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'*2^ ns* T D ! X T w ' x u^::'2r^, daarbij hoe
komt U aan bet besnijden? Ik voor mij houd, alweder de Synagoge daarvoor de aangewezene plaats, en dit schijnt ook wel dc
bedoeling te rijn geweest, van de samenstellers van onze kerkelijke
ceremoniën. Immers op n"1 moet de n*7*!D geschicdea vóór n y p T i
l a V k r ' en op n£}:D DV onmiddellijk, na m i n n nS'"lp. De bedoeling is hier toch zeker geweest, dat de TXT*2 i» de Svr.airnire
soude geschieden. Ik meen zeli's ook, dat er eeti voorschrift bestaat,
dat de besnijdenis niet in de Syuas^oge mag geschieden, ' maar
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ReJactcur.

Door toevoeging der noot aan mijn stuk voorkomende in \nv
geacht Weekblad van 4 Juni j l . ben ik beleefdheidshalve verplicht
nogmaals een plaatsje in uw volgend nommcr te vragen.
U vraagt, of elke uiting van Godsdienst in du Synasjoze^
moet geschieden' Volstrekt niet Mijnheer de Redacteur! ik ben
geen
maar weet echter wel, dat er geschreven staat:
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wat nu aangaat hel n i - ^ r
teggen, U vraagt mij, of ik zou willen dat dit in de ^^ynaijoirf
plaats hebbc? Ik zeg volmondig: neen! en dit is ook oni/iivoerbaiir, er bestaat volstrekt geen grond om zulks te beweren en
noem die vraag dan ook onzinnig of ondoordacht (si,.'
Red.) Ke'i.
•oorbeeld geef^ het, dat zulks in de Synagoge is gebeurd en we!
met den samensteller van 2 ] p i n nin^V
thaas Mijnheer de
^ ï x

i"Dnn

"ivroV

BedacteuT \n ik het volkomen met u eens, dat onze Godsdienst
door en in het gansche leven moet aanwezig zijn; wierd dit alom
meer beseft, zeker zoude de band die ons omstrengelt bccbier geaooerd worden.
U Mijnheer de Redacteur! mijn dank betuigende voor de opname deze regelen, ben ik steeds hoogachtend:
UEiï.
Tilburg,
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Juni 1 8 8 6 .

Dii\
H. Haktog.

(Daar de geëerde inzender het in het tinde met oi.s eei.s i i ,
onthouden wy ons van het stellen van eehige vrajcu. Wij achter,
de quaestie meer dan genoeg besproken eu plaatsen daarom ook
een inmiddels van P. L . J . te B. ontvangen antwoord uitf.)
Kcd.
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Ten geleide
Twee affaires die eind 19e, begin 20e eeuw i n T i l b u r g speelden, staan centraal i n dit
eerste n u m m e r van de 11e jaargang van het tijdschrift T i l b u r g . I n beide gevallen zijn
de auteurs er i n geslaagd de schijnbaar op zichzelf staande gebeurtenissen i n een breder kader te plaatsen.
P a u l van D u n schrijft over een rel r o n d een joodse begrafenis. H i j schetst daarbij niet
alleen een beeld van de joodse gemeenschap i n T i l b u r g , maar o o k van het antisemitisme aan het einde van de vorige eeuw. O o k de wijze waarop het conflict landelijk
i n de pers verscheen, w o r d t d o o r V a n D u n besproken. A l s direct gevolg van de rel
r o n d de begrafenis v a n Mozes Cats werden joodse begrafenissen tot aan de Tweede
W e r e l d o o r l o g g e ë s c o r t e e r d d o o r twee p o l i t i e m a n n e n .
C o r v a n der H e i j d e n , die bezig is met een promotie-onderzoek naar de
de z u i g e ü n g e n - en kindersterfte over de periode 1820-1930, stuitte o p een
conflict tussen een Tilburgse v r o e d v r o u w en enkele Tilburgse artsen.
moet gezien w o r d e n tegen de achtergrond van de professionalisering van
zorg r o n d de geboorte i n de tweede helft van de 19e eeuw.

omvang van
opmerkelijk
Het conflict
de medische

N i e u w is de r u b r i e k Tilburgse curiosa. I n het verleden heeft de redactie een tijdlang
de r u b r i e k Tilburgse textieltekens geplaatst. De daarin d o o r T o n Wagemakers op k u n dige wijze besproken f o t o ' s o f documenten bleven beperkt t o t de textiehndustrie. I n
Tilburgse curiosa zal er r u i m t e z i j n v o o r bijzondere documenten, v o o r w e r p e n , foto's
o f boeken die b e t r e k k i n g hebben o p de geschiedenis van de stad. Veelal zijn het zaken
die zich enerzijds niet lenen v o o r een uitgebreide bespreking, maar die anderzijds zodanig v a n belang z i j n dat meer dan een eenvoudige vermelding gewenst is.
I n d i t n u m m e r bespreekt T h o m a s Leeuwenberg een Tilburgse ' w i e g e d r u k ' die mogel i j k het eerste i n T i l b u r g gedrukte boekje z o u k u n n e n z i j n . Jan van E i j c k heeft een
bijdrage geschreven naar aanleiding van een d o o r h e m gevonden f o t o - p o r t r e t van dominee G . D . J . Schotel u i t 1859.
Enkele boekbesprekingen en diverse mededelingen en berichten zijn terug te vinden
i n de r u b r i e k Tilburg
kort.
De redactie
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Dood en begraven?
Een onsmakelijke rel bij een joodse begrafenis in
1886
Paul van Dun*
Samuel Mozes Catz was een in Tilburg woonaclitige joodse koopman die op 27 januari 1886
van een reis thuisgekomen op 63-jarige leeftijd overleed. Op zondag 31 januari werd hij begraven. Zijn begrafenis werd door het massaal toegestroomde Tilburgse volk aangegrepen om de
orde te verstoren. Naar aanleiding van de ongeregeldheden verscheen er in een aantal kranten
een door bisschop Godschalk van 's-Hertogenbosch ondertekende brief. Dit 'herderlijk schrijven'stelde dat ook de joden God op een volwaardige manier dienden en veroordeelde de ongeregeldheden. In dit artikel zal gepoogd worden de rel rond de begrafenis en de nasleep ervan
in een breder kader te plaatsen.'*
Tilburg rond 1886

Drs. Paul van Dun
(Tilburg, 1959) studeerde economische en
sociale geschiedenis
aan de Rijksuniversiteit
Utrecht. Daarna volgde hij een opleiding tot
archiefambtenaar aan
de Rijksarchiefschool.
Momenteel is hij tijdelijk verbonden aan het
Internationaal Instituut
voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam.
Hij publiceerde al eerder in dit tijdschrift.

Tilburg kende in de jaren 60 en 70 van de negentiende eeuw een ware bevolkingsexplosie.
Van de 15.854 inwoners op 31 december
1859 groeide het naar 28.989 inwoners op 31
december 1880. Deze bevolkingsgroei kwam
voor een groot gedeelte tot stand door een
positief migratiesaldo. Na 1880 groeit de bevolking, vooral als gevolg van een geboortenoverschot, met gemiddeld 20% per 10
jaar.^' De industrie, die verantwoordelijk
was voor de bevolkingsgroei, drukte haar
stempel op de sociale samenstelling van deze
bevolking. Van de mannelijke beroepsbevolking behoorde 73% tot de arbeidersklasse.
De textielindustrie had in de jaren 80 te kampen met een crisis die geleidelijk aan vanaf
1875 was ontstaan. In de periode 1881-1889
nam het aantal textielfabrieken hierdoor af
van 145 naar 116. I n de fabrieken die bleven
draaien, werd in de jaren 80 minder uren gewerkt. Ook de thuiswevers kregen te maken
met een gebrek aan werk."" Naast het mindere werk verslechterde de situatie voor de arbeiders ook door loonsverlagingen.^' In een
dergelijke situatie kon gemakkelijk onvrede
ontstaan. Zo werd in mei en augustus 1884
fabrikant De Rooy door fabrieksarbeiders
mishandeld en werden in j u n i 1885 naar aanleiding van het verminderen van het loon
voor de thuiswevers bij fabrikant Mommers
in de wijk het Goirke een aantal ruiten ingegooid.^' De onvrede kon zich ook uiten in
opstootjes en relletjes; met name eind september 1885 was het rumoerig in de stad. De
Nieuwe Tilburgsche Courant (NTC) van 27
september van dat jaar schreef dat zich sedert een aantal dagen soortgelijke ongeregeldheden als het voorafgaande jaar plaatsvonden. Onder het zingen van het - waarschijnlijk obscene - liedje 'Maibroek'^^
trokken fabrieksjongens door de straten. De
4

Tilburgsche Courant sprak over 'bengels vergezeld van troepen kwajongens'. Bij de burgemeester werd een grote ruit ingegooid. In
de krant verschijnt vervolgens een oproep
van Burgemeester en Wethouders mee te
werken een einde aan de ongeregeldheden te
maken. Strenge politiemaatregelen zouden
anders niet achterwege kunnen blijven.**' Tot
politie-ingrijpen kwam het inderdaad toen
op zondag 27 september andermaal door 'eenige troepjes kwaadwilligen' oploopjes werden gehouden. Door hen werd volgens de
NTC de 'Malbroek' weer gezongen en de politie op onuitstaanbare wijze uitgescholden
en gesard. Na tweemaal langs het stadhuis te
zijn gelopen werden de deelnemers door de
politie omsingeld en werden er elf arrestaties
verricht. Volgens de Nieuwe Rotterdamsche
Courant (NRC) zouden er 30 arrestaties zijn
verricht en zouden ook argeloze toeschouwers sabelhouwen o f stokslagen hebben gekregen. De Tilburgsche Courant sprak dit tegen.^'
De ongeregeldheden waren voor Burgemeester en Wethouders aanleiding de gemeenteraadsvergadering op 1 oktober 1885
voor te stellen een verordening in het leven te
roepen die in geval van oproerige bewegingen, samenscholingen en verstoring van de
openbare orde in werking kon worden gesteld. Tijdens de raadsvergadering van 2 ciecember 1885 werd zo'n verordening aanj enomen.'"'
Antisemitisme
Antisemitisme komt voort uit een elementair
verschijnsel van groepsbewustzijn. Een ' w i j '
versus ' z i j ' . Een dergelijk groepsdenken tendeert altijd naar polarisatie en generalisatie.
In het geval van het antisemitisme gaat het
dan over het anti-joodse stereotype. Dit te
verklaren is geen eenvoudige zaak, zeker niet

waar het op zichzelf staande gebeurtenissen
betreft. Belangrijk is in ieder geval de vraag
hoe joden gezien werden, welke eigenschappen ze collectief toegeschreven kregen."'
Het antisemitisme kent een heel lange geschiedenis. Reeds i n de tweede eeuw verschenen er van kerkelijke zijde anti-joodse traktaten waarin de joden als godloochenaars en
een inferieur volk werden weggezet. Hier was
echter nog geen sprake van antisemitisme,
maar van anti-judaïsme. Niet een rasbegrip,
maar het religieuze begrip 'Juda' leverde het
vijandbeeld. Het was het volk dat Christus
had laten kruisigen.

niet-joden te bedriegen. Zelfs het toch serieuze katholieke dagblad De Tijd bracht verhalen over rituele moorden die joden volgens
Talmudvoorschriften met Pasen op christenkinderen zouden plegen. Schaepman en A a l berse, die rond 1900 tegen de 'bloedbeschuldigingen' protesteerden, werden daarop het
slachtoffer van ordinaire scheldpartijen.'^'
Ook de Tilburgse kranten, zoals bijvoorbeeld de Nieuwe Tilburgsche Courant, waren
niet vrij van (religieus getinte) antisemitische
smetten.'^' Daarvan gevrijwaard zijn is een
voorwaarde om joden als volkomen gelijkwaardige medeburgers te kunnen bechou-

Nadat joden - doordat zij in de loop van de
Middeleeuwen uit veel beroepen werden geweerd - gedwongen werden zich op handel en
geldzaken toe te leggen, konden stereotiepe
etiketjes als sluwheid en gierigheid op hen geplakt worden. Het stereotype werd gelegitimeerd door het anti-judaïsme van de
kerk.'^' Het is echter een misvatting dat het
anti-judaïsme enkel een zaak was van de katholieke kerk. Zo was Luther ook niet vrij
van anti-judaïstische trekken.'^' Met haar
principiële gelijkstelling van alle mensen
bracht de Franse Revolutie de joden hun bevrijding. Discriminerende bepaUngen werden
afgeschaft. De negentiende eeuw werd zo de
eeuw waarin de joden uit hun eeuwenoude
apartheid werden gehaald. Assimilatie met
de rest van de bevolking ging nu tot de mogelijkheden behoren, waardoor de idee van een
apart joods volk werd aangetast."*'
Het eeuwenoude anti-judaïsme en de andere
stereotypen verdwenen ondanks verlichting
en secularisatie niet. De negentiende eeuw
was namelijk ook de eeuw van de opkomst
van het modern antisemitisme, waarbij rehgieuze criteria vervangen werden door criteria van mentale o f antropologische aard.'^'
Het een en ander neemt niet weg dat de religie een zeer constante component in het antisemitische vijandbeeld bleef. Zo leefde binnen katholieke kringen i n de negentiende
eeuw nog steeds de opvatting dat de diaspora
de collectieve schuld was van de joden wegens de kruisiging.'*' I n 1865 bepaalde het
Nederlands episcopaat dat het de katholiek
verboden diende te worden een synagoge te
bezoeken o f met joden een bijzondere
vriendschap te hebben.'"'' Het Nieuw Israëlitisch Weekblad constateerde in 1868 dat de
verhoudingen tussen joden en katholieken
verslechterden. Niet ten onrechte, want in
met name het laatste kwart van de negentiende eeuw was er nauwelijks een katholiek periodiek dat geen antisemitisch vijandbeeld
uitdroeg. Religieuze en pseudo-religieuze elementen traden hierbij duidelijk op de voorgrond. Zo zou de Talmud een kwaadaardig
en zedenbedervend karakter hebben. Onder
andere tot uiting komend in de verplichting

wen.20'

De joodse gemeenschap in Tilburg
De eerste j o o d die zich eind achttiende eeuw
- overigens niet zonder slag of stoot - in Tilburg wist te vestigen was de vleeshouwer Levi David Hartogh uit Oisterwijk. Omdat het
Tilburgse plaatselijk bestuur bezwaar maakte tegen zijn vestiging, moest Hartogh eerst
in beroep gaan bij de Staten-Generaal om
alsnog een vestigingsvergunning voor Tilburg te krijgen. Met de kanttekening dat het
niet de bedoeling was dat joodse mensen zich
vrij in iedere andere plaats van de Meierij
zouden mogen vestigen, beschikten de
Staten-Generaal op 5 j u l i 1767 uiteindelijk
ten gunste van Hartogh. H i j kon hierdoor in
Tilburg gaan wonen, maar hem werden daarbij wel de restricties opgelegd dat hij noch
zijn kinderen armlastig mochten worden, en
om i n zijn levensonderhoud te voorzien
mocht hij enkel de beroepen slager of veehandelaar uitoefenen.
Rond 1790 kreeg Hartogh andermaal onenigheid met de autoriteiten toen zijn kinderen eigen gezinnen wilden stichten en een van
hen een ander beroep dan slager wilde gaan
uitoefenen. Uiteindelijk werd het conflict
beslecht doordat de Staten-Generaal op 22
maart 1791 bepaalden dat er in Tilburg meer
joodse gezinnen toegelaten moesten worden.
Voorwaarde was wel dat ze geen concurrentie vormden voor de plaatselijke nering.^''
Met name vanaf het begin van de negentiende eeuw verhuisden meer en meer joden naar
Tilburg. De economische ontwikkeUng en
mogelijkheden die deze plaats bood zullen
daarbij ongetwijfeld een grote rol hebben gespeeld. Reeds in 1820 was de Tilburgse joodse gemeenschap groot genoeg en bij machte
aan het Piusplein een pand te kopen om als
synagoge te dienen.2^'
Gedurende de negentiende eeuw was geografische concentratie een belangrijk kenmerk
van de demografische ontwikkeling van de
joodse bevolkingsgroep in Nederland. Deze
concentratie ging vooral richting Noord- en
Zuid-Holland. Vooral na 1860 was er sprake
5

afb. 1 Het pand in het
midden was van
1834-1872 in gebruik als
joodse synagoge. Dit gebouw is midden jaren
zestig gesloopt ten behoeve van de flat aan de
Schouwburgring.

van een forse joodse migratie naar Amsterdam. De provincies Noord- en Zuid-Holland
herbergden voor de Eerste Wereldoorlag bijna 80% van deze bevolkingsgroep.^^' Daarnaast nam tussen 1840 en 1880 het aantal j o den ook toe in die provinciale steden waar
een krachtige industrialisatie in met name de
textielindustrie plaatsvond. De Vries noemt
in dit kader een aantal Twentse steden en onder andere Eindhoven en T i l b u r g . V o o r
zover bekend groeide de Tilburgse joodse bevolkingsgoep in deze periode het sterkst van
1866 tot 1877. I n deze jaren werd een groeipercentage van 44,2 gehaald (van 95 naar
137). De totale Tilburgse bevolking kende in
deze jaren een groei van 41,5% (van 18.449
naar 26.103). Na 1876 is de sterke groei er
waarschijnlijk uit gegaan waardoor het aantal joodse inwoners op ongeveer het niveau
van 1876 bleef steken.^^)
Voor zover ons bekend is, woonden er op 1
januari 1886 in Tilburg 135 joodse mensen,
0,43% van de totale bevolking.^*' Zij waren
verdeeld over 28 huishoudens waar in 24 gevallen een man aan het hoofd stond. Van de
135 personen waren er 64 ( + 47,5%) van het
mannelijk geslacht. Van deze 64 mannen waren er 44 volwassen. Bij de 71 vrouwen lag
dat aantal op 45.
Van de 135 Tilburgse joden waren er 78
(57,8%) in Tilburg geboren.^'" Van de 57
niet in Tilburg geborenen zagen er overigens
25 (18,5%) elders in Brabant het levensHcht.
Zeventien van de buiten Tilburg geborenen
(29,8%) woonden voor 1860 reeds in T i l burg. E l f (19,3%) hadden zich voor 1870,
maar na 1860 en zeventien (29,8%) voor
1880, maar na 1870 in de stad gevestigd. De
overige twaalf (21,1%) deden dat pas na
1880. Op een fractie na was dus de helft
(49,1%) van de elders geboren Tilburgse j o den voor 1870 in Tilburg woonachtig.
Vergeleken met de totale Tilburgse bevolking, waarvan in 1889 74% in Tilburg was
geboren en 18% elders in Brabant, was het
6

karakter van de joodse groep minder autochtoon.^^' Immers, slechts 57,8% van hen was
in Tilburg geboren. Toch moet de groep gezien het feit dat in totaal 76,3% ervan in Brabant geboren was geen volstrekt vreemde
eend in de Tilburgse bijt zijn geweest. Daarbij zal ook de relatief lange tijd dat een groot
deel van de nieuwkomers al in de stad woonde hen redelijk ingeburgerd hebben.
Van 43 personen (36 mannen en 7 vrouwen)
is een beroep bekend. I n 18 gevallen (41,9%)
valt het beroep te rangschikken onder de rubriek handel, 16 beroepen (37,2%) onder de
rubriek ambacht, 3 beroepen (7%) onder de
rubriek industrie en nijverheid en 6 beroepen
(13,9%) onder de categorie overigen.^'' Bij
deze verdeling dient in ogenschouw genomen
te worden dat de groep handelaren feitelijk
groter was dan de genoemde 41,9%; dit als
gevolg van de omstandigheid dat de categorie 'ambacht' voor 14/16 uit slagers bestond.
Een aantal van hen zal niet in loondienst geweest zijn, maar zelfstandig een vleeshandel
of slagerswinkel hebben gehad. Waarschijnlijk gold dit in ieder geval voor acht van
hen.^°' Het aandeel van de categorie handel
komt daarmee feitelijk op 60,5%.
Dit beroepsbeeld wijkt fors af van het beeld
dat de totale Tilburgse beroepsbevolking te
zien gaf. Volgens een beroepentelling uit
1899 werkte daarvan toen 70,3% in de nijverheid. Slechts 12,2% van de totale beroepsbevolking was werkzaam in de handel.3>'
Wanneer we Tilburgse joden gaan indelen in
inkomensklassen, dan zijn 8 (28,6%) van de
28 huishoudens te plaatsen in de klasse van
meer dan ƒ 2.000 geschat inkomen per jaar.
I n de inkomenscategorie tussen de ƒ 1.200 en
ƒ 2.000 valt dan één huishouden (3,5%) te
plaatsen, terwijl wederom acht huishoudens
een geschat inkomen tussen de ƒ 800 en
ƒ 1.200 genoten. I n drie gevallen (10,7%)
verdiende men tussen de ƒ 400 en de ƒ 800
per jaar. Acht joodse huishoudens ten slotte
moesten het met minder dan / 400 per jaar
stellen.^^' H u n inkomen kwam ongeveer
overeen met dat van de gemiddelde Tilburgse
fabrieksarbeider. Met een inkomen van
ƒ 8.000 was Mozes Deen de rijkste jood van
Tilburg. De famiUe Deen bezat een katoenfabriek - met in de jaren 70 zo'n 50 werknemers - die een crisis in de katoenindustrie niet
overleefde en daarom in 1876 werd gesloten.^^' Na Deen komen onder anderen de
slager David Gersons, de koopman in huiden
Michel de Haas en de weduwe Catz met allemaal een geschat inkomen van ƒ 3.500. Van
de minderbedeelden onder de joodse inwoners van Tilburg werden er door het Israëlitisch armbestuur in 1886 het gehele jaar door
drie gezinshoofden samen met ƒ 30 bedeeld.34'

Samenvattend kunnen we stellen dat het
grootste deel van de joodse Tilburgers in de
jaren 80 van de vorige eeuw wat betreft hun
beroep en sociale status belangrijk verschilden van het grootste deel van de totale T i l burgse bevolking, de arbeidersklasse. Het
enige echter dat hen wezenlijk deed verschillen van vrijwel de totale Tilburgse bevolking
was hun geloof. Maar dat gold ook voor de
ca. 2% protestanten die de stad toentertijd
bevolkten.
Samuel Catz
Samuel Moses Catz werd in november 1822
in Besoyen bij Waalwijk geboren als zoon
van Rosetta Sara Samuel van Son en de
koopman Moses Salomon C a t z . H e t gezin
vestigde zich in 1826 definitief in Tilburg,
waar het ging wonen in de wijk Veldhoven.
Moeder Catz baarde in totaal dertien kinderen, waaronder een tweeling en een drieling.
De geboorte van de drieling was voor de T i l burger Jan Baptist de Beer kennelijk zo bijzonder dat hij er een aantekening van maakte in zijn dagboek: '1835, op den 9. mei verloste zeer voorspoedig van twee zoontjes en
een dogter alhier (...) een jodin genaamd Sara van Zon, huisvrouw van Kats. Zij heeft
vroeger in een kraming meermaals 2 kinderen ter wereld gebracht.' ^''^ Zeven van de
dertien kinderen overleden voor het derde levensjaar.
Vader Catz stierf in 1841 op
42-jarige leeftijd.

afb. 2 Uiterst rechts het
pand van de firma Catz
in de Zomerstraat (thans
Heuvelstraat
120-122).
Foto ca. 1900.

Samuel huwde op 3 j u l i 1854 in het Duitse
Krefeld de aldaar op 3 januari 1825 geboren
Wilhelmina Michels. Het echtpaar zou twee
dochters en drie zonen krijgen. De eerstgeborene, Maurits, zou reeds in zijn eerste levensjaar overlijden.
Binnen de Tilburgse joodse geloofsgemeenschap bekleedde Samuel vanaf de jaren 50
diverse functies. In 1871 was hij l i d van het

kerkbestuur in de functies van penningmeester en schoolbestuurder. Als penningmeester was hij nauw betrokken bij de bouw
en financiering van de synagoge in de Willem
Il-straat. Krap twee maanden na de mede
door hem georganiseerde inwijding van deze
synagoge diende Samuel op 11 oktober 1874
zijn ontslag in als lid van het kerkbestuur.'""
In 1865 staat Samuel in het adresboek als
handelaar in manufacturen, terwijl hij ook
met zijn broer Joseph Moses (1825 - 1881)
bekend stond als commissionairs in w o f ' '
H u n firmanaam was 'Gebroeders Catz'.
In 1856 koopt Samuel een pand aan de Zomerstraat van koopman Henri van der
Voort.''^' I n het pand zou de manufacturenhandel gevestigd worden. Na het overlijden
van Samuels broer en compagnon Joseph
wordt zijn jongste zoon, Mozes Salomon
(1860), procuratiehouder bij de firma Gebr.
Catz. De firmanaam blijft bestaan, ook na
het overlijden van Samuel zelf, wanneer de
firma door zijn vrouw en zoon wordt voortg e z e t . D o o r het in 1891 op 31-jarige leeftijd overlijden van Mozes komt aan deze samenwerking een einde en besluit de rest van
de familie de zaak van de hand te doen. In de
zomer van 1891 werd het pand inclusief inboedel door notaris Daamen publiekelijk geveild.'''*' Moeder Wilhelmina en dochter Clara verruilen Tilburg op 1 augustus 1896 voor
Middelburg.
De begrafenis
Binnen de joodse opvattingen geldt het deelnemen aan een lijkstoet als een bewijs van
grote eer aan de dode.''^' Dit had ook moeten gebeuren in Tilburg op zondag 31 januari
1886, toen Samuel Catz daar begraven werd.
In groten getale waren hiertoe mensen verzameld voor het huis van de man, die naar de
kranten schreven alom was geacht. Om elf
uur i n de ochtend zou worden begonnen met
de begrafenisstoet naar de joodse begraafplaats buiten de bebouwde kom aan de Bredaseweg. Niet alleen deelnemers aan de begrafenis, maar ook veel nieuwsgierigen waren reeds vroeg in de Zomerstraat aanwezig.
Over de samenstelling van deze nieuwsgierigen schreef de NRC dat het meest jongens
waren."**' De politie zou hebben getracht hen
te verspreiden. Ook langs de route naar de
begraafplaats stonden veel nieuwsgierigen te
kijken. De stoet bestond uit een veertiental
rijtuigen waarachter vele voetgangers. Onder
de deelnemers van de lijkstoet bevonden zich
ook katholieke en protestantse deelnemers.
Naast de oprechte deelnemers zijn ook een
aantal van de nieuwsgierigen meegetrokken.
De NRC noemde hen een 'woesten troep'.
Een aantal van hen zou - tot groot vermaak
van de anderen - spotliederen op de joden
7
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hebben g e z o n g e n . O n d e r w e g naar de begraafplaats hebben zich waarschijnlijk mensen die i n de cafés zaten te drinken bij de relbelusten aangesloten.''^' I n totaal zouden er
volgens de NRC honderden rustverstoorders
zijn geweest.''^' Bij de begraafplaats aangekomen zouden er richting de lijkkist - nadat
deze te voorschijn was gehaald - scheldwoorden zijn geuit en projectielen zijn geworpen.
De politie was tegen de meute machteloos.
Wel wist zij de begraafplaats af te sluiten,
maar dat bleek spoedig overbodig. Het volk
dat niet op de begraafplaats gewenst was, beklom namelijk de omheining waarop deze instortte.5°' Op de begraafplaats spraken de leraar van de joodse gemeente in Tilburg, S.
Kolthoff, en B. Frank van Zutfen, waarna
de begrafenis was beëindigd.5''
Tegen een aantal ordeverstoorders is door de
politie een proces-verbaal opgemaakt.^2' De
plaatselijke overheid heeft naar aanleiding
van de ongeregeldheden besloten om in het
vervolg joodse begrafenissen te escorteren
door een tweetal politieagenten. Tot de
Tweede Wereldoorlog toe heeft men dit volgehouden.'3'
Reacties

afb. 4 Dankbetuiging
van de familie in de Tilburgsche Courant van 7
maart 1886.

In verschillende kranten kwam de onrust bij
de begrafenis ter sprake. De eerste krant die
over de ongeregeldheden berichtte, was de
NRC van 2 februari. I n het beeld dat deze
krant schetste, was er sprake van een zeer
ernstige verstoring van de openbare orde,
waartegen de politie machteloos was. Met
name bij de begraafplaats zouden er ernstige
misdragingen zijn geweest zoals het omverhalen van de omheining en het gooien met
takken en kluiten aarde naar de lijkkist. De
krant zag de intolerante houding van de bevolking als oorzaak van de gebeurtenissen:
8

'Het fanatieke gepeupel onzer stad heeft namelijk deze gelegenheid te baat genomen om
zijnen godsdiensthaat en spotlust bot te vieren. ' 54'
Dat er ernstige ongeregeldheden waren geweest, werd door de Tilburgsche Courant die
op 4 februari verscheen niet tegengesproken.
Deze krant sprak over 'hoogst oneerbiedwaardig gedrag van een troep volks die zich
de toegang wilde verschaffen tot de begraafplaats'. Ook volgens deze krant was de politie machteloos iets tegen het 'schuim' uit te
richten. De krant hoopte dat dergelijke
'schandelijke tooneelen' zich niet meer zouden herhalen.55)
De N T C kwam met haar berichtgeving op 7
februari. De krant sprak over 'ongeregeldheden welke door ieder rechtgeaard Tilburger
ten zeerste worden betreurd'. De krant had
het erover dat het in de stad en langs de begrafenisroute wat rumoerig was. De honderden die langs de afrastering bij de begraafplaats aanwezig waren, waren volgens de
krant nieuwsgierig naar de wijze waarop er
begraven zou worden. Dat er ongeregeldheden ontstonden, was volgens de krant een gevolg van het feit dat er zich onder de aanwezigen een aantal 'kwaadwilligen uit de heffe
des volks' bevond. Ook de N T C vermeldde
dat deelnemers werden uitgescholden en dat
er met takken en kluiten aarde gegooid is. I n
tegenstelling tot de twee eerder genoemde
kranten nam de N T C een andere stelling in
over de slagvaardigheid van de poHtie. Volgens de krant wisten de drie aanwezige politieagenten - met behulp van hun wapenstokken en een fikse regenbui waardoor de menigte naar de dichtstbijzijnde herberg
vluchtte - erger te voorkomen. De krant
sprak de hoop uit dat degenen die de begrafenis zo 'schandelijk verstoorden' hun verdiende straf zouden ondergaan.5*)
Na dit feitelijk verslag kwam de N T C met
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afb. 5 Het eerste bericht
over de rel in de Tilburgsche Courant van 4 februari 1886.

een exacte weergave van wat er in de NRC
van 2 februari had gestaan. De redactie stelde i n een commentaar hierop zeer verontwaardigd te zijn over het feit dat de NRCredacteur de gebeurtenissen zag als een gevolg van godsdiensthaat. Om dit te weerleggen nam de N T C een ingezonden brief die al
eerder in de NRC van 4 februari had gestaan
integraal in haar kolommen op. De brief was
geschreven door de 36-jarige in Schiedam geboren, maar in Tilburg woonachtige Jozef
Kaltner. Kaltner was katholiek, maar had
waarschijnlijk een goede verstandhouding
met de ongeveer even oude joodse koopman
Barend Polak. Deze woonde van 1878 tot
1882 bij hem i n huis."'
Kaltner ontkende i n zijn schrijven niet dat er
wanordelijkheden waren, maar wilde deze
niet toeschrijven aan godsdiensthaat. Ook
protesteerde hij tegen de insinuatie dat zo
ongeveer de totale Tilburgse bevolking voor
het voorgevallene aansprakelijk zou zijn. I n
zijn versie van de gebeurtenissen ontstonden
de ongeregeldheden pas bij de begraafplaats.
Volgens hem was overmatig drankgebruik
mogelijk verantwoordelijk voor het gedrag
van een aantal van de rustverstoorders. Kaltner prees in zijn schrijven Catz als een bemind en rechtschapen man.^^'
Het landelijke katholieke dagblad De Tijd
schreef vooral een reactie op de N R C . De
T i j d stelde niet verbaasd te zijn dat de NRC
haar beschuldigende vinger richting de 'onverdraagzaamheid der ultramontaansche bevollcing' wees. Maar ieder die het Zuiden
kende, wist dat dit een loze beschuldiging
was. Ook De T i j d drukte Kaltners brief integraal af. 5"
Opvallend is dat het Weekblad voor Israëlitische Huisgezinnen schrijft alsof er niets aan
de hand is geweest. Het nummer van dit periodiek, dat op vrijdag 5 februari verscheen.

lijkt vooral onrust onder haar lezers te willen
wegnemen. Er werd gerefereerd aan het
NRC-bericht als een bericht dat iedere weldenkende met ontzetting zou hebben vervuld. Van geloofwaardige kant zou het blad
echter gehoord hebben dat het NRC-bericht
onjuist was. Er zouden enkel veel nieuwsgierigen zijn geweest die bij de begraafplaats 'in de veronderstelling
dat daar (..) iets
vreemds zoude te zien zijn' - op de omheining waren geklommen. Deze stortte hierdoor i n . Het blad stelde de wanorde niet te
prijzen, maar vergoelijkte het gedrag door te
stellen dat het in Tilburg geen alledaags
schouwspel was dat de begrafenis van een
eenvoudig persoon door honderden belangstellenden werd bijgewoond.*"'
Gezien het feit dat het weekblad de onrust
onder zijn lezers wilde wegnemen, is de wijze
waarop een gefingeerd 'herderlijk
schrijven'
*'' van de Bossche bisschop aan de Tilburgse
deken opgenomen is, nogal vreemd. Bisschop Godschalk schreef hierin namelijk dat
er bij Catz' begrafenis met stenen gegooid
was. Dit werd niet tegengesproken. Wel stelde de redactie in een drieregelig commentaar
over de rest van de inhoud dat die te mooi
was om waar te zijn. Over het al dan niet gefingeerd zijn van de brief wenste ze geen oordeel te vellen.*2'
Het herderlijk schrijven
De brief van Godschalk verscheen voor het
eerst in het in Roermond door Jos Raemaekers uitgegeven weekblad De Volksvriend.
Na het gebeurde te hebben geschetst meldde
dit blad dat de bisschop er aanleiding in had
gezien een brief aan de deken van Tilburg te
zenden. In de brief stelde de bisschop dat de
ongeregeldheden hem gegriefd hadden. De
ongeregeldheden zouden enkel zijn gepleegd
omdat de overledene het geloof had dat Jezus tijdens zijn leven beleed. Nog erger vond
hij dat omdat 'die ergerlijke daden (...) zijn
bedreven (...) uitsluitend door oud-leerlingen
en leerlingen der Broeder- en Zusterscholen
in Tilburg'. De onderwijzers zouden er beter
aan doen de werkelijke verdraagzaamheid zoals Jezus die onderwezen had - aan hun
leerlingen over te brengen. Indachtig het
evangelie stelde de brief dat enkel hij die zonder zonde is de eerste steen mocht werpen:
'En toch hebben bij honderden zich vermeten steenen te werpen naar het lijk van een
man, wiens schoenen zij zeer zeker niet
waard waren te mogen binden; (...) die bij
zijn leven zóó hoog stond dat hun vuil hem
niet kon bereiken.'
Om vergiffenis af te smeken voor het 'door
een groot getal uwer parochianen veroorzaakte leed aan eene achtenswaardige Israëlitische familie' stelde Godschalk voor om op

Ik hoop -— en hiermede sluit ik —
dal gij en alle geestelijken, paters en nonnen
"die onder uw bevel slaan, in de loekomst
zult leeraren,dat alle raenschenzijn kinderen
van denzelfden God; da^ het Gode^,onverschillig is op. welke wijze hij wordt vereerd:
dal geenmeoschenkind hel f echt heefrftyne
wijze van vereering de eenig ware te noemen en anderen, om eene afwijking van zijne
leer, te verdoemen; en eindelijk, dat alle
godsdienst ligl opgesloten in deze twee
woorden : Betmnl elkander,
t (gel.) GODSCHALK,
Bisschap van 's Bosch,
Gegeven in mijn
bisschoppelijk paleis,
. ,
den 3 Februari, feestdag van den H. Blaslua 1886.

afb. 6 Afsluiting van het
'herderlijk
schrijven',
vermoedelijk uit De
Roermondsche
Volksvriend.

zondag 13 februari een algemene bede- en
verzoendag in te stellen. De brief eindigde
met de aanmaning dat alle geestelijken de
kinderen in het vervolg goed moesten onderwijzen dat: 'alle menschen zijn funderen van
denzelfden God; dat het Gode onverschillig
is op welke wijze hij wordt vereerd; dat geen
menschenkind het recht heeft zijne wijze van
vereering de eenig ware te noemen (...)' De
kern van alle godsdienst zou opgesloten Hggen in de woorden 'bemint elkander'.^^^
Verschillende kranten namen de brief (integraal) in hun kolommen op. Het Weekblad
voor Israëlitische Huisgezinnen is al genoemd. Verder verdienen nog vermelding het
Twentsch Zondagsblad en het Centraal Blad
voor de Israëlieten.*•*) Daarnaast verdient
het apart vermelding dat de brief ook een
aantal Duitse kranten heeft gehaald. De eerste Duitse krant waarin de brief werd afgedrukt, was de Allgemeine Zeitung des Judenthums van 9 maart 1886. Het blad had 'dieses
merkwürdige
und sehr
erfreuliche
Schreiben' uit het Twentsch Zondagsblad.
De tekst was integraal vertaald afgedrukt.
Hierop volgde in verschillende andere Duitse
kranten het overnemen van de brief, onder
andere in de Heiligenstadter Zeitung und
Dingelstadter Anzeiger. Omdat men toch
twijfelde aan de echtheid van het 'herderlijk
schrijven', verzocht redacteur Chr. Bertram
op 21 april 1886 om nadere inlichtingen bij
Godschalk. Bertram was vooral bezorgd
vanwege een mogelijke aantasting van de katholieke godsdienst door de brief. Vervol10

gens kon de krant in haar nummer van 1 mei
1886 een verklaring van Godschalk afdrukken dat de brief van A tot Z verzonnen
was.**' Eerder verscheen deze verklaring op
24 februari in onder andere De Maasbode.*'''
Godschalk kreeg overigens nog meer bezorgde brieven uit Duitsland. Vooral de laatste
zinsnede over de gelijke waarde van iedere
godsdienst maakte hen bezorgd en die wilden
ze graag uitgelegd zien.*^'
In Nederland fulmineerde vooral De Tijd
nogal tegen de domheid van de bladen die
het 'ondergeschoven stuk van den Roermondschen Volksvriend' hadden geplaatst.
De Roermondsche Volksvriend, 'een schendblad in den regel te vies om het zelfs met
handschoenen aan te vatten en waarvan de
naam door de katholieke bladen in den regel
niet genoemd wordt', zou met de brief enkel
zijn eigen godsdiensthaat hebben willen dienen. Bladen die een stuk als de gefingeerde
brief afdrukken, waren volgens De Tijd geen
betrouwbare gids voor katholieken.*^' Twijfels bij de echtheid had een briefschrijver aan
het socialistische blad Recht voor Allen heel
duidelijk. Over de zinsnede dat het God onverschillig is hoe de godsdienst wordt beleden, schreef hij: 'als dat zoo is dan spelen alle sekten voor Jan
Klaasen.'''"'
Het Twentsch Zondagblad verontschuldigde
zich in het eerstvolgende blad dat verscheen
na het afdrukken van het 'herderlijk schrijven'bi] zijn lezers dat het de brief te klakkeloos en zonder nadenken had geplaatst. In
het daarop volgend nummer kwam het met
een uitgebreide verklaring. Hierin stelde de
redactie schromelijk gedwaald te hebben.""'

Slotbeschouwing
Er is zondag 31 januari 1886 meer aan de
hand geweest dan het Weekblad voor Israëlitische Huisgezinnen haar lezers wilde doen
geloven. Dit blijkt onder andere uit de berichtgeving in de N R C , de N T C en de T i l burgsche Courant en het zonder commentaar
in het Weekblad voor Israëlitische Huisgezinnen afdrukken van Godschalks 'herderlijk schrijven' met passage over de gegooide
stenen. Waarschijnlijk zijn er inderdaad projectielen gegooid en antisemitische uitingen
geweest. Ook de politiemaatregelen bij volgende joodse begrafenissen en bevestigen dit.
De gebeurtenissen hebben diepe wonden achtergelaten bij de joodse gemeenschap in T i l burg. Intolerante stadgenoten hebben daar
een zeer emotionele en op religieus gebied belangrijke gebeurtenis - een begrafenis - van
een minderheid met afwijkende religieuze r i ten wreed verstoord. Op zondag 23 mei 1886
was er binnen de joodse gemeenschap een
huwelijk. Uit angst voor verstoring door het
Tilburgse volk werd dit niet in de synagoge

gevierd. I n een discussie over de synagogale
liturgie, die naar aanleiding van de kwestie in
het genoemd joods weekblad werd gestart,
komt de begrafenis van Catz weer ter sprake.
H . Hartog stelt hier dan met kracht dat hij
daarover liever over wil zwijgen 'om niet aan
dien treurigen slag te herinneren'. Hartog
stelde wel weer dat de berichten over de dag
overdreven waren. In het volgende nummer
stond een ingezonden stuk van S. Kolthoff,
de leraar van de joodse gemeente in Tilburg.
H i j stelde dat het kerkbestuur met het oog op
de nodige politie, talrijk gepeupel, uit jouwingen en oploopjes er goed aan had gedaan
de huwelijksinzegening niet in de synagoge te
houden. Omdat zo blasfemie voorkomen
werd, kwam het kerkbestuur alle l o f toe.''^'
Voor het ontstaan van het anti-joodse stereotype en jodenhaat moet een aantal voorwaarden aanwezig zijn. Joden moeten gestigmatiseerd zijn en er moet een duidelijke sociale
afstand zijn tussen de discriminant en de gediscrimineerde.''^^
In ons onderhavige geval was heel duidelijk
sprake van een sociale afstand tussen deze
twee. De discriminanten waren - afgaande op
de kranteberichten - overwegend uit de arbeidersklasse afkomstig. De gediscrimineerden -

iBi«8chop van 's Bosch, in liet laaiste
d6zer courant opgenomen.
Biunmer
noiéde: _ ,^ ,.
_
_ _^

.'Xllt'..

hneigeJieelzónder

vhór-

der Redactie is geplaatst;
- "J2P*, dat gemeld schrijven ïs ont: '',."',",ieend a a n het Nieuwsblad
voor
' "
; 'Itraëliten^
no.
3 ^ verschenen
' :i2 Februari jK;
, , ,

^kennis

(lat

afb. 7 Eerste verontschuldiging van de redactie van het Twentsch
Zondagsblad in hun
nummer van 21 februari
1886, voor het plaatsen
van het 'herderlijk
schrijven'.

hij,

kort

voor

het

ter

perse

van het laatste nummer,
; i 8 aangezocht dien brief te
plaatsen, tengevolge waarvan
.-•^f^ljj.hem den tijd heeft ontbroken
jzich met den geheelen inhoud
;',''',yertrouwd te maken;
• 'A: 'dat hij dien briet geheel
te
' •"
goeder
f route
heeft geplaatst;
^5*. dat het voor- en naschrift,
<, . 'i .'waarvan de briefin het
Nieuws-,
.
ileul
voor
Israëliten
voorzien is,
hem den indruk gegeven heeft
,
, dat ook dat blad volkomen te
'goeder trouw is geweest.
j,3^l.Mi!X0j 18 Februari 1886. ..J'J^^I
^iiic^,,/ U<''JN: HILARIUS Wzn^';.
gaan

de joodse Tilburgers - waren sociaal gezien
overwegend beter gesitueerd, waardoor er inderdaad van een grote sociale afstand sprake
zal zijn geweest. Van stigmatisering was ook
sprake. In onder andere de NTC gebeurde
dat. Ook zal het anti-judaïsme van de RK
kerk op de overwegend katholieke Tilburgse
bevolking zijn uitwerking niet hebben gemist. De bepaling van het episcopaat uit 1865
zal vooroordelen tegengaande interactie tussen joden en katholieken niet bepaald bevorderd hebben. Daarnaast voldeed de joodse
Tilburger aan allerlei stereotiepe voorstellingen over joden. Een groot percentage van
hen hield zich bezig met de handel. Dit zal
een belangrijke invloed hebben gehad op de
wijze waarop de Tilburgse bevolking hen bekeek. De slechte economische situatie en onrustige sfeer die al geruime tijd in de stad
heersten, zullen er ongetwijfeld toe hebben
bijgedragen dat de rel ontstond, maar zijn
geen afdoende verklaring.
Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of de
rel een geïsoleerd incident was, of dat er
sprake was van structureel antisemitisme.
Ook de achtergronden daarvan zouden in
dat onderzoek aan de orde moeten komen.
Noten
1. Van grote waarde voor mij was de hulp die ik kreeg
bij het doorspitten van het bevolkingsregister en het
secretarie-archief van Gerrit Kobes, medewerker
van het Gemeentearchief van Tilburg. Daarnaast
was hij behulpzaam bij het uitzoeken van een aantal
genealogische gegevens betreffende de familie Catz.
Ook ben ik dank verschuldigd aan mijn oudste
broer, drs. T h . van D u n , voor het vertalen van een
aantal Hebreeuwse zinsneden die voorkwamen in
een van de door mij voor dit artikel gebruikte bronnen.
2. V g l . C . A . M . M . van de Put, Volksleven in Tilburg
rond 1900, (dissertatie K U N ) (Assen, 1971), bijlage
1 en 2, blz. 218-223.
3. J. Giele, Een kwaad leven, heruitgave van de arbeidsenquête
van 1887, deel 3. Inleiding op Tilburg
blz. I V .
Genoemd percentage geldt voor 1889. Voor 1886
zijn mij geen exacte percentages bekend.
4. V g l . o.a. P . J . M . van Gorp, Tilburg eens de wolstad
van Nederland. Bloei en ondergang van de Tilburgse wollenstoffenindustrie,
(Eindhoven, 1987), blz.
138 en diverse jaarverslagen van de Kamer van
Koophandel (opgenomen in de gemeenteverslagen
van de stad Tilburg).
5. Zie o.a. H . van Doremalen, 'Tilburg en de arbeidsenquête van 1887, achtergronden en kanttekeningen', i n : De Lindeboom, jaarboek VII, (Tilburg,
1983), blz. 77-79.
6. V g l . Nieuwe Tilburgsche
Courant (NTC) van
21-6-1885 en het archief van de politie Tilburg (Gemeentearchief Tilburg; verder als G A T ) . Dagboek
politiepost ' l Goirke.
7. De tekst van het liedje is mij onbekend. Dat het
waarschijnlijk een obsceen liedje betreft, is te herleiden uit het verhoor van de Tilburgse hoofdagent M . van Lierop - in het kader van de arbeidsenquête
van 1887. Van Lierop noemde een liedje over een
meisje met drie vrijers als aanleiding tot oploopjes.
Zie Giele, Een kwaad leven, de Tilburgse verhoren,
vraag 10223.
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8. V g l . NTC van 27-9-1885 en Tilburgsche
Courant
(TC) van 27-9-1885.
9. Zie Nieuwe Rotterdamsche
Courant (NRC) van
29-9-1885 (Aanwezig K B Den Haag) en de TC van
1- 10-1885.
10. G A T , Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad van Tilburg gehouden op 1-10-1885 en
2- 12-1885.
11. V g l . D . van A r k e l , 'De groei van het anti-joodse stereotype.
Een poging tot een
hypothetischdeductieve werkwijze in historisch onderzoek', i n :
Tijdschrift
voor Sociale Geschiedenis, j r g . 10, nr.
33, blz. 34-70; D . van A r k e l , 'Historisch racisme
onderzoek: achtergronden, benaderingen, problemen', i n : Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, j r g .
10, nr. 36, blz. 438-462; H . W . von der Dunk, Voorbij de verboden drempel. De Shoah in ons geschiedbeeld, (Amsterdam, 1990), blz. 44 en P. Vries, 'De
hypothetisch-deductieve benadering toegepast i n de
geschiedbeoefening. Een methodologische analyse
van het werk van D i k van A r k e l ' , i n : H . Diederiks
en Chr. Quispel ed. Onderscheid en
minderheid,
sociaal-historische
opstellen over discriminatie en
vooroordeel, (Hilversum, 1987), blz. 25-60.

van de joden ter plaatse, waardoor er voor hen te
weinig ruimte was om nog een substantiële rol te
kunnen spelen.
25. G A T , Secretariearchief 1810-1907, inv. nrs. 2487 en
2488 en het Bevolkingsregister 1880-1890. Zie ook
J. Stoutenbeek, 'Een demografische beschrijving
van de joden in Nederland', in: De Mediene, de geschiedenis van het joodse leven in de Nederlandse
provincie,
(Amsterdam, 1984), blz. 28 en PrinsA f m a n , Tegen de verdrukking in, blz. 147.

12. V o n der D u n k , Voorbij de verboden drempel, blz.
49-55.
13. Idem, blz. 68.
14. Idem, blz. 79-81.
15. Idem, blz. 86-88.
16. J. Ramakers, 'Godsmoordenaars en Addergebroed,
Het antisemitische vijandbeeld bij de Nederlandse
katholieken in de negeniende eeuw' i n : H . Righart
ed.. De zachte kant van de politiek, opstellen over
politieke cultuur, (Den Haag, 1990), blz. 89.

26. Bij het zoeken naar gegevens over de samenstelling
en herkomst van de joodse bevolkingsgroep in T i l burg op 1 januari 1886 hebben w i j gebruik gemaakt
van de bevolkingsregisters van de gemeente Tilburg
over de periodes 1860-1870, 1870-1880 en 18801890. Wat betreft de beroepsactiviteit geeft het bevolkingsregister niet het meest accurate beeld. Dit is
een gevolg van het feit dat de registratie van de beroepsactiviteit bij het overbrengen naar de nieuwe
registers bij aanvang van een volgende tienjarige periode niet werd geactualiseerd. Daarnaast werd i n
een groot aantal gevallen enkel het beroep van het
gezinshoofd gegeven. Zie ook A . A . P . O . Janssens,
Family and social change, the household in an industrializing context, Tilburg 1840-1920, ongepubliceerd
proefschrift
K.U.Nijmegen, (Nijmegen,
1991), blz. 43.

17. M . W . Prins-Afman, Tegen de verdrukking in. Joden in oostelijk Noord-Brabant
1796-1910, Ongepubliceerde doctoraalscriptie R.U.Utrecht, (Vught,
1990), blz. 117-118.
18. Ramakers, 'Godsmoordenaars', blz 91-96.
19. V g l . W . J . Pouwelse en F . J . M . van Puijenbroek,
'Kranten in T i l b u r g ' i n : De Lindeboom,
jaarboek
III-IV,
(Tilburg, 1980), blz. 123-210. Dit antisemitisme was niet enkel religieus getint zoals Pouwelse
en Van Puijenbroek schrijven (blz. 167). Ook werden aan joden duidelijk raciaal bepaalde eigenschappen toegekend. Zie bijv. de/V7"Cvan 12-10-1901. I n
dit nummer worden joden weggezet als koele rationalisten die er weinig principes op nahouden.
20. Prins-Afman trekt om ongeveer soortgelijke redenen de conclusie dat joden in oostelijk N o o r d Brabant aan het einde van de negentiende eeuw nog
steeds niet als gelijkwaardige medeburgers werden
beschouwd. Zie Prins-Afman, Tegen de verdrukking in, blz. 127.
21. C. Reijnders, Van 'Joodsche natiën' tot joodse Nederlanders, een onderzoek naar getto en assimilatieverschijnselen
tussen 1600 en 1942, Dissertatie
R.U.Utrecht, (Amsterdam, 1969), blz 67-68; PrinsA f m a n , Tegen de verdrukking in, blz. 27; J. M i c h man, H . Beem en D . Michman, Pinkas, Geschiedenis van de joodse gemeenschap
in
Nederland,
(Ede/Antwerpen, 1992), blz. 535-536.
22. Michman, e.a., Pinkas, blz. 536.
23. V g l . H . Knippenberg, De Religieuze Kaart van Nederland, Omvang en geografische spreiding van de
godsdienstige gezindten vanaf de Reformatie tot heden, (Assen/Maastricht, 1992), blz. 204-210 en
B . W . de Vries, From Pedlars to Textile Barons, the
economie development of a Jewish minority group
in the Netherlands,
(Amsterdam/New Y o r k / O x f o r d / T o k y o , 1989), blz. 105.
24. De Vries, Pedlars, blz. 105 en 152-153. I n Twente
speelden de joden een belangrijke rol in de textielindustrie, i n Tilburg was dat veel minder het geval.
Volgens De Vries is dit een gevolg van het feit dat de
textielindustrie al een voldoende niveau van ontwikkeling had behaald vóór de komst en integratie
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N a 1876 wordt geen uitsplitsing naar godsdienst in
de gemeentelijke bevolkingsstatistieken meer gegeven. De conclusie dat de sterke groei er na 1876 uit
moet zijn gegaan, is daarom slechts een vooronderstelling. Waarschijnlijk is er na 1876 zelfs sprake
geweest van eerst een lichte daling waarna ergens in
de jaren 80 het aantal weer is gaan stijgen. Op basis
van de volkstelhng van 1879 komt Prins-Afman
voor dat jaar op een aantal van 133. Volgens Stoutenbeek moeten er in 1889 153 joden in Tilburg hebben gewoond. Op basis van het bevolkingsregister
1880-1890 heb ik 135 joodse mensen kunnen opsporen die op 1 januari 1886 in Tilburg woonden (stand
totale bevolking op 31-12-1885: 31424 inw.).

27. Van deze 57 (52 volwassenen en 5 kinderen) werden
er 25 (43,9%) weliswaar buiten Tilburg, maar toch
in de provincie Brabant geboren.
28. 1889 was het dichtstbij hggende jaar waarmee een
vergelijking mogelijk was. De gegevens betreffende
de stand van de totale Tilburgse bevolking in dat jaar
zijn ontleend aan A . Wagemakers,
Buitenstaanders
in actie, socialisten en neutraal georganiseerden in
confrontatie met de gesloten Tilburgse samenleving,
1888-1919, (Tilburg, 1990), blz. 15. Zie ook Giele,
Een kwaad leven, inleiding Tilburg blz. I I I .
29. Twee van de zeven vrouwen waarvan het beroep bekend is, vallen onder de rubriek handel, twee onder
de rubriek ambacht (een slager en een kunstsmid) en
drie (waarvan een nog minderjarig) waren inwonende dienstbodes en zijn gerubriceerd onder 'overigen'. Van de drie mannen wier beroep onder 'overigen' is gerubriceerd, waren er twee - godsdienstig leraar en een bediende.
30. Het hier gehanteerde criterium is het door de raad
geschatte inkomen van de betrokken personen.
Daarnaast was bij een aantal van hen in het bevolkingsregister - over de periode 1880-1889 o f een eerdere periode - naast de aanduiding slager o f slachter
ook vermeld
'koopman'.
3 1 . Wagemakers, Buitenstaanders,
blz. 17.
32. G A T , Secretarie-archief 1810-1907, inv. nrs. 2603
en 2604, Kohieren van de hoofdelijke omslag over
1886.
33. Deen was gehuwd met Dina W o l f f , dochter van een
Kampense katoenfabrikant. Haar broer had een katoenfabriek in Dalfsen. Gemeentearchief Kampen,
Registers Burgerlijke Stand en De Vries, Pedlars,
blz. 178-179 en 258.
34. G A T , Jaarverslag van de gemeente Tilburg over
1886, hoofdstuk X , Armwezen.
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verkoop pand van de familie Catz in de Tilburgsche Courant van 5 juli
1891.

35.

In 1889 was 96,9% van de beroepsbevolking katholiek, 2,2% Nederlands H e r v o r m d , 0 , 1 % ongelovig
en 0,8% behoorde tot de overige kerkgenootschappen. V g l . Wagemakers, Buitenstaanders, blz. 16.
36. Gemeentearchief Waalwijk, Burgelijke Stand Besoyen, Bevolkingsregister Besoyen en Registers van
vertrokken personen. Zie ook J . G . M . M . Rosendaal,
'De joodse bevolking van Waalwijk en Besoyen
1690-1940' i n : De Klopkei, j r g . 14, (1990), blz. 43.
37. G A T , Collectie handschriften, aantekeningencahier
1 van J.B. de Beer.
38. G A T , Burgerlijke Stand.
39. Idem.
40. G A T , Archief Nederlands Israëlitische gemeente,
inv, nr. 33, notulenboek 1871-1915. Voor de financiering van de synagoge werden honderd aandelen a
ƒ 60 verkocht. Samuel kocht er vier, zijn broer Joseph drie. De kapitaalkrachtige Mozes Deen kocht
er twintig.
41. G A T , Adresboeken 1865, 1879, 1881 en 1889.
42. G A T , Gemeentelijk kadaster, art. nr. 4826, sectienr. L 1584, na 1867 sectienr. M 1384. Het bewuste pand bestaat nog steeds en het uiterlijk van de
bovenverdieping aan de voorkant is waarschijnlijk
nog nagenoeg ongewijzigd sinds de vorige eeuw.
Het bewuste pand is nu opgesplitst i n twee panden.
Heuvelstraat 120-122, waar respectievelijk een cadeauwinkel en een petit-restaurant in gevestigd zijn.
43.
44.
45.
46.
47.

G A T , Bevolkingsregister 1880-1890 en Adresboek
1889.
G A T , Notarieel-archief, inv. nr. 374, aktenr. 54 en
58.
S.Ph.Mzn. de Vries, Joodse riten en symbolen,
(Amsterdam, 1988), blz. 270.
NRC van 2 februari 1886.
NRC van 2-2-1886. De NTC van 7-2-1886 schrijft
dat er 'behoudens wat gedrang en het onvermijdelijke dat bij elke nieuwsgierig wachtende
volksmenigte
als van zelf ontstaat' niets bijzonders voorviel.
Eventueel gezongen spotliedjes hebben waarschijnlijk een religieuze lading gehad. Prins-Afman geeft
in haar doctoraalscriptie een voorbeeld van een dergelijk liedje zoals dat in Oost-Brabant gezongen
werd rond 1900: 'Jood smous maak een krauws
(kruis), anders komt de duvel in houws (huis)';
Prins-Afman, Tegen de verdrukking in, blz. 117.

48. NRC van 4-2-1886 en NTC van 7-2-1886, ingezonden brief van J. Kaltner. Kaltner schrijft in zijn
brief over volk dat zich in verschillende herbergen
'te goed had gedaan'.
49. NRC van 2-2-1886.
50. V g l . o.a. NRC van 2-2-1886 en NTC van 7-2-1886.
Over de aard van de projectielen waren de berichten
verschillend. Sommige kranten spraken over stenen,
maar er werd ook gesproken over kluiten aarde en
takken.
51.

Weekblad voor Israëlitische Huisgezinnen
(WvIH)
van vrijdag 12 februari 1886. Aanwezig in bibliotheek Universiteit van Amsterdam.
52. NRC van 4-2-1886. Deze processen-verbaal zijn
door mij niet teruggevonden; niet i n het archief van
de Tilburgse politie - dat over deze periode zeer
slecht bewaard is gebleven - noch in de archieven
van het kantongerecht Tilburg en de arrondissementsrechtbank in Breda. Rijksarchief in NoordBrabant, Archief van het kantongerecht Tilburg:
doorgenomen de inventarisnummers 64 en 65, en
van het Archief van de arrondissementsrechtbank i n
Breda: de inventarisnummers 161-165 en 750 en
751.
53. Mondelinge mededeling van de heer E . Elzas. De
agenten waren afkomstig van de politiepost Bisschop Zwijsenstraat.
54. NRC van 2-2-1886.
55. TC van 4-2-1886.
56. NTC van 7-2-1886. 'De heffe des volks; het laagste
gemeen, het grauw'.

57. G A T , Bevolkingsregister 1870-1880 en 1880-1890.
58. NRC van 4-2-1886 en NTC van 7-2-1886.
59. De Tijd van 5-2-1886 (aanwezig K B , Den Haag).
Blijkens De Tijd van 6-2-1886 had er op 31-1-1886
door een aantal huzaren ook in Den Haag een verstoring van een joodse begrafenis plaatsgevonden.
60. WvIH van 5-2-1886.
61. Voor het gegeven dat de brief gefingeerd was, is een
aantal argumenten te geven. Ten eerste is het zo dat
de inhoud nooit door een RK bisschop in de 19e
eeuw uitgesproken kon zijn. H i j heeft dan ook fel
ontkend de brief geschreven te hebben. Ook de wijze waarop de brief wordt beëindigd, maakt het aannemelijk dat hij gefingeerd is. Er staat onder aan de
brief 'gegeven in mijn bisschoppelijk paleis', een
eerder pauselijk dan bisschoppelijk gebruik. Daarnaast is hij ondertekend met eerst de naam en dan
de titel. Bij alle overige Bossche episcopale brieven
was dat juist andersom (mededeling dr. J. Pijnenburg, archivaris van het Bisdom 's-Hertogenbosch).
Het laaste argument is dat het blad waar de brief
voor het eerst in verschijnt. De Volksvriend uit
Roermond, een anti-clericaal getint satirisch blad
was. Niet de eerst aangewezen plaats voor een authentiek herderlijk schrijven.
62.

WvIH van 19-2-1886. Het commentaar luidde als
volgt: 'Sommige geloofwaardige personen beweren,
dat de geheele brief - ofschoon die door verschillende bladen is overgenomen - gefingeerd is. Wij kunnen daarover inderdaad niet oordelen, maar vinden
inderdaad 'die kalle zu
schön".

63. Het bewuste nummer van De Volksvriend is niet
meer te achterhalen. Ook op het Rijksarchief in
Limburg of het gemeentearchief van Roermond is
het niet te vinden. Dat de tekst toch bekend is, komt
doordat de brief in veel bladen integraal is afgedrukt. A l dan niet met toelichting. Afgaande op de
beschrijvingen zou een knipsel dat in een plakboek
van de toenmalige pastoor van de parochie 't Heike
is ingeplakt, uit de Volksvriend afkomstig kunnen
zijn. G A T , Archief parochie 't Heike, inv. nr. 266,
Plakboek van kranteknipsels, verzameld door pastoor J. van der Lee betreffende de parochie en de
stad, 1875-1888.
64. De Tijd van 17 en 18 feb. 1886. Het Centraal Blad
voor Israëlieten is over deze periode helaas verdwenen.
65. Allgemeine Zeitung des Judenthums. Ein unparteiisches Organ für alles jüdische interesse, 50e Jahrgang, no. 11, 9-3-1886 (aanwezig Bibliotheek Universiteit van Amsterdam).
66. Archief Bisdom 's-Hertogenbosch, Doos dekenaten, Tilburg I I , 'dossier betreffende het gefingeerd
schrijven van mgr. Godschalk aan de deken van Tilburg inzake de begrafenis van den Israëliet Catz te
Tilburg'. In dit dossier bevindt zich een knipsel uit
genoemde krant.
67. Verklaring werd o.a. afgedrukt in De Maasbode
van 24-2-1886 (aanwezig K B , Den Haag).
68. Archief Bisdom 's-Hertogenbosch, doos dekenaten,
Tilburg I I , 'dossier gefingeerd schrijven mgr. Godschalk'.
69. De Tijd van 17-2-1886.
70. Recht
voor Allen,
Orgaan van de
SociaalDemocratische
Partij in Nederland. Het nummer
van 20-2-1886. (aanwezig Internationaal Instituut
voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam). De man
ondertekende met 'een ex-katholiek'.
71. Twentsch Zondagblad van 21 en van 28 februari.
Het gefingeerde schrijven drukte de krant af op 14
februari 1886. Knipsels uit deze kranten zijn aanwezig in genoemd dossier op het Bisschoppelijk archief
in 's-Hertogenbosch.
72.

WvIH van 28 mei, 4, I I en 18 j u n i . In deze nummers werd de discussie gevoerd.
73. Vries, P. 'De hypothetisch-deductieve', blz. 37-47.
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'Zi} is mij een voortdurende
ergernis'
Het belangenconflict tussen vroedvrouw J.H.
Ledel en de Tilburgse artsen (1905-1906)
Cor G.W.P. van der Heijden*
* Drs. Cor G . W . P . van
der Heijden (1957) is
als geschiedenisleraar
werkzaam aan het
CobbenhagencoUege te
Tilburg. Daarnaast
verricht hij een
promotie-onderzoek
naar de omvang van
de zuigelingen- en kindersterfte in Tilburg
over de periode
1820-1930.

afb. 1 Uit: F.E. Bilz,
'De nieuwe Natuurgeneeswijze. Leerboeli en
vraagbaak der natuurlijke geneeswijze en gezondheidsleer',
Amsterdam, z.j. (part. colt.).

De hulpverlening bij geboorten varieert per cultuur. In sommige samenlevingen brengt de
vrouw haar kind alleen ter wereld, maar meestal verlenen andere personen bijstand. Vanouds
hebben vooral vrouwen zich met het begeleiden van bevalUingen beziggehouden. In WestEuropa vond in de loop der tijd een overgang plaats van familie- en burenhulp naar een meer
specialistische begeleiding. De assitentie van familieleden en buurvrouwen werd teruggebracht
tot voorbereidende activiteiten en ondersteuning. In toenemende mate werd een beroep gedaan
op de diensten van een oudere vrouw die door de gemeenschap als deskundige werd erkend
en voor haar diensten een vergoeding kreeg. Deze vrouwen werden 'vroede' ofwel wijze vrouwen genoemd.**
Uit vooral achttiende-eeuwse geschriften,
van onder anderen medici, komt een sterk
negatief beeld van de vroedvrouw naar voren. Volgens hen waren vroedvrouwen onwetend en ongeoefend en zij hadden slechts via
praktijkervaring verloskundige kennis verkregen. Ze zouden tevens amper kunnen lezen en schrijven; ze hadden nauwelijks iets
geleerd, en waren niet in staat het theoretisch
onderwijs te volgen.^' De kritiek van de
mannelijke medici werd sterker naarmate zij
zich meer op het terrein van de verloskunde
gingen bewegen. Er ontstond een wettelijk
onderscheid in bevoegdheid tussen mannelijke en vrouwelijke verloskundigen. I n Nederland waren er in de eerste helft van de negentiende eeuw twee ter zake kundige en gedi-
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plomeerde personen die bij een bevalling bijstand mochten verlenen: de vroedmeester en
de vroedvrouw. De vroedmeester was een
man die met goed gevolg een opleiding gevolgd had aan een van de zes klinische scholen in Nederland. I n het merendeel der gevallen werd door hem tevens de opleiding voor
andere geneeskundige beroepen gevolgd, zodat hij zich, na het behalen van de vereiste
diploma's, kon vestigen als 'heel- en vroedmeester'. De tweede categorie werd gevormd
door de vroedvrouwen, voor wie twee mogelijkheden openstonden om voor dit beroep
opgeleid te worden. Een vrouw kon leerling
worden bij een andere vroedvrouw of bij een
dokter theorielessen volgen. Onder begeleiding van een bevoegd verklaarde vroedvrouw moest zij een bepaald aantal bevallingen verrichten. Vervolgens kon dan voor de
'Provinciale Commissie voor Geneeskundig
Onderzoek en Toevoorzicht' examen worden
afgelegd. Indien het examen met succes werd
afgelegd, mocht zij zich in de betreffende
provincie vestigen en er praktijk uitoefenen.
De andere weg bestond, evenals voor de
mannelijke collegae, uit het volgen van de
opleiding aan een klinische school. Daar
vrouwen niet toegelaten werden tot het volgen van de opleiding voor de andere geneeskundige beroepen, kwam het onderwijs aan
de vroedvrouwen wel eens in het gedrang.^'
Behalve een verschil in opleiding, bestond er
tussen vroedmeesters en vroedvrouwen nog
een tweede belangrijk onderscheid. Nadat in
de loop van de achttiende eeuw de instrumentele techniek, met name het ingeburgerd
raken van de 'forceps' (de verlostang), een
vaste plaats in de verloskunde had verkregen, werden alleen de vroedmeesters bevoegd

zondheidszorg in Tilburg in het eerste decennium van deze eeuw voorafgaan.
Medische zorg begin twintigste eeuw

afb. 2 De forceps'
of
verlostang, afkomstig uit
de nalatenschap van de
doktersfamilie De Lang
(Hilvarenbeekj,
daterend
van omstreeks 1830-1835
(coll. Museum De
Doornboom,
Hilvarenbeekj.

verklaard met deze instrumenten te werken.
Vroedvrouwen waren hiertoe niet gerechtigd.'*' Dit verschil in bevoegdheid werd in
de geneeskundige wetten van 1865 nog eens
met klem bevestigd. Volgens deze wetten
kreeg de arts een uitgebreide bevoegdheid.
Hij mocht zowel de normale (fysiologische)
als de afwijkende (pathologische) bevallingen begeleiden. De vroedvrouw mocht alleen
assistentie verlenen bij de normale bevallingen.5'
Ondanks deze wettelijke regeling bleef er
ook na 1865 een nauw raakvlak bestaan tussen de 'geneeskunde' en de 'verloskunde'.
Schermutselingen tussen beide beroepsbeoefenaren waren dan ook onvermijdelijk. Van
der Borg heeft een inspirerende studie verricht naar de positie van de vroedvrouwen,
waarbij de confrontatie tussen de geneesheren en heelmeesters enerzijds en de vroedvrouwen anderzijds een rode draad vormt.
Zij stelt dat de concurrentie tussen vroedvrouwen en mannelijke verloskundigen een
van de belangrijkste achtergronden vormt
van de negatieve beeldvorming over vroedvrouwen. In de archiefstukken en andere eigentijdse geschriften waren vooral de geneesheren en vroedmeesters aan het woord. Daar
deze vaak alleen bij de problematische bevallingen geroepen werden, konden deze uitzonderingen tot regel verheven worden. Daarentegen constateerde Van der Borg dat in het
archiefmateriaal informatie ontbreekt over
hoe vroedvrouwen de mannelijke verloskundigen typeerden.*'
In dit artikel w i l ik een beschrijving geven
van een 'schermutseling' tussen een vroedvrouw en de (mannelijke) medische beroepsgroep. Als casus neem ik hiertoe de klacht
die de Tilburgse vroedvrouw J . H . Ledel in
1905 in het Tijdschrift voor Pra/ctische Verloslcunde uitte. Aan deze beschrijving (zie
paragraaf 'De kwestie Ledel') laat ik een
korte schets van de organisatie van de ge-

In de eerste jaren van deze eeuw was in Tilburg de beschikbaarheid van medische zorg
gering. In vergelijking met andere Brabantse
steden waren er in Tilburg weinig artsen. In
1912, toen de stad 52.754 inwoners telde,
praktizeerden in Tilburg negen huisartsen'''
en drie specialisten.^' 's-Hertogenbosch met
35.157 inwoners telde dat jaar twintig artsen,
waaronder zes specialisten. I n Breda, met
27.259 inwoners, waren vijftien artsen gevestigd, waaronder vier specialisten. Van de
Put, aan wie deze cijfers ontleend zijn, ziet
de verklaring in het feit dat Tilburg een fabrieksplaats is met hoofdzakelijk een arbeidersbevolking. Voor jonge medici lag er 'een
riante practij/c met vele goed betalende particuliere patiënten niet voor het grijpen'."^"^
Er zijn uit deze jaren van de geneeskundigen
geen berichten bekend waarin ze klagen over
een te grote werkdruk o f een te groot aantal
patiënten. Dr. Festen typeerde de maatschappelijke positie van de Tilburgse artsen
aan het begin van deze eeuw als 'betreickelijk
slecht'. Dit had onder andere tot gevolg
'concurrentiestrijd,
gevechten voor het behoud of het verkrijgen van patiënten
...en
een zeker onderling
wantrouwen'Het
Tilburgse gemeentebestuur bemoeide zich
slechts met de geneeskundige zorg voor de
armlastigen. Hierbij werd het zoveel mogelijk beperkt houden van de uitgaven belangrijker geacht dan een kwalitatief voldoende
geneeskundige verzorging."' Ook met betrekking tot de verloskundige hulp was de situatie in Tilburg minder rooskleurig dan in
vergelijkbare Brabantse steden. In Tilburg
waren in 1905 vier gediplomeerde vroedvrouwen werkzaam. Drie van hen waren tevens
belast met een deel van de armenpraktijk: M .
Hoppenbrouwers en H . A . E . Lakeman-van
der Horst in het zuidelijk stadsgedeelte en
M . G . Spijkerman-Schong in het noordelijk
stadsgedeelte. In 1905 waren de vaste vergoedingen voor deze werkzaamheden respectievelijk ƒ 400, ƒ 600 en ƒ 450. Omdat ook de
vroedvrouwen zich aan de regelingen onttrokken en particuliere patiënten de voorrang gaven boven die uit de armenpraktijk,
stelde de Gezondheidscommissie in 1906
voor om de bezoldiging te wijzigen: voor een
deel een vast salaris en daarnaast een betaling per bevalling. Het gemeentebestuur nam
dit plan echter niet over en liet alles bij het
oude. Daarnaast was in Tilburg ook nog een
vroedvrouw werkzaam die uitsluitend afhankelijk was van particuliere patiënten: mej.
J.H. Ledel.'^' Deze vrouw zou in 1905 de
knuppel in het hoenderhok gooien.
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afb. 3 De zuigelingensterfte in Tilburg was
in het begin van deze
eeuw erg hoog. Dat had
voornamelijk te maken
met de
onhygiënische
omstandigheden in en
rondom het huis.

De kwestie Ledel (1905)
In het Tijdschrift voor Pra/ctische VerlosIcunde van 1 oktober 1905 werd een artikel
van mejuffrouw J . H . Ledel geplaatst, waarin zij op niet mis te verstane wijze haar hart
luchtte.'^' De kern van haar klacht was dat
haar bestaansbasis in Tilburg door het optreden van een tweetal artsen ondermijnd werd.
Ze gaf in dat artikel aan dat ze reeds 15 jaar
lang in Tilburg een verloskundige praktijk
voerde, waarbij ze geen vaste verbintenissen
was aangegaan (geen armenpraktijk of werkzaamheden voor een ziekenfonds).
Haar minimumtarief voor een verlossing bedroeg altijd ƒ 10. Van een medicus die met
een gedeelte van de armenpraktijk belast
was, ondervond mej. Ledel 'de meest oneerlijke concurrentie'.
Ze onderbouwde deze
uitspraak met enkele praktijkvoorbeelden.
M e j . Ledel schreef dat ze brieven had ontvangen 'dat de dokter de verlossing voor
f 7,50 zou doen, dus ik was bedankt. Iedere
patiënte, die zich komt aangeven voor de
verlossing waar die dokter bij een der familieleden is geweest, deelt mij mede: "De dokter wil mij ook verlossen voor f 10, desnoods
voor f 7,50." Die offerte gaat dan vergezeld
met de verzekering, dat zoo'n juffrouw niets
beteekent. Het is maar half werk. Komt er
wat bij, je hebt direkt dubbele kosten. Sommigen wordt reeds een ongunstige
afloop
voorspeld, als ze het met ons aandurven enz.
enz. Het is mij reeds gebeurd, dat ik in de
kraamkamer komende, aldus begroet werd:
"Juffrouw
zult U mij niet
vermoorden?"
waarop ik antwoordde: "Neen juffrouw,
ik
ben Jacq the Ripper niet." Later volgden vele excuses, maar de Dr. had haar zoo bang
voor mij gemaakt.'
Daarnaast werkte mej. Ledel enkele kwesties
uit waarin de betreffende arts zijn machtspo16

sitie gebruikte om zijn werkkring uit te breiden. I n de bewoordingen van Ledel: 'Bij eene andere eerstbarende had ik één nacht en
een halven dag doorgebracht met veel zorgen
wegens bloeding, alles was uitstekend afgeloopen; f 25 honorarium. De menschen veranderden van huisdokter. Dezelfde van bovenstaand verhaal komt aan de beurt, geneest het inmiddels 6 a 7 maanden oud
geworden kind en zegt: uit dankbaarheid
voor het redden van dien drenkeling, reken
ik ook op de verlossing. ... Aldus geschiedde. De conclusie is dus, dat wij geen aanspraak mogen maken op dankbaarheid voor
de vele zorgen aan sommige verlossingen verbonden, maar de medicus wel, die een ziek
kind geneest. Somstijds heb ik 3, 4 accouchementen bij eene zelfde vrouw verricht. Met
groote dankbaarheid ben ik steeds behandeld, maar de nieuwe huisdokter steekt daar
gauw een stokje voor.'
Juffrouw Ledel tekende uit de monden van
de betrokken mensen op dat angst hun belangrijkste drijfveer was. De mensen zijn
bang 'dat de dokter bij ernstige ziekte niet
gauw zal komen of andersinds, als ze niet
toegeven en daarmede wordt nu eens f 10,
soms 15, 25, 35, ja zelfs f 50 ontnomen.'
Aan het eind van het artikel noemde Ledel
nog een andere door de artsen toegepaste
methode van broodroof. 'In den laatsten tijd
ondervond ik zelfs van een Dr., die hier nog
niet lang is, dat hij als deze voor andere Heeren praktijk waarneemt, zegt: "Ik zal de verlossing wel doen en je kunt je huisdokter
houden".'
De vroedvrouw, die in dit stuk
geen van de betreffende artsen en 'patiënten'
met naam noemde, schreef dat ze 'tientallen
adressen' kon opgeven om haar beweringen
kracht bij te zetten. Als reden waarom ze op
deze wijze een flinke partij vuile was buiten
hing, noemde ze dat ze de hoop had een gesprek met de heren medici op gang te brengen 'teneinde dergelijke oneerlijke en onwaardige praktijken te staken, waardoor de
Medische stand wordt ontsierd en eerlijke
menschen worden
benadeeld'.

De redactie van Tijdschrift voor Praktische
Verloskunde zond, met medeweten en instemming van mej. Ledel, een nummer van
het tijdschrift met het gewraakte artikel aan
enkele haar met naam bekende Tilburgse artsen. Hierdoor konden ze een maand later
reageren op de aantijgingen. I n een gezamenlijk ondertekende verklaring stelden de geneesheren van Tilburg'"*' er prijs op 'openlijk te verklaren, dat zij het betreuren, dat de
Redactie van het Tijdschrift gemeend heeft,
dit schrijven te moeten opnemen, zonder één
van hen daarmede in kennis te stellen, en
zonder zich te vergewissen van de juistheid
der door Mej. Ledel gegeven
voorstelling.

afb. 4 Moeder en kind,

Tilbury 1904.

Zij betreuren dit te meer, omdat dergelijke
stukken aan de wederzijdsche waardeering
niet dan kwaad kunnen doen. Over den i n houd van het stukje wenschen zij niet in
openlijk debat te treden;
Dit schrijven lokte weer een reactie van derden uit. Ook in andere periodieken, zoals
Vox Medicorum en Het Nieuws, geneeslcundig overzicht der laatste dagen, werd aandacht aan het Tilburgse conflict besteed. De
kern van deze beschouwingen was dat mej.
Ledel recht op een eerlijke behandeling van
de zijde van de medici had en zich voor de afdelingsraad van de Nederlandsche
Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
moest kunnen verdedigen.'*' Deze suggestie
werd door de leden van afdeling Tilburg van
genoemde Maatschappij overgenomen. Er
werd een onderzoek ingesteld of de klachten
van mej. Ledel gegrond waren.'^' De secretaris van de met het onderzoek belaste afdelingsraad, dr. Eijgenraam, deelde deze nieuwe ontwikkeling aan de redactie van Tijdschrift voor Praktische Verloskunde mee.
Uit zijn schrijven, dat direct geplaatst werd,
blijkt dat er op zijn minst sprake is van scepsis, zo niet van een bepaalde mate van vooringenomenheid bij deze Tilburgse geneesheer. 'Gedachtig aan de spreuk "il faut laver
son ligne sale en familie", had Mej. Ledel
moeten trachten hare grieven te doen behandelen (en zoo mogelijk uit den weg ruimen)
in "besloten kring", in den afdeelingsraad
namelijk, met beroep op den gewestelijken
raad. Ik blijf het betreuren, dat de Redactie,
den weg, die zij thans zoo duidelijk vóór zich
ziet, niet aan Mej. Ledel heeft aangewezen,
alvorens haar aanklacht op te nemen. Had
de Redactie daarbij Mej. Ledel gewezen op
de gevolgen, die haar schrijven hebben kon
en hebben moest - ik houd mij overtuigd, dat
^c Correspondente
haar stuk zou hebben teruggenomen. Goede gevolgen kon dit schrij-

ven niet opleveren, noch voor Mej. Ledel
zelf, noch voor de zaak der verloskundigen
en hare verstandhouding tot de geneesheeren
in 't algemeen. Ik voor mij vind het niet verblijdend, dat met de zaak zoo vele worden
gemoeid, die er - althans in dit stadium - niet
mede te maken hebben, en wier bemoeiing er
ook geen goed aan doen kan'.^^^
In december 1905 startte de afdelingsraad
van de afdeling Tilburg van de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, op verzoek van 'een der medici
die kon denken dat hij bedoeld was in 't genoemde stuk'^'^^ het onderzoek. De secretaris
erkende dat het werk met gepaste tegenzin
was begonnen. 'Er behoort werkelijk een
zeer hooge mate van objectiviteit en gematigdheid toe om billijk te oordeelen in deze
questie, waar medici eenerzijds en een vroedvrouw anderzijds partijen zijn, beide in onze
stad gevestigd, en waarvan de eene partij
door haar zoo onbemind optreden hare zaak
te voren reeds eenigszins heeft bedorven.'
Dr. Eijgenraam hield zich gaarne aanbevolen
voor adviezen hoe zij van deze lastige zaak
konden worden ontlast.^"'
De afdelingsraad koos bij zijn onderzoek
voor een eenvoudige strategie: mej. Ledel
werd gevraagd om haar aanklacht schriftelijk met voorbeelden te onderbouwen. Nadat
haar verzoek om mondelinge toelichting was
afgewezen, begon ze aan haar opdracht. Het
werd een uitvoerig betoog: over twee schoolschriften verdeeld 43 geschreven kantjes.^''
Hierin gaf ze zeer gedetailleerd aan op welke
wijze zij haar beroep uitoefende en hoe een
tweetal artsen (te weten dr. Proot en dr.
Hensen) haar regelmatig in diskrediet
bracht. Het is hier niet de plaats deze gevallen in extenso te bespreken. Er kan volstaan
worden met de opmerking dat zij hierin
steeds de bedoelde personen met naam en
toenaam vermeldde.

Geheel tegen de gemaakte afspraken in, kwamen deze schriften in handen van dr. Proot.
Na lezing van de vaak op hem gerichte aanvallen ontstak hij in toorn. Op 19 december
schreef hij een brief op poten aan vroedvrouw Ledel. H i j verklaarde daarin dat hij op eigen houtje - de in de schriften genoemde
beschuldigingen tegen zijn persoon had onderzocht en als onwaar kon beschouwen.
Daarom had hij besloten 'daar mijn naam
als medicus door U in een openbaar geschrift
op verregaande wijze is aangetast en mij ernstig heeft beledigd, eene klacht wegens laster
tegen U in te dienen bij den Heer Officier
van Justitie. Wilt U mij voor Vrijdag as. nog
spreken, dan ben ik bereid U te ontvangen.
Later niet meer.' Van deze brief maakte dr.
Eijgenraam een afschrift; hij voegde aan het
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eind een (waarschijnlijk voor dr. Deelen bestemde) opmerking toe: 'Dit is natuurlijIc absoluut de bedoeling niet. Wij moeten dit beletten: dit is misbruik maken van een confidentieel stuk. Laat ons daar ten minste een
stokje voor steken'.Een
dag later werd
dr. Proot verzocht zijn dreigement niet uit te
voeren en de zaak over te laten aan de afdelingsraad.^^' Uit de in het dossier bewaard
gebleven correspondentie kan niet opgemaakt worden of dr. Proot gehoor gegeven
heeft aan de oproep van zijn collegae.
Uit het dossier blijkt evenmin op welke wijze
de afdelingsraad het onderzoek heeft uitgevoerd. Een schrijven van mej. Ledel aan de
redactie van het Tijdschrift voor Praktische
Verloskunde geeft een indicatie. 'Over haar
( = afdelingsraad) methode van onderzoek
wensch ik geen woord te reppen. Gaarne geef
ik toe dat zulk een onderzoek op eigenaardige moeilijkheden stuit, doch hierin had ik de
afd. Raad willen tegemoet komen door op de
vergadering van 24 Jan. de getuigen in ons
aller bijzijn te doen hooren. Dit werd om
voor mij onbegrijpelijke reden gewijgerd,
behalven door dr. Hoek uit Boxtel. Het slot
van ongeveer een uur kruisverhoor was: "lever slechts schriftelijke verklaringen in". Ik
zorgde voor 2 schriftelijke verklaringen. Deze beide verklaringen bevestigen mijne beide
eerste beschuldigingen, doch
ongelukkigerwijze is de vrouw der 2e verklaring tante schoonmoeder en baker tegelijkertijd. Zij is
dus onwaardig bevonden'.^'^''
Een van deze verklaringen is bewaard gebleven en bevestigt inderdaad het verhaal van de
vroedvrouw. Een uitvoerig citaat uit deze
verklaring geeft een aardig beeld van de 'on-

partijdigheid' van de onderzoekscommissie:
'Mej. van Oosterhout verklaart: dat ik bij
een bevalling zou gezegd hebben
'juffrouw
zult u mij niet verwonden" daarvan kan ik
mij niets herinneren. Dit zou ook als het
waar was circa 12 jaar geleden moeten zijn.
Dr. Proot heeft wel, wetende dat mej. Ledel
mij altijd hielp, niet eens maar meermalen
gevraagd om de verlossing bij mij te doen.
Een kind van mij had roodvonk, ik was 4'/2
mnd zwanger, verpleegde het kind en kreeg
ook roodvonk. Dr. Proot behandelde mij en
vroeg "ben je nu nog niet bang om het met
de juffrouw af te zien?" Ik zeide van neen.
Dit moet ongeveer 10 jaar geleden zijn. Met
een van onze kinderen sukkelde ik steeds een
paar jaar lang; het kindje zag altijd blauw.
Dr. Proot kwam het dikwijls behandelen; ten
laatste is het gestorven. Ik vroeg eens, hoe
het kind daar toch aan zou komen. Dr.
Proot antwoordde: "ja, dat komt er van als
je bij de bevalling een vroedvrouw laat afwerken."
Tegen juffr. Ledel
persoonlijk
heeft dr. Proot nooit iets ten nadeele gezegd:
als hij het er over had was het altijd "dat een
juffrouw"
veel minder geschikt was dan een
dokter . Het geval van het kindje dat gestorven is, moet omstreeks zes jaar geleden
zijn'.^'^
Uit deze verklaring, die toch duidelijk in het
voordeel van mej. Ledel uitvalt, selecteerde
de secretaris van de afdelingsraad voor het
eindrapport slechts de zinsnede: 'De patiënte
van: ...juffrouw zult u mij niet verwonden?
weet zich deze scène absoluut niet meer te
herinneren'.Deze
selectiviteit ging een lid
van de afdelingsraad ook te ver. De Boxtelse
arts P . M . Hoek had bij genoemd concept enkele bedenkingen. Als derde punt wees hij erop dat de getuigenis van mej. Oosterhout geheel vermeld of geheel weggelaten moest
worden. H i j schrijft dat in het concept het
meest belangrijke wordt verzwegen.^^' In de
definitieve redactie van het eindrapport werd
het: 'De patiënte van: "juffrouw, zult u mij
niet vermoorden"
weet zich van die scène
niets te herinneren; geen wonder, want deze
geschiedenis is circa twaalf jaren oud. Deze
patiënte verklaart echter dat de medicus haar
meer dan eens gevraagd heeft of zij 't met de
juffrouw wel dorst afzien (ook tijdens een
ziekte in de zwangerschap); echter zonder tegen mej. L . persoonlijk iets kleineerends te
zeggen. '^^'
In het eindrapport gaf de afdelingsraad aan
dat hij slechts een beperkt gedeelte van de
door mej. Ledel beschreven gevallen nader
onderzocht had. Veel klachten waren 'van
zes, zeven, soms meer dan tien jaar geleden,
waarvan de gegrondheid onmogelijk meer
kan worden nagegaan'. Enkele beschuldigingen 'waren van dien aard, dat een onderzoek

afb. 5 Dr. L.J.M.
Eijgenraam (1872-1913).
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niet geheel overeenkomstig
de juiste toedracht te zijn voorgesteld; en met verder uw
spijt uit de drukken, dat dit in een oogenblik
van opwinding geschreven stuk, een publieke
aanklacht behelzend die op steviger grondslagen moest gebouwd zijn, in het Tijdschrift
is geplaatst, en zooveelepennen en gemoederen in beweging heeft gebracht.
M e j . Ledel ging op dit verzoek uiteraard niet
in.

afb. 6 Leden van de
KN.M.G.
afd. Tilburg in
1904. Van links naar
rechts: Ie Proot, 2e
Lombach, 3e Hensen, 4e
Costerman Boodt, 5e
Scheidelaar, 6e Eigenraam; staande 2e Hoek
(Boxtel) en 3e Taminiau;
van rechts naar links: Ie
Hoek (Boxtel), 2e Bloemen, 3e Van der Heijden, 4e Deelen.

daarnaar den Afdeelingsraad en de Af deeling eenvoudig bespottelijk zou hebben gemaakt'. Vandaar dat hij zich uitsluitend gericht had 'op de juist geformuleerde
aanklacht betreffende voorvallen uit de jongeren
tijd'. De belangrijkste reden waarom de afdehngsraad mej. Ledel in het ongelijk stelde,
was het gegeven dat de vroedvrouw de informatie uit de derde hand verkregen had. Met
name de bakers en schoonmoeders moesten
het ontgelden. I n de eindconclusie stelden de
rapporteurs dan ook: 'wij achten het niet gewaagd te besluiten dat de beschuldiging van
mej. Ledel, al zijn zij te goeder trouw uitgebracht, steunen op verhalen van bakers of
verwanten, en dus een degelijken grondslag
missen'. Zij stelden voor dat mej. Ledel haar
beschuldiging in het Tijdschrift voor Praktische Verloskunde zou herroepen. Indien zij
dit niet wilde, dan zou de afdelingsraad dit
zelf doen.^'' I n het schrijven van de secretaris van de afdelingsraad waarin deze mej. Ledel van de eindconclusie op de hoogte
bracht, gaf Eijgenraam een schets van de inhoud van de knieval die de vroedvrouw
moest gaan maken. 'DeAfd. Raad geeft U in
overweging, in datzelfde Tijdschrift
eene
herroeping Uwer aanklacht te doen plaatsen,
waarvan hij de redactie aan U overlaat. De
erkenning, dat Uwe meer in extenso meegedeelde beschuldiging,
hoe ook te goeder
trouw geuit, berusten, niet op getuigenissen
van de betrokken personen zelve, maar op
getuigenis van derden (verwanten, bakers en
dergelijke),
moet daarin niet
ontbreken.
Naar onze meening kunt U volstaan met mede te deelen: dat U misleid door verhalen van
bakers en verwanten, en door de minder
vriendsch. verhouding met twee doctors alhier van de wijs gebracht. Uwe beschuldiging
te haastig hebt uitgebracht; dat de onderzochte onderdeden van Uw artikel blijken

Uiteindelijk bond ook de Afdelingsraad in
en bracht hij een tamelijk mild eindrapport
uit. In een in het Tijdschrift voor Praktische
Verloskunde geplaatste brief erkende de onderzoekscommissie dat het niet meer mogelijk was te bepalen 'bij wien in elk dier conflicten de grootere schuld lag'. Zij vonden
het een gemiste kans dat mej. Ledel zich met
haar grieven niet eerder bij de afdehng van
de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst gemeld had.^''
Ledel reageerde hierop met een zuur briefje,
dat op zich weinig nieuwe feiten of argumenten bevatte. Interessant was de mededeling
waarmee de vroedvrouw reageerde op de
suggestie van de Afdelingsraad om grieven
eerder aan haar voor te leggen. Ledel had
voorheen al eens een dokter geschreven dat,
als deze zijn houding ten opzichte van haar
niet veranderde, zij zich tot de geneeskundige kring zou wenden. Hierop ontving ze een
schriftelijke reactie met onder andere de opmerking 'dat alle Heeren evenzeer tegen mij
ingenomen waren als ZEdl. en deze handelwijze de tegeningenomenheid nog zou doen
toenemen. Ingeval ik echter de Heeren een
vroolijken avond wilde bezorgen dan hield
ZEdl. zich aanbevolen'.^^^
Een maand later plaatste dr. Eijgenraam, namens de met het onderzoek belaste Afdeehngsraad, nog een keer een reactie, waarin
hij probeerde een bewering van mej. Ledel te
o n t z e n u w e n . O m d a t de affaire nooit op
het niveau van een discussie was gekomen,
deed de redactie van het Tijdschrift voor
Praktische Verloskunde er niet onverstandig
aan onder dit schrijven de volgende opmerking te plaatsen: 'Verdere discussies onherroepelijk gesloten. Red.'

Beweegredenen
Van beide partijen is een vertrouwelijk
schrijven bewaard gebleven waarin de beweegredenen van hun handelen duidelijk zijn
beschreven. Reeds in oktober 1905 nam mej.
Ledel dr. Eijgenraam in vertrouwen en
schreef hem een uitvoerige brief waarin ze de
kern van haar grieven jegens dr. Proot en dr.
Hensen uiteenzette. I n hoofdzaak draaide
het om de in haar ogen oneerlijke concurrentie van de heren dokters die bezig waren met
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het afromen van haar particuHere verloskundige praktijk. Met name het gegeven dat de
dokters geassisteerd werden door ziekenzusters was haar een doorn in het oog. 'De
dokters zullen alle verlossingen wat maar iets
is aannemen en er eene ziekenzuster bij zetten, voor de armen zijn 3 stadsvroedvrouwen, dus mijne praktijk
vervalt. ... De
zusters die steeds onbevoegd
geneeskunde
uitoefenen, ... zullen ook als verloskundige
optreden, ten gerieve der H. doktoren die er
geen tijd voor hebben, nu ook onbevoegd
verloskunde beoefenen'.^'*^
Van de twee artsen die door mej. Ledel in het
beklaagdenbankje waren geplaatst, verdedigde dr. Hensen zich het meest gedegen; dr.
Proot beperkte zich tot een 'wellesnietesspel' o f tot beschaafd schelden. I n een
reactie op het gewraakte artikel gaf dr. Hensen de nodige achtergrondinformatie met betrekking tot het gerezen conflict. H i j erkende
dat de positie van mej. Ledel in Tilburg voor
hem 'een voortdurende ergernis' was, hetgeen hij 'nooit onder stoelen of banken
gestoken had'. In de toelichting op deze
constatering ging hij terug in het verleden.
'Toen Dr. Van der Heijden hier van zijn verlossingen af wou, trachtte hij overal mej. Ledel in te krijgen en zoodoende weerde hij zijn
jongere collega's. Hij schiep hier door een
toestand, die in geen enkele stad hier te lande
bestaat. Is het dan een wonder
dat ik als
jonge collega mij verzette waar ik zulks kon,
vooral waar Mej. Ledel de wet overtrad door
het verrichten van verloskundige
kunstbewerkingen. De strijd ging niet tegen haar persoon, maar tegen het princiep, dat een vroedvrouw zich gaat stellen tegen, ja boven een
medicus. Tot nu toe heb ik de kat de bel niet
willen aanbinden, om steunend op de wet,
mej. Ledel te verhinderen kunsthulp te verkenen, maar wel zal ik blijven trachten haar
met eerlijke middelen te verdringen van een
plaats, waar zij niet thuis hoort'.Mej.
Ledel ontkende deze aantijging niet. Ze motiveerde haar handelwijze - inderdaad zoals
dr. Hensen stelt: in strijd met de wet - al in
bovengenoemd vertrouwelijk schrijven aan
dr. Eijgenraam. 'Zeker heb ik mijne bevoegdheid overschreden, maar niet wat ik
degelijk leerde, anders zouden
ongelukken
dan trouwens ook niet uitgesloten zijn. ...
Vindt U zoon wet zelf geen onrecht doctor?
Vandaag op 't examen een kunstverlossing
doen en morgen in de praktijk een Dr. halen?' Bovendien gaf ze aan dat een collega
vroedvrouw tevens een verlostang aangeschaft had en dat een andere haar in moeilijke gevallen ter assistentie riep (lees: voor een
tangverlossing).
Beide beschouwingen resumerend, kan geconcludeerd worden dat bij beide partijen
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broodnijd de belangrijkste drijfveer vormde.
Mej. Ledel zag in de tandem 'dokterziekenzuster' een gevaar voor het voortbestaan van haar overigens bescheiden verloskundige praktijk. De artsen Proot en Hensen
waren met name geïrriteerd door het gegeven
dat de vroedvrouw systematisch de wet overtrad en werkzaamheden uitvoerde die aan
artsen voorbehouden waren.
Deze zaak bracht de gemoederen nogal in beweging. M e j . Ledel sneed blijkbaar een uitermate gevoelig thema aan: de Tilburgse artsen
vormden een collectief om de twee aangeklaagde artsen in bescherming te nemen, andere medische tijdschriften namen duidelijke
standpunten in en vroedvrouwen betuigden
hun steun aan mej. Ledel. De redactie van
het tijdschrift waarin de strijd voornamelijk
werd uitgevochten, zag zich zelfs genoodzaakt een anoniem schrijven op te nemen en
er uitvoerig op te reageren. Een 'abonnee'
schreef: 'Aan Mej. Ledel.. Alle zwijgen, terwijl geheel het Vroedvrouwencorps U huldigt. Niemand durft spreken, terwijl zoovelen met u gevoelen den druk der concurrentie. Alle ongeoorloofde middelen worden te
baat genomen om je te drukken, als je wilt
toonen een goed geschoolde vroedvrouw te
zijn.'^^'' Blijkbaar was de klacht van mej.
Ledel dus maar het topje van de ijsberg.

Noten
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2. Ibidem, blz. 43.
3. M . Pruijt, 'Roeien, baren en in de arbeid zijn.
Vroedvrouwen in Noord-Brabant, 1880-1960', i n :
M . Grever en A . van der Veen, red.. Bij ons moeder
en ons Jet. Brabantse vrouwen in de 19de en 20ste
eeuw (Zutphen/'s-Hertogenbosch, 1989), blz. 123.
4. F . W . van der Waals, 'Doorbraken in de verloskunde', i n : R.E. Kistemaker, red.. Een kind onder het
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33.
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9. C . A . M . M . van de Put, Volksleven in Tilburg rond
1900. Sociaal-historische
hoofdstukken
(Assen,
1971), blz. 161-162.
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geboren. Haar vader was Pieter W . M . Ledel, plattelandheelmeester en vroedmeester (vanaf 1877 te Gilze). Johanna Ledel volgde de opleiding tot vroedvrouw in Rotterdam. Z i j vestigde zich in 1891 als
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Tilburgse curiosa 1
Dominee G.D.J. Schotel (1807-1892)
Een van de eerst gefotografeerde Tilburgers (1859)
Jan van Eijck"

* Drs. J . A . M . van Eijck
(1950) is werkzaam als
schoolarts en hoofd
Jeugdgezondheidszorg
van de G G D MiddenBrabant te Tilburg. H i j
is conservator van de
medische collectie van
museum 'De Doornb o o m ' te Hilvarenbeek, en hij publiceerde o.m. over lokaalhistorische onderwerpen (Alphen, Riel en
Goirle).

Over dominee G . D . J . Scliotel (1807-1892) is inmiddels voldoende bekend om hem evenwichtig
te kunnen portretteren in een biografie. Die verscheen dan ook als een van de eerste 45 biografieën in de nieuwe reeks 'Brabantse biografieën'.'* Dominee Schotel was dan wel geen Brabander van geboorte (noch van harte overigens!), hij woonde en werkte er wel liefst 27 jaar:
in Lage Zwaluwe, in Chaam en in Tilburg. Bij de naspeuringen voor zijn biografie ontdekte
ik een vrij oud portret van hem.

Schotel als schrijver
Dominee Schotel schreef een tiental boeken
en verder erg veel artikelen, bijdragen en
stukjes als (dagblad)-correspondent, onder
andere voor de protestantse Bredase Courant. I n een van zijn boeken, Een keizerlijk,
stadhouderlijk
en koninklijk bezoek in de
O.L. Vrouwe-kerk te Dordrecht (Amster-

dam, J.C. L o m a n j r . , 1859), staat de toevoeging: Met platen en het portret van den
schrijver. Het voorwoord schreef hij in Tilburg, mei 1859. Dominee Schotel woonde
immers van 1846 tot 1862 in Tilburg, en wel
in de Heuvelstraat, naast het huidige pand
van Gimbrère.^* H i j was in die tijd dominee
aan het Hervormde Pauluskerkje in de Zomerstraat, hetzelfde kerkje dat er nu nog
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to's in boeken, als er foto's nodig waren!
Maar speciaal voor dat doel ontwikkelde
men al snel de fotolithografie.
Het bedoelde
portret van dominee Schotel is ook een fotolitho. Dat w i l zeggen, eerst werd een foto gemaakt (F.A. Heyman, fee. n. Phot.) en vervolgens maakte men daarvan een steendruk
of litho (Lith. v. Tresling & Co. Amst.). I n
welke plaats de fotograaf F . A . Heyman
werkte, is mij onbekend, misschien ook wel
in Amsterdam net als de lithograaf.
Een ander voorbeeld van fotolitho's vond ik
in het Nederlands Tijdschrift voor GeneesIcunst (NTvG) dat voor het eerst in 1860 gebruik maakte van lithografieën, vooral wanneer een houtgravure (xylografie) niet voldeed. De huislithografen van het NTvG
waren A . J . Wendel en P . W . M . Trap, beiden
uit Leiden. Fotolithografieën gebruikte het
N T v G ook vanaf 1860.
Het portret van 1859 laat de nog redelijk
jong ogende dominee Schotel zien in zijn T i l burgse t i j d , met bril (want hij was erg bijziend), in een beschaafde en geleerde pose.
Uit alles wat ik van hem weet, blijkt dat hij
een vriendelijke, welwillende en behulpzame
man was, die voorstander was van vreedzame verhoudingen tussen katholieken en protestanten, die veel contacten zocht in de hogere en in de artistieke kringen, die met zijn
tijd mee wilde gaan, en die ook erg veel in de
boeken zat, lezend, schrijvend of corresponderend.
afb. 1 Dommee
G.D.J.
Schotel (1807-1892) in
1859.

Staat.

I n het bedoelde boek beschrijft Schotel de
Grote Kerk van Dordrecht ten tijde van Karel V (1540), van stadhouder Willem I V en
van koning Willem I I I . Schotel zocht een
vorm om de geschiedenis van de O . L . Vrouwekerk van zijn geboortestad te beschrijven
en koppelde die voor de aardigheid aan deze
drie 'koninklijke' bezoeken.
Het portret

afb. 2 Tegenover deze titelpagina is het portret
van dominee Schotel afgedrukt.

Tegenover de titelpagina van het boek is het
portret van de Tilburgse dominee afgedrukt.
Dominee Schotel was in 1859, inmiddels 52
jaar oud, al dertien jaar in Tilburg woonachtigDe fotografie was nog jong in 1859. Vanaf
circa 1845-1850 kennen we in Nederland al
wel wat fotografische produkten, zij het
spaarzaam en vooral in de vorm van portretof staatsiefoto's, en weinig topografische foto's. Stond de hele fotografie nog in de kinderschoenen, nog moeilijker was het om foto's af te drukken in meervoud, bijvoorbeeld
in boeken, in tijdschriften o f op platen.
Vaak plakte men in de 19e eeuw nog losse fo22

Dat alles kunnen we nu zien in één oogopslag!
Noten
1. Drs. J . A . M . van Eijck, ' D . D . J . Scliotel (1807-1892)
predikant en schrijver', i n : J. van Oudheusden e.a.
red., Brabantse biografieën 1, Meppel ( e t c ) , 1992, p.
150-153.
2. Zie: Ronald Peeters, Tilburg in beeld 1865-1945, T i l burg, 1979, p. 46 en Ronald Peeters, De Paap van
Gramschap. Vier eeuwen schrijven en drukken in Tilburg, T i l b u r g , 1992, p. 141-142.
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Tilburgse curiosa 2
Een Tilburgse 'wiegedruk'
Thomas Leeuwenberg*
In 1796 verschijnt bij J . C . Vieweg te Tilburg het boekje 'School-Feest gevierd te Tilburg', met
een omvang van 16 pagina's. Het is geschreven door de Tilburgse drossaard Adriaan van der
Willigen. Het is een ontroerend patriottisch bundeltje met onder andere enkele verdienstelijke
gedichten van jonge ingezetenen. Het zou het eerste in Tilburg gedrukte boekje zijn.
Mijns inziens is er eerder sprake van een brochure. De familie Vieweg was in de achttiende eeuw in Den Bosch actief met het drukken
van reglementen, onder andere voor de
'Heerlijkheid Tilborg en Goirle'. Buiten de
uitgave van 'School-Feest' is er geen enkele
andere Tilburgse Viewegdruk bekend. Het is
wel mogelijk dat 'School-Feest' als gelegenheidsimprint is gedrukt te Den Bosch.

* Thomas Leeuwenberg
is eigenaar van het T i l burgse Antiquariaat
'De Rijzende Z o n ' .

Onlangs verwierf ik het boekje 'Regelen, Aflaten
en Privilegiën
van het
AartsBroederschap der Allerheiligste
Drievuldigheid, Van de verlossing der gevangene
Christene Slaven, onder 't wreed juk der
Turken verzugtende. Ingesteld in de ver-
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afb. 1 (Coll.
Leeuwenberg,

maarde Collegiale en Parochiale Kerk van
Sint Jacob binnen Antwerpen, door Zijne
Doorl. Hoogwaardigheid Gaspar Nemius,
bisschop derzelver stad. Op den 10 October
1642...', gedrukt 'Te Tilburg. Bij J. Vam
[van] Gemert en Zoon', zonder jaartal, 14 x
8 centimeter groot, 72 pagina's, met verso
van de titel een houtsnede. Het is genaaid in
een slap omslag met sjablonedruk uit de tijd.
Na de opdracht volgen historie, de oprichting van dit H . Order, de kruistochten, het
pausdom, de bullen, een catalogue van aflaten (12 pagina's), actes, een Htanie etc. Op
het laatste blad staat een 'Acte van Geloof,
Hoop en Liefde' met een Imprime poterit gegeven te Antwerpen in 1760. Het is gedrukt
op geschept papier en de staat is uitstekend.
Van de Nederlandse tekst is een Antwerpse
druk uit 1647 en uit 1737 bekend." Van de
Tilburgse uitgave wordt in de 'Ned. Bibliografie 1801-1832', in de catalogus van de Bibhothè que Nationale te Parijs en in de 'National Union Catalogue' geen enkele melding
gemaakt. Het boekje is in geen enkele universiteitsbibliotheek o f archief in Nederland
aanwezig o f daar bekend.

Z o o n .

Johannes Balthazar van Gemert, geboren in
1777 in Den Bosch, verhuisde in 1804 naar
Tilburg, vestigde zich op de hoek Langestraat/Heuvelstraat
als goud- en zilversmid, trouwde in 1805 met Francisca van
Tulder, kreeg zoon één Ludovicus in 1805 en
zoon twéé Joannes Baptist in 1810. Johannes
Balthazar overleed in 1818. Van de weduwe
Van Gemert zijn verscheidene uitgaven bekend, waaronder het zeldzame boekje
'Geschied- en Aardrijkskundige
Beschrijving
der Gemeente Hilvarenbeek, voor de Jeugd'
door H . Broeders uit 1838. In het zeer verdienstelijke boek van Ronald Peeters, 'De
Paap van Gramschap. Vier eeuwen schrijven
en drukken in Tilburg', wordt uitgebreid
aandacht besteed aan de drukkersactiviteiten
van de Weduwe van Gemert en Zonen.^' Vaders uitgave van Nemius wordt niet vermeld.
Een tweede druk van Peeters' boek kan onder andere op dit punt herzien worden.

Thomas
Tilburg).
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De imprint van het boek luidt: Jan van Gemert en zoon. De kroon op de titelpagina
kan erop wijzen dat Holland nog was het Koninkrijk Holland van Lodewijk Napoleon,
dat ophield te bestaan in 1810. Om dat al is
het aannemelijk dat het boekje gedrukt is
tussen 1805 en 1810.

afb. 2 Houtsnede uit de
'Regelen, Aflaten ..."
(coll. Thomas
Leeuwenberg,
Tilburg).

Als antiquaar heb ik het voorrecht veel in
handen te kunnen nemen dat uitmunt in ouderdom, inhoud, typografische verzorging
en zeldzaamheid, meestal bij collegae, soms
uit eigen collectie. Maar het is een heel genoegen een eenvoudig devoot boekje te vinden, dat blijkt te zijn het eerste in Tilburg gedrukte boek en rarissimum.
Noten
1. De editie uit 1647 bevindt zicti in de bibliotheek van
de Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht, signatuur M U - A S C - I V - 1 ; die uit 1737 i n de UniversiteitsBibUotheek te Amsterdam, signatuur 2453 F12.
2. Tilburg, uitg. Boekhandel Gianotten, 1992, p. 60.

Tilburg kort
Tilburg signalement X X I I I
Jacob H . S . M . Veen, '1 oktober
spoorlijn Turnhout-Tilburg 125 jaar
gebruik genomen', i n : Rail-Revue.
delijks tijdschrift voor tram- en
j r g . 8, nr. 31, j a n . 1993, p. 83-87.

1992: De
geleden in
Driemaantreinhobby,

Jacob H . S . M . Veen, 'Het locomotiefdepot T i l burg (1883-1935)', I n : Tilburgse Tijdingen, nr.
81, dec. 1992, p. 78-84.
Drs. D . L . Roiteri, red.. Fietsen over monumenten. Verleden, heden en toekomst van het
spoorwegtracé
Lage Zwaluwe 's-Hertogenbosch ("t Halve Zolenlijntje'),
Waalwijk,
Trimbach, 1992, ISBN 90-9005-658-0.
N . B . Tilburg passim.
Rein van den Nieuwenhoff, Een stukje geschiedenis van de Sociale Werkvoorziening in en om
Tilburg tot 1992, Tilburg, Drukkerij DSW,
1992.
Thijs Caspers, De hand van de mens in het
landschap. Uitgave ter gelegenheid van het
60-jarig jubileum
van de Stichting Het Brabants
Landschap,
Haaren,
1992,
ISBN
90-801226-1-0, / 30.
Eric Berkers en Carla Wijnen, 'De wollenstoffenfabriek Van Dooren & Dams (1858-1914).
Een eerste aanzet tot een analyse op microeconomisch niveau van de 19e-eeuwse Tilburgse wollenstoffenindustrie', i n :
Textielhistorische Bijdragen, j r g . 32, 1992, p. 71-92.
A . W . M . Bogers, 'Een democratisch blad De
Courier van Bataafsch Braband (I795-I796)',
in: De Oranjeboom, X L I V , I 9 9 I , p. 89-109.
N . B . Tilburg passim.
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Henk van den Brink, 'Kwartierstaat Pijnenburg (vervolg)', i n : Genealogisch
tijdschrift
voor Oost-Brabant, j r g . 7, nr. 4, okt. 1992, p.
181-190.
Ivonne van Berkel, 'Kwartierstaat Van Berkel',
i n : Genealogisch tijdschrift voor
Oost-Brabant,
j r g . 7, nr. 2, april 1992, p. 81-86 en nr. 3, j u h
1992, p. 121-124.
Ronald Peeters, 'Intensive-care voor de lindeb o o m ' , i n : Tilburg Magazine, j r g . 3, nr. 4, dec.
1992, p. 16-21.
Rob Vereijken, 'De lindeboom van T i l b u r g .
Omkappen o f opknappen?', i n : De Oude Ley.
KNNV afd. Tilburg, j r g . 15, nr. 1, 1993, p.
22-26.
Jack Didden en Maarten Swarts, Provinciestad
in
oorlogstijd.
Waalwijk
en
omgeving
1939-1945, Drunen, De Zwaardvisch, 1992, 2e
druk, 272 blz., geïll.
N . B . Tilburg passim.
Broer Donders, Per ongeluk mens III, T i l b u r g ,
eigen beheer, 1993, ƒ 42,50.
Autobiografische roman verkrijgbaar bij kantoorboekhandel Remmers, JuHanapark.
Brabantse Alamanak 1993, jaargang 5, Gaanderen, Brabants Heem/Uitgeverij
Gherre,
1992.
N . B . Tilburg passim.
D r . A . C . M . Kappelhof, 'Christiaan Mosmans.
Een Bosschenaar die in Parijs carrière maakte',
i n : 's-Hertogenbosch.
Driemaandelijks
tijdschrift
over de geschiedenis
van
's-Hertogenbosch,
introduktienummer
dec.
1992,
p. 16-24.
N . B . Tilburg passim (wolhandel 18e eeuw).
Dr. ir. K . Doevendans, 'De mogelijkheid van
stedebouwkundige vormgeving. Enkele stedebouwkundige ontwikkeHngen i n Tilburg en

Eindhoven', i n : Stedebouw
en
Volkshuisvesting, j r g . 73, nr. 5, 1992, p. 13-16.
Donders-Nieuws.
In november 1992 verscheen
de 2e aflevering van jaargang 10 van het bulletin van de Stichting Familiearchief Donders
(Heile Schoorstraat 3 1 , 5018 EC Tilburg). Deze
aflevering bevat het register op alle sinds 1983
verschenen uitgaven.
Tilburg in 1835 is de titel van een onlangs bij
Antiquariaat De Schaduw (Nieuwlandstraat
23-25, 5038 SL Tilburg) verschenen kaart. A a n
de hand van een oude kaart uit 1835 van J.F.
Hutten, heeft Gerard Priems een geheel nieuwe
'oude' kaart getekend van het gehele grondgebied van de gemeente Tilburg.
Cees van Raak, " W i j wandelen als op graven...' Oranje-Nassau funerair, een overzicht',
in: Maatstaf, nr. 11/12, 1992, p. 20-40.
N . B . Tilburg (koning Willem I I ) passim.
Hans Renders en Jace van de Ven, 'De Sinterklaas van ons koningshuis', i n : Maatstaf, nr.
11/12, 1992, p. 112-125.
N . B . Tilburg (koning Willem I I ) passim.
Jace van de Ven, Lauran van der Sanden en A l bert Siebelink, 'Willem I I als keten. Producent
over auteur over componist over produktie',
i n : Brabantia, j r g . 42, 1993, nr. 2, p. 8-10.
N . B . betreft Volksopera Willem I I te Tilburg.
H . A . V . M . van Stekelenburg, 'Tilburgse missionaris aartsbisdom van New Orieans. Franfois
Janssens (1843-1897)', i n : Brabantia, j r g . 42,
1993, nr. 2, p. 17-18.
Piet Romme, 'Burgemeester Becht. Geen sloper, maar bouwer en democraat van formaat',
i n : Tilburg Magazine, j r g . 4, 1993, nr. 1, p.
12-17.
Ronald Peeters, 'Hoe oud is de moderne i n dustrie van Tilburg?', i n : Tilburg
Magazine,

j r g . 4, 1993, nr. 1, p . 34-37.
N . B . Betreft vondsten uit steentijd in T i l b u r g .
J.K.S.Moes en B . M . A . de Vries (red.), Stof uit
het Leidse verleden. Zeven eeuwen textielnijverheid.
Utrecht,
Matrijs,
1991,
ISBN
90-5345-005-X, ƒ 34,95.
N . B . Vergelijking/relatie Leiden-Tilburg o.a.
in artikelen: H . de Vries, 'Enkele opmerkingen
over de stand van het textiel-historisch onderzoek van de negentiende en twintigste eeuw' (p.
101-111), C . B . A . Smit, 'De asem van Beëlzebub. De modernisering van de Leidse textielindustrie 1800-1865' (p. 125-143), S. Groenewegen, 'De Leidse textiel 1950-1975' (p. 163-173)
en A . L . van Schelven, 'Brabant en Twente vergeleken met Leiden' (p. 175-181).
J. van Gils, 'Nijver en notabel Goirle. Van der
Foelaert', i n : De Brabantse Leeuw, 42, 1993,
afl. 1, p. 30-37.
L . F . W . Adriaenssen, 'De Leeuw uit De B o n t ' ,
in: De Brabantse Leeuw, 42, 1993, a f l . 1, p .
38-49.
J . A . M . Smulders, 'Een geslacht Smulders
(Smeulders)', i n : De Brabantse Leeuw, 42,
1993, a f l . 1, p. 50-62.
Ronald Peeters

Goirle actief
Vorig jaar verschenen er in november en december maar liefst vier publikaties over Goirle.
'Een eeuw Goirle 1870-1970' (oplage 1500
exemplaren) werd in de vorige aflevering van
' T i l b u r g ' reeds besproken. De Stichting Cultureel Contact (P. Jochems, Klaphekkestraat 4,
Goirle, tel. 013-341500) gaf de laatste aflevering van 'Twee eeuwen Goirle' (oplage 800
exemplaren) uit in twee deeltjes: 'Twee eeuwen
Goirlenaren'. Acht auteurs schrijven over
zestien allochtone Goirlenaren die zich met name hebben ingezet voor de economische en
maatschappelijke ontwikkelingen van het dorp.
Opvallend is dat vier van de besproken persoonlijkheden nog in leven zijn. D i t is voor biografieën ongebruikelijk.

den (nr. 2): Duivelshokken
in Tilburg.
De tentoonstelling omvat een serie foto's uit de
jaren 1979-1980 van leegstaande en oude vervallen fabrieksgebouwen in T i l b u r g .
Tilburg had zich rond de eeuwwissehng ontwikkeld tot het centrum van de wollenstoffenindustrie. Schoorstenen en fabrieksgebouwen bepaalden het stadsbeeld. Begin jaren vijftig
kwam hierin een kentering. Een aantal bedrijven ging zich vestigen buiten de bebouwde k o m
van de stad. Door de neergang van de textielindustrie in de jaren zestig en zeventig geraakten
de oude fabrieksgebouwen meer en meer in verval, om uiteindelijk plaats te maken voor woningbouw.
De Tilburgse fotograaf Joep Vogels (1947)
heeft tussen 1979 en 1980 een uitgebreide fotodocumentaire gemaakt van de vele leegstaande
en vervallen textielgebouwen, als basis voor
zijn fotoboek Duivelshokken in Tilburg. Voor
de tentoonsteUing is een selectie gemaakt uit
zijn omvangrijk archief. De foto's geven niet
alleen een registratie van een verloren textielverleden, maar kenmerken zich ook door hun
dramatiek en gevoel voor detail.
De titel Duivelshokken
heeft Vogels afgeleid
van het begrip 'duvelhok'. In de wolindustrie
staat het 'duvelhok' bekend als het gebouw o f
de ruimte, waar de wol wordt ontward, gemengd en gesmout als voorbereiding op het
spinnen.
De openingstijden van het museum zijn: dinsdag t / m vrijdag 10.00 - 17.00 uur; zaterdag,
zondag en feestdagen 12.00 - 17.00 uur; gesloten: Ie paasdag, 30 april en 5 mei.

Inventaris Spaarbank

(Persbericht)

Noordbrabants Historisch Jaarboek

Inventaris Kessels

Het archief van de in 1871 opgerichte Tilburgsche Spaarbank is onlangs overgedragen aan
het Gemeentearchief. Ter gelegenheid van de
overdracht verscheen van de hand van F. van
den Kieboom de inventaris van de archieven
van de Tilburgsche Spaarbank. In de historische schets die aan de inventaris voorafgaat,
wordt het niet expliciet genoemd, maar het
hoofddoel van de Tilburgsche Spaarbank was
het bevorderen en stimuleren van het sparen
door de arbeidende bevolking. Het was dan
ook logisch dat men zitting hield op de traditionele uitbetaaldag, de zaterdag. De spaarfunctie
vervulde de bank vanaf 1871. Vanaf 1896 ging
men bovendien hypotheken verstrekken aan
'lieden uit de werkende stand'.
Toen het archief op het Gemeentearchief terechtkwam, bleek het niet meer mogelijk de
oorspronkelijke ordening te herstellen. Men
heeft de stukken nu naar functies geordend. De
stukken van de commissie van bouwhypotheken zijn in een apart (gedeponeerd) archief ondergebracht, waarvan een aparte inventaris in
dit zesde deel van de Tilburgse inventarissenreeks is opgenomen.
Henk van Doremalen
F.F.M.
van den Kieboom, Inventaris van de archieven
van
de
Tilburgsche
Spaarbank
1871-1991, Tilburg,
1993,
Gemmentearchief
Tilburg,
Tilburgse inventarissen 6, 50 blz.,
ISBN 90-71241-12-2, f 15.

Van het scala aan onderwerpen dat in het 9e
deel van het Noordbrabants Historisch Jaarboek aan de orde komt, heeft er één specifiek
betrekking op Tilburg. Het is een artikel van J.
van den Eijnde, die de rol beschrijft van de in
1909 in Tilburg geboren en in 1974 in Oisterwijk gestorven politicus Joan Willems. Willems
heeft na de oorlog landelijk een belangrijke rol
gespeeld als doorbraakfiguur binnen het kathoHeke kamp. Omdat de door hem nagestreefde
doorbraak direct na de oorlog niet tot stand
kwam, raakte deze katholieke en Brabantse politicus, die lid was van de PvdA, wat op de achtergrond. Van den Eijnde tracht hem in zijn
bijdrage aan het N H J B te plaatsen in de naoorlogse politieke geschiedenis van Nederland.

Norbert de Vries, Thijs Remmeren, Jef van
Gils, Piet Wiercx en Cees Boon schreven de uitvoerige biografie 'Thomas
van
Diessen
(1828-1892)' (oplage 600 exemplaren). Er is
ook een korte levensschets over Van Diessen
opgenomen, geschreven door CorneUs Rens
(1837-1904). Een storende fout ontdekten wij
op pag. 24 waar een foto van de intocht van de
eerste stoommachine i n Goirle in 1871 staat afgebeeld. Dit is echter een foto van het vervoer
van een stoomketel in 1910 nabij de overweg
Lovensestraat-Enthovenseweg te Tilburg.
Het boekje vermeldt geen uitgeversnaam, maar
het is in de Goirlese boekhandel verkrijgbaar
voor ƒ 15.

Als deel 5 uit de inventarisreeks van het Gemeentearchief Tilburg verscheen van de hand
van L u u d de Brouwer een ruim 100 pagina's
tellende inventaris van de Muziekinstrumentenfabrieken en muziekuitgeverijen van M . J . H .
Kessels en hun opvolgers. Feitelijk was de ü u r i dische) situatie rond de muziekinstrumentenfabrieken en muziekuitgeverij, die onder de namen Kessels en Konefa bestaan hebben, nogal
gecompliceerd. De Brouwer heeft er in het tijdschrift Tilburg ü r g 9, 1991, nr. 4, 92-102) een
artikel aan gewijd waarin hij die situatie uiteen
heeft gezet. Omdat privé en zakelijk niet altijd
strikt gescheiden waren bij de archiefvorming
eind 19e, begin 20e eeuw en niet alle archiefmateriaal boven water is gekomen, was het voor
de archivaris niet eenvoudig een logische ordening in het materiaal aan te brengen. Dat De
Brouwer er desondanks in geslaagd is het materiaal i n vijf aparte archieven onder te brengen,
mag zeer verdienstelijk worden genoemd. Door
een schematisch overzicht toe te voegen van de
voortzettingen van de Koninklijke Fabriek van
muziekinstrumenten M . J . H . Kessels wordt de
structuur voor de lezer/gebruiker helder. De i n ventaris is voorzien van tal van illustraties.

Ronald Peeters

Henk van Doremalen

Naar onze mening zou het N H J B middels vermelding in haar kroniek een nuttige functie
kunnen vervullen in het bekendmaken van wat
in de in Noord-Brabant regionaal verschijnende historische tijdschriften voorkomt.
Nu blijft dat beperkt tot landelijke tijdschriften
en enkele regionale jaarboeken, waarbij het
eerste deel van de Tilburgse Historische Reeks
(nog) ontbreekt. We veronderstellen dat de verschijningsdatum van het eerste deel van deze
reeks (mei 1992) zodanig was dat de redactie,
die volgens het ten geleide een zeer lange incubatietijd nodig heeft gehad, het boek niet meer
ter bespreking kon meenemen.

L.F.P.M.
de Brouwer. Inventarissen van de archieven van de
muziekinstrumentenfabrieken
en muziekuitgeverijen
van M.J.H.
Kessels en
hun opvolgers (1871) 1881 - 1957 (1968), Tilburg, 1993, Gemeentearchief Tilburg,
Tilburgse inventarissen 5, 103 blz., ISBN
90-7124111-4, f 20.

Een specifiek voorbeeld van een regionaal tijdschrift dat (nog steeds) ontbreekt, is het tijdschrift Tilburg. Zo kan het voorkomen dat in
het goed verzorgde laatste deel van het N H J B
wel melding wordt gemaakt van een artikel van
Ton Wagemakers over de techniek en arbeid i n
de spoorwegwerkplaats in Tilburg dat in het

Duivelshokken
In het kader van de serie kleine wisselexposities
onder de titel 'Entresol', toont het Nederlands
Textielmuseum van 5 februari tot en met 23 mei
1993 de fototentoonstelling Uit het textielverle-
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tijdschrift Industriële Archeologie is verschenen, maar dat een artikel van dezelfde auteur
over de bouw en inrichting van die werkplaats,
dat gepubliceerd is in het tijdschrift Tilburg,
ontbreekt. Datzelfde geldt voor een artikel over
de Koninklijke Nederlandse Fabriek van M u ziekinstrumenten in Tilburg van C. Gorisse,
dat wel wordt vermeld, terwijl het artikel van
L . de Brouwer over de muziekinstrumentenfabriek M . J . H . Kessels in Tilburg niet genoemd
wordt.

Het gedenkboek besteedt verder aandacht aan
de uitbreidingen met andere huizen en natuurlijk ook aan de verspreiding van de zusters over
de wereld, met name de missiegebieden Indonesië en Suriname. De auteur is erin geslaagd een
helder beeld te schetsen van deze Tilburgse congregatie, die totaal zo'n tienduizend zusters
heeft voortgebracht. Het boek is verlucht met
vele foto's (deels i n kleur).

Henk van Doremalen

Zr. Alix van de Molengraft, Drie begijnen zijn
begonnen.
Geschiedenis
van
tienduizend
Zusters van Liefde,
Tilburg, 1992, 263 blz.,
geïll. Generalaat Zusters van Liefde,
Hinthamerstraat 164, 5211 MV
's-Hertogenbosch
(073-130033).

Noordbrabants Historisch Jaarboelc deel 9, 'sHertogenbosch,
1992, Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening/Het
Noordbrabants Genootschap, 236 blz., ISBN 90-7252619-8, f 29,50.

Ronald Peeters

Geschiedenis kruiswerk
Tienduizend Zusters van Liefde
In november 1992 vierde de Congregatie der
Zusters van Liefde van O . L . Vrouw Moeder
van Barmhartigheid het 160-jarig jubileum. Z r .
A l i x van de Molengraft kreeg opdracht van het
in 's-Hertogenbosch gevestigde Generalaat der
Zusters van Liefde een gedenkboek te schrijven, dat zij de titel 'Drie begijnen zijn begonnen. Geschiedenis van tienduizend Zusters van
Liefde' gaf.
De stichting van de congregatie, in 1832, wordt
door de auteur in een breed kader van de
(kerk)geschiedenis geplaatst, en ook aan de
stichter pastoor Joannes Zwijsen wordt veel
aandacht geschonken. De eerste zusters waren
vermoedelijk via Engelen uit Hoogstraten afkomstige begijnen. Z i j zouden het onderwijs
van de verwaarloosde kinderen op zich nemen.
De Zusters van Liefde zijn 160 jaar actief geweest in onderwijs, ziekenverpleging en bejaardenzorg. De drie eerste zusters, onder wie moeder Michaël Leijsen, woonden aanvankelijk in
een woning in de Tilburgse wijk het Heike
(thans Piusstraat). In 1833 verhuisden zij naar
het Nieuwland, en in mei 1834 betrokken zij het
zogenaamde huis met de dertien celletjes. I n
1882 werd dit gebouw gedeeltelijk afgebroken
en herbouwd. Het maakt nog steeds deel uit
van het omvangrijke kloostercomplex aan de
Oude D i j k .

Per 1 januari 1993 zijn de Regionale Kruisvereniging Midden-Brabant en de Tilburgse Kruisvereniging samen met de gezinszorg opgegaan
in de nieuwe Stichting Thuiszorg MiddenBrabant. Drs. Adriana Esmeijer en drs. Victoire Geerts-Mannaerts schreven in opdracht van
het bestuur van de Regionale Kruisvereniging
Midden-Brabant een boek, waarin zij de geschiedenis van bijna een eeuw kruiswerk vastlegden. Hoofdstukken over voorgeschiedenis,
bestuur, gebouwen, tuberculose, wijkverpleging, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg,
worden afgewisseld door interviews met
(oud)bestuursleden en (oud)medewerkers.
Het boek is fraai vormgegeven en gedrukt. Vele
illustraties ondersteunen de tekst, hoewel het
consequent twee keer plaatsen van een foto van
iedere geïnterviewde persoon op de twee bladzijden die daar steeds voor beschikbaar waren,
iets te veel van het goede is. Midden-Brabant
heeft er weer een bijzonder waardevol gedenkboek b i j .
Ronald Peeters
Adriana Esmeijer en Victoire Geerts,
Kruiselings door de tijd. Van kruisvereniging
tot
thuiszorgorganisatie
in Midden-Brabant,
Tilburg,
Regionale
Kruisvereniging
MiddenBrabant, 1992, 96 blz., geïll., geb., f 29,95.

Brabantia Illustrata I I
Met het verschijnen van Brabantia
Illustrata
deel I I is het grootste gedeelte van de belangrijke atlascollectie, aanwezig in de BrabantCollectie van de Katholieke Universiteit Brabant (sinds 1986), in gedrukte vorm toegankelijk gemaakt. Eerder verschenen deel 1 (inventaris van kaarten) in drie afleveringen en een
supplement, en deel 3 (inventaris van historieprenten). Het nu in drie banden verschenen
deel 2 beschrijft ruim 5100 topografische afbeeldingen met betrekking tot Noord-Brabant.
Opvallend is dat de nu complete serie inventarissen drie verschillende uitvoeringen heeft;
deel 2 is zelfs beduidend groter van formaat.
Tilburg is vertegenwoordigd met 148 beschrijvingen ( 3 % van het geheel). Duidelijk is te zien
dat de oude prenten en tekeningen van Tilburg
reeds i n de vorige en het begin van deze eeuw
verzameld zijn door de bibliotheek van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen te 's-Hertogenbosch, de vorige eigenaar van de collectie, en dat vermoedelijk de
luchtfoto's en moderne
stadsplattegronden
aankopen zijn van de laatste jaren. Het is onduidelijk wat de verzamelcriteria tegenwoordig
zijn. De vele tientallen opgesomde luchtfoto's
van de K L M bijvoorbeeld zijn in Tilburg ook
aanwezig in het Gemeentearchief.
Ronald Peeters
Chr.A.M.
Kuyer, Brabantia Illustrata, deel II,
Tilburg, Tilburg University Press, 1992, 3 delen, IXXV
+ 475 blz., ISBN
90-73222-05-2,
f 49,50.
Monumentennieuws
De voormalige Joodse synagoge aan de Willem
Il-straat 20 wordt door de gemeente Tilburg
voor het symbolische bedrag van één gulden
verkocht aan de Liberaal Joodse Gemeente. Dit
in 1874 in oosterse stijl als synagoge ingerichte
gebouw zal weer (sinds 1977) als gebedsruimte
dienst gaan doen. Daarnaast zullen er ook
sociaal-culturele en onderwijskundige activiteiten gaan plaatsvinden. De joodse gemeenschap
w i l het rituele bad (het enige in Nederland) en
een kleine wasplaats vlak naast de ingang van
de gebedsruimte herstellen. Het pand staat op
de gemeentelijke monumentenlijst.
(Bron: Het Nieuwsblad van 5 januari 1993).
Een van de fraaiste A r t Nouveau-gevels van
Tilburg, het met een kleurrijk tegeltableau bezette voormalige kantoorpand
van oliehandel
Van Vollenhoven en Smulders aan de Nieuwlandstraat 41 (gemeentelijk monument), wordt
grondig schoongemaakt en waar nodig gerestaureerd. Het pand, dat in 1900 werd gebouwd
door de Tilburgse architect Jan van der Valk
(1873-1961), krijgt weer een winkelfunctie.
(Bron: Het Nieuwsblad van 17 februari 1993).

Het pand Wilhelminapark 63, dat in 1913 door
de Tilburgse architect Jos Donders als melkfabriek en melksalon in A r t Deco-stijl werd gebouwd voor de Coöperatieve Tilburgse Melkin-

De viering van het eeuwfeest van de Zusters
van Liefde in november 1932.
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hulpmiddelen i n de administratie' (bv. boekhoudmachines, factureermachines e t c ) , zoals
de collectie in de stichtingsakte van de Stichting
'Moret Groep Collectie' bij de oprichting in
1983 wordt genoemd, legt het accent op de tekenfunctie binnen de kantoorpraktijk.
Het Scryption w i l met deze tentoonstelling de
'Moret Groep Collectie' aan het museumpubliek voorstellen. Het gaat om een eerste kennismaking. Dat deze collectie in een vertrouwde
omgeving k o m t , wordt getoond door uit de collectie van het Scryption-museum verwante rekenapparatuur gelijktijdig tentoon te stellen.
Openingstijden: dinsdag t / m vrijdag 10.OOIT.00 uur, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur.
(Bron: Museumbulletin, j r g . 3, nr. 2, maart
1993).

Begunstigers 'Tilburg'

Van Raak b.v.
Tilburg

Baksteenfabricage

De steenfabriek van M.
Smulders-Tuerlings
aan de Dongenseweg in 1951.
richting en Zuivelfabrielc, is door de gemeente vericocht. Na een grondige verbouwing/restauratie zal er een restaurant in worden gevestigd. Het achterste gedeelte van dit
voormalige Campina-complex is reeds ten behoeve van de bouw van een 100-tal woningen
gesloopt. Het pand staat op de gemeentelijke
monumentenlijst.
(Bron: Het Nieuwsblad van 15 januari 1993).
Het college van burgemeester en wethouders
heeft, in afwijking van het advies van de monumentencommissie, besloten om alleen het
kantoorpand van de voormalige leerlooierij
Schenkers aan het Wilhelminapark 112 op de
gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.
De leerlooierij heeft i n de loop der tijd het
terrein dermate vervuild, dat alvorens bodemsanering kan plaatsvinden het bedrijfsgedeelte
en de schoorsteen aan de D r . Nolensstraat
gesloopt moeten worden. Bovendien voert het
college het argument aan dat bij handhaving
er minder woningen gebouwd kunnen worden, waardoor het bouwproject kostbaarder
wordt. Het kantoorpand is i n de 18e eeuw
gebouwd, en kreeg eind vorige eeuw een neoclassicistische voorgevel.
(Bron: De Tilburgse Koerier van 26 november 1992).
Het weeshuis, het fraterhuis en de kapel van
het fratercomplex, aan de Capucijnenstraat
worden op de gemeentelijke monumentenlijst
geplaatst. Met de bouw van dit complex (het
St. Antoniusgesticht) werd i n 1894 begonnen.
De architect van frater- en weeshuis was de
Tilburger H . van den Abeelen. De kapel, is
in 1933 in de stijl van de Amsterdamse
School gebouwd naar ontwerp van de T i l burgse architect Constant Panis.
(Bron: De Tilburgse Koerier van 4 februari
1993).
Moret-collectie in Scryption
Per 1 januari 1993 is de 'Moret Groep Collectie' ingebracht in het Scryption, museum voor
schrift- en kantoortechniek aan de Spoorlaan
434a te Tilburg. Deze collectie van 'historische

G.B. Janssen, die i n 1987 gepromoveerd is op
een studie over de baksteenfabricage in Nederland 1850-1920, heeft onlangs een boek geschreven over de baksteenfabricage in NoordBrabant i n de 19e en 20e eeuw. In deze uitvoerige studie van de kenner bij uitstek van deze i n dustrietak komen ook de steenfabrieken die in
Tilburg en omgeving bestaan hebben, aan de
orde. I n 1911 bestonden i n Tilburg drie steenfabrieken, te weten de firma's Claesen & Co,
Smulders & Teurhngs en Stevens & Co. I n 1950
bestonden dezelfde drie fabrieken, die gezamenlijk 137 arbeiders hadden, nog steeds. Na
Udenhout, waar de grootste Brabantse steenfabriek gevestigd was, en Gilze-Rijen, was T i l burg daarmee de enige Brabantse plaats waar
meer dan 100 arbeiders hun brood ' i n de baksteen' verdienden. De Tilburgse fabrieken zijn
verdwenen, maar i n de omgeving bestaat deze
industrietak nog steeds.

N.V. TILBURGSCHE
WATERLEIDING-MAATSCHAPPU

C3Q0
Bressers
Bressers Metaal bv
sinds 1893

Henk van Doremalen
G.B.
Janssen, Baksteenfabricage
in NoordBrabant in de negentiende en twintigste eeuw,
Tilburg, 1992, Stichting Zuidelijk
Historisch
Contact, xxvi -l- 293 blz., ISBN 90-70641-42-9
geb., f 62.50.

VéLLENHOVEN GROOT-OLIE
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Recht en rechtspraak in Tilburg 1342-1803
Naar aanleiding van het derde colloquium
Raad van Brabant, dat onder auspiciën van de
vakgroep rechtsgeschiedenis van de K U B op 29
en 30 januari j l . onder de titel 'Hoven en banken in N o o r d en Z u i d ' werd georganiseerd,
vindt er van een tentoonstelling plaats in het
Gemeentearchief van Tilburg (Kazernehof 75).
In deze tentoonstelling Recht en rechtspraak in
Tilburg 1342-1803 wordt naast de lokale rechtspraak, zowel crimineel als civiel, ook aandacht
besteed aan (justitie- en leen-)hoven en (schepen)banken i n N o o r d - en Zuid-Nederland na
de scheiding in de 16e eeuw. Het derde thema
handelt over de rechten en de bevoegdheden die
de plaatselijke heren bezaten.
Op de tentoonstelling zijn vele authentieke archiefstukken en oude gedrukte rechtsboeken te
zien, alsmede prenten en objecten. Indrukwekkend zijn de martelwerktuigen die worden getoond, zoals bijvoorbeeld een originele eeuwenoude pijnbank. Bij de tentoonstelling wordt
een videoband vertoond over misdaad en straf.
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/

d r u k k e r i j
BREDASEWEG 61 TItBURG

TEL 013 - 425050

AANNEMINGSBEDRUF

C . J . M . V A N G A A L B.V.
TILBURG

(Persbericht)

27

Men Tilbörgs Woordeboek
verschijnt 8 m e i

^

\

bij Boekhandel Gianotten /
Mèn
Tilbörgs
Woordeboek,
geschreven door Henk van Rijen,
het resukaat van jarenlang
speuren en bevat een rijke verzameling van Tilburgse woorden
en uitdrukkingen.
Het boek bevat circa 4000 trefwoorden, i n veel gevallen ter verduidelijking aangevuld met zinnen.
Tevens is een uitgebreide toelichting
op
het gehanteerde
spellingsysteem opgenomen.
Het
boek
een prachtige,
gebonden uitgave i n hard linnen
met stofomslag.
Formaat 15 x 21 cm, 216 pagina's.
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Boekhandel Gianotten 1
Emmapassage 17 Tilburg.
Tel. (013) 651111

Meer dan een kritisch
oog voor drukwerk
speciaal aanbevolen:
boeken • tijdschriften • brochures
losbladige interieurs • kalenders
hard-kartonnen kinderboeken
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