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Ten geleide 
In het derde nummer van jaargang 22 van 'Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, mo
numenten en cultuur' presenteren we vier artikelen. 

Joep Eijkens schrijft over de Tilburgse pater Henri Rutten die op 13 augustus 1904 in 
de Stille Zuidzee nabij het huidige Papua Nieuw Guinea de marteldood vond. Hij heeft 
daarvoor informatie van familieleden, publicaties over Henri Rutten en het archief van 
de missionarissen van het H. Hart (MSC), ook wel de Rooi Harten genoemd, verza
meld. 

Eric-Jan Broers gaat in zijn artikel in op de berechting van bedelaars en landlopers 
door de schepenbank van Tilburg in de zeventiende en achttiende eeuw. Hij doet dat 
aan de hand van vijf met name genoemde personen die in november 1729 in Tilburg 
aankwamen. Hij plaats dat in het bredere kader van de activiteiten van de overheid en 
de wijze van berechting in die periode. 

Het artikel van Jeroen Ketelaars speelt zich af in het begin van de 20e eeuw. Hij 
schrijft over een Tilburgs gezin dat een betere toekomst zocht in de Verenigde Staten. 
Naast informatie van de familie spelen ook hier enige krantenartikelen over de we
tenswaardigheden van de Tilburgers 'in den vreemde' een rol. 

Dirk van Alphen gaat in zijn bijdrage in op de wederopbouw na de Tweede Wereld
oorlog. In dit artikel is het de bedoeling om een aantal zaken aan te kaarten die verde
re studie behoeven. Centraal staat daarbij de architectuur en stedenbouw in de jaren 
veertig en vijftig (globaal tot 1965) in de lokale situatie (Tilburg). Wat is de betekenis, 
wat is de waarde voor het erfgoed? 

In Tilburg Kort een overzicht van wat er de laatste maanden verschenen is op het ter
rein van geschiedenis, monumenten en cultuur met betrekking tot Tilburg. 
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In het voetspoor van 
Henri Rutten, missionaris 

Joep Eijkens * 

' Joep Eijkens (Tilburg, 
1951) studeerde 

gesctiiedenis in Nijmegen. 
Hij Is werkzaam als redacteur 
bij het Brabants Dagblad. Hij 

publiceerde eerder In 
•Tilburg'(1996 en 1997). 

In de Tilburgse wijk 't Goirke ligt de Pater 
Ruttenstraat. Missionaris en martelaar, 

staat op het straatbord. Op 13 augustus was 
het honderd jaar geleden dat hij vermoord 

werd op het eiland Neu Pommern, een Duitse 
kolonie in de Stille Zuidzee. Heeroom leeft 

nog altijd voort bij de familie. 

Op een herfstachtige avond, nu al vele jaren geleden, 
was ik in het Missiehuis van de Missionarissen van het 
H. Hart (MSC) aan de Bredaseweg te Tilburg om boe
ken te zoeken in de oude studiebibliotheek die opge
heven werd. Op zeker moment viel mijn oog op een in 

Voorzijde van het bidprentje 
van Henri Rutten. 
(ColL RA Tilburg). 

Xiemai/d 

heeft yron-

ier liefde, 

dan die zijn 

leven opof

fert voor 

wie hij 

liefheeft. 

(Joan ) 

Kertv.l'a/er 

i Franc. Rutten, 
de)z 13 Aiitjusfus 1U04 
den marteldodd gestot-

ven onder de tvilden van 

Xie^m-l'ommeren. 

zacht leer gebonden boek, goud op snee, met de titel 
Korte levensschets van den eerw. pater Henri Rutten 
den marteldood gestorven als missionaris te Nacha-
runep, in de Bainingerbergen, N. Pommeren 14 au
gustus 1904. 
De datum klopte niet, maar inderdaad de Tilburgse 
pater werd, 31 jaar oud, op 13 augustus 1904 ver
moord in Neu Pommern. Nog negen andere missiona
rissen vonden diezelfde dag een gruwelijke dood in de 
Duitse kolonie die tegenwoordig New Britain heet en 
deel uitmaakt van Papua New Guinea. Behalve een 
Duitse trappist en zes Duitse MSC'ers, onder wie vijf 
zusters, hoorden twee andere Nederlandse MSC'ers 
tot de slachtoffers: broeder Johannes Schellekens uit 
Oisterwijk en broeder Eduard Plasschaert uit het 
Zeeuwse Overslag. De eveneens 31-jarige Oisterwijk-
se broeder - voor de familie Knillis of Keesoom - was 
de kok, 'waschvrouw' en manusje van alles van de 
Tilburgse pater.^ 
Het tamelijk luxe uitgevoerde boek dat ik nu in handen 
hield, kwam in 1922 uit bij gelegenheid van de gouden 
bruiloft van Henri's ouders en van datzelfde jaar da
teerde ook de opdracht die de auteur, pater Henri. 
Peeters MSC, er eigenhandig in geschreven had. De 
bibliotheek telde wel meer van dit soort biograf ieën, 
maar dit ene exemplaar nam ik mee; misschien ook 
vanwege de mooie foto's, waaronder die ene van een 
prelaat en twee 'zwartjes' die hij mee naar Europa had 
genomen om propaganda te maken voor de missie on
der de Bainingers op het eiland in de Stille Zuidzee. 
Dat Tilburg ooit Roomser dan Rome genoemd werd, 
kwam niet op de laatste plaats tot uiting in het grote 
aantal missionarissen dat de stad heeft voortgebracht. 
Zeker vóór de oorlog had menige Midden-Brabantse 
familie wel een heeroom of tante nonneke die ergens 
in Afrika of nog verder weg in de missie werkte. En als 
de missionaris op verlof kwam, werd hem meestal een 
warm welkom bereid, temeer omdat het thuisfront -
en dan zeker de jeugd - al bij voorbaat genoot van de 
wonderlijke, vaak avontuurlijke verhalen die de eer
waarde globetrotter te vertellen had. Ook kon je hem 
tegenkomen als gastprediker in de zondagse mis van 
zijn geboorteparochie. 
Sommige Tilburgse missionarissen werden ook buiten 
de familiekring bekend. Peerke Donders, de apostel 



De klas van Henri Rutten In 
het oude Ivllsslehuls op de 
Veldhoven ca. 1886. Aan 

het bord staat Henri. 
(Foto uit 'Korte 

Levensschets'door pater 
Henri Peeters). 

Kon voordat Henri Rutten 
naar de missie vertrok, ging 
hij met zijn ouders en broers 
en zusters op de foto. (Foto 

uit'Korte levensschets). 

van de melaatsen in Suriname, is natuurlijk verreweg 
de beroemdste in zijn geboortestad. Maar pater Henri 
Rutten zou wel eens op de tweede plaats kunnen ko
men, al is hij eigenlijk pas het afgelopen jaar, na vele 
decennia vergetelheid, weer in de schijnwerpers ge
zet. Dat was op de eerste plaats te danken aan Mieke-
Nelie van der Heijden (1948), een achternicht van 
'ome Harrie' zoals Henri Rutten ook genoemd werd in 
de familie. Zij zette me op het spoor dat leidde tot eni
ge artikelen in het Brabants Dagblad en bracht me in 
contact met diverse familieleden, van wie ze er ver
schillende zelf interviewde.2 
Niet alleen uit die interviews maar ook uit de herinne
ringen die deze en gene op papier zette, bleek zonne
klaar hoe deze ene heeroom ook honderd jaar na dato 
nog in de harten van de nabestaanden voortleefde. Tot 
mijn verrassing was een achterneef druk doende om 
alle brieven van Henri Rutten aan het thuisfront uit te 
typen. En niet minder verbaasd vernam ik dat er zelfs 
enige familieleden waren - en bepaald niet de jongste 
- die de moeite hadden genomen om duizenden kilo
meters ver te reizen en te lopen waar Henri gelopen 
had en stil te staan waar hij begraven lag, samen met 
de negen andere 'martelaren van Rabaul'. 

Huursoldaat van Willem II 
Loek en José Meijs-Rutten uit Huizen waren de eer
sten van de familie die het graf bezochten. Voordat 
Meijs over die reis verhaalt, gaat hij in gedachten te
rug naar de jaren vijftig, toen hij verkering kreeg met 
José, een dochter van Henri's broer Cas. Het was ook 
de tijd dat het reeds lang voor de oorlog op gang geko
men zaligverklaringsproces van de tien vermoorde 
missionarissen opnieuw in de belangstelling stond. 
"De Ruttens waren een grote familie", vertelt Meijs 
over zijn eerste kennismaking. "En bij al die ooms en 
tantes hing het portret van Henri Rutten in huis. In die 
tijd werd er ook elk jaar nog een jaargetijde voor hem 
gehouden, dus een mis opgedragen ter nagedachte
nis. Dat gebeurde in de kerk van Broekhoven I." 
Henri's ouders woonden lang in de Piusstraat. 
Gefascineerd hoorde Meijs in de familie het verhaal 
van Henri's grootvader, een Zwitser, die als huursol
daat van W/illem II deelnam aan de Tiendaagse Veld
tocht in 1830. "Die is toen aan een Tilburgs meisje 
blijven hangen. Een katholiek meisje, terwijl hij prote
stant was. Bij zijn trouwen heeft hij de bisschop moe
ten beloven dat de kinderen katholiek opgevoed zou
den worden." 
Ook Henri's vader Jan Rutten was geen doorsneeman. 
Hij werkte zich op van spinner tot employé van de 
Levensverzekeringsbank Amsterdam, terwijl zijn 
vrouw Mie Nouwens een winkeltje dreef. Het echtpaar 
kreeg zestien kinderen, van wie er vijf in hun eerste le
vensjaar overleden. Henricus Wilhelmus Franciscus 
was hun eerste kind. Hij werd op 30 januari 1873 ge
boren in een arbeidershuisje in de Oude Kerkstraat 
'achter de Vreede's fabriek'^, en de volgende dag ge
doopt in de kerk van 't Heike. Hendrik of Harrie - we 
kennen zijn roepnaam niet - bezocht de school van de 
Fraters van Tilburg in de Schijfstraat, later op de Heu
vel, en volgde bovendien 'de avondschool op Korvel 
van meester Reabel'. Zagen de fraters er een goede 
kwekeling in, zelf wilde de veelbelovende jongeling 
liever naar de missie. Hij werd daartoe kennelijk 
geïnspireerd door het lezen van de Annalen van O.L. 
Vrouw van het h. hart, een blad dat toen nog gedrukt 
werd in het R.K. Jongensweeshuis van de fraters. De 
Rooi Harten zoals de MSC'ers in de Tilburgse volks
mond heetten vanwege het insigne dat ze op hun toog 
droegen, waren oorspronkelijk afkomstig uit Frankrijk. 
Net zoals dat bij trappisten uit Frankrijk gebeurd was, 
had een aantal congregatiegenoten vanwege het anti-
clericale klimaat in hun land een toevlucht gezocht in 
Nederland. 

Lakenfabriek 
In Tilburg werd de oude lakenfabriek van Schreppers 
op de Veldhoven (nu Wilhelminapark) als Missiehuis 
betrokken. Hier was het dat de jonge Rutten op 24 
september 1885 zijn intrede deed bij de 'Fransche 
Paters'. Vermoedelijk vanaf dat moment heette hij 
Henri, hoewel hij zijn brieven aan het thuisfront aan
vankelijk nog signeerde met 'uw liefhebbende zoon 
Hendrik M.S.C.' 
Henri hoorde niet tot de eerste studenten van het nieu
we Missiehuis dat in 1890 aan de Bredaseweg ver-



rees, schuin tegenover de Watertoren. In plaats daar
van vervolgde hij zijn studie in Frankrijk en deed in 
1896 zijn eeuwige geloften in het klooster van de MSC 
te Borgerhout, Antwerpen. In feite leefde hij dus al ja
ren ver van zijn ouders voor hij naar de missie vertrok. 
Opmerkelijk detail: toen zijn moeder in 1892 beviel 
van een drieling, bood Henri aan om zijn studie op te 
geven en in plaats daarvan naar Transvaal te trekken 
om met het daar verdiende geld zijn ouders te onder
steunen. Zo ver kwam het niet. Pater Peeters, die er 
gewag van maakt in zijn 'Korte levensschets', noteert: 
'Onze Lieve Heer zou zich met de drie lieve kinderen 
belasten en maakte van hen voor ouders en familie 
even zooveel bewaarengeltjes in den Hemel'. De drie 
baby's stierven nog datzelfde jaar. 

Een steunpilaar 
Tijdens een verblijf in Austral ië in 1996 besloot het 
echtpaar Meijs-Rutten 'in een opwelling' het graf van 
heeroom en zijn lotgenoten te bezoeken in New Bri
tain. "Het was niet eenvoudig om er te komen", vertelt 
Loek Meijs. "Ik zeg wel eens: ze leven daar in het ste
nen tijdperk met de broek aan. Op de markt werd nog 
betaald met schelpjes." 
Voor zijn echtgenote was het bezoek aan het graf van 
'onze ome Harrie' heel emotioneel. Ze voelde zich de 
plaatsvervangster van haar vader 'die zeer verbonden 
was met zijn broer en altijd de grote wens had om daar 
nog eens heen te gaan'. Vandaar dat ze behalve een 
bosje goed houdbare kunstbloemen ook een foto en 
bidprentje van haar vader op het graf legde. "Het gaf 
ons echt het gevoel dat wij daar namens hem en de 
hele familie waren... Terug in Nederland waren we 
nog maanden van slag, en werd er nergens anders 
over gesproken." 

Ook Qoise Appels - dochter van Henri's jongste zus 
Constance - is in New Britain geweest. Al drie keer 
zelfs. De eerste keer in 2000. Er was een periode van 
ernstig ziek zijn aan voorafgegaan. "Het klinkt mis
schien vreemd", zegt de Goirlese, "maar er ging geen 
dag voorbij of ik riep heeroom aan, zoveel vertrouwen 
had ik in hem. En ik ben ook wonderbaarlijk genezen." 
Van de eerste 'pelgrimage naar heeroom' herinnert ze 
zich nog goed het moment waarop ze, net aangeko
men op het eiland, opeens in een klooster oog in oog 
stond met het fotoportret van heeroom. "Die foto van 
hem...hij kijkt door je zielement heen", zegt ze. 
"Vroeger hing diezelfde foto bij ons thuis midden in de 
huiskamer, levensgroot boven de piano, en als je dan 
iets verkeerds gedaan had, zag je gewoon dat hij lelijk 
keek. Maar ook bij ziekte of bijvoorbeeld een examen 
was het bij ons thuis: 'Bid maar tot onzen heeroom.' 
Op 'n gegeven moment vond ik die foto ouderwets, 
stopte hem ergens weg, maar jaren later moest hij 
weer in het middelpunt staan en hebben we zijn por
tret weer beneden opgehangen. Ja, onze heeroom is 
onze steunpilaar." 

Vergevingsritueel 
Maakte Qoise Appels de reis in 2000 met een zus uit 
Canada, het jaar daarop keerde ze terug met haar 
broer. Bijzondere reizen waren het, maar het meest in
drukwekkend was toch wel de pelgrimstocht die ze af
gelopen zomer in augustus maakte. Samen met twee 
zussen woonde ze drie dagen lang de herdenkings
plechtigheden bij rond de honderdste sterfdag van 'de 
martelaren van Bainingen', zoals ze ook genoemd 
werden. Natuurlijk onmogelijk om alle ervaringen in 
kort bestek onder woorden te brengen, maar één ge
beurtenis is haar wel heel sterk bij gebleven: "Tijdens 
een viering in een kerk met duizenden mensen moest 
ik samen met vier andere Europeanen aan de ene kant 
van het altaar staan, terwijl aan de andere kant vijf 
Papoea's stonden." De Europese groep vertegenwoor
digde de vermoorde missionarissen, de andere de 
moordenaars. "We wisselden fruit met elkaar uit om 
daarmee tot uiting te brengen dat wij hun vergaven en 
dat zij de vergeving aanvaardden." 
Mevrouw Appels was op tijd weer terug in Nederland 
om op 29 augustus deel te kunnen nemen aan de her
denkingsdienst die op initiatief van Mieke-Nelie van 
der Heijden plaatsvond in het Missiehuis van de MSC 
aan de Bredaseweg. Tijdens de dienst stonden de por
tretten van de drie Nederlandse MSC'ers die bij de 
moordpartij om het leven waren gekomen, voor het al
taar. 

Mythevorming 
Henri Rutten leeft in diverse verhalen en op diverse 
manieren voort in de familie. Natuurlijk is er hier en 
daar ook sprake van mythevorming geweest. Zo ver
telde Annalies Canny-Vissers (1945), een achternicht 
die sinds 1952 in Austral ië woont, dat zij aanvankelijk 
niet beter wist dan dat haar oudoom 'in een pot ge
kookt was en opgegeten door de inboorlingen'. Zij was 
niet de enige. 
Jacq van der Heijden-Rutten (1921) moet een jaar of 
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twaalf zijn geweest toen ze begin jaren dertig op de 
dichtgevroren Piushaven aan het schaatsen was en 
haar naam hoorde roepen. "Ik moest thuiskomen om
dat er een kapelaan op bezoek was", vertelde de Til
burgse aan haar dochter Mieke-Nelie van der Heijden. 
"Hij kwam bidprentjes brengen van ome Harrie, en die 
moesten wij, kinderen, langs de deuren gaan verko
pen. De opbrengst was voor de kosten van het proces 
van zaligverklaring van ome Harrie. Ik geloof, dat we 
dat geld naar het klooster op de Bredaseweg moesten 
brengen." Ze kwamen daar vaker. "Om zilverpapier 
voor de missie te brengen, dat vonden we op straat of 
schraapten van het papier waarin sigaretten verpakt 
werden. Ook gingen we er met z'n allen heen als er 
een missietentoonstelling was." 

Maar dat was vóór de oorlog. In 1954 werd de hele fa
milie Rutten uitgenodigd om in het Missiehuis aan de 
Bredaseweg een herdenkingsdienst bij te wonen in 
verband met de vijftigste sterfdag van hun heeroom. 
Het zou kunnen dat bij die gelegenheid menig familiel
id geld heeft gestort in het 'Pater Rutten Fonds'. Van 
een 'Pater Henri Rutten-Beurs' was vermoedelijk al 
sprake in 1922, toen pater Peeters zijn 'Korte levens
schets' aanbood aan de ouders van de vermoorde 
missionaris. In een aparte folder werd de stichting 
aangekondigd van 'een studiebeurs, van welker rente 
ten eeuwigen dage een priester-missionaris kan wor
den opgeleid en een nieuwe apostel de plaats van 
Henri z.g. kan innemen'. Bij wie het initiatief lag, is 
niet duidelijk, maar wel wordt gewag gemaakt van 'de 
bij familieleden geplaatste offerbusjes tot stichting der 
Pater Henri Rutten-beurs'. 
Mevrouw Van der Heijden-Rutten meent dat de beurs, 
die kennelijk later omgezet werd in een fonds, op de 
eerste plaats bedoeld was voor kinderen uit de eigen 
familie. Of ook de studie van haar broer Jan erdoor be
kostigd is, weet ze niet. "Wel weet ik dat ome Frans 
van Asten ervoor zorgde dat overal in Tilburg regelma
tig geld werd opgehaald. Ik heb wel eens gehoord, dat 
het geld van het fonds ook bedoeld was voor de reis
kosten van familieleden naar Rome, als de zaligverkla
ring van ome Harrie eenmaal een feit zou zijn. Maar 
dat is er nooit van gekomen en ik weet niet waar dat 
geld gebleven is." 

Avonturenroman 
Wat haar broer Jan Rutten betreft, die ging inderdaad 
naar de MSC, maar verliet kort voor zijn priesterwij
ding de congregatie. Diens zoon Jan (1949) raakte 
eveneens geïnteresseerd in de geschiedenis van zijn 
vermoorde oud-oom, niet op de laatste plaats dankzij 
diens gekopieerde brieven die hij van een tante ca
deau kreeg op zijn trouwdag. "Ik dacht eerst: wat 
moet ik met die roomse verhalen uit de oude doos? 
Maar toen ik ze een paar jaar later op een mistige win
terdag ging lezen, vond ik ze fascinerend. Een heel 
moderne stijl, veel humor en weinig katholiek geneu
zel. Zijn brieven lezen als een avonturenroman. Ze 
gaan nauwelijks over Onze Lieve Heer, maar vooral 
over het avontuur. Wel af en toe de teleurstelling dat 
de wilden niet in roomse praatjes geïnteresseerd wa
ren en rustig doorgingen met moorden en polygamie. 
Dat is hem uiteindelijk ook duur komen te staan." 
Het leven van Henri Rutten doet hem denken aan Le 
rouge et le noir, de beroemde roman van Stendhal: 
"Als arbeiderskind waren er in vorige eeuwen maar 
twee manieren om uit de armoede en saaiheid van het 
dagelijks leven en je sociale milieu te ontsnappen: of
wel het leger of het klooster. Zo slecht was het dus 
niet als missionaris. Overigens heb ik elders ook gele
zen dat de gemiddelde levensduur van de missionaris 
vijf jaar was: ze gingen snel dood door ziektes en 
moordpartijen." 

Een andere achterneef van Henri Rutten, Hein Donders 
(1942) uit Waaire, realiseerde zich pas recentelijk dat 
hij hoogstwaarschijnlijk naar heeroom genoemd is, 
net zoals dat bij zijn peettante Riek (Henrica) en diver
se andere familieleden gebeurde. Bij de familie Don
ders - geen directe familie van Peerke - werd vroeger 
vaak over Henri gesproken, maar ook ome David was 
een dankbaar gespreksvoorwerp, meldt Donders: 'Ge
ë m i g r e e r d naar Canada, rijk man, eigen eiland, het 
kon niet op.' 

Hoe anders was het leven van heeroom verlopen! En 
de brieven die hij naar het thuisfront stuurde, gaven 
daarvan een heel boeiend beeld. Eén passage greep 
Donders bijzonder aan; ze staat in een brief die Henri 
Rutten op 24 maart 1900 aan zijn dierbare ouders 
schreef, dus pakweg een half jaar voordat hij naar de 
missie ging: 

'Mij ook zal het vertrek veel smart berokkenen; ik zal 
van U, van mijne dierbare broeders en zusters, van 
mijne confraters van het klein liefdewerk, waaraan ik 
met alle krachten mijner ziel gehecht ben moeten af
scheid nemen, om niets van dat alles weer te zien. 
Doch Gij hebt noch tien andere kinderen die U bemin
nen en liefhebben, het is niets te veel dat Gij er een 
van de elf die onze Onze Lieve Heer U gegeven heeft, 
geheel en al aan hem opoffert.' 

Donders raakte zo geboeid door de brieven dat hij ze 
niet alleen helemaal uittypte maar ze ook in samen
werking met Mieke-Nelie van der Heijden uitgaf.'' 
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Geen vreugdevuren 
Die brieven geven je een authentiel<e zij het fragmen
tarische inl<ijl< in het clagelijl<s leven van Henri Rutten, 
en dan met name sinds hij op 13 oktober 1900 zijn ge
boortestad vaarwel zei. Begrijpelijk dus, dat pater 
Peeters dat primaire bronmateriaal graag gebruikt 
heeft voor zijn 'Korte levensschets'. 
Uitvoerig beschrijft Henri de lange reis, eerst over land 
naar Genua en vervolgens aan boord van de Barba-
rossa, een groot schip met zo'n 1400 passagiers, via 
het Suezkanaal naar Azië en Austral ië. Het reisgezel
schap van de MSC'ers bestaat uit 18 personen, onder 
wie Henri's stadsgenoot broeder Hamers alsook mgr. 
Couppé, de leider van de missie op Neu Pommern, en 
zijn 'zwartjes' Lilis en Lama. 
Vanuit Sydney vertrekt men op 28 november met de 
'Stettin' over een verre van rustige zee naar de eind
bestemming. Zo beschrijft Henri de aankomst: 

'Den 7den December dan voeren wij 's avonds om 9 
uur de Witte Baai in en wierpen het anker. Ons kanon-

schot dreunde door de baai doch wekte geen vreugdi-
gen weergalm. Slechts de branding antwoordde door 
haar schrikkelijk geklots. In den schijn der sterren die 
hier heel wat helderder schijnen dan in Europa, zagen 
wij onze missie liggen met hare witte gebouwen, geen 
vreugdevuren geen vreugdekreten; alles bleef even 
rustig: eindelijk verscheen een witte gestalte op de ve
randa en twee geweerschoten knalden; daarmede 
was de pret geëindigd. 
Wij waren niet gansch rustig, dat kunt Gij met 2 han
den vatten. Eindelijk zou het raadsel opgelost worden. 
Na lang wachten zagen wij voor de gouvernementsge
bouwen een bootje in zee steken; vijf blanken klom
men aan boord, doch geen onzer paters. Weldra ging 
het praatje de ronde: De aanlegplaats van den gouver
neur is weggeslagen en drie bootjes verloren. De werf 
der Genua Company nog door de haven beschermd 
heeft het zelfde lot getroffen. Van een Heer Die en Die 
is een bootje verbrijzeld enz. van de missie insgelijks 
enz. enz. Den geheelen nacht door regende het ver
schrikkelijk en de wind huilde dat het een liefhebberij 
was. Beiden werden noch overtroffen door de bran
ding die mij niet tot rust liet komen.' 

Voorwaar geen prettig begin. En ik moet eerlijk zeggen 
dat deze regels me bij eerste lezing enigszins beklem
den. Natuurlijk is dat achterafpraten omdat je weet dat 
de man die dit schrijft zo ellendig aan zijn einde kwam. 

Onheilspellend 
Maar ook zonder dat 'voorgevoel' kom je in de brieven 
aan het thuisfront af en toe onheilspellende passages 
tegen - hoezeer ook de enthousiaste verhalen over zijn 
leven als pionerend missionaris in de woeste maar pa
radijselijke natuur de overhand hebben. Zo schrijft hij 
op 3 november 1902 vanuit zijn missiepost Nacharu
nep: 

'Er loopt hier op het oogenblik een kerel rond, die 
overal rondstrooit, dat hij mijn geweer zal stelen, en 
mij en mijn jongens benevens alle lui zal doodschie
ten. De lieden zijn bang voor hem en durven niet te 
verraden, waar hij schuilt. Heden avond kwam ik het 
bij verrassing te weten; en morgen, zoo hij niet ge
waarschuwd is, zal een stevig touw zijn handen sieren 
en zal hij een uitstapje naar Rokopo maken, waar hij 
een jaar of wat zal brommen en waar ze hem wel tam 
zullen krijgen.' 

En in een brief van 15 mei 1904 waarin hij trots kan 
melden dat hij op 'Paaschdinsdag' 21 jongemannen 
doopte, zijn 'eerstelingen', en in geuren en kleuren 
verhaalt over een grote rondreis, lezen we ook: 

'Onheimelijk deed het mij aan als ik de planting van 
den Heer Wolff passeerde. Hier had voor 2 jaren onge
veer de beruchte overval plaats. De planter was te 
paard de planting ingereden om de werklieden na te 
zien. Zijn vrouw met een kind en een jonge dame ble
ven thuis. De zonen van het opperhoofd van Papa-
ratava kwamen vrouw Wolff iets te koop aanbieden, 
en terwijl zij het bezichtigde, sloeg de een haar met 



'Vóór 2 maanden nog een reus aan krachten, kan een 
kind me omwerpen, 'k Ben mager ais een stuk hout en 
geel als een rijpen citroen, 'k Verzoek UEerw mijnen 
Ouders dat voorloopig niet te laten weten.' 

Uit diezelfde brief kan opgemaakt worden dat hij door 
zijn overste gekapitteld is over zijn bijdragen aan de 
Annalen van O.L. Vrouw van het h. hart. In dat twee
wekelijks verschijnend missieblad deed pater Rutten 
enkele malen verslag over zijn ervaringen op Neu 
Pommern. Hij legde daarbij ook duidelijk interesse aan 
de dag voor gewoonten en gebruiken van 'zijn' men
sen, de Bainingers. Mogelijk is hem te verstaan gege
ven dat hij zijn tijd beter kon besteden aan het eigenlij
ke missiewerk dan aan het schrijven van dit soort bij
dragen. In elk geval verschenen er vanaf 1903 geen 
artikelen meer van zijn hand. 

Fotocollage met Ms de 
kamer waar pater Rascher 

werd doodgeschoten en 
rechts het huls van pater 

Rutten In Nacharunep. Op de 
plaats van het kruis werd hij 

aanvankelijk begraven, 
(illustratie uit 'Korte 

levensschets'). 

'Terechtstelling van een der 
moordenaars door 

inlandschesoldaten', luidt 
het bijschrift bij deze foto. 

(Foto uit 'Korte 
levensschets'). 

een bijl op het hoofd. De vrouw stortte neer De eenige 
ooggetuige, de bovenvermelde jonge dame, kreeg 
eveneens een bijlslag, doch op het haar, zoodat zij half 
bewusteloos van de veranda viel; zij redde zich noch
tans in de keuken. De vrouw werd van de veranda ge
sleurd en werd de speelbal van de woedende beest
achtige aanvallers. Het kind werd den schedel met een 
bijl gekliefd.' 

Het zou de laatste brief zijn die zijn ouders ontvingen. 

Zwartwaterkoorts 
Henri Rutten schreef niet alleen brieven naar het thuis
front maar ook naar zijn overste in Nederland, pater 
Henri Peeters, inderdaad de man die zijn biograaf zou 
worden. Voorzover ik die brieven in heb kunnen zien 
op het archief van het Missiehuis^ werpen ze een an
der, soms minder optimistisch stemmend licht op de 
gebeurtenissen. Zo blijkt Henri in 1902 'zwartwater
koorts' opgelopen te hebben, een ernstige ziekte die 
hij bijna met de dood heeft moeten bekopen. Op 15 
december van dat jaar schrijft hij zijn overste: 

Verpletterende tijding 
De Annalen van 1 oktober 1904 openden met drama
tisch nieuws. 'Tien onzer Missionarissen vermoord' 
kopte het blad. 

'Een verpletterende tijding ontvangen wij zoo Juist uit 
onze missie van Nieuw-Pommeren: door de wilde 
Kanakken is onder de Missionarissen een bloedige 
slachhng aangericht en tien zijn daarvan het slacht
offer geworden. (...) Ons Missiehuis is in diepen rouw. 
Wij weten geen bijzonderheden, niets dan een kort te
legram, dat in enkele woorden het jammerlijke nieuws 
mededeelt. Op verdere berichten moeten we wachten 
tot de brieven hier kunnen zijn en dat zal nog verschei
dene weken duren.' 

In de volgende aflevering werd al iets meer bekend 
over de slachtpartij. Dr. A. Muskens MSC sprak in het 
betreffende artikel de hoop uit dat 'een rijke oogst van 
christenen de vrucht (moge) zijn van het bloed der 
martelaren, waarmede deze woeste bodem zoo rijke
lijk werd gedrenkt'. 

Achtergronden 
Welk drama had hier plaatsgevonden? Om de moord
partij in het juiste perspectief te plaatsen, gaan we 
eerst vijftien jaar terug in de tijd.^ In 1889 begon de 
congregatie van de MSC aan de missie in Neu 
Pommern, dat deel uitmaakte van het Duitse koloniale 
rijk. Het langgerekte eiland in de Stille Zuidzee werd 
bewoond door verschillende volkeren.Voor ons verhaal 
zijn de Bainingers en de Tolai de belangrijkste. Pater 
Rutten en de zijnen werkten onder de Bainingers in het 
binnenland. Dit volk was onderhorig aan de van elders 
afkomstige Tolai die de kuststreek in bezit hadden ge
nomen en van daaruit het hele gebied onder hun 
macht trachtten te brengen. De Bainingers, nomaden 
die nog min of meer in het stenen tijdperk leefden, 
werden als slaven gebruikt en soms zelfs gevangen 
genomen om te dienen als mensenvlees. 

Aan dat kannibalisme was overigens reeds rond 1880 
min of meer een einde gekomen, toen het profijtelijker 
bleek om de Bainingers te laten werken op de suiker-
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plantages waarmee de Tolai goede zaken konden 
doen met koloniale handelaren. 

De leiding van de missie op Neu-Pommern lag bij de 
Franse mgr. Louis Couppé die de bevrijding van de 
Bainingers uit de slavernij als een van zijn grootste op
drachten zag. Dat gold evenzeer voor zijn rechterhand 
pater Matthaus Rascher. 
In de herfst van 1896 hielden de Tolai een grote men
senjacht onder de Bainingers. Op instigatie van mgr. 
Couppé en pater Rascher reageerde het Duitse kolo
niale bestuur met een strafexpeditie waarbij vele Tolai 
het leven lieten. De bevrijde Bainingers werden als het 
ware overgeplant, eerst naar Vunamarita aan de kust 
en vervolgens naar een soort modeldorp in het binnen
land, St. Paul geheten. Hier moest onder pastorale lei
ding van pater Rascher een tweede, nog belangrijker 
speerpunt van de MSC-missie gerealiseerd worden. 
Kort samengevat zag het plan er als volgt uit. De vrij
gemaakte ex-slaven zouden niet alleen gedoopt wor
den maar ook werk kunnen vinden en een gezin stich
ten zodat St. Paul een nieuw katholiek dorp zou wor
den, een eerste stap naar de volledige kerstening van 
de regio. 
Volgens pater Reiner Jaspers die in de jaren zeventig 
het hele moorddrama grondig onderzocht en daarover 
een even interessant als verhelderend artikel publi
ceerde'', had het grootse plan van meet af aan weinig 
kans van slagen. Net zoals de pastoor van St. Paul, pa
ter Rascher, hield mgr. Couppé zijns inziens te weinig 
rekening met plaatselijke geloofsopvattingen en ge
woontes, historisch gegroeide verhoudingen, en de 
feitelijke situatie. Zo bleken de bevrijde Bainingers he
lemaal niet zo goed te aarden in het nieuwe 'christen

dorp' dat een paar uur gaans lag van Nacharunep, de 
missiepost van pater Rutten. Het werk beviel hun niet 
Menigeen wilde zelfs weer terug naar hun oude mees
ters, een gegeven dat de Tolai uiteraard uitbuitten. 
Bovendien waren er te weinig katholiek gedoopte 
huwbare meisjes, met het gevolg dat katholieke hu
welijken meer theorie dan praktijk waren. Daar kwam 
dan nog bij dat de Bainingers er traditiegetrouw meer 
dan één vrouw op na mochten houden. 
Vroeger ging men er bij de MSC van uit dat pater 
Rascher en de zijnen met name slachtoffer waren ge
worden van hun strijd tegen polygamie. Was het im
mers niet zo dat de grote aanstichter van de slachtpar
tij onder de missionarissen, To Maria, door de pastoor 
van St Paul gekapitteld was wegens zijn buitenechte
lijke escapades? Maar er was dus veel meer aan de 
hand dan de wraakzucht van deze zoon van 'een ge
wezen menscheneter'.^ En misschien het opvallendste 
gegeven daarbij is het feit dat de Tolai, gedwarsboomd 
door de katholieke missie, de Bainingers gebruikten 
om diezelfde missie te saboteren. 

'Onthoofd' 
Toen de Annalen van O.L. Vrouw van het h. hart op 15 
oktober 1904 over de toedracht van het missiedrama 
in de Stille Zuidzee schreef, gebeurde dat op basis van 
enkele berichten uit de internationale pers. Volgens de 
Daily Chronicle (uit Australe?) was de aanleiding van 
de moordpartij gelegen in de berisping die pater 
Rascher toegediend had 'aan een bediende die zich 
aan bigamie schuldig maakte'. Een correspondent van 
de Frankfurter Zeitung seinde vanuit Sydney dat de 
pater doodgeschoten was door de 'door hem vrijge
kochte slaaf Tamari, die steeds de liefderijkste behan
deling genoot. Was de naam van To Maria aldus ver
haspeld, dat gold kennelijk ook voor de naam van 
Henri Rutten uit 'Nachasap' die 'onthoofd' zou zijn. In 
de volgende aflevering van de Annalen wordt pas echt 
duidelijk hoe gruwelijk de daders huisgehouden heb
ben en hoe ellendig de 'martelaren' aan hun eind ge
komen zijn. De gegevens uit het desbetreffende artikel 
werden ook, soms vrijwel letterlijk, gebruikt door pater 
Peeters voor diens 'Korte levensschets' en het is die 
lezing die we hier volgen, althans tot op zekere hoog
te, zoals we nog zullen zien. 

Broeder Johannes Schellekens, zoals gezegd Henri's 
manusje van alles, was niet in Nacharunep toen To 
Maria en zijn trawanten op 13 augustus 1904 toesloe
gen. Op die bewuste zaterdag bevindt de broeder zich 
in St. Paul. Samen met broeder Eduard Plasschaert en 
de Duitse trappistenbroeder Aloysius-Joseph Bley is 
hij er aan het werk bij de nieuwe kerk. Die zal op 26 
augustus ingewijd worden, en de Bainingers verheu
gen zich al op het grote feest dat daarna los zal bar
sten, met lekker eten en dansen. Om een en ander 
voor te bereiden waren ook de Duitse zusters Agnes, 
Angela en Agatha in St. Paul. 

Pater Rascher is het eerste slachtoffer. To Maria schiet 
hem dood op zijn ziekbed. Hetzelfde lot treft zuster 
Anna. De slachtpartij die dan volgt, beschrijft pater 
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'Zuster Sophia, terugl<eerend uit het dorp, waar zij de 
gewondenen verbonden heeft, wordt achter het huis 
door To Kagai met een bijlslag in de zijde afgemaakt, 
en wijt ze nog leefde, de ingewanden uit 't lijf getrapt. 
Br Bley, onder het huis aan 't hmmeren, komt even
eens aangesneld en krijgt een kogel door het hoofd; 
met bijlslagen wordt hij verder afgemaakt. Br Schel
lekens, bezig met een cementen trap voor de kerk, 
wordt door To Ganakom het hoofd gekliefd met een bijl 
en valt met de truweel in de hand voorover.' 

En zo worden ook de anderen afgeslacht door de ben
de van To Maria: in totaal negen slachtoffers. 

Martelaren 
En Henri Rutten? Die was alleen thuis in Nacharunep. 
Als we pater Peeters mogen geloven, zat hij 'rustig in 
een klapstoel op de veranda het boek "De martelaren 
van 't Colyseum" te lezen' toen hij ongewenst bezoek 
kreeg: 

'To Busse had zijn geweer gevraagd, zoogenaamd om 
op jacht te gaan, en schoot hem den schedel van het 
hoofd; de dood trad onmiddellijk in. Zijn bloed spatte 
rondom hem en op het leesboek heen, en naderhand 
vond men ter plaatse naast hem een plas geronnen 
bloed. Het was volbracht!' 

Klinkt het niet te mooi om waar te zijn, dat pater 
Rutten nu juist dat ene boek las toen hij zo lafhartig 
werd vermoord? 
Betrouwbaarder en tegelijk ook rijker aan details komt 
mij de lezing voor van pater August Kleintitschen MSC, 
die drie dagen na het drama op de plaats des onheils 
was en ooggetuigen sprak. Samen met enkele verte
genwoordigers van de Duitse autoriteiten en zwarte 
'politiesoldaten' bezocht hij St. Paul en Nacharunep. 
Niet op de laatste plaats is het gezelschap op zoek 
naar de moordenaars. Ook in de missiepost van pater 
Rutten blijken die flink huisgehouden te hebben. In 
diens huis is alles vernield of weggeroofd en in de ka
pel ligt het altaar in stukken geslagen. Op een tafel op 
de waranda ziet pater Kleintitschen inderdaad een 
boek over de 'martelaren in de catacomben' liggen. 
Daarin, zo denkt hij, heeft pater Rutten zitten lezen, al
vorens z'n brevier ter hand te nemen: 

'En terwijl hij bad, trof hem het dodelijke geweerschot 
dat hem toevoegde aan de martelaren, wier helden
moed hij zojuist nog bewonderd had, die vol vreugde 
stierven en hun bloed voor het geloof vergoten.' 

Hoe kwam Kleintitschen tot deze reconstructie? De 
stoel waarin zijn collega Rutten gezeten had, was be
bloed, maar diens lichaam leek verdwenen. Nader on
derzoek wees uit dat enkele 'getrouwe' dorpelingen 
hun pastoor diezelfde zaterdag nog begraven hadden 
vlak bij z'n huis, zodat de moordenaars niet aan de 
haal konden gaan met zijn lijk. Eerst hadden ze bij de 
dode gewaakt en vervolgens een kuil gegraven. Zoals 
ze pater Henri gevonden hadden, nog met het brevier 
in zijn handen, zo legden ze hem ook in het graf. Om te 
voorkomen dat de dode in aanraking zou komen met 
aarde, werd hij op een bed van vers geplukte bana
nenbladeren gelegd en dezelfde bladeren bedekten 
ook zijn lichaam, waarna het geheel afgedekt werd 
met grond. Sierstruiken moesten de plek onherken
baar maken. 

'Na de begrafenis hieven de getrouwen wenend de do-
denklaagzang aan, ofschoon de opstandige Bainingers 
hen daarin wilden hinderen.' 

Tot zover pater Kleintitschen.^ 
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Strafexpedities 
De Duitse koloniale overheid trad keihard op tegen de 
moordenaars. Ook tal van onschuldigen vonden de 
dood bij strafexpedities, waarbij hele dorpen vernie
tigd werden. Maar, zoals pater Peeters in zijn 'Korte 
levensschets' schrijft: 'Het bloed der martelaren is het 
zaad der christenen.' 
En inderdaad betekenden de dramatische gebeurte
nissen van 1904 absoluut niet het einde van de missie 
op Neu Pommern, later New Britain. Zoals gezegd, de 
honderdste sterfdag van de 'martelaren van Bainin
gen' is daar afgelopen maand augustus groots ge
vierd. En ook het zaligverklaringsproces dat eind jaren 
vijftig in de vergetelheid raakte is recentelijk weer 
nieuw leven ingeblazen.'" Het kan niet anders dan dat 
daar ook - anders dan in het verleden - de zes of zeven 
Bainingers bij betrokken worden die eveneens in 1904 
vermoord werden omdat ze weigerden aan de slacht
partij van de bende van To Maria mee te doen. Pater 
Reiner Jaspers omschrijft deze slachtoffers heel 
treffend als 'in de ware zin van het woord bloedgetui
gen van hun nieuwe geloof." 

Geweer 
In Tilburg is een straat naar pater Rutten genoemd; 
broeder Schellekens moet het zonder doen in Oister
wijk. Maar paters werden vroeger ook als een soort 
hogere klasse gezien dan broeders, die meer be
schouwd werden als het werkvolk. 
In het archief van het Missiehuis van de MSC aan de 
Bredaseweg kan men nog tal van sporen vinden van 
het missiedrama van 1904. Zo worden daar de brieven 
bewaard die pater Henri Rutten en broeder Johannes 
Schellekens naar hun familie en overste in Nederland 
schreven. En in het 'museum' op zolder staan tussen 
de vele devotionalia hun portretten. De broeder heeft 
iets goedmoedigs, de pater is meer de intellectueel. 
Maar zijn portret zou er ongetwijfeld anders uitgezien 
hebben als de schilder hem in Neu Pommern had zien 
rondbanjeren, in zijn vuile kleren ogend als 'een echte 
roover' zoals hij aan het thuisfront schrijft. 'Mijn 

schoenen had de armste schooier te Tilburg op straat 
niet opgeraapt.' 
Ooit moet in dit museum ook het fameuze geweer 
hebben gelegen waarmee hij doodgeschoten is. Maar 
ook de oudere paters en broeders weten niet meer 
waar het gebleven is. "Zo hadden wij vroeger ook het 
knijpbrilletje dat heeroom droeg en dat je ook op zijn 
foto ziet", zegt Qoise Appels. "Op een gegeven mo
ment konden we het nergens meer vinden." Maar ook 
zonder die tastbare relicten, om niet te zeggen relik
w ieën , leeft de goede pater Henri Rutten voort, op zijn 
minst in zijn familie. 

Noten 

Met dank aan pater Arie Vriens, oud-archivaris van de 
MSC te Tilburg, die me aan het eerste archiefmateriaal 
hielp; pater Jan Bovenmars, de opvolger van pater 
Vriens, die me op diverse fronten assisteerde; dr. 
Gabrielle Dorren die mij inzage gaf in haar boek over 
de geschiedenis van de Nederlandse MSC-provincie; 
Qoise en Nell Appels die het missiedrama in familiair 
perspectief brachten; en met bijzondere dank aan 
Mieke-Nelie van der Heijden die diverse leden van de 
familie Rutten interviewde en mij op het spoor zette 
van deze geschiedenis. 

1. In dit artikel heb Ik me beperkt tot de persoon van Henri Rutten. Wie 

meer wil weten over broeder Schellekens: de priester H. Maas schreef 

over hem een boeiend artikel dat op 26 juni 1970 in het Oisterwijkse 

/(ertó/o/<ye verscheen onder de titel: 'Kornelis Schellekens, de Oister

wijkse martelaar van de Kleine Heide'. 

2. Waar mogelijk verwerkte ik deze interviews ook in dit artikel. 

3. Ik volg hier de 'Korte levensschets' van pater Peeters die overigens 

enkel de doopdatum geeft. 

4. Pater Henri Rutten Brieven aan zijn familie. Uitgave in eigen beheer. 

ISBN 90-809-017-1-7. Oplage 100 ex. Zolang de voorraad strekt nog 

te bestellen vla 013-5360039. 

5. Helaas kon pater-archivaris Jan Bovenmars mij geen inzage geven in 

alle brieven 'vanwege het vertrouwelijke karakter'. 

6. Ik baseer me hierbij mede op een paragraat uit het boek Door de we

reld bewogen. Gesctiiedenis van de Nederlandse Missionarissen van 

het heilig Hart (MSC) van Gabrielle Dorren dat binnenkort verschijnt bij 

Uitgeverij Verloren te Hilversum. 

7. Reiner Jaspers MSC: 'Historische Untersuchungen zu einem Mord an 

Missionaren auf New Britain (Papua New Guinea) 1904.' In: Zeitschrift 

für Misslonswissenschaft und Religionswissenschaft. Heft 1.1979. 

8. 'Korte levensschets', p. 68. 
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De bestraffing van bedelaars en landlopers door de 
schepenbank van Tilburg in de zeventiende en achttiende eeuw 

E.J.M.F.C. Broers* 

In november 1729 arriveerde in Tilburg 'een 
seer suspect geselschap van vijff persoonen, 

soo mans als vrouwen,... alle bedelaers en 
vagebonden'. Het waren Gerrit Swillens, 

diens vriendin Jen van Lummen alias Jen 
van Heel, Huijbert Eijckendorp, Maria 

Janssen en Anna Catrien, naar haar plaats 
van herkomst Anna Catrien van 

's-Hertogenbosch genoemd.̂  Deze laatste 
nu - een jonge vrouw nog - werd door de ge
rechtsofficier van Tilburg 'ten uijttersten ge-
suspicieert' enkele jaren eerder betrokken te 

zijn geweest bij een brandstichting met 
dodelijke afloop. Op 22 november 1729 

kreeg de officier van de schepenbank toe
stemming om de vijf vagebonden in hechte

nis te nemen en een strafproces tegen hen te 
beginnen. 

In deze bijdrage zal aan de hand van het strafproces 
tegen dit vijftal nader worden ingegaan op de berech
ting van bedelaars en landlopers door de schepenbank 
van Tilburg in de zeventiende en achttiende eeuw. 
Daarbij zal de aandacht allereerst uitgaan naar de 
wettelijke verordeningen die de Staten-Generaal in 
deze periode voor het generaliteitsland Brabant heb
ben doen uitgaan om de aanwezigheid en de criminele 
activiteit van vagebonden te bestrijden. Vervolgens zal 
worden bezien welke straffen door de Tilburgse sche
penen aan de overtreders van deze verordeningen zijn 
opgelegd. Een korte beschrijving van de voorgeschie
denis van het vagebondisme en de criminalisering van 
dit verschijnsel door de overheid gaat aan dit alles 
vooraf.2 

Bedelarij en landloperij 
Bedelarij was een verschijnsel waarmee de samenle
ving reeds in de Middeleeuwen te maken had. De lo
kale overheden trachtten deze uitwas in de hand te 
houden door middel van het verstrekken van zoge

naamde bedelpenningen. Alleen personen aan wie een 
dergelijke penning was verleend, omdat zij door ziek
te, gebrek of ouderdom niet in staat waren te werken, 
was het toegestaan om te bedelen. Anderen werden 
van tijd tot tijd opgepakt en de gemeenschap uit gezet. 
In de veertiende en vijftiende eeuw echter nam de ar
moede ten gevolge van oorlog, hongersnood en ziekte 
sterk in omvang toe en ontstonden er groepjes rond
zwervende bedelaars. Behalve met bedelen verdien
den deze landlopers de kost met seizoenarbeid en met 
werk als ketels lappen, stoelenmatten en messen slij
pen, maar ook gaven zij zich dikwijls over aan afper
sing, diefstal, inbraak en roof.^ Tevens verschenen er 
in de loop van de vijftiende eeuw groepen zigeuners in 
de Nederlanden en ook deze 'Egyptenaren' of 'Hei
denen', zoals zij werden genoemd, maakten zich ge
regeld schuldig aan allerhande strafbare feiten, waar
onder oplichterij, diefstal en stroperij." 
Voor de landsheerlijke overheid werden deze inheem
se en uitheemse zwervers een steeds groter pro
bleem. Halverwege de vijftiende eeuw verschenen dan 
ook de eerste ordonnanties ter bestrijding van bedela
rij en landloperij. Het was echter vanaf de eerste helft 
van de zestiende eeuw dat in hoog tempo steeds meer 
wettelijke maatregelen werden uitgevaardigd.^ Uit een 
daarvan, een ordonnantie van Karei V van 28 septem
ber 1529, blijkt dat Brabant veel te lijden had van de 
praktijken van grote groepen 'rabbauwen ende andere 
vagebunde ende ledige persoenen, mans ende vrou
wen, van diversen nacien, nyet hebbende om op te le-
vene, nochtans wel gestelt van lichame, maer neyt 
willende wercken noch arbeyten om huere broot te 
winnen'.'^ Met bedelverbod en werkgebod werd de le
digheid door de wetgever bestreden. Vagebondisme 
was ten enenmale verboden en zij die zich daaraan 
overgaven, kwamen in aanmerking voor schandstraf-
fen, lijfstraffen, dwangarbeid en - bovenal - langdurige 
of levenslange verbanning. Hadden vagebonden hun 
wensen kracht bijgezet met dreigementen of geweld
dadige handelingen, dan kwamen zij aan de galg. Ook 
zigeuners stond de doodstraf te wachten als zij het 
land niet binnen zekere tijd hadden verlaten.' Het was 
intussen niet alleen in Brabant, of in de Nederlanden, 
dat mensen die zich in de marge van de samenleving 
ophielden, hard werden aangepakt. Overal in Europa 



werden in deze tijd wettelijl<e maatregelen afgekon
digd waarin personen zonder een vaste verblijfplaats 
of zonder een geregeld inkomen strenge straffen in 
het vooruitzicht werden gesteld." 
In de Nederlanden sorteerden de uitgevaardigde straf
wetten nauwelijks effect. Doordat zigeuners en zwer
vers werden gedwongen hun heil elders te zoeken, 
werden de problemen niet opgelost, maaralleen door
geschoven naar een ander gebied. Duidelijk blijkt dit 
uit de aanhef van de eerder genoemde ordonnantie 
van Karei V uit 1529. Daarin kan men lezen dat er voor 
Brabant reeds in 1509 een ordonnantie was afgekon
digd op grond waarvan leeglopers, vagebonden en 
rabbauwen konden worden uitgewezen. Veel van deze 
onnutte lieden waren daarop uitgeweken naar Vlaan
deren, waar zij ook weer 'ontallycke overdaden ende 
fortssen, tot grooten laste ende verdruckinge van den 
ondersaten' hadden gepleegd. Toen de wetgever ver
volgens voor Vlaanderen een soortgelijke verordening 
had doen uitgaan, en de boosdoeners zich genood
zaakt zagen om ook die provincie te verlaten, waren zij 
in groten getale teruggekeerd naar Brabant.^ 
In de zeventiende en achttiende eeuw blijkt de situatie 
in Brabant alleen maar te zijn verergerd. In deze eeu
wen was Brabant, ook na de beëindig ing van de 
Tachtigjarige Oorlog, dikwijls het toneel van oorlogs
handelingen. Gevolg daarvan was, dat het platteland 
te maken kreeg met groepen zwervende soldaten, 
vooral deserteurs en gewezen huurlingen, maar ook 
nog in actieve dienst zijnde militairen. Er ontstonden 
"militaire benden" waarvan de leden zich, behalve 

met bedelen, venten, stoelenmatten, schoenen lappen 
en soortgelijk werk, bezighielden met gewapende 
overvallen, struikroverij, inbraak, diefstal en afpersing. 
Ook groepen rondtrekkende zigeuners vervielen tot 
dergelijke zware criminaliteit. Daarnaast waren er 
Brabantse families en bendes actief met bedelen en 
landlopen, kleine en grote diefstallen en andere ver
mogensdelicten.'" En dan waren er nog de "gewone" 
zwervers die, alleen of in kleine groepjes, van dorp 
naar dorp trokken en de inwoners om aalmoezen vroe
gen, of om eten of een plaats voor de nacht, en die 
daarmee voor overlast zorgden en de openbare orde 
verstoorden. 

Haagse regelgeving 
Als nieuwe soeverein van het noordelijke deel van 
Brabant vaardigden de Staten-Generaal in de zeven
tiende en vooral de achttiende eeuw geregeld verorde
ningen uit die een einde moesten maken aan deze 
misstanden. Bedelaars, landlopers en vooral zigeu
ners moesten hard worden aangepakt. Meer en meer 
concentreerde de wetgever zijn aandacht op deze 
laatste groep. Bij het plakkaat van 31 januari 1695 'te-
gens landloopers, vagabonden ende bedelaers, onder 
den naam van Heydenen, Egyptenaren etc.' werd be
volen dat zigeuners het land binnen veertien dagen 
moesten verlaten. Deden zij dat niet, dan konden zij 
rekenen op strenge straffen." De verordening sorteer
de evenwel niet het gewenste effect en met name de 
Meierij van 's-Hertogenbosch ondervond veel hinder 
van zwervers van diverse pluimage. Derhalve gingen 
de Staten-Generaal op 9 oktober 1723 over tot de 
uitvaardiging van een nieuw plakkaat met daarin een 
nauwkeurig uitgewerkt pakket aan sancties. Bepaald 
werd dat 'alle landloopers, vagebonden, bedelaars, 
hetzij onder den naam van Heydenen, Egyptenaaren 
ofte andersints' bij hun eerste arrestatie zouden wor
den gegeseld, bij hun tweede arrestatie worden gege
seld en gebrandmerkt en bij hun derde arrestatie ten 
slotte worden opgehangen. Deze doodstraf moest ook 
worden opgelegd aan heidenen die bij geweldpleging 
betrokken waren geweest, die een vuurwapen in hun 
bezit hadden, of die zich ophielden in een groep van 
zes personen of meer.'^ 
Bij plakkaat van 1 april 1738 werden deze strafbepa
lingen herzien en werd tevens een onderscheid aan
gebracht tussen de bestraffing van uitheemse en in
heemse zwervers. Uitheemse zwervers die zich op het 
grondgebied van Brabant ophielden, zouden worden 
gegeseld als zij voor de eerste maal werden aange
houden, terwijl zij bij een volgende gelegenheid arbit
rair aan den lijve zouden worden gestraft. Hadden zij 
tijdens hun omzwervingen echter zware delicten ge
pleegd, zoals moord, brandstichting of roof, dan dien
de hun aanstonds een 'exemplaare leevensstraf' te 
worden opgelegd. Zij moesten dan derhalve anderen 
ten voorbeeld worden terechtgesteld, op een wijze die 
de strafrechter gepast oordeelde. Inheemse zwervers 
daarentegen werden bij hun eerste aanhouding ver
oordeeld tot een maand opsluiting op water en brood. 
Gaven zij daarna hun zwervend of bedelend bestaan 
niet op, dan werden zij uit de Generaliteit verbannen.'^ 



In het plakkaat van 1738 werd verder voorgeschreven 
dat alle zwervers, zowel uitheemse als inheemse, door 
middel van "snelrecht" moesten worden berecht. Na 
hun arrestatie moesten zij namelijk de plano, zonder 
vorm van proces, terechtstaan. Dit betekende, dat de 
officier van justitie en de rechtbank bij het berechten 
van vagebonden niet gebonden waren aan de in straf
zaken gebruikelijke rechtsgang. Zo hoefde de officier 
geen 'informatie préparatoi r ' in te stellen naar de han
del en wandel van iemand die verdacht werd van va
gebondisme. Tijdens een dergelijk voorbereidend on
derzoek werd nagegaan of er voldoende gronden wa
ren om een verdachte te arresteren of te dagvaarden 
en hem vervolgens te ondervragen. Het enkele feit 
echter dat iemand geen vaste woonplaats of geen vast 
inkomen had, was een voldoende reden om deze per
soon aan te houden. Hij kon zelfs zonder meer op de 
pijnbank worden gelegd om hem eventuele strafbare 
feiten te laten bekennen.'" Op grond van een door de 
gerechtsofficier ingediende 'remonstrantie', waarin de 
gepleegde feiten en de gewenste straffen waren op
genomen, wees de rechtbank vervolgens vonnis.'^ 
Daarbij mocht zij zich, behalve over het vagebondis
me, uitspreken over alle delicten die door de vagebond 
waren bekend, ongeacht waar deze waren gepleegd.'" 
Om de uitvoering van de wettelijke strafbepalingen 
door het just i t ië le apparaat te stimuleren, hadden de 
Staten-Generaal een premiestelsel ingesteld voor ge
rechtsofficieren en hun personeel. Voor elke vagebond 
die werd aangehouden, werd een premie uitgeloofd, 
waarvan de hoogte afhankelijk was de status van de 
ambtenaar die de arrestatie had verricht. Deze pre
mies konden oplopen als het ging om een vagebond 
die strafbare feiten had gepleegd.'' Voorts werden de 
ambtenaren van justitie door de Staten-Generaal aan
gezet om geregeld klopjachten te organiseren om zo 
tot meer arrestaties te komen. De ingezetenen waren 
verplicht om aan deze klopjachten hun medewerking 
te verlenen als zij daarom werden verzocht, op straffe 
van een geldboete van 25 guldens. 

Anna Catrien en haar trawanten 
In het voorafgaande heeft men kunnen lezen dat een 
gerechtsofficier een verregaande bevoegdheid had om 
vagebonden te arresteren, te ondervragen en straf
rechtelijk te vervolgen. Toen dan ook in november 
1729 het suspecte gezelschap van Anna Catrien in 
Tilburg neerstreek, ging de plaatselijke officier, dros
saard Pieter van Hoven, er aanstonds toe over het vijf
tal aan te houden en in hechtenis te nemen. 
Tijdens de verhoren die de verdachten werden afgeno
men, kwam onder meer aan het licht dat Gerrit 
Swillens en Jen van Lummen zich niet alleen hadden 
schuldig gemaakt aan landloperij en bedelarij, maar 
ook aan overspel. Swillens was namelijk een getrouwd 
man, maar hij had drie jaar eerder zijn vrouw verlaten, 
zich aangesloten bij 'een troup schoeijers' en Van 
Lummen tot bijzit genomen. Deze Van Lummen, alias 
Van Heel, 'sijnde een bekende landtloopster en vage-
bonderende', had reeds een kind uit een eerdere rela
tie met een zwerver (die zijn leven aan de galg had ge
laten). Ook Huijbert Eijckendorp was geen onbekende 
van de justitie. Hij had al lange tijd 'langs 't landt ge-
loopen in geselschap van bedelaers en vagabonden' 
en was deswege reeds gegeseld te Dordrecht. Dat 
laatste had hem er echter niet van weerhouden om 
zich opnieuw bij een troep schooiers aan te sluiten. 
De meest twijfelachtige reputatie had evenwel Anna 
Catrien van 's-Hertogenbosch, 'een vrouwspersoon 
zijnde jonk, fris & mooij van weesen'. Zij was namelijk 
in 1726 betrokken geweest bij een brandstichting met 
dodelijke afloop. In dat jaar had een groep van onge
veer vijftien vagebonden een boerderij in de omgeving 
van Schijndel, de Nonnebossche Hoeve, in brand ge
stoken omdat de boer had geweigerd hun voedsel te 
geven. Een achtjarig kind had bij deze brand de dood 
gevonden. Net als Anna Catrien behoorden de meeste 
van de brandstichters tot de Bende van Engele Jantje, 
een bende die tussen 1720 en 1730 in heel Staats-
Brabant actief was en waarvan de leden in kleinere of 
grotere groepen rondtrokken over het platteland en 

Plakkaat tegens Bedelaars, 
Vagabonden en Landlopers, 

vanden25Juny 1649'. 
(Coll. RA Tilburg). 

ti P L A C A Ï T » » or C i i H i m i » Ï » 
pheert, J : V : R E Y G E R S B E R G H ^ ' - O n d e r r t o n d . T f f ' 
Ordonnantie'i-an de Hoof; gemelle Heeren Smalen Ge
neraal. Getek;nt , J i S I ' R O N S S E N . Z y n d c op het S p a . 
tiura gedrukt het Cichet van liaar Ho: Mog:op een 
roeden O u w e l , overdekt met een papieren Kuyte. 

Placaat van haar Hoog 

yagahonden en iMiidhopei i, van 
den 25 Juny 1649-

r\t Staaten Generaal der Vcrccnigdc Ne-
3 ^ dcrlandcn; Allen den gecne, die deze zullen 
x i e n , ofte hooren lezen, Sahiyt. D Ü E N T E 
W E T E N , Dal Wj confidcrcrcnde, dat hy de:en 
tjd van yrede, ende Liccnticringe '•.an vee/ Krygs-
Volk in verjebeiie Landen ende Oorden, de platte 
Landen buyien de Rivieren ge/esen, voornamer.llji 
ima Mejerje van 'sHerlogenliofcb, erJe andere ij-
gelege Landen ende Plaatzen ,geboiirende ende re/or-
tirende ander dezen Staal, ende de goede Ingeze
tenen van dien van ongcbeerde hopende Luyden, 
Lediggangen, Bedelaars, J'agabonden ende der-
gelykt onnutte Menfcben, overlajl ,/ftede, mi ne!. 

Ct T I L E D E t. J C T Ï K . I J 
extorjien, kragl ende gev:elt zouden mogen overko
men , ende op fTegen, Straaten, aan huyjen, Scbutt-
ren, endi Goederen, exaüien ende berovingen 
gedaan •morden, <waar tegen overzulis nodig ag-
tende by tyds te voorzien. 

Z O IS ' T , dat by Deliberatie van den Raade 
van Staatc der voorlz: V'erC'cnigde Nederlanden, 
goedgevonden hebben te ordonneren ende itatuê'eren 
het gecne hier na is volgende. 

In den Eerrten, dat niemand, v.ic het ook zy, str.fc ugat tt 
Ingeboren , of Uytlander , hebbende xyne goede ^f*^'i^y,l^^ 
ende gezonde leden, om de koft te kunnen win- tc;1kè^'„ nlu^ 
n e n , en zal mogen, in manicre van Landlooper, i'«iA'*'Jï 
onder dckzel van werk te zoeken, of ook als K e -
tel-3oeters, Schoenlappers, Kramerf , of anderzints 
gaan bedelen, ' tzy in Steden,of ten platten Lande , 
veel min de goede Luy den eenig geld afvorde
ren , of afpersfcn, nog op de Dorpen, of Ingeze
tenen teeren, maar zo hy niet werken en zynea 
koft winnen w i l , datelyk voorts door zynen weg 
hebben te palieren, ende ten Lande uyt te gaan; 
op Pcene van contrarie doende, ende niet datelyk 
vertrekkende, by den Offi(;ier aangeiaft, ende na 
gelegentheid van zaaken by Geeffelinge, of B a n . 
nilement gellraft te worden. 

B 1 Exit 



zich schuldig maakten aan bedelarij, diefstal en afper
sing.'^ 

In de aanklacht nu die hij tegen Swillens, Van Lum
men, Eijckendorp en Janssen opstelde, legde de ge
rechtsofficier hun landloperij en bedelarij ten laste en 
verwees daarbij naar de opeenvolgende plakkaten van 
de Staten-Generaal, waaronder de op dat moment re
cente verordening van 9 oktober 1723. Hij vorderde 
dat de Tilburgse schepenen de vier vagebonden over
eenkomstig deze plakkaten zouden veroordelen om 
door de scherprechter op passende wijze te worden 
gestraft.'" 
In het geval van Anna Catrien daarentegen stond de 
officier maar kort stil bij haar 'geemancipeert ende va-
gabondeerende leven' en bracht hij vooral haar be
trokkenheid bij de 'execrabele brandtstichting' onder 
de aandacht van de schepenen. Hij beriep zich dan 
ook niet op de plakkaten inzake vagebondisme, maar 
stelde meer in het algemeen dat medeplichtigheid aan 
brandstichting ingevolge de wetten en plakkaten van 
het land ten hoogste strafbaar was. Hij concludeerde 
vervolgens dat de daderes daarvoor aan den lijve 
moest worden gestraft, op een wijze die in overeen
stemming was met deze wetten en plakkaten. 
Op grond van het aloude gewoonterecht van Brabant 
diende brandstichting met de vuurdood te worden be-
straft.^" Deze doodstraf, waarbij het delict dat was ge
pleegd, werd weerspiegeld in de wijze waarop de da
der werd geëxecuteerd, zou evenwel slechts symbo
lisch worden voltrokken op Anna Catrien. Op 30 no
vember 1729 veroordeelde de schepenbank van Til
burg haar om 'op een schavot aen een pael geworgt 
en gestraft te worden datter de doof op volgt, en als
dan in 't aengesigt met een brandende stroijwis geb-
rant off geblaakt, ende het doode lichaam gebragt al
hier inde heijde bij de gaigh, en aen een pael ten toon 
gestelt'. 
De metgezellen van de Bossche vagebonde werden op 
3 december van dat jaar veroordeeld. Maria Janssen 
werd voor de duur van 25 jaar verbannen uit de juris
dictie, na eerst te zijn te pronk gesteld met roeden om 
de hals. Huijbert van Eijckdorp werd na voorafgaande 
geseling eveneens voor 25 jaar verbannen; Gerrit 
Swillens, na ook eerst te zijn gegeseld, voor 30 jaar. 
Jen van Lummen ten slotte werd gegeseld, gebrand
merkt en voor 50 jaar verbannen. Bij het vaststellen 
van deze straffen, zo kan men constateren, heeft de 
schepenbank de bepalingen van het plakkaat van 9 
oktober 1723, waarnaar door de gerechtsofficier toch 
in het bijzonder was verwezen, niet strikt nagevolgd. 
Wellicht had dit hiermee te maken, dat deze verorde
ning door de wetgever eerst en vooral was uitgevaar
digd voor het bestraffen van zigeuners. Het verschil in 
tijdsduur waarvoor de verbanningen werden opgelegd, 
maakt aannemelijk dat door de schepenen bij het von
nis wijzen wel rekening is gehouden met de reputatie 
van elk van de daders. 

De brandstichting van de 
Nonnebossche Hoeve 

Het misdrijf dat Anna Catrien het zwaarst werd aange

rekend en dat haar op het schavot deed belanden, was 
de brandstichting van de Nonnebossche Hoeve bij 
Schijndel in 1726. Bedreiging met brandstichting was 
een beproefde methode van vagebonden om aan 
voedsel te komen of een slaapplaats voor de nacht af 
te dwingen. Ook leden van de Bende van Engele Jantje 
maakten zich meer dan eens aan dit 'afdreijgen' 
schuldig en schrokken er niet voor terug om hun drei
gementen ten uitvoer te brengen. Bij een van die gele
genheden ging de Nonnebossche Hoeve in vlammen 
op. In de daaropvolgende jaren zouden diverse leden 
van de bende worden opgepakt en ter dood worden 
veroordeeld. 

Zo werd Engele Jantje zelf - wiens echte naam Jan 
Dircks was - op 18 november 1729 door de schepen
bank van 's-Hertogenbosch veroordeeld om 'aen de 
galge gehangen en ... met vuer in sijn aengesigt ge-
blaekt en gebrant te worden, datter de doot navolge, 
dat het doode lichaem daer na aen het buijtegeregt op 
de Vugterheijde sal gebragt en aldaer ten toon gehan
gen worden'.2' Behalve voor zijn aandeel in de brand
stichting van de hoeve, dat bestond In het 'helpen uijt-
voeren het in brant steken', werd Engele Jantje ook 
veroordeeld voor een tweetal inbraken in kerken. Bij 
het vaststellen van de straf hielden de Bossche sche
penen bovendien rekening met het feit dat de vage
bond reeds tweemaal eerder was veroordeeld wegens 
diefstal en toen was gegeseld en gebrandmerkt. 

Evenals op Anna Catrien werd op Engele Jantje de 
vuurdood slechts symbolisch ten uitvoer gelegd. Twee 
andere leden van de bende echter waren door de 
schepenbank van Den Bosch al eerder veroordeeld om 
daadwerkelijk te worden verbrand. Op 24 januari 1727 
hadden de schepenen namelijk bevolen dat Peter 
Franssen 'andere ten exempel om des te meer vrees 
en afschrick te geven hier op de marckt voor de puije 
van het stadhuijs aen een paal sal geset en vastgema-
eckt worden, om met den vuere levendig verbrand te 
worden'.22 Behalve bij de brandstichting van de 
Nonnebossche Hoeve was deze zwerver ook betrok
ken geweest bij een 'afdreijging' in Heesteren en had 
hij reeds twee eerdere veroordelingen wegens bedela
rij achter zijn naam staan. Franssens metgezel Peter 
Thijssen was op diezelfde datum veroordeeld om, 
'vermits sijne jongheijt', op de markt aan een paal 'tot 
de dood geworgt en voorts met den vuere verbrand 
[te] worden'.23 Bij de brandstichting van de hoeve had 
Thijssen slechts een kleine rol gespeeld: hij had 'rond
om het huijs ... gelopen om op te passen of daer ij-
mand quam'. De jeugdige vagebond werd echter in 
het bijzonder kwalijk genomen dat hij zich 'in het ge
selschap van veele moetwillige geweldenaers' had 
opgehouden. 
Andere vagebonden die bij de brandstichting betrok
ken of aanwezig waren geweest, werden in deze pe
riode door verschillende rechtbanken in Brabant en 
Holland berecht en veroordeeld tot de doodstraf of tot 
een langdurige of levenslange verbanning.2" Aan het 
bestaan van de Bende van Engele Jantje kwam daar
mee rond 1730 een einde.^^ 



Bedelaars en vagebonden. 
Fragment uit een tekening 

van Jeroen Bosch. 
(Coll. Bibliotheek Brussel). 

Tilburgse rechtspraak 
Vergelijkt men het proces tegen Anna Catrien en haar 
trawanten met andere strafzaken die in de zeventien
de en achttiende eeuw voor de schepenbank van 
Tilburg hebben gediend, dan blijkt dat verbanning de 
straf is geweest die meestal aan landlopers en bede
laars werd opgelegd.2" De rechtspraak van de Tilburg
se schepenen wijkt daarmee niet af van die van ande
re Brabantse rechters. Een bannissement kon worden 
uitgesproken voor een zekere periode of voor het le
ven en kon worden voorafgegaan door geseling en 
brandmerking. Om het effect van de straf te vergroten, 
besloten de Staten-Generaal in 1761 de lokale recht
banken toe te staan delinquenten uit een groter gebied 
te verbannen dan alleen uit de eigen jur isdict ie.Zo 
werd bijvoorbeeld de Franse bedelaar Pierre de Lor-
me, nadat hij een dienaar van justitie die hem naar zijn 
paspoort had gevraagd, had mishandeld met een stok, 
door de schepenbank van Tilburg in 1767 voor altijd 
verbannen uit Brabant.^" Eenzelfde bannissement leg
den de schepenen op aan de zwervers Martinus van 
den Bosch, Maria Blommaerts en Adriaantje Rons in 
1771 en AntoineMelo in 1774.29 

Aan de levenslange verbanning van Pierre de Lorme 
liet de schepenbank een tuchthuisstraf van 25 jaar 
voorafgaan. Het tuchthuis werd, toen deze instelling 
aan het einde van de zestiende eeuw werd geïn t rodu
ceerd in Amsterdam, wel gezien als het middel bij uit
stek om op te treden tegen vooral jeugdige bedelaars 
en landlopers.3° Deze lediggangers en kleine crimine
len zouden, indien zij voor verbetering vatbaar waren, 
door middel van harde arbeid en geestelijk onderricht 
worden heropgevoed, waardoor zij na te zijn terugge
keerd in de maatschappij, daar op het rechte pad zou
den blijven. Andere voordelen van tuchthuisstraf wa
ren, dat kwalijke elementen gedurende hun opsluiting 
niet alleen uit de samenleving waren verwijderd, maar 
zij door de arbeid die zij verrichtten deze samenleving 
tevens tot nut waren. 

Van de resocialisatie van de tuchtelingen kwam in de 
praktijk maar weinig terecht. Aangezien de onderhavi
ge straf, zoals het gegeven voorbeeld laat zien, dik
wijls voor een zeer lange duur of zelfs voor het leven 
werd opgelegd, was er van heropvoeding weinig spra
ke en werden de veroordeelden vooral beschouwd als 
onbezoldigde arbeidskrachten. Bovendien werden be
halve kleine criminelen, waarvoor deze instelling ei
genlijk was bedoeld, soms ook plegers van zwaardere 
delicten tot opsluiting in een tuchthuis veroordeeld. 
Tuchthuisstraf werd ten slotte ook niet gehanteerd als 
een alternatief voor verbanning, maar werd meestal in 
combinatie met deze laatste straf opgelegd, in die zin 
dat de veroordeelde eerst voor een (groot) aantal jaren 
in een tuchthuis werd geplaatst en daarna voor de rest 
van zijn leven werd verbannen. 
In Brabant werd in de onderhavige periode overigens 
slechts één tuchthuis opgericht, namelijk in Breda in 
1708. Brabantse rechtbanken legden - met uitzonde
ring van die van Breda - dan ook niet snel een tucht
huisstraf op.3' Ook de doodstraf is, zeker in Tilburg, 
maar incidenteel aan vagebonden opgelegd. De straf 
waartoe Anna Catrien van 's-Hertogenbosch in 1729 
zou worden veroordeeld, was twee jaar eerder reeds 
uitgesproken over Goijaert van den Boom.32 Qeze 
Goijaert van den Boom, bijgenaamd 'Goijken Wanne-
lapper', was vroeger lid geweest van de Moskovieters, 
een militaire bende die in de jaren 1706-1708 West-
Brabant onveilig had gemaakt.^" Toen de bende werd 
opgerold had Van den Boom echter weten te ontko
men en hij had sindsdien een zwervend bestaan ge
leid. Eerst in 1727 werd hij te Tilburg aangehouden 
omdat hij diverse inwoners had gedreigd met brand
stichting als zij hem geen geld of eten gaven. Met 
name gelet op het verleden van deze vagebond, wer
den deze dreigementen hem even zwaar aangerekend 
als daadwerkelijke brandstichting. Op 17 april van ge
noemd jaar werd Goijken door de Tilburgse schepen
bank veroordeeld om 'met de coorde gestraft te wor
den datter de doot naer volgt, met een brandende 
stroijwis in 't aengesicht geblaeckt, ende het doode li
chaem dan gebragt alhier inde heijde ende aldaer op
gehangen'. 

Vergelijkt men de vonnissen van de schepenbank met 
de voorschriften van de wetgever, dan kan men vast
stellen dat de schepenen van Tilburg vagebonden naar 
eigen goeddunken hebben bestraft, maar dat zij zich 
daarbij deels hebben bediend van de straffen die wa
ren voorgeschreven door de Staten-Generaal. Voorts 
kan worden geconstateerd dat de Tilburgse gerechts
officier, die in het geval van Gerrit Swillens en de zij
nen nog een opsomming gaf van de toepasselijke 
plakkaten, in latere processen enkel de laatst uitgega
ne verordening uitdrukkelijk vermeldde, dan wel zelfs 
dit naliet en slechts in algemene zin verwees naar de 
wetten en plakkaten van het land. Toen de officier bij
voorbeeld in 1740 een proces aanspande tegen Roe-
landus Bourdon uit Antwerpen, stelde hij dat deze 'on
deugende vagebond en stoute bedelaer' had gehan
deld in strijd met de menigvuldige plakkaten van de 
Staten-Generaal, waaronder laatstelijk dat van 1 april 



1 7 3 8 . E n in de zaal< van de eerdergenoemde Antoine 
IVIelo werd sleciits overwogen dat deze Franse vage
bond moest worden gestraft op een wijze die volgens 
de orders, wetten en plakkaten van het land gepast 
was.3^ 

Besluit 
De aanwezigheid en criminele activiteit van vagebon
den in Brabant werd in de zeventiende en achttiende 
eeuw intensief bestreden door de Staten-Generaal. In 
opeenvolgende plakkaten werden door dit generali-
teitscollege strenge maatregelen afgekondigd tegen 
personen met een zwervend of bedelend bestaan. 
Deze personen konden zonder meer worden opgepakt 
en worden veroordeeld tot lijfstraffen en vrijheidsstraf
fen en zelfs, als zij een concreet gevaar vormden voor 
de ingezetenen, tot de doodstraf. 
De officier van justitie van Tilburg, die in zijn ticht en 
aanspraak meer of minder uitvoerig naar de plakkaten 
van de wetgever verwees, vorderde meestal dat de 
vagebonden door de schepenbank zouden worden 
veroordeeld om aan den lijve te worden gestraft. De 
doodstraf is echter niet vaak opgelegd door de sche
penen. Slechts vagebonden die zich hadden schuldig 
gemaakt aan zware misdrijven, zoals brandstichting, 
kwamen voor deze straf in aanmerking. 
Merendeels werden zwervers voor een zekere periode 
of, vaker nog, voor de rest van hun leven verbannen, 
dikwijls na eerst te zijn gegeseld en gebrandmerkt. 
Een lokaal rechtscollege als dat van Tilburg kon aan
vankelijk slechts een bannissement opleggen voor het 
eigen rechtsgebied. In de tweede helft van de acht
tiende eeuw was het echter mogelijk om vagebonden 
uit een groter gebied te verbannen, bijvoorbeeld uit de 
Meierij van 's-Hertogenbosch of uit heel Staats-Bra-
bant. Verbanning is echter nimmer een straf geweest 
waarmee criminaliteit effectief werd bestreden, aan
gezien criminelen enkel werden doorgeschoven naar 
een ander rechtsgebied. Een uitwisseling van kwalijke 
elementen tussen de diverse jurisdicties was uiteinde
lijk de consequentie. Men kan zich bovendien afvra
gen, of de onderhavige straf veel indruk zal hebben 
gemaakt op mensen die toch al van huis en haard wa
ren vervreemd. 
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Op vrijdag 18 september 1908 vertrok het 
Tilburgse gezin Van de Pas vanuit zijn woon
plaats naar Rotterdam, om zich daar de vol
gende dag in te schepen op 'de Statendam', 

het schip van de Holland-Amerlka Lijn dat de 
Tilburgers naar de Verenigde Staten zou 

brengen. Een nieuw bestaan aan de overzij
de van de Atlantische Oceaan wachtte. 

In dit artikel zal eerst een zeer korte schets van de ge
schiedenis van de Nederlandse aanwezigheid in de 
Verenigde Staten worden gegeven. Daarna zullen en
kele Tilburgse Amerikanen beknopt de revue passe
ren. Vervolgens zal een beschrijving worden gegeven 
van de reis van het Tilburgse gezin Van de Pas en van 
hun ervaringen in de Verenigde Staten. Afgesloten zal 
worden met informatie over de gezinsleden die de au
teur van dit artikel verkreeg van een nakomeling van 
de oud-Tilburgers. 

Korte geschiedenis van Nederlanders in 
de Verenigde Staten^ 

De geschiedenis van de Nederlanders op Amerikaanse 
bodem gaat inmiddels zo'n vierhonderd jaar terug. In 
1609 ontdekte de Engelse kapitein Henry Hudson, die 
in dienst was van de Vereenigde Oost-Indische Com
pagnie, de rivier die later naar hem zou worden ver
noemd. Als gevolg van deze ontdekking werden er in 
daaropvolgende jaren handelsposten gesticht en ont
stond de kolonie Nieuw-Nederland met Nieuw-Am-
sterdam als bekendste plaats. Wellicht de bekendste 
persoon uit die vroege Nederlandse aanwezigheid op 
Amerikaanse bodem is Peter Stuyvesant, de man met 
het houten been, die vanaf 1647 als directeur-gene
raal over Nieuw-Nederland regeerde. Stuyvesant, die 
eerder gouverneur van Curagao was geweest, verloor 
de Nederlandse kolonie in 1664 weliswaar aan de 
Engelsen, maar dit betekende allerminst het einde van 
de Nederlandse aanwezigheid in Noord-Amerika. Met 
name in de jaren veertig van de negentiende eeuw 
vertrokken veel Nederlanders naar Amerika om daar 
een nieuw leven op te bouwen. In de staat Wisconsin 
werd onder leiding van de dominicaan Theodorus van 
den Broek een katholieke nederzetting gesticht. En in 
plaatsen als Pella en Orange City in de staat lowa en 
Holland in de staat Michigan vestigden zich veel 
Nederlandse protestanten, met als centrale figuren de 
dominees Scholte en Van Raalte. Nog steeds herinne
ren de namen op gevels en in lokale kranten als The 
Pella Chronicle aan de Nederlandse oorsprong van 
deze plaatsen. En wat te denken van de tulpfestivals 
die jaarlijks plaatsvinden, het Delfts blauw in de etala
ges en de klompen en miniatuurmolens in de schap
pen van de winkels? 

Tilburgse Amerikanen 
Ook verschillende Tilburgers, onder wie een aantal 
geestelijken, zijn in de loop der tijd naar de Verenigde 
Staten vertrokken. Theodore Knegtel (1845-1915) ver
trok naar de staat Wisconsin en was daar in de plaat
sen Preble en Little Chute werkzaam als pastoor. F.H. 
van der Aa ging eind negentiende eeuw als missiona
ris in het toen nog ruwe gebied van de huidige staat 
Oklahoma werken, en de in Tilburg geboren jezuïet 
CF. Smarius ging al in 1841 naar de Verenigde Staten. 



Foto bijliuwelijk van Martina 
van de Pas (dochter van Jan) 
met Joseph Ivimak in 1914, 

samen met zijn zuster en 
broer. (Coll. Fam. Tollefsrud, 

Bowman USA). 

Toen Smarius in 1870 overleed, was hij een bij velen 
geliefde pastoor in Chicago. Hij stond vooral bekend 
om zijn redenaarstalent en werd daarom ook wel de 
'Lacordaire van Amerika' genoemd. Een andere Til-
burgs-Amerikaanse geestelijke die ik hier wil noemen, 
is Franciscus Janssens.^ Janssens werd in 1881 tot 
bisschop van Natchez (in de staat Mississippi) be
noemd en daarna, in 1888, tot aartsbisschop van New 
Orleans.3 
Maar ook een Tilburgse kunstenaar als Charles Ver-
schuuren ging naar de Verenigde Staten. In 1922 ver
trok Verschuuren met zijn vrouw en dochtertje naar 
Cleveland, in de staat Ohio. Al in het daaropvolgende 
jaar vertrokken de Verschuurens naar New York, al
waar Charles Verschuuren werkzaam werd bij de 
Brooklyn Daily Eagle.'^ Een recenter en laatste voor
beeld van Tilburgse Amerikanen dat hier wordt gege
ven, vormt Robert Brands. Brands vertrok in 1982 naar 
de Verenigde Staten en werd een succesvol zaken-
man.5 

In 1908 voegden Jan van de Pas en zijn gezin zich bij 
de vele Nederlanders die de grote oversteek voor hen 
hadden gemaakt. 

Aan boord^ 
Nadat de op 26 oktober 1859 in Boxtel geboren land
bouwer Jan (Joannes) van de Pas en zijn vrouw en hun 
vier kinderen op vrijdag 18 september van Tilburg 
naar Rotterdam waren afgereisd, brachten zij de nacht 
door in een hotel van de Holland-Amerika Lijn. Zater
dag de 19'̂  gingen zij samen met zo'n 600 andere pas
sagiers aan boord van het schip dat hen van Rotter
dam naar New York zou brengen. Dit echter pas nadat 
hun gezondheid door een arts in orde was bevonden. 

Om 8 uur 's ochtends vertrok het schip. Jan en zijn in 
1861 in Hilvarenbeek geboren vrouw Elizabeth deel
den met hun twee dochters Maria Catharina (*1895) 
en Martina (*1896) een hut. De twee zoons, Johannes 
Cornelius (*1891) en Theodorus (*1893)', werden in 
een andere hut ondergebrachL De verwachtingen van 
het nieuwe vaderland waren hooggespannen bij het 
gezin. 'Allen die meer in Amerika zijn geweest, verkla
ren eenparig dat het voor den boer in Amerika beter is 
dan in Holland en mijne vrienden in het vaderland, 
meenen dan ook dat ik eene goede toekomst tege
moet ga', schreef Jan van de Pas in zijn reisverslag. 
De overtocht verliep voorspoedig. De sfeer onder de 
passagiers was goed, er was muziek op de boot, op 
het dek was genoeg ruimte om de benen eens flink te 
strekken en Jan ontmoette verschillende 'praktische 
personen'. Niets lijkt een goede toekomst voor het ge
zin - maar vooral voor de kinderen, want hun toekom
stig welzijn is het voornaamste doel van het vertrek -
in de weg te staan. 

Bowman, North Dakota 
Tien dagen nadat de kade van Rotterdam was verla
ten, krijgen de oud-Tilburgers, wanneer zij 's ochtends 
op het dek verschijnen, de Amerikaanse kust in zichL 
'Om 9 uur voormiddags lag onze "Statendam" voor de 
wereldstad New-York', schrijft Jan. Vol verwondering 
over de schoonheid van het landschap stapt men op 
29 september 1908 aan wal. Nadat de bagage is on
derzocht en zij op Ellis Island wederom een medische 
controle hebben ondergaan, kan het gezin Van de Pas 
's avonds de reis per trein voortzetten. Plaats van be
stemming is Bowman, in het uiterste zuidwesten van 
de staat North Dakota. Als Jan op de ochtend van 30 
september door het raampje van zijn compartiment 
kijkt, is hij overweldigd door de enorme bossen en bo
men, 'zooals ik ze nog nooit had gezien en heuvelen 
hooger dan de hoogste torens en huizen van Tilburg'. 
Na Montreal achter zich te hebben gelaten en via Sault 
St. Marie tussen de Grote Meren door te zijn gereisd, 
doorkruist men de staten Wisconsin en Minnesota en 
komt de familie Van de Pas via South Dakota in de 
staat North Dakota aan. Op 4 oktober 1908" arriveren 
de nieuwbakken Amerikanen om 5 uur 's middags dan 
eindelijk in hun nieuwe woonplaats Bowman. Deze 
plaats is op dat moment nog maar recent tot 'hoofd
stad' van Bowman County benoemd.^ 

Amerikaans staatsburger 
Op 14 december, twee maanden nadat hij met zijn ge
zin in Bowman is gearriveerd, dient Jan zijn intentie
verklaring om Amerikaans staatsburger te worden in. 
Op het formulier verklaart hij; 'It is my bona fide inten-
tion to renounce forever all allegiance and fidelity to 
any foreign prince, potentate, state, or sovereignty, 
and particularly to Wilhelmina, Queen of the Nether-
lands, of which I am now a subject. (...) I am not an 
anarchist; I am not a polygamist nor a believer in the 
practice of polygamy; and it is my intention in good 
faith to become a citizen of the United States of 
America and to permanently reside therein; So help 
me God.' 
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Er gingen vaak jaren voorbij voordat men de eigen na
tionaliteit voor het Amerikaans staatsburgerschap ver
ruilde. In Jans geval zou het zo'n zes jaar duren. Op 10 
november 1914 legt Jan een eed af waarin hij trouw 
belooft aan de Amerikaanse wetten en aan de US 
Constitution en dat hij deze zal beschermen tegen 'all 
enemies, foreign and domestic'. De voormalige Til-
burger is dan officieel Amerikaans staatsburger.'" 

Na het eerste jaar 
Nadat de familie Van de Pas een jaar in de Verenigde 
Staten heeft doorgebracht, laat Jan zijn oud-stadge
noten in Nederland weer iets van zich horen. Het blijkt 
het gezin in North Dakota goed te gaan. Jan en zijn ge
zin hebben voor de prijs van 3000 dollar een boerderij 
van 64 hectare" gekocht, terwijl zij in Tilburg een 
boerderij van slechts 8 hectare huurden. Zij bezitten 
een veestapel, waaronder enkele melkkoeien. De 
melk die de koeien leveren, wordt dagelijks naar de 
stad gebracht, alwaar zij onder meer verkocht wordt 
aan hotels. Daarnaast verbouwt Jan onder andere 
maïs, aardappelen, tarwe en gerst. 
Ook over de mensen bij wie hij in de buurt woont is 
Jan zeer te spreken. 'Ik woon hier een klein half uurtje 
van 't station in de vlug opkomende stad Bowman, on
der een goed ontwikkeld en beschaafd volk en een ge
zond klimaat.' Wat we precies onder 'vlug opkomende 
stad' moeten verstaan, is echter niet helemaal duide
lijk. Er waren in Bowman wat onderneminkjes, waar
onder een bank en een drogisterij, maar voor grotere 
boodschappen moest men vaak naar de plaats 
Dickinson.'2 Het inwonertal van de plaats liep ook ze
ker niet in de duizenden, maar zal wellicht rond de 400 
hebben gelegen.'" Overigens zullen er ook niet veel 

andere oud-Nederlanders, laat staan oud-Tilburgers, 
in de omgeving hebben gewoond. Terwijl een plaats 
als Little Chute in de staat Wisconsin anno 2004 nog 
steeds bekendstaat om de vele katholieke Brabanders 
die zich er vanaf het midden van de negentiende eeuw 
hebben gevestigd, heeft North Dakota zo'n kolonisatie 
van katholieke Brabanders nooit gekend. Naar het zich 
laat aanzien staat het gezin Van de Pas dan ook op 
zichzelf en maakt het geen deel uit van een groepsge
wijze vestiging.''' 
Hoe het ook zij, het leven in de Verenigde Staten bevalt 
Jan van de Pas prima en hij raadt zijn collega-boeren 
in Tilburg van harte aan om ook in de V.S. hun geluk te 
komen beproeven. De grond is er immers goed en 
goedkoop en de overheid steunt de boeren middels 
gunstige maatregelen. Bovendien, de werkzaamheden 
zijn in Amerika veel 'gemakkelijker en plezieriger' dan 
in Nederland, aangezien in de Verenigde Staten 'alles 
gedaan wordt met moderne machines. Men heeft ook 
niet die tobberij en dure zorg voor de mesL' De vrou
wen hebben het in de Verenigde Staten volgens Jan 
ook veel makkelijker dan in Noord-Brabant. In vergelij
king met de vrouwen in Amerika leiden de Brabantse 
vrouwen voor een groot deel het bestaan van slavin
nen, meent Jan. In Amerika hoeven de vrouwen geen 
zwaar werk op het veld te verrichten, maar beperken 
hun taken zich tot de huishoudelijke werkzaamheden. 
'Koken, bakken en braden, dat kennen ze uitstekend, 
en lekkeren fijntjes, hoor.' 
Nee, spijt dat hij zijn leven in Tilburg heeft verruild 
voor een bestaan op de prairie van North Dakota heeft 
Jan - in de V.S. John geheten - in het geheel niet. Hij 
heeft enkel spijt dat hij niet twintig jaar eerder een 
oversteek over de Atlantische Oceaan heeft ge
maakt.'^ 

Bericht van een nazaat 
Jan en zijn echtgenote Elizabeth hebben slechts zo'n 
zeven jaar samen van hun nieuwe leven in de Verenig
de Staten kunnen genieten. Volgens Mary Ann Tollefs
rud (*1931), een kleindochter van Jan en Elizabeth van 
de Pas, die anno 2004 nog steeds in Bowman, North 
Dakota woont en van wie de auteur van dit artikel ver
schillende brieven ontving, overleed Elizabeth op 15 
juli 1916 en Jan op 1 december 1918. Na hun overlij
den nam de oudste zoon Cornelius - in de Verenigde 
Staten Neil genoemd - de boerderij over. Tot begin ja
ren twintig; toen werd de boerderij verkocht. 
Drie van de vier kinderen van Jan en Elizabeth van de 
Pas bereikten respectabele leeftijden. Zij trouwden en 
kregen kinderen. Desalniettemin is hun verhaal op 
momenten een schokkend relaas, vooral wanneer 
men bedenkt dat, zoals al eerder aangegeven, Jans 
voornaamste reden om Tilburg te verlaten was dat hij 
voor een goede toekomst van zijn kinderen wilde zor
gen. Van mevrouw Tollefsrud komen we te weten wat 
er met de kinderen Van de Pas - dus mevrouw Tol-
lefsruds moeder, ooms en tante - gebeurde. De navol
gende informatie is afkomstig uit de brieven die de au
teur van dit artikel van haar ontving. 
Theodore, Jan en Elizabeths jongste zoon, kreeg met 
zijn vrouw Ruth acht kinderen. Aan zijn nog jonge le-



ven - hij was nog maar begin dertig - l<wam in 1927 
echter op verschril<l<elijl<e wijze een einde. Normaal 
gesproken werkte hij voor andere boeren, maar op een 
kwade dag in 1927 was hij in een kolenmijn aan het 
werk. Er vond een explosie plaats, waarbij Theodore 
om het leven kwam. Theodores twee jaar oudere broer 
Cornelius trouwde in mei 1916 met Llllian Mrnak. 
Lillian en Cornelius kregen samen vier kinderen. In 
mei 1977 overleed Cornelius op hoge leeftijd. Toen 
Katherine, de oudste dochter van Jan en Elizabeth, 
met haar echtgenoot Ray op weg was naar de begra
fenis van haar broer Cornelius, overnachtten ze in een 
motel. Op een gegeven moment werd er in hun motel
kamer ingebroken. Katherine en haar man werden van 
hun geld en hun auto beroofd. Helaas bleef het hier 
niet bij: Katherine van de Pas en haar echtgenoot wer
den bij de beroving om het leven gebracht. 
De moeder van Mary Ann Tollefsrud, Martina van de 
Pas, Jan en Elizabeths jongste dochter, trouwde op 16 
april 1917 met Joseph Mrnak.''* Joseph (*1892) was 
een afstammeling van Tsjechische immigranten die in 
de negentiende eeuw naar de Verenigde Staten waren 
gekomen. Samen hadden Martina en Joseph zes kin
deren: vier zoons (Vincent, Reynold, Roger en Ted) en 
twee dochters (Mary Ann en Mary). Laatstgenoemde 
werd door Martina en Joseph geadopteerd toen zij tien 
jaar oud was. 
Martina heeft het gruwelijke dat haar zus Katherine en 
Ray, Katherines echtgenoot, overkwam niet meer hoe
ven meemaken: zij overleed als zeventiger in mei 
1968, zestig jaar nadat zij met haar ouders, zus en 
twee broers Tilburg had verlaten en de Atlantische 
Oceaan was overgestoken, 'eene goede toekomst te
gemoet'. 

De zusters Cattiarina en 
tvlartina van de Pas (dociiters 

van Jan). (Coii. Fam. 
Tollefsrud, Bowman USA). 

Een laatste bericht 
Op 3 april 2004 ging er weer een schrijven van de au
teur richting Bowman, North Dakota. Wederom was er 
een aantal vragen die mevrouw Tollefsrud misschien 
zou kunnen beantwoorden. Het antwoord bleef echter 
uiL Tot ik op 2 juni 2004 weer een brief uit North 
Dakota in de brievenbus vond. Ditmaal was het schrij
ven echter niet van mevrouw Tollefsrud, maar van een 
van haar dochters: 'Dear sir, I regret to inform you that 
Mary Ann Tollefsrud (my mother) is now deceased.' 
De kleindochter van Jan en Elizabeth van de Pas -
Amerikanen uit Tilburg - was op 24 april 2004 na een 
ziekbed van enkele weken op 72-jarige leeftijd overle
den. Met enthousiasme en met interesse voor het 
Tilburgse gedeelte van haar familiegeschiedenis heeft 
zij bijgedragen aan de totstandkoming van dit arti
kel. ' ' 

Noten 

1. Vanzelfsprekend is hier slechts sprake van een zéér beknopte behan

deling van de geschiedenis van de Nederlandse aanwezigheid op 

Amerikaanse bodem. Gezien het Tilburgse karakter van dit artikel is 

het mijns Inziens niet zinvol om daar nu uitvoeriger op in te gaan. Voor 

geïnteresseerden zijn er over dit onderwerp vele boeken en artikelen 

beschikbaar. Verwezen wordt naar de werken van onder meer de vol

gende auteurs: Jacob van HInte, Gerald F. de Jong, Hans Krabben

dam, Henry S. Lucas. Walter Lagerwey, Lucas Ligtenberg, H.A.V.M. 

van Stekelenburg (wiens drieluik over emigratie van Noord-Braban

ders naar de V.S. werd uitgegeven door de Stichting Zuidelijk Histo

risch Contact) en Robert P. Swierenga. 

2. Zie over mgr, Janssens: Annemarie Kasteel, Francis Janssens 1843-

1897. A Dutch American Prelate. Lafayette, 1992. Een beknoptere 

Janssens-biografie. eveneens van de hand van Annemarie Kasteel, is 

te vinden in: P, Timmermans e,a, (red,), Brabantse biografieën 5. 

's-Hertogenbosch. 1999, p, 52-57, 

3. Behalve Knegtel, Van der Aa, Smarius en Janssens zijn er in de 19e 

eeuw en In het begin van de 20e eeuw verschillende andere Tilburgse 

geestelijken naar de Verenigde Staten vertrokken. Het Is mijn bedoe

ling om in een toekomstige publicatie uitgebreider In te gaan op deze 

groep. 

4. Joep Eijkens, Charles Verschuuren (1891-1955). Kunstschilder en il

lustrator', in: J. Brouwers e.a. (red.), Brabantse Biografieën 6. 

's-Hertogenbosch, 2003, p. 154-155. 

5. Karei Beckmans, 'Brands succesvol met handpompjes Airspray', 

Brabants Dagblad. 11 maart 2004. 

6. De informatie in deze en de navolgende paragraaf Is grotendeels af

komstig uit het reisverslag van Jan van de Pas, dat op 27 oktober 

1908 in de Tilburgse Courantwetd afgedrukt. 

7. Namen en geboortejaren: Regionaal Archief Tilburg, Bevolkingsregls-

ter1900-1910, deel17. blad17. 

8. Op Jans naturalisatledocumenten staat 3 oktober vermeld. Dit komt 

echter niet overeen met het tijdspad in Jans reisverslag, 

9. In North Dakota. A Guide to the Northern Prairie State (American Guide 

Series. 2" druk, 1950), lezen we: '[Bowman] won the county seat elec-

tlon in a bitter fight with Atkinson (later Griffin) in 1907, and in January 

1908 was glven lts present name' (p. 218). 

10. Kopieën van de naturallsatiedocumenten werden verkregen van de 

State Hlstorlcal Society of North Dakota, gevestigd te BIsmarck, North 

Dakota. 

11. Op grond van de 'Homestead Act' van 1862 en daaropvolgende wetten 
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konden kolonisten tegen aantrekkelijke voorwaarden - zoals: min

stens vijfjaar op het land wonen en het bebouwen - stukken grond van 

zo'n 64 hectare (160 'acres', ofwel een 'quarter section', een kwart

sectie van 640 'acres'), de 'homesteads', in hun bezit krijgen. (H. van 

Stekelenburg, "Hier is alles vooruitgang", Tilburg, 1996, p. 29). Jans 

stuk grond heeft de oppervlakte van zo'n 'homestead'. 

12. Mededeling van Mary Ann Tollefsrud, Bowman, North Dakota. Brief 

aan de auteur, d.d. 19 februari 2004. 

13. De website van het North Dakota State Data Center geeft voor de pe

riode 1920-2000 de volgende Inwonertallen: 1920: 767; 1930; 888; 

1940: 967; 1950: 1382; 1960: 1730; 1970:1762; 1980; 2071; 1990; 

1741; 2000: 1600, Zie: www.ndsu.nodak,edu/sdc/data/census,htm# 

cityplace (ga naar 'City/Place, Township, Tract' en vervolgens naar 

'Total Population for North Dakota Citles: 1920 to 2000', In 2000 werd 

In de Verenigde Staten de meest recente 'census' (volkstelling) gehou

den. De site werd voor het laatst bezocht op 7 november 2004. Bij de 

census van 1910 - de oudste census waarin het inwonertal van Bow

man is opgenomen - telde Bowman 481 inwoners (Mededelingen van 

Karen ülson, 'Information specialist' aan het North Dakota State Data 

Center, gevestigd te Fargo, North Dakota, 8 en 12 april 2004), 

14. Dit roept de vraag op hoe het gezin Van de Pas ertoe Is gekomen om 

naar het gehucht Bowman te gaan. In zijn brief van 12 november 

1909, afgedrukt in de Tilburgse Courant mn 11 januari 1910, schrijft 

Jan dat hij naar Bowman is gegaan op aanraden van ene pastoor Van 

den Heuvel, die op het moment dat Jan de brief schrijft in Uden ver

blijft. Echter, er waren verschillende aan Uden verbonden 'pastoors 

Van den Heuvel' actief als wervers van katholieke emigranten voor ko

lonisatiemaatschappijen. Waarschijnlijk betreft het hier Johannes 

'John' van den Heuvel, Henk van Stekelenburg schrijft; 'Father John 

van den Heuvel had (.,,) In België en Nederland emigranten geworven 

voor Noord-Dakota en was In 1909 zeer actief in de Montana-Holland 

Colonization Company' (H, van Stekelenburg, "Hier is alles vooruit

gang", Tilburg, 1996, p, 62), Voor de rol die geestelijken speelden bij 

emigratie van katholieke Brabanders naar de V,S, wordt verwezen 

naar voornoemd boek van H, van Stekelenburg, 

15. Deze paragraaf is bijna volledig ontleend aan de brief van Jan van de 

Pas, d.d. 12 november 1909. afgedrukt in de Tilburgse Courantmn 11 

januari 1910. 

16. Joseph Mrnak is een broer van Llllian Mrnak, 

17, Drie broers van Mary Ann - Vincent, Reynold en Roger - waren al over

leden, evenals hun geadopteerde zus Mary, Eén broer van Mary Ann 

woont op het moment van schrijven (juni 2004) in Rapid City, South 

Dakota. Wellicht kan hij nog informatie geven over zijn Tilburgse moe

der en grootouders, maar ik ben (nog) niet met hem In contact geko

men. 
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Bij de bevrijding van Tilburg is in het najaar 
van 2004 nadrul(l(elijl< stilgestaan. De oorlog 
was in 1944 natuurlijk nog niet voorbij. Toen 
deze in mei 1945 voor geheel Nederland ach

ter de rug was, kwam de belangrijke vraag: 
hoe de samenleving opnieuw op te bouwen? 
Dat deze periode enorm in de belangstelling 
staat, mag blijken uit de vele publicatieŝ  en 

exposities. 

Ook in Tilburg is de architectuur en stedenbouw van 
de 'Wederopbouw' (zoals deze periode meestal wordt 
aangeduid) in het vizier gekomen: een tentoonstelling 
in 2004 en een inventariserend onderzoek in 2005. De 
gemeente wil de Wederopbouw in Tilburg op structu
rele wijze in kaart brengen. Tevens moet gezocht wor
den naar de betekenissen van dat erfgoed, toen en nu. 
Dit artikel is een eerste reflectie en bedoeld als een 
startschot voor nadere studie. 

Wederopbouw in de schijnwerpers 
Onlangs is in Tilburg de expositie 'Toonbeelden van de 
Wederopbouw/Lelijk is geen argument' over de archi

tectuur en stedenbouw uit de Wederopbouwperiode 
geopend.2 Bijzonder is dat naast een kijkje in de lan
delijke ontwikkelingen op het gebied van architectuur 
en stedenbouw uit 1940-1965, de initiatiefnemer 
(Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg, 
CAST) met een foto-expositie ook ruim aandacht 
schenkt aan de Tilburgse naoorlogse ontwikkelingen. 
Dit lokale onderdeel van de expositie zal ook nog eens 
door de stad reizen. Hoe graag zou ik de verhalen ho
ren (en noteren) die dan verteld gaan worden. Ver
halen en herinneringen van mensen die de oorlog, de 
bevrijding en de wederopbouw hebben meegemaakt. 
Met de bevrijding net achter de rug, moest er ge
bouwd gaan worden aan een nieuw 'bevrijd Neder
land'. 
Nederland moest in maatschappelijke én fysieke zin 
worden opgebouwd: er moest hersteld worden (al 
vanaf 1940!), en er moesten woningen, winkels, scho
len gebouwd worden. Naast het louter fysieke herstel 
van oorlogsschade is wellicht sprake van meer dan al
leen mater ië le wederopbouw. Zagen deze 'bouwers' 
de wederopbouw ook als een wederopleving? En zo ja, 
welke resultaten moest dat opleveren? Zijn 60 jaar la
ter het enthousiasme, idealisme en in deze 'moderne' 
woonomgevingen besloten geloof in de toekomst nog 
afleesbaar?^ En spreekt deze nog tot onze verbeel
ding? Is bescherming als monument van een geselec
teerd aantal gebouwen of zelfs wijken aan de orde? 
Kan de oorspronkelijke stedenbouwkundige opbouw 
van een wijk nog intact blijven? Veel vragen, hoog tijd 
dus voor nader onderzoek. 

Onderzoek en rol monumentenzorg? 
Natuurlijk zijn er formele, vakinhoudelijke redenen om 
dit te doen, zoals de in de Monumentenwet 1988 vast
gelegde minimale 'leeftijd' van 50 jaar voor een be
schermd rijksmonument en vooral ook de nakende be
dreigingen door grootschalige renovaties en herstruc
tureringen van de naoorlogse woningvoorraad en wij
ken. Maar afgaande op de verhalen in de wandelgan
gen van de monumentenzorg is er meer aan de hand. 
Is het vreemd dat, nu onze grootouders en ouders die 
gewerkt hebben aan dat nieuwe Nederland op leeftijd 
geraken, onze nieuwsgierigheid voor die hele periode 
enorm toeneemt? De nestor binnen de Tilburgse ar-
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chitectuurwereld, Noud Heerkens", was voor de ope
ning van de expositie uitgenodigd om persoonlijk te 
vertellen over zijn ervaringen in die naoorlogse periode 
als aannemer en architect, en, zoals altijd, is niets zo 
direct en krachtig als de mondelinge overdracht van 
geschiedenis. Veel veertigers en vijftigers halen zich 
steeds vaker de omgevingen uit hun jeugd voor de 
geest. De landelijke coördinator van het Projectteam 
Wederopbouw (A. Blom, Rijksdienst voor de Monu
mentenzorg) verwijst in een presentatie over de aan
pak van de Rijksdienst in eerste instantie naar beelden 
uit haar jeugd; een naoorlogse wijk met haar kenmer
kende woningen, kerk en school. Is hier sprake van 
een vleugje nostalgie? Wellicht, waarschijnlijk zelfs, 
maar ook aan de orde is een herwaardering voor de 
kwaliteiten die de Wederopbouw in fysieke zin heeft 
opgeleverd. In die periode is getracht veel, snel en 
vaak zo goedkoop mogelijk te bouwen. Dit bracht wel
licht niet altijd de hoogste kwaliteit op esthetisch of 
bouwtechnisch vlak, tenminste, zo werd lang over 
deze periode gedacht. Niettemin zijn er pareltjes van 
architectuur uit die tijd. Bovendien was de opzet van 

die naoorlogse wijken vaak ruim, met veel groen en 
een doordachte infrastructuur (qua verkeer én voor
zieningen als scholen en winkels), elementen en in
grediënten waaraan anno 2004 nog steeds behoefte 
is. 

Tijd voor discussie? Tijd voor 
architectuur?^ 

Was er voor die 'Wederopbouwers' tijd en ruimte om 
na te denken over architectuur? Toen na de bevrijding 
de situatie in de bouw een voortvarende aanpak ver
eiste, ontvouwde zich in de architectuurbladen en en
kele opiniebladen een discussie over architectuur
stromingen en opdrachtverlening in de wederopbouw. 
Modern geor iënteerde architecten zagen in het 'Nieu
we Bouwen' de geschikte methode om de problemen 
de baas te worden. Meer traditionalistisch getinte ar
chitecten schrokken echter terug voor een te materia
listische en te zeer op de techniek en industrialisatie 
geënte aanpak. Zij herkenden het gevaar van eenzij
digheid (een 'gevaar' dat overigens ook door de 'mo
dernen' werd gesignaleerd als het gaat om te conser
vatieve opvattingen). Er moest in de ogen van de tradi
tionalisten ruimte blijven voor herkenbare, traditionele 
patronen. Over de betekenis van deze architectuurdis
cussie waren destijds de meningen al verdeeld. Een 
van de stellingen was dat een dergelijk theoretisch de
bat in een tijd van grote mater ië le nood zinloos was. 
Een anonieme medewerker van het weekblad De 
Groene Amsterdammer merkte daarover in 1945 het 
volgende op: "Wanneer men in een kippenhok huist, 
zal men de beschouwing over den verschijningsvorm 
der nieuw te bouwen huizen misschien als van weinig 
werkelijkheidszin getuigend opvatten. Maar bij even 
nadenken zal men erkennen dat, hoe men het vraag
stuk ook bekijkt, de vormgeving nu eenmaal aan de 
orde gesteld moet worden."" De discussie beperkte 
zich niet tot architectuur en stedenbouw, maar ging 
ook over kwesties als godsdienst, normalisatie in de 
bouwwereld, het gezin, de inbreng van supervisors en 
de vermeende scheefgroei in de opdrachtverlening ten 
faveure van één groep (Delttse School?). 

Delftse-Schooldiscussie 
Al in augustus 1945, in een periode dat nog geen en
kel architectuurblad verscheen, sneed de architec
tuurcriticus J.J. Vriend het thema aan in De Groene 
Amsterdammer met zijn artikel: 'Hoe zal Nederland 
bouwen?'^ Hij gebruikt hierin als eerste na de oorlog 
de term 'Delttse School'. Hoewel hij overigens van zo
wel de traditionele als de functionalistische school de 
voor- en nadelen erkent, zet hij in zijn polemische stijl 
wel de bakens voor de latere discussie. Vriend gelooft 
in de uitgangspunten van het functionalisme: "De 
diepste grond van deze opvattingen is echter niet ma
terialisme, doch een vertrouwend idealisme in de mo
gelijkheden van mens en maatschappij van de toe
komst." De 'Delttse School', waarvan Ir. M.J. Granpré 
Mol ière als grondlegger en belangrijkste vertegen
woordiger wordt gezien^ staat hier in de ogen van 
Vriend lijnrecht tegenover, temeer daar deze stroming 
dreigt af te gli jden:"... naar het kleinburgerlijke en ro-
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mantische, naar een geesteshouding die te zeer ge
richt is op het verleden om nog vast te vertrouwen om 
de toekomst te kunnen ontwikkelen. 
Vrijwel alle grote architecten uit de naoorlogse periode 
zouden zich op een of andere wijze laten horen binnen 
deze discussie. Afgezien van de inhoudelijke discussie 
over architectonische en stedenbouwkundige vormen, 
speelde de vraag of bepaalde architecten werden be
voordeeld als het gaat om opdrachten. Het is evident 
dat dit soort polemieken, zeker als concurrentie en de 
schijn van broodnijd boven water komen, zeer fel kon
den worden. Hoewel deze discussie volgens sommige 
architectuurhistorici veel rook en weinig vuur bete
kende, wordt tegenwoordig nog vaak gesproken over 
twee hoofdstromingen in de naoorlogse architectuur 
en stedenbouw: een traditionele ("Delftse School") en 
een moderne richting (Functionalisme) met de daarbij 
passende vormentalen en materialisaties. Deze termi
nologie en de veronderstelde tweedeling spelen zelfs 
nog in hedendaagse discussies! De praktijk was (en is) 
natuurlijk meer divers. Vaak kwamen deze architec

tuuruitingen en opvattingen over eigentijdse steden
bouw in de diverse projecten samen. In de loop der ja
ren werd zelfs gesproken van 'shake-hands-architec
tuur'. Over dit synthesemodel schreef bijvoorbeeld de 
ook in Tilburg actieve architect en stedenbouwer S.J. 
van Embden al in 1946. 

Hoe heeft Tilburg gebouwd? 
Voor de Tilburgse situatie is natuurlijk van belang te 
weten: 'Hoe heeft Tilburg gebouwd?' 
Wat is het Wederopbouwverhaal van Tilburg? Welke 
ontwikkelingen zijn er geweest binnen de Tilburgse 
architectuur en stedenbouw? Was er discussie? Wie 
waren hierin richtinggevend? En bovenal: wat is er nu 
eigenlijk allemaal gebouwd en wat kan daarvan van
daag de dag nog de toets der kritiek doorstaan? Met 
de expositie van het CAST (in samenwerking met het 
Stadsmuseum Tilburg) is een aftrap gegeven. De ge
meente Tilburg zal vanuit een eigen verantwoordelijk
heid op het gebied van de monumentenzorg een bij
drage leveren aan kennisopbouw en inzicht in die de
cennia na de oorlog. De architectuur en stedenbouw 
uit de naoorlogse periode heeft de laatste tien jaar in 
geheel Nederland veel aan belangstelling gewonnen. 
Al in 1993 verscheen onder redactie van H. Wijffels 
een publicatie over de Wederopbouw in Midden-Bra
bant."' Ook op bestuurlijk vlak is er oog voor de jong
ste bouwkunst, getuige de plaatsing van het acade
miegebouw van architect H.A. Maaskant op de ge
meentelijke monumentenlijst." Juist de discussie 
rondom de waarde van dit gebouw bracht de nood
zaak aan het licht om een gemeentebrede inventarisa
tie uit te voeren. In de jaren '80 en '90 waren op een 
gestructureerde wijze de architectuur en de steden
bouw uit de periode 1850 tot 1940 in kaart gebracht. 
Dit van rijkswege geïni t ieerde onderzoek staat bekend 
als het Monumenten Inventarisatieproject en Monu
menten Selectieproject (resp. MIP en MSP) en heeft in 
Tilburg geleid tot een forse uitbreiding van de rijksmo
numentenlijst (2001) en van de gemeentelijke monu
mentenlijst (2004). De resultaten van dit onderzoek 
zijn in 2001 samengevat in een publicatie.'^ 

Bouwstenen voor nader inventariserend 
onderzoek 

Het MIP/MSP omvatte de periode tot 1940. Nu is dus 
de periode tussen 1940 en circa 1965 rijp voor nadere 
studie. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
(RDMZ) heeft in de afgelopen jaren onderzoek verricht 
naar een aantal categor ieën en typologieën zoals 
scholen, kerken en bestuursgebouwen. Toch kan van 
het rijk in de komende periode op het gebied van loka
le kennisvermeerdering, laat staan van bescherming, 
niet veel worden verwacht. De gemeente kan natuur
lijk wel zelf het initiatief nemen. Gemeentes als Den 
Haag, Rotterdam, Groningen en Arnhem hebben dit 
ook gedaan en waardevolle objecten op een gemeen
telijke monumentenlijst geplaatst. Sporadisch is zelfs 
een gebied aangewezen als gemeentelijk beschermd 
stadsgezicht. In Tilburg moet echter eerst de periode 
gemeentebreed in beeld worden gebracht. Het Til
burgse onderzoek zal in het eerste kwart van 2005 
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worden uitgevoerd door een bureau dat ervaring heeft 
op het gebied van architectuurhistorische studies. 
IVlede op advies van de RDIVIZ kunnen methodiek én 
criteria van WlIP en MSP ook nu gehanteerd worden, zij 
het dat de nadruk meer zal komen te liggen op de ste
denbouwkundige kwaliteiten van complexen, straten 
en wijken. In plaats van jongere bouwkunst en steden
bouw wordt dit voor de Wederopbouw wel aangeduid 
als 'jongste' bouwkunst en stedenbouw. 
In de jongste bouwkunst worden waarden onderschei
den op het gebied van cultuurhistorische en/of archi
tectuurhistorische kwaliteiten of waarden die te ma
ken hebben met het ensemble, de gaafheid of herken
baarheid en vanzelfsprekend de zeldzaamheid. Ook 
binnen de stedenbouw zijn dergelijke criteria aan de 
orde. Daarnaast zijn binnen deze discipline ook de his-
torisch-ruimtelijke of stedenbouwkundige en de situ
ationele waarden van belang. Deze criteria zijn alle
maal gedetailleerd uitgewerkt. Bij architectuurhistori
sche waarden van bouwkunst bijvoorbeeld kan het ac
cent liggen op het belang voor de geschiedenis van de 
architectuur en/of bouwtechniek, of op het belang bin
nen het oeuvre van een architect, of vanwege de es

thetische kwaliteiten of ornamentiek. Op deze wijze 
ontstaat een systeem op basis waarvan 'gemeten en 
vergeleken' kan worden, waarbij de bijzondere ge
schiedenis van de Wederopbouw in het oog moet wor
den gehouden. 

Tilburgse parels 
Voor een aantal parels in Tilburg kunnen we teruggrij
pen op de meest recente architectuurgids." Grote ge
bouwen als het Tweestedenziekenhuis van Smijtink en 
De Groet (1955/62), het academiegebouw van Maas
kant (1965/72) en de schouwburg van Bijvoet (1953/ 
61) zijn toonbeelden van vertrouwen in de toekomst 
van gezondheidszorg en cultuur. De kapel van J. 
Schijvens aan de Kapelhof (1964) is een voorbeeld van 
sereniteit en gepaste herdenking gecombineerd met 
een bijzondere vormgeving. Een architect als J. Be
daux heeft natuurlijk een stempel gedrukt op deze pe
riode (woningen, kantongerecht, hogeschoolgebou
wen, Fatimacomplex etc). En natuurlijk zijn er vele 
woningbouwprojecten; J.J.A.J. van der Valk en E. van 
der Valk in Nassaustraat/Ringbaan-West (1952) of van 
de architecten P. Tooten en J. van Ginderen, flats in 
Ringbaan-West/Johannes van Zantenstraat (1954). 
Terwijl H.T. Zwiers experimentele woningen in Jeru
zalem realiseerde (1952/54), gebouwd met seriemati
ge systeembouw, bouwde S.J. van Embden etageflats 
aan de Ringbaan-Zuid. In 1956 bouwde M.F. Duintjer 
eengezinswoningen en blokken aan de Generaal 
Smutsiaan e.o. Op meer historisch-stedenbouwkundig 
niveau is een wijk als Jeruzalem (vanaf 1949) zeer in
teressant. Over de historische achtergronden van deze 
wijk, maar ook die van Zorgvlied heeft G. Steijns enke
le artikelen geschreven. In de Wederopbouwinventa-
risatie moeten natuurlijk ook wijken als 't Zand, De 
Reit, of van kleinere wederopbouwprojecten beter in 
kaart worden gebracht.''' 
Een werkelijke topper in Tilburg - dat kan men op 
voorhand al zeggen - is natuurlijk het station van ar
chitect Koenraad van der Gaast. Het ontwerp dateert 
van 1957 en het gebouw werd op 16 november 1965 
geopend. In alle opzichten een voorbeeld van moder
ne, geslaagde architectuur. Spreekt uit dit gebouw 
niet ook een enorm vertrouwen in de toekomst? En 
straalt het die betekenis niet nog steeds uit? Waarom 
deze vragen? We kunnen gebouwen en wijken uit de 
Wederopbouwperiode inventariseren en vanuit een ar
chitectuurhistorische en historisch-stedenbouwkundi-
ge optiek waarderen. Van belang daarbij is natuurlijk 
ook welke betekenissen we nog aan de gebouwen en 
wijken kunnen herkennen en voor de toekomst kun
nen meegeven. 

Bescherming? 
Of de wijken en gebouwen voldoende kwaliteit hebben 
om daadwerkelijk beschermd te worden op grond van 
de Tilburgse Monumentenverordening (deze verorde
ning kent geen leeftijdsgrens van 50 jaar, in tegenstel
ling tot de nationale Monumentenwet) is nog niet dui
delijk. Bovendien zal rekening gehouden moeten wor
den met ontwikkelingen op het gebied van woon- en 
leefkwaliteit evenals noodzakelijke renovatie en her-
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structurering. Het aangel<ondigde Tilburgse onderzoek 
zal zeker onder de aandacht worden gebracht, wel
licht dat er met die vergroting van kennis meer waar
dering groeit voor dit jonge culturele erfgoed. Mis
schien kan het optimisme uit de naoorlogse periode 
betekenis krijgen voor onze visie op de toekomst. Als 
we er dan ook nog een eigentijdse betekenis en func
tie aan kunnen geven, zal een deel van de Wederop
bouwarchitectuur en -stedenbouw kunnen voortbe
staan voor een volgende generatie en interpretatie. 
Zeker is dat de Wederopbouw op dit moment weer bij 
velen tot verbeelding spreekt. 

Noten 

1. Van de vele publicaties over dit onderwerp is de meest recente: A. de 3. 

Back, J. Coenen, M. Kuipers, W. Röling (red.), Gesloopt, gered, be

dreigd Omgaan met naoorlogse bouwkunst. Episode publishers. 

Rotterdam 2004. Dit boek is ontstaan, aldus de verantwoording, "op 

initiatief van de rijksbouwmeester. Jo Coenen, uit bezorgdheid over 

onze achteloze omgang met de naoorlogse architectuur". In de cate

gorie 'mogelijk bedreigd met sloop' wordt het station In Tilburg ge

noemd. Het kantongerecht van J. Bedaux wordt als 'inspirerende ar

chitectuur' beschouwd. 

Van 19 november tot en met 12 december 2004 staat de mobiele 

tentoonstellingsruimte van het CAST In het centrum van Tilburg met 

de tentoonstelling 'Toonbeelden van de Wederopbouw'. Deze expo

sitie Is opgebouwd uit twee delen. Een deel bestaat uit de reizende 

tentoonstelling 'Lelijk Is geen argument' die Is samengesteld door de 

Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ). Het tweede deel van 

de expositie betreft een fotografisch sfeerbeeld dat CAST, samen 

met het Stadsmuseum Tilburg, heeft gemaakt over de wederop

bouwarchitectuur in deze stad. (bron: http://castonllne.nl) Ten 

grondslag aan het eerste deel van de expositie ligt een RDMZ-publi-

catle: M. Kuipers (redactie). Toonbeelden van de Wederopbouw. 

Architectuur, stedenbouw en landinrichting van herrijzend Neder

land, Waanders Uitgevers, Zwolle. Dit boek Is tot stand gekomen 

dankzij Intensieve samenwerking tussen de RDMZ en het Neder

lands Architectuurinstituut (NAi). Diverse specialisten belichten de 

veelzijdige architectuur van de Wederopbouwperiode (1940-1965) 

aan de hand van tien thema's en vele Illustraties. Onder de wederop

bouw wordt méér verstaan dan alleen het herstel van de verwoeste 

dorpen en steden. Ook de bestrijding van de woningnood, de stads-

ultbreldinggolf en het herstel van de economie en Industrie komen 

aan bod, naast de thema's verzorgingsstaat, verzuiling, groeiende 

mobiliteit, transformatie van het platteland en cultuur, recreatie en 

vrije tijd. (bron: www.rdmz.nl) 

Het antwoord op dergelijke vragen moet altijd met een zekere mate 

van relativering worden gezocht. Een prachtig voorbeeld van relative

ring van de vooruitstrevende, moderne, naoorlogse tijd is de contem

poraine film 'Mon Oncle' van Jacques Tati (1958 I): een humoristische 
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kijk op de moderne architectuur en de daarmee gepaard gaande 

schaalvergroting, standaardisering en monocultuur. Deze fiim wordt 

ook nu nog in architectuur- en studentenkringen gedraaid. 

4 Noud Heerkens (Tilburg, 1915) werd van aannemerszoon architect 

met een groot oeuvre in zijn geboortestad en daarbuiten. Hij was er 

ook iid van de monumentencommissie. Naast zijn beroepsgebonden 

tekenwerk is deze zeer sociaal bewogen Tllburger voortdurend bezig 

de wereld om hem heen met pen en penseel vast te leggen, (bron: 

http://stadsmuseum.tilburg.nl/pbpalet.htm) 

5. Een belangrijk deel van deze en de volgende paragraaf is gebaseerd 

op: D. van Alphen. 'Delftse Schooldiscussie, Rook zonder vuur?', 

Desipientia, zin S waan, Jrg. 2, nr. 2, aug. 1995,18-23. 

6. Anoniem, 'Wederopbouw of vernieuwing?'. De Groene Amsterdam

mer, 6 oktober 1945. 

7. J.J. Vriend, 'Hoe zal Nederland bouwen?'. De Groene Amsterdam

mer, 11 augustus 1945. In de jaren daarop schreef Vriend meerdere 

polemische artikelen over dit onderwerp, zoals het spraakmakende 

'Dictatuur van het Delftse Bouwen', De Groene Amsterdammer, 20 

april 1946. Veel artikelen zijn gebundeld in J.J, Vriend, Reflexen, 

Nederlands bouwen na 1945, Amsterdam/Bussum 1959, 

8. M,J, Granpré Molière was van 1924 tot 1953 hoogleraar aan de 

Technische Universiteit te Delft, Hij schreef veel over architectuur, 

vooral in het Rooms-Katholiek Bouwblad (1929-1941) en Katholiek 

Bouwblad (1946-1959), Al voor de Tweede Wereldoorlog was hij zo

wel In architectuurtheorie als in praktijk (als invloedrijk architect en 

stedenbouwer) dé exponent van de 'traditionalistische' richting. 

9. Beide citaten komen uit het artikel van Vriend d.d. 11 augustus 1945 

(noot 7). Typerend is ook deze uitroep: "De hemel verhoede dat bou

wend Nederland zich verpeutert In romantische topgeveltjes, oud-

Hollandse luifels, glas-in-loodraampjes, enz. Wijd open zal de blik 

moeten zijn in de wereld om op de snelste en meest doeltreffende 

wijze ons volk de duizenden woningen te verschaffen die het be

hoeft." 

10. H. Wijffels (red.). De Wederopbouw. Architectuur in IVIidden-Brabant 

in de jaren '50, Tilburg. BNA Kring Midden-Brabant, 1993. 

11, J. Op 't Hoog, 'Naoorlogse monumenten?!!. Het 'Academiegebouw' 

van H.A, Maaskant, het jongste gemeentelijke monument van 

Tilburg', Tilburg, Tijdschrift wor geschiedenis, monumenten en cul

tuur, Jrg, 21, dec. 2003, nr, 3,99-102 

12. J,P,W.A. van Dijk, Tilburg. Architectuur en stedenbouw In de ge

meente Tilburg 1850-1940, Uitgeverij Waanders b.v.. Zwolle en ge

meente Tilburg, 2001, 

13, G, Verheggen (eindredactie), Architectuurgids Tilburg 1850-2001, 

CAST (i.s.m. Drukkerij Gianotten Tilburg), Tilburg 2002, 

14, G, Steijns, 'Achtergronden bij het ontstaan van de wijk Jeruzalem'. 

Tiiburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur, Jrg. 

18, 2000, nr. 3. 77-85. Over de met name vooroorlogse ontwikkelin

gen in Zorgvlied schreef Steijns twee artikelen: 'Zorgen om Zorg

vlied. De verkeken kansen op een fraai 'universiteitskwartier", 7/7-

burg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur, Jrg. 19, 

aug. 2001, nr. 2, 35-46; en 'Zorgvlied uit de zorgen? De bouw van 

een 'alleraardigste woonwijk' in de periode 1930-1940', Tilburg, 

Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur, Jrg. 20, juni 

2002. nr. 2, 47-63. 

15. Een eerste aanzet is in 1993 al gegeven in het kader van de veel bre

dere studie en publicatie Stadsvorm Tilburg, Historische ontwikke

ling. Een methodisch morfologisch onderzoek, onder redactie van K, 

Doevendans, J, Luijten, I. Mekel en R. Rutgers, 1993 Technische 

Universiteit Eindhoven, Faculteit der Bouwkunde i.s.m. gemeente 

Tilburg, dienst Publieke Werken, 



Tilburg 
kort 

Tilburg signalement Lil 

Jef van Gils, De afstammelingen van Jan de Roy', in: De 

Brabantse Leeuw. 52, 2003, nr, 3. p. 174-184; nr. 4, p. 238-

246; 53, 2004, nr. 1, p. 12-20; nr. 2, p. 73-86; nr. 3, p. 177-

184. 

Leo Adriaenssen. De oudste generaties van de familie Van 

Spaendonck'. in: De Brabantse Leeuw, 52, 2003, nr. 4, p. 

220-228:53.2004.nr.1.p. 21-25. 

Rob Weijtmans, De ledenlijst uit 1806 van het gilde St. Joris 

uit Udenhout'. In: De Kleine Meijerij. 54, 2003, nr, 3, p, B I 

BS. 

Frans van lersel. De nieuwe dorpsschool van Udenhout in 

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

Joost van der Loo. De brandweergeschiedenis van Udenhout 

In de vorige eeuw: een verhaal van middenstanders, boom

rooiers, smeden maar vooral van familierelaties', in: De 

Kleine Meijerij, 55. 2004. nr. 2, p. 61 -67. 

F.A.J.M. Scheffers. Een curieus stukje poëzie over een rijke 

pastoor uit Udenhout'. in: De Kleine Meijerij, 55. 2004, nr, 3, 

p, 81-88, 

Eugène Coppens, 'Van loopjongen tot gedeputeerde. Maat

schappelijke ontplooiing in katholieke kaders', in; Brabants 

Heem, jrg. 56, 2004, nr. 2, biz. 45-56. NB betreft Plet en Dien 

Coppens. 

Harry Strijkers, 'Een 'muzikaal'bedrijfsarchief in Tilburg. Het 

archief van de firma M.J.H. Kessels, Koninklijke Neder-

landsche Fabriek van Muziekinstrumenten en zijn voortzet

tingen', in: Archievenblad, 108, sepL 2004, nr. 7, p. 18-19. 

Gerard van Gurp, Brabantse stoften op de wereldmarlft, 

Proto-idustriallsering in de Meierij van 's-Hertogenbosch 

1620-1820 (Tilburg, Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 

2004). 284 bIz.. ISBN 90-70641 -72-0. 

Henk van Doremalen en Ronald Peeters (redactie), Tilburgse 

sprokkelingen Bijdragen tot de Tilburgse geschiedenis, Til

burgse Historische Reeks deel 11 (Tilburg, 2003), 271 bIz., 

ISBN 90-74418-14-7. 

Mr. dr. B.J, van Spaendonck, Het laatste bedrijf. Van André 

van Spaendonck & Zonen naar Spanden. De geschiedenis 

van een familiebedrijf, Tilburgse Historische Reeks 12 (Til

burg, 2004), 92 bIz., ISBN 90-74418-15-5. 

Paul Spapens, Gerard Steijns, Wil Sterenborg en Frans 

Verbunt, Goedgetóld, Diksjenèèr van de Tilbörgse taol (Zalt

bommel, Kempen Uitgevers, 2004), 440 biz., geb.. ISBN-

nummer 90-6657-152-7. 

Willem Andrée, Pierre Gieien en Anton Dautzenberg. Van 

Binnenrotte tot Golrke-West De geschiedenis van de Cura-

caobuurt (1930-2004) (Tilburg Communicatiebureau Tex

tuur, 2004), 120 bIz., ISBN 90-9017974-7. 

Goirkestrat, architectuur als beleving. Slotdocument (T\\butg, 

CAST, 2004), DVD 

Cees van Raak, Vijftien bij vijftig (Tilburg, Branden Pers, 

2004), 20 bIz. 

N,B, Bibliofiele uitgave Tilburgse dichter, oplage 150 stuks. 

Cees van Raak en Martje Ingenhoven. Over de grerrs (Tilburg. 

Vidhy fonds, 2004), 47 b lz „ ISBN 90-76066-08-6. 

N.B. Respectievelijk Tilburgse auteur en fotografe. 

Pierre Bogaers. Ik heb voor u op de fluit gespeeld (Heerlen, 

eigen beheer. 2004), ISBN 90-808132-2-2, 

N.B. Bibliofiele gedichtenbundel van uit Tilburg afkomstige 

dichter, 

Ko de Laat, Spamfiiterblues{T\\butg, eigen beheer, 2004), 

N,B, Tilburgse dichter, 

Piushaven, levende have. Stadsnatuur onder de loep (Tilburg, 

Stichting Thuishaven, 2003), ISBN 90-9018265-9. 

Arno Kolen en Camlel van Stegeren, Studentenhuisvesting in 

particulier opdrachtschap. Prijsvraag van de Dag van de 

Architectuur 2004 (Tilburg, Bond van Nederlandse Archi

tecten kring Noord-Brabant, 2004). 

Facsimile-uitgave van de Rijmkroniek van Tilburg mot bur

gemeester J. van de Mortel uit 1946. 

Met daarin inlegvel: Anton Eijkens, 'De lotgevallen van een 

gedenkboek'; Ronald Peeters, 'Een bijzonder huldeblijk', 'Jan 

C.AM, van de Mortel (1880-1947)' en 'Blografie Anton 

Eijkens'; Jeroen Ketelaars 'Blografie Kees Mandos' (Tilburg, 

Drukkerij Gianotten. 2004). 

Henk van Doremalen. Ronald Peeters en Paul Spapens (re

dactie). De vrienden van De Wil. Liber Amicorum voor Wil 

sterenborg (Tilburg, Stichting tot Behoud van Tilburgs Cul

tuurgoed en de Stichting Tilburgse Taol, 2004), 71 bIz. 

N.B. Beperkte oplage en niet in de handel. 

Ronald Peeters, Ed Schilders. Paul Spapens en Ton Wage-

makers, Tilburg i'erzame/f.'(Tilburg, Stadsmuseum Tilburg, 

2004), 72 biz., geb., ISBN-nummer 90-77643-02-08, Stads

museum Cahier 2. € 10. 

Jeroen Ketelaars, 'Onnozele-Kinderendag. Herdenking van 

de kindermoord te Bethlehem', In: Traditie. Tijdschrift over 

tradities en rituelen, jrg. 9, nr. 4, winter 2003. bIz. 14-17. 

Paul Spapens. 'Kruikezeiker. Een Tilburgse mythe ontrafelt', 

in: Traditie, Tijdschrift over tradities en rituelen, jrg, 10, nr. 2, 

zomer 2004, biz. 14-16, 

Jan Stads, Paul Spapens en Henk van Doremalen, Werken, 

werken, werken. De geschiedenis van de gastarbeiders in 

Tilburg en omstreken 1963-1975 (Utrecht, Nederlands Cen

trum voor Volkscultuur, 2004), 176 b l z „ ISBN 90-71840-64-

6, 

Paul Spapens, Eten en drinken tijdens oorlog en bevrijding. 

Hoe schraalhans regeerde over de Tilburgse keuken (Tilburg, 

Stichting Tilburgse Taol, 2004), 19 bIz, 

Ad de Beer en Ronald Peeters, Uitzinnige vreugde in een stad 

vol zorgen. De bevrijding van Tilburg (Tilburg, Boekhandel 

De voormalige Tilburgse kermisorganisator Piet van derAa bij de mini-stoomcarrousel van Theo den Uyl. 

^-1 



Gianotten en Stadsmuseum Tilburg), 2004. 

208 biz. (ca. 150 foto's), genaaid gebrocheerd, formaat 24,6 

X 29,5 cm. ISBN 90-77721 -03-7. € 23,50. 

Ronald Peeters 

De kermis achterna 
De kermis achterna is het nieuwe boek van 
(Je Tilburger Lauran Wijffels. Het boek bleöt 
een curieuze blik in de geheimzinnige ker
mis- en attractieparkkeuken. Wijffels, sinds 
1979 redacteur bij het Brabants Dagblad, in
terviewde kermisexploitanten van verschil
lende pluimage. Zij spreken over zowel ker
misromantiek als keiharde concurrentie. 
Professioneel betrokkenen verhalen over hun 
passie met attractie(park)vertier en beken
nen dat hun interesse voor deze vorm van 
vrijetijdsbesteding veel verder is gaan reiken 
dan tot waar zij beroepshalve mee bezig 
moe(s)ten zijn. Van Efteling tot Disney USA. 
De kermis achterna gaat ook zelf op reis. 
Veelal als dagbladredacteur ging Lauran 
Wijffels op zoek naar manifestaties en expo
sities over het al dan niet reizende volksver
maak en maakte er boeiende reportages van. 
Tijdens (pers)trips - met name door Europa -
bezocht hij tal van attractieparken en schreef 
er beeldend over. Op verre vakanties kwam 
de auteur - eigenlijk steeds als vanzelfspre
kend - op allerlei uitheemse kermissen uit en 
hij noteerde wat hij zag, hoorde, rook, proef
de, voelde. Van Honolulu op Hawaii tot 
Varanasi in India. Tot slot bespreekt de au
teur vijftien van zijn verzameling binnen- en 

Fragment uit de Rijmkroniek. (Coll. RA Tilburg). 

buitenlandse kermisboeken. De kermis ach
terna omvat 75 verhalen, gelardeerd met 
ruim 275 foto's. 

(Persbericht) 
Lauran Wijffels, De kermis achterna. Terug
blik op een kwarteeuw attractieredactie 
(Zaltbommel, Kempen Uitgevers, 2004), 192 
bIz., geb., ISBN 90-288-3754-X, €29,50. 

Rijmkroniek van Tilburg 
Het Regionaal Archief Tilburg werd in augus
tus 2002 aangenaam verrast door een 
schenking van enkele fotoalbums, grammo
foonplaten en archiefstukken afkomstig van 
Jan van de Mortel (1880-1947), van 1940-
1946 burgemeester van Tilburg. De schen
king werd gedaan door mevrouw Taminiau-
Enneking, kleindochter van Van de Mortel. 
Enkele stukken hebben betrekking op het af
scheid in 1946 van Van de Mortel als burge
meester. Het moet een bijzonder afscheid 
zijn geweest. Dat blijkt al uit het klein archief 
van het 'Comité huldeblijk burgemeester 
J.C.A.M. van de Mortel, 1945-1947' dat wij 
sinds 1948 in bezit hebben. Het financieel 
verslag van dit comi té maakt melding van 
giften van particulieren en bedrijven van in 
totaal ƒ 7.223,69V2, waaronder ruim ƒ 3.800 
dat via wijkverenigingen voor de scheidende 
burgemeester werd ingezameld. Aan twee 
gedenkramen door glazenier Piet Clijsen in 
het Paleis-Raadhuis werd ƒ 2.600 besteed. 

Het meest bijzondere stuk uit de schenking 
betreft een fraai in leer gebonden 'Rijmkro

niek van Tilburg' in duizend dichtregels, ge
kalligrafeerd en van aquarellen voorzien door 
Kees Mandos (1913-2001) en geschreven 
door Anton Eijkens (1920). Op 15 januari 
1946 was de plechtige afscheidszitting van 
de burgemeester. De Rijmkroniek, het ge
schenk namens de burgerij, zou pas later, op 
12 oktober, worden aangeboden omdat het 
nog niet klaar was. 
Het archief van het comité bevat enkele aar
dige details met betrekking tot de Rijmkro
niek. Anton Eijkens ontving ƒ 5 0 0 voor zijn 
tekst. Kees Mandos ƒ 1 . 0 0 0 voor de kalligra
fie en de aquarellen, het bindwerk door de 
firma Jan van Laarhoven kostte ƒ84 ,56 , de 
koperen bandstempel ƒ 7 1 , 5 0 , de twee 
foto's van de gedenkramen in het boek 
ƒ 1 0 5 , 1 0 . Totaal heeft het boek dus 
ƒ 1.761,16 gekost. 

De Rijmkroniek was zo goed in de smaak ge
vallen, dat de vraag naar facsimile-uitgaven 
al direct naar voren kwam. In juni 1947 werd 
er dan ook in een oplage van 50 stuks een 
facsimile-uitgave gedrukL Het archief bevat 
een nota van ƒ1 .499 ,07 van de Metaaldraad
lampenfabriek Volt aan het comité van hul
deblijk 'voor het maken van 50 gedenkboe
ken incl. binden'. Blijkbaar heeft de directeur 
van de Volt ir. J. Kipperman, die tevens lid 
was van het comi té , hiervoor gezorgd. 
Overigens konden leden van het comité voor 
ƒ 1 0 in bezit komen van deze uitgave. Hoe de 
verdere verspreiding is gegaan, is niet duide
lijk. 

Het Regionaal Archief Tilburg heeft met de 
Rijmkroniek een bijzonder archiefstuk in be
zit gekregen. Uit bewaard gebleven stukken 
in het archief van het comi té van huldeblijk, 
is de ontstaansgeschiedenis bekend gewor
den. 
Met medewerking van het Regionaal Archief, 
verscheen het gehele boek op CuBra, de 
website van Cultureel Brabant (www. 
cubra.nl) en verzorgde Drukkerij Gianotten in 
mei 2004 een prachtige full-color herdruk 
van dit unieke boek. Zelfs de originele Ja
panse bindwijze werd nagevolgd. 

Ronald Peeters 

Facsimile-uitgave van de Rijmkroniek van 
Tilburg voor burgemeester J. van de Mortel 
uit 1946. 
(Tilburg, Drukkerij Gianotten, 2004), 24 x 30 
cm, geb., €29,50. 
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