelui in Turnhout onderwijs volgen. Omdat het traditioneler en degelijker is? We moeten elkaar beter informeren, dat was de boodschap van
beide burgemeesters op 26 februari 11. Inderdaad we moeten een grondige wederzijdse
kennis opbouwen, zei in 1953 al de latere
Belgische minister van Nederlandstalige cultuur Frans van Mechelen tijdens de GrootKempische Cultuurdagen van dat jaar. Ik zat
er zelf bij, naast mijn Beekse verloofde. Er is
nog zoveel te bestuderen. In de vandaag te
verschijnen bundel Geworteld in Taxandria
snijdt Jef van Gils het Grootgrondbezit langs
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de grens aan, waarin de Belgische adel en de
Antwerpse haute finance haar kapitaal belegde. Dat deed zij ook in de westNoordbrabantse suikerindustrie en in de
aanleg van spoor- en tramwegen in deze provincie. Ik zou meer te weten willen komen
over hou en trouw over de grens heen. Was
de vader van de Turnhoutse archivaris Harry
de Kok geen geboren Tilburgenaar, komt de
vader van zijn Tilburgse collega niet uit het
Zeeuws-Vlaamse Hontenisse, hoewel goed
Nederlands toch veel meer Vlaams dan
Zeeuws, met ook onder zijn voorouders talrijke uitwijkelingen naar Antwerpen, en was
mijn vader niet een in het Luikerland geboren, maar in Antwerpen getogen, Belg, wiens
jongste broers het reststuk van België achter
de IJzer jarenlang mee hielpen verdedigen?
Voor ons drieën heeft er tussen Goirle en
Poppel nooit een grens gelegen, soms ook
letterlijk niet. Want toen ik in 1939 op een
warme zomerdag als jong lyceïst eens in de
grensstreek fietste, was de plaatselijke douanier i n slaap gesukkeld. En i n de jaren dertig,
in augustus met zussen en broers op de terugweg van een heerlijke vakantie in Antwerpen, laafde de chauffeur van busdienst Peeters wel eens zijn dorst in een Poppels etablissement, zodat wij vlug de bus uit konden
wippen voor een doos knapperige janhagel.
Hier in deze regio was het leven, neen is het
leven nog goed, een regio, zoals we geloven,
met een goede toekomst. Prof. Verberne,

van 1922 tot 1947 leraar geschiedenis aan het
Onze Lieve Vrouwelyceum van Breda en van
1947 tot 1956 hoogleraar te Tilburg, schetste
in het i n 1955 onder auspiciën van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen verschenen derde deel van Het
Nieuwe Brabant het dualisme van NoordBrabant, zuidelijk in het ene, noordelijk in
het andere. Meer nog dan de Belgische en
Nederlandse provincies Limburg vormt Nederlands en Belgisch Brabant de gesp waarmee België en Nederland naar elkaar toegehaald kunnen worden. De Katholieke Universiteit Brabant en de zeven universitaire
instellingen in Midden- en Zuid-Brabant vormen daarbij onze denkklank. M r . Frank
Houben, commissaris van de Koningin i n de
provincie Noord-Brabant, getuigde op 13 januari 11. in een te 's-Hertogenbosch gehouden conferentie van de afdeling NoordBrabant van het Algemeen Nederlands Verbond dat grenzen niet meer heilig zijn. Op 21
januari hebben de colleges van Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant, Limburg en Zeeland een intentieverklaring ondertekend om
tot een nauwere samenwerking te komen met
het Vlaamse gewest en de Vlaamse provincies.
De Tilburg-Turnhoutse ontmoeting effent
op deze weg het pad voor de gewone man,
zodat een nieuwe generatie over 25 jaar zich
zal afvragen waar lag de grens ook weer?

Het joodse begraven in Tilburg
Cees van Raak*
' Cees van Raak (1954)
studeerde Nederlands
en geschiedenis aan het
MoUer-Instituut in T i l burg. Van zijn hand
verscheen Verstilde
stad, de oude begraafplaatsen van Tilburg,
dat als special van Tilburg verscheen (1991)
en dat de aanleiding
vormde voor de tentoonstelling De dood
niet vergeten in het
Gemeentearchief. Ook
publiceerde hij enkele
gedichtenbundels.
Werk van hem verscheen in diverse tijdschriften, o.m. Brabantia, Dietsche Warande & Belfort,
Leydraden, De Tweede
Ronde en Maatstaf.

In mijn onderzoek over de kerkhoven en begraafplaatsen van Tilburg heb ik weinig aandacht
kunnen schenken aan de joodse begraafplaats aan de Delmerweg, terwijl over de geschiedenis
ervan meer interessants te vermelden viel. Dit artikel wil dan ook het onderwerp nader belichten.
Korte geschiedenis
De eerste joden die zich na 1767 in Tilburg
vestigden, kwamen uit Oisterwijk, dat eertijds een wollenstoffennijverheid kende en
dat tot de emancipatie onder de Bataafse Republiek fungeerde als moedergemeente voor
de joden uit de dorpen van de Meierij. I n
Oisterwijk, waar zich kort voor 1746 aanwijsbaar de eerste joden vestigden (daarvóór
waren het rondtrekkende marktkooplieden)
en dat omstreeks 1764 een twintigtal joodse
families telde, lag de begraafplaats die ook
diende voor diegenen die i n de nabije dorpen
woonden, zoals Waalwijk, Hilvarenbeek en
vanaf 1767 Tilburg.
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In februari van dat jaar vroeg een zekere Levie Hartog uit Oisterwijk toestemming aan
drost en schepenen om in het snel groeiende
Tilburg te komen wonen. Joden mochten
zich namelijk niet vrij vestigen. I n mei werd
zijn verzoek afgewezen, maar nog i n hetzelfde jaar beslisten de Hoogmogenden, de
Staten-Generaal, anders, doordat Hartog via
een rekwest aan stadhouder Willem V wel
woonrecht verkregen had. Zo kon hij zich in
Tilburg vestigen en er het slagersvak gaan
uitoefenen en het handelen in vee. Hierom
werd hij dan ook door zijn Oisterwijkse geloofsgenoten Leib Tilburg genoemd. Toen
zijn zoon Jacob vijftien jaar later een kledinghandel begon, klaagden de Heeren bij de

afb. 1 Graf van gazan
(voorzanger) en godsdienstonderwijzer
Victor
van Rhijn
(1867-1928),
die volgens de joodse
traditie ook bij de begrafenissen betrokken was.
Hij kwam uit Hoogeveen
en woonde met zijn gezin in de Willem IIstraat 18, waar ook de
joodse school gevestigd
was, links van de synagoge (foto Cees van
Raak).

Hoogmogenden dat, als het zo door zou
gaan, er spoedig zeven Joodse huisgezinnen
zouden zijn en het met de welvaart van T i l burg spoedig gedaan zou zijn. Men wilde een
verbod om te trouwen instellen o f anders
moesten de joodse kinderen maar zo snel
mogelijk na hun achttiende Tilburg uitgezet
worden. Op 17 december 1790 beslisten de
Hoogmogenden dat het voor de kinderen
van Levi Hartog verboden was afzonderlijke
huishoudens te vormen. De vader berustte
nogmaals hier niet i n , en het resultaat was
dat Tilburg meerdere joodse huishoudens
zou toelaten, maar wel onder uitdrukkelijk
beding dat zij geen handel mochten drijven
waardoor de fabrieken benadeeld zouden
worden of waartoe slechts ingezetenen bevoegd waren. I n 1791 vestigden zich hier
meerdere joodse gezinnen. Met de komst van
de Fransen i n 1795 verviel echter iedere wettelijke grond om de joden het nog moeilijk te
maken. I n 1808 telde Oisterwijk 89 joden,
Tilburg 15 en Hilvarenbeek 4, maar het naburige Tilburg, dat met zijn lakenfabricage

meer toekomst bood, was nu echt bereikbaar
geworden. Na de Franse tijd en het herstel
van de Nederlandse onafhankelijkheid in
1816, werd Tilburg hoofdgemeente. De begraafplaats resteerde als enig aanrakingspunt
tussen de beide gemeenten, en daar werd nog
lang gebruik van gemaakt. Maar andere dan
Oisterwijkse joden die zich mettertijd ook in
Tilburg vestigden, voelden zich niet gebonden aan de oude begraafplaats van Oisterwijk. I n 1821 werd een stuk weiland aangekocht met als doel het aanleggen van een
joodse begraafplaats in Tilburg, maar pas in
1847 vroeg men er toestemming voor. Er
werd van de kant van de Israëlitische Gemeente wel op spoed aangedrongen, want er
was dringend behoefte aan. Die toestemming
gaf de gemeente Tilburg met zelfs een subsidie van 300 gulden. Dit geld wendde men
echter voor andere aangelegenheden van de
joodse gemeente aan en dat schoot het ministerie van Openbare Eredienst in het verkeerde keelgat. De begraafplaats was toch zo
noodzakelijk! Het bestuur van de joodse gemeente antwoordde dat de aanvraag gedaan
was door een vorig bestuur en dat de begraafplaats achteraf toch niet zo dringend
leek. De overheid gelastte hierop toch zo
spoedig mogelijk over te gaan tot de aanleg;
de laatste rustplaats werd wel als een urgente
zaak gezien. En de subsidie zou in consignatie gehouden worden door de secretaris van
Tilburg en pas na stipte naleving teruggegeven. I n 1855 kwam er schot in de zaak. De
grond uit 1821 werd verkocht en in plaats
daarvan kocht men een bunder heide van de
gemeente Tilburg, gelegen vlak bij de Oude
Warande, voor de prijs van 30 gulden. De
begraafplaats werd in 1857 in gebruik genomen; het begrafenisboek uit die tijd geeft als
eerste teraardebestelling de datum 30 juli
1858.

De joodse begraafvereniging
Tegelijkertijd richtte het joodse bestuur de
begraafvereniging 'Ahawath Sjoloum' op,
wat eensgezindheid betekent. Een van de eerste maatregelen die genomen werden was het
gebruik van een begrafenisboek door de
toenmalige gazan (voorzanger in de joodse
gemeente) N.S. Sitters. Vermoedelijk heeft
het begrafeniswezen daarvoor geressorteerd
onder de joodse Kerkeraad. Het genootschap, dat nog steeds bestaat, stelt zich tot
doel het verlenen van hulp aan stervenden,
het reinigen en ter aarde bestellen van lijken,
overeenkomsdg de joodse voorschriften en
de landswetten. L i d kan men worden als men
ook het hdmaatschap heeft van de joodse gemeente in Tilburg, die heden ten dage een
kleine twintig leden telt. De vereniging werd
in het begin bestuurd door drie mannelijke
9

afb. 2 Gedeelte van de
joodse begraafplaats.
Het sefardisch graf valt
duidelijk op door zijn
ligging (foto Cees van
Raak).

en twee vrouwelijke personen, tegenwoordig
door drie mannen; een keer per jaar vindt de
algemene ledenvergadering plaats. Vroeger
waren de leden verplicht te zorgen voor de
reiniging van het lijk, begeleiding en teraardebestelling ervan en aanwezig te zijn in het
huis van de overledene voor de gebruikelijke
godsdienstoefeningen. Men werd hiervoor
volgens een rooster opgeroepen. Als iemand
zich hier aan onttrok, dan volgde een boete
van drie gulden; nu is dit niet meer.
'Ahawath Sjoloum' stelde bij stervenden een
waker aan en zorgde ook voor doodskleren,
doodskist, lijkwagen, graf, de teraardebestelling en voor de lijkrede. Deze rede
werd door de onderwijzer van de joodse gemeente gehouden, in de begraafvereniging
had hij tevens de taak van secretaris. Ook
kende de vereniging een bode die de maandelijkse contributie ophaalde, de leden opriep
en verdere door het bestuur aan hem opgedragen werkzaamheden verrichtte. Door de
tijden heen zijn diverse functies van de vereniging komen te vervallen, maar andere wor-

den nog steeds in ere gehouden, zoals we verderop zullen zien.
Het joodse begraven
Nederland telt 195 joodse begraafplaatsen,
waarvan Muiderberg bij Amsterdam de
grootste Asjkenazische is en die van Ouderkerk aan de Amstel de oudste is, wereldberoemd zelfs, en waar hoofdzakelijk Sefardische joden werden en worden begraven. De
Asjkenaziem zijn de uit Midden- en OostEuropa afkomstige joden, wier omgangstaal
het bijna verdwenen Jiddisch is, de Sefardiem zijn de Zuideuropese joden. Een typisch verschil tussen deze twee groepen laat
hun grafcultuur zien: Asjkenazische joden
plaatsen altijd een opstand bij hun graven,
terwijl de Sefardiem aan liggende zerken te
herkennen zijn. Op het oude gedeelte van de
joodse begraafplaats van Tilburg vindt men
van de laatste slechts een voorbeeld (zie foto). Overigens zijn beide gedeelten in gebruik, met dien verstande dat de open plekken van het oudste stuk gereserveerd zijn
voor diegenen wier familie daar reeds rust.
Voor alle joodse graven geldt dat ze eeuwig
zijn, dus nooit geruimd mogen worden.
Toen burgemeester en wethouders in 1921
besloten de begraafplaatsen binnen de bebouwde kom op te heffen, werd hierom de
joodse dodenakker ontzien; daarbij telde natuurlijk ook dat hij toch al buiten de bebouwde kom gelegen was. Het besluit van
B&W werd trouwens niet uitgevoerd.
Zoals gezegd stamt de joodse begraafplaats
uit 1855 en ze is nog immer in gebruik bij de
inmiddels sterk gedecimeerde joodse gemeente van Tilburg, die officieel behoort tot
de orthodoxe tak. Dat laatste is duidelijk
zichtbaar in de nog steeds in gebruik zijnde
rituelen.

In de tijd dat de synagoge nog als synagoge
in gebruik was (het gebouw uit 1874 is in
1976 van de hand gedaan, maar momenteel
gaan er stemmen op om er weer diensten te
houden, naast de tegenwoordige theateractiviteiten en tentoonstellingen), stopte de begrafenisstoet er even voor. Daarna ging de
tocht verder naar de laatste rustplaats. Overigens vele jaren met politiebegeleiding, naar
aanleiding van een anti-joodse rel bij een begrafenis eind vorige eeuw. De begraafplaats
wordt Beth Chaim, huis der levenden, genoemd. Want hoewel het geloof in een leven
na de dood in het jodendom niet geheel
vreemd is, gaat het in hoofdzaak om de tocht
door het aardse leven. Zo wordt het woord
'begraven' nooit op de zerken gebruikt, wel
'verstoppen' o f 'verbergen'. Met de voeten
naar het oosten gekeerd, naar de heilige stad
Jeruzalem, ligt men tot de opstanding ver10

borgen met de hoop dat 'zijn/haar ziel gebundeld moge zijn in de bundel van het eeuwige leven' (een veel voorkomende spreuk op
grafstenen, als afkorting T N Ts B H ) .
Wat ook altijd bij een begrafenis plaatsvindt, is het houden van de lijkrede en het
uitspreken van kaddisj (lofprijzing van God)
door de rabbijn in het metaheir\\\XK']Q, het gebouwtje aan het begin van de begraafplaats
(zie foto). De stoet loopt daarna door, de dodenakker op, nu zonder de rabbijn, want de
Koheniem, de priestertak, is het vanwege de
onreinheid verboden om op een begraafplaats te komen. De kist torst men op een
baar, een herinnering aan de Heilige A r k .
Opmerkelijk is dat men na enkele passen
steeds halt houdt om het gebed uit te spreken. Ten slotte wordt de grafkuil bereikt, die
pas op de dag zelve gedolven is. Het graf
wordt gezamenlijk dichtgegooid, zowel door
de mannen als door de vrouwen. Asjkenazische joden verlaten de dodenakker dan ook
niet voordat de grafkuil geheel met aarde gevuld is. Op zich is de begrafenis sober, er
worden geen bloemen neergelegd. De matséwa, de grafsteen, die vaak eenvoudig gehouden wordt, verschijnt pas veel later, zeker
niet voordat de dertig dagen rouw verstreken
zijn, dikwijls pas na elf maanden aan het einde van het rouwjaar. Wanneer de steen geplaatst wordt, gaat dit met een kleine plechtigheid gepaard.
Joodse grafschriften blijken dikwijls een belangrijke bron van informatie, vooral in die
plaatsen waar de joodse archieven verdwenen zijn. Men kan ze vergelijken met de ka-

tholieke bidprentjes. Boven aan de zerk, of
na een spreuk, staan meestal twee letters, die
afkortingen zijn. P . N . staat voor Hier rust,
meestal voor een man, en P.T staat voor
Hier ligt verborgen, bij een vrouw. Sommige
bovenschriften zijn zinnen uit Tenach, het
Oude Testament, uit het boek Genesis en betrekking hebbend op de Aartsvaders, en uit
Profeten, Psalmen of Spreuken. Andere afkortingen die men zoal tegenkomt, zijn b
(ben/bat, zoon/dochter van) en T. M . K.
(moge zijn/haar rust eervol zijn). N.d.kl.t.
staat voor: naar de kleine telling (van de jaren van de joodse kalender), d.w.z. onder
weglating van het duizendtal, hier altijd
5000.
Op het oude (linker) gedeelte bevinden zich
veelal losstaande opstanden in neoclassicistische stijl, waarvan sommige voorzien zijn
van een timpaan en/of acanthusreliëf (drie
van deze zerken staan beschreven in mijn publikatie Verstilde stad). Enkele grafstenen
dragen de naam van een (Tilburgse) steenhouwer, voorbeelden zijn die van A . v.d.
Schoot, L . Petit en zoon H . Petit.
De begraafplaats wordt goed onderhouden,
maar dat er niet altijd zorgvuldig te werk
werd gegaan, blijkt uit een anekdote uit
1907. In dat jaar verzocht de burgemeester
van Tilburg, namens de commissaris van politie, het bestuur van de begraafplaats voortaan een nauwkeurige administratie bij te
houden. Aanleiding hiervoor was een onderzoek naar de doodsoorzaak van een zekere
Bernardus van Hoof, die er vanaf 18 april
van dat jaar begraven lag. De doodgraver
bleek echter niet in staat te zijn de juiste
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afb. 4 Interieur van de
joodse synagoge in de
Willem Il-straat in 1975.
In 1976 is de synagoge
door de joodse gemeenschap verlaten (tekening
Harrie
Corvers).
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plaats aan te wijzen, zodat er eerst enige andere kisten opgegraven werden, voordat men
de juiste had. Gelukkig dat dit soort zaken
tot het verleden behoren.
Tot slot dient voor de goede orde vermeld te
worden dat de joodse begraafplaats niet vrij
toegankelijk is.
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Met dank aan de heren Elzas en Sanders voor hun informatie.

De NS-zadelmakerij te Tilburg
(1900-1915)
Twee foto's en een poging tot reconstructie
Geert de Bruijn*
Tijdens het onderzoek naar de Tilburgse zadelmakerij'* op het Gemeentearchief Tilburg
( G A T ) , kreeg ik een kranteartikeP* onder ogen, waarin het boek Buitenstaanders in actie van
Ton Wagemakers werd beschreven. Bij dit artikel was ook een foto geplaatst van de NSzadelmakerij (toen Staatsspoorwegen) rond 1900 (afb. 1). Voor ons onderzoek naar de Tilburgse zadelmakerij in het algemeen en in het bijzonder die van de NS, was deze foto belangrijk. Ze geeft de lijst (bijlage 1) met namen, gekregen via het bevolkingsregister^' en het Archief van de NS'" , een extra visuele dimensie. Via deze lijst (en het telefoonboek) kwam ik
na lang zoeken bij de heer Westerburger, die in het bezit was van nog een foto uit 1915 (afb.
3), waar ook NS-zadelmakers uit Tilburg op stonden.
Hieronder zal aan de hand van een aantal aspecten zoals: de namen van de personen die
op de foto's staan, de aantallen, het beroep
van NS-zadelmaker, werkzaamheden, werkuren, loon, gezinssituatie en geloof, getracht
worden een (voorlopig) beeld van de werkomgeving, werksfeer en leefsituatie van de
personen die op beide foto's staan, te schetsen. Echter een totaal beeld van de achterliggende wereld kunnen we hier nog niet geven.
Vaak ontbreekt hiervoor de nodige informatie, waardoor er een aantal aspecten (demografische, woonomgeving) van de NSZadelmakers i n dit artikel niet o f nauwelijks

aan bod zullen komen. Ook de politieke
aspiraties van de zadelmakers zult u missen
in het onderstaande verhaal. I n de dissertatie
van Ton Wagemakers worden ze besproken.
De namen
Er zijn i n totaal achtenzeventig personen via
het bevolkingsregister en het stamboek van
de NS gevonden die geregistreerd staan als
zadelmaker bij de centrale werkplaats te T i l burg (zie bijlage 1). Deze personen waren allen werkzaam binnen de periode 1870 tot
omstreeks 1939. Via het G A T kwam ik met

* Geert de Bruijn is beeldend kunstenaar te
Vught. H i j is medeoprichter en bestuurslid van de 'Stichting
historische verzameling
hamen/garelen en zadels'.

afb. 1 De NSzadelmakers
omstreeks
1900 (GAT, coll. Ton
Wagemakers).
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12.
15.
17.
19.
20.
22.
23.
24.
25.
26.

afb. 2 Tekening (door
Westerburger) van afb.
1.

K. Andriesse^* i n contact, die twaalf personen van afb.1. indentificeerde. Westerburger
kon van afb.1 ook een aantal namen noemen
die correspondeerden met die van Andriesse.
Beiden hebben echter de naam J. v.d. Heuvel
(nr. 19 en nr. 25) aan verschillende personen
op de foto gegeven. Ook is er bij een persoon
(nr. 25 van afb. 1/2) op de foto door ieder
een verschillende naam gegeven. Hierdoor
zijn er in de lijst van namen betreffende de
zadelmakers twee nummers ( zie tekening
afb. 2) die niet betrouwbaar zijn namelijk nr.
19 en nr. 25.
Geïdentificeerde personen:
2. P. Smink

afb. 3 Personeel van de
afd. NS-zadelmakerij in
1915 (coll. Westerburger).

J.J. Odijk
J.A. Oostrijck
D . Overbeek
J. van de Heuvel ?
F.J. Vennix
H . C . M . van Opstal
A . F . A . Westerburger
H . Andriesse
J. van de Heuvel o f C. Overbeek
M . J . van Beurden

Dat er zich bij het identificeren van personen
op foto's van 90 jaar oud problemen voordoen, is niet zo verwonderlijk. Beide heren
waren toen nog niet geboren (Andriesse in
1908 en Westerburger in 1920). Van de tweede foto (afb. 3) zijn in totaal dertien personen door Andriesse en Westerburger geïdentificeerd. Bij het identificeren van personen
op deze foto hebben zich minder problemen
voorgedaan als bij de eerste foto.
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
14.
15.
16.

H . Andriesse
M . J . van Beurden
A . F . A . Westerburger
C. Overbeek
S. Vereijsen
J.P.A. van lersel
B . M . A . Westerburger
Matijsen
A . Langenhuysen
J.F.A. van lersel
J.J. Oostrijk
A . Mols
H . Vorster

vervolg daarop in tabel nr.2 mogen we aannemen dat het getal zevenentwintig niet ver
naast de werkelijkheid ligt.
Aan de hand van tabel nr. 1 is te zien dat omstreeks 1900 Tilburg qua aantal personeelsleden bij de zadelmakerijen in het land op een
tweede plaats staat.
Voor de jaren 1874-1895 wordt het moeilijker om preciese aantallen in te vullen. Ze zullen waarschijnlijk die van Zwolle dicht benaderen. Na 1900 zijn we beter geïnformeerd
over de aantallen. Dit is in tabel nr.2 zichtbaar gemaakt.

afb. 4 Tekening (door
Westerburger) van afb.
3.

Ondanks dat er in de eerste lijst een paar
nummers onbetrouwbaar zijn en we de rest
natuurlijk ook met de nodige voorbehoud
moeten bekijken, laten we de twee lijsten zo
staan. Wellicht dat er aan de hand van dit artikel meer informatie loskomt, zodat in de
lijst van de eerste foto de juiste persoon op
de juiste plaats komt te staan.
Het aantal NS-zadelmakers in Tilburg
Het aantal zadelmakers dat geregistreerd
stond, was zoals eerder vermeld achtenzeventig personen over de gehele periode
1870-1939. Een indeling qua aantal voor de
periode van voor 1900 is niet te maken. Gegevens hierover ontbreken. Omstreeks 1900
krijgen we een eerste getal, namelijk dat van
zevenentwintig personen (afb.1) die op de afdeling werkzaam waren. O f we hier te doen
hebben met het juiste aantal is niet met zekerheid te zeggen. Maar gezien de andere
twee cijfers voor 1900 in tabel nr.1 en het

We zien in tabel nr.2 dat de NS-zadelmakerij
van Tilburg binnen enkele jaren de grootste
van Nederland is geworden in aantal personeelsleden. Enige oorzaken hiervoor zouden
kunnen zijn: het uitbreiden van het spoorwegnet in Noord-Brabant en de rest van Nederland; het afstoten van werk door de andere zadelmakerijen. Wat de exacte redenen
zijn van de enorme toename van personeel, is
niet echt duidelijk geworden uit de beschikbare bronnen. Er is echter nog een probleem
betreffende het aantal. Als we terugkijken
naar onze tweede foto (afb.3) en we tellen de
personen die erop staan, dan komen we aan
zeventien personeelsleden. Kijkend naar tabel nr.2 (1915) zien we dat, volgens de (officiële) cijfers, gemiddeld achtenveertig personeelsleden in dienst waren. We missen volgens deze cijfers op de foto ongeveer
eenendertig personen. Welke oorzaken kunnen hieraan ten grondslag liggen? Ziekte onder het personeel zou een rol hebben kunnen
spelen, wehswaar was de ruimte al in 1913^'
verbeterd, maar het werken met de diverse
materialen^', dat gebruikelijk was op de afdehng kon volgens Ton Wagemakers t.b.c.
tot gevolg hebben."" Echter hierover heeft
Andriesse een andere mening. H i j zegt: Ik
heb er mijn sterke twijfels over of de zadel-

Tabel n r . 1 . De (gemiddelde) aantallen zadelmakers van 1874 tot 1900 in Zwolle, Utrecht en
Tilburg^)
1874
Zwolle
Utrecht
Tilburg

1880

1885

1890

8

10

18

1893

1895

1900

32

31
16
27

16

Tabel nr.2. De ( gemiddelde ) aantallen zadelmakers van 1900 tot 1917 in Zwolle, Utrecht en
Tilburg^'

Zwolle
Utrecht
Tilburg

1901

1905

1910

1912

1913

1914

1915

1916

1917

30
20
33

30
18
34

30
22
54

—
54

29
29
51

27
25
50

29
27
48

28
29
48

31
35
50
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makerij een broeinest van t.b.c. was. I k ben
in 1908 geboren. M i j n vader overleed op bijna 90-jarige leeftijd. I k heb dus lang in het
gezin mee kunnen maken wat er zoal op de
werkplaats 'den Atteljee' gebeurde, want
daarover werd breeduit verslag gedaan.
Maar in al die jaren heb ik niet de indruk gekregen dat uitgerekend de zadelmakerij een
'broeinest' van t.b.c. is geweest."'
Een andere reden waar we dus wel rekening
mee moeten houden, is dat wegens personeelstekort de zadelmakers op een van de andere afdelingen waren ingezet. Dit kwam
doordat veel mensen gemobiliseerd waren
wegens de oorlogsdreiging. Ook hier zou gedetailleerd onderzoek misschien duidelijkheid kunnen brengen waarom er maar zo
weinig personeelsleden op afb.3 staan, en tevens kunnen aantonen o f de informatie (tabel nr.2) die hiervoor is gebruikt, betrouwbaar is of niet.
Het beroep NS-zadelmaker

afb. 5 Plattegrond werkplaats Staatsspoorwegen
te Tilburg, 1887. De zadelmakerij bevond zich
op de eerste verdieping
(nrs. 25 en 27).

De NS-zadelmakers die bij de NS gewerkt
hebben, zijn zeker wat betreft de personen
op de beide foto's in de strikte zin van het
woord geen echte zadelmakers geweest.'^'
Een vraag die dan naar voren komt, is: Hoe
komt het dat men zadelmaker heette en hoe
kwam men aan de naam 'zadelmakerij ' voor
de afdeling? De naam van de afdeling en van
de werknemers die daar werkzaam waren, is
wellicht ontstaan in de beginperiode van de
NS (voor 1900) toen de locomotieven en wagons nog gerangeerd werden door middel
van paardekracht.'^' Er zijn toen zadelmakers in dienst genomen, die al het leerwerk en
de bijkomende werkzaamheden moesten verzorgen. Langzamerhand is hieruit de 'zadelmakerij' gegroeid. Nadat de paarden geen

dienst meer deden, is de naam toch blijven
voortbestaan. Wat Tilburg betreft, zijn
vooralsnog geen gegevens voorhanden die
aannemelijk maken dat men ook in Tilburg
heeft gerangeerd met paarden. Wel zijn er
gegevens bekend dat men de wagons rangeerde in Tilburg door middel van mankracht.''"
Andriesse: In de loop van vaders tijd werden
de wagons met mankracht naar de ' binnenloods' geduwd daar werd dan vaak over gelachen om 'Baas' Odijk (een statige, maar heel
strenge man) te pesten. Men duwde dan aan
twee kanten van de wagon, zodat de wagon
geen enkele kant in kon. Baas Odijk zei dan
met knerpende stem: 'Als jullie
godvermoorddenduvel zo blijven duwen staan we
hier vanavond nog'.^^'' De afdehng werkte
door de jaren heen veel met leer. Vanwege
deze werkzaamheden bleef er een verbintenis
bestaan met de naam 'zadelmakerij'. Er was
waarschijnlijk bij de directie en het personeel
geen behoefte om de naam na zoveel jaren te
veranderen. De werkzaamheden van de T i l burgse zadelmakers vonden plaats op de zolder van de centrale werkplaats (afb.5). Om
een indruk te krijgen hoe het er toen uitzag,
zullen we de beschrijving van de zolder door
Neideck i n : Eigen Haard (1887) bekijken.
Neideck: Een aantal plaatjes uit tijdschriften
geknipt of door den werkman zelf geteekend
versieren de wanden van dit vertrek en toonen hoe zeker kunstgevoel, zekere schoonheidsliefde hem bezielt, dat niet uitgedoofd
wordt door den dikwijls helaas al te eentonigen arbeid, dien hij te verichten heeft.^^'>
Men moet zich deze ruimte niet al te idyllisch
voorstellen, zeker niet zoals Neideck dat
heeft gedaan. De arbeidsomstandigheden op
deze zolder van de centrale werkplaats, waren zeker voor 1903 niet al te best. Er waren
nogal wat klachten over een slechte verwarming en dat men op de zolder veel ziekte
ophep. Dat de ruimtelijke omstandigheden
slecht waren, blijkt wel uit het feit dat men
later de zolder verhoogde, omdat de zadelmakers vanwege de gebruikte materialen, zoals eerder geschreven, te ontvankelijk waren
voor ziekte. Daar stond tegenover dat de
werksituatie zeker onder baas 't Hart goed
was. De geest op de zadelmakerij was vrij
goed: er werd gescherst, en gestoeid; men
had een reisclub, die enkele malen naar Londen en Parijs ging.'"''
De werkzaamheden
Uit welke werkzaamheden bestond de 'eentoonige arbeid' die de NS-zadelmakers volgens Neideck moesten doen? De hoofdwerkzaamheden waren het bekleden van de verschillende klasse rijtuigen. Dit bekleden van
de rijtuigen bestond voor de zadelmaker
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afb. 6 Akte van aanstelling tot zadelmaker,
april
1904 (coll.
Westerburger)-

hoofdzakelijk uit het maken van kussens.
Neideck hierover:
De zachte kussens worden eerst van springveeren en singels gemaakt en daarop komt
een laagje paardenhaar en trijp. De gestikte
rugkussens worden op een eigenaardige wijze
met haar gevuld. Men neemt een lapje trijp,
naait daarop een stuk linnen; elkander steeds
snijende lijnen van stiksel vormen de bekende ruiten er op en natuurlijk evenveel zakjes.
Een jongen spijkert dit aanstaand kussen op
een tafel en geeft in de voeringfhet linnen)
van elke ruit een sneetje, door welke kleine
opening hij het paardenhaar met een pen behendig en gelijkmatig moet heenwerken.^^^
Echter over andere werkzaamheden op de
zolder geeft Neideck geen informatie, maar
tijdens gesprekken met Andriesse en Westerburger is een aantal werkzaamheden ter sprake gekomen. Men maakte vaste en losse kussens. Een vast kussen liep van portier tot
portier; daar zaten geen veren i n , wel krijn
(een hard soort gras). De vaste kussens lagen
in de tweede klasse en de losse kussens (met
springveren zoals hierboven beschreven) in
de eerste klasse. I n de derde klasse zaten van
portier tot portier twee houten banken."'
Dat men niet alleen kussens maakte op de
zolder van de centrale werkplaats mag duidelijk zijn. Zo maakte men op de zadelmakerij
leren riempjes voor de raampjes van de wagons. Zij dienden om het raampje te openen,
te sluiten o f in een bepaalde stand vast te zetten. I n de beginperiode van de werkplaats
werden ook leren stootbuffers gemaakt voor
tussen de wagons; deze verdwenen toen men
stootbuffers ging maken van metaal. Verder
werden er harmonikadeurtjes voor de wagons gemaakt en tochtkleppen voor op de
bok bij de machinist. Verder mag men denken aan de vele drijfriemen en dekkleden die
nodig waren op de centrale werkplaats. Ook
werden er vilten ringen gemaakt, die doordrenkt met ohe om de assen werden gemonteerd om deze te smeren. Het is echter niet
veel, wat we hebben kunnen achterhalen, zeker niet als men bedenkt dat er soms een bezetting was van 54 zadelmakers (tabel nr.2)
die toch aan het werk moesten worden gehouden.

De werkuren
De personen op beide foto's en natuurlijk
ook de rest van de centrale werkplaats,
moesten in de jaren voor 1919 lange werkdagen maken. Na 1919 komt hierin verandering, doordat dan het aantal uren (acht uur,
later acht en een half uur) dat mocht worden
gewerkt, door de wet werd geregeld.^"'
Een voorbeeld van hoelang men moest werken in de jaren voorafgaand aan 1919, vinden we in de enquête van 1903^'' waar H . J .
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Horsman (die ook ergens op de afb.1 moet
staan), zadelmaker van de NS-werkplaats te
Tilburg wordt gehoord:
Toen ik er kwam, was het van zes tot acht
uur, dus veertien uur met twee uren schaft.
H . J . Horsman kwam in 1894 bij de NS in
dienst. Later, toen Horsman een vaste aanstelling had gekregen (1896), werd hij als zadelmaker aangenomen op basis van tien uur
per dag en dat zes dagen in de week
(Zie
afb.6). De werkelijke arbeidsduur was een
kwartier l a n g e r . H e t kwartier dat telkens
overbleef, werd opgespaard en gebruikt voor
een vrije dag of begrafenis. Deze werktijden
waren voor alle centrale werkplaatsen van de
NS in Nederland van 1905 tot 1919 gelijk.^'"
Het loon
De verdiensten van een NS-zadelmaker
bestonden volgens de voorschriften (1915)
uit een grondloon met daarbovenop een
l o o n t o e s l a g . T o t 1915 werd meestal volgens het premiestelsel gewerkt. Het grondloon werd daarbij nog onderverdeeld in drie
verschillende klassen: klasse 1 verdiende 19
cent per uur, klasse 2 verdiende 17 cent per
uur, klasse 3 verdiende 15 cent per uur. Dit
waren de grondlonen van de volslagen werklieden binnen de zadelmakerij. De hulpen,
vaak de zonen van de zadelmakers, verdienden een stuk minder, gemiddeld 10-13 cent
per uur.
Het tweede deel waaruit het loon bestond,
was de loontoeslag, en die kwam boven op
het grondloon. Om aan het totale loon te komen had men binnen de centrale werkplaats
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had gewerkt zoo kwam hij tot het bedrag, hij
zeide dan 'Zooveel bedraagt het loon, zooveel is het aangenomen werk, dus blijft er
zooveel over'; en dit bedroeg dan tussen de

H A A M «n V O O B H A K E N .
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28% en 29%.2»)

;5&;-:i;

afb.
H.J.
NS

7 Dienststaat van
Horsman
(archief
Utrecht).

de werkzaamheden onderverdeeld in drie
verschillende stelsels.^*' Deze waren: het bestaande stukloonstelsel, het gewone uurloonstelsel en het premiestelsel. De chef bepaalde wie welke werkzaamheden deden en
in welk stelsel. Dit gaf vaak aanleiding tot
onrust binnen de centrale werkplaats. Er
schijnt namelijk sprake te zijn geweest van
voorkeursbehandeling door de baas voor bepaalde personen. Als voorbeeld van hoe het
verloop over een aantal jaren van het 'loon
en opslag' er uitzag, nemen we wederom
H.J.Horsman.
H.J. Horsman kwam in 1894 als hulpzadelmaker in dienst en verdiende als aankomende zadelmaker 13 cent per uur. Hoewel hij in
1896 in vaste dienst was getreden, ging zijn
uurloon pas in 1900 met maar liefs drie centen omhoog naar 16 cent per uur (zie afb.
7).27)

In 1903 werd H . J . Horsman oneervol ontslagen (!) wegens zijn deelneming in de spoorwegstaking van dat jaar.
Deze grondlonen konden dus volgens een
van de hierboven beschreven stelsels verhoogd worden met maximaal 30%. Hoe dat
in zijn werk ging laat het volgende voorbeeld
zien:
Horsman: Bij de zadelmakers had men geen
voormannen, en deelde de baas niet mede in
het O vergeld; de baas bepaalde den prijs van
het werk, hij nam de uren op die een ieder

Dit gebeurde in de meest gunstige situatie,
maar moest men een hulp inleren, of men
was ziek, of en men maakte slecht werk (wat
ook wel eens voorkwam), dan kon de 28% of
29% niet gehaald worden. Ook waren hieraan vaak debet de vele boetes die men om
welke redenen dan ook kreeg. Over ziekte op
de afdeling en hoeveel tijd het in beslag nam
om een leerjongen in te leren, hebben we
nochthans geen gegevens tot onze beschikking. Over hoe goed werkzaamheden op de
centrale werkplaats werden gedaan, zijn we
iets beter geïnformeerd.
Horsman: Toen te Tilburg de wagons half
gereed waren, bleek het dat de raamsponningen te laag waren. Te Zwolle werd alles goedgemaakt, terwijl er te Tilburg
geknoeid
werd.^^''
Een ander voorbeeld, Horsman: Te Tilburg
bijvoorbeeld
werden kussenzittingen
gemaakt die niet goed waren; die werden opzij
gezet en er werden andere gemaakt.
Over het geknoei te Tilburg zegt Andriesse:
Mijn vader vertelde: 'De tekeningen waren
fout, in de schrijnwerkerij had men daardoor een groot aantal ramen van foutieve
sponningen voorzien'. Volgens mijn vader,
Leo van Esch en Janus Langenhuysen, die ik
gekend heb, werd het werk in de regel naar
behoren gedaan.
De groep, bestaande uit vijf personen, waarbinnen men werkte op de zadelmakerij, had
een collectief sociaal gevoel. Men zette alles
op alles om toch het totale werk (goed) af te
krijgen, zodat diegenen die om welke reden
dan ook de 28% of de 29% niet konden halen, dit toch (gedeeltelijk) kregen. In onderstaande tabel nr.3 zien we de gemiddelde lonen (grondloon -l- loontoeslag) van de NSzadelmakers te Tilburg, Utrecht en Zwolle
vanaf 1901 tot 1917.
Over het algemeen verdiende men in Tilburg
minder dan bij de twee andere centrale werkplaatsen. Wellicht is dit te verklaren door de
hierboven beschreven feiten. Na 1913 zien
we dat de lonen gaan stijgen en vanaf 1916

Tabel nr.3. De gemiddelde lonen (grondloon en loontoeslag) van de NS-zadelmakers te T i l burg, Utrecht en Zwolle over de periode 1901-1917 (in cents).

Utrecht
Zwolle
Tilburg
18

21,5
19,5
18

17,5
20
19,5

22,5
22
19,5

23,5
23,5
21,5

23,5
23,5
22

23,5
23
22,5

27,5
26
26

27
25,5
27

ongeveer gelijke voet houden met die van de
andere twee centrale werkplaatsen. Maar of
het nu door het slechte werk, ziekte o f andere oorzaken kwam, het resultaat was dat men
tot 1915 minder loon kreeg dan bij de andere
twee centrale werkplaatsen. Kon men met
deze lonen ook daadwerkelijk rondkomen?
Voor een antwoord op deze vraag zullen we
eens kijken naar de enquête van 1903.^^'
J.B. van Gooi, wehswaar van een andere afdeling en poetser van beroep, werkte al tien
jaar bij de NS en begon met een grondloon
van 10 cent per uur. Na tien jaar, in 1903,
verdiende hij nog maar 13 cent per uur
(grondloon). De vragen die de enquêtecommissie hem stelde, luiden als volgt:
14355 V. Hoeveel verwoont gij?
a. / 1,50
14356 v. Hebt gij vrouw en kinderen?
a. j a , een vrouw en een kind
14357 V. Dan zuk gij wel moeite hebben
met uw loon rond te komen
a. I k kan er onmogelijk van rondkomen
14358 V. hebt gij bijverdiensten?
a. neen
14359 V. hoe oud is uw kind?
a 10 jaar
14360 V. heeft uw vrouw nog verdiensten?
a. Neen

We zien dat iemand met een grondloon van
13 cent per uur en dus een weekloon (grondloon -I- loontoeslag) van ongeveer ƒ 10,20 en
met een huur per week van ƒ 1,50, er niet van
kon rondkomen. Een extra handicap had
men wanneer men te boek stond als rooie;
dan moest men een huis huren in de particuhere sector en dat was duurder. Dit is niet zo
verwonderlijk, want met ƒ 8,70 over moest
hij zich voorzien van de primaire levensbehoeften. Het bedrag dat werd uitgegeven aan
de primaire levensbehoeften zoals: eten, kleren kolen enz. bedroeg, omstreeks die tijd,
volgens een onderzoek naar de kosten van levensomstandigheden van een Oostbrabants
sigarenmakersgezin uit 1907/1908 bestaande
uit drie personen, ƒ 11,65.^'" Het was dus
voor Van Gooi en zijn familie en ook de vele
zadelmakers van de centrale werkplaats onmogelijk om van dergelijke weeklonen rond
te komen. Men kon dan een beroep doen op
het armenfonds o f het eten aanvullen met
wat er uit de moestuin kwam, indien men er
een had. Er was natuurlijk ook de mogelijkheid om de kinderen aan het werk te zetten.
Een ander gegeven dat uit het gesprek met
Andriesse is vast komen te staan is, dat men
ook geld leende van personen die ruimer bij
kas zaten, danwel de familie daarvan.

Gezinssituatie en geloof
Van zes personen die op de zadelmakerij
werkten weten we alleen de naam. Van hen
ontbreekt elke informatie. Ondanks dat het
NS-stamboek hen opgeeft als werkzaam in
Tilburg, kunnen we ze in het bevolkingsregisters niet vinden. Een verklaring waarom
ze niet te vinden zijn, is misschien omdat ze
buiten de gemeente Tilburg woonden. Van
de overige tweeënzeventig zadelmakers zijn
wel de gegevens bekend (zie lijst). Eenenveertig van hen waren zoals een goed katholiek
dat in die dagen betaamde, getrouwd. De
huishoudens varieerden van twee tot tien
personen. De overige eenentwintig staan geboekt als niet gehuwd. Van acht zadelmakers
weten we niet o f ze dan wel een geloof hadden of niet. Het merendeel van de zadelmakers was katholiek. Een klein deel van hen,
negen om precies te zijn, was Nederlandshervormd.
Samenvatting
Samenvattend kunnen we zeggen dat de personen op de beide foto's het niet echt slecht
en niet echt goed hadden. De werkomgeving
was, zeker voor 1913, wehswaar slecht; de
werkzaamheden waren eentonig; de baas had
soms zo zijn voorkeur voor bepaalde mensen, wat spanningen met zich meebracht; de
lonen waren zo karig dat de meesten er niet
van rond konden komen. Daarbij komt nog
dat de promotiekansen klein waren, en opslag kon men eigenlijk wel vergeten of men
moest er heel lang op wachten. Velen zullen
daarom een beroep hebben moeten doen op
de armenzorg of een moestuin, of de kinderen voor hen hebben moeten laten werken.
De sfeer op de afdeling was ondanks deze
problemen goed te noemen, zeker onder baas
't Hart.
Ondanks de goede sfeer kwam het toch tot
een confrontatie wegens de slechte werkomstandigheden zoals het lage loon enz.
Het gevolg was achteraf gezien onvermijdelijk en resulteerde mede in de spoorwegstaking van 1903. Enige verbeteringen op de
werkvloer traden pas op nadat de zolder in
1913 was verbouwd, en na 1919, toen er de
achturige werkweek was ingesteld. Het loon
geeft na 1916 in vergelijking met de andere
centrale werkplaatsen een verbetering te
zien, wellicht te verklaren uit het feit dat de
werkruimte is verbeterd, dus minder zieken,
en waarschijnlijk uit de hogere kwaliteit van
het afgeleverde werk. A l met al leefden de
meeste NS-zadelmakers die op de beide foto's voorkomen, op de grens van de armoede.
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Bijlage 1
De NS-zadelmakers en hun gezinssituatie 1870-1939
1
W.J.Aarts
F.J.Aarts
C. van Ameijde
H . J . Andriesse
M . J . van Beurden
G.J. van de Biggelaar
J.P. Bleekendaal
F . A . Broeken
G . E . L . Damen
G.J. Donders
H . van Doorn
G. van Doorn
A . J . A . van Doorn
F.C. van Eerdewijk
A . van Esch
L . A . van Esch
J.A. van Evers
A . J . Fouchier
L . M . van Gurchom
A . Hagen sr.
A . Hagen j r .
G. van Hallebeek
A . 't Hart
J. van Heerde
W . Heijsten
A . A . van den Heuvel
J.A. van H o u t u m
H . J . Horsman
J.P.A. van lersel
J.F.A. van lersel
T. Jansen
W.J.Jansen
G.J. Joosten
C.J. van Klijn
L . J . Kuijlen
A . J . D . Kuijten
H . J . van Laar
A . Langenhuizen
M . Leenaarts
A . W . Leest
A . Louer
A . J . Mackelenburg
W . van Marsbergen
G . H . J . van Marsbergen
M . Mols
J.P. Morra
J.J. Odijk
C. Overbeeke
R. Overbeeke
J.A. Oostrijck
F.J. Platte
J . A . A . van de Poel
J . F . M . van de Poel
W . G . Princen
J.C. Pijnenburg
P.J.A. Rensink
W . Riks
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Noten
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

De Stichting Historische Verzameling Hamen/Garelen en Zadels, opgericht in 1989, doet onderzoek
naar de Noordbrabantse zadelmakerij over de periode 1800-1950. Het onderzoek naar de Tilburgse
zadelmakerij 1800 tot ongeveer 1950, is gedaan
door F. van den Dries en G . de Bruijn.
De Tilburgse Koerier van 13-9-1990 ('Tilburgse
Mijmeringen').
G A T , Bevolkingsregisters 1849-1859, 1860-1870,
1870-1880, 1880-1890, 1890-1900,
1900-1910,
1910-1920 en 1921-1939.
Archief NS te Utrecht. 'Algemeen stamboek van
het personeel der Maatschappij tot Exploitatie van
de Staatsspoorwegen'.
Gesprek met K . Andriesse d.d. 16-11-1989.
' L o o n en arbeidsduur der werklieden in de vier
centrale werkplaatsen der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen gedurende de jaren
1874 tot 1917', i n ; Maandschrift van het Centraal
Bureau voor de Statistiek, X l l (1917), 3, 386-372.
Ibidem.
T o n Wagemakers, 'Techniek en arbeid op de Centrale Werkplaats van de Staatsspoorwegen te T i l burg 1869-1922', i n : Industriële Archeologie m. 36
(1990), 108.
De materialen waarmee de zadelmakers werkten,
bestond uit: t r i j p (velours), kokosmat, leerdoek,
leer, paardehaar en springveren.
Wagemakers, 'Techniek en arbeid'.
Schr. meded. K . Andriesse d.d. 27-1-1992.
Van NS-zadelmaker J . A . van H o u t u m weten we
dat h i j , na een tijd gewerkt te hebben bij de centrale werkplaats, voor zichzelf is begonnen als zadelmaker te T i l b u r g .
W . Slob, De glorietijd van het paard, (1987), 153.
J . H . S . M . Veen, Sporen over de Heuvel, (Tilburg,
1988).
Schr. meded. K . Andriesse d.d. 27-1-1992.
H . N . Neideck, 'De werkplaats der Staatsspoorwegen te T i l b u r g ' , i n : Eigen Haard, (1887), 139.
Schr. meded. K . Andriesse d.d. 27-1-1992: 'Leo
van Esch was een uitstekende
landschapschilder.
Boven zijn werktafel had hij een landschapje geschilderd. Zijn vrouw schilderde ook, nl. stille-

17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

vens'.
Schr. meded. K . Andriesse d.d. 27-1-1992.
Neideck, 'De werkplaats der Staatsspoorwegen',
139.
Schr. meded. K . Andriesse d.d. 27-1-1992.
Wet op de arbeidsduur van 1919. De voornaamste
bepalingen waren: maximale arbeidsduur van acht
uur per dag en 45 uur per week tussen zeven uur
's morgens en zes uur 's avonds; vrije zaterdagmiddag en zondag; uitbreiding van het bevallingsverl o f tot acht weken, waarvan twee weken voor de
bevalling. Zie: A . van der Veen, Zij telt voor twee
(1989), 20.
Verslag der staatscommissie benoemd bij Koninklijk Besluit van 20 april 1903, no. 27, ingevolge de
wet van 11 april 1903 (Staatsblad no. 103) tot het
instellen van een onderzoek ten aanzien van de
rechtsverhoudingen
en voorwaarden,
waaronder
het personeel bij het spoorwegbedrijf
in dienst is.
NS Archief te Utrecht, NS Stamboek, volgnummer 14618.
Andriesse (schr. meded. d.d. 27-1-1992) geeft andere tijden: Rond 1900 ging de loeiharde fabrieksfluit van de NS in de Koestraat om 6 uur 's morgens. Tussen de middag was er 'schaft' van 12 tot
1.30. Het werk eindigde 's avonds om 6 uur (althans in mijn vaders tijd). Ook op zaterdag werd
gewerkt van 6 tot 6. Dus zes dagen in de week van
10 uur, dat is 63 uur per week.
' L o o n en Arbeidsduur der werklieden in de vier
centrale werkplaatsen der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen gedurende de jaren
1874 tot 1917', i n : Maandschrift van het Centraal
Bureau voor Statistiek, X I I (1917), 3, 368-371.
Werkplaats
premievoorschiften
(ingevoerd
bij
dienstorder no. 5184 d.d. 23 september 1915), 4, 5
en 6.
Ibidem.
NS Archief te Utrecht, NS Stamboek, volgnummer 14618.
Verslag der Staatscommisie, 704.
Ibidem.
Ibidem.
Schr. meded. K . Andriesse d.d. 27-1-1992.
' L o o n en Arbeidsduur', 368-371.
Verslag der Staatscommissie, 705.
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34.

De volledige lijst van levensbehoeften is: aardappelen en groenten ƒ 1, vlees ƒ 0,60, vet en spek
ƒ 0 , 7 0 , boter en margarine ƒ 1,- petroleum ƒ 0,18,
kolen in de winter f 1,30, bonen en erwten ƒ 0,15,
rijst ƒ 0,15, gort en meel ƒ 0,20, vier ons koffie
ƒ 0,40, een ons thee ƒ 0,20, een pond suiker ƒ 0,24,
brood ƒ 1,37, melk ƒ 1,37, zout ƒ 0 , 0 4 , zeep ƒ 0,18,
zand en soda ƒ 0,02, schoenen ƒ 1,50, kleren
ƒ 1,37, huishuur ƒ 0 , 7 0 , begrafenisfonds ƒ 0 , 0 9 ; in
totaal ƒ 11,65. Zie: Van der Veen, Zij telt voor
twee, 13.
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Sedert december 1990 wordt Tilburg Magazine
uitgegeven in een oplage van 6000 exemplaren
via controUed circulation. Het jongste nummer
(jrg. 3, nr. 1, april 1992) bevat bijdragen over
de volgende onderwerpen: drie burgemeesters
via Den Haag naar Noord-Brabant, Telematica, milieu op de korrel in het Noordbrabants
Natuurmuseum, citymarketing, stadskantoor
2, de veranderende vrijetijdsfunctie van de T i l burgse binnenstad, het Stoa-rapport, Tilburg
en Turnhout, vier eeuwen schrijven en drukken
in Tilburg en de Tilburgse verenigingen.

Eerenbeemt, H . F . J . M . van den. Sporen naar Welvaart.
De betekenis van de eerste lijn der
staatsspoorwegen
voor de economische ontwikkeling van Midden-Brabant
en de baronie van Breda (Tilburg, 1964).
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Besluit van 20 april 1903 no. 27, ingevolge de wet van 11
april 1903 (Staatsblad no. 103) tot het instellen van een
onderzoek ten aanzien van de rechtsverhoudingen
en
voorwaarden waaronder het personeel bij het spoorwegbedrijf in dienst is.
Wagemakers, T . , Buitenstaanders in actie. Socialisten
en neutraal-georganiseerden
in confrontatie met de gesloten Tilburgse samenleving 1888-1919 (Tüburg, 1990).
Wagemakers, T . , 'Techniek en Arbeid op de Centrale
Werkplaats van de Staatsspoorwegen te Tilburg
1869-1921', i n : Industriële Archeologie nr. 36 (1990).
Zanten, B.S. van, 'Hoe de centrale werkplaatsen er
vroeger uitzagen', i n : Spoor- en Tramwegen, 23 (1940).

Dr. J. Zuring, Ex-voto's in Noord-Brabant, i n :
Brabants Heem, j r g . 43, 1991, nr. 3/4, p.
93-104.
N . B . Onder andere ex-voto's uit de Hasseltse
kapel te T i l b u r g .
Dr. A.F.J.
van Kempen, Dertig jaar Katholieke
Leergangen 1962-1992, Tilburg, uitg. Instituut
voor Toegepast Historisch Onderzoek, Stichting KathoHeke Leergangen, 1992, 218 blz.,
geïll.
N . B . In 1962 schreef dr. J.A. Bornewasser het
vorige gedenkboek over een halve eeuw Katholieke Leergangen.
J. van Gils, Nijver en notabel, i n : L . F . W . A d r i aenssen (red.), 'Welpen van de Brabantse
Leeuw. Genealogie tussen geld en geloof in
Noord-Brabant',
's-Hertogenbosch,
Het
Noordbrabants Genootschap, 1991, p. 21-130.
N . B . Betreft Goirle, met verwijzingen naar T i l burg.
H. van Helvoirt, De stadsbussen serie 301-338
van de BBA DAFMB
2000 DKDL/ZABO,
Tilburgse Tijdingen speciaal nr. 1, Tilburg, 1991,
uitg. S.B.O.V., Postbus 640, 5000 A P Tilburg,
ƒ 4,50.
Jac Herijgers en Ad v.d. Ven, 't ijzig
Tilburg.
50 jaar Tilburgs ijshockey in woord en beeld,
Tilburg, Supportersclub TIJSC Tilburg Trappers, z . j . (1989), 144 blz., geb., geïll.
Ir. A.H. Crijns en prof. dr. F. W.J.
Krieltaars,
Het gemengde landbouwbedrijf
op de zandgronden in Noord-Brabant 1886-1930, Tilburg,
St.
Zuidelijk
Historisch Contact,
1992,
X X X V l l l , 401 blz., geïll.. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland, X C ,
ISBN 90-70641-40-2, ƒ 70.
N . B . Tilburg passim.
Ronald Peeters
Tilburgse Historische Reeks

Maarten Beks en Ed Schilders, Het geheime
oeuvre van Adriaan Willemen, Tilburg, 1991
(eigen beheer), ƒ 50.
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De voornaamste doelstelling van de Stichting
tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed is het

vastleggen en toegankelijk maken van de historie van T i l b u r g . Sinds medio 1983 gebeurt dit
door de uitgave van het tijdschrift ' T i l b u r g ' ,
dat vier maal per jaar verschijnt.
Naast de reguliere afleveringen van ' T i l b u r g ' ,
met een grote verscheidenheid aan onderwerpen, zijn er in de afgelopen jaren ook diverse
themanummers verschenen, over de Norbertijnen, de brandweer, textielfabrieken, beschermde stadsgezichten, de Groene Long, de Openbare Bibliotheek, monumentenzorg, de Heikese kerk en, recent, begraafplaatsen in Tilburg.
Deze themanummers van ' T i l b u r g ' verschenen
tot nu toe als extra dik nummer, o f zelfs als
dubbelnummer.
Voor de komende jaren staan er diverse publikaties op stapel die, gezien hun aard en omvang, niet geschikt zijn als themanummer. Het
bestuur van de Stichting tot Behoud van T i l burgs Cultuurgoed heeft daarom besloten om
deze publikaties in boekvorm uit te geven. Deze
boeken zullen als monografie verschijnen in
een nieuw op te zetten serie met als titel: 7"(7burgse Historische Reeks. De redactie is i n handen van Henk van Doremalen en Ronald Peeters. Het ligt in de bedoeling om ieder jaar minstens één nieuw deel uit te geven. In 1992 zijn
dat er in ieder geval al twee, namelijk in mei een
bundel over de relatie Tilburg-Turnhout, en in
september over de geschiedenis van het T i l burgse rioolstelsel.
Door de uitgave van deze monografieën komen
de themanummers van ' T i l b u r g ' voortaan te
vervallen. Met ingang van 1992 zal het tijdschrift drie maal per jaar gaan verschijnen.
Abonnees van ' T i l b u r g ' krijgen een korting van
ca. 25 % op de 'Tilburgse Historische Reeks'.
Deel 1 uit de 'Tilburgse Historische Reeks' verscheen op 8 mei en heeft als titel Geworteld in
Taxandria. Historische aspecten van de relatie
Tilburg-Turnhout.
Het is een gezamenlijke uitgave van onze stichting en de Koninklijke
Geschied- en Oudheidkundige Kring der A n t werpse Kempen 'Taxandria'. De bundel verschijnt tevens als deel 64 van 'Taxandria'.
Het boek bevat de volgende bijdragen:
1. Drs. Bas Aarts, Texandrië, van omstreden

gouwbegrip naar integratie in het hertogdom. Hoofdlijn en vraagtekens.
Paul Spapens, Een grens vraagt om smokkel.
Drs. H a r r y de K o k , Scheiden doet strijden.
De Belgische Opstand en de Tiendaagse
Veldtocht in Turnhout en Tilburg.
Drs. M a r t i n de Bruijn, Groeien aan de
grens. De afzet van Tilburgse wollen stoffen en de Scheiding tussen Noord en Zuid.
Jef van Gils, Grootgrondbezit
langs de
grens.
Jacob Veen, Locaal vervoer tussen Tilburg
en Turnhout.
Drs. Josée Slegers, Het 'Bels lijntje'.
De
spoorlijn
Turnhout-Tilburg.
Drs. Joost van Hest, Een heiligenbeeld en
een altaar. Twee Turnhoutse objecten in de
Tilburgse kerk van 't Heike.
Drs. Guido Landuyt, Noordbrabantse aanwezigheid in het voortgezet onderwijs te
Turnhout.
D r . Eugeen van Autenboer, Het 'vergeten'
verleden. De contacten tussen Tilburg en
Turnhout
(1850-1914).

niet per definitie aan de openbaarheid prijs behoeft te worden gegeven. Immers de archieven
van de parochie Tilburg 1600-1797 (1810) en de
parochies H . Dionysius Goirke (ca. 1675)
1797-1982 en H . Dionysius Heike (1794)
1797-1977 behoren tot het kerkelijk bezit. Niet
voor niets schrijft Steijns in zijn voorwoord dat
in samenspraak met de archivaris van het Bisdom 's-Hertogenbosch en in goede harmonie
met de betrokken parochiebesturen de mogelijkheid geschapen is om de betreffende archieven in het depot van het gemeentearchief onder
te brengen.
De inventaris, die als deel 4 van de Tilburgse i n ventarissenreeks verschijnt, geeft niet alleen
een overzicht van de aanwezige stukken, maar
bevat per archief een inleiding waarin de geschiedenis van de parochie, het pastoraat, het
kerkbestuur en de vorming van het archief
wordt geschetst. De inventaris geeft een overzicht van het archief van de pastoor en dat van
het kerkbestuur, terwijl ook bij de parochie gedeponeerde archieven zijn opgenomen.

De bundel (224 blz., 68 afb.) kost ƒ 24,50.
Abonnees van ' T i l b u r g ' betalen ƒ 18,50 (excl.
verzendkosten).

Frans van Zutphen. Inventarissen van de archieven van de parochies Tilburg
1600-1797
(1810),
H. Dionysius
Goirke
(ca. 1675)
1797-1982,
H.
Dionysius
Heike
(1794)
1797-1977, Tilburg, 1991, Gemeentearchief Tilburg, 210 blz. ISBN 90-71241-09-2. f 20.
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8.

9.

10.

Tentoonstelling Gemeentearchief
Het Tilburgse Gemeentearchief is van 12 mei
tot en met 28 augustus het decor van de tentoonstelling 'Waar lag de grens? Tilburg en
Turnhout door de eeuwen'. De expositie is een
co-produktie van de gemeentearchieven van
Tilburg en Turnhout. Na een omvangrijke studie hebben zij de historische relatie tussen T i l burg en Turnhout blootgelegd als mogelijke basis voor de toekomstige grensoverschrijdende
samenwerking. Daarbij is het historisch besef
van de eigenlijke ligging en totstandkoming van
de grens een belangrijk gegeven. Wat zijn de
overeenkomsten en verschillen tussen beide steden en op welke basis kan de samenwerking
totstandkomen?
De expositie is van 11 september tot 17 oktober
te bezichtigen in De Warande te Turnhout. Op
5 september vindt er een gelijknamig historisch
congres plaats.
Gemeentearchief Tilburg, Kazernehof 75, T i l burg. Openingstijden: dinsdag tot en met donderdag 9-12.30 en 13-17 uur, donderdag 19-22
uur (m.u.v. j u l i en augustus), vrijdag 9-12.30
uur. Toegang gratis. Catalogus ƒ 2.
(Persbericht)
Parochie-archieven
Archieven zijn van geen waarde voor de wetenschap, als ze niet toegankelijk zijn, schrijft gemeentearchivaris Gerard Steijns i n het voorwoord van de ruim 200 pagina's tellende gids,
die de inventarissen bevat van drie parochie archieven. De inventaris, die is samengesteld
door archiefmedewerker Frans van Zutphen
vormt de zeer noodzakelijke (en hopelijk veel
geraadpleegde) toegang tot het materiaal dat
afkomstig is van de pastoors en kerkbesturen
van (aanvankelijk) de parochie Tilburg, later
de parochies Goirke en Heike.
Toekomstige onderzoekers mogen zich gelukkig prijzen met de gids, die het mogelijk maakt
toegang te verkrijgen tot bronnenmateriaal, dat

Henk van Doremalen

De Paap van Gramschap
Van de hand van Ronald Peeters verscheen ter
gelegenheid van de opening van de nieuwbouw
van de Openbare Bibliotheek bij boekhandel
Gianotten het boek De Paap van Gramschap.
De titel is ontleend aan woorden die dominee
Paulus Arleboutius in 1633 i n Tilburg opschreef naar aanleiding van zijn confrontatie
met de uit de kerk verdreven pastoor Augustinus Wichmans.
De Paap van Gramschap behandelt meer dan
alleen 'vier eeuwen schrijven en drukken in T i l burg' het onderwerp dat in de ondertitel wordt
aangegeven.
De schrijver noemt zijn boek 'een reis langs
schrijvers, bibliotheken, uitgevers, drukkers,
boekhandelaren, oude en nieuwe boeken, bibliofiele uitgaven, standaardwerken, mooie poëzie en hteraire curiosa'.
Echter ook allerlei randverschijnselen komen
ter sprake, waardoor in woord en beeld een b i j drage wordt geleverd aan de culturele geschiedenis van T i l b u r g . Het boek zou met enige fantasie ook in de serie ' T i l b u r g in beeld' hebben
gepast. De aandacht voor de tekst is hier wat
nadrukkelijker waardoor terecht voor een andere formule is gekozen. De tekst is i n het algemeen encyclopedisch, nadruk ligt op de feiten,
niet op interpretaties. Niet alles is natuurlijk
even belangrijk. Tal van onderwerpen zullen
ook na uitgebreidere studie niet meer opleveren
dan wat Peeters er over verzameld c.q. opgespoord heeft. Tal van andere onderwerpen
lenen zich voor uitgebreidere studie o f zijn daar
al onderwerp van. Z o zijn er bijvoorbeeld
proefschriften verschenen over Hendrik M o l ler, A r m a n d Diepen en Lambert Poell. Peeters
maakt dankbaar gebruik van die dissertaties.
De schetsen die hij van andere personen geeft
zoals de uitgeversfamilie Arts, de veel schrijvende amateur-historici en Tilburgpropagan-

disten A . J . A . C . van Delft en Lambert de Wijs
om maar wat willekeurige voorbeelden te noemen, zouden misschien geschikt zijn als scriptieonderwerp. I n ieder geval draagt Peeters met
het boek tal van bouwstenen aan voor de in
ontwikkeling zijnde Brabantse biografieënserie.
Is het door Peeters geschetste beeld van Hterair
Tilburg compleet ? Het enige concrete voorbeeld van een ontbrekend tijdschrift dat ik kon
vinden was Stulp. Vooral in de jaren zestig en
zeventig is er nogal wat verschenen dat niet
langs 'normale' kanalen te achterhalen is. Zo
was er op het Mollerinstituut het tijdschrift
Stulp waarin ondermeer VN-redaktrice Diny
van de Manakker en publicist Ed Schilders hun
eerste literaire o f journahstieke schreden hebben gezet. Het heeft een kort doch fel bestaan
geleid en was de Leergangenautoriteiten bij tijd
en wijle een doorn in het oog.
Peeters' boek biedt een handvat voor wie geïnformeerd wil worden over de Tilburgse literaire
wereld, waarbij literair dan heel breed mag
worden opgevat. Peeters heeft met het boek
heel veel feiten aan de vergetelheid ontrukt. Gezien de grondigheid waarmee verzameld is, is
het nauwelijks voorstelbaar dat personen die in
boekvorm i n o f over Tilburg geschreven hebben 'vergeten' zijn.
Henk van Doremalen
Ronald Peeters, De Paap van Gramschap. Vier
eeuwen schrijven en drukken in Tilburg, Tilburg, Boekhandel Gianotten, 1992, 184 blz.
ISBN 90-71077-27-6. f 37,50.
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De Paap van Gramschap
V I E R

E E U W E N

S C H R I J V E N

EN D R U K K E N

IN

T I L B U R G

Ronald Peeters
De Paap van Gramschap brengt vier
eeuwen schrijven, uitgeven en drukken
in Tilburg in beeld. In ruim 300
hoofdstukjes maakt Ronald Peeters
duidelijk dat Tilburg op literair gebied
heel wat te bieden had en heeft!
Een breed scala aan onderwerpen komt
aan bod.
Ruim 200 foto's ondersteunende tekst.
Van een aantal auteurs zijn bloemlezingen opgenomen.
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De Paap van
Gramschap
Vier eeuwen .sehrijven en ilriikken in 'rill>ni-<:

Wat hebben A . C . Baantjer, Nicolaas
Beets,
Antoon
Gooien,
Antoon
Duinkerken, Gerard Reve, Cees
Nooteboom, Willem Elsschot en de
wetenschaps-historicus Prof. Dr. E . J .
Dijksterhuis met Tilburg te maken?
Het boek "de Paap van Gramschap"
geeft daar antwoord op.
De Paap van Gramschap is een uitgave
van Boekhandel Gianotten BV.
196 pagina's 230 foto's.
Prijs ƒ 3 7 . 5 0
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