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Ten geleide
Wie aan de geschiedenis van Tilburg denkt, denkt in de eerste plaats vaak aan de wol-
stad die Tilburg ooit was. Dat die hoedanigheid van wolstad ook terug te vinden is in
de onderwijsgeschiedenis van onze stad, maakt historicus Henk van Doremalen dui-
delijk in zijn bijdrage aan dit eerste nummer van tijdschrift Tilburg. In zijn uitgebreide
artikel beschrijft hij  het ambachtsonderwijs in de stad. Met het verval van de wollen-
stoffenindustrie in de jaren zestig van de vorige eeuw verloren de textielscholen in
Tilburg ook hun bestaansrecht. In de jaren zeventig kwam aan die onderwijstak de-
finitief een eind.

Eind negentiende eeuw vestigden de uit Antwerpen afkomstige broers Jules en
Caesar Deprez zich in Tilburg. Hun bedrijf met veertig werknemers zou uitgroeien tot
de grootste fabriek van stoommachines en stoomketels in Tilburg. Aan de Lange
Nieuwstraat bevindt zich op de nummers 172-174 nog steeds een hal van de toenma-
lige fabriek van de Belgische broers. In dit nummer van Tilburg gaan Dirk van Alpen en
Rob van Putten in op de opkomst en ondergang van de fabriek en op het verblijf van de
twee broers in onze stad.

Helga Deen werd bij de postume verschijning van haar dagboek al snel vergeleken met
Anne Frank. In haar artikel in dit nummer van Tilburg gaat Rafke Engels nader in op de
twee meisjes die tijdens de Tweede Wereldoorlog eenzelfde triest lot ondergingen.

‘Een groene oase, afgeschermd van het straatrumoer’, dat is de Muzentuin, in het cen-
trum van Tilburg. Ooit hoorde de Muzentuin bij het klooster van de zusters visitandinnen
aan de Bisschop Zwijsenstraat. Tegenwoordig maakt de voormalige kloostertuin deel uit
van het Kunstcluster, dat gevormd wordt door de zeven faculteiten van de Fontys
Hogeschool der Kunsten. In een gezamenlijke bijdrage aan dit tijdschrift nemen land-
schapsarchitect Rob Wagemakers en Tilburg-redacteur Rob van Putten de ontwikkeling
van deze tuin tot bijzonder rustpuntje in de hectische Tilburgse binnenstad onder de loep.
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Vakkennis overbrengen
In de huisnijverheid leerden jongens en meisjes tot in de 
negentiende eeuw het beroep van vader op zoon en van 
moeder op dochter. Kinderarbeid was wijdverbreid: al op 
jeugdige leeftijd waren er werkzaamheden zoals garen 
op klossen spoelen, pluizen van stukken, meehelpen bij 
het weven. Het eigenlijke spinnen, weven of de vele voor- 
en nabewerkingen leerde de jeugdige arbeidskracht 
thuis of als knecht bij een baas. Langzaamaan werd de 
vakkennis eigengemaakt.1

Met de opkomst van de industriële productie en de 
daarmee gepaard gaande arbeidsdeling, die in Tilburg 
al in de eerste helft van de negentiende eeuw begint, 
veranderde er in eerste instantie nauwelijks iets aan 
de scholing. In 1809 begint men in de fabriek van Van 
Dooren & Dams op Korvel met machinaal spinnen door 
middel van twee spinassortimenten die waren gekocht 
bij de roemruchte firma Cockerill in Verviers. In de jaren 
daarna volgen enkele andere bedrijven. Het aanknopen 
van de gebroken draden vereiste geen speciale scholing 
van de kinderen die dit werk verrichtten. Het eiste 
wel behendigheid.2 Wat veranderde is dat kinderen 
meegingen naar de fabriek om het vak te leren. In 
de eerste helft van de negentiende eeuw vond het 
overgrote deel van de productie overigens nog steeds 
plaats in de vorm van huisnijverheid.

De op Engelse leest geschooide moderne fabriek van 
Pieter van Dooren aan de weg naar Hilvarenbeek nabij de 
(toenmalige) brug over de Leij (waar nu de hoofdingang 
is van het St. Elisabethziekenhuis) betekende wel een 
toenemende arbeidsverdeling, maar er was geen uit-
gebreide scholing nodig om opgeleid te worden in het 
productieproces. De fabriek dateerde van 1827 en is 
fameus geworden doordat hier voor het eerst in Tilburg 
een stoommachine in gebruik werd genomen. De 
meer geschoolde arbeiders waren hier de smeden en 
machinisten en degenen die de machines productieklaar 
maakten. De leiding in dit soort fabrieken berustte bij 
de fabrikant zelf, geholpen door een of meer ervaren 
meesterknechts. Ook hun opleiding voltrok zich groten-
deels in de vader-zoonsfeer.3

Van specifiek onderwijs gericht op de textielnijverheid was 
in Tilburg in het grootste deel van de negentiende eeuw 
geen sprake. Wat er plaatsvond was lager onderwijs, dat 
de elementaire beginselen van rekenen en schrijven en 
vooral ook godsdienst aanleerde. Dat onderwijs was er 
zeker nog niet voor de gehele bevolking. Enige aanvulling 
was te krijgen op de zogenoemde zondagsscholen, die 
precies waren wat de naam aanduidde. 
Daarnaast was er sinds 1840 een stadstekenschool, een 
avondopleiding in de wintermaanden waar timmerman 
A. van den Meijdenberg lesgaf in het maken, maar vooral 
ook lezen en begrijpen van bouw- en werktekeningen. De 
school had lange tijd enkele lokalen onder het stadhuis tot 
haar beschikking. Later geeft ook architect Goijarts les 
in bouwkunde. Na 1870 zien we de burgeravondschool 
waar bouw- en machinetekenen aandacht krijgen. Al 
deze opleidingen waren noodzakelijk om tekeningen te 
kunnen lezen. Naar de leerlingen is tot nu toe weinig 
onderzoek gedaan. Mogelijk waren er enkelen die (als 
machinist) in de textielfabrieken werkten.4 
Toen de machinale weverijen in de tweede helft van 
de negentiende eeuw van de grond kwamen, moest 
men voor de vakkennis een beroep doen op Duitse 
weefmeesters. De Tilburgse fabrikantenzonen gingen, 
om hun kennis te vergroten, stages lopen in Pruisen 
of in Verviers bij Luik. Men werkte als volontair heette 
dat. 
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‘In de weefkunst bekwamen’
Een eeuw textielonderwijs in Tilburg *

H e n k  v a n  D o r e m a l e n * *

Tilburg was tot midden jaren zeventig van 
de twintigste eeuw textielstad; wolstad om 
meer precies te zijn. Dit artikel handelt over 

het ontstaan van het specifiek op de indu-
strie gerichte textielonderwijs. Dat heeft 

ongeveer een eeuw bestaan in Tilburg. Het 
heeft mede aan de basis gestaan van het 

ambachtsonderwijs in de stad. Onder bena-
mingen als weefschool, industrieschool en 

textielschool is er textielonderwijs gegeven. 
Met in de loop van de twintigste eeuw toe-

voegingen als middelbare, hogere en lagere, 
in die chronologische volgorde. 

* Deze tekst is gebaseerd 
op research die de 

auteur verricht heeft 
voor een boekwerk over 
het beroepsonderwijs in 

Tilburg. Een door de auteur 
samengestelde verkorte 
versie is te vinden op de 

website van het Audax 
Nederlands Textielmuseum 

www.textielmuseum.nl 

**  Henk van Doremalen 
(1952) is freelance historicus 

en publicist. Hij publiceerde 
een groot aantal boeken en 

artikelen over Tilburg. Hij 
was als redacteur en auteur 

onder meer betrokken bij 
de populaire serie Ach Lieve 

Tijd en het standaardwerk 
Tilburg Stad met een levend 

verleden. Voor een uitgebreid 
overzicht zie:  

www.historietilburg.nl 



Het gebouw van de 
weefschool op de Markt 
in 1912. Het betreft het 

gebouw, dat dan al verlaten 
is, op het midden van de 

foto. Links café Monument. 
Rechts zichtbaar op de 
achtergrond het oude 

gemeentehuis. (Coll. RAT).

Oprichting van de weefschool een 
noodzaak

De concurrentie nam in het laatste kwart van de 
negentiende eeuw toe, vernieuwingen in stoffen, 
snellere, maar ook complexere machines en andere 
technieken noodzaakten de Tilburgse fabrikanten om 
te breken met de traditionele vader-zoonopleiding. 
Tilburg richtte zich op de zogeheten buckskins en 
meer modegevoelige stoffen. Uit marktoverwegingen 
diende men af te stappen van de productie van de 
ouderwetse stoffen, ‘ter voorkoming van overproductie 
in baayen, vriezen, flanellen, enz.’ Helaas vroegen 
de ‘nieuwe’ producten om ‘knappe weefmeesters’, 
waarvoor ‘vreemdelingen’ naar Tilburg moesten 
komen.5 Wanneer deze ontwikkeling exact heeft 
plaatsgevonden, is niet helemaal precies aan te geven. 
Zo meent textieldeskundige Van Gorp enerzijds dat 
al in het derde kwart van de negentiende eeuw de 
productie sterk toenam en men zich op andere stoffen 
ging richten. Anderzijds is het aantoonbaar dat pas 
rond 1890 de Tilburgse fabrikanten in staat waren 
meer gericht voor de markt te produceren. Dan is de 
tijd aangebroken dat men de kundigheid heeft om op 
‘moderne’ buckskingetouwen met 24 tot 28 schachten 
een grote variatie aan wollen stoffen te produceren.6

De vraag is nu: kwam er een weefschool met een goede 
opleiding en waren de textielfabrikanten daardoor in 
staat een beter product te leveren? Of: vroeg de markt 
om kwalitatief betere producten, en noodzaakte dat 
tot een betere opleiding om die productie mogelijk te 
maken? 
Beide zaken liepen in de praktijk door elkaar. De 
vernieuwingen in de technologie en in de stoffen waren 
dusdanig dat de Tilburgse fabrikanten onmogelijk 
achter konden blijven. 

De Tilburgse fabrikanten voerden de boventoon in de 
gemeenteraad. Dat was dan ook het platform waar 
op 17 januari 1877 door textielfabrikant B. Th. Sträter 

is aangekaart dat er een goede vakopleiding voor de 
wollenstoffenindustrie moest komen. Daar had men 
wel oren naar, maar zoals bij alle zaken van enig 
belang diende er een onderzoek plaats te vinden. De 
raadscommissie die de zaak zou bestuderen, bestond 
uit vier textielfabrikanten de heren B.Th.E. Sträter, 
J.H.A. Diepen, F.L. van Spaendonck en A.Pollet en 
grossier-winkelier J.C. de Bondt. Ze was er snel uit: 
er diende een weefschool te komen. Omdat er voor de 
jeugdige ambachtslieden ‘al een opleiding bestond’ (de 
zogeheten tekenschool, een avondopleiding), was het 
‘duidelijk’ dat de gemeente diende te voorzien in een 
opleiding voor de textielindustrie. Op 16 oktober 1877 
bracht de commissie rapport uit, 29 december 1877 
viel het besluit dat door de gemeente een weefschool 
zou worden opgericht.7 Op deze wijze slaagde men erin 
een particulier initiatief onder te brengen bij de lokale 
overheid.

Even is nog gedacht om deze met de sinds 1870 
bestaande burgeravondschool te verbinden, maar daar 
is toch van afgezien. De burgeravondschool richtte 
zich op aanstaande ambachts- en handwerkslieden.8 
Naast algemene vorming stond in ieder geval bouw- en 
machinetekenen op het programma. De ambachtslieden 
hadden uiteraard wel met de textielfabrieken te maken 
als het over de stoommachines en andere apparaten 
ging. De fabrieken die met stoommachines werkten, 
hadden een machinist en een stoker in dienst, maar 
ze deden voor het onderhoud aan bijvoorbeeld de spin-
machines, weefgetouwen en andere apparaten meestal 
een beroep op plaatselijke smeden, koperslagers en 
timmerlieden. 

De weefschool moest op zichzelf staan. Was de 
verbintenis met de burgeravondschool wel doorgezet 
dan zou Tilburg al een kwart eeuw eerder een opleiding 
hebben gehad gelijkend op een ambachtsschool. 
Ambachtsscholen ontstonden wel in ’s-Hertogenbosch 
(1877) en Breda (1886). Timmeren was de belangrijkste 
opleiding in Den Bosch, in Breda speelden ook smeden 
en schilderen een rol. Enkele tientallen leerlingen volgden 
de opleidingen. Daaronder waren er ook uit Tilburg. Voor 
de eeuwwisseling waren er in Nederland een twintigtal 
ambachtsscholen. In die tijd waren het scholen waar 
men letterlijk het ambacht leerde. Ambachtslieden waren 
er genoeg in Tilburg, maar voor hen gold nog steeds de 
opleiding vader–zoon. Expliciet voorbeeld daarvan was 
de Centrale Werkplaats van de Staatsspoorwegen die 
in het laatste kwart van de 19e eeuw uitgroeide tot het 
grootste bedrijf in Tilburg.9

Doel van de school
Het doel van de weefschool was hoofdzakelijk jongel-
ieden, maar ook personen van wat oudere leeftijd ‘in 
de weefkunst op te leiden en te bekwamen’. 10 Uit 
Duitsland, waar al langer scholingsinstituten bestonden 
voor de textielindustrie, haalde men Carl Pesch om 
leiding te geven aan de nieuwe school.11 Er diende 
zowel theoretisch als praktisch onderricht gegeven te 
worden. Later bleek dat Pesch, afkomstig uit de zijde-
industrie vooral sterk was op het gebied van dessineren 
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Carl Pesch, van 1878 tot 
1884 directeur van de 

weefschool. (Part. Coll.).

Ludwig Miessen 
(1851-1921) was van 

1885 tot 1912 de tweede 
directeur van de weefschool 
en later de industrieschool. 

Onder zijn leiding verbeterde 
het onderwijs in de theorie 

en de praktijk van het weven 
aanzienlijk. (Coll. RAT).

(een aspect van het ontwerpen van stoffen, zodanig dat 
ze in productie genomen kunnen worden). Leerlingen 
dienden 15 jaar of ouder te zijn en het lezen, schrijven en 
rekenen voldoende te beheersen.12 Voor de dagschool 
meldden zich 14 leerlingen, voor de avondopleiding 21. 
Op 8 oktober 1878 begon Pesch aan zijn taak in een 
oud gebouw naast het toenmalige gemeentehuis aan 
de Markt. Het schoolgeld vormde een forse drempel 
om het onderwijs te volgen. Voor de dagschool bedroeg 
het 60 gulden per jaar, voor de avondschool 8 gulden. 
Het normale weekloon voor een volwassen arbeider 
was op dat moment 6 tot 8 gulden.13 Dat ging in een 
gezin op aan de dagelijkse uitgaven voor huur, voeding 
en huishoudelijke zaken. Er bleef niets van over. Alleen 
om die reden al was de dagschool voor het overgrote 
deel van de bevolking onbetaalbaar. Maar ook het 
volgen van een opleiding aan de avondschool was aan 
slechts enkelen voorbehouden. De weefschool was een 
beroepsopleiding, maar het was zeker geen opleiding 
voor de volksklasse. Voor de ‘gewone’ wevers in de 
fabrieken en aan huis bleef in eerste instantie nog de 
klassieke vader-zoonopleiding van toepassing.
De opmerking van Sträter over het onderwijs aan 
de beter gesitueerden in Tilburg ‘dat de studie in de 
Fransche taal wel te prijzen was, doch dat het z.i. 
beter was een zoo hoognoodig industrie-onderwijs te 
genieten’ geeft aan dat de opleiding in eerste instantie 
gericht moest worden op de fabrikant of bedrijfsleider 
in wording, die beter geschoold moest worden in de 
moderne technieken van het productieproces en de 
nieuwe materialen.14 

Een nieuwe directeur, een verbeterde 
opleiding

Voor het tweede schooljaar meldden zich 8 leerlingen 
voor de dagschool en 20 voor de avondopleiding. 
Daarna volgde een aantal jaren met een beperkt aantal 
inschrijvingen vooral voor de dagschool: het waren 

er slechts 4 of 5. Men overwoog zelfs om deze maar 
op te heffen en het onderwijs te beperken tot een 
avondopleiding. Pesch, die geen Nederlands sprak, 
nam in 1884 ontslag ‘om reden van ongesteldheid’. 
Waarschijnlijk was het docentschap aan de opleiding 
toch niet wat hij zich ervan had voorgesteld en sloot het 
minder aan bij zijn specifieke vaardigheden dan men 
oorspronkelijk had gedacht. In latere beschouwingen 
wordt melding gemaakt van een ‘verkeerde keuze’.15 
Het onderwijs lag vervolgens ruim een jaar stil van 1 
oktober 1884 tot 7 november 1885. Met Ludwig Miessen 
benoemde de raad op 26 oktober 1885 een nieuwe 
directeur die niet alleen theoretisch goed onderlegd 
was, maar ook thuis was in de praktische kennis van 
het weven.16 Hij diende de dagschool nadrukkelijker in te 
gaan richten voor jongelieden die tot fabrikant moesten 
worden opgeleid. De avondschool had meer als doel in 
de opleiding van ‘knappe werklieden’ te voorzien. Ook 
konden hier de voorlieden of ploegbazen in de fabrieken, 
de zogeheten meesterknechts, worden gevormd. Voor 
de nieuwe start meldden zich 3 leerlingen voor de 
dagschool en 9 voor de avondopleiding.17

Voor de dagopleiding was eenvoudigweg meer tijd, zodat 
men in een jaar de hele theorie van de wollenstoffenfabricage 
kon doornemen. Van de leerlingen werd verder verwacht 
dat ze ‘stalen’ konden tekenen en praktisch konden 
uitvoeren. De opleiding aan de weefschool duurde een 
jaar. Het dagonderwijs bestond uit ongeveer 20 uren per 
week, het avondonderwijs telde 10 uren.18 
Het aantal leerlingen nam weliswaar niet drastisch 
toe, maar de kwaliteit van de opleiding werd geleidelijk 
beter. Aan het begin van de twintigste eeuw was 
er een scheiding tussen theorie en praktijk. In de 
ochtenduren hield men zich met bindingsleer, stalen 
tekenen en calculatie bezig. ’s Middags was er ruimte 
voor ontwerpen van de stalen, kaarden (of voorspinnen), 
opzetten van een stuk op de weefstoelen en praktisch 
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Een zogenaamd jacquard 
weefsel vervaardigd 

door leerlingen van de 
textielschool in 1904. De 

leerlingen moesten de 
weefsel ontwerpen, tekenen 
en uitvoeren. De namen van 
de leerlingen, Verschuuren, 
Aelen en Eras, zijn bekende 
fabrikanten uit de Tilburgse 

textielhistorie. (Coll. RAT).

Op 1 oktober 1904 
opende de ambachts- en 

industrieschool haar 
poorten op een terrein 

tussen de Spoorlaan en 
de Fabriekstraat. Dit is 

het gebouw op dat terrein 
waarin de weefschool 

of textielschool was 
ondergebracht. (Coll. RAT).

weven.19 De leerlingen maakten in deze jaren aan het 
einde van de negentiende, begin twintigste eeuw de 
proefstukken die nu nog, ruim een eeuw later,  in het 
bezit zijn van de collectie van het Textielmuseum.20

Een ambachtsschool naast een 
weefschool

In 1893 is er in de Tilburgse gemeenteraad discussie 
over een op te richten Ambachts- en Industrieschool. 
Vooral burgemeester J.F. Jansen is van mening dat de 
combinatie in een nieuw gebouw voor de weefschool 
met een op te richten ambachtsschool, gewenst is. 
Een eerste voorstel hierover is op 3 juni 1893 verworpen. 
De raad wil op dat moment wel een nieuw gebouw 
alleen voor de textielschool, maar dat stuit op financiële 
bezwaren. Het landelijke beeld laat zien dat initiatieven 
voor ambachtsscholen uit de schoot van het particuliere 
initiatief kwamen. Het Tilburgse beeld wijkt daarvan af. 
De gemeenteraad wordt sterk gedomineerd door de 
fabrikanten die hun eigen belangen vereenzelvigen met 
het algemeen belang.
‘Eene op flinken voet ingerichte ambachtsschool is voor 
den toekomstigen werkman, vooral in Tilburg, hoogst 

gewenscht’, zo probeert het college het een jaar later, 
in 1894, opnieuw. De ontwikkeling van de machinale 
industrie is zodanig dat in de toekomst steeds minder 
behoefte zal zijn aan handkracht en steeds meer 
aan goede ambachtslieden. De werkplaats van de 
spoorwegen wordt als voorbeeld genoemd. Maar ook is 
het noodzakelijk dat ‘het weefvak en andere onderdelen 
voor de vervaardiging der Tilburgsche fabrieks-voort-
brengselen, van grondsafaan beter aangeleerd en be-
oefend worden.’21 
Bij andere gemeenten informeert men naar de wijze 
waarop daar ambachtsscholen zijn opgezet. Vooral 
op grond van de financiering komen de plannen in de 
negentiende eeuw niet van de grond. De noodzaak 
van een ambachtsschool wordt nog onvoldoende 
onderschreven. Het college van B en W is voortvarender 
dan de raad. Met het uitblijven van de ambachtsschool 
is er ook geen vooruitgang in de plannen voor een 
betere huisvesting van de weefschool. Beide zaken zijn 
in deze periode aan elkaar gekoppeld.
Al vanaf de start in 1878 was het pand waarin de 
weefschool was ondergebracht van bedenkelijke 
kwaliteit. Het verkeerde omstreeks 1900 in desolate 
toestand en was feitelijk voor onderwijs ongeschikt. De 
minister van onderwijs, Abraham Kuyper, had dat bij zijn 
bezoek aan Tilburg in november 1903 ook geconstateerd. 
Het gebouw was te klein, te slecht verlicht en er was te 
veel lawaai. Ondertussen liep al de discussie of er niet 
gekomen moest worden tot een ambachtsschool, niet 
als avondschool zoals aanvankelijk de bedoeling was, 
maar als dagschool. De eerste gedachten zijn dan 
een winterdagopleiding, in de wintermaanden dus. 
Daarnaast zou de weefschool blijven bestaan, die 
met de ambachtschool in een nieuwe huisvesting zou 
komen.22

Een nieuw initiatief
Op 13 juni 1901 namen enkele vooraanstaande 
Tilburgers, waaronder opnieuw burgemeester J.F. 
Jansen, het initiatief tot de oprichting van een vereniging 
die voor een ambachtsschool moest gaan zorgen. 

Oprichting ambachtsschool
‘De heren J.F.Jansen, burgemeester, P.F.Bergmans, 
J.M.J.Kerstens, L.Goijaerts, wethouders, en Arn. Pollet, 
Andre Blomjous, A.L.J. van Waesberghe en François van 
Dooren, leden der commissie aan wie de voorbereiding 
der ambachts- en industrieschool is opgedragen, hebben 
het initiatief genomen tot oprichting eener vereeniging 
welke zich ten doel stelt ,,het stichten en in stand houden 
van eene ambachts- en industrieschool voor Tilburg en 
omstreken”.’ 23

(Uit: Nieuwe Tilburgsche Courant 14 juni 1901).

Essentieel is dat de oprichting van een ambachtsschool 
in Tilburg (zeg maar de ambachtsschool en sinds de 
Mammoetwet de eerste lts aan de Spoorlaan) voortkomt 
uit ontwikkelingen bij de weefschool. Historisch gezien 
is er dus continuïteit in het beroepsonderwijs vanaf het 
initiatief van textielfabrikant B.Th. Sträter. Eind 2007 
was het beroepsonderwijs in Tilburg, dat teruggaat tot 
het besluit van 29 december 1877, dus 130 jaar oud! 
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Villa Guillaume aan de 
Spoorlaan is in 1904 

door de gemeente 
aangekocht als huisvesting 

voor de Ambachts- en 
Industrieschool. Ten tijde 

van deze foto (1934) 
was de textielschool (of 

industrieschool) niet meer 
in dit gebouw gevestigd en 

was het uitsluitend bestemd 
voor de ambachtsschool. 

(Coll. RAT).

De afdeling weverij van de 
textielschool in 1916. Aan 
uiterlijk en kleding te zien, 

gaat het om de cursus voor 
de toekomstige fabrikanten. 

De jongemannen staan 
bij zogeheten Jacquard 

weefgetouwen. (Coll. RAT).

De zaak stagneert even door het overlijden van de 
burgemeester, maar in juni 1902 is het zover dat de 
‘Vereeniging Ambachts- en Industrieschool voor Tilburg 
en omstreken’ van de grond komt. Het eerste bestuur 
dateert van 12 juli 1902. De nieuwe burgemeester 
W.P.A. Mutsaers is bij het initiatief betrokken evenals 
de drie wethouders, de verschillende raadscommissies 
die met onderwijs te maken hadden, maar ook een 
aantal particulieren. 
Het gaat nu om een particuliere vereniging en niet om 
een voorstel van de overheid, hoe nauw die er ook bij 
betrokken was. Op dat moment is het de bedoeling om 
te komen tot een ambachtsavondschool in combinatie 
met de al bestaande gemeentelijke weefschool. Deze 
zou met steun van gemeente, provincie en rijk in een 
nieuw gebouw moeten komen. Onder de initiatiefnemers 
bevinden zich naast wethouder en architect L. Goijaerts 
vertegenwoordigers van vooraanstaande textielfamilies 
in de stad, zoals Blomjous, Janssens, Diepen, Van 
Dooren, Enneking en De Beer-Eras. Dr. B. Dijksterhuis 
was de toenmalige directeur van de rijks-hbs en de 
burgeravondschool. Hij was gevraagd voor de taak 
van secretaris-penningmeester. De eerste voorzitter 
was dr. H. van der Heijden, die zijn taak al snel moest 
overdragen omdat hij van werkkring veranderde en 

naar Den Haag vertrok. L.J. Goijaerts nam de taak over 
en bleef van 1904 tot 1918 voorzitter van de vereniging 
die de school bestuurde. 

De ambachts- en industrieschool kreeg huisvesting 
in de voormalige villa ‘Guillaume’ aan de Spoorlaan, 
die op 12 februari 1904 door de gemeenteraad was 
aangekocht.24 De feestelijke opening vond plaats 
op zaterdag 1 oktober 1904. Burgemeester W.P.A. 
Mutsaers sprak ‘in woorden vol geestdrift, zijn blijdschap 
uit’ en droeg plechtig de gebouwen in bruikleen over 
aan de ‘Vereeniging Ambachts- en Industrieschool voor 
Tilburg en Omstreken’. ‘Eindelijk was de langverwachte 
dag aangebroken’, zo meldde de verslaggever van de 
Tilburgsche Courant. Het textielonderwijs was daarmee 
verlost van zijn oude gebouw en zat – samen met de 
ambachtsschool – onder de benaming industrieschool 
in een aanzienlijk verbeterde huisvesting.25

De vereniging publiceerde in juni 1904 haar eerste en 
tweede jaarverslag.26 Daar is een naamlijst van leden 
en donateurs van de vereniging aan toegevoegd. We 
zien daarop een groot aantal bekende namen van 
textielfabrikanten, pastoors, zelfstandige ambachtslieden, 
architecten, maar ook vakverenigingen. De vereniging 
kende een brede ondersteuning. Ook uit de protestants-
christelijke hoek was er ondersteuning: door Patrimonium 
en de kerkenraad van de Hervormde Gemeente. Dat is 
niet los te zien van de figuur van Berend Dijksterhuis en 
het belang dat de werkplaats van de Staatsspoorwegen 
hechtte aan het nieuwe initiatief. 

De verbondenheid van industrieschool 
en ambachtsschool

Directeur van de Industrieschool was sinds 29 september 
1904 L. Miessen. Sinds 1885 was hij al directeur van de 
oorspronkelijke weefschool. Hij zou tot 1912 de leiding in 
handen blijven houden. 
‘De nieuwe gebouwen, de machinerieën en de overige 
leermiddelen voldoen uitstekend zodat de school aan alle 
verwachtingen voldoet’, zo weet het gemeenteverslag 
over 1904 te melden over de textielschool. De cursus 
1904-1905 van de textielschool telde uiteindelijk 3 
leerlingen voor de dagschool en 24 voor de avondschool. 
Dat was het dubbele aantal van een jaar eerder. De 
nieuwe gebouwen leverden wat dat betreft direct winst 
op.
Ook het aantal cursussen breidde zich uit. In 1905 
komt er een halfjaarlijkse cursus scheikunde, uiteraard 
gericht op specifieke zaken van de textielindustrie zoals 
wassen, vollen en verven. 
In 1906 komt ook een opleiding werktuigkunde tot stand. 
Ook in deze cursus staat de textielindustrie centraal. 
Aan de orde komen de diverse machines die in een 
textielfabriek in gebruik zijn, inclusief de aandrijfkracht 
via stoommachines en drijfassen.27

De industrieschool en de ambachtsschool vielen onder 
hetzelfde bestuur, maar ze waren boekhoudtechnisch 
gescheiden en kenden ieder een aparte directeur. 
Miessen was directeur van de weefschool, die nu 
industrieschool ging heten, F.C. Steinmann docent 
aan de ambachtsschool in Arnhem is op 2 mei 1904 
door de gemeenteraad benoemd tot directeur van 
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Ambachts- en industrieschool bleven nog tot 1930 
nauw met elkaar verbonden. Leslokalen moesten soms 
gedeeld worden. Zo werden de nop- en stopcursussen, 
het herhalingsonderwijs en de apprêtuurcursus in de 
ambachtsschool gegeven. Voor de scheikundelessen 
moesten de leerlingen naar de rijks-hbs. Het was 
duidelijk dat het voortdurend schipperen met de ruimte 
door beide scholen om een oplossing vroeg. In 1908 en 
1909 gaan er al geluiden op om voor de textielindustrie 
met een aparte vakschool te komen waarin alle aspecten 
van het textielvak onderwezen zouden kunnen worden. 
Vanaf 1910 wordt er door het ‘bestuur van de textiel-
school’(dat officieel dus niet bestond) regelmatig apart 
vergaderd. De eerste geluiden dat er feitelijk een aparte 
textielschool zou moeten zijn, zijn er dan al. In 1909 
nam de textielschool en niet de ambachtsschool deel 
aan de groots opgezette tentoonstelling ter gelegenheid 
van het feit dat Tilburg een eeuw eerder stadsrechten 
had ontvangen. In 1913 treedt de textielschool voor 
het eerst zelfstandig naar buiten met reclame voor de 
opleidingen.30

Spinnen en andere opleidingen
De positieve werking die de textielschool vanaf 1878, 
en meer nog vanaf de komst van Miessen in 1885, had 
opgeleverd voor de industrie, diende ook van toepassing 
te zijn op het spinnen. In 1912 is de cursus spinnen 
tot stand gekomen. De school is toen uitgebreid met 
een gebouw voor de spinnerij. Daarvoor wordt een 
leraar van de Textielhogeschool uit Aken benoemd: 
A.J. Handels. Op 15 september 1912 aanvaardde hij 
zijn functie. H. von der Fuhr, ook al afkomstig van de 
school uit Aken, wordt dan de docent weven. Samen 
zijn ze feitelijk de opvolgers van Ludwig Miessen, die in 
1912 aftrad. In eerste instantie is er geen directeur en 
werken de beide docenten samen. Per 1 januari 1913 
krijgt Handels voorlopig de directeursfunctie. Later 
wordt dat definitief.31

In 1913 is ook aan de avondopleiding een cursus spinnerij 
toegevoegd; het leidde direct tot meer leerlingen. In 1915 
volgde de nop- en stopcursus voor meisjes. Vervolgens 
in 1918 ook de dagopleiding apprêtuur. In 1919 was deze 
opleiding er ook in de avondcursus. In de jaren twintig 
is de eigenlijk al vanaf het eerste moment bestaande 
scheiding tussen de dag- en avondopleiding scherper. 
De dagschool is nadrukkelijk bedoeld voor fabrikanten, 
toekomstige bedrijfsleiders en leidinggevenden in de 
garen- en textielhandel. Als vereiste voor toelating was 
het ulodiploma nodig of het overgangsbewijs van de 3e 
naar de 4e klas van de hbs. Er is dan feitelijk sprake van 
een middelbare opleiding (wat we later mbo zijn gaan 
noemen). De opleiding bestond uit een eenjarige cursus 
voor spinnen en weven en een halfjaarlijkse cursus voor 
appreteren en verven. Op de dagopleiding was ook een 
doorlopende cursus van enkele maanden voor stoppen, 
noppen en mechanisch breien bestemd voor meisjes.32 
De avondopleiding zoals die in de jaren dertig nog 
steeds bestond, was bedoeld voor gevorderde werk-
lieden die al in een bedrijf werkzaam waren. Naast 
een voorbereidende cursus van een jaar, waren er 
drie driejarige cursussen op het terrein van spinnen, 
weven en apprêteren of verven. De opleidingen gaven 

de ambachtsschool. Feitelijk functioneren er twee 
‘werkgroepen’ met daarboven een hoofdbestuur.28

Van de directeur verwachtte men in de eerste plaats 
een grote kennis van het vak. Hij was immers ook 
docent. Daarnaast moest hij leidinggeven aan de school 
en over allerlei praktische zaken overleg plegen met 
het bestuur. In het bestuur zaten aanvankelijk vooral 
textielindustriëlen. Niet het onderwijskundige aspect, 
maar de directe praktische toepasbaarheid van de 
opleiding in het bedrijf stond voorop. 
Een mooi voorbeeld is de totstandkoming van een 
elektrische centrale in Tilburg. In 1911 is op de textiel-
school onder de vlag van werktuigbouwkunde een 
speciale cursus gegeven over elektriciteit. De bedoeling 
was werklieden uit de wollenstoffenfabrieken in te 
wijden in de toepassingen van elektriciteit binnen het 
productieproces. Er kwamen echter vooral werklieden 
op af uit de machinefabrieken. De cursus miste daarmee 
zijn directe doel in de ogen van de textielfabrikanten die 
in het bestuur van de industrieschool zaten.29 

De appretuurcursus vond 
plaats in lokalen van 

de Rijks-HBS aan het 
Willemsplein. Appreteren 

is een verzamelnaam voor 
vormen van nabewerking 

die een stuk stof moet 
ondergaan na het weven. 

(Coll. RAT).

A.J. Handels, die van 1913 
tot 1945 directeur was 

van de textielschool. Onder 
zijn leiding ontwikkelde 

de textielschool zich van 
een weefschool tot een 

complete textielopleiding op 
middelbaar niveau. 

(Coll. RAT).
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als politiebureau te hebben gefunctioneerd, weer een 
onderwijsbestemming: de Nieuwste School. 
Alle textielopleidingen kregen een plaats in het nieuwe 
schoolgebouw. Dagopleidingen voor toekomstige 
fabrikanten en textielbeambten, nop- en stopcursussen 
en avondopleidingen voor fabriekspersoneel op allerlei 
terreinen van het textielvak. Op de dagschool worden in 
deze jaren diploma’s uitgereikt aan telgen van bekende 
textielgeslachten in Tilburg als Blomjous, Brands, 
Diepen en Pessers.35 Opmerkelijk is hierbij nog dat 
leerling-wevers in jaren dat de conjunctuur gunstig 
was, voortijdig de cursus verlieten. Nog steeds stond 
in de opleiding niet het onderwijs centraal, maar de 
directe belangen van de fabrieken. 
Medio jaren dertig was er ook een dagcursus voor 
leerling-wevers. Ze was bedoeld voor jongens van 
tenminste 17 jaar oud, die al minimaal een half jaar 
als bijwever in een bedrijf werkten. Deze opleiding is te 
beschouwen als een van de eerste opleidingen waarbij 
het bedrijfsleven (de textielfabrieken) en de school (de 
textielschool) samenwerkten. Er is geen overeenkomst 
voor gevonden, maar de toelating tot deze opleiding liep 
via de bedrijven.
Ze moeten anders worden beschouwd dan de avond-
opleidingen. Daarvoor ging het initiatief uit van de 
leerlingen.  

Bestuurlijke scheiding
In 1932 is de bestuurlijke scheiding tussen de ambachts-
school en de textielschool tot stand gekomen. De 
fabrikanten- en beambtenopleiding van de dagschool 
ontwikkelde zich tot middelbaar textielonderwijs, met 
spinnen en weven in het eerste en verven en appreteren in 
het tweede leerjaar. Hier was geen sprake meer van lager 
nijverheidsonderwijs. Op 7 juli 1932 ontstaat de Vereniging 
Textielschool Tilburg met Middelbare Textieldagschool.36 
Ten onrechte is daar al in het gedenkboekje van de 
textielschool uit 1928 de naam ‘Hoogere Textielschool’ 
aan gegeven. De wens was in die tijd de vader van de 
gedachte. Pas in 1951 is deze kwalificatie van toepassing 
en zou zich de Hogere Textielschool ontwikkelen.37  
J. Mulder heeft vanaf 1945 de directeursfunctie 
overgenomen van A. Handels. In 1966 is deze school als 
zelfstandige opleiding gestopt. De Hogere Textielschool 
ging toen samen met de Hogere Technische School aan 
de Prof. Cobbenhagenlaan. Het verval van de Tilburgse 
textielnijverheid was toen al gaande, al moesten de grote 
sluitingen nog plaatsvinden. 
Bijna drie decennia waren de ambachts- en industrie-
scholen met elkaar verbonden vooral door de 
bestuurlijke constructie. Het is ook aan deze opzet te 
danken dat de ambachtsschool tot stand kon komen. 
De al bestaande gemeentelijke weefschool had 
ruimte nodig. Dat is gecombineerd met de noodzaak 
om een ambachtsschool op te richten. Pas vanaf 
1932 zijn de wegen geheel gescheiden. Toch zou het 
textielonderwijs nog een keer een beroep moeten doen 
op het ambachtsonderwijs.

De noodzaak van een lagere 
textieldagschool

Als gevolg van de oorlog waren de bestaande leerlingen-

uitzicht op functies als werkmeester (weverijleider, 
spinnerijleider) in de textielfabrieken.

 Eigen huisvesting textielschool
Het enthousiasme uit de beginjaren over de nieuwe 
huisvesting ‘achter’ de ambachtsschool verdween na 
een aantal jaren. Vanaf 1919 zijn er pogingen om tot 
een betere huisvesting te komen. Op 15 oktober van 
dat jaar vindt een bespreking plaats met de inspecteur 
van het nijverheidsonderwijs, waarbij voor het eerst 
de bouw van een nieuwe school ter sprake komt. Het 
gemeentebestuur onder leiding van burgemeester F. 
Vonk de Both steunt de plannen. Door bezuinigingen in 
Den Haag kwam het er voorlopig niet van. Op 2 juli 1927 
kwam de toestemming van de landelijke overheid om een 
nieuwe school te bouwen. Ook voor de ambachtsschool 
was dit een welkom besluit. Uitbreidingen die men daar 
wilde realiseren strandden ook op ruimtegebrek. In 
1928 moest de textielschool nog een vijftigtal leerlingen 
afwijzen wegens plaatsgebrek. Op 2 oktober 1930 is 
het nieuwe gebouw op de hoek van de Korte en Lange 
Schijfstraat (nu Noordhoekring) officieel geopend.33 
Een ruim gebouw met allerlei theorie- en praktijklokalen 
met een groot aantal machines en apparaten die 
het mogelijk maakten de leerlingen optimaal voor te 
bereiden op hun taak in het bedrijfsleven.34 Het gebouw 
bestaat anno 2008 nog steeds en heeft, na enige jaren 

Leerlingen aan de 
textielschool bezig in de 
afdeling spinnen. Tegen 

de muur staan zogeheten 
spinassortimenten of 

schrobbelmolens. Die 
werden voor het voorspinnen 

gebruikt. Het betreft 
leerlingen die de Middelbare 

Textielopleiding volgden. 
Foto 1937. (Coll. RAT).

Het gebouw van de 
Textielschool (de latere 
Hogere Textielschool) 

aan de toenmalige 
Lange Schijfstraat hoek 

Schoolstraat. Anno 2008 
is dit Noordhoekring en is 

hier de Nieuwste School in 
gehuisvest. Foto 1952. 

(Coll. RAT).
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avondopleiding. Op wat cursussen na was het voor het 
eerst dat er sprake was van specifiek dagonderwijs 
voor de aankomende werknemers van de toen nog 
talrijke textielfabrieken. 
Op 22 september 1948 is door een aantal mensen uit 
de religieuze wereld (het college van pastoors), de 
textielindustrie en het nijverheidsonderwijs vergaderd 
over de noodzaak van een specifieke opleiding voor 
toekomstige textielarbeiders. Op 27 oktober (een 
dag met betekenis in Tilburg) 1948 is besloten om 
de Sint Lambertus Stichting op te richten, waarvan 
textielindustrieel H. van Broekhoven de voorzitter 
werd. Dat zou de bestuurlijke constructie worden om 
de lagere textieldagschool tot stand te brengen. Onder 
meer de directeur van de ambachtsschool, de heer L. 
Leygraaf, de directeur van de Hogere Textielschool, 
de heer J. Mulder, wethouder G. Appels en enkele 
textielindustriëlen maakten deel uit van het bestuur.40

Op 22 augustus 1949 is men gestart met het onderwijs onder 
het directeurschap van de heer P. Maertens. Ondertussen 
diende de subsidiering nog te worden geregeld, maar 
door bijdragen van de gemeenten, de industrie, de 
pastoors en de katholieke textielarbeidersbond St. 
Lambertus kon een aanvang worden gemaakt. Uit 
90 aanmeldingen was een groep van 60 leerlingen 
geselecteerd.41

De officiële opening van de lagere textielschool was 
overigens pas op 26 november 1952. De belangstelling 
voor de nieuwe dagopleiding, feitelijk vergelijkbaar 
met de opleidingen voor andere beroepen en sectoren 
aan de ambachtsschool, bleef achter bij de vraag van 
de textielfabrieken. Dat waren er in Tilburg toen nog 
tientallen met duizenden arbeidsplaatsen Uitgaande van 
10.000 arbeidsplaatsen in de textiel voorziet men dat 
er jaarlijks 350 nieuwe arbeidskrachten nodig zijn, die 
grotendeels via de lagere textielschool moeten worden 

opleidingen in 1940 vrijwel tot stilstand gekomen. Na de 
oorlog was er sprake van krapte op de arbeidsmarkt. 
Om in de aanvoer van bekwame arbeidskrachten te 
voorzien kwamen er achtwekelijkse trainingscursussen 
voor spinners en wevers. Op alle mogelijke manieren 
deden de fabrieken moeite om aan arbeidskrachten te 
komen.38 Ondertussen nam de roep toe om te komen 
tot een volwaardige dagopleiding. In 1947 schreef de 
toenmalige Tilburgse pastoor Bannenberg over de 
noodzaak van een lagere textieldagschool, waarvan 
hij de noodzaak zag voor de textielindustrie, maar 
zeker ook voor ‘de verheffing van het peil van de 
textielarbeider’.39

In 1947 werd het initiatief genomen om te komen tot 
een aparte lagere textielschool met een dagopleiding. 
Deze opleiding moest er komen naast de drukbezochte 

Prins Bernard bracht op 
13 november 1950 een 

bezoek aan de middelbare 
textielschool. Hij krijgt hier 

uitleg van directeur J. Mulder 
(links) over het stopwerk. 

Rechts stopster Sus Engel. 
Tussen Mulder en prins 

Bernard staat burgemeester 
Van Voorst tot Voorst. De 
drie andere heren zijn: H. 

Mannaerts, B. Janssens en A. 
Mutsaerts. (Coll. RAT)

Het leslokaal weven van de 
(nieuwe) textielschool aan 

de Lange Schijfstraat (thans 
Noordhoekring). Foto 1935. 

(Coll. RAT).
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op de fabrieken was het nog steeds de mogelijkheid bij 
uitstek om meer kennis te vergaren en hun positie te 
verbeteren. 
De bestaande cursussen noppen en stoppen kwamen 
ook bij de lagere textielschool terecht. In 1955 is de 
halfjaarlijkse cursus die toen bestond, omgevormd tot 
een jaarlijkse ‘omdat praktisch alle aan deze cursus 
deelnemende meisjes naar de huishoudschool gaan’: 
een opvallende verandering die te maken had met het 
verbod op arbeid voor 14-jarige meisjes dat in 1955 van 
kracht werd. Op de avondopleiding bleef de cursus over 
stoppen bestaan.44 

Einde van het ‘klassieke’ 
textielonderwijs

De lagere en de hogere textielschool maakten in de jaren 
vijftig en begin jaren zestig een bloeiperiode door. Er 
was veel vraag naar geschoold personeel, zowel op de 
werkvloer als voor kaderfuncties. In de jaren zestig begon 
het verval van de traditionele wollenstoffenindustrie. Dat 
ging hard: in anderhalf decennium decimeerde het aantal 
arbeidsplaatsen in de textiel.45 
Gevolg was dat de lagere textielschool zijn bestaansrecht 
verloor. Met de wijzigingen vanwege de Mammoetwet in 
1968 hield ze op te bestaan als zelfstandige opleiding. 
De eerste lts aan de Spoorlaan nam de nog bestaande 
lessen over. Al eerder, in 1966, was er om dezelfde reden 
een einde gekomen aan het zelfstandige bestaan van de 
hogere textielschool. Ze telde toen nog 94 leerlingen 
en was opgegaan in de nieuwe hts aan de Professor 
Cobbenhagenlaan. In de loop van de jaren zeventig zijn 
de textielvakken geheel van het lesrooster verdwenen.46 
Daarmee kwam een einde aan het specifiek op de 
wollenstoffenindustrie gerichte onderwijs. 

geleverd.42  Met allerlei campagnes trachtte men de 
jongens naar het ‘mooie’ textielvak te lokken. Voor wie 
een goede opleiding had genoten, was er volop werk en 
volop toekomst in de textiel, zo klonk het toen.
Het leerplan voorzag de helft van de tijd in algemeen-
vormend en textieltheoretisch onderwijs. Werken in 
de praktijklokalen vormde de andere helft van de 
schooltijd. De cursus duurde twee jaar.43 

De avondopleidingen
Waar steeds belangstelling voor was en bleef, waren de 
avondopleidingen voor de textielarbeiders en het lagere 
kader in de textielfabrieken, die in het gebouw van de 
Hogere Textielschool aan de Lange Schijfstraat (later 
Noordhoekring) plaatsvonden en in 1955 meer dan 500 
belangstellenden trokken. Voor de wevers en spinners 

Werkmeester Van de 
Veer (staand) met drie 

leerlingen die bezig zijn met 
handkaarden. Foto 1935. 

(Coll. RAT).

De lagere textieldagschool 
die in 1949 tot stand 

kwam en in 1952 officieel 
is geopend, was de eerste 
opleiding waar (arbeiders-) 

kinderen direct na de lagere 
school terecht konden om 
het textielvak te leren. Hier 
een foto uit 1954 van een 

jeugdige leerling aan de 
selfactors (selfak in Tilburg). 

Het betreft zogenaamde 
discontinu spinmachines om 

garens te maken. (Coll. RAT).
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23 NTC 14 juni 1901. Dit bericht geeft feitelijk de geboorte weer van wat 

later de ambachtsschool is geworden. 

24 1e Jaarverslag, 33.

25 Tilburgsche Courant 6 oktober 1904. 2e Jaarverslag, 41-46.

26 Gemeenteverslag 1904, bijlage G, H en I. De naamlijst komt voor in het 

verslag op pagina 349 tot 354.

27 Jaarverslagen van de Vereeniging Ambachts- en Industrieschool voor 

Tilburg en Omstreken opgenomen in de Gemeenteverslagen 1905 en 

1906. In de jaarverslagen van de Kamer van Koophandel en Fabrieken 

in die jaren is het verslag ook opgenomen.

28 Zie hiervoor de eerste jaarverslagen van de ‘Vereeniging’.

29 Van Delft, Gedenkboek 1928, 55.

30 Van Delft, Gedenkboek 1928, 51 en 60.

31 Van Delft, Gedenkboek 1928, 57-58. Ook de jaarverslagen van de 

‘Vereeniging’ maken hier melding van.

32 Van Delft, Gedenkboek 1928, 61. De feitelijkheden staan ook steeds 

genoemd in de jaarverslagen.

33 Jaarverslag Textielschool 1930. Zie ook: Van den Brekel, 

‘Textielonderwijs’, 248-249. Van Delft, Gedenkboek, 67 e.v.

34 Zakboek Textielschool Tilburg vermoedelijk uit 1937. Het boekje was 

bedoeld voor de leerlingen en geeft allerlei wetenswaardigheden over 

de opleiding en het textielvak.

35 Jaarverslag Textielschool 1931.

36 Gemeenteverslag 1932, 138.

37 NTC 26 september 1953.

38 Fraaie voorbeelden van de wervingscampagnes zijn te zien in: Jan 

Commandeur, Cor Jacobs en Bob Westerhof, Ge waart mar arbeider. 

Een beeld van de tilburgse textiel 1890-1980 (Tilburg, 1981), 58-60. 

39 R.K. Lagere Textieldagschool Tilburg (Tilburg, z.j. wrschl. 1953), 19. 

Een bijzondere uitgave waarmee de betekenis van de textielvakschool 

voor Tilburg en Goirle is vastgelegd, kort na de opening van de school. 

De auteur staat niet vermeld, maar het gaat vrijwel zeker om Lambert 

de Wijs (zie onder meer de verwijzing in de laatste zin op p. 33). 

40 Textieldagschool, 25. In een artikel in de NTC 13 december 1948 wordt 

de noodzaak van de oprichting nog eens benadrukt.

41 Textieldagschool, 27.

42 NTC 12 november 1952. De officiële opening staat (kort) in NTC 26 

november 1952. Voor een foto: zie Textieldagschool, 41.

43 Textieldagschool, 36-37.

44 Gemeenteverslag 1955, 122-123.

45 Henk van Doremalen, ‘Van industrie naar dienstverlening. Arbeid en 

economie 1945-2000’, in: Gorisse, C. e.a. (red), Tilburg, stad met ene 

levend verleden (Tilburg 2000), 436.

46 Aangekondigd in Nieuwsblad van het Zuiden 1 maart 1966. Diverse 

leerlingen hebben nog de opleiding ‘Hogere Textielschool’ gevolgd aan 

de hts aan de Professor Cobbenhagenlaan (mondelinge mededeling 

Jan van Raak). 

Noten
1 Jacques Giele, Een kwaad leven. De arbeidsenquête van 1887. Deel 3 

Tilburg (Nijmegen 1981). Zie onder meer de vragen 10.940, 11.382, 

11.458, 11.467 e.v., 11.477, 11.534 waar specifiek genoemd wordt 

dat het vak thuis werd geleerd.

2 P.J.M. van Gorp, Tilburg eens de wolstad van Nederland. Bloei en 

ondergang van de Tilburgse wollenstoffenfabriek (Eindhoven 1987) 

97-99, maakt melding van deze eerste technologische vernieuwing in 

het productieproces.

3 Wagemakers, Ton, ‘Een moderne textielfabriek omstreeks 1830. Een 

industrieel-archeologische reconstructie’, in: Jaarboek De Lindeboom 

VI (1982) 91-114, beschrijft uitvoerig deze eerste moderne fabriek.

4 Op al deze opleidingen gaan we hier niet specifiek in. In het gemeente-

verslag van 1839 wordt de tekenschool voor het eerst genoemd, maar 

ze is dan nog niet gevestigd. In de latere verslagen komt de opleiding 

regelmatig ter sprake. Over de burgeravondschool is bij het 25-jarig 

bestaan in 1895 een overzicht gepubliceerd.

 5 Nieuwe Tilburgsche Courant (NTC) 30 juli 1943 in een artikel over het 

ontstaan van de weefschool.

6 Van Gorp, Wolstad, 114-115 en 151. Ook: Lambert de Wijs, ‘Het gou-

den jubileum der Tilburgsche Textielschool’, in: NTC 6 oktober 1928 

wijst op de relatie tussen de productie van nieuwe stoffen en de invoe-

ring van andere technieken en machines. De Wijs en Van Gorp waren 

nauw betrokken bij de textielindustrie en waren deskundig als het ging 

om de stoffen, machines en technieken.

7 Regionaal Archief Tilburg, Secretariearchief, Notulen raadsver-

gaderingen 17 januari, 4 april, 16 oktober en 29 december 1877. 

Uitvoerig geciteerd bij: A.J.A.C. van Delft, Gedenkboek der Tilburgsche 

Textielschool 1878-1928 (Tilburg 1928) 10-20.

8 Gemeenteverslag 1895, bijlage E, verslag toestand middelbaar onder-

wijs, 20-25. Naast bouwtekenen kwam er in ieder geval machineteke-

nen voor. Zie ook de gemeenteverslagen vanaf 1870, die regelmatig de 

opgaven publiceerden van de examens die de leerlingen moesten doen.

 9 Arbeidsenquête, 11.227 e.v..

10 Van Delft, Gedenkboek 1928, 25.

11 Van Delft, Gedenkboek 1928, 23. De Wijs, ‘Gouden jubileum’, in: NTC 6 

oktober 1928.

12 Van Delft, Gedenkboek 1928, 25-26 waar het reglement voor de weef-

school geciteerd wordt.

13 Van Delft, Gedenkboek 1928, 28-31.

14 De Wijs, ‘Gouden Jubileum’, in: NTC 6 oktober 1928.

15 Zie NTC 26 september 1953; Ook De Wijs meldt in zijn artikel ‘Gouden 

Jubileum’ dat de vaardigheden van Pesch niet direct bij de wollenstof-

fenindustrie lagen. Ook: NTC 30 juli 1943.

16 NTC 30 juli 1943 verwijst naar mededeling B en W aan de raad d.d. 17 

april 1884 waarin expliciet gezegd werd dat er een ‘meer practisch en 

ervaren man’ nodig was.

17 Gemeenteverslag 1885, 59. Ook J.C.J. van den Brekel, ‘De ontwikke-

Embleem van de 
textielschool. Coll. RAT).
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Nijverheid in Nijveroord
Tussen de oude kernen Heuvel en Veldhoven lag tot 
ver in de 19e eeuw een open landschap met akkers en 
woeste grond, dat op de kadasterkaart van 1832 nog 
wordt aangeduid met De Haver Velden en De Besterd. 
Sinds 1863 doorsnijdt de spoorlijn dit gebied. Van 
noord naar zuid liepen hier ook enkele paden, zoals het 
vroegere Langepad, waarvan de tegenwoordige Oude 

Belgische stoomketels
De Gebroeders Deprez in de Lange Nieuwstraat

D i r k  v a n  A l p h e n  e n  R o b  v a n  P u t t e n * 

Arbeidsmigratie was in de tweede helft van 
de negentiende eeuw al een bekend feno-
meen in Tilburg. Arbeiders, ondernemers 

en specialisten vestigden zich in ‘booming’ 
Tilburg. Aan het einde van de eeuw was 

25 procent van de bevolking ‘allochtoon’. 
Dit werd niet alleen veroorzaakt door de 

bloei van de textielindustrie, maar ook 
door de komst van de Centrale Werkplaats 
van de Maatschappij tot Exploitatie van de 
Staatsspoorwegen. In de ‘spoorzone’ van 
toen vestigden zich ook twee Belgen, de 

gebroeders Deprez. Over het fysieke erfgoed 
dat zij achterlieten in de Lange Nieuwstraat 

gaat dit artikel.

* Drs. Dirk van Alphen is 
kunsthistoricus en senior 

beleidsmedewerker culturele 
planologie bij de gemeente 

Tilburg. HZij publiceerden 
eerder in ‘Tilburg’. Ir. Rob 

van Putten is voorzitter van 
de Stichting tot Behoud van 

Tilburgs Cultuurgoed en 
redacteur van dit tijdschrift. 
Hij publiceerde eerder in dit 

tijdschrift .

De gemeentelijke gasfabriek 
en elektriciteitscentrale aan 

de Lange Nieuwstraat in 
1923. Daartegenover geheel 

links de fabriek van Deprez. 
Aquarel door B. Ruigvoorn. 

(Coll. RAT).

Langstraat en de Langestraat nog restanten zijn, en 
het tracé van de huidige Stedekestraat-Fraterstraat-
Utrechtsestraat. Door de aanleg van het spoor werden 
deze eeuwenoude doorgaande verbindingen definitief 
verbroken. Pal ten noorden van de spoorweg verrees 
de werkplaats van de spoorwegen, en vanaf 1870 
kwam hier ook een wijk tot ontwikkeling: Nijveroord, 
met de Lange Nieuwstraat als ontsluitingsweg.

Door de toenemende industrialisatie en de komst van 
het spoor zou zich hier veel industriële bedrijvigheid 
ontwikkelen. Een aantal ondernemingen wist heel di-
rect van de spoorlijn te profiteren door een eigen aan-
sluiting op het spoornetwerk te realiseren.1 Zo ves-
tigden zich ten noorden en zuiden van het spoor een 
wollenstoffenfabriek, een timmerfabriek, een stoom-
houthandel, een aannemersbedrijf, een ijzergieterij en 
een ketelmakerij. Dominante factor in de ontwikkeling 
van Tilburg was natuurlijk de textielnijverheid, maar er 
was tevens voortvarende ontwikkeling op andere ter-
reinen. De leer- en de metaalnijverheid bijvoorbeeld, 
waren erg belangrijk en sterk.2 Vervaardiging, maar 
niet te vergeten ook onderhoud en reparaties van 
(stoom)machines zorgden vanaf de jaren zeventig van 
de negentiende eeuw voor een forse groei van de me-
taalsector. Tilburg liep lange tijd voorop op het gebied 
van stoomkracht, maar pas na 1870 werden in Tilburg 
zelf stoomketels geproduceerd. Lokale smeden za-
gen hun bedrijfjes uitgroeien tot kleine fabrieken; zo 
ontstonden ondernemingen als Mercx, Smulders, Van 
der Schoot, Bogaers en Hagoort. Laatstgenoemde 
startte in 1892 een stoomketelfabriek in de Lange 
Nieuwstraat. Eerder al, in 1880, had zich hier de sme-
derij en latere machinefabriek Bierens en Van der 
Weegen gevestigd. 
Kennis werd ook vaak van buiten Tilburg gehaald.3 

‘Naast deze bedrijven van Tilburgse oorsprong kwa-
men er ook bedrijven die in handen waren van buiten-
staanders met specialistische kennis. Het bekendste 
voorbeeld was de onderneming van de broers Jules en 
César Deprez uit Antwerpen. Zij namen in 1884 een 
bestaande ijzergieterij over en specialiseerden zich 
in de productie van stoomketels. Daarnaast leverden 
ze veel plaatconstructiewerk zoals in 1900 de derde 
gashouder en in 1909 een ijzeren schoorsteen voor de 
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Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
(SS) te vestigen voor het toen nog afzonderlijke ‘zui-
dernet’. In 1867 werd met de bouw begonnen.
Ook nu nog is ‘d’n Atelier’ een indrukwekkende plek 
waar een directe afstammeling van het oorspronkelijke 
bedrijf, het inmiddels sterk afgeslankte revisiebedrijf 
NedTrain nog steeds actief is. Maar anno 2008 staat 
hier ook nog een ander bijzonder stuk industrieel erf-
goed: de voormalige stoomketelfabriek van de Gebr. 
Deprez. En ook hun monumentale dubbele herenhuis 
staat nog fier overeind in de Lange Nieuwstraat.

Belgisch-Tilburgse transactie
In 1878 kocht kolenhandelaar Cornelis Klep, opere-
rend onder de firmanaam ‘Klep van Velthoven’ aan 
de zuidzijde van de Lange Nieuwstraat voor zestien-
honderd gulden een stuk grond van burgemeester 
Jansen.5 Vooruitlopend op die aankoop had Klep al 
een vergunning aangevraagd voor de oprichting van 
een stoommachine om briketten te persen in een 
‘hangar’ van 22 bij 7 meter.6

Opvallend is dat in de koopakte was opgenomen dat 
Klep (en later ook Deprez) gebruik mocht maken van 
een aftakking van de spoorbaan die over het tracé 

gemeentelijke gasfabriek van Tilburg, direct tegen-
over de fabriek van Deprez aan de Lange Nieuwstraat. 
Deprez had in toptijd zo’n veertig arbeiders in dienst. 
Daarmee was het een van de grotere fabrieken in de 
Tilburgse metaalnijverheid.’4 Op een briefhoofd van 
de ‘Tilburgsche Stoomketel- en machinefabriek Gebr. 
Deprez’ wordt bij wijze van reclame het bedrijf met 
alle bedrijfsgebouwen getoond: een flink complex aan 
de zuidzijde van de Lange Nieuwstraat. Tevens goed 
waarneembaar zijn de woningen van de gebroeders, 
aan de noordoostzijde van het terrein (linksonder op 
het briefhoofd), waarover later meer. 
In de jaren 1872-73 was aan de noordzijde van de 
Lange Nieuwstraat de gemeentelijke gasfabriek ge-
bouwd, die eveneens een spoorwegaansluiting kreeg. 
En vanaf 1911 bevond zich hier ook de gemeentelijke 
elektriciteitscentrale. Een bedrijvige regio dus. De 
gas- en elektriciteitsfabriek was door zijn gashou-
ders en koeltorens natuurlijk een van meest in het 
oog springende bedrijven, maar de werkplaats van 
de spoorwegen was zowel qua oppervlakte als qua 
aantal werknemers het grootst. In de jaren zestig van 
de negentiende eeuw had de staat grond van de ge-
meente gekocht om daar de hoofdwerkplaats van de 

Briefhoofd van de 
‘Tilburgsche Stoomketel- 
en Machinefabriek Gebrs. 

Deprez’ uit 1907. Linksonder 
zijn de twee woningen van de 

gebroeders Deprez aan de 
Lange Nieuwstraat zichtbaar. 

(Coll. RAT).

Briefhoofd van de 
‘Tilburgsche Stoomketel- 
en Machinefabriek Gebr. 

Deprez’ uit ca. 1900. 
(Coll. RAT).
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hij in 1891 te Tilburg met Betsy Jacqueline Henriëtte 
Strengnaerts uit Sas van Gent (geboren in 1865). Zijn 
jongere broer César Joseph Lekanne-Deprez werd 
eveneens geboren in Antwerpen, op 3 juni 1857. Hij 
trouwde met Antonia Forceville (een in 1874 geboren 
Antwerpse die in 1910 in Tilburg overleed). 

De twintigste eeuw
In 1902 lieten Jules en César de in Tilburg bekende 
architect C.F. van Hoof een dubbele villa bouwen aan 
de Lange Nieuwstraat 156 en 158, waar de twee fami-
lies vlak bij het eigen bedrijf woonden. Voor een meer 
gedetailleerde beschrijving van deze villa zie verderop 
in dit artikel. 
De zaken moeten lange tijd goed zijn gegaan. In 
1904 stonden de twee broers samen met zeven an-
dere Tilburgers op een gedeelde 28e tot 36e plaats 
met een belastingaanslag van 15.000 gulden.11 Met 
veertig werknemers was het bedrijf van de gebroe-
ders rond de eeuwwisseling de grootste fabriek van 
stoommachines en stoomketels in Tilburg. De vraag 
naar stoomketels nam na de ingebruikneming van 
de gemeentelijke elektriciteitscentrale in 1911 echter 
steeds verder af. Elektriciteit was voor de aandrijving 
van machines in de fabrieken betrouwbaarder en vei-
liger dan stoommachines.12

Jules overleed te Tilburg op 7 augustus 1918. In het-
zelfde jaar stierf ook César; hij overleed te Princenhage 
op 20 december 1918.

Omstreeks 1924 wordt de Stoomketelfabriek van de 
Gebr. Deprez opgeheven13. In 1919 was er nog een ver-
gunning verleend voor de uitbreiding van de ketelmake-
rij en in 1922 voor de uitbreiding van de kopergieterij.14 
De fabriekshal kwam in handen van de ‘buurman’, de 
werkplaats van de Staatsspoorwegen. Voor een onbe-
lemmerde doorgang tussen de diverse bedrijfsonder-
delen werd de Atelierstraat (particulier eigendom van 
de Staatsspoorwegen) in 1926 voor een deel onttrok-
ken aan het openbaar verkeer en toegevoegd aan het 
terrein van de werkplaats. Hetzelfde gebeurde toen met 
de Railstraat. Een restant van deze straat bestaat nog 
steeds: het is de met een hek afgesloten doorgang tus-
sen de gebouwen Lange Nieuwstraat 170 en 172-174.
Nadat het enkele tientallen jaren de fabriekshal was 
van een zelfstandig bedrijf, heeft het gebouw aan de 
Lange Nieuwstraat tussen 1924 en 1955 deel uitge-
maakt van de werkplaats van de NS. Hier waren de 
ketelmakerij en de kopergieterij ondergebracht. Ten 
oosten van de hal van Deprez verrees rond 1950 het 
nieuwe transformatorstation van de PNEM, een ook 
in architectuurhistorisch opzicht opvallend pand met 
vormkenmerken uit de naoorlogse periode.
Midden jaren vijftig nam de gemeente de hal van de 
NS over. Vanaf 1958 was een deel van het complex in 
gebruik als veilinghal. Deze inmiddels gesloopte hal 
was gelegen ten zuidoosten van de oude fabriek en 
stond bekend als de Centrale Markthal voor aardappe-
len, groente en fruit. Hier waren groothandelaren als 
Elissen, Hexspoor, Van Bladel, De Gouw en Meesters 
gevestigd.
In 1984 wisselt het gebouw opnieuw van eigenaar: het 

van het Langepad naar de gasfabriek liep. Later kreeg 
dit stukje straat de toepasselijke naam Railstraat. 
Inmiddels had in de jaren tachtig van de negentiende 
eeuw een Belgische familie oog gekregen voor de ont-
wikkelingen en de mogelijkheden in Tilburg. In novem-
ber 1884 verkocht Klep, die in 1879 een ijzergieterij was 
begonnen,7 zijn bedrijf met erf (samen ruim 2000 vier-
kante meter) voor zevenduizend gulden aan een zekere 
Pierre Joseph Lekanne-Deprez, woonachtig te Napels.8 
Zijn beide zoons, Julius en César, waren gemachtigd 
om de overdracht af te handelen. Nog diezelfde maand 
werd door de firma Deprez & Cie, stoomketelfabrikan-
ten te Jemeppes (België), vergunning gevraagd voor de 
oprichting van een ijzerfabriek met stoomsmederij voor 
het maken van ijzerconstructies zoals stoomketels, re-
servoirs, gashouders en bruggen.9

De Belgische gebroeder Jules en César Deprez wa-
ren nu dus daadwerkelijk gestart met een ijzergie-
terij in de Lange Nieuwstraat die zij uitbreidden tot 
een machinefabriek. Van de twee broers zijn en-
kele biografische gegevens bekend.10 De oudste was 
Julius Josephus Lekanne, dit (= gezegd) Deprez. Hij 
werd geboren in Antwerpen op 27 maart 1853. Zo’n 
7 jaar na de start van de stoomketelfabriek trouwde 

De kopergieterij van de 
Staatsspoorwegen in de 

voormalige fabriek van 
Deprez. (Coll. RAT).

Vanaf 1958 was een deel 
van de voormalige fabriek 
van Deprez in gebruik als 
veilinghal. Deze inmiddels 

gesloopte hal stond bekend 
als de Centrale Markthal. 
Foto 1980. (Coll. RAT).
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In de planvorming rondom de nieuwe Spoorzone 
staan behoud en herstel dan ook hoog in het vaandel. 
Bouwtechnisch gezien is er wel een aantal stevige 
problemen te overwinnen.16 
Bovendien moet gezocht worden naar passend herge-
bruik.
De dubbele villa van de gebroeders aan de Lange 
Nieuwstraat geniet sinds 2001 een zeer hoge waar-
dering: het is namelijk als rijksmonument beschermd. 
Het dubbele herenhuis is van cultuurhistorisch belang 
als voorbeeld van een sociaal-economische en typo-
logische ontwikkeling, namelijk de stichting van fa-
brikantenwoningen binnen het stedelijke weefsel. Het 
gebouw heeft grote architectuurhistorische waarde 
vanwege de stijl en als voorbeeld van het oeuvre van 
de architect. Bovendien is het zeer belangrijk van-
wege het materiaalgebruik en de ornamentiek, in het 
bijzonder de polychrome decoraties in het interieur. 
Tenslotte is het pand belangrijk vanwege de bijzon-
dere gaafheid van in- en exterieur en in relatie tot de 
structurele gaafheid van de stedelijke omgeving.
Zijn de culturele activiteiten in Deprez een voorschot op 
de toekomstige ondernemingen in dit deel van Tilburg? 
Cultuur, vernieuwing, ondernemerschap, de nieuwe 
bedenkers en makers zijn de eigentijdse figuurlijke 
‘stoomketels’ en aanjagers van de maatschappij. De 
hele Spoorzone gaat in de komende jaren op zijn kop. 
Het revisiebedrijf NedTrain verhuist naar een nieuwe 
locatie. Een deel van het complex blijft behouden, een 
deel wordt vervangen door nieuwbouw. Oud en nieuw 
zullen elkaar aanvullen en versterken. Op deze plaats 
moet een nieuw stadshart komen met aantrekkings-
kracht en uitstraling. Cultuurhistorie speelt daarin 
een voorname rol.17 De Stoomketelfabriek van de 
Gebroeders Deprez zal na zo’n 125 jaar een nieuwe 
functie krijgen; een vervolg op de vele levens die deze 
hal al heeft gehad.

De aanwezigheid van de Belgische broers Deprez 
heeft, zo’n 125 jaar na hun eerste stappen in Tilburg, 
dus duidelijke sporen nagelaten. Stappen, die ook in 
de 21e eeuw nog betekenis en waarde hebben voor 
het kunnen lezen en begrijpen van de stad Tilburg. 
Bovendien zorgt deze bijzondere nalatenschap ook 
voor een gedifferentieerde en aantrekkelijke omge-
ving. Oude sporen maken een nieuw gebied extra in-
teressant en aantrekkelijk. De ondernemende Belgen 
worden in de 21e eeuw opgevolgd door nieuwe entre-
preneurs, die hier een nieuwe economische en cul-
turele bedrijvigheid gaan vestigen. In een zorgvuldig 
transformatieproces zullen de 19e-eeuwse sporen 
zeker niet worden gewist en zal de 21e-eeuwer zich 
laten verrassen door oude sporen van destijds nieuwe 
ontwikkelingen. In het verschiet ligt een wandeling 
door een nieuw en aantrekkelijk gebied met tekens 
van Belgische stoomketels in Tilburg.

De voormalige fabriek van de fa. Gebr.
Deprez (nu ‘Gebouw 50’) 18

Aan de Lange Nieuwstraat staat nog steeds de oor-
spronkelijke hal van de fa. Gebr. Deprez. De hal is 
reeds in diverse monumenteninventarisaties beschre-

komt weer in handen van de werkplaats van de NS, 
die uitbreidingsplannen wil realiseren. Gedurende eni-
ge jaren doet het gebouw aan de Lange Nieuwstraat 
voornamelijk dienst als opslaghal en als onderkomen 
voor de personeelsvereniging van de NS- werkplaats. 
Sinds kort wordt de hal van Deprez door de gemeente 
gebruikt voor allerlei culturele activiteiten. 

Monumentale waarden in 21e eeuw
In een recent onderzoek naar de bouwgeschiedenis 
van het gehele complex van de NS-werkplaats15 is 
ook de hal van Deprez meegenomen. Als voorbeeld 
van een fabriek die een belangrijk sociaal-econo-
misch element vormde in de industriële ontwikkeling 
van Tilburg heeft de hal een hoge cultuurhistorische 
waarde. Ook architectuurhistorisch heeft het pand 
waarde: door de typische fabrieksarchitectuur met 
kenmerkend materiaalgebruik, ornamentiek en met 
sheddaken sluit het uitstekend aan bij de bijzondere 
architectuur en gebouwen van de NS-werkplaats. Het 
pand is ook van belang vanwege de situering, verbon-
den met de ontwikkeling van dit deel van de stad en 
in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de 
stedelijke, industriële omgeving.

De Lange Nieuwstraat met 
de voormalige fabriek van 
Deprez en daarachter het 
gebouw van de PNEM in 

1980. (Coll. RAT).

De voorgevel van de 
voormalige fabriek van 

Deprez in 2007. 
(Foto Dirk van Alphen).



17

Diverse lisenen, onder meer op de hoeken, geleiden 
de indeling van de traveeën. Deze lisenen lopen door 
tot in de geprofileerde kroonlijst. 
Rechts van de poort bevinden zich twee rijen van vijf 
getoogde vensters met tussen de derde en vierde tra-
vee een iets breder deel met een liseen. Alle ramen 
hebben hardstenen dorpels en aanzetstenen van het-
zelfde materiaal. Achter de momenteel dichtgezette 
ramen bevinden zich negen- of twaalfruitsramen. 
Links van de poort zijn de ramen meer representatief 
uitgewerkt, met allerlei, weliswaar sobere, ornamen-
ten. Hier was het kantoorgedeelte.19 Boven de dichtge-
metselde, getoogde kelderramen bevinden zich twee 
gekoppelde ramen aan weerskanten van een deur met 
getoogd bovenlicht. De dagkanten zijn afgeschuind 
met rode bakstenen profielen. De aanzetstenen heb-
ben een profielrand, terwijl de hardstenen sluitsteen 
een diamantkop hebben. De ramen worden gekop-
peld door een gietijzeren zuiltje met gladde schacht en 
een Toscaans (eenvoudig vormgegeven) kapiteel. Het 
fries (de horizontale band) is onder meer voorzien van 
tandlijsten (gevormd door wisselend uitstekende bak-
stenen) en vijf nissen. Omdat de lisenen zijn voorzien 
van een invulling met tegels is het zeer waarschijnlijk 
dat ook de vijf nissen voorzien zijn geweest van tegels 
in rode en okerkleuren. Het oorspronkelijke souterrain 
is nog herkenbaar aan de vier lage raampjes.

De zijgevels
Beide zijgevels hebben een gecementeerde plint. 
De sheddaken worden aan de zijden in de topgevels 
verlicht door een rondraam met koppenlaag in reliëf 
rondom. Deze ramen hebben gietijzeren tuimelven-
sters met sierroedenverdeling. De rechter zijgevel 
(westzijde) heeft onder het deel dat aansluit op de 
voorgevel een vernieuwde ingangspartij en een raam. 
Op de etage bevinden zich twee getoogde vensters 
met hardstenen dorpels. Een liseen scheidt dit deel 
van het achterliggende deel met vier sheddaken. Op 
de begane grond bevinden zich vernieuwde ramen 
met bakstenen dorpels en een deur. De linker zijgevel 
(oostzijde) is meer authentiek dan de rechter zijgevel, 
ondanks de met plaatmateriaal dichtgezette ramen. 
De bouwdelen worden ook hier gescheiden door smal-
le lisenen. De ramen hebben hardstenen dorpels en ter 
hoogte van de etage bevinden zich links een getoogd 
raam en op de etage twee kleinere ramen. Daarachter 
(in het tweede travee) zijn nog twee vensters op de 
begane grond. De ramen in de laatste drie traveeën 
zijn hoog in de gevel geplaatst.

Achtergevel
Twee zware steunberen delen de achtergevel in drie-
en. Ze zijn deels als steunbeer gemetseld, maar die-
nen vooral ook om de centrale kraanbaan in de laatste 
travee te ondersteunen. Het linkergeveldeel heeft op 
de begane grond vijf kleine raampjes en recht daar-
boven zijn op de verdieping twee grote driedelige ven-
sters met bovenlichten geplaatst. Het middengedeelte 
is vernieuwd met als meest opvallend element een 
brede, hoge ingang met roldeur. Rechts daarvan is de 
gevel geheel gesloten.

ven. Naast de historische achtergrond wordt daarbij 
vooral gelet op de uiterlijke kenmerken: architectuur-
historische en typologische aspecten geven vaak de 
doorslag bij de waardering van erfgoed, ook industri-
eel erfgoed. In wezen gaat het dus om een in 1879 
gebouwde fabriek met een bijzondere voorgevel en 
een sheddak. De oorspronkelijke compartimentering 
in kantoor- en opslagruimtes is verdwenenen; er is nu 
alleen nog een hal met kolommen. De voorgevel en de 
linker zijgevel (oostzijde) hebben een lengte van 28,6 
meter; de rechter zijgevel is twee meter korter, zodat 
het vloeroppervlak (totaal ruim 700 m2) een trapezi-
umvorm heeft. Het gebouw is ingedeeld in drie beu-
ken en vijf traveeën (travee = gevelvlak). Dit stramien 
staat niet precies evenwijdig aan de voorgevel. De ge-
vels zijn opgetrokken uit machinale baksteen, gemet-
seld in kruisverband. De gevelkozijnen zijn uitgevoerd 
in hout en gietijzer. 

Voorgevel
De voorgevel aan de Lange Nieuwstraat heeft een bij-
zondere vormgeving, met een in zekere zin zelfs mo-
numentale uitstraling, vooral door een aantal relatief 
eenvoudige en sobere gevelelementen en details. Het 
voegwerk van de voorgevel is uitgevoerd in knipvoeg. 
Een breed en verhoogd middengedeelte met een klein 
plat dak is bepalend voor de indeling van de voorge-
vel. Hier bevindt zich tussen lisenen (decoratief met-
selwerk in de vorm van een verticale band) een brede, 
hoge poort met dubbele deuren en een getoogd bo-
venlicht (getoogd = in de vorm van een afgevlakte 
boog). Daarboven bevinden zich drie kleine getoogde 
ramen. Op het vlak in de bovenbouw (een gepleisterde 
cartouche) stond de in sierletters geschilderde fa-
brieksnaam, die inmiddels geheel vervaagd is.
Nog duidelijk afleesbaar is dat een deel van het pand 
oorspronkelijk uit twee bouwlagen bestond, waarbij 
de verdiepingsvloer uitgevoerd was in hout. In het aan 
de straat gelegen rechtergedeelte zijn de aanzetten 
van de balken voor de tweede bouwlaag nog duidelijk 
zichtbaar. De indeling van de gevel is links en rechts 
van de poort verschillend. Dit hangt vooral samen met 
de aard van de bedrijfsactiviteiten achter de gevel. 

De noordgevel (boven) 
en de zuidgevel (onder) 

van de voormalige fabriek 
van Deprez aan de Lange 

Nieuwstraat 172-174.
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waarop aan de zuidzijde stalen damwandplaten en 
aan de noordzijde lichtdoorlatende kunststofplaten 
zijn gelegd. Het dakschild aan de straatzijde heeft een 
dakbedekking met een panpatroon.

Interieur
De vloer is een later aangebrachte dikke betonvloer op 
zand. Deze vloer ligt dan ook hoger dan de bestaande 
dorpel van de toegangsdeuren. Het trottoir aan de 
Lange Nieuwstraat is twee treden lager gelegen dan 
de dorpel van de toegangsdeuren. Er zijn geen schei-
dingswanden aangebracht. Over de lengte van het 
gebouw zijn twee kraanbanen aangebracht die onder-
steund worden door consoles aan de kolommen. 

De dubbele villa aan de Lange 
Nieuwstraat 156-158 21

Dat de gebroeders Deprez gesetteld waren in Tilburg 
mag blijken uit het initiatief om een dubbele villa te 
bouwen voor de twee families. In 1902 realiseerde ar-
chitect C.F. van Hoof22 in neorenaissancestijl een dub-
bel herenhuis aan de Lange Nieuwstraat: ‘Casa Cara’ 
(nummer 156, het woonhuis van Jules) en ‘Villa Anna’ 
(volgens sommige bronnen eerst ‘Villa Nova’ geheten) 
(nummer 158, het woonhuis van César).23 

De gebroeders lieten hun nieuwe woning bouwen in 
dezelfde straat als hun fabriek; iets wat in Tilburg in 
die tijd niet ongebruikelijk was. Naast de monumen-
tale gevels bezitten deze panden grotendeels intact 
gebleven interieurs die voorzover nodig zijn geres-
taureerd. Beide panden zijn in 2001 aangewezen als 
rijksmonument, onder meer vanwege de gaafheid en 
zeldzaamheid. De mate van bijzonderheid wordt het 
best gekarakteriseerd door de aanwezigheid in beide 
woningen van de authentieke hal-interieurs (voordeu-
ren, glas-in-lood, tochtportalen, lambrizering, stuc-
werk, beelden, deurkozijnen, geëtst glas, vloeren).
De voortuinen van de panden zijn afgeschermd door 
een smeedijzeren sierhek. De entree van beide huizen 
wordt voorafgegaan door een dubbel smeedijzeren 
hek tussen gietijzeren staanders met de naam van het 
pand erin verwerkt.

Beschrijving exterieur (anno 2001)
Het tweelaagse dubbelpand heeft een symmetrische 
gevelopzet met twee hoekrisalieten (risaliet: het over 
de gehele hoogte doorlopende, uitspringende deel van 
een gevel) en is opgetrokken uit rode machinale bak-
steen. Op het samengestelde schilddak liggen zwarte 
tuile-du-nordpannen. De plinten en de vensterdorpels 
zijn van hardsteen. De gevels worden horizontaal ge-
leed door speklagen en cordonlijsten van witgeschil-
derd pleisterwerk. Verticaal worden de gevels per 
travee geleed door bakstenen pilasters. De voorgevel 
heeft in het midden als woningscheiding een pilas-
ter met ingewerkte zinken goot met leeuwenkop als 
bekroning onder de gootlijst. Rechts en links hiervan 
twee schuifvensters met glas-in-loodbovenlicht. De 
vensters hebben een bewerkte latei onder een ontlas-
tingsboog met sierstucvulling. 
Naast deze vensters hebben de beide panden een be-
werkte paneeldeur. Het bovenlicht is als klimmend 

Kap
De nokhoogte van de sheddaken is 8 meter; onder de 
goten tussen de daken bedraagt de hoogte 5,6 me-
ter. Het dak dat aansluit op de voorgevel is breder en 
hoger dan de overige daken. De oorspronkelijke op-
bouw van het dak is verloren gegaan. Het gehele dak 
bestaat uit vijf asymmetrische zadeldakjes. De nokas 
van die sheddaken loopt parallel aan de straat. De 
noordelijke vlakken ervan waren oorspronkelijk waar-
schijnlijk doorzichtig.
De dakconstructie rust op twee gekoppelde ‘I’-
profielen die de oost- en westgevel verbinden en die 
op twee plaatsen door stalen kolommen worden ge-
steund. De kolommen hebben een windverband in de 
vorm van diagonaal gespannen ronde staven die met 
een ring in het midden bij elkaar komen. De verbindin-
gen zijn geklonken uitgevoerd (klinknagels). Op deze 
I-balken rusten telkens tien spanten, twee tegen de 
zijgevels en acht stuks verdeeld over de breedte van 
de hal. Deze spanten dragen de diverse gordingen20 

De westgevel (boven) en 
de oostgevel (onder) van 

de voormalige fabriek 
van Deprez aan de Lange 

Nieuwstraat 172-174.

Interieur van de voormalige 
fabriek van Deprez aan de 

Lange Nieuwstraat  in 2007. 
(Foto M v.d. Vorst).
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De achtergevels bezitten op de hoek een serre. Bij het 
pand nummer 156 is dat nog de oorspronkelijke met 
diagonaal verwerkte sierlatten, getoogde bovenlich-
ten en een gesneden gootlijst. De serre van het belen-
dende pand is vergroot en heeft een plat dak. Boven 
de andere serre een balkon met deuren en houten ba-
lustrade. Het middelste gedeelte wordt gedomineerd 
door een twee-en-een-halflaagse uitbouw onder plat 
dak, daterend uit de bouwtijd. De verdiepingshoogten 
van deze ruimten, waarin onder meer het sanitair is 
ondergebracht, corresponderen niet met die van de 
rest van het pand. In dit deel bevinden zich als half 
souterrain twee paneeldeuren. 
Daarboven twee etages met getoogde ramen. Boven 
de uitbouw bevinden zich nog een laag driedelig raam 
en boven dit een getoogd venster. Naast deze uitbouw 
hebben beide panden een samengesteld zesruitsraam 
waarboven een T-venster. In het dakvlak zijn kleine 
dakkapellen geplaatst onder lessenaarsdak. 

Casa Cara, interieur no. 156 
(situatie 2001)

In Casa Cara is het interieur intact gebleven. Waarde-
volle, authentieke elementen zijn onder meer: diverse 
stucplafonds, lambrizeringen (met name in de hal), 
deuren en deurkozijnen, geëtste ruiten, beelden, ra-
men en raamkozijnen, glas-in-loodramen, schuifdeu-
ren, diverse schouwen, trap en natuurlijk de wandbe-
spanningen in de serre.
Achter de voordeur bevindt zich een tochtportaal met 
op de vloer en als lambrisering wit marmer. De wanden 
zijn voorzien van stucwerk met velden en in de hoeken 
neo-Lodewijk XVI-bloemetjes. Links en rechts staan 
witgeschilderd beelden op een voetstuk. De deuren 
naar de achterliggende gang hebben geëtst glas met 
voorstelling van vogels in een heuvellandschap. Het 
bovenlicht heeft een gebogen vorm met neoclassicis-
tisch snijwerk. Ook dit raam en de zijramen zijn voor-
zien van figuratief geëtst glas. In de gang een bordes-
trap met houten balusters. 
In de voorkamer bevindt zich tegen het plafond stuc-
werk met neo-empiremotieven. Dit geheel wordt 
omkranst door zweepslagmotieven en anderszins ju-
gendstil sjabloonschilderingen in pasteltinten en goud. 
De deuren met diamantkoppen zijn in twee kleuren 
hout gebeitst. De geprofileerde houten omlijsting is 
beschilderd als ware het notenhout. 

samengesteld venster in een dubbele spaarboog uit-
gewerkt en voorzien van glas-in-lood voorstellende 
zwanen in een waterpartij. De hoekrisalieten hebben 
op de begane grond een driezijdige erker. Op de etage 
gaat deze over in een rechthoekige smallere erker met 
kwartronde zijbalkons. Deze hebben een borstwering 
van vaasvormige balusters met diamantkoppen op de 
hoeken. De roedenverdeling van de erkerramen wijkt 
af van de overige vensters. De getoogde bovenlichten 
hebben gestileerde bloemmotieven. Boven de latei vol-
gen drie diamantkoppen, een geprofileerde lijst en een 
gewelfd zinken dak. De borstwering van alle vensters 
op deze etage is voorzien van witgepleisterde vaasvor-
mige balusters. De vensters hebben dezelfde decora-
tieve uitvoering als die op de begane grond. Naast de 
erker twee smalle schuifvensters, boven de deur één 
raam en boven de twee ramen naast de deur een ge-
koppeld zesruitsraam. In de ontlastingsboog is hier een 
sluitsteen aan toegevoegd die overgaat in een korte pi-
laster. Hierdoor wordt het fries onder de geprofileerde 
gootlijst op klosjes verdeeld in gelijke velden met een 
verspringende afwerking van witte en bruine blokjes. 
In het dakvlak boven de zesruitsramen een gemetselde 
dakkapel onder zadeldak. Het getoogde raam heeft een 
drielichtsbovenlicht, met rolwerk en tuit met smeedijze-
ren krulanker en piron. De hoekrisalieten hebben een 
topgevel met getrapte tuit, rolwerk en zinken hoek-
pironnen. In het metselwerk stuccartouches met de 
naam van het pand en in een dubbele rondboogvormige 
spaarboog een samengesteld zesruitsraam. Hierboven 
bevindt zich een spleetvenster met latei en smeedijze-
ren krulanker. De nokken van de daken zijn afgezet met 
een ijzeren, decoratieve kamvorm (in bouwkundige ter-
men een ‘crête’). 

De zijgevels van het pand worden geaccentueerd door 
een grote driezijdige erker met T-vensters over twee 
verdiepingen. Het platte dak hiervan heeft een ijze-
ren crête. De schoorsteen verheft zich hierboven en is 
door een smeedijzeren trekstang aan het dak beves-
tigd. Onder de gootlijst van de zijgevels is een dubbele 
tandlijst gemetseld. De hoge smalle schoorsteen met 
sierankers is in het muurwerk aangegeven als pilaster. 

Links Villa Casa Cara 
en Villa Nova, later Villa 

Anna aan de Lange 
Nieuwstraat 156-158, in 
1902 gebouwd voor de 

stoomketelfabrikanten 
Jules en César Deprez. 

Links voorbij de villa hun 
stoomketelfabriek en 

ijzergieterij. Foto 1907. 
(Coll. RAT).

De naam Casa Cara 
geschilderd op een van de 
wanden in het pand Lange 

Nieuwstraat 156. 
(Foto 1999 Dirk van Alphen).
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naar de achterliggende gang hebben geëtst glas met 
voorstelling van vogels en lariksen. Het bovenlicht 
heeft een gebogen vorm met neoclassicistisch snij-
werk. Ook dit raam en de zijramen zijn voorzien van 
figuratief geëtst glas. In de gang een bordestrap met 
houten balusters. Links is de voormalige spreekka-
mer met een schouw van zwart en groen marmer, en 
tegen het plafond neo-empirestucwerk. De keuken 
beschikt nog over de oorspronkelijke houten schouw, 
gootsteen en keukenkastjes. Het geheel is betegeld 
in wit en helderblauw, waarbij de tegels een kwart-
slag zijn gedraaid. Een jugendstil blauwwitte sierband 
met zweepslagmotief completeert het geheel. Rechts 
van de gang bevinden zich de deuren naar de voor- 
en achterkamer. Naar de voorkamer zijn dit dubbele 
deuren. Alle deuren zijn voorzien van diamantkoppen 
en omlijst door gesneden houten deurstijlen. Tussen 
beide kamers bevinden zich schuifdeuren met ge-
facetteerd glas. De vensterbanken zijn uitgevoerd in 
marmer, het koperen hang- en sluitwerk heeft neo-
renaissance vormen. In de voorkamer is een schouw 
met Toscaanse zuiltjes in wit met groen/geel marmer. 
Eenzelfde schouw in de achterkamer in leverkleur met 
rood marmer. Deze schouw heeft een bovenlijst met 
o.a. diamantkoppen, en daarboven een spiegel. De 
plafonds hebben profielranden en rozetten. De pa-
neeldeur naar de achterkamer en eenzelfde deur naar 
de bijkeuken aan het einde van de gang zijn voorzien 
van gematteerd mousselineglas. 
Aan de achterkamer is een grote serre vastgebouwd. 
De serre was oorspronkelijk kleiner maar is in de-
zelfde stijl vergroot. In de bovenlichten van de zijwand 
bevinden zich glas-in-loodramen van kathedraal-
glas met jugendstilvoorstelling van zwanen en lotus-
bloemen. Onder de trap bevindt zich de deur naar de 
kelder van het half onderkelderde huis. Het plafond 
bestaat uit gemetselde troggewelfjes op stalen pro-
fielbalken. Op de grond liggen donkergrijze plavuizen. 
Boven bevinden zich de slaapetage, een zolder en een 
beloopbare vliering. Op de eerste etage bevindt zich 
onder meer een kamer-en-suite met schuifdeuren met 
art-decobeglazing. Deze zijn hergebruikt en afkomstig 
uit een huis in Breda. Achter in de hoek is een opval-
lende hoekschouw met strenge jugendstildecoratie. In 
de ruimte middenachter is een vernieuwde badkamer 
met een aparte ruimte voor het toilet, dat nog in de 
oorspronkelijke staat verkeert.
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De schuifdeuren tussen voor- en achterkamer zijn 
achter het behang verscholen maar zijn er nog wel. De 
serre heeft de oorspronkelijke grootte met aan beide 
zijden jugendstil glas-in-loodbovenlichten met kathe-
draalglas met zwanen en lotusbloemen. Op de vloer 
terrazzo. De wanden zijn deels beschilderd in pastel-
tinten met gouden lijstjes, rozen en in jugendstil belet-
tering de naam Casa Cara. Twee muren zijn voorzien 
van een geschilderde wandbespanning.

Villa Anna, interieur no. 158 
(situatie 2001)

De situatie bij Villa Anna is anders. Belangrijke elemen-
ten van het interieur waren door latere wijzigingen (onder 
meer door verlaagde plafonds en kleine verbouwingen) 
uit het zicht verdwenen. Na de Tweede Wereldoorlog was 
Villa Anna o.a. een opleidingsinternaat voor gezinszorg 
(‘Maria ter Engelen’), maar er was ook enige tijd dansin-
stituut ‘Robben’ in gevestigd. Een restauratieproject in de 
tweede helft van de jaren negentig heeft geresulteerd in 
weer zichtbare stucplafonds en herstel van het glas-in-
lood. Op de begane grond zijn drie schouwen aanwezig. 
Vrijwel overal zijn de oorspronkelijke deur- en raamkozij-
nen nog behouden. 
Achter de voordeur bevindt zich ook hier een tochtpor-
taal, dat identiek is aan dat van Casa Cara. De deuren 

De villa’s Casa Cara en Anna 
aan Lange Nieuwstraat 

156-158 in 2008. (Foto 
Ronald Peeters).

Fraaie deur in Villa Anna . 
(Foto 1999 Dirk van Alphen).
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Korte biografie Helga Deen
Helga Deen werd geboren op 6 april 1925 in Stettin, 
Duitsland. Haar moeder, Käthe Deen-Wolff, was 
arts. Willy Deen, haar vader, was een chemicus 
die handelde in parfums en zepen. Op 22 juni 1928 
werd haar broertje Klaus geboren. Door de opkomst 
van het nazisme kregen de joden het zwaar te ver-
duren. Daarom namen Käthe en Willy Deen in 1933 
het besluit naar Nederland te vluchten. Willy Deen 
was van Nederlandse afkomst en had nog steeds de 
Nederlandse nationaliteit. Hij ging als eerste, en ves-
tigde zich in zijn geboorteplaats Tilburg. Later volgde 
ook Käthe met de twee kinderen.
Waarschijnlijk ging de familie Deen  niet naar de syna-
goge en waren ze geen lid van een joodse vereniging. 
Dit veranderde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Willy 
en Helga Deen waren toen werkzaam bij de Joodse 
Raad. Ook hadden ze vanaf 1941 weer een plaats in 
de synagoge. In de negentiende eeuw was de onder-
nemersfamilie Deen welgesteld, maar de familie ken-
de een economische neergang en verviel later tot de 
middenklasse. Echter wat betreft opleiding en belang-
stelling voor kunst, muziek en literatuur bleef de fami-

lie zich op een hoog niveau bewegen. Helga is dan ook 
opgegroeid in een progressief, artistiek en vrij milieu. 
Haar ouders stuurden haar naar de enige openbare 
school in Tilburg, waar jongens en meisjes destijds al 
bij elkaar in de klas zaten.
Via vrienden is Helga in contact gekomen met Kees 
van den Berg (1923-2001). In de lente van 1943, en-
kele maanden voordat Helga naar Durchgangslager 
Kamp Vught werd afgevoerd, waren Kees en Helga 
stapelverliefd op elkaar geworden.
Nadat de nazi’s op 31 juli 1941 hadden besloten tot de 
uitroeiing van joden, werd hiertoe alles in het werk ge-
steld. Om opstanden en onrust te voorkomen, wilden 
ze alle joden achter prikkeldraad hebben. Aangezien 
niet alle joden direct konden worden getranspor-
teerd naar de concentratiekampen in Polen, was er 
naast Kamp Westerbork in Drenthe behoefte aan 
een nieuw kamp waar ze zolang opgesloten konden 
worden. Vandaar dat werd besloten tot de bouw van 
een extra kamp in Vught, dat door de nazi’s officieel 
Konzentrationslager Herzogenbusch genoemd werd. 
Helga en Kees hielden ervan samen lange wandelin-
gen in de natuur te maken. Het geluk van samen ver-
liefd te zijn hebben ze maar enkele maanden gekend. 
Op 1 juni 1943 werden Helga en haar familie naar het 
Kamp Vught gestuurd. Maar het is dankzij deze ver-
liefdheid, dat wij nu nog het dagboek van Helga kun-
nen lezen. Helga was meteen na haar aankomst in het 
kamp begonnen met het bijhouden van een dagboek. 
De bedoeling was dat Kees het bij haar terugkomst 
zou kunnen lezen, zodat hij iets meer van haar verblijf 
in het kamp zou kunnen begrijpen. Helga schreef ook 
brieven vanuit het kamp naar Kees. Af en toe mochten 
de gevangenen brieven naar vrienden en familie stu-
ren, maar die werden gecontroleerd door de kamplei-
ding. Hierdoor konden ze daar niet alles in schrijven. 
Vandaar dat er ook op een clandestiene manier brie-
ven werden verstuurd. Mevrouw Huffener-Veffer, een 
overlevende van de Holocaust, vertelde in de uitzen-
ding van Netwerk op 12 maart 2007, dat een jongen 
uit Den Bosch, die de was van de kampleiding kwam 
ophalen, brieven uit het kamp smokkelde.
Het dagboek is na haar verblijf in Vught bij Kees te-
rechtgekomen. Op welke manier dat gebeurde, is 
onbekend. Kees heeft het dagboek samen met (waar-
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schijnlijk) een haarlok van Helga en enkele brieven 
jarenlang in een damestas bewaard. Deze tas lag ver-
stopt in zijn huis. 
De zoon van Kees, Conrad van den Berg, heeft na de 
dood van zijn vader diens huis opgeruimd. Hij heeft 
toen de damestas met onder andere het dagboek ge-
vonden. Zijn vader had hem nooit iets verteld over zijn 
liefde voor Helga. Wel herkende Conrad Helga toen hij 
haar later op foto’s zag, want haar portret had altijd 
in het atelier van zijn vader gehangen. Ook bewaarde 
Kees bij de handtas een afbeelding van het door hem 
geboetseerde hoofd van Helga Deen. 
De brieven van Helga zijn samen met het dagboek in-
tegraal opgenomen in het boek Dit is om nooit meer te 
vergeten, Dagboek en brieven van Helga Deen-1943. 
Ze beslaan de periode vanaf 28 mei tot en met 8 juli 
1943. Op die datum is de laatste brief gedateerd die 
Helga aan Kees heeft geschreven. Misschien heeft 
Helga later nog brieven gestuurd die nooit zijn aange-
komen. Op 16 juli 1943, ruim een week na haar laat-
ste brief, is Helga vermoord in het Poolse concentra-
tiekamp Sobibor. 
In gedrukte vorm beslaat het dagboek 21 bladzijdes. 
Daarna volgen nog 46 pagina’s met brieven. Deze 
brieven zijn door verschillende personen geschreven: 

Helga, haar vader, Kees en haar vriendin Hanneke. Als 
onderwerp hebben ze voornamelijk de situatie waarin 
de familie Deen zich bevond, en verder dat ze elkaar 
allemaal zo erg misten. Hanneke schreef ook een brief 
aan Kees, waarin ze de herinnering aan Helga levend 
wil houden. Dit doet ze door allerlei anekdotes over 
Helga te vertellen, waaronder de vele wandelingen in de 
natuur, die ze samen hadden gemaakt. De laatste regel 
in deze brief laat zien dat Hanneke er vertrouwen in had 
dat ze Helga terug zou zien. Ze schreef: ‘Later als we 
weer langs al die vertrouwde plekjes zullen lopen, dan 
zullen we weer zestien zijn. Tot dan, m’n meske!’.
In het voorjaar van 1940 neemt de familie Deen vanuit 
Duitsland een pleegdochter op, Gerda Nothmann. Zij 
was ook gevlucht voor de nazi’s. Gerda heeft de oor-
log wel overleefd en heeft zich daarna in de Verenigde 
Staten gevestigd. Daar schreef ze voor haar man en 
kinderen haar memoires. Over het afscheid van de fa-
milie Deen in Kamp Vught schreef ze, dat dit het groot-
ste trauma uit haar leven is. Nadat Klaus op 1 juli was 
opgeroepen om naar Westerbork te gaan, gingen zijn 
vader, moeder en zusje vrijwillig mee. Gerda wilde ook 
mee, maar Käthe Deen heeft haar tegengehouden. 
Helga en haar familie zijn niet meer teruggekomen. Na 
Kamp Vught zijn ze via Westerbork doorgestuurd naar 
Sobibor. Daar zijn ze op 16 juli 1943 vermoord.

Korte biografie Anne Frank
Anne Frank kwam in maart 1934 naar Amsterdam. De 
rest van haar familie had zich hier al eerder gevestigd. 
Anne was op 12 juni 1929 in Frankfurt am Main gebo-
ren. Ze had nog een oudere zus, Margot, die werd ge-
boren op 16 februari 1926. Haar ouders waren allebei 
Duits. Omdat haar vader contacten had in Nederland, 
konden ze zich hier vestigen. 
De komst van de nazi’s in mei 1940 naar Nederland 
maakte ook hier het leven voor joden steeds moeilij-
ker. Nadat er steeds meer anti-joodse maatregelen 
werden genomen, besloot de familie Frank in 1942 
om te gaan onderduiken in hun eigen bedrijfspand in 
Amsterdam. Deze onderduikplaats is bekend gewor-
den onder de naam Het Achterhuis. Verder zaten er 
hier ook nog een gezin van drie personen en een man 
verborgen voor de nazi’s. Vanaf 12 juni 1942 tot en 
met 1 augustus 1944 heeft Anne hier haar dagboek 
bijgehouden. Op 4 augustus 1944 zijn de onderduikers 
door een SS-officier en drie Nederlandse politiemen-
sen uit hun schuilplaats achter de verdraaibare boe-
kenkast gehaald. Ongeveer acht maanden later zijn 
Anne en haar zus door ziekte en uitputting gestorven 
in het concentratiekamp Bergen-Belsen. Haar moeder 
was op 6 januari 1945 in Auschwitz-Birkenau overle-
den. Vader Otto Frank is de enige van het gezin Frank, 
die de Holocaust heeft overleefd.
Nadat de onderduikers uit hun schuilplaats waren 
gehaald, hebben bekenden van de familie Frank de 
dagboeken van Anne verzameld en bewaard. Toen 
Otto Frank uit de concentratiekampen kwam, zijn 
de dagboeken aan hem overhandigd. Nadat duide-
lijk was dat zijn dochters niet meer terug zouden ko-
men, heeft Otto de dagboeken gelezen en uitgetypt. 
In de zomer van 1947 verscheen bij uitgeverij Contact 
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de eerste druk in een oplage van 1.500 exempla-
ren. In 1986 heeft het Nederlands Instituut voor 
Oorlogsdocumentatie (NIOD) een integrale versie van 
de dagboeken uitgegeven. In 2001 is er opnieuw een 
integrale versie uitgebracht, met vijf tot dan toe on-
bekende pagina’s van de dagboeken. Bovendien is er 
toen een complete bijlage van ‘verhaaltjes en gebeur-
tenissen in het Achterhuis’ toegevoegd.
Het dagboek van Anne is een verslag van het leven als 
onderduiker. Ze schrijft onder andere over haar mede-
onderduikers, familieperikelen, eten en hun helpers. 
Het is een erg uitgebreid relaas. Voor veel mensen is 
het dagboek het enige boek dat ze gelezen hebben 
over de Tweede Wereldoorlog. Hierdoor is het onder-
duikverhaal van de familie Frank, hét onderduikver-
haal geworden. 
‘Het Achterhuis is erg saai en een deprimerend ver-
slag van familiegekibbel en puberemoties’. Zo hadden 
de proeflezers van de Amerikaanse uitgeverij Alfred A. 
Knopf in 1950 geoordeeld. ‘Want zelfs als het werk vijf 
jaar geleden was opgedoken, toen het onderwerp nog 
actueel was, denk ik niet dat het een succes was ge-
worden.’ Deze uitgever was niet de enige die het suc-
ces van het dagboek verkeerd heeft ingeschat. Nog 
vijftien andere Amerikaanse uitgeverijen hebben het 
dagboek afgewezen, totdat het boek in 1952 werd uit-
gegeven door uitgeverij Doubleday in New York.
Ook in Nederland heeft Otto Frank meerdere uitgevers 
moeten benaderen, voordat in 1947 uitgeverij Contact 
er vijftienhonderd exemplaren van wilde drukken. 
Inmiddels zijn er wereldwijd ongeveer 30 miljoen 
exemplaren in 60 verschillende talen verkocht. 
Anne is op vijftienjarige leeftijd overleden, maar haar 
dagboek leeft voort tot op de dag van vandaag. Ze 

heeft een eigen merknaam, miljoenen exemplaren 
van haar boek zijn verkocht en ze is hét gezicht van 
de Holocaust. Ze had de ambitie om schrijfster te wor-
den. Intussen is haar dagboek het achtste best gele-
zen boek ter wereld. Ze heeft ruim twee jaar in haar 
dagboek geschreven. In deze periode heeft ze meer-
dere dagboeken vol geschreven. Verder heeft Anne 
ook hele stukken uit haar dagboek herschreven op 
doorslagpapier. 
Maar Anne Frank is meer dan de schrijfster van Het 
Achterhuis : er is een hele Anne Frank-industrie op 
gang gekomen. In 2007 was het bezoekersaantal van 
het Anne Frank Huis in Amsterdam voor het eerst tot 
meer dan een miljoen gestegen. Daarom is onlangs 
besloten een virtuele vleugel aan het Anne Frank-
museum toe te voegen, zodat mensen overal ter we-
reld elk moment van de dag het Anne Frank Huis on-
line kunnen bezoeken. 
De boodschap van Anne Frank is door de Anne Frank 
Stichting wereldwijd ingezet. Otto Frank heeft dit al-
tijd gestimuleerd. Hoe universeler de boodschap van 
zijn dochter, des te beter hij het vond. Hij wilde dat het 
dagboek van Anne voor een zo breed mogelijke toe-
passing gebruikt werd met betrekking tot alle vormen 
van discriminatie en racisme. Hierdoor is Anne Frank 
het symbool geworden voor de slachtoffers van de 
Holocaust. Maar het dagboek van Anne Frank blijft 
maar één verhaal, het is goed te beseffen dat er naast 
haar ook nog anderhalf miljoen andere joodse kinde-
ren zijn omgekomen. Het dagboek van Helga is mede 
daarom van belang. Het toont een ander verhaal van 
de Tweede Wereldoorlog.

De waarde van oorlogsdagboeken
Het NIOD beheert meer dan duizend dagboeken die 
zijn geschreven tussen de jaren 1940 en 1945. Al tij-
dens de oorlog riep de toenmalige minister Bolkestein 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen via de 
radio op, een inzameling van dagboeken en brieven 
te houden na de oorlog. Dit hoorde ook Anne Frank, 
ze schreef op 29 maart 1944 in haar dagboek: ‘Lieve 
Kitty, Gisterenavond sprak minister Bolkestein aan de 
Oranje-zender erover, dat er na de oorlog een inzame-
ling van dagboeken en brieven van deze oorlog zou 
worden gehouden. Natuurlijk stormden ze (de andere 
bewoners van het Achterhuis) allemaal direct op mijn 
dagboek af.’
Door het persoonlijke karakter van de dagboeken zor-
gen deze bronnen voor een beeld van de geschiedenis 
met veel details, kleur en vaak pikante en boeiende 
beschrijvingen. Ook zorgen dagboeken voor meer di-
mensies in de geschiedenis, kleine figuren vertellen 
ons grote dingen en grote figuren vertellen kleine ver-
halen.
Een ander voordeel van het gebruik van egodocu-
menten, teksten over persoonlijke ervaringen zoals 
brieven en dagboeken, is dat ze minderheden uit de 
samenleving naar voren kunnen halen. Geschiedenis 
gaat vaak over de elite en dan met name de mannelij-
ke elite. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren joden 
in Nederland niet alleen een minderheid, maar ze wer-
den ook zwaar vervolgd. Op dat moment heeft (bijna) 
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niemand de moeite genomen naar hun verhaal te luis-
teren. Vandaar dat dagboeken van joden uit deze peri-
ode ons nu de andere kant van de geschiedenis laten 
zien. Bovendien is de geschiedenis van landen, oorlo-
gen en hele bevolkingsgroepen vaak moeilijk te bevat-
ten. Eén uitgelicht verhaal van een individu kan meer 
duidelijkheid scheppen over de details van een tijd. 
Maar er zitten ook nadelen aan het gebruik van ego-
documenten. Het meest genoemde nadeel is, dat de 
egodocumenten subjectief zijn. Ze kunnen het verle-
den vertekenen en verdraaien. Ook schrijft iemand 
vaak vanuit zijn of haar eigen standpunt en zo kan 
er een eenzijdig of egoïstisch beeld van het verleden 
ontstaan. Natuurlijk betekent het schrijven van een 
dagboek ook het selecteren en interpreteren van ge-
gevens, simpelweg omdat nooit alle dagelijkse ge-
beurtenissen kunnen worden beschreven. Dagboeken 
laten niet dé waarheid zien, maar een gefilterde per-
soonlijke werkelijkheid. 
Verder laten egodocumenten enkel het leven van één 
persoon zien, ze kunnen niet altijd representatief zijn 
voor een hele groep, stand of klasse. De schrijver kan 
ook bewust of onbewust informatie achterhouden. Dit 
maakt het bestuderen en conclusies trekken uit ego-
documenten vaak erg moeilijk. Ook is van belang in de 
gaten te houden, welk type mensen zolang een dag-
boek bijhouden.
Mensen beginnen vaak een dagboek op de moeilijkste 
momenten uit hun leven. Ze gebruiken het schrijven 
als een uitlaatklep voor gevoelens als schuld, depres-
sie en angst. Dit geldt zeker ook voor Helga en Anne. 
De oorlogstijd zal de moeilijkste tijd uit hun leven ge-
weest zijn. Helga schrijft op zware momenten in het 

kamp vaak in een telegramstijl in haar dagboek zoals: 
‘Klaus jarig. Geen prettige dag.’ 
Ondanks alle ellende heeft Helga steun aan het schrij-
ven in haar dagboek. Dit blijkt uit de volgende zinnen 
in een brief aan vrienden: ‘Mijn dagboek is iets kost-
baars voor me, vaak heb ik erin geschreven en het 
gaf me altijd troost.’ Het dagboek zorgde voor de be-
lichaming van vrijheid, de plaats om een uniek leven 
te creëren en te onderzoeken. Toch waren Helga en 
Anne nog wel in staat in zekere mate een intellectuele 
en emotionele vrijheid te creëren in hun dagboeken. 
Maar zelfs aan deze vrijheid zaten grenzen. Anne had 
tijdens het onderduiken soms moeite om een rustig 
plekje te vinden waar ze in haar dagboek kon schrij-
ven. In Kamp Vught was het verboden om brieven te 
schrijven of een dagboek bij te houden. De enige uit-
zondering hierop was als de kampbewakers het toe-
stonden, dat er korte, gecensureerde brieven naar 
vrienden en familie werden gestuurd.
Ondanks het persoonlijke karakter en de beperkte 
mogelijkheden om te schrijven, hebben oorlogsdag-
boeken specifieke waardevolle kenmerken ten op-
zichte van secundaire literatuur. De dagboeken zorgen 
voor een nuchtere kijk op de oorlog, want de afloop 
van de oorlog was nog niet bekend. Uiteraard zijn ze 
beïnvloed door de omstandigheden: Helga door haar 
opsluiting in Kamp Vught en Anne doordat ze zat on-
dergedoken. Maar tijdens het schrijven wist Helga nog 
niet wat haar in Polen te wachten stond. Ook Anne 
hoopte, dat ze tot het einde van de oorlog op haar 
relatief veilige onderduikadres kon blijven en daarna 
haar leven weer kon oppakken.
Het oorlogsdagboek heeft nog een andere functie, 
namelijk als bewijs voor wat er allemaal gebeurde. 
Sommige dagboeken en briefjes in Poolse getto’s 
werden geschreven, omdat de schrijvers dachten dat 
er niemand meer over zou zijn om te vertellen wat er 
gebeurd was. Op deze manier worden de dagboeken 
een tijdmachine, die toekomstige generaties laat zien 
wat voor ellende de schrijvers hebben meegemaakt.

Overeenkomsten tussen de twee 
dagboeken 

Op het eerste gezicht lijken de twee meisjes qua ui-
terlijk op elkaar. Ze hebben allebei een aantrekkelij-
ke oogopslag. Het persbericht van een journalist dat 
Helga Deen ‘een beetje de Anne Frank van Tilburg’ 
is (Brabants Dagblad 19 oktober 2004), verwondert 
daarom niet al te zeer. Deze uitdrukking is vervolgens 
de hele wereld over gegaan. Dit zorgde voor erg veel 
commotie in Tilburg. Er kwamen vier filmploegen naar 
het Regionaal Archief Tilburg en het dagboek werd tij-
dens de Landelijke Archievendag op 30 oktober 2004 
met bewaking erbij tentoongesteld. Ook belden bui-
tenlandse uitgevers dezelfde dag nog omdat ze inte-
resse in het dagboek hadden. 
Doordat het dagboek van Helga werd gekoppeld aan 
het beroemde dagboek van Anne, zorgde dit ervoor 
dat ook haar dagboek direct in heel de wereld bekend 
werd. In Nederland zijn er intussen twee drukken van 
het dagboek uitgegeven met samen een oplage van 
15.000 boeken. Het dagboek is ook in het Duits ver-

‘Het Achterhuis. 
Dagboekbrieven 12 juni 

1942 – 1 augustus 1944’ 
van Anne Frank, door Otto 
Frank en Mirjam Pressler 

herziene en vermeerderde 
editie, 26e druk 2002 

(Amsterdam, Uitgeverij Bert 
Bakker).



‘Helga Deen. “Wenn mein 
Wille stirbt, sterbe ich auch”. 

Tagebuch und Briefe’, 1e 
druk (Reinbek bei Hamburg, 

Rowohlt Verlag).

taald. Hiervan zijn er 20.000 verspreid over Duitsland, 
Zwitserland en Oostenrijk. Momenteel is er sprake van 
mogelijke vertalingen in het Engels en het Italiaans. 
Van het dagboek van Anne Frank zijn miljoenen exem-
plaren verkocht en het dagboek is in zestig talen ver-
taald. Ondanks dat de vergelijking in aantallen niet 
opgaat, zien we dat ook het dagboek van Helga in het 
buitenland gelezen wordt.
Nu, een jaar na de eerste uitgave, is er gestart met 
de aanleg van een Helga Deen-tuin naast de synagoge 
in Tilburg, op de hoek van de Willem II-straat en de 
Telegraafstraat. Ook is er in april 2007 een ‘memo-
rial stone’ voor de familie Deen geplaatst in Sobibor. 
Er is hier namelijk een gedenklaan opgericht voor alle 
slachtoffers. Deze gedenklaan ligt op de plek waar 
de joden langs liepen op weg naar de gaskamers. 
Het is een laan omgeven met hoge bomen en er lig-
gen natuurlijke stenen in een regelmatig ritme langs 
deze route. Op deze stenen zijn zwarte gedenkplaat-
jes met de namen van de slachtoffers geplaatst. In 
maart en april 2007 was er een kleine tentoonstelling 
over Helga te zien in Tilburg. Eerst in het Regionaal 
Archief Tilburg, daarna tijdens het museumweekend 
in het Textielmuseum. Hierna is de expositie naar het 
Nationaal Monument Kamp Vught gegaan en naar het 
Heemcentrum De Schutsboom te Goirle. De tentoon-
stelling werd door 19.500 mensen bezocht. Er zijn het 
afgelopen jaar dus allerlei initiatieven ter herdenking 
van Helga en haar familie opgezet, zoals dat al eerder 
bij de familie Frank was gebeurd. Maar we zien dat het 
bij Helga Deen op een kleinere schaal plaatsvindt. 
Beide families hebben in 1933 Duitsland verlaten en 

zich in Nederland gevestigd. Ze waren niet de enigen: 
vanwege het antisemitisme van de nazi’s zijn dui-
zenden joden in deze periode vanuit Duitsland naar 
Nederland gevlucht. De Deens kozen voor Tilburg 
omdat ze daar nog familie hadden. De familie Frank 
besloot in Amsterdam te gaan wonen vanwege be-
staande zakelijke contacten.
Doordat Anne veel meer heeft geschreven, wil ik me 
niet wagen aan een puur inhoudelijke vergelijking van 
de dagboeken. Maar onderwerpen zoals liefde en ver-
liefd zijn, twijfels over de toekomst en behoefte aan 
vrijheid en de natuur vinden we in beide dagboeken 
terug. Het schrijven over eten of het gebrek aan voed-
sel is een veelvoorkomend onderwerp in oorlogsdag-
boeken. Helga schrijft in haar dagboek twee keer over 
het kampeten, één keer dat het erg lekker is en de an-
dere keer klaagt ze over het zure eten. Anne vertelt in 
haar dagboeken vaak over de onenigheid, die tussen 
de onderduikers ontstaat bij het verdelen van het be-
schikbare eten. Ook beschrijft ze enthousiast de voor-
raden eten, die ze aanlegden op de zolder. In de ‘aard-
beientijd’ werd er bijvoorbeeld van alles van aardbeien 
klaargemaakt en aten ze amper iets anders.
Maar er ontstonden niet alleen frustraties over het 
eten in de omgeving van Anne en Helga. Met andere 
mensen samenleven is moeilijk en zeker in een stress-
volle periode die de oorlog ongetwijfeld is geweest. Ze 
weidden in hun dagboeken dan ook meerdere malen 
uit over de tekortkomingen van de mensen om hen 
heen. Helga schrijft in Kamp Vught: ‘Rust is er niet, de 
hele dag geruzie, het ‘plebs’ bescheldt, bekijft elkaar, 
ouderen tegen jongeren en omgekeerd. Allen zijn hier 
ontzettend a-sociaal. Iedereen denkt hier aan zich-
zelf, niemand begrijpt iets, velen, meest de jongeren, 
beseffen niet eens de toestand, denken dat ze hier 
voor hun plezier zijn. Tot ’s avonds laat, ondanks het 
telkens weer beleefde vragen van anderen, zingen, 
joelen en lachen ze. Ze ontzien niemand, geen zieken, 
geen ouderen.’ 
Anne noteert over de familie die bij hen zit onderge-
doken in haar dagboek: ‘Ik vraag me herhaaldelijk 
af, of men met alle mensen, waar men zo lang mee 
samenwoont, op de duur ruzie zou krijgen. Of hebben 
wij misschien erg gewanboft? Is het merendeel van de 
mensen dan zo egoïstisch en schraperig?’ 

Verschillen tussen de twee dagboeken
Binnen een jaar heeft het dagboek van Helga gezorgd 
voor veel publiciteit en bekendheid van de familie 
Deen. Dit ging sneller dan bij het dagboek van Anne 
Frank. Toch is deze vergelijking oneerlijk, omdat er 
zestig jaar zit tussen het verschijnen van de dagboe-
ken. In deze periode is de omgang met het oorlogsver-
leden in Nederland danig gewijzigd. 
De periode net na de oorlog, tot 1950, kan gekarak-
teriseerd worden als een tijd waarin Nederlanders 
terug wilden naar het land van vrede dat het zolang 
geweest was. Na de bevrijding stond de economie er 
slecht voor.. Fabrieken en de infrastructuur waren 
vernietigd, veel mensen waren ontheemd en hadden 
geen huis meer. In deze situatie kwamen joodse over-
levenden terug uit de concentratiekampen. Ze werden 
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In 2007 werd deze 
‘memorial stone’ voor de 

familie Deen geplaatst 
aan de gedenklaan in het 

vernietigingskamp Sobibor. 
De gedenkplaat is een 

initiatief van Charles Luner, 
mede namens zijn toen 

inmiddels overleden vrouw 
Gerda Luner-Nothmann. 

(Coll. Rafke Engels).

Helga schreef haar dagboek voor haar vriend Kees van 
den Berg. Anne heeft over het algemeen geschreven 
aan Kitty, een fictieve vriendin. Naar mijn idee is dit 
verschil te verklaren door het leeftijdsverschil tussen 
Helga en Anne. Anne was dertien toen ze begon met 
het schrijven van haar dagboeken. Helga was acht-
tien. Anne had op het moment van schrijven geen 
vertrouwenspersoon waar ze haar dagboek aan wilde 
richten. Helga was wat ouder en had Kees ontmoet. 
De familie Frank heeft geprobeerd om de oorlogs-
jaren te overleven door onder te duiken. Ze hadden 
vrienden en bekenden waar ze op konden rekenen, 
ze beschikten over geld en over een ruimte om zich 
te verstoppen. Ruim twee jaar is deze strategie een 
succes geweest. Terwijl de familie Deen vermoord 
werd in Sobibor, zaten de Franks nog ondergedoken. 
Uiteindelijk is gebleken, dat ook de schuilplaats van 
de familie Frank alleen maar leidde tot uitstel van de-
portatie naar de concentratiekampen. De familie is 
verraden; tot op de dag van vandaag is niet bekend 
door wie. 
Maar ook de familie Deen heeft pogingen onderno-
men om aan de nazi’s te ontkomen. In eerste instantie 
hebben ze tijdens de mobilisatie geprobeerd om naar 
België te vluchten. Tijdens de oorlog zijn Helga en haar 
vader lid geworden van de Joodse Raad om te zorgen, 
dat ze hierdoor niet op transport gesteld zouden wor-
den. De Joodse Raad was een orgaan, dat werd opge-
richt in opdracht van de Duitsers, en dat namens de 
joden Duitse bevelen in ontvangst nam en zich bezig-
hield met de uitvoering daarvan. De ‘Joodsche Raad 
voor Amsterdam’ werd half februari 1941 opgericht in 
Amsterdam. De naam doet vermoeden dat hij alleen in 
Amsterdam actief was, maar later kreeg de raad ook 
de verantwoordelijkheid voor de rest van Nederland. 
De voorzitters waren Abraham Asscher en David 
Cohen. Bij de Raad waren in 1942 ongeveer 8000 
ambtenaren aan het werk. Cohen verklaarde na de 
oorlog dat er feitelijk slechts werk was voor 2000 
mensen. Maar hoe meer mensen in dienst waren, des 
te meer konden er (voorlopig) vrijgesteld worden van 
transport. 

De vader van Helga, Willy Deen, werkte in 1941 voor 
de Joodse Raad van Tilburg. Hij nam beslissingen 
over de verstrekking van reis- en verhuisvergunnin-
gen. Er is geen twijfel mogelijk dat Willy Deen, die in 
de jaren dertig niet actief was in de lokale joodse ge-
meenschap, hoopte via de Joodse Raad zijn gezin zo 
lang mogelijk voor deportatie te behoeden. Ook Helga 
kreeg een baantje bij de Joodse Raad in Tilburg. Ze 
ging werken bij de afdeling, die ‘hulp aan vertrekken-
den’ regelde. Dit hield in, dat ze mensen hielp met het 
inpakken van hun spullen en de laatste boodschap-
pen, net voordat ze vertrokken naar Westerbork of 
Vught. 
Willy Deen heeft zelfs vanuit Kamp Vught geprobeerd 
mensen aan te sporen, zodat zij zouden zorgen dat hij 
en zijn familie uit het kamp gehaald konden worden. 
Hij schreef hierover aan vrienden van Helga. De brief 
die hij schreef is een letterlijke schreeuw om hulp. Hij 
beschrijft hoe zijn familie op het punt staat uit elkaar 

absoluut niet warm onthaald en kregen vaak geen en-
kele hulp om hun leven weer op te bouwen. In deze 
periode passen achteraf gezien ook de eerste afwij-
zingen van uitgeverijen over het dagboek van Anne. Er 
was geen aandacht voor het leed van de joden, want 
de Nederlanders hadden het naar hun eigen mening 
zelf al erg genoeg. 

In 2004 heeft de Raad voor Cultuur een adviesnota over 
erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld. Hierin 
staat over de verwerking van het oorlogsverleden dat 
de toekenning van de monumentenstatus aan erfgoed 
afkomstig uit de jaren 1940-1945 doorgaans niet op 
verzet stuit. ‘Integendeel, er is vaak een zeker enthou-
siasme dat er pogingen worden ondernomen dit te 
behouden. De belangstelling voor deze periode uit ons 
verleden is nog absoluut niet aan het verflauwen.’ 
In deze periode is het dagboek van Helga op de markt 
gebracht: een tijd, waarin er objectiever naar het ver-
leden gekeken kan worden. Het dagboek van Anne 
moest in 1947 nog een lans gaan breken voor de 
joodse slachtoffers. Hierdoor is de andere ontvangst 
van de dagboeken mede te verklaren. Maar ook het 
succes van de dagboeken van Anne Frank heeft weer-
klank gehad op het dagboek en de brieven van Helga 
Deen. Door de bekendheid van Anne, die als joods 
meisje tijdens de oorlogsjaren in Nederland een dag-
boek bijhield, heeft Helga zich hier postuum bij kun-
nen aansluiten.
Maar niet alleen de bekendheid van Anne Frank heeft 
invloed gehad op Helga Deen. Het lijkt erop dat er bij 
de uitgave van het dagboek van Helga Deen rekening 
is gehouden met de kritiek op het dagboek van Anne 
Frank. Pas in de jaren tachtig van de vorige eeuw 
kwam er namelijk belangstelling voor de literaire 
kwaliteiten van de dagboeken van Anne. Voor die tijd 
werd het meer gezien als een boek dat geschreven 
was door een kind. Om eventuele kritiek voor te zijn, 
is er bij Helga Deen meteen al op de eerste bladzijde 
van haar boek aandacht voor haar literaire niveau van 
schrijven: ‘Poëtische woorden van een meisje dat 
schrijven kan.’
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In hun verleden zijn de nodige overlappingen te vinden. 
Beide families zijn van Duitsland naar Nederland ge-
vlucht voor de nazi’s. Eenmaal in Nederland bleek het 
tijdens de bezetting van de Duitsers hier ook niet veilig 
voor joden. De families Deen en Frank probeerden bei-
den tevergeefs uit handen van de nazi’s te blijven.
De dagboeken behandelen voor een deel dezelfde on-
derwerpen, zoals eten, vrijheid, liefde en frustraties 
over mensen om hen heen. Doordat het dagboek van 
Anne is geschreven terwijl ze zat ondergedoken en 
Helga haar dagboek in Kamp Vught is begonnen, ge-
ven ze een ander perspectief op de oorlog. Waar het 
dagboek van Anne ophoudt, begint het dagboek 
van Helga. 
Maar juist het inzoomen op deze twee gezinnen zorgt 
voor een completer beeld, dan een standaardgeschie-
denisboek ons kan geven. Daarbij hebben de dagboe-
ken mij laten zien, dat ondanks alle ellende, mensen 
zich inzetten om zichzelf bezig te houden, lief te heb-
ben en te schrijven.
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gerukt te worden en op transport gezet. Hij benadrukt 
de slechte en zware omstandigheden in het kamp, zo-
als de lange dagen, het weinige en slechte voedsel en 
de langdurige appèls. Deen schrijft, dat hij werk heeft 
als administrateur bij de afdeling ‘Wasch’ en dat zijn 
vrouw als arts werkt in het kamp. Zijn zoon werkt als 
leerling in de timmermanswerkplaats en zijn dochter 
en pleegdochter staan op de wachtlijst van Philips. 
Willy Deen wilde, door aan te geven wat hij en zijn fa-
milie voor taken uitvoerden, benadrukken dat ze een 
rol van betekenis hebben in het kamp. Daarom zouden 
ze niet weggezonden mogen worden. 
De beide families hebben geprobeerd om aan de ver-
volging van de nazi’s te ontsnappen. Ze hadden dat in 
eerste instantie op dezelfde manier gedaan door te 
vluchten uit Duitsland. Maar toen de Duitsers eenmaal 
Nederland hadden bezet, hebben ze voor verschil-
lende strategieën gekozen. De familie Deen heeft een 
poging gedaan te vluchten en actief lid te worden van 
de Joodse Raad. De familie Frank had voor onderduik 
gekozen. Deze beslissingen hebben indirect ook ge-
volgen gehad voor de dagboeken. Want Helga heeft 
een typisch kampdagboek geschreven: de regels en 
de routine van het kampleven worden erin beschre-
ven. Anne heeft een onderduikdagboek achtergelaten. 
Hierdoor kunnen de twee dagboeken elkaar aanvul-
len, ze zorgen samen voor een completer beeld van 
het lot van joden tijdens de Tweede Wereldoorlog in 
Nederland.
 

Conclusie
De vergelijking tussen Helga Deen en Anne Frank, 
zoals die in de pers is uitgemeten, ligt voor de hand. 
Want bij een oorlogsdagboek van een joods meisje 
denkt iedereen gelijk aan Anne Frank. Maar om Helga 
Deen de ‘Anne Frank van Tilburg’ te noemen, gaat mij 
persoonlijk te ver. Dit zou zowel het verhaal van Helga 
als het verhaal van Anne tekortdoen. Want het gaat 
over twee unieke meisjes die ieder een eigen verleden 
hebben. Helga heeft dankzij de vergelijking met Anne 
wel veel publiciteit gehad. Ze heeft kunnen ‘meeliften’ 
op het succes van Anne Frank.

In het vernietigingskamp 
Sobibor werd deze 

gedenklaan opgericht voor 
alle slachtoffers. Hier liepen 

de joden langs op weg 
naar de gaskamers. Op de 
stenen langs deze weg zijn 

gedenkplaatjes aangebracht. 
(Coll. Rafke Engels).



Circus & Performance Art van start. Alle zeven facul-
teiten – samen circa 1500 studenten – zijn nu in één 
complex verenigd.
Het Kunstkluster is gelegen op een historische locatie1, 
tussen de Schouwburgring, de Bisschop Zwijsenstraat, 
de Stadstraat en de Oudedijk. Het ontwerp is van 
voormalig docent aan de Tilburgse academie en voor-
malig rijksbouwmeester prof. ir. Jo Coenen (Heerlen, 
1949), die al eerder in Tilburg van zich liet spreken 
door zijn bekroonde ontwerp van het kantoorgebouw 
van Haans (industrieterrein Katsbogten, 1989-1993) 
en de herinrichting van Willemsplein, Stadhuisplein en 
Koningsplein (1992-1998). Ook het ontwerp van het 
Kunstkluster en de Muzentuin werden bekroond (door 
de BNA Midden-Brabant).
De ingebruikneming van het Kunstkluster markeerde 
het einde van een periode van ongeveer twintig jaar 
waarin architect en stedenbouwkundige Coenen het 
zuidelijk deel van het stadscentrum van Tilburg een 
geheel nieuw aanzien gaf. Medio jaren tachtig leek het 
er even op dat Tilburg zijn kunstonderwijs zou verlie-
zen aan andere Brabantse steden. Dat de Hogeschool 
der Kunsten én in Tilburg, én op déze plek gerealiseerd 
werd, is te danken aan de visie, de durf en de vast-
houdendheid van twee sterke persoonlijkheden: ‘een 
vechtlustige burgemeester Gerrit Brokx’ en ‘een even 
strijdvaardige Jo Coenen’ zoals we kunnen lezen in Van 
slotklooster tot kunstkluster. Een Tilburgse geschiedenis 
1885-2007 van Theo Schouw.

Het Kunstkluster bestaat niet alleen uit nieuwbouw: er 
zijn ook enkele cultuurhistorisch waardevolle elemen-
ten in opgenomen: het voormalige klooster (de huidige 
‘witte villa’) en de kapel met ziekenzaal van de zusters 
visitandinnen (beide rijksmonument), en het achter het 
klooster gelegen pakhuis (gemeentelijk monument). 
Deze gebouwen zijn door Coenen – in nauw overleg 
met de gemeentelijke monumentencommissie – zorg-
vuldig gerestaureerd, en met respect voor het eigen 
karakter geïntegreerd in de nieuwbouw. Nieuwbouw en 
historische gebouwen maken om deze reden ook (net) 
geen fysiek contact met elkaar. De aanwezigheid van 
de bij het klooster behorende tuin inspireerde Coenen 
tot het maken van een bouwblok in carrévorm, waar-
bij het onbebouwd gebleven deel van de tuin ter grootte 
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Ontmoeting tussen verleden en heden
Van kloostertuin tot landschapstuin

R o b  Wa g e m a k e r s  e n  R o b  v a n  P u t t e n  *

In het najaar van 2006 vond de officiële ope-
ning plaats van het Kunstkluster, waarin alle 
zeven faculteiten van de Fontys Hogeschool 
der Kunsten zijn ondergebracht. Binnen het 
Kunstkluster neemt de Muzentuin een cen-
trale plaats in. Deze landschapstuin is een 

overblijfsel van de vroegere kloostertuin, die 
behoorde bij het klooster van de zusters visi-

tandinnen aan de Bisschop Zwijsenstraat. 
In onderstaand artikel wordt deze klooster-
tuin eerst in een historisch perspectief ge-

plaatst, daarna volgt een beschrijving van de 
transformatie tot landschapstuin.

* Rob J.J.M. Wagemakers 
(Tilburg 1950) studeerde 

landschapsarchitectuur, 
bouwkunde en pedagogiek. 

Sinds 1980 is hij 
werkzaam als zelfstandig 

landschapsarchitect. Ir. Rob 
van Putten is voorzitter van 

de Stichting tot Behoud van 
Tilburgs Cultuurgoed en 

redacteur van dit tijdschrift. 
Hij publiceerde eerder in dit 

tijdschrift .

Inleiding
De eerste fase van de bouw van het Kunstkluster, 
bestaande uit de Concertzaal, het Conservatorium 
en de Dansacademie kwam al in 1996 gereed. Eind 
2005 konden de Academie voor Beeldende Vorming, 
de Rockacademie, de Academie voor Drama en de 
Academie voor Architectuur en Stedenbouw in gebruik 
worden genomen. En in 2007 ging hier de Academy of 

Klooster en kapel van de 
zusters visitandinnen aan 

de Bisschop Zwijsenstraat 
omstreeks 1910. (Coll. RAT).



De Muzentuin in 2007 (Foto 
Rob  Wagemakers).

van ongeveer 0,4 hectare herschapen werd in een land-
schapstuin die zodoende het ‘hart’ ging vormen van het 
Kunstkluster. Deze tuin kreeg de toepasselijke naam 
Muzentuin.

 Het klooster
De orde van Onze Lieve Vrouw Visitatie is een vrou-
welijke kloosterorde die in 1610 te Annecy (F) werd 
gesticht door Franciscus van Sales (1567-1622) en de 
weduwe Jeanne Françoise Frémiot, barones de Chantal 
(1572-1641). De leden van deze contemplatieve orde, 
de visitandinnen, houden zich bezig met gebed en 
liefdadigheid. Het waren slotzusters : zij mochten het 
klooster niet verlaten, en het contact met de buitenwe-
reld bleef steeds tot het uiterste beperkt.
Net iets meer dan een eeuw verbleven de visitandinnen 
in Tilburg in hun klooster aan de Nieuwendijk, de tegen-
woordige Bisschop Zwijsenstraat. Dit monumentale 
neoclassicistische pand werd in 1843 door architect A. 
Duijs gebouwd voor notaris en burgemeester Hendrik 
Bernard Beckers (1798-1852). Vanaf 1857 woonde er de 
vermogende wollenstoffenfabrikant Hendrik Mathijsen 
(1797-1879). Diens jongste dochter uit zijn tweede 
huwelijk, Dorothea Maria Cornelia (1841-1927) trad in 
1882 toe tot de orde van Onze Lieve Vrouw Visitatie. 
In 1885 keerde zij vanuit een tijdelijk onderkomen in 
het Gelderse Twello met haar medezusters terug naar 
Tilburg, waar zij de ouderlijke villa aan de orde ter be-
schikking stelde. Tien jaar later werd de naastgelegen 
kapel in gebruik genomen. In 1996 werd het klooster 
opgeheven, en op 16 juni van dat jaar verlieten – in alle 
stilte – de twaalf overgebleven visitandinnen Tilburg. 
Het klooster was het enige van deze orde in ons land. 
Na de restauratie, waarbij zelfs op het dak de reeds lang 
verdwenen sierhekken terugkeerden, werd dit gebouw 

het onderkomen voor de Academie voor Architectuur en 
Stedenbouw. 

 De kapel
De naastgelegen kloosterkapel werd in 1895 in neo-
gotische stijl gebouwd door de Tilburgse architect 
Cornelis Franciscus van Hoof (1861-1952). Vanwege de 
bijzondere verering van de zusters visitandinnen voor 
het Heilig Hart van Jezus was de kapel gewijd aan het 
Heilig Hart. Niet alleen hielden de visitandinnen hier hun 
dagelijkse gebedsdiensten; de kapel deed ook gedu-
rende vele jaren dienst bij het sluiten van huwelijken. 
Dat gebeurde ook nog na het vertrek van de zusters 
visitandinnen. Op 31 december 2005 werd de kapel 
aan de eredienst onttrokken, en kon de restauratie een 
aanvang nemen. Een restauratie waaraan overigens 
nogal wat randvoorwaarden waren verbonden, vooral 
omdat het een kerkelijk gebouw betrof. Voor de mu-
ziekstudenten staat er nu een orgel, afkomstig uit het 
Conservatorium. Het eikenhouten altaar uit de kapel 
kreeg een ‘tweede leven’ in de kerk in Reusel.

 De Muzentuin
Vogels fluiten, vanuit de open vensters klinkt gezang of 
het geluid van een viool, een klarinet of een elektrische 
gitaar. Mannen en vrouwen die, alleen of in groepjes, 
wandelen, zitten of liggen in het gras, lezen, mediteren 
of met elkaar converseren. Een rechthoekige land-
schapstuin, restant van wat eens een kloostertuin was. 
Dat is de Muzentuin, een groene oase, afgeschermd 
van het straatrumoer door de omringende bebouwing 
van de Hogeschool met zijn uitgesproken, maar toch 
nergens dominante architectuur, waarmee de tuin zo 
sterk contrasteert. Een contrast, waardoor de harmonie 
in ruimte ontstaat.
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De 70 meter lange brug in 
de Muzentuin in 2007. 

(Foto Rob  Wagemakers).

De Muzentuin in 2007. 
(Foto Rob  Wagemakers).

De Muzentuin is niet het exclusieve domein van de stu-
denten van de Hogeschool, maar een semi-openbare 
ruimte die van zeven uur ’s ochtends tot half tien ’s 
avonds voor het publiek toegankelijk is. In de tussenlig-
gende uren zijn de toegangshekken bij de Concertzaal 
en de Oudedijk gesloten.
Een 3,5 meter hoge muur onttrok indertijd de klooster-
tuin volledig aan het zicht van de buitenwereld. Alleen 
aan de Oudedijk was er een poort. In de meer dan een 
hectare grote tuin bevonden zich een Lourdesgrot, een 
kloosterkerkhof met een kleine kapel, een moestuin, 
een berceau en veel bomen: populieren, moerascipres-
sen, plataan, notelaar, linde en beuk. 
Voorafgaand aan de bouw van de Concertzaal en het 
Conservatorium moest deze kloostertuin ontruimd 

worden. Allereerst werden de graven op het kerkhof 
met de nodige omzichtigheid en piëteit geruimd, en 
de stoffelijke resten van de zusters herbegraven op 
een speciale plek op het kerkhof aan de Bredaseweg2. 
Vervolgens werden de kerkhofkapel en de Lourdesgrot 
gesloopt. Achteraf bezien had de Lourdesgrot – hoewel 
niet bijzonder mooi – misschien toch behouden kun-
nen worden. De fraaie berceau, het met een loofgewelf 
van appel- en perenbomen overdekt wandelpad, werd 
in zijn geheel overgebracht naar de kloostertuin van de 
Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart aan 
de Bredaseweg hoek Sint Oloflaan. Slechts enkele van 
de ‘hoogbejaarde’ fruitbomen overleefden deze verhui-
zing niet.
Bij de transformatie tot landschapstuin is ervoor geko-
zen om het natuurlijke, groene karakter zoveel mogelijk 
te behouden. Ruimtelijkheid en abstractie waren het 
uitgangspunt. De tuin moest voor zichzelf kunnen spre-
ken. Bielzen, keien en rietkragen zouden hieraan alleen 
maar afbreuk doen. De landschapsarchitect is tenslotte 
geen decorateur. De kunst is (veel) weg (te) laten.
Van de bomen in de voormalige kloostertuin zijn al-
leen de oude populieren (snelgroeiende bomen, goed 
voor klompen en lucifers) gerooid, en verder een no-
tenboom die in een slechte staat verkeerde. Het kap-
pen van die notenboom gebeurde overigens pas nadat 
een onafhankelijk adviesbureau had vastgesteld dat 
de boom een ‘verminderde vitaliteit en kwaliteit’ had, 
en daarom nooit als monumentale boom kon worden 
aangemerkt. Om de twee moerascipressen te kunnen 
sparen, werd zelfs het ontwerp van het Conservatorium 
aangepast. Een van de cipressen zou niettemin gerooid 
moeten worden omdat deze pal tegen de gevel van het 
Conservatorium kwam te staan, en de fundering de 
wortels onherstelbaar zou beschadigen. De gemeente-
raad had de bomen eerder echter al ‘heilig’ verklaard, 
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‘zweeft’. Deze van noord naar zuid lopende ‘transpa-
rante’ brug vormt een voetgangersverbinding door de 
tuin, die via de Oudedijk toegang geeft tot het daarach-
ter gelegen stadspark. Hoewel de brug horizontaal ligt, 
lijkt ze, vanaf de Concertzaal bezien, omhoog te lopen. 
Het is gezichtsbedrog, veroorzaakt door de glooiing in 
het terrein, en door de stenen trap aan het eind van de 
brug.
Aan de noord- en zuidzijde is de met gras begroeide 
tuin begrensd door een verharding, waarbij het ver-
harde gedeelte aan de noordzijde in hetzelfde materiaal 
is uitgevoerd als de patio van de muziekzaal (blanc de 
bierges). Voor het opvoeren van theatervoorstellingen 
is er een klein‘verlichtingsovaal’ (met aansluiting voor 
elektriciteit) dat gebruikt kan worden als ‘podium’. Het 
gazon loopt rondom dit ovaal omhoog zodat er een na-
tuurlijke tribune ontstaat. Bij het ovaal staat ook een 
stalen colonnade die gebruikt kan worden voor het op-
hangen van decorstukken. Overigens is er bewust voor 
gekozen om geen vast podium te maken, zodat op elke 
willekeurige plek in de tuin muziek- of theatervoorstel-
lingen gegeven kunnen worden.

 
 Literatuur
Bokslag, Maarten. ‘1237 bomen op de monumentenlijst.’ Tilburg Magazine, 

jrg. 15 (2004), nr. 2, p. 17-19.

Dijk, Niko. ‘Tilburg-Kunstcluster. Het archeologisch onderzoek van een 

mesolithisch jachtkamp in de binnenstad van Tilburg. ’ TILBURG, tijd-

schrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur, XI (1993), nr. 3, p. 

56-62.

Ibelings, Hans (red.) en Jo Coenen (samenst.). Coenen & Tilburg 1987-2007. 

Kunstkluster en Centrum Zuid. Maastricht 2006.

Raak, Cees van. In den Schijff. Begraafplaats Binnenstad Tilburg. Tilburg 2002.

Schouw, Theo. Van slotklooster tot kunstkluster. Een Tilburgse geschiedenis 

1885-2007. Tilburg 2007.

Smits, Ton (samenst.). Honderd jaar Onze Lieve Vrouw Visitatie in Tilburg. 

Tilburg 1985.

Noten
1 Bij archeologische opgravingen ter plaatse van het huidige 

Kunstkluster zijn zowel een jachtkamp uit het mesolithicum (midden-

steentijd, ca. 8000 - 4000 v.C.) als middeleeuwse bewoningssporen 

aangetroffen. Even ten zuiden van het Kunstkluster stond ook het 

‘kasteeltje’ van wollenstoffenfabrikant Martinus van Dooren, de plaats 

waar in 1809 koning Lodewijk Napoleon Tilburg tot stad verhief.

2 Vanaf 1898 mochten de zusters visitandinnen in de kloostertuin be-

graven worden. Daarvóór werden ze begraven op het kerkhof aan de 

Bredaseweg; zij werden na 1898 herbegraven. Ruiming van de graven 

op het kloosterkerkhof betekende dat de vóór 1898 overleden zusters 

nu voor de tweede maal herbegraven zijn.

en voor het behoud van een heilige boom in een voor-
malige kloostertuin zoek je dan naar een andere oplos-
sing. Een vernuftige betonnen constructie zorgt er nu 
voor, dat de wortels onder het gebouw kunnen door-
groeien. 
De van nature aanwezige oneffenheden in het terrein, 
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meer dan twee meter, wordt geaccentueerd door de 
70 meter lange horizontaal lopende brug, die zodanig is 
geconstrueerd dat het lijkt alsof ze boven de binnentuin 

De Muzentuin met zicht op 
de vleugel aan de Bisschop 

Zwijsenstraat en het Pakhuis.

De 70 meter lange brug 
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gemeenschappelijke strijd. Tilburg, Suriname, Aruba 

en de Antillen in de Tweede Wereldoorlog (Tilburg, 

Barlandus Boekproducties, 2007), 144 blz., ISBN 
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Cees van Raak (red.), m.m.v. Rinus van der 

Heijden, Jan Doms en Wilbert van Herwijnen, 

Cultureel Lexicon Tilburg 1945-2008 (Oisterwijk, 

der Heijden en Jeroen van Eijndhoven, Martiens 
kleinzoon en tevens mededirecteur van het 
persbureau. Ze hebben, vind ik, een mooie se-
lectie gemaakt die een goed beeld geeft van 
wat er in de jaren zestig in onze stad gebeurde. 
Soms doet het boek denken aan Tilburg gezien 
door Harrie Janssens uit 1999. Maar dat boek 
is persoonlijker van sfeer, wat mede te danken 
is aan de autobiografische teksten bij de foto’s. 
Dat brengt ons bij de begeleidende tekst die 
Rinus van der Heijden voor zijn rekening nam. 
Met name de bijschriften hadden wat mij be-
treft vaak wat meer informatie mogen bevat-
ten. Zo zou ik bijvoorbeeld wel willen weten 
waar de Tilburgse hondenmarkt gehouden 
werd. (En daarover nadenkend, mis ik in de 
foto’s ook de beruchte automarkt die vroeger 
op het Piusplein en later langs het kanaal - na-
bij het abattoir - gehouden werd.) Het boek, dat 
bij het schrijven van deze recensie al aan zijn 
tweede druk toe was, is een mooie aanwinst, 
al vind ik het formaat wel aan de zuinige kant. 
Met het formaat van Cantrijns boek is niets mis, 
net zo min als met zijn technische kwaliteiten. 
Zowat alle onderwerpen die zich afspelen in de 
publieke ruimte van onze stad worden kundig in 
beeld gebracht, zij het wat mij betreft niet echt 
verrassend. Veel aandacht gaat daarbij naar 
kleurrijke festiviteiten, van carnaval tot Festival 
Mundial. Het alledaagse stadsleven kom je 
nauwelijks tegen en soms krijg je de indruk 
dat het altijd mooi weer is in Tilburg. De kans is 
echter groot dat het boek over pakweg een hal-
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Wolf Publish-ers, 2008), ISBN 978-90-5850-350-3,  

€ 25.

Ronald Peeters

Fotoboeken over Tilburg in de 
sixties en anno nu

Vrijwel gelijktijdig verschenen er afgelo-
pen najaar twee fotoboeken over Tilburg. 
Enerzijds Tilburg in de jaren ’60. Op weg 
naar een nieuwe stad, anderzijds Tilburg 
‘De schôonste stad van et laand’. Het ene 
gaat over onze stad in de jaren zestig, gezien 
door de camera-ogen van Persbureau Van 
Eijndhoven, op de eerste plaats de grondleg-
ger daarvan, Martien van Eijndhoven. In het 
andere geeft fotograaf Dolph Cantrijn zijn 
visie op het hedendaagse Tilburg; de foto’s 
werden de afgelopen jaren gemaakt. 
In het eerste boek zijn alle foto’s in zwart-wit. 
Begrijpelijk omdat de belangrijkste opdracht-
gever – het Nieuwsblad van het Zuiden – nog 
geen kleurenfoto’s kende zoals z’n opvolger, 
het Brabants Dagblad. Ook Cantrijn werkt 
onder meer voor het Brabants Dagblad, maar 
daar doet hij het voornamelijk in zwart-wit, de 
traditionele ‘kleur’ van documentairefotogra-
fie. In zijn boek is het echter een en al kleur 
wat de klok slaat.
Tilburg in de jaren ’60 werd samengesteld door 
Brabants Dagblad-redacteur in ruste Rinus van 



ve eeuw als zeer interessant beschouwd wordt. 
Want dat gebeurt er met foto’s: op een gegeven 
moment krijgen ze bijna allemaal iets wat ons 
boeit of zelfs raakt. Net zoals dat gebeurd is 
met de foto’s van Martien van Eijndhoven, die in 
de jaren zestig lang niet zo sterk gewaardeerd 
werden als anno nu.

Joep Eijkens

Jeroen van Eijndhoven en Rinus van der 
Heijden, Tilburg in de jaren ’60. Op weg 
naar een nieuwe stad (Tilburg, Uitgeverij 
Nieuwland, 2007), ISBN 9789086450220, 
€ 19,90.
Dolph Cantrijn, De Schôonste stad van et 
laand (Tilburg, Uitgave in eigen beheer, 
2007), 160 blz., ISBN 9789090224183,
€  22,95.

Alles was gericht op vernedering

Door een administratieve vergissing werd 
Embrecht van Os (1920-1983) op 8 novem-
ber 1943 als ‘werkweigeraar’ in Tilburg 
gearresteerd. Vervolgens werd hij opge-
sloten in het Polizeiliches Durchgangslager 
Amersfoort (PDA) en in de concentra-
tiekampen Buchenwald en Langenstein 
(Zwibergen). Op 9 mei 1945 komt hij weer 
thuis in Tilburg. Zijn ervaringen, lotgevallen 
in deze kampen, heeft hij daarna op een in-
dringende wijze in drie delen aan het papier 
toevertrouwd:

Het is geen dagboek, maar het zijn de herin-
neringen aan het kampleven welke hij na de 
bevrijding heeft opgeschreven.
In het eerste deel – periode Amersfoort 
24.11.1943- 17.4.1944 – wordt Embrecht tot 
acht maanden kampstraf veroordeeld. Als hij 
zich zou aanmelden als een SS-frontarbeiter 
zou deze straf worden kwijtgescholden. Hij 
weigerde. Tijdens deze vijf maanden in het 
kamp ervaart hij het verschrikkelijke leven in 
het kamp: urenlange appèls in barre weers-
omstandigheden, martelen van gevangenen 
door SS-bewakers, executies van gevange-
nen. Het roept bij hem vragen op: Is dit wer-
kelijkheid? Bestaat zoiets in de beschaaf-
de twintigste eeuw? Het bezoek van St. 
Nicolaas in december 1943 doorbreekt het 
ellendige kampleven voor een klein ogenblik: 
er waren pakketjes met brood en zelfs siga-
retten!!
In concentratiekamp Buchenwald (20.4.1944 
- 2.11.1944) komen Embregt en andere ge-
vangenen eerst in het quarantainekamp, 
waar uitvoerige registratie en verhoren aan 
de orde zijn. Ook medisch onderzoek en de 
daarbij behorende activiteiten, bijvoorbeeld 

injecties, vinden hier plaats. Na vier dagen 
wordt hij tewerkgesteld buiten het kamp, bij 
de Gulstoffwerke en later in de steengroeve 
en steenhouwerij. Hier raakt hij aan zijn 
voet gewond en kan een poos niet werken, 
zodat hij in de gelegenheid is om het kamp 
te verkennen. Hij vertelt precies waar welk 
onderdeel te vinden is en wat daar allemaal 
gebeurt:
de executies van Russische militairen, de ex-
cessen van commandant Koch, de dodelijke 
medische proefnemingen en de merkwaar-
dige positie van een aantal Noren. En ook de 
openbare executies (ophanging, verwurging) 
die worden uitgevoerd op de grote appel-
plaats, in het bijzijn van de gevangenen.
Na enige tijd is zijn voet genezen en moet 
hij weer aan het werk, ditmaal bij het 
Eisenbahnkommando, het onderhouden van 
de spoorlijn Weimar-Buchenwald. Ook hier 
maakt hij weer de verschrikkingen mee van 
gedwongen arbeid: zon, dorst, hitte, tempo, 
vermoeidheid, honger… Hij weet zich na 
verloop van tijd te onttrekken uit dit moor-
dend kommando en komt terecht in het 
Kommando Bau 1: bakstenen sjouwen in 
een hal van de Gulstoffwerke. Er wordt ge-
werkt in dag- en nachtploegen; hij zingt zelfs 
een duet met de Kommandoführer! .. het 
lijkt allemaal wel mee te vallen. De nieuwe 
Kommandoführer, Beckers, is echter uit an-
der hout gesneden en eist het onmogelijke 
van de gevangenen: als het niet vlug genoeg 
gaat of als je maar heel even rust, weet deze 
beul met één beweging je oor af te scheuren!

Als de tijd het toelaat, gaat Embrecht op ver-
kenning door het kamp. Hij vertelt over de 
zwarthandel in het kamp, de bioscoop, con-

certen, tandartsen, artsen en musici. 
Het bombardement op de Gulstloffwerke 
eiste veel slachtoffers. Embrecht wordt in-
gedeeld bij de Blockbrandweer en moet ‘s 
nachts wachtlopen en toezicht houden op 
een waterslang, Hij ziet hoe de lijken in het 
crematorium verbrand worden. Later wordt 
ook Embrecht ingedeeld bij de herstelwerk-
zaamheden. Hij beschrijft hier de schrille 
tegenstellingen: er moet weer bovenmense-
lijk hard gewerkt worden, maar er kan ook 
geluierd worden, zonder dat de bewaking dit 
opvalt. De sfeer wordt er echter niet beter 
op, er ontstaan onderlinge vechtpartijen tus-
sen gevangenen, er is te weinig eten, ieder-
een is prikkelbaar, zodat om niets de vlam in 
de pan kan slaan.
Op 12 oktober 1944 worden twaalf mensen vrij-
gelaten en op 1 november wordt ook zijn naam 
afgeroepen om, zoals hij zelf dacht, de vrijheid 
tegemoet te gaan. Met nog 120 Nederlandse 
gevangenen wordt hij echter op transport ge-
steld naar Langenstein (4.11.1944-10.4.1945)
om daar tewerkgesteld te worden in een onder-
aardse fabriek in aanleg. Hier werken ook onder 
erbarmelijke omstandigheden 4000 gevange-
nen van het vernietigingskamp Zwibergen, een 
buitenkommando van Buchenwald. Embrecht 
geniet hier een redelijke vorm van vrijheid: hij 
mag zelfs de motor van de commandant bij een 
naburig kasteel gaan ophalen.
Alhoewel hij geen concentratiekampgevan-
gene meer is, maakt hij wel de verschrikkin-
gen en menselijke ellende van het concen-
tratiekamp van dichtbij mee. Stervende ge-
vangenen werden door de SS’ers langs een 
dijk aan hun lot overgelaten. Hij ziet dat van 
dode gevangenen vlees uit de bil wordt ge-
sneden en op de zwarte markt verhandeld…

De bevrijding nadert, de Duitsers trekken 
weg en Embrecht ontmoet zijn Amerikaanse 
bevrijders. Via het verzamelcentrum in 
Halberstadt reist hij terug naar Tilburg, naar 
huis.
Maar dan eindigen plotseling zijn aanteke-
ningen…., zijn zuster schreef later de tekst 
“dit boek heeft nooit een einde gekregen, 
waarom niet?? Hij had er genoeg van, van al 
die ellende.”

Het boek wordt ingeleid door drs. Ad de Beer, 
de deskundige bij uitstek op het gebied van 
de Tweede Wereldoorlog. In het nawoord 
memoreren de drie dochters hun vader, 
Embrecht van Os, onder curatele van de SS, 
een periode die ingrijpend is geweest voor de 
rest van zijn leven.
Met een scherp opmerkingsvermogen be-
schrijft Embrecht op een indringende wijze 
wat hij van dag tot dag meemaakt, alledaag-
se dingen die het leven in een concentratie-
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kamp tot een hel maakten. Foto’s, knipsels 
en zijn zelfgemaakte tekeningen en platte-
grondjes zijn hieraan toegevoegd.
Het is geen boek waar je vrolijk van wordt. 
Het zou echter als verplichte literatuur op de 
literatuurlijst van het middelbaar en voortge-
zet onderwijs moeten staan!

Gerrit Kobes

Alles was gericht op vernedering. Tilburger 
Embrecht van Os onder curatele van de SS, 
1943-1945, (Tilburg, Stichting tot Behoud 
van Tilburgs Cultuurgoed, 2007) / Tilburgse 
Bronnenreeks 5, 219 pag., geïll. Bewerking: 
drs. Ad de Beer. ISBN 978-90-74418-16-4, 
€ 17,95.

Portret van een prachtwijk

Het is al weer een tijd geleden dat ik er voor 
het laatst ben geweest. Vroeger kwam ik er 
dikwijls; er woonden kennissen van mijn ou-
ders, ik had er wat vriendjes, en vijf jaar lang 
fietste ik – zes dagen per week – dwars door 
de wijk van mijn ouderlijk huis naar de rijks-
hbs en terug. 
Het was een ingetogen, rustige wijk. Dat 
deze buurt Armhoefse Akkers heette, hoor-
de ik later pas. Wij noemden het altijd de 
Sacramentsparochie, naar de in 1932 ge-
bouwde kerk, die van de bisschop gesloopt 
mag worden, maar van de buurtbewoners 
niet. De kerk, die niet monumentaal genoeg 
zou zijn, en die het al meer dan vijftien jaar 
moet doen zonder de groen uitgeslagen ko-
peren spits, met in de top het neonverlichte 
kruis dat ’s avonds nog net vanuit mijn slaap-
kamerraam te zien was. 
De wijk Armhoefse Akkers is in de periode 
1917-1940 aangelegd, en strekt zich uit 
van de Professor Dondersstraat tot aan het 
Wilhelminakanaal. De noordelijke begren-
zing wordt gevormd door de spoorweg naar 
Boxtel; de Sint Josephstraat en het zijkanaal 
naar de Piushaven sluiten de wijk aan de 
zuidzijde af.

Recent verscheen er een boek over deze wijk 
getiteld: Armhoefse Akkers. Tussen binnen-
stad en buitengebied. Het 200 pagina’s tel-
lende boek, geïllustreerd met meer dan 300 
foto’s, is een uitgave van de zeer actieve 
Stichting Buurtraad Armhoefse Akkers, die 
ook een buurtkrant uitgeeft en een web-
site beheert (www.armhoefseakkers.nl). Het 
boek vertoont overigens een bijzondere typo-
grafische anomalie: de even paginanummers 
staan rechts in plaats van links.
De bewoners van de Armhoefse Akkers 
staan in het boek centraal, en al lezend 
wordt snel duidelijk waarom zij zo trots 

zijn op hun wijk. Zoals de samenstellers in 
hun inleiding al aangeven is de Armhoefse 
Akkers een ‘typische actiewijk’, waar kriti-
sche en geëngageerde mensen wonen. De 
grote actiebereidheid bleek onder meer toen 
er eind jaren negentig plannen waren om de 
voormalige rijks-hbs te slopen. De sloop ging 
niet door en het schoolgebouw uit 1932 werd 
een gemeentelijk monument. Ook de huidige 
ontwikkelingen rond de Piushaven worden 
door de buurt met argusogen gevolgd. Dat 
de bewoners bereid zijn om zich in te zet-
ten voor de belangen van de wijk komt ook 
duidelijk naar voren in de hoofdstukken over 
de Sacramentskerk en het landschapspark 
Moerenburg. 

Het is niet de eerste keer dat er een boek 
wordt uitgegeven over deze wijk. Al in 1983 
verscheen Armhoefse Akkers. Tilburg tussen 
de Heuvel en Moerenburg, waarin vooral de 
ontstaansgeschiedenis van de wijk uitvoerig 
wordt belicht. Aangevuld met verhalen en 
interviews verscheen in 1994 een nieuwe 
versie; nu onder de titel Armhoefse Akkers. 
Tilburg tussen de Heuvel en Moerenburg 
1917-1994. Beide boeken zijn al jaren een 
collector’s item. Dat de Stichting Buurtraad 
Armhoefse Akkers het heeft aangedurfd om 
voor de derde keer een boek uit te geven 
over de wijk, illustreert dat de betrokkenheid 
van de bewoners nog steeds heel groot is.
Dat er een sterke onderlinge band bestaat 
tussen de bewoners blijkt vooral uit het 
bloeiende verenigingsleven. Wat betreft het 
sportieve gedeelte speelt dit verenigings-
leven zich voornamelijk af aan de overzijde 
van het kanaal, in de ‘achtertuin’ van de 
Armhoefse Akkers, Moerenburg. Het inmid-
dels ook internationaal bekende loopevene-
ment Tilburg Ten Miles is hier ooit begonnen 
als Moerenburgloop.

De Armhoefse Akkers is wat genoemd zou 
kunnen worden een wijk met ‘een breed 
sociaal spectrum’. We vinden er niet alleen 
arbeiders, ambtenaren en middenstanders, 
maar ook directeuren van ondernemingen. 
Dat was vroeger ook al zo. Ik heb er het 
adresboek van 1963 nog eens op nagesla-
gen, waarin straatgewijs de namen staan 
van de bewoners en hun beroep. Wat onmid-
dellijk opvalt, is dat er toen veel winkels wa-
ren; voor de dagelijkse boodschappen hoef-
den de bewoners de wijk niet uit. Maar ook 
hier heeft de tijd niet stilgestaan. In het boek 
worden ze opgesomd, al die zaken die nu tot 
de ‘vergane glorie’.behoren. Tot deze cate-
gorie behoort intussen ook de drogisterij van 
de altijd ruimhartige Desiré de Leuw, waar ik 
in mijn hbs-periode veelvuldig chemicaliën 
kocht voor mijn privélaboratorium.

Twee afzonderlijke hoofdstukken zijn gewijd 
aan bijzondere wijkbewoners en de vele kun-
stenaars in de wijk. Een van die ‘gewone bij-
zondere’ wijkbewoners is Will Vriens-Prins, 
de tachtig al lang gepasseerd, maar nog 
steeds actief voor de hockeyclub. In 2005 
ontving zij uit handen van burgemeester 
Vreeman de vrijwilligersprijs Den booveste 
biste. 

De meeste kunstenaars uit de wijk heb-
ben hun atelier in Carré, een bewaard 
gebleven gedeelte van het vroegere Sint 
Elisabethziekenhuis. Carré is trouwens niet 
alleen het domein van beeldend kunste-
naars; het herbergt ook een kostuumatelier, 
een ontwerpbureau en een zangstudio.
In het boek is ook plaats ingeruimd voor de 
Helga Deen, het joodse meisje dat negen 
jaar in de wijk heeft gewoond. In 1943 werd 
zij omgebracht in een vernietigingskamp. De 
vondst van haar dagboek in 2004 wekte haar 
weer tot leven: haar naam is nu vereeuwigd 
in een Tilburgse straatnaam.
Eén vroegere wijkbewoner mis ik in het 
boek, en hij wordt ook niet genoemd in de 
twee eerdere uitgaven. Toch was het iemand 
die wij tegenwoordig als ‘bekende Tilburger’ 
zouden betitelen. Het was de in 1902 in 
Breda geboren Henk van Heusen die woonde 
in de Heile Schoorstraat 14. Hij stond te boek 
als artiest-telepaat, en bij het publiek was 
hij bekend onder de naam Winando. Bij hem 
gingen de mensen onder meer te rade wan-
neer de heilige Antonius het had laten afwe-
ten. In 1971 overleed hij.

 Rob van Putten

Gestel, Toon van, Sjef Heerkens, Ineke 
van Kasteren, Anne-Marie Smulders en 
Marijke van de Wouw. Armhoefse Akkers. 
Tussen binnenstad en buitengebied. ISBN 
978-90-8118-361-1. Prijs: € 17,50.
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