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Ten geleide
Dit derde nummer van de jaargang 2004 bevat maar liefst vijf artikelen. Als u dan bedenkt dat vrijwel gelijktijdig voor het eerst een aparte bundel uitkomt met artikelen die
te omvangrijk waren voor het tijdschrift Tilburg mag u concluderen dat de Stichting tot
Behoud van Tilburgs Cultuurgoed wat betreft haar uitgaven een onmisbare rol vervult.
Kim Nagtzaam gaat in haar artikel in op het vreemdelingenbeleid tijdens de jaren van
de Eerste Wereldoorlog. Zoals bekend uit eerdere studies werd Tilburg in deze periode
overspoeld met vluchtelingen, die naast de vele ingekwartierde soldaten, het sociale
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leven in de stad danig beïnvloedde. De vraag die Nagtzaam stelt is welk beleid voerde
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Jeroen Ketelaars schreef een bijdrage over de Drankwet van 1881 en de invloed die
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de gemeente Tilburg destijds.

dat had in Tilburg. Door die wet werden de Tilburgse drankverkopers verplicht om een
vergunning aan te vragen. Hoe ging dat in zijn werk, wie waren die aanvragers?
Daarnaast behandelt hij enkele opmerkelijke gevallen rondom de Drankwet in Tilburg.
Cees van Raak gaat in zijn artikel in op het Nederland(sch) Volkenkundig (Missie-)
Museum dat van 1936 tot 1986 in Tilburg heeft bestaan. De grote belangstelling die al
vanaf het begin van de twintigste eeuw in Tilburg voor de missie bestond, is aanleiding geweest tot de oprichting van dit museum. Van Raak gaat in op de voorgeschie-
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denis, het ontstaan en de collectievorming.
Ton Wagemakers heeft nieuwe feiten ontdekt over het ontstaan van het Nederlands
Textielmuseum. Het idee om te komen tot een textielmuseum blijkt al wat ouder te
zijn dan aanvankelijk werd gedacht. In 1916 opperde een journalist de gedachte naar
aanleiding van een bezoek aan een tentoonstelling in de (textiel)stad Lyon. Wagemakers plaats dat tegen de achtergrond van wat oudere tentoonstellingsideeën.
Joost op 't Hoog schrijft over de geschiedenis van een relatief recent gebouw. Het
Academiegebouw aan de Prof. Cobbenhagenlaan; door H.A. Maaskant in 1965 ontworpen en tussen 1969 en 1972 gerealiseerd. Het is op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst en daarmee een van de jongste monumenten in de stad.
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Het vreemdelingenbeleid
van de gemeente Tilburg
tijdens de Eerste Wereldoorlog
Kim Nagtzaam *

* Kim Nagtzaam (1979) is in
maart 2003 afgestudeerd'
• voor de opleidingen
Nederlands recht en
Bestuurskunde aan de
Universiteit van Tilburg. In het
kader van haar
rechtshistorische en
bestuurskundige
afstudeerrichting heeft zij
twee scripties geschreven
over het
vreemdelingenbeleid in
Nederland vanaf de eerste
Vreemdelingenwet (1849)
tot aan de Tweede
Wereldoorlog. Hiervoor heeft
zij stage gelopen bij het
Regionaal Historisch
Centrum Tilburg, en werd ze
begeleid door de heer J.
Boeren (RHCT), mevrouw B.
Van Erp-Jacobs (UvT) en de
heerS.Zouridis(UvT). Dit
artikel is een korte
samenvatting van haar
rechtshistorische scriptie.
Momenteel is zij werkzaam
bij het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties ais
beleidsmedewerker op de
afdeling Bestuur en
Wetgeving en houdt zij zich
bezig met de rechtspositie
van politieke ambtsdragers
en integriteitsbeieid.

Het vreemdelingenbeleid in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog was heel anders van opzet en uitvoering dan enig
vreemdelingenbeleid in Nederland ooit. De
hoofdoorzaak hiervan ligt in het feit dat
Nederland in zeer korte tijd overspoeld werd
door duizenden vluchtelingen. Hier was noch
de regering, noch de vreemdelingenwetgeving op berekend. Men werd gedwongen ad
hoe beleid te voeren, om op de een of andere
manier de situatie tijdens de Eerste
Wereldoorlog zowel voor de vluchtelingen
als voor de Nederlandse bevolking zo leefbaar mogelijk te maken.
De Eerste Wereldoorlog had als aanleiding de moordaanslag op de Oostenrijkse troonopvolger, aartshertog
Franz Ferdinand en zijn vrouw, die op bezoek waren in
Sarajevo op 28 juni 1914. De aartshertog Franz
Ferdinand wilde in Sarajevo duidelijk maken dat de
Bosnische bevolking niet moest zwichten voor de
Servische druk om samen een Groot-Servië te vormen. Ook al was de moordenaar van de aartshertog en
zijn vrouw een Bosniër, al snel werd duidelijk dat
Servië achter de moordaanslag zat. OostenrijkHongarije verklaarde daarom op 28 juli 1914 de oorlog
aan Servië. Duitsland sloot zich aan bij OostenrijkHongarije, Rusland en Frankrijk voegden zich bij
Servië. Voor de doortocht naar Frankrijk schond
Duitsland de neutraliteit van België. Naar aanleiding
daarvan verklaarde Groot-Brittannië ook de oorlog aan
Duitsland. Nederland bleef tussen de strijdende buurlanden neutraal.^

Nationaal beleid
Al in het begin van de Eerste Wereldoorlog, in augustus 1914, brak er paniek uit onder de Belgische bevolking. De val van Luik was het eerste gevolg van de
schending van de neutraliteit van België. Duizenden
Belgische burgervluchtelingen staken de Nederlandse
grens over waar ze aanvankelijk hartelijk werden ont-

vangen door de lokale bevolking. Het 'Nederlandsch
Comité tot steun aan Belgische en andere slachtoffers'
werd op initiatief van particulieren opgericht en er ontstonden meerdere initiatieven om de vluchtelingenopvang te organiseren. Deze organisaties konden de toestand al snel niet meer beheersbaar houden en de
Nederlandse overheid sprong bij. Op 15 augustus
1914 werd bepaald dat onbemiddelde vluchtelingen
op rijkskosten zouden worden onderhouden. De Nederlandse regering vond het belangrijk dat ze haar
neutraliteit behield, er werd daarom streng opgetreden tegen ongewenste elementen' onder de vluchtelingen die door een anti-Duitse stemming de neutraliteit van Nederland wel eens in gevaar zouden kunnen
brengen. De regering liet vluchtelingenkampen inrichten en men was ervan overtuigd dat de opvang van
vluchtelingen op deze manier beheersbaar en controleerbaar zou blijven. De troonrede van de Koningin
van 15 september 1914 bevestigde dit idee.^
Nederland werd pas echt overspoeld door vluchtelingen toen op 7 oktober 1914 de stad Antwerpen aangevallen werd door de Duitsers. Precieze aantallen
vluchtelingen zijn onbekend, maar alleen al in Brabant
waren het er tienduizenden. In september eerder dat
jaar was in de zuidelijke provincies de staat van oorlog
afgekondigd, waardoor er een groot potentieel aan militairen aanwezig was in de provincies toen de vluchtelingenstroom extreme vormen aannam. Dankzij deze
militairen werd de eerste opvang van de vluchtelingen
niet meteen een catastrofe, maar de regering had wel
in de gaten dat de situatie onhoudbaar werd. Derhalve
werden er spreidingsoperaties gestart waarbij de
vluchtelingen gratis met de trein naar het noorden
mochten reizen. Toch bleef de toestroom van de
vluchtelingen in het zuiden groter dan de doorstroom
naar het noorden. Daarom werd er vanaf 12 oktober
onderhandeld met het Antwerpse stadsbestuur en de
Duitse bezetters over de terugkeer van de vluchtelingen. Tevens werd aan de burgemeesters van de betrokken Nederlandse steden aanbevolen de Belgen
met zachte drang tot terugkeer naar hun vaderland te
bewegen. Enkele duizenden Belgen keerden terug,
enkele honderden trokken verder met de boot naar
Engeland. De Nederlandse regering betaalde hun
overtocht.

van de tweede Vredesconferentie van 1907 was
België verplicht de kosten van internering terug te betalen aan Nederland. Dit was problematisch aangezien
België door de oorlog geruïneerd was en Nederland
een rekening van maar liefst 53 miljoen gulden had ingediend.'' Pas op 31 december 1937 was de rekening
geheel afgelost.^

Vreemdelingen in Tilburg: Het Tilburgs
Vluchtelingencomité

Het 'elektrischegordijn'
tussen België en Nederland
aan de grens bij Goirie,
tijdens de Eerste
Wereldoorlog. (Col RHC
Tilburg).

Naast de Belgische burgervluchtelingen kwamen er
ook nog eens 40.000 Belgische militaire vluchtelingen
naar Nederland. Deze groep militairen was weliswaar
kleiner dan de groep burgervluchtelingen, maar hun
aanwezigheid bracht een groot probleem met zich
mee. Nederland wilde namelijk kostte wat kost zijn
neutraliteit bewaren en voorkomen dat de oorlog zich
uitbreidde naar eigen grondgebied. Op de tweede
Vredesconferentie te Den Haag in 1907 had de Nederlandse regering een verdrag gesloten waarin de mogelijkheden om duurzame vrede te bevorderen en oorlog te voorkomen waren vastgelegd.^ Deze mogelijkheden behelsden onder andere de afspraak dat alle
oorlogvoerende militairen die de grens hadden overschreden, ontwapend en geïnterneerd moesten worden. Met interneren bedoelde men het neutraliseren
van de troepen van de oorlogvoerende partijen. Het
had een ander doel dan krijgsgevangenschap, waarbij
men de tegenpartij probeerde te verzwakken. De militaire vluchtelingen werden, net als de burgervluchtelingen, naar kampen gebracht die men 'interneeringsdepots' noemde. In het begin van de oorlog kwam het
voor dat men zowel Duitse als Belgische soldaten in
één depot plaatste.

Aankomst van Beigisclie
viucliteiingen op het station Vanaf december 1918, na het tekenen van de wapenvan Tilburg, oktober 1914. stilstand door België, begon de repatriëring van de
(Col RHC Tilburg).
Belgische geïnterneerden. Op grond van het verdrag

Toen het in augustus 1914 tot de Tilburgse bevolking
doordrong dat er een grote Europese oorlog was uitgebroken en dat de neutraliteit van buurland België gevaar liep, brak er onrust in de stad uit. De burgemeester van Tilburg, de heer Raupp, verklaarde in de Tilburgse Courant dat de bevolking kalm moest blijven
en dat men menslievendheid moest tonen wanneer
Belgische vluchtelingen of gewonden naar Tilburg
zouden trekken. De Belgische vluchtelingen kwamen
al druppelsgewijs over de grens, maar na de val van
Luik en Antwerpen werd Tilburg werkelijk overspoeld
door Belgen. Zowel burgers als soldaten kwamen in
groten getale het land in, te voet, met karren en met
de trein. In het begin werden de vluchtelingen nog opgevangen en naar het Rode Kruis gebracht, zodat ze
gevaccineerd konden worden. Maar al snel werd hun
aantal zo groot dat de situatie niet langer beheersbaar
of controleerbaar was. Naar aantallen kon men slechts
gissen, er zijn wel tellingen verricht maar een compleet beeld pretenderen die niet te geven. In augustus
en september 1914 schommelde het aantal tussen de
13.000 en 15.000 vluchtelingen. In oktober 1914 waren er nog ongeveer 10.000 Belgen in Tilburg. Vanaf
november nam het aantal sterk af. Een aantal mensen
keerde terug naar België, een aantal reisde door naar
Groot-Brittannië en tegelijkertijd trachtte de Nederlandse regering de vluchtelingen over Nederland te
verspreiden.
In september 1914 werd in Tilburg het eerste onofficiële Tilburgse Vluchtelingencomité opgericht. Het comité zetelde in het gebouw van de R.K. Gildenbond en
hield elke ochtend spreekuur om inlichtingen aan de
vluchtelingen te verstrekken. Overal in de stad werden
advertenties opgehangen om de bevolking op te roepen tot barmhartigheid ten aanzien van de vluchtelingen. Ook werden er kledinginzamelingen georganiseerd en droeg het c o m i t é bij aan de geestelijke verzorging van de vluchtelingen. Behalve deze initiatieven van het comité was er nog een aantal andere activiteiten in gang gezet ten bate van de vluchtelingen. In
samenwerking met het Comité Tilburg van het Nederlandse Rode Kruis (dat aanvankelijk de vaccinaties
verstrekte) werd Belgisch geld van de vluchtelingen
door het comité gewisseld om woeker tegen te gaan.
In oktober 1914, nog vóór de val van Antwerpen, sloegen alle activisten de handen ineen en richtten het
Tilburgs vluchtelingencomité op, een officiële afdeling
van het Nederlandsch Comité tot steun van Belgische
en andere slachtoffers. Dit door particulieren opgezette Comité zou gedurende de hele oorlog in stand blijven en de vluchtelingen ondersteunen. Zij verzorgden

Het Tilburgse Vluchtelingen- niet alleen materiële zaken zoals kleding en huisvescomité 1914-1915, onder
ting, maar droegen ook zorg voor onderwijs en gevoorzitterschap van Frans neeskundige hulp aan de vluchtelingen. Zij kregen
Verdunt (zittend derde van
links). Zittend uiterst rechts
kapelaan Lambert Poell,
voorzitter van de onderwijscommissie. (Coli. RHC
Tilburg).

veel steun van de plaatselijke bevolking.''
Uiteraard kon het Comité het niet alleen redden met de
steun van de bevolking. De hulp van militairen, politie
en stationspersoneel was zeker de eerste weken onontbeerlijk om de grote stroom vluchtelingen op te
vangen. Tevens was het gemeentebestuur een belangrijke actor in het netwerk. Het Comité sprak in zijn
jaarverslag van 1914 over botsende belangen van het
college van B en W en het Comité zelf. Het college van
B&W had voor alles het gemeentebelang op het oog,
het Comité het vluchtelingenbelang. Toch gingen de
maatregelen van het college van B en W uiteraard
voor. Er was sprake van veel overleg en discussie,
waarbij de tact van één wethouder in het bijzonder, de
heer Ackermans, genoemd werd.
Overige actoren in het netwerk van het lokale vluchtelingencomité waren de regeringscommissaris voor
Zeeland en Noord-Brabant de heer Ruijs de Beerenbrouck, met wie men besprekingen voerde, het Nederlandse vluchtelingencomité waar het Tilburgse Comité
een afdeling van was, het Provinciale vluchtelingencomité waarmee men correspondeerde, de Belgische
consul uit Breda van wie men maandelijks geld kreeg
voor de Belgische soldaten, een Belgisch comité dat
allerhande steun verleende zoals hulp bij het inwisselen van geld, en het bestuur van de N.K. Harmonie dat
lokalen, stoelen en tafels aanbood voor vergaderingen.'

Beleid van het gemeentebestuur van
Tilburg
Intussen zat het gemeentebestuur ook niet stil. Er zijn
ontzettend veel beleidsstukken en plannen geschreven tijdens de Eerste Wereldoorlog. Behalve de structurele maatregelen die de gemeente trof, zoals het
bouwen van vluchtoorden of het verstrekken van
voedsel en kleding, trof de gemeente met name adhocmaatregelen naar aanleiding van incidenten. Een
voorbeeld: als bleek dat de vluchtelingen zich verveel-

den en daarom baldadig werden, had de lokale bevolking daaronder te lijden. De Tilburgse bevolking klaagde daarover, de Tilburgsche Courant wijdde er een artikel aan, het gemeentebestuur pakte dit op en schreef
een nota over mogelijke lichtbeeldvertoningen of ander soort vermaak. Op deze wijze zijn over de meest
uiteenlopende onderwerpen beleidsstukken geschreven en besproken door het gemeentebestuur, waarna
er maatregelen zijn genomen om de situatie te veranderen.*' De meest ongastvrije tijdelijke maatregel die
het gemeentebestuur trof, was wel de intrekking van
de uitkeringen aan de Tilburgers die onderdak boden
aan vluchtelingen, tussen eind oktober 1914 en januari 1915. Half oktober werden de Belgische vluchtelingen opgeroepen om terug te keren naar Antwerpen,
omdat België weliswaar onder Duitse bezetting was,
maar niet langer onveilig zou zijn. Zowel bestuurders
uit Antwerpen als de burgemeester van Tilburg de
heer Raupp, en de minister van Binnenlandse Zaken
de heer Cort van der Linden, kondigden meerdere malen aan dat de weg naar Antwerpen, en later naar heel
België weer veilig was voor de vluchtelingen en drongen erop aan te vertrekken. De vluchtelingenstroom
kwam echter nauwelijks op gang. Dit had te maken
met het feit dat de Belgen de situatie niet vertrouwden. Met name de mannen weigerden om terug te
gaan, uit angst voor krijgsgevangenschap. Daarom
besloot het gemeentebestuur van Tilburg hardere
maatregelen te nemen. Op 22 oktober 1914 deelde
burgemeester Raupp mee dat het college van B en W
had besloten om vanaf 25 oktober 1914 geen vergoeding meer toe te kennen aan Tilburgse inwoners die
aan onbemiddelde Belgische vluchtelingen onderdak
boden.^ De gemeente was vrij in het nemen van deze
beslissing, ook al waren de kosten die gemaakt werden voor de vluchtelingen, verhaalbaar op de rijkskas.
Omdat Tilburg in de grensstreek lag, waren er behalve
vluchtelingen uit België, ook vele gemobiliseerde
Nederlandse militairen in de stad ondergebracht De
textielfabriekshallen waren al zo goed als vol met
Nederlandse soldaten toen de vluchtelingen naar
Tilburg kwamen.'" Het ging het bestuur dus niet zozeer om het geld, als wel om de overlast en de huisvestingsproblemen die de vluchtelingen de stad bezorgden. Door deze maatregel zetten vele particulieren hun 'gasten' op straat, waarna er voor de Belgen
niets anders op zat dan terug te keren naar België of
verder te trekken naar vluchtoorden in Nederland.
Voor de terugkeer naar België moesten de vluchtelingen van de Duitse bezetter wel een legitimatiebewijs
bij zich hebben. Alleen Duitse consulaire ambtenaren
mochten deze verstrekken. Dit veroorzaakte een hoop
administratief over-en-weer geschrijf tussen Tilburg
en de Duitse consul in Rotterdam, en onduidelijkheid
voor de vluchtelingen. Het Tilburgs Vluchtelingencomité lag over deze toestanden in de clinch met de
gemeente. Na lang aandringen heeft het gemeentebestuur de maatregel op 1 januari 1915 ingetrokken, er
werden weer uitkeringen verstrekt op kosten van de
regering. Maar het grootste aantal vluchtelingen was
toen reeds vertrokken of ondergebracht in vluchtoorden.

Aan een drietal onderwerpen heeft het gemeentebestuur van Tilburg tijdens de Eerste Wereldoorlog uitvoerig aandacht besteed. Er zijn naar aanleiding daarvan ook meerdere maatregelen voor de lange termijn
genomen. Deze drie terugkerende onderwerpen waren de huisvesting van de geïnterneerde soldaten en
de burgervluchtelingen, de financiën aangaande de
geïnterneerde soldaten, burgervluchtelingen en Duitse
deserteurs en de gezondheidszorg ten behoeve van de
geïnterneerde soldaten en burgervluchtelingen.

Huisvesting
De huisvesting van de geïnterneerde soldaten en burgervluchtelingen was een grote zorg voor het gemeentebestuur. In november 1914 moesten de vluchtelingen die gehuisvest waren in fabriekshallen, scholen
en magazijnen plaatsmaken voor nog meer gemobiliseerde Nederlandse militairen. Ze werden ondergebracht in het Trappistenklooster en het jongenspatronaat, waar ze met grote aantallen boven op eikaars lip
zaten. Ook de zusters Ursulinen en de zusters van
Liefde werd verzocht om vreemde militairen op te vangen en te verzorgen totdat ze doorvervoerd zouden
worden naar interneringsplaatsen elders in Nederland.
De burgemeester schreef de zusters persoonlijk een
brief en wees hun erop dat het niet verstandig was om
de Franse, Britse en Belgische soldaten in dezelfde
ruimte onder te brengen als de Duitse soldaten."
Begin 1916 liet de regeringscommissaris van Zeeland
en Noord-Brabant, de heer Ruijs de Beerenbrouck,
weten dat de opvangruimtes ontruimd moesten worden in beide provincies en dat de onbemiddelde vluchtelingen ondergebracht moesten worden in de net afgebouwde vluchtoorden te Ede, Uden en Nunspeet
(strafkamp). Wanneer dit gebeurd was, zou de vergoeding van rijkswege aan particulieren voor onderdak
ophouden, zodat er dan geen nieuwe onbemiddelde
vluchtelingen meer bij zouden komen of terug zouden
keren vanuit de kampen.Het Tilburgs Vluchtelingencomité maakte zich opnieuw sterk voor de vluchtelingen en zorgde ervoor dat Ruijs de Beerenbroeck zijn
maatregelen afzwakte. De vluchtelingenlokalen zouden pas half maart ontruimd worden, het Vluchtelingencomité hoefde niet op te houden met het onder-

houden van onbemiddelde vluchtelingen die ofwel
door ziekte, ofwel wegens hun stand niet ondergebracht konden worden in de kampen. Nadat er op 29
maart nog een afscheidsfeest georganiseerd werd
voor de Belgische vluchtelingen, vertrok het grootste
deel naar Uden en Ede. De ongewenste elementen
werden naar Nunspeet gebracht. De vluchtelingen die
in Tilburg achterbleven, waren veelal bemiddelde
Belgen die in hun eigen onderhoud konden voorzien,
zieken of armen van hoge stand die vanwege hun goede gedrag niet naar een kamp hoefden maar waarvoor
in de stad onderdak werd gezocht, en tot slot een kleine groep Duitse deserteurs.'^ Ook bleef een aantal
geïnterneerde Belgische soldaten achter. In 1916 werden er in Tilburg acht houten huisjes geplaatst voor 27
gezinnen van geïnterneerde Belgische soldaten.''' In
1917 werd de burgemeester benaderd door de generaal-majoor, hoofd van de afdeling Internering in Nederland, met de vraag of hij in zijn gemeente nog meer
geïnterneerden kon onderbrengen en eventueel ook
krijgsgevangenen en burgervluchtelingen. De burgemeester antwoordde heel stellig dat er in Tilburg absoluut geen plaats was voor nog meer vreemdelingen.
Er waren nog steeds honderden Belgische gezinnen in
de stad, in hotels, pensions en bij particulieren. Bovendien zaten de openbare ruimtes, fabriekshallen en
dergelijke vol met gemobiliseerde Nederlandse soldaten, en was er nog een aantal geïnterneerde Belgische
soldaten ondergebracht in paviljoens en andere opvanggelegenheden. Tilburg was na drie jaar Eerste
Wereldoorlog nog steeds vol met vluchtelingen en soldaten.'^
In 1918, toen het einde van de Eerste Wereldoorlog in
zicht kwam, vertrokken de meeste Belgische vluchtelingen uit de stad, terug naar België. Ook de geïnterneerde soldaten keerden vanaf december terug. De
Franse vluchtelingen bleven nog wat langer, maar in
februari 1919 waren ook de meeste Franse vluchtelingen uit Tilburg vertrokken.'^ Toen het vluchtoord in
Uden werd opgeheven in juni 1919, mochten de vluchtelingen die daar nog woonden en niet naar huis wilden of konden, zelf aangeven in welke gemeente ze
voortaan wilden verblijven in Nederland. Deze mensen
kregen dan acht maanden rijksonderstand waarna ze
hun eigen boontjes moesten doppen, of alsnog terug
moesten keren naar het land van herkomst. In Tilburg
kwamen er om deze reden tien gezinnen en vier alleenstaande personen, in totaal 54 mensen, wonen.
Ze werden in barakken geplaatst omdat de woningnood in Tilburg groot was wegens een stijgende bevolkingsgroei. De barakken hadden geen kachel of meubels, de woontoestand van de vreemdelingen was dan
ook nijpend totdat het Burgerlijk Armenbestuur van
Tilburg op aandringen van de gemeente in september
1919 ingreep en betere voorzieningen trof."

Financiën
De financiën voor de geïnterneerde soldaten, burgervluchtelingen (zowel Belgen als Fransen) en Duitse
deserteurs zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog nauwkeurig door de gemeente bijgehouden. Dit moest ook

Kledinginzameling voor de
Belgische vluchtelingen door
het comité onder leiding van
mevr CorBrouwers-van
Waesberghe (tweede van
rechts), lid van het Belgische
Vluchtelingencomité 19141915. (ColL RHC Tilburg).

wel omdat de gemeente alleen die kosten kon verhalen waarvan nauwkeurige rekeningen waren opgemaakt. Er zijn dan ook rekeningen terug te vinden die
tot in de kleinste details zijn uitgewerkt.'*' Regelmatig
werden er uitgaven niet terugbetaald, omdat er iets
niet klopte in de boekhouding. De minister van Binnenlandse Zaken was erg secuur in de beoordeling
van de aanvragen. Herhaaldelijk werd er via de Commissaris van de Koningin door de minister op gewezen
dat men de kosten zo laag mogelijk moest houden.
Ook waren het Vluchtelingencomité, de hoofden van
de vluchtoorden te Uden, Ede en Nunspeet en de inspecteur der Volksgezondheid te Nijmegen betrokken
bij de financiën. De reiskosten van die vreemdelingen
die terugkeerden naar hun land van herkomst konden
worden verhaald op hun eigen regering, net als kosten
voor de Belgische en Franse vluchtelingen die na de
Eerste Wereldoorlog nog in Tilburg verbleven.'^ Dit
waren burgers en soldaten die in verband met hun gezondheid nog niet terug konden keren naar huis. De
gemeente moest dan zelf achter de openstaande rekeningen aan, want noch het Rijk, noch de provincie
bood ondersteuning hierin. In 1920 heeft de gemeente
Tilburg de laatste declaraties verstuurd naar de Commissaris van de Koningin. Op dat moment was er nog
maar één Belgische vluchteling over in Tilburg, voor
zover bekend bij het gemeentebestuur.^"

Gezondheidszorg
De gezondheidszorg ten behoeve van de geïnterneerde soldaten en burgervluchtelingen was de derde
kwestie waar de gemeente zich regelmatig mee bezighield. In het begin van de Eerste Wereldoorlog probeerde men iedere vluchteling die binnenkwam in de
stad meteen te vaccineren bij het Rode Kruis. Toen de
vluchtelingenstroom te massaal werd lukte dit niet
meer. Men ging door met de vaccinaties maar kon
lang niet alle vluchtelingen behandelen. Omdat de medische kosten door het Rijk werden vergoed, werden
ook hier weer rekeningen van bijgehouden en opgestuurd naar de Commissaris van de Koningin. De artsen en apothekers mochten alleen rekeningen indienen tegen armentarief.^' Wanneer een dure behandeling noodzakelijk was, moest de arts eerst toestem-

ming vragen aan de inspecteur van de Volksgezondheid te Nijmegen. In Tilburg waren twee artsen
aangesteld voor de behandeling van onvermogende
vluchtelingen. De twee vluchtelingen-artsen, dokter
Proot en dokter Bloemen, verrichtten vrijwel alle mogelijke medische handelingen. Ze waren huisarts, chirurg en fysiotherapeut tegelijk. Alleen bevallingen
werden door vroedvrouwen verricht. Regelmatig kregen de artsen hun rekeningen onbetaald terug van het
Rijk omdat ze te hoge kosten hadden gemaakt, of omdat ze verkeerde tarieven hadden gehanteerd. Met
name dokter Proot moest het nogal eens ontgelden.
De Belgische vluchtelingen waren overigens niet erg
te spreken over de twee artsen. Er zijn klachten ingediend, en vluchtelingen die genoeg geld hadden om
zelf een dokter uit te kiezen deden dat onmiddellijk.
Vanaf april 1919 konden de kosten voor geneeskundige hulp aan vluchtelingen die door hun fysieke gesteldheid nog niet terug waren gekeerd naar België,
niet langer verhaald worden op de Nederlandse overheid, maar wel op de Belgische. Ook de kosten voor de
terugreis van een vluchteling die was opgeknapt
moesten verhaald worden bij de Belgische overheid.

Een bijzondere oorlogsaangelegenheid
na 1918
De Eerste Wereldoorlog heeft uiteraard een nasleep
van jaren gehad. Niet alleen voor de oorlogvoerende
landen, maar ook voor Nederland en specifieker nog,
voor de gemeente Tilburg. Aan één aangelegenheid is
door het Tilburgse gemeentebestuur na afloop van de
Eerste Wereldoorlog nog bijzonder veel aandacht en
zorg besteed. Dat is aan de graven van enkele Belgische en Franse oorlogsslachtoffers op begraafplaatsen in Tilburg, die, jaren nadat ze begraven waren als
vluchtelingen, werden opgeëist door familie.
Tussen 1921 en 1923 is er correspondentie gevoerd
over vier graven van Belgische militairen tussen de regering van België, de burgemeester van Tilburg, de
minister van Binnenlandse Zaken, het comité 'Souvenir Beige', waarvan de Belgische consul te Tilburg de
voorzitter was, en het bestuur van Rooms-Katholieke
begraafplaats Den Besterd. De familie van de Belgische soldaten die in Tilburg begraven waren, wilde
de graven verplaatsen naar België. De minister van
Binnenlandse Zaken heeft aan de burgemeester van
Tilburg gevraagd of hij hiervoor kon zorgen. Het parochiebestuur werd benaderd omdat men aanvankelijk
dacht dat zij de graven in beheer had. Dit bestuur
maakte van de gelegenheid gebruik om voorwaarden
aan het vervoer van de graven te stellen: de graven
mochten verplaatst worden op voorwaarde dat het gemeentebestuur de begraafplaats niet op zou heffen.
Hier was dus blijkbaar sprake van. Al snel bleek echter
dat niet het parochiebestuur, maar het comité 'Souvenir Beige' zijn toestemming moest verlenen. Dit
heeft het gedaan en de graven zijn in 1923 verplaatst
naar België. De burgemeester heeft voor de benodigde
vervoersvergunningen gezorgd, de kisten zijn opgegraven en in zinken lijkkisten overgezet, waarna ze
naar België zijn gebracht.^^ Tevens zijn er tussen 1922
en 1925 stoffelijke overschotten opgevraagd van
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de toestand van de publieke vrouwen onder de vluchtelingen, over de
Belgische onderwijzers die de Belgische kinderen moesten ondera/ijzen en ga zo maar door.
9.

Tilburgsche Courantïl oktober 1914.

10. A.M.P. Kleijngeld, 'Gemobiliseerde militairen in Tilburg tijdens de
Eerste Wereldoorlog', Tilburg: Stichting Zuidelijk Historisch Contact
1983, p. 55-68.
11. RHCT: Secretariearchief gemeente Tilburg 1907-1937, nr. 335, 'aldeling II. Declaratiekosten vreemde militairen ',1914.
12. RHCT: Secretariearchief gemeente Tilburg 1907-1937, nr. 113.
'Afdeling II Onderstand Belgische vluchtelingen', 1916.
13.

RHCT: Secretariearchief gemeente Tilburg 1907-1937, nr. 752, 'Lijst

14.

RHCT: Secretariearchief gemeente Tilburg 1907-1937, nr. 760,

van Duitsche deserteurs welke zijn gevestigd in de gemeente ',1917.
'Stukken betreffende de huisvesting van Belgische geïnterneerden',
1916.
15.

RHCT: Secretariearchief gemeente Tilburg 1907-1937, nr. 756,
'Stukken betreffende de opvang, ondersteuning en TBC-gevallen van
Belgische vluchtelingen in 1917', 1917.

Houten noodwoningen uit de Franse oorlogsslachtoffers die in Tilburg begraven waEerste Wereldoorlog voorde

16.

ren bij de kerk van parochie het Heike. De minister van

'Afdeling I Ontruiming fabriek van Van Puijenbroeck aan de

Belgisctie vluchtelingen in de Binnenlandse Zaken heeft namens de Franse regering
Wichmansstraat. Deze dit verzoek doorgespeeld naar de burgemeester van
woningen zijn in de jaren
RHC Tilburg).

Goirleschen weg. Franse vluchtelingen', 1919.
17. RHCT: Secretariearchief gemeente Tilburg 1907-1937, nr. 349,

Tilburg. Deze heeft op zijn beurt weer toestemming

twintig afgebroken. (Coli. gevraagd aan de pastoor van parochie het Heike. De

RHCT: Secretariearchief gemeente Tilburg 1907-1937, nr. 187,

'Afdeling! Ii/lobilisatie. Diversen. Opheffing vluchtoord Uden', 1919.
18.

Bijvoorbeeld: RHCT: Secretariearchief gemeente Tilburg 1907-1937.

graven zijn na lange tijd kosteloos opgegraven en ver-

nr. 188, 'Afdeling II. Declaratie onderstand van Duitsche deserteurs',

voerd naar Frankrijk.^"

1917, en RHCT: Secretariearchief gemeente Tilburg 1907-1937, nr.

Bovenstaande gebeurtenissen laten zien dat de regeringen van België en Frankrijk, tot jaren na de Eerste

145,' Onderstand Belgische vluchtelingen ',1917
19. RHCT: Secretariearchief gemeente Tilburg 1907-1937, nr. 222.

Wereldoorlog, zeer zorgvuldig omgingen met hun oorlogsslachtoffers en begaan waren met de achterge-

•Afdeling I. terugkeer naar België van Belgische vluchtelingen ',1919.
20.

bleven familieleden. De Nederlandse regering stelde

'Financiën/Declaratën ten bate der gemeente. Onderstand aan vluch-

zich solidair op en verleende alle hulp die nodig was
om de graven te verplaatsen, al ging er nogal wat cor-

telingen afdeling;/', 1918.
21. RHCT: Secretariearchief gemeente Tilburg 1907-1937, nr. 31,

respondentie over en weer voordat alles geregeld was.

' Financën geneeskundige hulp voor vluchtelingen ',1918.
22.

Noten
1.

2.

RHCT: Secretariearchief gemeente Tilburg 1907-1937, nr. F018/12,

RHCT: Secretariearchief gemeente Tilburg 1907-1937, nr. 72,
'Afdeling II. Geneeskundige hulp aan vluchtelingen'. 1919

E. de Roodt, 'Oorlogsgasten. Vluchtelingen en krijgsgevangenen in
23.

RHCT: Secretariearchief gemeente Tilburg 1907-1937, nr. D041/14,

Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog'. Zaltbommel: Europese

'Graven van Belgische militairen binnen de gemeente afdeling I',

Bibliotheek 2000, p. 13-14.

1921-1923.

Diepbegaan met het lot van alle volken, die in den krijg zijn meege-24.

RHCT: Secretariearchief gemeente Tilburg nr. 871, 1907-1937, nr.

sleept, draagt Nederland de buitengewone lasten, die het worden op-

D041/32, 'Graven van Fransche oorlogsslachtoffers afdeling I', en nr.

gelegd, gewillig en ontvangt met open armen alle ongelukkigen, die B014/02, 'Vervoeren en opgraven van lijken Fransche onderdanen',
binnen zijn grenzen een toevlucht zoeken'.
3.

http://www,planetwork.org/planetwork.org_haagsvrede.html

4.

H.W. von der Dunk e.a., 'Vluchten voor de groote oorlog, Belgen in
Nederland 1914-1918', Amsterdam: De Bataafsche leeuw 1988, p.
64-65.

5.

Nederland heeft nooit een rekening ingediend voor de kosten van de

6.

Voorbeelden hiervan: de Tilburgse padvinders en damescollectanten

burgervluchtelingen, die op 45 miljoen gulden werden beraamd.
zamelden geld in voor de vluchtelingen en de telefoonmaatschappij
verzorgde een gratis telefoonaansluiting in het gebouw waar het comité gezeteld was.
7.

Zie het Eerste Verslag van het Tilburgsch Vluchtelingen-Comité uit
1915, te vinden als bijlage in het volgende archiefstuk: RHCT:
Secretariearchief gemeente Tilburg 1908-1937, nr. B17-18-19,
'Jaarverslag gemeente 1914', 1914.

8.

Om nog een aantal onderwerpen te noemen: er zijn beleidsstukken
over besmettelijke ziekten bij vluchtelingen en hoe daarmee om te
gaan geschreven, over logistieke zaken zoals het vervoeren van de

1922.

'Tot regeling van den kleinhandel in
sterken drank en tot beteugeling van
openbare dronkenschap'

De Drankwet van 1881 in Tilburg
Jeroen Ketelaars *

'Drs. Jeroen Ketelaars
(Udenhout 1977) is
parttimemedewerker aan het
Schoordijk Instituut (het
onderzoeksinstituut van de
rechtenfaculteit van de
Universiteit van Tilburg) en
studeert rechten. Hij
publiceerde eerder in Tilburg
een artikel over de
kunstenaar Kees Mandos.

Hoewel al aan het begin van de negentiende
eeuw stemmen opgingen om het drankgebruik aan banden te leggen, zou het nog tot
1881 duren voordat de Drankwet, onder het
kabinet-Van Lynden van Sandenburg ingevoerd zou worden.^ Vanaf dat moment
moesten degenen die kleine hoeveelheden
sterkedrank^ wilden verkopen, in het bezit
zijn van een door burgemeester en wethouders toegekende vergunning. Zo ook de
Tilburgse drankverkopers.

Café De Zwarte Ruiter op de
hoek van de toenmalige
Noordstraat-Industriestraat
(tegenwoordig Gasthuisring) In dit artikel zal, nadat eerst enige algemene informain 1904.
tie over de Drankw/et is gegeven, de situatie rond de

invoering van deze wet in Tilburg kort worden besproken. Er zal gekeken worden naar het aantal aanvragen, de verschillende aanvragers en het door vergunninghouders te betalen vergunningsrecht. Tot slot zullen enkele opmerkelijke Tilburgse gevallen aan bod
komen.

A.E.J. Modderman en de Drankwet
van 1881
De grote man achter de invoering van de Drankwet
van 1881 was de toenmalige minister van Justitie, mr.
A.E.J. Modderman. Anthony Ewoud Jan Modderman
was op 27 september 1838 te Winschoten geboren als
zoon van mr. Hendrik Modderman, lid van de Tweede
Kamer, en diens vrouw Adriana Emmen. Anthony
Modderman studeerde rechten in Leiden en ging vervolgens werken als advocaat. In de periode 18641879 was hij hoogleraar Strafrecht, eerst in Amsterdam, later in Leiden. Op 20 augustus 1879 begon
Modderman zijn carrière als minister van Justitie in
het kabinet-Van Lynden van Sandenburg. Deze functie
zou hij tot 23 april 1883 uitoefenen. Wellicht zijn belangrijkste prestatie was de invoering van een nieuw
Wetboek van Strafrecht {WvS).^ Dit WvS, dat al in 1881
gereed was maar pas in 1886 werd ingevoerd, verving
de Franse Code Pénal, die hier na het vertrek van de
Fransen in 1813 was blijven gelden."
Hoewel de invoering van het WvS vanaf het moment
van gereedheid dus nog vijf jaar op zich zou laten
wachten, werd een tweede wet waar Modderman
nauw bij betrokken was, de Drankwet, wel in 1881 ingevoerd. Deze wet had echter een vrij lange voorgeschiedenis. Dat ging echter niet van de ene op de
andere dag. Al in de eerste decennia van de negentiende eeuw drongen organisaties die het drankmisbruik wilden tegengaan, zoals de door predikant Jan
Nieuwenhuyzen in 1784 opgerichte 'Maatschappij tot
Nut van 't Algemeen', er bij de volksvertegenwoordiging op aan om de drankverkoop en het drankgebruik
van overheidswege aan banden te leggen.^ Maar het
duurde tot het midden van de negentiende eeuw voordat de 'drankkwestie' in de Tweede Kamer uitgebreid
ter sprake kwam. Langzaam maar zeker drong het besef door dat de overheid zich moest gaan inspannen

Drie brochures van antialcoholische verenigingen.
De Tilburgsche R.K.
Drankbestrijders- Vereeniging
bijvoorbeeld, werd in 1898
opgericht, met het doei'...
het alcoholisme te bestrijden
en daardoor aan de zedelijke
en stoffelijke verbetering der
maatschappij te werken.'
(Col RHC Tilburg).
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om het drankmisbruik te bestrijden. In die tijd 'was de
openbare dronkenschap groot, het aantal drinkgelegenheden buitensporig, en het drankmisbruik een
sterk verbreide kwaal', aldus de bekende jurist en
schrijver Abel Herzberg.^ Nadat het kabinet-Van
Lynden van Sandenburg in 1879 was aangetreden en

moest men een verzoekschrift bij B en W indienen,
met daarin opgenomen een nauwkeurige omschrijving
van de plaats waar men de drank wilde verkopen,'"
alsmede de voor- en achternaam en het beroep van
zowel de aanvrager van de beschikking als eventuele
andere personen van zestien jaar en ouder die in het

Modderman tot minister van Justitie was benoemd,
begonnen de plannen die door het voorgaande kabinet
waren gemaakt pas echt in rap tempo uitgevoerd te
worden. De voorstanders van drankbestrijding hadden
in Modderman een medestander. Immers, zo schreef
oud-Tweede Kamerlid en oud-minister van Binnenlandse Zaken Hendrik Goeman Borgesius (18471917), 'van hem was het bekend, dat hij het zich tot
een eer zou rekenen naar vermogen mee te werken
om aan den jeneverduivel eenig terrein te betwisten.'''
Modderman stelde de voorstanders van drankbestrijding dan ook niet teleur. Op 24 mei 1881 werd de wet
'tot regeling van den kleinhandel in sterken drank en
tot beteugeling van openbare dronkenschap' door de
Tweede Kamer aangenomen. Slechts 7 kamerleden
stemden tegen; 69 stemden voor. Een kleine maand
later stemde ook de Eerste Kamer met de wet in, met
29 stemmen voor en 4 stemmen tegen.^

desbetreffende pand woonachtig waren.
Indien de vergunning werd verleend, zo bepaalde artikel 13, moest in de ruimte waarvoor de vergunning
gold een gewaarmerkt afschrift van deze vergunning
en een exemplaar van de Drankwet duidelijk leesbaar
zijn opgehangen. Daarnaast moest de vergunninghouder zijn naam, het woord 'vergunning' en eventueel de
tijden waarop men geen drank verkocht boven of
naast de toegangsdeur aanbrengen.
In bepaalde gevallen werd sowieso geen vergunning
verleend. Zo werd bijvoorbeeld een vergunning geweigerd indien de aanvrager uit zijn burgerschapsrechten
was ontzet, wanneer de drankverkoop bedoeld was
voor bordelen en wanneer de aanvrager binnen de vijf
voorafgaande jaren was veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar of langer.
Voor de lokaliteiten waar al vóór 1 mei 1881 sterke
drank in het klein werd geschonken zonder strijd met
wet of verordening, kon een vergunning in ieder geval
niet geweigerd worden zolang de drankverkoper in
kwestie in leven was. Tevens mochten gepatenteerde" drankverkopers die op het moment waarop de
Drankwet in werking zou treden drank verkochten,
daarmee doorgaan tot het moment waarop het patent
verstreek. Indien men na verstrijking van het patent
drank wilde blijven verkopen, moest voor 1 januari
1882 een vergunning aangevraagd worden.

Het vergunningenstelsel van de
Drankwet 1881
Artikel 1 van de Drankwet bepaalde dat degene die
sterke drank in het klein - dat wil zeggen hoeveelheden van minder dan twee liter - wilde verkopen, daarvoor een vergunning moest aanvragen bij het college
van burgemeester en wethouders van de gemeente
waarbinnen hij dat wilde doen. Het aantal vergunningen dat binnen een gemeente verstrekt mocht worden, was, om het aantal verkoopplaatsen te beperken,
in de wet geregeld en was afhankelijk van het aantal
inwoners dat de gemeente telde. In een gemeente als
Tilburg, dat in die tijd grofweg 30.000 inwoners telde,^
mocht per (volle) 400 inwoners één drankvergunning
verleend worden. In speciale gevallen en onder bepaalde voorwaarden - waaronder machtiging van
Gedeputeerde Staten - mochten B en W meer dan het
wettelijk bepaalde aantal vergunningen verlenen.
Om in aanmerking voor een vergunning te komen.

Strafbepalingen
De Drankwet stelde verschillende gedragingen strafbaar. Zo verbood zij bijvoorbeeld het toedienen van
sterke drank aan kinderen jonger dan zestien jaar. Ook
was het verboden om drank te verstrekken aan eenieder die duidelijk in dronken toestand verkeerde, terwijl
openbare dronkenschap eveneens strafbaar was gesteld. Afhankelijk van de zwaarte van de overtreding
konden wetsovertreders rekenen op een boete of een
gevangenisstraf. Het nuttigen van een glaasje drank in

een lokaliteit waarvan de eigenaar had verzuimd het in
artikel 13 verplicht gestelde opschrift bij zijn toegangsdeur te bevestigen, kon een dure aangelegenheid worden: artikel 19 verplichtte de koper tot het betalen van een geldboete variërend van 50 cent tot 15
gulden.
In bepaalde gevallen kon de vergunning worden ingetrokken. Dit gebeurde onder meer wanneer, zo stelde
artikel 9 lid 3, zich in een lokaliteit 'ten gevolgde van
dronkenschap feiten hebben voorgedaan, die de vrees
wettigen, dat de voortduring der vergunning een gevaar zou opleveren voor de openbare orde of veiligheid.'

Aanvragen in Tilburg
In de negentiende eeuw vloeide de drank rijkelijk in
Tilburg. Volgens het boek Tilburg aan tap en tafel - bij
mijn weten het enige uitgebreide boek over de (geschiedenis van de) horeca in Tilburg - was '[het]
drankmisbruik met alle narigheid van dien bij tijd en
wijle zo groot dat de Nederlandse Vereeniging tot
Beperking van Openbare Dronkenschap nogal eens tegen de Tilburgers van leer trok'.'^ Maar de tijd van de
drooglegging van de Tilburgse kermis, die volgens
drankbestrijders een bron van aan alcohol gerelateerde uitspattingen was, zou nog tot de jaren twintig van
de twintigste eeuw op zich laten wachten.'^
Vanwege de niet geringe alcoholconsumptie van de
Tilburgers, was het aantal personen dat er (financieel)
baat bij had een vergunning aan te vragen navenant.
Vaandel van het 'Tilburgsch Voor lokaliteiten waar men na 1 mei 1882 sterkedrank
Kruisverbond, groep in het klein wilde verkopen, moest vóór 1 januari van
geheelonthouders H. dat jaar bij het gemeentebestuur een aanvraag voor
een vergunning ingediend worden. Zoals al eerder is
Johannes de Dooper',
opgericht in 1917. (Colt. opgemerkt, diende men daarbij de voor- en achternaNederlands Textielmuseum. men en de beroepen en bedrijven van de aanvrager en
zijn huisgenoten van zestien jaar en ouder te vermelTilburg).

den, alsmede het debiet van de daaraan voorafgaande
twaalf maanden. Verzoeken die na deze datum ingediend werden, werden niet meer in behandeling genomen. In de Tilburgsche Courant attendeerde het gemeentebestuur eventuele aanvragers hierop, 'zoodat
een ieder het zichzelven zal te wijten hebben als hij
den wettelijken termijn niet in acht heeft genomen'.'"
Van de ruim 430 gepatenteerde tappers en slijters die
Tilburg in de periode 1881-1882 telde,'*' dienden in
totaal 306 een aanvraag in."^ Uiteindelijk werden in
Tilburg 290 vergunningen tot het verkopen van sterkedrank in het klein toegewezen.''' Daarmee gevolg gevend aan artikel 5 van de Drankwet, werden deze aanvragen door B en W in de periode 3 november 1881-5
januari 1882 wekelijks in de Tilburgsche Courant qepubliceerd.

Wie behoorden tot de aanvragers?
De meeste aanvragers, zo blijkt uit de gepubliceerde
lijsten, waren personen die hun keuken, tuin, voor-,
achter- of weefkamer wilden gebruiken als lokaliteit
om kleinhandel in sterkedrank te drijven. Velen hadden een of meerdere vertrekken ingericht tot winkel of
herberg. Men moet zich hierbij overigens niet al te
veel voorstellen. De meeste aanvragers waren namelijk geen 'fulltime'-herbergier van professie, maar bijvoorbeeld schoenmaker, timmerman, smid, bakker,
landbouwer, fabrieksarbeider, leerlooier of winkelier.
Gezien de textielnijverheid in Tilburg is het niet verwonderlijk dat onder de opgegeven beroepen 'wever'
vaak voorkwam, maar liefst zo'n veertig keer.'^ Al
deze mensen wilden met het schenken van sterkedrank wat extra geld verdienen.
Een vrij groot aantal rekwestranten - zo'n twintig in totaal - verklaarde sterkedrank te willen verkopen bij 'de
schietdoelen in den hof'. Vanaf de jaren veertig van de
negentiende eeuw waren er immers over de stad verspreid schuttersverenigingen ontstaan die zich op
schietbanen bij cafés toelegden op het in de negentiende eeuw populaire boogschieten.'" Volgens het
Adresboek van Tilburg van 1881 telde Tilburg in dat
jaar maar liefst 27 handboogschuttersgezelschappen
en 26 kleine kruisboogschuttersgezelschappen.
Andere lokaliteiten waarvoor een aanvraag werd ingediend, waren sociëteiten zoals de Nieuwe Koninklijke
Harmonie (Stationsstraat), Philharmonie (Kloosterstraat),
de vereniging Liedertafel Souvenir des Montagnards
(Willem ll-straat) en het sociëteitsgebouw van de
Zouavenbroederschap (Koestraat). Ook voor de twee
wachtkamers van het station van de Staatsspoorwegen en op het perron voor de wachtkamers wenste
men toestemming om kleinhandel in sterkedrank te
mogen drijven.

Vergunningsrecht
De drankverkopers die een vergunning kregen om
sterkedrank in het klein te verkopen, moesten, zo bepaalde artikel 6 van de Drankwet, daarover belasting
betalen in de vorm van een gemeentelijk vergunningsrecht Als basis voor dit vergunningsrecht gold 'de
jaarlijks te schatten huurwaarde, die de lokaliteit, in
verband met den omvang van het bedrijf, waarvoor de

ten gebruik van de gelegenheid tot herschatting. In
sommige gevallen, bijvoorbeeld bij H.P. Claassen op
de Veldhoven en bij herbergier C. Bertens op het
Goirke, werd na herschatting het te betalen vergunningsrecht gehalveerd.23 Overigens werden verschillende vergunningen al snel weer ingetrokken, omdat
de tappers in kwestie het vergunningsrecht niet betaalden.^"
De meeste ontvangers van een vergunning betaalden
25 gulden vergunningsrecht per jaar, omdat de geschatte huurwaarde van hun lokaliteiten niet meer
was dan 100 gulden. Omdat de wet bepaalde dat ten
hoogste 25 gulden per elke 100 gulden huurwaarde of
gedeelte daarvan mocht worden geheven, moest voor
zowel panden met een huurwaarde van 42 gulden als
panden met een huurwaarde van 97,50 vijfentwintig
gulden betaald worden.
De lokaliteiten waarvoor 50 gulden belasting moest
worden betaald - en die dus duurder waren - bevonden zich op verscheidene plaatsen (bijv. Gasthuisstraat, Markt en Haringseind), maar de Heuvel en de
Spoorlaan springen er uit. Onder de aanvragers die
een pand aan de Heuvel uitbaatten en die jaarlijks 50
gulden belasting moesten betalen, bevonden zich J.P.
Brox (van 'De Gouden Appel' en later 'Hotel Brox'),
Martinus Ketelaars ('Het Hert') en A. van Loon (van het
historische 'De Roskam', later bekend als 'Voskens').
Oppermans, van 'Koffiehuis De Looiersbeurs' aan de
Heuvel, had een geschatte huurwaarde van 235 gulden en betaalde dus jaarlijks 75 gulden aan belasting
om sterkedrank in het klein te mogen schenken.
De lokaliteiten met de hoogste geschatte huurwaarde
waren evenwel de panden van de sociëteiten. De
huurwaarde van de Philharmonie werd geschat op 390
gulden, die van de Nieuwe Koninklijke Harmonie op
Café-restaurant De Looiers-

vergunning strekt, kan geacht worden te bezitten', al-

351,60 gulden en die van Souvenir des Montagnards

beurs op de Heuvei van AJ.

dus genoemde bepaling. Tijdens de zitting van de ge-

361,80 gulden. Voor alle drie moest dus 100 gulden

Remmers in de jaren dertig.

meenteraad van Tilburg op 8 oktober 1881 werd be-

aan belasting betaald worden, wilde men daar - legaal

(Coli. RHC Tilburg).

sloten dat het vergunningsrecht in Tilburg 25 gulden

- een hartversterking schenken.2=

per 100 gulden huurwaarde zou b e d r a g e n . D i t be-

Om het te betalen vergunningsrecht weer terug te

drag - het wettelijke maximum voor iedere 100 gulden

kunnen verdienen, is het niet verrassend dat bepaalde

aan huur - was vergelijkbaar met dat van veel andere

tappers de belasting in de prijzen van hun gedistilleerd

plaatsen, zoals Amsterdam, Eindhoven, Bergen op

doorberekenden. In april 1882 plaatste mevrouw M.A.

Zoom en Oosterhout. Ook in die gemeenten werd het

Feijen bijvoorbeeld een advertentie in de Tilburgsche

vergunningsrecht op het wettelijke maximum be-

Courant, waarin zij haar begunstigers meedeelde dat

paald.

'wegens de nieuwe belasting, tengevolge der Drank-

Het schatten van de huurwaarde werd jaarlijks verricht

wet' de prijs van een glas jenever in haar 'Nieuw

door een door B en W te benoemen schatter. Tevens

Tilburgsch Koffiehuis' aan de Piusstraat per 1 mei

werd een aantal herschatters aangewezen. Deze her-

1882 gesteld werd op 6 cent. Maar L. Boes, sigarenfa-

schatters traden bijvoorbeeld op wanneer een be-

brikant in de Heuvelstraat, koos eieren voor zijn geld -

zwaarschrift werd ingediend tegen de eerste geschat-

wellicht omdat hij het vergunningsrecht niet wilde be-

te huurwaarde. Zowel schatter als herschatters moes-

talen - en hield 'tengevolge der drankwet' een oprui-

ten een eed afleggen waarmee zij beloofden dat zij

ming van alle soorten likeuren en sterke dranken.2s

hun werkzaamheden naar 'beste weten en zonder
aanzien des persoons overeenkomstig de Wet' zou-

Enkele opmerkelijke gevallen

den verrichten. Per herschatting kregen de herschat-

Zoals eerder is aangegeven, kregen de meeste aan-

ters 2 gulden, waarvan de helft betaald werd door de-

vragers een vergunning, simpelweg omdat zij voor 1

gene die om herschatting verzocht en de andere helft

mei 1881 al zonder strijd met de wet sterkedrank in

door de gemeente.22

het klein schonken. Sommigen die voor 1 mei 1881

Zo'n 13 drankschenkers waren het niet eens met de

geen sterke drank schonken, probeerden toch een

geschatte huurprijs van hun etablissement en maak-

vergunning te krijgen door op te geven dat ze wel aan

deze voorwaarde voldeden. Deze Heden vielen door de

18 op 19 december 1881 door brand volledig ver-

mand en kregen geen vergunning of moesten die weer

woest. De lokaliteit waarvoor de vergunning was aan-

inleveren.

gevraagd bestond dus niet meer, zo concludeerde het

Adrianus Verhoeven en zijn bekende lokaliteit op de

gemeentebestuur. Voor het pand dat Van Kempen

Veldhoven, De Roode Haan, vormden evenwel een

daarna betrok, in de wijk Groeseind, kon geen vergun-

verhaal apart. Verhoeven had in het kader van de

ning worden afgegeven omdat daar op 1 mei 1881

Drankwet een aanvraag ingediend voor zijn histori-

geen sterkedrank in het klein werd verkocht.^^ QQ

sche - De Roode Haan komt al voor in bronnen uit de

overgangsbepalingen gingen dus niet op en als één

jaren twintig van de zeventiende eeuw" - logement.

van de redenen voor afwijzing verklaarde het gemeen-

Maar op 6 maart 1881 sloeg het noodlot toe en brand-

tebestuur dat het wettelijk maximum aantal vergun-

de het pand volledig af. Toen Verhoeven op 15 juli

ningen al lang was overschreden. Van Kempen liet het

1881 weer openging,^^ moest hij het stellen zonder

er niet bij zitten en wendde zich een tweede maal tot B

sterkedrankjes in zijn etablissement. De vergunning

en W, maar die waren onverbiddelijk. Bij beschikking

was hem geweigerd omdat de lokaliteit waarvoor hij

van 11 februari 1882 deelde het gemeentebestuur Van

een vergunning had aangevraagd in maart door brand

Kempen mede 'dat alhoewel de omstandigheden waar-

was vernield, dus op 1 mei niet bestond, er op 1 mei

door adressant zijn recht op vergunning (...) heeft ver-

1881 dus ook geen sterkedrank in het klein werd ver-

loren geheel exceptioneel zijn, dit college, met het oog

kocht en 'alzoo de uitzonderingsbepaling (...) der wet

op de strekking der wet, geen termen heeft kunnen

van 28 juni 1881 (Staatsblad N. 97) daarop niet van

vinden om tot verleenen dezer vergunning machtiging

toepassing kan zijn'.^" Strikt genomen viel Verhoeven

van Gedeputeerde Staten ambtshalve aan te vra-

dus niet onder de overgangsbepalingen. Bovendien

gen.'^^

was het maximumaantal vergunningen dat B en W
konden afgeven al ruimschoots overschreden: het

Afsluiting

wettelijk maximum voor Tilburg was 73 vergunningen,

In dit artikel zijn enkele algemene aspecten van de

maar dat waren er (door de overgangsbepalingen) 290

Drankwet behandeld en is de situatie in Tilburg ten tij-

geworden. En dat voor een historische Tilburgse gele-

de van de invoering van deze wet bekeken. Het aantal

genheid waarvan de geschiedenis teruggaat tot het

vergunningsaanvragen, de verschillende aanvragers,

begin van de zeventiende eeuw! De

Tilburgsche

het vergunningsrecht en, tot slot, enkele opmerkelijke

CourantmeMe mee met Verhoeven: 'Nu moge de wet

gevallen zijn daarbij aan bod gekomen. Buiten be-

het verleenen der vergunning verbieden, voor den ei-

schouwing is gelaten of de wet de beoogde resultaten

genaar van "De Roode Haan" is de toepassing zeker

ook zou bereiken. De Drankwet werd in later jaren ver-

dubbel hard, daar nu door den brand niet slechts zijn

schillende keren gewijzigd, soms zelfs zeer ingrijpend.

huis werd vernield, maar bovendien het recht tot uit-

Dit echter 'zonder het daardoor tot groote populariteit

oefening van zijne zaak verloren ging.'3° Gelukkig

te kunnen brengen bij wien dan ook', aldus de beken-

hoefde Verhoeven het niet lang zonder vergunning te

de advocaat Abel Herzberg.^" Dat de wet ook de

stellen. B en W kregen van Gedeputeerde Staten als-

Tilburgse gemoederen zou blijven bezighouden, mag

Interieur van café Van Bavel nog een machtiging om Verhoeven wegens bijzondere
aan de Kloosterstraat 3 in de omstandigheden een vergunning te verstrekken.^'

waarin ook het anti-alcohol boekje Koning Alcohol door
het R.K. Jongensweeshuis werd uitgegeven - in

Eerste Wereldoorlog, met
herbergier Leonardus van

blijken uit de titel van de revue die in 1905 - het jaar

Een vergelijkbare situatie maar met een andere uit-

Tilburg werd opgevoerd: 'O! Die Drankwet!'^*'

Bavel en zijn gezin. (Coli. komst, deed zich voor bij Arnoldus van Kempen. Zijn
RHC Tilburg). pand op de Veldhovenschen Hoek was in de nacht van

Noten
Met dank aan mr. E.J.M.F.C. Broers en C.B.M.C. Zegveld voor hun
commentaar op eerdere versies van dit artikel.
RHCT = Regionaal Historisch Centrum Tilburg
AGT = Archief Gemeentebestuur Tilburg 1810-1907
1.

In dit artikel worden slechts enkele aspecten van de Drankwet van
1881 behandeld. De wijzigingen die later - bijvoorbeeld in 1884,
1885,1904 en 1931 - in deze wet werden aangebracht, worden hier
buiten beschouwing gelaten. Ook wordt niet ingegaan op de vraag of
de Drankwet het beoogde resultaat - het reguleren van kleinhandel in
sterkedrank en het beteugelen van openbare dronkenschap - (volledig) behaalde. De Drankwet werd gepubliceerd in Staatsblad 1881, nr.
97.

2.

Uit de parlementaire stukken blijkt dat men zich bewust niet gewaagd
heeft aan een definitie van 'het bekende begrip sterkedrank', zoals het
in de memorie van antwoord is verwoord. Het geven van een definitie
zou immers alleen maar het gevaar opleveren dat men zou uitnodigen
tot pogingen tot ontduiking.

3.

De biografische gegevens van Modderman zijn afkomstig van de vol-

Tilburgsche Courant, 9 oktober 1881.
21. Ter vergelijking: in de Tilburgsche Courant werden in deze periode,
oktober 1881, ook onder andere de volgende bedragen genoemd:
Ginneken en Bavel, n2,50; Zondert, /10,00; Schijndel, /17,50;
Roosendaal, /10,00. Alle bedragen zijn per /100,00 aan huurwaarde.
22. RHCT, AGT, inv. nr. 1230.
23. RHCT, AGT, inv. nr. 1226.
24. RHCT, AGT, inv. nr. 1238, zie bijv. volgnummers 24, 42, 110, 115,
129,133,143,144,185,197 etc,
25. RHCT, AGT, inv. nr. 1226.
26. Zie verschillende advertenties in de Nieuwe Tilburgsche Courant in
april/mei 1882, bijvoorbeeld in de /VTCvan 23 april. Het kan echter
ook zijn dat Boes vooruitkeek naar de periode dat zijn patent verstreek
en hij waarschijnlijk toch de verkoop van sterkedrank moest staken,
omdat de Drankwet verkoop van sterkedrank in het klein verbood indien in de lokaliteit ook een andere winkelnering werd uitgeoefend.
Boes komt in ieder geval niet voor op de lijst met vergunningsaanvragers
27. Bernard van Dijk e.a. (red.), Ach Lieve Tijd, de boeiende historie van

Café Jansen (rechts) aan de
Spoorlaan hoek
Stationsstraat omstreeks 4.
1908. (Coli RHC Tilburg).
5.

gende website: www.parlement.com/9291000/bio/02075. De site

Tilburg en de Tilburgers, Zwolle: Waanders 1993-1995, p, 237 & 239;

werd voor het laatst bezocht op 3 november 2003.

Ronald Peeters & Jef van Gils, Tilburgers in beeld, Tilburg: Boekhandel

M. van de Vrugt, Aengaende criminele saken. Drie hoofdstukken uit de Gianotten BV 1996, p. 89; Paul Spapens & Jace van de Ven, a.w., p. 8.
geschiedenis van het strafrecht, Deventer: Kluwer 1982, p. 54-55.

28. RHCT, AGT, inv. nr. 1238, volgnr, 104.

H. Goeman Borgesius, De Nederlandsche drankwet, Sneek: J.F. van 29. RHCT, AGT, inv. nr. 1242, Afwijzende Beschikkingen, nr. 6.
Druten 1885, p. 5. Goeman Borgesius was een fervent drankbestrijder

30. Tilburgsche Courant, 22 januari 1822.

en actief, o.a. als voorzitter, binnen de 'Volksbond tegen drankmis-

31. RHCT.AGT, inv, nr. 1241.

bruik'.

32. RHCT, AGT, inv, nr. 1242, Afwijzende Beschikkingen, nr, 7.

6.

Abel J. Herzberg, De nieuwe drankwet, Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar 33. RHCT, AGT, inv. nr. 1242, Afwijzende Beschikkingen, nr. 13.
1932, p. 89.

34. AbelJ. Herzberg, a.w., p. 87.

7.

H. Goeman Borgesius, a.w., p. 10.

35. Tilburgsche Courant. 20 augustus 1905. Zie ook Spapens & Van de

8.

H. Goeman Borgesius, a.w., p. 12.

9.

H.F.J.M. van den Eerenbeemt & H.J.A.M. Schurink (red,). De opkomst

Ven, a.w., p. 10; Bernard van Dijk e.a. (red.), a.w., p. 235.

van Tilburg als industriestad Anderhalve eeuw economische en sociale ontwikkeling, Nijmegen: Centrale Drukkerij 1959, p. 136. Hier wordt
als inwonertal per 31 december 1881 genoemd 29.469.
10. De plaats van verkoop - de lokaliteit - betrof het vertrek of de vertrekken waar men de drank verkocht. Dat hoefde dus geen heel pand te
zijn, maar kon ook slechts één kamer zijn.
11. Sinds het begin van de
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eeuw gold in Nederland dat men om een

bepaald beroep - waaronder dat van tapper, bierhuis-, wijnhuis-, of
kroeghouder - uit te mogen oefenen, voorzien moest zijn van een patent. Voor dat patent betaalde men een belasting. De patentbelasting
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was in 1805 onder de toenmalige agent (minister) van Financiën U.A.
Gogel ingevoerd en werd in de jaren negentig van de 19' eeuw afgeschaft.
12. Paul Spapens & Jace van de Ven, Tilburg aan tap en tafel Horecagids
van Tilburg, Tilburg: Boekhandel Gianotten 1986, p. 10.
13. Hennie van Oers, Paul Spapens & Lauran Wijffels, Veel vermaak en
weinig wol. De geschiedenis van de Tilburgse kermis, Baarle-Nassau:
Em.de Jong 1986, p. 135.
14. Tilburgsche Courant, 27 november 1881.
15. RHCT, AGT, inv. nr. 1223; Nieuwe Tilburgsche Courant, 22 januari
1882.
16. RHCT, AGT, inv. nr. 1232, nrs. 1 Vm 306.
17. Tilburgsche Courant, 22 januari 1882. Overigens vermeldt RHCT, AGT,
inv. nr. 1240 dat er 291 vergunningen verleend werden.
18. RHCT. AGT, inv. nr. 1232.

Anti-alcoholisch leesboekje 19. Cock Gorisse (hoofdred.), Tilburg, stad met een levend verleden,
uitgegeven door het R.K.
Tilburg: Regionaal Historisch Centrum Tilburg 2001, p. 365.
Jongensweeshuis te Tilburg 20. RHCT, AGT, inv, nr. 1230, Besluit tot heffing en verordening op de inuit 1905. (Coli. Archief
vordering van het gemeentelijk vergunningsrecht voor den verkoop
Fraters van Tilburg).
van sterken drank in het klein in de gemeente Tilburg. Zie ook:
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De oorsprong van het Textielmuseum

Over Lyon, 'kleinmoedigen en niet geloovend

Ton Wagemakers *

* Ton Wagemakers is
cultuursocioloog en sociaal
historicus en is werkzaam als
directeur van het Nederlands
Textielmuseum en Interimdirecteur van het Regionaal
Historisch Centrum Tilburg,
Publiceert over musea, oral
histor/ en de Tilburgse
textiel.

de oude steden van Brabant de culturele elites bezig
'Wij hooren reeds de tegenwerping van
waren met het bewaren en tentoonstellen van hun culkleinmoedigen en niet geloovenden in de
tureel erfgoed.
kracht hunner stad en hunner industrie...'In^ Tilburg werd gewerkt. Nu de losse feiten, de uitzonTotnogtoe wordt het begin van de discussie deringen op de regel. In 1885 organiseerde Sociëteit
over de oprichting van een Textielmuseum de Philharmonie een besloten schilderijententoonstelgeplaatst in het begin van de jaren twintig ling. Het zal niet echt aangeslagen zijn, pas 20 jaar later (1906) zou een tweede worden georganiseerd.^ Ik
van de vorige eeuw. Een notitie uit die tijd
heb ook nooit gehoord of gelezen dat er Tilburgse texvan vermoedelijk F. Ouwerling, de toenmali- tielfabrikanten waren met een kunstcollectie. Bij het
ge gemeentearchivaris, waarin onder andere eeuwfeest van de verheffing van Tilburg tot stad in
over het inrichten van een weefkamer wordt 1909 was bij de feestelijke tentoonstelling 'Stad Tilburg' ook een kunstzaal, vermoedelijk een verkoopgeschreven, wordt vaak als het beginpunt
tentoonstelling, ingerichf In de Tilburgsche Courant
gezien.
uit 1911 vond ik nog een berichtje over een tentoonEr bestaat ook een lijst waarin al enkele objecten worden genoemd, zoals bijvoorbeeld 'een ouderwetse
weegschaal, waarmee wol gewogen werd.'^ Doch
deze datering, beginjaren twintig, behoeft correctie.
Het eerste en nog onbekende verhaal over de oorsprong van het Textielmuseum in Tilburg speelt zich
ongeveer tien jaar eerder af in de kolommen van de
Nieuwe Tilburgsche Courant, de krant van Arts. Een
journalist herinnert zich een bezoek aan de stad Lyon.
O ja, tegen de 'kleinmoedigen en niet geloovenden'
schreef de journalist: 'Maar Tilburg wordt ook met den
dag importanter.' En, zo was (en is) het.

Tilburg en museum
Hing er al iets in de lucht in Tilburg, was het de 'tijdgeest' of was het toeval dat een journalist over de
jaarmarkt te Lyon las en zijn herinnering en gedachte
de vrije loop liet? Eigenlijk is er geen verhaal van te
maken. Tilburg en museum lijken vreemde woorden
voor elkaar. Er zijn wel flarden, losse feiten bekend.
Iets was er in die tijd wel gaande in Brabant. In het gebouw van het Provinciaal Genootschap te 's-Hertogenbosch kon men een verzameling kunstvoorwerpen bezichtigen. In Breda opende een Stedelijk Museum voor
Geschiedenis en Oudheidkunde haar deuren. Men kon
de geschiedenis en cultuur van de Baronie bekijken
aan de hand van prenten en voorwerpen. In 1918 zou
in Bergen op Zoom de Geschiedkundige Kring Het
Markiezaat worden opgericht. De verzamelde voorwerpen waren in de oude Boterbal van de stad opgeslagen. Samenvattend zou men kunnen zeggen dat in

stelling in een particuliere woning aan de Spoorlaan.
Het waren schilderijen en tekeningen van de Tilburgse
kunstschilders Piet Gerrits en Albert Verschuuren.^
Ten slotte vermeld ik de Internationale Tentoonstelling
van Nijverheid, Handel, Kunst en Onderwijs van 1913
in Tilburg. Is er cultureel iets gaande in Tilburg? Ja, af
en toe. In ieder geval wordt er niet nagedacht over het
oprichten van een kunst- of kunsthistorisch museum.
Verwijzingen naar wat zich elders in Noord-Brabant
voordoet heb ik ook niet kunnen vinden. Een lopend
verhaal valt er niet van te maken. Het enige lopende
verhaal is een jaarlijkse tentoonstelling . . . op de
Tilburgse kermis, zoals in 1891 de historische tentoonstelling van Grombach!^ Dat is de Tilburgse cultuur!
De textielstad Tilburg spiegelde zich in haar ontwikkeling aan andere textielsteden in het buitenland.
Behalve voor de industrie en de commercie moeten
we daar ook cultuur bij betrekken. Roubaix, Verviers
en Lyon lagen dichterbij dan Den Bosch, Bergen op
Zoom of Breda.
De eerste reële kans om na te denken over het oprichten van een Textielmuseum deed zich voor in 1909. De
textielindustrie werd gevraagd om een bijdrage te leveren voor de tentoonstelling 'Stad Tilburg 18091909'. 'Het idee om de Tilburgsche textielindustrie,
door een retrospectieve tentoonstelling te doen deelnemen, (werd) door onze leden met zeer weinig sympathie begroet', schreef de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollen Stoffen aan het college van B & W toen haar om advies werd gevraagd.

ven o.a. van H.M. de Koningin, in teekening van den
heer Louis Meelis als wij het wel hebben.' Ook stonden er vele bekende weefgetouwen, bij voorbeeld van
monsieur Jacquard, en was er een belangrijke vakbibliotheek.
Het museum kwam voort uit een museum voor kunst
en industrie. In 1892 had men ervoor gekozen om zich
te beperken tot textiel. Naast een fraaie verzameling
van antieke weefsels was er een historisch overzicht
van de zijde-industrie in Lyon. Een deel van dat overzicht was al te zien geweest op Internationale Wereldtentoonstelling te Parijs in 1889.^ Tilburgse textielfabrikanten, die daar ook exposeerden, moeten die opstelling gekend hebben!
Terug naar onze journalist
'De lezer raadt nu welke gedachte tijdens het bezoek
aan dat museum bij ons opkwam... een gedachte die
zich thans bij het lezen over de jaarmarkt te Lyon,
weer opnieuw opdrong. Een soortgelijk museum als
dat van Lyon kon en moest Tilburg ook hebben.'
Het is op dit punt dat de schrijver verzuchtte: 'Wij
hooren reeds de tegenwerping van kleinmoedigen en
niet geloovenden.'

Het textielmuseum (Le
Musée des Tissus) van Lyon
in het begin van de twintigste
eeuw. (Coli. Musée de
Tissus, Lyon).

Ze was van mening dat ze niet een getrouw beeld van
de Tilburgse textielindustrie kon geven omdat 'al deze
verouderde Machineriën
en gereedschappen bereids
onder sloophamers zijn verdwenen.' Verder waren
verschillende fabrikanten van mening dat deelnemen
aan de tentoonstelling meer nadeel dan voordeel zou
hebben. Men zag geen direct eigenbelang en was niet
gevoelig voor promotionele argumenten. Uiteindelijk
zou wel meegedaan worden, hoewel diverse grote
textielbedrijven ontbraken, en kreeg de tentoonstelling
toch allure door deelname van buitenlandse constructeurs van machines en hulpmiddelen.' Interessant aan
dit verhaal is dat de Tilburgse elite van textielfabrikanten een tentoonstelling niet beoordeelt op haar culturele betekenis, maar het beoordeelt op haar economische waarde. Een mogelijke discussie over een
Textielmuseum lijkt dan heel ver weg, tenzij er een
formule te bedenken valt waar museum en industrie
elkaar om economische redenen weten te vinden.

Lyon
Een bericht in het Handelsblad over de jaarmarkt te
Lyon, indertijd vermaard door de zijde-industrie, inspireert een schrijver in de Nieuwe Tilburgsche Courant
van 1 april 1916 tot een beschouwing onder de titel
'Een Tilburgsch Museum en een Tilburgsche Mis'. De
anonieme schrijver herinnert zich een bezoek van enige jaren geleden aan Lyon en in het bijzonder aan het
Palais de Bourse et du Commerce. Behalve de Kamer
van Koophandel en een handelsrechtbank bleek daar
ook het 'musée historiques des tissus', een historisch
textielmuseum, gevestigd te zijn. Hier is die combinatie van handel, economie en museum, wat mogelijk
voor Tilburg interessant zou kunnen zijn. 'Alles wat in
Lyon merkwaardig werd geweven is er ondergebracht
- wij zagen bijvoorbeeld portretten van historische
personen zooals in Tilburg ook wel ooit werden gewe-

De tweede gedachte, waar ik hier niet verder over uitweid, is de combinatie van het museum met de oprichting van een Tilburgsche Mis, of zoals nadien werd
geschreven Tilburger Mis (verwijzend naar Leipziger
Messe), een Tilburgse jaarmarkt.^
Beide initiatieven zouden volgens schrijver alleen gerealiseerd kunnen worden door 'gezamenlijk forsch
optreden, kloeke daden'. En de Tilburgers gingen
voortvarend aan de slag. Twee personen stellen tweehonderd gulden ter beschikking voor de eerste kosten,
een ander belooft 1000 gulden als de plannen tot verwezenlijking komen.'" In de Kamer van Koophandel
brengt de president de zaak ter sprake. De burgemeester blijft niet achter. Hij stelt ruimte in het gemeentehuis ter beschikking voor een overleg van enige wijze heren ter voorbereiding van de eigenlijke vergadering, waarin de zaken hun beslag moeten krijgen.
Er wordt een commissies benoemd van 'wijze heren'
om de plannen tot 'concrete voorbereidende voorstellen uit te werken.' Het gaat inmiddels over drie plannen: een museum, een Tilburgsche Beurs voor het
Zuiden en een Tilburger Mis van nationaal karakter."
En dan wordt het ineens stil. Geen bericht in de krant!
Wat is er aan de hand? Ik kan het niet anders verklaren dan dat de aandacht zich verplaatst naar toenemende spanningen in de Tilburgse textiel. Het loopt uit
tot een groot textielconflict in 1917, wat op haar beurt
leidt tot grote verdeeldheid binnen de elite in de
Tilburgse samenleving. En dan nog de Europese
Oorlog, die steeds grimmiger wordt en ontelbare
slachtoffers eist. Hoewel Nederland neutraal blijft,
krijgt de oorlog steeds meer invloed op het dagelijkse
leven. De onzekere tijden zijn niet de goede voedingsbodem om met culturele initiatieven te komen, alle
aandacht richt zich op de economie en politiek.

Een politieke epiloog
In de jaren twintig wordt de museumdiscussie opnieuw opgepakt. In 1924 wordt de Internationale

vechter van een Textielmuseum, Lambert de Wijs, zich
kandidaat voor de gemeenteraad voor deze RK Volkspartij. Hij vond dat de RK Staatspartij 'met haar vele
niet-Tilburgsche kandidaten' niet de plaatselijke belangen konden dienen. Alleen de RK Volkspartij met
zijn 'rasechte Tilburgers' kon de traditie van de stad
volgens hem beschermen.Doordat juist mensen uit
deze groepering zich ijverden voor een Textielmuseum, moet het voor de RK Staatspartij, in Tilburg
de grootste politieke partij in jaren twintig en dertig
van de vorige eeuw, een goede reden geweest zijn om
realisatie tegen te houden. Het zou teveel de belangen
dienen van in hun ogen populistische tegenstrevers uit
het kamp van de RK Volkspartij en de Nieuwe
Tilburgsche Courant.

Weefdoek door L. Ivleelis
('Weefschool Tilburg'),
vervaardigd naar aanleiding
van het bezoek van prinses
Wilhelmina aan Tilburg op 18
mei 1895. (Coli. RHC
Tilburg).

Pas na de oorlog van 1940-1945, met gewijzigde politieke verhoudingen zou in 1958 het Textielmuseum in
Tilburg, naar voorbeeld van Lyon, haar poorten openen.

Noten
Nieuwe Tilburgscine Courant, 1 april 1916.

Stalen stof van de Tilburgse
inzending aan oe
wereldtentoonstelling te
Parijs van 1878, een van de
eerste objecten (sinds 1924)
die deel uit maakte van de
historische collectie voor het
Tilburgs museum (Coli.
Nederlands Textielmuseum,
Tilburg).

Tentoonstelling van Handel en Industrie in Tilburg georganiseerd. Er is een nagebouwde weverswoning te
bezichtigen, welke tevens dienst doet als 'textielmuseum', met daarin diverse objecten opgesteld, onder
andere een 'Portefeuille In rood linnen band met het
opschrift EXPOSITION UNIVERSELLEPARIS 1878 ...
Bestaande uit 8 klappen waarop geplakt zijn 70 genummerde en geprijsde stalen van stoffen van
Tilburgsche fabrikanten, ingezonden op bovengenoemde tentoonstelling.'
De tijd leek rijp om een
textielmuseum of een historisch museum met als belangrijkste onderdeel de Tilburgse wollenstoffenindustrie op te richten. In zijn vergadering van 31 augustus
1925 besloot de gemeenteraad een commissie in te
stellen 'ter bestudeering van de mogelijkheid en wenschelijkheid van de oprichting van een museum in
deze gemeente.'''^ Merkwaardig is dat niet meer nadrukkelijk over een Textielmuseum (of industriemuseum) werd gesproken, maar meer aan een algemeen
museum of 'desnoods een Oudheidkamer' werd gedacht. In het land vond men dit vreemd. De cultuurhistoricus Johan Huizinga schreef, als voorzitter van de
Rijkscommissie van Advies inzake de Musea: 'Wij zijn
van mening dat een aan de textielnijverheid gewijd
museum in Tilburg zeer zeker reden van bestaan heeft
en ook zal blijken levensvatbaarheid te hebben.''" In
een oudheidkundig museum voor Tilburg zag men
niets. Op 1 april 1927, precies elf jaar nadat de idee
van een textielmuseum voor het eerst werd gelanceerd, werd aan de gemeenteraad een rapport door
een museumcommissie overhandigd.'^ Het werd
slechts ter kennisgeving aangenomen! Een grote stilte. Er gebeurde niets. Hadden 'de kleinmoedigen en
niet geloovenden' in de Tilburgse samenleving weer
de overhand? Mogelijk, maar met een politiek motief.
De initiatiefnemers voor een Textielmuseum moeten in
die tijd gezocht worden in de kring rond P.M. Arts, de
Nieuwe Tilburgsche Courant, de historisch publicist
Lambert de Wijs en de in Tilburg populaire RK Volkspartij. In 1927 stelde misschien wel de grootste voor-
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De missie leende in het volroomse Tilburg in
het begin van de twintigste eeuw vele gezichten. Vrijwel alle hier gevestigde congregaties stuurden missionarissen naar de heidense gebieden. Het thuisfront liet zich daarbij niet onbetuigd: van kleding (voorbeeld:
naaikring Borneo-Sumatra) tot het inzamelen van zilverpapier en oud papier, van collectes tot optochten, heel veel stond ten
dienste van de katholieke zendingsdrift.
Vanuit die verre streken kwamen vele voorwerpen naar onze contreien. Met deze etnografica kon de belangstelling voor de missie
en het werk van de missionarissen nog meer
aangewakkerd worden.

Mgr Diepen en mgr.
Straeter (resp. zittend vierde
en vijfde van links) te midden Begin twintigste eeuw onderhielden enkele Tilburgse
van de leden van het comité congregaties een eigen missiemuseum in hun kloosen de missionarissen van de ter, zoals de Kapucijnen aan de Korvelseweg (de col'Tilburgsche Missleweek' in lectie etnografica van hun missionarissen besloeg
1923, in de tuin van de zelfs twee zalen), de paters van het Heilig Hart aan de
Gildenbond in de Tuinstraat. Bredaseweg, en de congregatie van de Zusters van
(Coli RHC Tilburg). Liefde aan de Oude Dijk bestempelde hun hieraan ge-

wijde ruimte reeds als "Volkenkundig museum".
De eerste Tilburgse Missleweek werd van 27 mei tot
en met 3 juni 1923 georganiseerd in het gebouw van
de R.K. Werkliedenvereniging (Gildenbond) aan de
Tuinstraat. In de zaal was een grote missietentoonstelling ingericht. Voor de schooljeugd werden er in de
patronaten van de parochies lezingen met lichtbeelden gehouden. Of deze tentoonstelling pater Baptist,
de toenmalige provinciaal van het Missiehuis aan de
Bredaseweg, op het idee bracht is niet duidelijk, maar
hij opperde wel voor het eerst om in een museum enkele verzamelingen van Tilburgse kloosters bijeen te
brengen (zie hierboven).'
In 1928 werd dit in kringen van het gemeentebestuur
besproken. Met name dr. Hendrik Moller (1869-1940;
onder meer wethouder van Tilburg in de jaren 19271935) maakte zich hiervoor sterk. Het leidde eerst tot
contact met de Priester Missiebond en daarna met de
burgemeester van Tilburg, Vonk de Both (ambtsperiode 1915-1939). Deze Priester Missiebond, gevestigd
te Nijmegen, beheerde de collecties van curiosa en
kunst uit missielanden voor een aantal congregaties.
Het bestuur van het Nederlandsch Volkenkundig
Missiemuseum i.o. werd samengesteld uit drie leden
van de Priester Missiebond en uit drie leden benoemd
door de gemeente.
De gemeenteraad stemde op 2 juni 1932 in met de oprichting door de Stichting Priestermissiebond te
Utrecht van een stichting aan welke zal worden opgedragen de oprichting en instandhouding van een
Nederlandsch Volkenkundig Missiemuseum te Tilburg,
waarbij de gemeente Tilburg voor dekking van het exploitatietekort M 7.500 ter beschikking stelt, alsmede
een bedrag van f 2.500 voor het aankopen van voorwerpen (tegelijkertijd voor het op te richten Natuurhistorisch Museum: f 5.500, respectievelijk f 500).
Hendrik Moller schreef op 18 juli 1932 aan B en W:
"Namens het bestuur van het Nederlands Volkskundig
Missiemuseum heb ik de eer U mee te delen dat in de
vergadering van 12 julij.l. de zes benoemde bestuursleden tot zevende lid tevens voorzitter gekozen hebben de Hoogeerwaarde Heer J.F.M. Sanders, deken
van Tilburg. Het nu voltallige bestuur heeft aangewezen als ondervoorzitter de heer A. Th. van Rijen te

In een brief gedateerd 20 juni 1935 aan de missionerende ordes en congregaties in Nederland
schreef Hendrik Moller over het doel van het museum:
"Nu de werkzaamheden zover gevorderd zijn, dat met
het verzamelen van voorwerpen voor ons museum een
aanvang kan worden gemaakt Hier dienen we te onderscheiden in een naaste en onmiddellijke bedoeling,
en het eigenlijke doel waarop het museum richten
moet.
Het eerste nabijliggend doel, dat op zijn beurt middel
moet zijn voor de hogere doelstelling, is het In beeld
weergeven van het missieleven zowel de eigenlijke
zending onder de heidenen en alle niet-kristenen, als
de hereniging van alle kristelijke kerken.
Dit missieleven in de volle zin, het eigenlijke leven van
de Kerk, die Christus' woord in vervulling brengt 'Gaat
en verkondigt het Evangelie aan alle schepselen', dit
missieleven wil het Missiemuseum uitbeelden, doen
aanschouwen
door allen die het museum zullen beDe missietentoonstelling in
Tilburg, als sekretaris Dr. H.E. Moller te Tilburg, als
zoeken.
Door
die
uitbeelding van het missieleven wil
het gebouw van de
penningmeester Mgr. Th.M.P. Bekkers te Voorschohet
museum
aankweken
de wetenschappelijke kennis
Glldenbond aan de Tuinstraat ten.
van
de
Missie,
om
door
die
diepere kennis een sterker
In 1923. (ColL RHC Tilburg).
(...) Daar onmiddellijk met de voorbereidende werken
werkdadigerliefde
op
te
wekken voorde missie-arzaamheden wordt begonnen, o.a. met het zoeken van
beid
van
de
Kerk
over
de
gehele
wereld.
verbinding met de missieorden en kongregaties, en
Hiervoor
zal
het
N.
V.
M.
M.
hieraan alsmede vergaderingen enz. noodzakelijk kos1. een wetenschappelijke verzameling inrichten en
ten zijn verbonden verzoekt het bestuur als eerste bijonderhouden van alle voorwerpen, die op de missie en
drage van de gemeente Tilburg voor 't jaar 1932 te
op de zending in de meest uitgebreide zin betrekking
mogen ontvangen de som van 500,= gid."
hebben, naar de beginselen hierboven aangewezen
Het adres van het bestuur stond onderaan: Bredasche2. een boekerij en studiezaal stichten
weg 371, het thuisadres van Hendrik IVIoller.
De samenstelling van de museumcollectie was de eerste gelegenheid waarbij alle Nederlandse missiecongregaties met elkaar samenwerkten. (Over de collectie
zelve, zie: noten 2 en 3, en de bijlage).
Het materiaal zou worden bijeengebracht in een gebouw waar het 'wetenschappelijk verantwoord' zou
worden opgesteld om een inzicht te krijgen in de gewoonten, gebruiken en levensbeschouwing van de
volkeren, aan wie door Nederlandse missionarissen
het christendom werd gebracht. Het doel was t w e e ë r lei: op de eerste plaats de bevordering van de beschaving brengende missie (een geestelijk doel), en ten
tweede het kennis laten maken met de godsdienstige
opvattingen, kunst, zeden en gebruiken van de vreemde volken uit de missielanden (een meer wetenschappelijk doel). Deze vermenging met (de zendingsdrift
van) de katholieke kerk maakte dit in dienst van de
missionering opgerichte museum bijzonder. Juist deze
zendingsdrift zou later nog tegen het museum gebruikt worden, zoals we aan het eind van dit artikel
zullen zien. Dit is een cruciaal verschil met andere volkenkundige musea. Als voorbeeld het Rijksmuseum
voor Volkenkunde te Leiden, opgericht in 1837, en
daarmee een van de oudste volkenkundige musea ter
wereld. De stichter, Philipp Franz von Siebold, zag in
het museum een manier om begrip te kweken voor de
'buiten-Europeeër':
"terwijl wij aan hunne zeden niet
meer dat vreemde hulsel bespeuren, zullen wij zijne
gebruiken minder ongunstig uitleggen, hunne godsdienstmanieren minder van de onze afwijkend vinden. "

3. regelmatig wetenschappelijke missiekursussen en
lezingen inrichten.
(...) Voor ons museum is alles van belang wat inzicht
kan brengen in de geestelijke en beschavingswaarden
van de missie, in de godsdienstige en beschavingstoestanden van volken en stammen in de verschillende
missiegebieden, wat betreft hun levenswijze, kunst,
gebruiken, zeden en gewoontes. Daartoe behoren niet
alleen voorwerpen van die missievolken afkomstig,
maar ook kaarten, statistieken, boeken, tijdschriften,
handschriften, afbeeldingen, foto's, tekeningen, maketten, enz. enz. van de hedendaagse missie en uit het
verleden van het missiewerk.
(...) We hopen vrij spoedig als de omstandigheden
niet al te ongunstig blijven, in een uitgebreid en ruim
vast gebouw blijvend te worden gehuisvest Want wij
zijn op goede gronden overtuigd, dat zeker geldt voor
ons museum: non habemus hic manentem civitatem:
wij hebben hier geen blijvende woonplaats."

Conflicten
Zoals gezegd nam Moller namens de gemeente
Tilburg als secretaris zitting in het bestuur en vroeg
een beginsubsidie van f 500 om verbindingen te leggen met missiecongregaties. Moller, overtuigd dat
liefde voor de missie bij het ware geloof hoorde, liet in
zijn ijver steken vallen in de procedure. Zo beklaagde
in 1934 rector Bekkers - de nationale directeur van de
Priester Missiebond én voorzitter van het Missiemuseum - zich dat de gemeente Tilburg in een gebouw investeerde zonder hierin het bestuur van de
Missiemuseum te kennen. Moller antwoordde dat de

wachten zou dan deze Heer op 7 maart alles komen
opnemen. Het was mij echter onmogelijk hem op die
dag te ontvangen, omdat ik in de Kamer [hij was na
zijn wethouderschap lid van de Tweede Kamer geworden, CvR] aanwezig moest zijn. Een van de volgende
dagen kon hij niet. Nu komt van B & W het lakonieke
besluit, dat hij op 7 of 8 april kan komen, met de vraag
of ik hem op een van die dagen kan ontvangen. Ik vind
dit 'n handelwijze beneden alle peil; waarom moet en
zal die vreemdeling hier zijn goedkeuring moeten geven, en anders geen opening? hoe lang het ook mag
duren!"

Het missiemuseum van de
kapucijnen aan de
Korvelseweg, eerste zaal,
omstreeks 1935. (Coli RHC
Tilburg).

klacht hem verbaasde, omdat de gemeente dacht het
museum een dienst te bew/ijzen. Maar zodra hij tijd
had zou hij een vergadering met het bestuur beleggen
- en aldus stichtte Moller nog meer verwarring. Toen
hij in september 1935 met zijn wethouderschap stopte, werden de subsidies voor het Missiemuseum
prompt verminderd. Moller trok zich dit persoonlijk
aan. Zo verbolgen was hij dat hij de opening ervan
(april 1936, zie verderop) in gevaar bracht. De burgemeester liet via via vragen of Moller geen ontslag wilde nemen, wat deze na enige aarzeling deed.
Een ander conflict met B en W behelsde het eigenhandig door Moller aan willen schaffen van kasten ter
waarde van f6.500. B en W reageerde met de mededeling dat de gemeente een gebouw met inbegrip van
meubilair ter beschikking heeft gesteld, en concludeerde zelfs: "Onder deze omstandigheden kan naar
onze mening de officiële opening van het missiemuseum vooralsnog niet plaats hebben." (Brief 21 nov.
1935).

En dan was er de aanvaring over de Duitse professor
Andres die door de gemeente als deskundige aangeHet missiemuseum van de steld was. Hendrik Moller schreef hierover in een brief
kapucijnen aan de van 9 maart 1936 het volgende:
Konelseweg, tweede zaal, "Zoals u bekend is, wordt door Burgemeester (en
omstreeks 1935. (Coli. RHC Wethouders) van Tilburg geëist, dat Prof Andres eerst
Tilburg).
het ft/luseum moet goedkeuren. Na drie maanden

Moller bleef zijns ondanks toch aan, weliswaar als
waarnemend secretaris. In een brief d.d. 17 april
meldde hij de aanstaande opening op maandag 27
april. De maand daarop verving mr. H.J.A. Scheidelaar, wethouder van onderwijs van Tilburg, Moller.
Bij dit alles moet tevens gezegd worden dat Hendrik
Moller, deze onverbeterlijke solist, door zijn vele relaties, zijn schrijven en spreken heel wat voor het museum wist te verwerven, en hiermee zorgde hij voor een
doorslaggevende start.

Paleisstraat
Op de eerste verdieping van het voormalige woonhuis
van J.N. Frankenhoff, intendant van koning Willem II,
Paleisstraat 20, werd het Nederlandsch Volkenkundig
Missiemuseum ondergebracht. Op 26 april 1936 vond
de opening plaats. Mrg. A.F. Diepen, bisschop van Den
Bosch, zegende het plechtig in. (Het jaar daarvoor was
hier op de begane grond het Natuurhistorisch Museum
gestart).
Na de plechtige inzegening drukte Diepen de hoop uit
dat "de verzameling een apostolaat zou uitoefenen
door vermeerdering van het geloof, de hoop en de liefde, zoowel de goddelijke als de menselijke wetenschap dienen en vooral de liefde voor de IVIIssie hooger
opvoeren zou."
Voorwerpen die in bruikleen of als geschenk afgestaan
waren, kwamen met name van: paters minderbroeders kapucijnen, Tilburg; paters minderbroeders franciscanen. Weert; missionarissen Heilig Hart, Tilburg;
missionarissen van Scheut, Sparrendaal; Sociëteit der
Afrikaansche Missiën Kadier en Keer; paters jezuïeten,
Nijmegen; missionarissen van Mill Hill, Roosendaal;
missionarissen van het Heilig Woord, Teteringen; fraters van Tilburg; broeders Onbevlekte Ontvangenis,
Maastricht; zusters Ursulinen, Maria-oord, Vught; missiezusters van het Kostbaar Bloed, Aarie Rixtel; Witte
Zusters van Lavigerie, Boxtel; en Dochters van O.L.V.
van het Heilig Hart, Tilburg. Daarnaast schonk ook een
groot aantal particulieren het een en ander aan etnografica.
De eerste conservator, dr. Wils, werd al zeer spoedig
opgevolgd door pater Henri Geurtjens M.S.C. (periode
1936-1957, het jaar van zijn dood). Deze populaire
pater was daarvoor bijna dertig jaar zendeling geweest op de Molukken en Nieuw-Guinea. Hierover
schreef hij ook diverse boeken, zoals 'Uiteen vreemde
wereld' (1921), 'Onder de Kaja-Kaja's van Zuid NieuwGuinea' (1933J, 'Op zoek naar oermenschen' (1934),
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Missietentoonstelling (stand en 'Oost is Oost, en West is West' (1946), maar ook
Borneo) van de paters
belangrijke taalkundige studies en woordenboeken.
kapucijnen in 1947. (Coli.
Opvolgende conservatoren waren eveneens geestelijken: pater drs. F. van Trigt S.M.A., pater A. van Hout
RHC Tilburgj
S.M.A. en pater L. Wittenburg S.M.A.
Het ruimtegebrek bleef een constant probleem. Dit
was de oorzaak dat een belangrijke collectie van een
zekere professor Schmutzer in het missiehuis van de
Bredaseweg moest worden ondergebracht. Soms verkaste men naar het paleis-raadhuis, zoals in 1960.
Daar vond de tentoonstelling 'Goden, geesten, amuletten' plaats. In 1961 werd het 25-jarig bestaan gevierd
met een symposium over de wereldbeschouwingen
van de natuurvolkeren, over het hindoeïsme en over
de islam op de toenmalige Katholieke Economische
Hogeschool. In oktober 1963 vond de afscheidsexpositie plaats. Het thema was ' Ziekte en dood in Afrika'.
Ten behoeve van de cityring en het nieuwe kantongerechtsgebouw werd het prachtige pand twee jaar later
afgebroken.
Het Volkenkundig Museum'
van het missiehuis van de
Missionarissen van het H.
Hart (Rooi Harten) aan de
Bredaseweg, omstreeks
1930. (ColL RHC Tilburg).

Periode Kloosterstraat
Door ziekte van conservator pater Wittenburg werden
er na het vertrek uit de voormalige intendantswoning
in 1963 twee jaar lang geen tentoonstellingen meer
gehouden. De nieuwe conservator werd pater drs.
Gérard Pubben, lid van de congregatie van de paters

van de Heilige Geest te Gemert en ex-missionaris in
Angola. Sinds 1959 was hij conservator van het
Afrika-museum in Berg en Dal. Onder deze nieuwe
conservator werd de voormalige wollenstoffenfabriek
van de textielfirma Strater aan de Kloosterstraat nr. 24
in gebruik genomen. Het museum werd heropend op
zaterdag 19 maart 1966 door mgr. Alfrink, die het volgende hierbij uitsprak: " . . . het missiemuseum Is geen
rariteitenkabinet, het heeft onder meer tot doel een
cultureel-hlstorische bestudering van de bevolking in
de missiegebieden te maken. De kennis die hieruit
wordt geput, staat weer ten dienste van de Kerk ter
ondersteuning, om op een juiste manier te kunnen
functioneren."
Begin 1969 werd de officiële benaming: Nederlands
Volkenkundig Museum, zodat de connotatie met de
zieltjeswinnerij uit het rijke roomse leven verdween.
Pater Pubben nam in maart 1969 afscheid met de tentoonstelling 'Dorp aan de Ramu rivier', die de Papoea's tot onderwerp had. Vanaf 1 februari 1970 vervulde mej. drs. Nettie van Pesch de rol van conservator. Zij streefde meer contacten na met andere musea,
en tevens een uitbreiding van de educatieve mogelijkheden, zonder er een scholenmuseum van te willen
maken.
Ook in de Kloosterstraat bleef het behelpen, ondanks
de grotere ruimte, maar vanwege geluidsoverlast en
vocht was die verre van geschikt om de musea (ook
het Natuurhistorisch Museum was meeverhuisd) optimaal te kunnen huisvesten. Voorzitter C. Lagerberg
van het bestuur sprak bij de opening van de nieuwe
tentoonstelling 'Latijns-Amerika, volkskunst uit heden
en verleden' (1978):
"Dit is niet de behuizing waarvan we gedroomd hebben en die door de gemeente Is toegezegd. Ik verwerp
de opstelling van de gemeente tegenover ons huisvestingsprobleem. (...) Op de zolders van het zusterklooster aan de Oude Dijk ligt een grote hoeveelheid
materiaal opgeslagen. We kunnen dit echter niet in
onze tentoonstellingsruimte kwijt. Daarom Is het nu
ook zinloos nieuwe verzamelingen aan te trekken."
En de collectie was in de loop der jaren aanzienlijk uitgebreid. Het Museum had vele etnografische voorwerpen verworven, met name uit China, Japan, Indonesië,
Filipijnen, Nieuw-Guinea, West- en Centraal-Afrika en
voorcolumbisch Midden- en Zuid-Amerika.
Eind 1980 bood het college als huisvestingsmogelijkheid het pand 'Maria Goretti' aan het Wilhelminapark
aan. Ondanks dat het bestuur het accepteerde, ging
het niet door. Daarna, medio 1981, kwam het aanbod
van het Mutsaertscomplex aan de Gasthuisring, maar
dit werd afgewezen door het bestuur. Men had de
voorkeur om eventueel samen met andere instellingen
het LTS-gebouw aan de Spoorlaan te betrekken. Op
11 juni 1982 zegde het college voorlopige toezegging
toe omtrent de huisvesting van beide 'Kloosterstraatmusea' in de LTS.
Toch luidde dit het begin van het einde in. Oorzaak in
één woord: bezuiniging. Zoals het luidde in het
'Voorstel tot vaststelling van het welzijnsplan 1983 en

Pater tlenri Geurtjens M. S. C.
(1875-1957), van 19371957 consen/ator van tiet
Volkenkundig
Missiemuseum. (Coli. RHC
Tilburg).

menten, en een rebaba, een citer en een fluit. Deze
gamelan was speciaal voor het Volkenkundig Museum
gemaakt in opdracht van dr. E. Heins, etno-musicoloog te Amsterdam. Ter completering van de Indonesië-collectie. Een combinatie met het wajangpoppenspel lag voor de hand. Er kwam een educatief gamelanprogramma speciaal afgestemd op het muziekonderwijs, en er werden cursussen gamelan spelen gegeven. (In de laatste maanden werden de uitvoeringen
en cursussen verzorgd door de begin 1985 opgerichte
gamelanstichting Wiluyeng, wat Javaans is voor welkom).

het welzijnsprogramma 1983 gemeente Tilburg' (december 1982): "We weten dat het hard is om de subsidiëring van een voorziening als het V.M. tot een minimum terug te brengen, maar omdat wij genoodzaakt
zijn ook op de sector Cultuur fors te bezuinigen, kiezen
wij ervoor deze voorziening bijna geheel te laten vallen
om daardoor andere culturele voorzieningen zo goed
mogelijk te handhaven. Omdat het belang van deze
voorziening verre de grenzen van de gemeente Tilburg
overschrijdt, zijn wij van oordeel dat andere financieringsbronnen moeten worden gezocht"
Het Volkenkundig
Missiemuseum aan de
Paleisstraat boven het
Natuurhistorisch Museum,
1960. (Coli RHC Tilburg).

Het Volkenkundig Museum probeerde andere wegen
in te slaan. In 1982 schafte het een compleet gamelanorkest uit Java aan van het slendro-type (5-tonige
schaal). Het orkest bestond uit veertien slaginstru-

En conservator Nettie van Pesch schreef op 29 februari 1983 het volgende aan Botke, directeur Welzijn
Minderheden, Ministerie van W.V.C. te Rijswijk:
"Het museum heeft in haar aktiviteitenprogramma de
laatste jaren regelmatig aandacht besteed aan kuituuruitingen van minderheidsgroepen. Het is ons voornemen in de komende jaren vooral het accent te leggen op minderheidsgroepen die in de stad Tilburg en
de regio ruim vertegenwoordigd zijn. Het museum
hoopt hierdoor een bijdrage te leveren tot een betere
verstandhouding tussen de Tilburgse bevolking en de
buitenlandse groeperingen. Wij zijn voornemens dit
beleid te realiseren door semi-permanente opstellingen, waarin aandacht wordt besteed aan de geschiedenis en de kuituur van minderheidsgroepen in de regio en door eenmalige activiteiten, met name muzieken dansvoorstellingen en tentoonstellinsprojecten met
een sterk educatief karakter."
In datzelfde jaar 1983 voerde wethouder Hans Krosse
van Cultuur besprekingen met het ministerie van WVC
en de gemeente Breda over de toekomst en ontwikkeling van het Volkenkundig Museum dat zich mogelijk
zou ontwikkelen tot een rijksmuseum. Maar rijkssubsidie zou alleen kunnen als het sinds 1970 geopende
Rijksmuseum voor Volkenkunde in Breda zou sluiten.
Voortkomend uit het besluit van minister Brinkman
(Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) om in Brabant
maar één volkenkundig museum te subsidiëren. Het
Bredase museum was een dependance van het
Rijksmuseum in Leiden en de directie in Leiden wilde
Breda uit bezuinigingsoogpunt sluiten. Daarmee zou
de weg vrij zijn voor rijkssubsidie voor het Tilburgse
museum.
Het Bredase gemeentebestuur en de vriendenvereniging van het Bredase museum probeerden de directie
in Leiden en de Tweede Kamer ervan te overtuigen dat
handhaving van het Rijksmuseum voor Volkenkunde in
Breda het meest voor de hand lag. De collectie van
Breda zou van internationale allure zijn, terwijl de collectie in Tilburg zelfs geen nationale betekenis zou
hebben. Om die reden werd het Volkenkundig
Museum in Tilburg ook niet door het rijk gesubsidieerd. Het Volkenkundig Museum in Tilburg had, volgens Breda, vooral een regionaal en missionair karakter, wat niet vreemd was door de relaties met de vele
congregaties.
De gedachte dat Tilburg als regionaal steunpunt gekozen zou worden, deed de gemeente Tilburg in 1983

tauratie gereed van de voormalige textielfabriek
Mommers & Go aan de Goirkestraat als onderkomen
voor het Nederlands Textielmuseum.

De inzegening door mgr.
Diepen van liet Nederlandsch
Volkenkundig Missiemuseum
aan de Paleisstraat in april
1936. (Coli. RHC Tilburg).

besluiten om de subsidie van het Volkenkundig
Museum drastisch te verlagen - er moest immers bezuinigd worden. Ingegeven door de hoop dat het
Bredase museum, deze dependance van het Leidse
Volkenkundig Museum, zou sluiten. Misgegokt:
Brinkman zou kiezen voor het museum in Breda.

In deze woelige tijden werd ir. G.W. van Logtestijn de
nieuwe voorzitter van het bestuur van het Volkenkundig Museum, toentertijd onder meer fractievoorzitter van het CDA (en momenteel voorzitter van de nog
bestaande Stichting Volkenkundig Museum - zie verderop; tevens is hij nu verbonden aan Stichting Missio,
ofwel Pauselijke Missiewerken, te Den Haag, de opvolger van Priester Missiebond). Het aantreden van
een 'zwaargewicht' als Logtestijn heeft ook niet mogen baten. Vanaf augustus 1985 tot 1 januari 1987
was het Volkenkundig Museum nog wel open, echter
vanaf juli 1986 slechts in technische zin door het korten van de gemeentelijke subsidie. Nieuwe zaken konden derhalve niet meer geëntameerd worden. Op 15
maart 1986 vond desondanks de opening plaats van
een tentoonstelling over Marokko. In deze laatste
maanden werden diverse, wanhopige pogingen tot
overleven ondernomen. Zoals het omschakelen tot een
informatief educatief centrum, er werd aansluiting gezocht bij het Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (COS), en tenslotte, eveneens tevergeefs, evenzo
bij de Katholieke Leergangen.

Zwanenzang
Op 27 augustus 1985 kreeg het Volkenkundig
Museum zijn toegezegde nieuwe behuizing, samen
met wederom het Noordbrabants Natuurmuseum, ditmaal in de voormalige Technische School, Spoorlaan
434. Zoals gezegd zou het rijk de voorkeur geven aan
het Justinus van Nassau-museum te Breda. Vanwege
deze dreiging zag prins Bernhard af om het nieuwe
onderkomen officieel te komen openen.
Zonder subsidie waren de dagen geteld: 31 december
1986 hield het op te bestaan. De een zijn dood, de ander zijn brood, zou je haast zeggen, want hierdoor
Een van de oudste foto's van
kreeg de tot dan onafscheidelijke buurman het
het Nederlandsch
Volkenkundig Missiemuseum Natuurhistorisch Museum (het tegenwoordige Natuuruit 1936 afdeling China. museum Brabant) de beschikking over het gehele ge(Coli. RHC Tilburg). bouw. Overigens kwam in deze periode tevens de res-

Na de officiële sluiting op 1 januari 1987 braken de
dagen van het ontruimen aan. Zelfs in die periode
werd er nog iets georganiseerd: op 8 februari 1987
werd een vrouwenproject van het Volkenkundig
Museum en het Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (COS) gepresenteerd, met als thema 'Tilburgse en Indonesische vrouwen in de textielindustrie'.
Op zondag 17 mei 1987 vond op de Vrijmarkt (die gehouden werd op de Oude Markt) een protestmanifestatie plaats onder het motto: 'LAAT ANDERE KULTUREN NIET INPAKKEN'. Hierover volgde een brief op 23
juni 1987 aan het college: "Het zal U bekend zijn dat
de Vriendenkring van het Volkenkundig Musuem in samenwerking met de Gamelan Stichting Wiludyeng een
aktie opgezet heeft om de sluiting van het Volkenkundig Musuem ongedaan te maken. De aktie is zeer
succesvol verlopen." Ruim 3.500 sympathisanten ondertekenden het proces tegen sluiting plus een aantal
onderwijs- en welzijnsinstellingen. Tevergeefs.

Afsluiting
Een gedeelte van de collectie dat in bruikleen was gegeven, ging terug naar de eigenaars (met name kwam
veel terecht in het Karmelietenklooster Elzendaal - nu
conferentieoord - te Boxmeer), de resterende paar
duizend voorwerpen kregen als nieuwe bestemming
de universiteit van Nijmegen. De in 1991 in het leven
geroepen Stichting Volkenkundig Museum heeft toen
deze objecten voor tien jaar in bruikleen afgestaan (en
dit loopt nog steeds). Op haar beurt rekent de universiteit hiervoor geen opslagkosten. Bij tijd en wijle wordt
een keuze eruit tentoongesteld in het museum van de
universiteit Wellicht dat in de toekomst het geplande
Stadsmuseum van Tilburg hier ook gebruik van zal

2003. En; www.steyler.nl
2.

In zijn 'Museumboek voor Noord-Brabant' (1982) omschreef Harry
Verwiel de toenmalige collectie. Vier gebieden werden permanent gerepresenteerd met een omvangrijke eigen collectie; Latijns-Amerika,
Indonesië, Nieuw-Guinea en Afrika, De afdeling Latijns-Amerika bevatte voorwerpen die betrekking hadden op de bestaanswijze en de
volkskunst van de vroegere en de huidige bevolkingsgroepen. Veel
grafvondsten uit de voor-Spaanse periode van keramiek, zoals beelden van krijgers. Van de Maya-cultuur stonden godenbeelden opgesteld, maar ook contemporaine volkskunst, zoals textilia, was te bezichtigen. De afdeling Indonesië behelsde wajangpopen in leer en
hout, textielkunst, vlechtwerk, sieraden en cultusbeelden. Zo stond er
een groot voorouderaltaar, afkomstig van de Tarimbar-eilanden, In de
afdeling Nieuw-Guinea was vooral houtsnijwerk te bewonderen; maskers, grote voorouderpalen en -figuren, een kano. gebeeldhouwde en
gesneden voorstevens van kano's, schilden en godenbeelden. Uit
Afrika stamde een collectie maskers en beelden, maar ook een grote
versierde deur van een heiligdom waar eens inwijdingsplechtigheden
plaatsvonden. Films over deze collecties werden op afspraak voor
groepen getoond.
Kleinere stukken als beeldjes, gebruiksvoorwerpen, sieraden amuletten en kralenwerk werden vaak tijdelijk in vitrines van de permanente
tentoonstelling gelegd via een roulatiesysteem. Voor het laten zien van
deze snuisterijen hoefde de expositieruimte niet te worden aangepast.
Toch bleven er uit ruimtegebrek grote collecties altijd in de kast, zoals
een serie van wel honderd verschillende, vaak fraai bewerkte
Afrikaanse werpsperen en werpspiesen, met punten van verschillend
metaal of van palmhout,

3,

In het Regionaal Historisch Centrum bevindt zich ook een handgeschreven inventaris van de collectie. Hierbij vallen op; nummer A 406
en nummer A 431, respectievelijk "gesnelde kop" (waarde ƒ 30) en
"doodshoofd v. voorouders" (f 10). Menselijke overblijfselen dus, typisch uit de missionerings- c.q. koloniale periode. Pas lang daarna zijn
deze uit zowat alle musea verwijderd, dat wil zeggen; uit het zicht gehaald en verdwenen in de depots. Raadselachtig en intrigerender blijft

kunnen maken (en zo wordt een cirkel rond).

Het Voll<enl<undig Museum in
1954. (Coli. RHC Tilburg).

Het archief

van het Nederlands(ch)

Volkenkundig

nummer 536; "Javaanse bruid" (f500). Was dit een aldus opgetuigde
pop? Ook bezat het museum een collectie dolken, waarvan er ver-

(Missie)Museum bevindt zich sinds 1995 in het Ge-

schillende gemaakt waren van menselijk dijbeen. Over deze kwestie

meentearchief Tilburg, het huidige Regionaal Histo-

zie; Boudewijn Büch (2001); 'De hele wereld in een vitrinekast', hoofd-

risch Centrum Tilburg.

stuk 'Van Tasmanië tot en met de Noordpool. Over het tentoonstellen

Met dank aan de heer ir. G.W. van Logtestijn

van dode mensen of delen van mensen in het museum'.

Bronnen

Bijlage
Bewerking

Regionaal Historisch Centrum Tilburg (RHCT);
- Archief Volkenkundig Museum 1932-1989, nummer 517. met name do-

van:

RHCT,

Archief

Volkenkundig

IVluseum 1932-1989, archiefnummer 517, doos nr.
20, Samenstelling en omvang van de collectie, per

zen 16,17,18,19, 20 en 45.
- Collectie documentatie nummer 547, met name krantenknipsels.

juni 1983, zoals beschreven in het Beleidsplan ja-

- Website rhc.tilburg.nl: Ronald Peeters (1999); De museumkwestie en de

ren '80.

historische coiiectie Tilburg.
- Diversen (z.j.=2001); Museumgids Rijksmuseum voor VolkenkundeDe collectie van het Volkenkundig Museum omvatte
(Leiden).

6.000 voorwerpen en was afkomstig uit een groot

- Frans Ellenbroek (eindred.) (1985); 50 Jaar Noordbrabants Natuurmuseum aantal gebieden. Het zwaartepunt lag op Zuid- en
(Tilburg).

Zuidoost Azië. Dr. S. Kooijman, voormalig onderdirec-

- Ronald Peeters en Ed Schilders (1990); Katholiek Tilburg in beeld(JWburg). teur

van

het

Rijksmuseum

voor Volkenkunde

te

- Cees van Raak (2001); Cultureel Lexicon Tilburg /945-2000 (Tilburg).

Leiden, had de verzameling op waarde getoetst en hij

- A.H.M. van Schalk (1988); Dr Hendrik Moller 7S69-Ï940(Tilburg).

benadrukte de authenticiteit en de goede kwaliteit van

- HarryVerwiel (1982); Museumboek voor Noord-Brabant {Baarn).

de collectie, waaronder zich een aantal uiterst waardevolle en unieke etnografica bevond.

1.

Noten

Hieronder volgt een overzicht van de samenstelling

Er bestaat in Nederland nog één missiemuseum, dat te Steyl

van de verzameling, gespecialiseerd naar herkomst en

(Limburg), waar sinds 1931 niets aan de inrichting is veranderd. Zie;

onderwerp, met de aantekening dat de aantallen

T. van den Boomen (2003); 'Etalage", in; NRC Handelsblad, 15 juli

slechts bij benadering de omvang weergeven.

Belangrijke onderdelen: voorouder-altaar Tanimbar
(Zuidoost-Molukken), toverstaven uit Sumatra (Batak).
- Hindoeïsme: kunstvormen in relatie met het hindoeïsme: tempelfragmenten (gedeelteijk afgietsels),
hindoe- (Javaanse) cultusvoorwerpen en grafgiften.
Aantal: 70.
Het museum bezat tevens een twintigtal unieke beelden, voorstellende figuren uit het christendom en gemaakt in hindoeïstische stijl. De beelden waren in de
jaren twintig van de vorige eeuw vervaardigd door een
Javaanse kunstenaar in opdracht van Nederlandse
particulieren.
- Islam: cultusvoorwerpen, koran, model van een moskee. Aantal: 7.

Het Volkenkundig Museum in 1 • Azië
de Kloosterstraat 1985. 1.1. Indonesië, totaal aantal voorwerpen: 3215, voor(Coli. RHC Tilburg). namelijk afkomstig uit Java, Sumatra, Kalimantan
(Borneo), Bali, Flores en Zuidoost-Molukken (Tanimbar- en Kei-eilanden).
- Voorwerpen betreffende bestaanswijze: voeding,
huisraad, wapens, speelgoed, houtsnijwerk. Aantal:
1288.
Bijzondere onderdelen: een collectie houtsnijwerk/
bamboebewerking uit Kalimantan (voormalig Borneo).
- Muziekinstrumenten: diverse snaar- en tokkelinstrumenten, fluiten, slaginstrumenten. Aantal: 100.
Bijzonder onderdeel: een compleet gamelan-orkest uit
Java.
- Textilia: diverse weefsels en kledingstukken, gemaakt volgens verschillende in Indonesië voorkomende technieken; enkele weefgetouwen. Aantal: 273.
- Versierselen: vervaardigd uit verschillende materialen. Aantal: 1345.
Belangrijke onderdelen: kralenwerk en zilverwerk uit
Volkenkundig Museum op de Kalimantan (Dajakstammen).
Kruikenmarkt op 11 juli Religie/magie: beelden, maskers, attributen medicijn1981. (Coli. RHC Tilburg). man, magische symbolen. Aantal: 112.
Consen/ator Nettie van
Pesch in een stand van het

1.2. Fillipijnen. totaal aantal voorwerpen: 200, met de
aantekening dat de collectie zeer beperkt was en onvoldoende geïdentificeerd. Een groot deel van de voorwerpen was afkomstig van de eilanden Luzon en
Mindanao, van een aantal was de exacte herkomst onbekend.
- Voorwerpen betreffende bestaanswijze. Aantal 142.
- Weefsels, sieraden. Aantal: 43.
- Enkele voorwerpen betreffende de religie en de invloed van het christendom, waarvan het belangrijkste
een voorouderbeeld, gemaakt van de wortels van een
reuzenvaren.
1.3. China, totaal aantal voorwerpen: 660, met nadruk
op religieuze kunst en kunstnijverheid. Een groot deel
was afkomstig van Chinezen op Sumatra, waardoor de
verzameling geenszins een representatief beeld gaf
van de traditionele Chinese cultuur.
- Voorwerpen betreffende bestaanswijze. Aantal: 115.
- Weefsels en sieraden. Aantal: 120.
- (Religieuze) kunst, beeldjes van aardewerk, hout en
speksteen en enkele huisaltaartjes. Aantal: 100.
Bijzonder onderdeel: beeldengroep die als grafgift
meegegeven werd aan een ongehuwde man.
- Kunstnijverheid, voornamelijk houtsnijwerk, aardewerk, speksteen, ivoor, koper. Aantal: 330.
1.4. Overige Aziatische landen
De collectie omvatte een klein aantal voorwerpen uit
Japan, India, Thailand, Pakistan, Tibet.
2. Nieuw-Guinea
Totaal aantal voorwerpen: 677, waarvan een aantal
niet geïdentificeerd. De geïdentificeerde voorwerpen
kwamen voornamelijk uit zuidelijk en centraal Irian
Jaya (= provincie van Indonesië) en noordelijk PapuaNieuw-Guinea (= onafhankelijke republiek).
- Voorwerpen betreffende bestaanswijze. Aantal: 372.
Bijzondere onderdelen: enkele manshoge schilden
met ornamentversieringen en een boomkano.
- Kleding en versierselen: voornamelijk vezelrokjes,
boombastweefsels en sieraden gemaakt van natuurlijke materialen. Aantal: 217.
- Religieuze kunst: voorwerpen met magische betekenis, maskers, beelden, trommels, huisversieringen.
Aantal: 88. Bijzonder onderdeel: een geestenpaal die
als dakstut diende voor een ceremonieel mannenhuis.

Buitenobject van het
Voll<enl<undig Museum in de
Kloosterstraat achter de
stadsschouwburg. Het Is een
draagplateau met drie
totems, ven/aardigd door
C.L.M.C. Witte-Brooyman uit
Boxtel, 1980. (Coli. Archief
Volkenkundig Museum, RHC
Tilburg).

- Koperwerk. Aantal: 16.
- Weefsels en sieraden, onder meer veel bronzen armringen. Aantal: 151.
- Religieuze kunst: beelden, maskers, amuletten, attributen medicijnman. Aantal: 116.
4. Zuid-Amerika
De collectie Zuid-Amerika had zowel betrekking op de
pre-columbiaanse tijd als op de Spaans-koloniale en
de moderne tijd. De collectie was te beperkt om een
gemeenschappelijk cultuurpatroon of een representatief beeld van een land of groep landen te geven.
4.1. Bolivia, totaal aantal voorwerpen: 265.
- Voorwerpen uit de pre-columbiaanse tijd: wapens,
gebruiksvoorwerpen, sieraden, aardewerk. Aantal:
200.
- Voorwerpen uit de koloniale en moderne tijd: weefsels, zilverwerk en religieuze voowerpen. Aantal: 65.
4.2. Peru, totaal aantal voorwerpen: 22.
- Voorwerpen uit de pre-columbiaanse tijd: aardewerk
en textiel. Aantal: 15.
- Voorwerpen uit de Spaans-koloniale tijd: weefsels.
Aantal: 7.

3. Afrika
Totaal aantal voorwerpen: 705, afkomstig uit een
groot aantal landen en daarom niet representatief voor
enig land of gebied.
- Voorwerpen betreffende het dagelijks bestaan.
Aantal: 326.
- Muziekinstrumenten. Aantal: 46. Bijzondere onderdelen: een rijk versierde danstrom en een complete
setsignaaltrommen.

Javaanse houtsnijkunst
voorstellende God de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest,
in de dependance van het
Volkenkundig Museum in het
Missiehuls aan de
Bredaseweg, 1957. (Col
RHC Tilburg).

4.3. Chili, totaal aantal voorwerpen: 116.
- Voorwerpen uit de pre-columbiaanse tijd: aardewerk. Aantal: 41.
- Voorwerpen uit de moderne tijd: textilia, aardewerk,
devotieartikelen. Aantal: 75.
4.4. Overige Zuidamerikaanse landen
De collectie bevatte ook vijftig voorwerpen uit Costa
Rica, San Salvador, Guatemala, Argentinië, Brazilië.

Naoorlogse monumenten?!!

Het 'Academiegebouw' van H.A. Maasl<

hetjongste gemeentelijl<e monument van Tilb
Joost Op 't Hoog *

'JoostOp Woog (1959)is
l<unstiiistoricus en is sinds
1989 werl<zaam binnen de
monumentenzorg, vanaf
november2001 als
beleidsmedewerker
monumenten en beeldende
kunst van gemeente Tilburg.

Monumenten en monumentenzorg zijn begrippen die al geruime tijd in onze samenleving en het normale spraakgebruik zijn ingeworteld. Toch zijn de associaties die deze
begrippen oproepen in de afgelopen decennia sterk gewijzigd en gaat de gedachtevorming daarover nog steeds door.

Tot ver in de jaren zeventig van de twintigste eeuw
waren monumenten vooral die gebouwen die op overduidelijke wijze van een eerbiedwaardig en veelal ver
verleden getuigden. Bouwkunst van na 1850 werd
door Rijk en publiek slechts zelden als 'monumentaal'
erkend. In de jaren tachtig en negentig van de twintigste eeuw is daarin verandering gekomen. Middels een
grootschalig inventarisatieproject van alle Nederlandse architectuur uit de periode 1850-1940 (het M.I.P)
werd kennis vergaard over de bouwkunst uit die tijd.
Het M.I.P. leidde ertoe dat de rijkslijst van beschermde
De tekenacademie aan de monumenten een zodanige uitbreiding kreeg dat inProf. Cobbenhagenlaan in middels zowel landelijk als lokaal een representatieve
1974 (Foto RienSiers. coli. doorsnee van de architectuur van voor 1940 beRHC Tilburg). schermd is. Mede doordat in 1988 de Monumenten-

wet ingrijpend gewijzigd is, hebben gemeenten de
mogelijkheid gekregen een eigen monumentenbeleid
te ontwikkelen. De meeste Nederlandse gemeenten
hebben deze kans aangegrepen en een op de eigen
specifieke situatie toegesneden monumentenbeleid
ontwikkeld. Ons begrip over wat monumenten en monumentenzorg zouden moeten zijn, is door het M.I.P.
en de Monumentenwet 1988 grondig veranderd. Niet
slechts de overduidelijke topstukken uit het verleden
kunnen worden beschermd, maar ook panden en objecten als; rijtjeshuizen, utiliteitsgebouwen of straatmeubilair kunnen, mits zij aan een aantal selectiecriteria voldoen, voor de monumentenstatus in aanmerking komen.

Leeftijd
Een actueel thema in ons denken over monumenten
betreft de ouderdom van een monument. Hoe oud
moet iets eigenlijk zijn voordat het gewaardeerd kan
en mag worden op grond van de cultuurhistorische of
architectuurhistorische waarde die het bezit? Wat zijn
de criteria waaraan getoetst kan worden?
Over de ouderdom van een beschermd monument is
de Monumentenwet 1988 duidelijk. Deze moet tenminste vijftig jaar bedragen. Het voornaamste argument voor deze leeftijdsdiscriminatie is dat een generatie niet objectief over haar eigen bouwkunst kan oordelen en dat dit oordeel beter aan een volgende generatie kan worden overgelaten. De nadelen van deze
wel erg absolute regel zijn dat het erfgoed van na
1940 (eigenlijk 1953) min of meer vogelvrij is, en dat
niet alleen sloop maar ook moderniseringen en herstructureringen, potentiële toekomstige monumenten
onherstelbaar kunnen beschadigen. Het Rijk is inmiddels voorzichtig begonnen met de opzet van een methodiek om de architectuur en stedenbouw uit de
'Wederopbouwperiode'' in kaart te brengen en te beoordelen. In de komende jaren zullen hiervoor zowel
criteria als nader beleid ontwikkeld worden.
Hoewel het dus nog wel even zal duren voordat er een
goed landelijk overzicht van de architectuur en stedenbouw van na 1940 bestaat en het Rijk geen wettelijke basis heeft om architectuur van na 1953 te beschermen, hebben gemeenten, op grond van de eigen
monumentenverordeningen, wel de mogelijkheid om

Het Academiegebouw
Als een onbedoeld maar toch min of meer officieus
startsein voor de uitvoering van één van de belangrijkste taken van de Tilburgse monumentenzorg van de
komende jaren, is op 13 oktober 2003 het Academiegebouw aangewezen als beschermd gemeentelijk
monument. Hiermee kon positief gereageerd worden
op bezorgde signalen van onder meer de Bond van
Nederlandse Architecten en de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg die de dreigende sloop van het gebouw terecht als een aantasting van het naoorlogse
erfgoed zagen. Na de voltooiing van de tweede fase
van het Kunstcluster zal de huidige gebruiker, Fontys
Hogescholen, het pand waarschijnlijk verlaten. Hoewel
er nog wordt gezocht naar een nieuwe functie en gebruiker, lijkt het gevaar voor sloop van het Academiegebouw hiermee geweken.

Het Academiegebouw, 2003 alvast de evidente topstukken uit die tijd te identifice(Foto Joost Op Woog).
ren en te beschermen.

De toekomst
Op landelijk en locaal niveau is in de afgelopen jaren
een voorzichtig begin gemaakt met het identificeren
van deze krenten in de pap. In 2002 verscheen bij uitgeverij Waanders het prachtige boek: Toonbeelden
van de wederopbouw'; een coproductie van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en het Nederlands
Architectuurinstituut onder redactie van Marieke Kuipers. Eveneens in 2002 verscheen bij het Centrum
voor Architectuur en Stedebouw Tilburg (CAST) de
'Architectuurgids Tilburg 1850-2001', met teksten
van Klazien Brummel.
Als voorlopers van een definitieve architectuurhistorische waardebepaling, geven beide boeken alvast een
voorproefje van de naoorlogse objecten en stedenbouwkundige structuren die op de monumentenlijsten
van de (nabije) toekomst zullen prijken.
Hoewel op Tilburgs niveau vooralsnog een totaaloverzicht en beoordelingskader van de naoorlogse architectuur en stedenbouw ontbreken, is het op basis van
de inmiddels ter beschikking staande gegevens geen
enkel probleem om nu al een enkele van de locale
krenten uit de naoorlogse pap te benoemen. Het zijn
gebouwen die iedere Tilburger kent, al zal niet bij iedereen onmiddellijk de associatie met monumenten
opkomen. Misschien moet daar nog wat tijd overheen
gaan.
Een korte opsomming: het door K.C. van der Gaast in
1957 ontworpen maar pas in 1965 gerealiseerde stationsgebouw, de door B. Bijvoet van bureau G.H.M.
Holt en B. Bijvoet in 1953 ontworpen in 1961 gerealiseerde stadsschouwburg, het door J. Bedaux in 1963
ontworpen in 1969 gerealiseerde kantongerecht of het
door H.A. Maaskant in 1965 ontworpen en tussen
1969 en 1972 gerealiseerde Academiegebouw. Deze
lijst van naoorlogse architectonische Tilburgse pareltjes kan moeiteloos uitgebreid worden. Er valt nog veel
te ontdekken en cultuurhistorisch te waarderen. Een
prachtige taak voor de komende jaren.

De "Academie voor Beeldende Vorming" (oorspronkelijk "Academie voor opleiding van teken- en handvaardigheidsleraren") is in 1965 ontworpen door het architectenbureau Maaskant, Van Dommelen & Kroos uit
Rotterdam. Het gebouw, dat is opgetrokken in een
brutalistische^ en modernistische vormentaal, is in de
periode 1969-1972 gerealiseerd. Het is het eerste gebouw in Nederland dat specifiek als kunstacademie is
ontworpen en gebouwd. Het bouwwerk is, gezien de
materiaalkeuze en de verhoudingen, een sprekend
voorbeeld van het naoorlogse moderne bouwen en
wordt hierin sterk beïnvloed door het werk van de architect Le Corbusier. Architect Hugh Aart Maaskant
(1907-1977), die onder meer de Euromast te Rotterdam, de pier in Scheveningen en het provinciehuis in
's-Hertogenbosch ontwierp, behoorde in het naoorlogse Nederland tot de meest productieve en succesvolle
architecten.
De Academie is een belangrijk onderdeel van een stedenbouwkundig ensemble van grote gebouwen in een
groene zone aan de noordzijde van de Professor
Cobbenhagenlaan (stedenbouwkundig plan A. Komter),
iets ten oosten van het universiteitsterrein. Het vrijstaande gebouw heeft een vierkante grondslag (60 bij
60 meter) en telt vier, ten opzichte van elkaar verspringende, bouwlagen onder eveneens verspringende volumes van platte daken. Het hoogste dak bevindt
zich op 15 meter boven het maaiveld. Aan de noordzijde en westzijde van het gebouw bevinden zich enkele
(niet beschermde) noodlokalen. Het gebied tussen de
noordgevel van het gebouw en de Professor Verbernelaan wordt benut als parkeerterrein en groenvoorziening.
De architectuur van het gebouw wordt met name bepaald door de functie. Het exterieur is een logische
vertaling van het interieur. Het constructieve schema
bestaat uit; een betonskelet dat aan de buitenzijde is
afgedekt met betonnen prefabplaten waartussen metalen schuiframen zijn geplaatst. Binnen is het skelet,
waar nodig, ingevuld met houten puien en betonstenen wanden. De betonconstructies en betonstenen
wanden zijn onbehandeld in het zicht gelaten.

De hoofdingang van het Academiegebouw bevindt
zich aan de zuidzijde (Professor Cobbenhagenlaan),
Op het geplaveide rechthoekige voorplein ontvouwt
zich een monumentale betonnen hoekige bordestrap
met stalen leuningen. De trap leidt naar een soort tussenverdieping waarin de feitelijke entree verscholen
gaat onder de overhangende bovenliggende verdieping. De als een balkon behandelde verdieping rust
over de gehele gevelbreedte op vierkante betonnen
kolommen. De onderzijde van de overhangende gedeeltes is bekleed met onbewerkte houten planken die
een rechtstreekse verwijzing zijn naar de in het ruwe
betonwerk in het zicht gelaten afdrukken van de bekistingen.
De balkonverdieping wordt als het ware omlijst door
een zwaar aangezette overkragende daklijst waardoor
een sterke licht-donker werking ontstaat.
De meest bezienswaardige en karakteristieke zijde
van het gebouw is de noordzijde (Professor Verbernelaan) die bijna sculpturaal in glas en staal is vormgegeven. De hellende glaswand wijkt per verdieping
steeds iets terug. Op elk van de drie bouwlagen is gebruik gemaakt van een driehoekige sheddakachtige

Het Academiegebouw, 2003
(Foto Joost Op Woog).

uitspringing over de lengte van het linkergedeelte van
de gevel die dient ter verkrijging van optimaal licht ten
behoeve van de daarachter gelegen atelierruimten.
Een bijzonder, zowel functioneel als sculpturaal, element is de verrijdbare stalen glazenwassertrap die in
vormgeving de verdiepingsgewijsde uitspringingen
van de gevel volgt. Aan de linkerzijde van het ateliergedeelte bevindt zich achter een opgaande glaswand
de ietsterugliggend geplaatste achteringang met trappartij. Een speels accent wordt gevormd door het sober vormgegeven betonnen bankje dat tegen de zijwand van het ateliergedeelte is geplaatst.
Rechts van de achteringangpartij bevinden zich over drie
bouwlagen leslokalen met samengestelde stalen ramen.
De oost- en de westzijde van het gebouw zijn relatief
sober vormgegeven en hebben een meer ingetogen en
gesloten karakter dan de beide andere gevels. In beide
gevels is, sterk terugspringend, een gebouwhoge glazen lichtwand van circa 7 meter breedte met stalen

kozijnen en ramen toegepast. De lichtwanden verzorgen de daglichttoetreding van de centrale hal.
De entree op de verdieping voert naar een grote vide
waar de circulatieruimtes en trappen omheen liggen.
Via deze gebouwhoge centrale hal worden alle verdiepingen ontsloten en door middel van een stelsel van
trappen met elkaar verbonden. In de zuidelijke wand
van het noordelijke gedeelte is een liftkoker met lift
geplaatst. De verdiepingen, die eigenlijk behandeld
zijn als halve bouwlagen, zijn niet strikt boven elkaar
geplaatst maar verspringen steeds van noord naar
zuid in hoogte. Aan de zuidzijde zijn naast de portiersloge voornamelijk leslokalen gerangschikt terwijl (vanwege de gelijkmatige lichtinval) aan de noordzijde
voornamelijk ateliers gesitueerd zijn. In de ateliers zijn
grote, op maat gemaakte spoelbakken en aanrechten
van terrazzo geplaatst. Alle gebruiksruimten, waaronder ateliers, theorielokalen, administratieve afdeling,
bibliotheek en garderobe, zijn per vloerniveau verschillend gegroepeerd rond de centrale aula. Deze
aula is ontstaan uit een samenvoeging van overblijfen tentoonstellingsruimte. Aan het plafond is een
bronzen sculptuur, die een paard verbeeldt, opgehangen. De sculptuur is van de hand van de Maastrichtse
kunstenaar Arthur Spronken en maakt nadrukkelijk
deel uit van het ontwerp van het gebouw.
Door het gehele gebouw is een zwarte kunststofvloer
toegepast. De plafonds zijn hoofdzakelijk samengesteld uit houtwolcementplaten en zogenaamde Robertsondakplaten. De toegepaste skeletbouw geeft de
gebruiker een grote vrijheid het pand naar eigen inzicht te benutten. Het skelet is, waar nodig, ingevuld
met houten puien en betonsteenwanden.
Opvallend is de lichtheid van het interieur en de
speelsheid waarmee met rechte vormen, lijnen en volumes wordt omgegaan. Maaskant bereikt op deze
wijze een totaal ander soort monumentaliteit dan op
grond van de vormentaal van het exterieur verwacht
kan worden.
In het gebouw zelf is geen andere ornamentiek toegepast dan de nadrukkelijk in het zicht gelaten bekistingafdrukken in het beton. De richting van deze bekistingafdrukken wordt benut voor het aangeven van horizontale en verticale accenten in wanden. Pas bij nadere
beschouwing valt op dat de strakke functionaliteit in de
gebruikte constructies en vormentaal deels maar
schijnbaar is. Op een aantal plaatsen in het gebouw
heeft de architect bewust gekozen voor onlogische,
schijnbaar vreemde verbindingsmethoden voor staalbalken en betonconstructies. Al deze elementen doen
vermoeden dat het gebouw eerder met nadrukkelijk
esthetische dan ethische bedoelingen is ontworpen.
Het 'Academiegebouw' is aangewezen als gemeentelijk monument omdat het:
• Kan gelden als een hoofdwerk in het oeuvre van de
landelijk belangrijke architect H.A. Maaskant; zowel
vanwege de esthetische kwaliteiten als vanwege de
voor Maaskant unieke typologie.
• Architectuurhistorische

en typologische

waarde

heeft als het eerste gebouw in Nederland dat specifiek als kunstacademie is ontworpen en gebouwd.
• Een fraai en zeer gaaf voorbeeld, zowel voor wat betreft het interieur als het exterieur, is van het brutalistische en modernistische bouwen uit de periode
na de Tweede Wereldoorlog.
• Ensemblewaarden heeft als belangrijk onderdeel
van de door A. Komter geconcipieerde stedenbouwkundige visie ten aanzien van de verbinding van het
universiteitsterrein met de Tilburgse binnenstad.
• Een aanzienlijke cultuurhistorische waarde heeft
vanwege de betekenis in de zin van ontwikkelingen
in onderwijs en maatschappij.

Provoost en hoewel het een lay-out heeft die pijn aan
ogen en nek doet, bevat het een schat aan informatie
en heeft het vele prachtige illustraties.

Noten
1.

Er bestaat nog geen uniforme uitleg van het begrip Wederopbouwperiode. In de regel wordt hiermee de periode van na de Tweede
Wereldoorlog tot circa 1965 aangeduid, maar ook de periode tussen
1940 en 1970 is in dit verband al genoemd.

2.

Het brutalisme is een stroming in de architectuur die in de jaren vijftig
van de twintigste eeuw ontstaat, waarbij ideeën over het welzijn en
bewustzijn van de bevolking gecombineerd worden met een vormen-

Voor wie meer wil weten over de architect Maaskant is
in 2003 bij uitgeverij 010 in Rotterdam het boek:
'Hugh Maaskant, architect van de vooruitgang' verschenen. Het boek is geschreven door Michelle

Tilburg
kort
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taal die het materiaal zich in alle eerlijkheid in schijnbaar ruwe en onbewerkte vorm aan de beschouwer laat tonen. In het late werk van de
Franse architect Le Corbusier (1887-1965) komen deze ideeën tot
wasdom.

Anne-Miek Poelmans (eindred.), Gereserveerd engagement Karei Veraghtert, Ad van den Oord en Arnoud-Jan Bijsterveld,
bij het afscheid van Ton van Velzen rector Sint-Odulphus- Univesiteit van Tilburg. Investeren in kwaliteit. Universiteit
lyceum 1990-2003 (Tilburg, Sint-Odulphuslyceum, 2003),

van Tilburg 75 jaar waardenvolle universiteit, deel III

157 bIz.

1977/2002 (Tilburg, Dutch University Press, 2003), 440 bIz.
geb. ISBN 90-3619-231-5.

Koos Tuitjer, 'Jace van de Ven geroepen tot het stadsdichters-

Drie delen in cassette : ISBN 90-3619-241-2.

ambt', in: Brabant Cultureel jrg. 52, nr. 7, sept. 2003, p. 20-21.
N.B. Met zeven gedichten van Jace van de Ven in Brabant

Korrie Bezems, Mijn eerste jaar in Dalem Zuid. Een Vinexwijk

Literair, p. 1-7, bijlage bij Brabant Cultureel, jrg. 52, nr. 7, in wording (Tilburg, 2003), 160 biz, met 121 kleurenfoto's.
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ISBN 90-807805-1-0. €17.50.

Opgericht in mei1953 ais jeugddoedelzakband de Scotjes
(Tilburg. Vereniging Dutch Pipes and Drums, voorheen de

Anna van der Burgt. 'Pierre Bogaers, dichter', in: Brabant
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Scotjes, 2003), 66 biz., geb. ISBN 90-9016924-5.
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74328-73-3, €15,

Henk van Doremalen m.m.v. Martin van Broekhoven, NedTrain dichten van Pierre Bogaers in Brabant Literair p. 10-14, bijlage bij Brabant Cultureel jrg. 52, nr, 7, sept, 2003.
Tilburg 1868-2003. Geschiedenis van de spoorwegwerkplaats
d'n Atelier (Tilburg, NedTrain Tilburg / Henk van Doremalen
Producties, 2003), 112 bIz., geb. (niet in de handel).

Paul Spapens, Peerke Donders, een Tilburger van deze tijd
Weverszoon uit de negentiende eeuw boegbeeld van multi-

Pierre Bogaers, De gele öoof (Heerlen, eigen uitgave, 2003).

cultureel r/fturg (Tilburg, Pater Dondersvereniging, 2003),

N.B. Gedichtenbundel met gelimiteerde oplage van 200 ex. (inl.
Dick Heins en Rob van Bavel, Groot Tilburgs puzzelboek auteur, tel. 045-5422595 of e-mail: pierre26@wanadoo.nl).

Elke dag de prent van de week 2004 (Goirie, Cees Robben

(2003), 48 bIz., € 3,95.
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Vervolg vanp. 184.

Udenhout', in: De Kleine Meijerij 54, 2003, nr, 2, p. 55-68.

Mark van den Hoven, Bladeren door Tilburg (Tilburg, eigen
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waardenvolie universiteiL deel I 1927/1954 (Tilburg, Dutch
University Press, 2003), 277 bIz. geb. ISBN 90-3619-241-2.

1774', in: De Kleine Meijerij, 54, 2003, nr. 3, p. 102-106.

Jef en Frank van Gils, Een monument voor de fotograaf
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Frans van lersel, 'De nieuwe dorpsschool van Udenhout in
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Ronald Peeters

Scheurkalender Cees Robben
Het was natuurlijk te voorspellen. Toen afgelopen oktober een scheurkalender met 366
prenten van de week van Cees Robben verscheen, was de oplage van bijna 3.800 nagenoeg meteen uitverkocht. Er volgde een
herdruk van 1.000 exemplaren. Het uitgeven
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van een scheurkalender in deze tijd van het
jaar is meestal een succesvol product. De
Cees Robben Stichting selecteerde 366 tekeningen uit het totale oeuvre van ongeveer
1.800 prenten die Robben tussen 1953 en
1988 tekende. En hoeveel mensen zouden
niet twee exemplaren hebben gekocht: een
om te scheuren en een om kompleet te houden en te bewaren?

De Cees Robben

Stichting timmert goed aan de weg door die
karakteristieke prenten van Robben voor eenieder bereikbaar te maken.

Ronald Peeters
Elke dag de prent van de week 2004 (Goirie,

Gids door de Kanaalzone

Cees Robben Stichting, 2003), scheurkalender met 366 prenten. € 13,95.

In opdracht van de gemeente Tilburg in het
kader van KORT, Kunst in de Openbare
Ruimte van Tilburg, maakte fotograaf, schrijver en kunstenaar Paul Bogaers een opmerkelijk kunstproject. Opmerkelijk omdat de
gemeente nu eens niet koos voor subsidië-

Elke

dag

de prent van de week

ring van een tastbaar kunstobject in de openbare ruimte maar voor het medium fotografie
in een smaakvol vormgegeven 240 pagina's
tellend boek. Bogaers is helemaal in zijn element want hij wil alles weten over een klein
en redelijk onbekend stukje Tilburg dat ingesloten wordt door het Wilhelminakanaal, de
Hasseltrotonde, de Ringbaan-Noord en de
spoorlijn. De 'gids door de Kanaalzone' laat
de lezer kennismaken met het oudst geplande industriegebied van Tilburg. Bogaers is
zelf de gids door dat gebied, en hij doet dat in
de vorm van twee wandelroutes. Fraaie foto's door Bogaers zelf gemaakt, staan naast
historische kiekjes die hij opdook bij de bedrijven, vroegere eigenaren, maar ook uit de
rijke fotocollectie van het Regionaal Historisch Centrum Tilburg. Vol enthousiasme vertelt hij historische feiten, anekdotes en andere wetenswaardigheden. Geen enkel detail
uit dit gebied blijft onvermeld of is niet op
een foto terug te vinden. Als men achteloos
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over de Ringbaan-Noord rijdt, zou je niet vermoeden dat daarachter een stukje Tilburg
ligt met zo'n rijk verleden. Het boek is gewoon weer een aanwinst voor Tilburg.

Ronald Peeters
Paul Bogaers is uw gids door de Kanaalzone
in Tilburg (Tilburg, Utrecht, Uitgeverij IJzer,
2003), 234 bIz., ISBN 90-74328-73-3, € 15.
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