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Ten geleide
Zonder overdrijven mogen we toch wel stellen dat het een naam is die
bij veel Tilburgers nog altijd in het geheugen gegrift staat: RossmeisI. Een
naam die allesbehalve Tilburgs klinkt, maar die - vanwege de betaamde muziekwinkel - wel degelijk een bijzonder plaatsje verwierf onder de
bekende winkels die de stad heeft gekend. In dit nummer van tijdschrift
Tilburg duiken Erwin en Roger RossmeisI in de geschiedenis van de
Boheemse familie en de band die zij met Tilburg kreeg.
Een ander opmerkelijk aspect uit de geschiedenis van Tilburg wordt door
Kitty de Leeuw behandeld in haar bijdrage aan dit nummer. Zij gaat namelijk in op het 'zedelijkheidsoffensief' dat in het begin van de vorige eeuw
door de katholieke kerk (en behoudende leken) werd ingezet tegen de
toenmalige moderne vrouwen- en meisjeskleding. Verderfelijk was die,
vonden de bestrijders. Toch liet het tij van de moderniteit zich niet keren,
zoals De Leeuw beschrijft.
Ook uit het begin van de vorige eeuw dateert het onderwerp waar
Bric Blok een artikel aan heeft gewijd: de monumentale tuin van villa
Mariënhof aan de Bredaseweg. Onlangs - zowat een eeuw nadat die oase
in de stad werd aangelegd - werd een plan opgesteld om de bijzondere
tuin veilig te stellen voor de toekomst.
Drie opmerkelijke artikelen die volgens de redactie een waardevolle aanvulling zijn op de al bestaande geschiedschrijving van Tilburg. Wij hopen
dat u dat ook vindt.
De redactie
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Van Graslitz naar 'Tilbourg'
Erwin en Roger RossmeisI*

' De beide auteurs zijn
(achter)l<leinzonen van Wenzl
en Franz RossmeisI.
Roger RossmeisI (1969) is
geboren in Goirie als zoon
van Franz RossmeisI (1934
- 1983), de oudste zoon
van Franz in het verhaal. Hij
woont in 's-Hertogenbosch,
en is werkzaam als
subsidieadviseur bij
Waterschap De Dommel.
Zijn vrije tijd besteedt hij aan
het schrijven van artikelen
over moderne geschiedenis
Daarnaast is hij redactielid bij
de voetbalclub Willem 11.
Fnvin RossmeisI (1970) is
geboren in Tilburg als zoon
van Hans RossmeisI (1938),
de middelste zoon van Franz
In het verhaal en woont in
Oegstgeest. Hij studeerde
geschiedenis in Leiden en

Wenzl RossmeisI bezat in zijn leven drie
verschillende paspoorten. Op 15 september
1870 werd hij als Oostenrijker in Bohemen
geboren. Na de Eerste Wereldoorlog kreeg
hij de Tsjechoslowaakse nationaliteit. De
inlijving van Sudetenland door Duitsland in
1938 maakte hem vervolgens Rijksduitser.
Die status behield hij tot hij in 1947 stierf in
Tilburg, de stad waar hij zestig jaar eerder
in dienst was getreden bij de muziekinstrumentenfabriek van Mathieu Kessels.
De kunst van het maken van muziekinstrumenten nam hij vanuit Bohemen mee
naar Tilburg. Als pionier droeg hij bij aan de
opkomst van de Tilburgse muziekindustrie.
In de loop van zijn leven zag hij zijn eigen
Boheemse muziekstad Graslitz ten onder
gaan. Hoe een Boheemse muziekfamilie uit
Tilburg onbewust op de eerste rij van de geschiedenis van de twintigste eeuw belandde.

is werkzaam als militairhistoricus bij het Nederlands
Instituut voor Militaire Historie
te Den Haag.

Wenzl RossmeisI werd geboren in Graslitz. Als kind
van de industriële revolutie groeide hij op in dit kleine
bergstadje in het zogeheten Egerland, het weste-

lijk deel van de Bohemen aan de grens met Saksen.
Samen met Moravië vormde Bohemen het Kronland
Böhmen und Mahren van de Oostenrijks-Hongaarse
dubbelmonarchie. Aan het einde van de negentiende
eeuw sprak de meerderheid in Bohemen weliswaar
Tsjechisch, een aanzienlijke en invloedrijke minderheid sprak Duits. Officieel werd er een tweetalig beleid gevoerd. De straten in grote steden als Praag en
Pilsen hadden twee namen: Sachsen Gasse was tegelijkertijd Saska UIice. De gegoede middenklasse sprak
echter uitsluitend Duits, Cultuur, literatuur, economie
en het hoger onderwijs hadden een Duitse oorsprong.
De Tsjechische schrijver Franz Kafka schreef zijn boeken in het Duits. De Duitstalige bevolking in Bohemen
leefde hoofdzakelijk in de noordwestelijke grensgebieden, in de volksmond Deutsch-Böhmen genoemd.
Zo was ook Graslitz volledig Duitstalig. In Graslitz
werd Duits gesproken, gegeten, gedronken en gezongen. De Graslitzers voelden zich dan ook nauw verbonden met de overige Duitstaligen binnen het grote
Habsburgse Rijk.

Die Klingende Stadt
Aus Böhmen kommt die Musik en Graslitz vormde
rond 1870 de bakermat van de Boheemse muziekindustrie. Samen met de even ten noorden over de
grens gelegen Duitse plaatsjes Markneukirchen en
Klingenthal, had Graslitz gedurende het fin de siècle zich ontwikkeld tot hét mondiale centrum van de
muziekinstrumentenindustrie, ook wel bekend als die
Musikwinkel. In Markneukirchen en Klingenthal lag
het accent op de bouw van houten blaas- en snaarinstrumenten, Graslitz was meer gespecialiseerd in de
productie van metalen blaasinstrumenten en mondharmonica's. Hoe zag dit Boheemse muziekstadje van
Wenzls jeugd er destijds uit? Rond 1900 telde Graslitz
ruim elfduizend inwoners en tientallen fabrieken en
werkplaatsen van muziekinstrumenten, leder bedrijf
had zijn eigen specialiteit: mondharmonica's, accordeons, signaalhoorns, trompetten, tuba's, trombones
en kinderspeelgoed zoals speeldoosjes {'tonendes
Spielzeug'). Muziek moet overal aanwezig zijn geweest. Al vroeg in de ochtend, vanaf het moment dat
de eerste muziekinstrumentenmakers aan het werk
gingen, klonken er vanuit de vele werkplaatsen ambachtelijke geluiden van klop-, zaag- en timmerwerk.
De Graslitzers waren experts in het stemmen en testen van instrumenten, het zogeheten anspielen. Om
die instrumenten op juiste toonhoogte af te stellen

De bedrijfsharmonie van
Kessels met Wenzl RossmeisI
tweede van rectits op de
bovenste rij met sousafoon.
Tilburg omstreeks 1890.

moesten ze voortdurend bespeeld worden. Wie aan
het einde van de negentiende eeuw door het centrum
van Graslitz liep, maakte als het ware een wandeling
door één grote orkestbak. Vandaar de toepasselijke
bijnaam 'die iilingende Stadt'.

(Coll. auteurs)

Bij Kessels in 'Tilbourg'

De fabriek van M.J.H.
Kessels aan de
Industriestraat te 'Tilbourg'
omstreeks 1900. (Coll RAT)

Na zijn opleiding aan de Kaisedictie und Königliche
Fachschuie voor muziekinstrumentenmakers, stapte de jonge Wenzl in de zomer van 1889 op de trein
naar Nederland. Hij ging werken bij Mathieu Kessels
In 'Tilbourg', zoals vermeld staat in zijn bewaard gebleven Arbeitsbuch. Deze Heerlenaar had het plan
opgevat om in Tilburg een werkplaats in richten
voor de reparatie van muziekinstrumenten. Hiervoor
wierf hij bekwame muziekinstrumentenbouwers uit
Bohemen. In zijn nieuwe stad deelde Wenzl met negen andere muziekinstrumentenmakers, onder wie
drie stadsgenoten uit Graslitz, een woning. Kort nadat
hij bij Kessels als voorman aan de slag was gegaan,
ontstond bij de leiding het idee om naast reparatie
ook zelf instrumenten te produceren. Deze werden
door het personeel bespeeld in de bedrijfsharmonie waarbij Mathieu Kessels zelf als dirigent optrad.
Vaste plekken voor deze optredens waren het plein

M.J.H.KESSELS, TILBOURG

(HOLLANDE)

^(©MANUfACTURE ROYALE O'INSTRUMeHTS Dt MUSIOUE

'de Veldhoven' (het latere Wilhelminapark) en het
Korvelplein.
Het moet tijdens een van die optredens op het
Korvelplein zijn geweest dat Wenzl de drie jaar jongere
Marie Virginie Benoït-Wagemakers ontmoette. Marie
kwam uit een hoveniersfamille en was kleindochter
van Cornelis Wagemakers (1796 -1858), die als tuinman van koning Willem II de paleistuin in Tilburg nog
had aangelegd. De jonge Boheemse muzikant en de
Tilburgse hoveniersdochter raakten verliefd en kregen tijdens de kerstdagen van 1892 een zoon die zij
Joseph noemden. Op een bewaard gebleven foto staat
de zelfverzekerde Bohémien met zijn gezin op flamboyante wijze geportretteerd. Compleet met wandelstok, driedelig pak, ruitjesbroek, vlinderstrik en sigaar
kijkt hij als een dandy in de cameralens.
Na een periode van vier jaar bij Kessels in Tilburg
keerde Wenzl in 1894 terug naar Graslitz, een jaar
later gevolgd door Marie met hun zoontje Joseph. De
oorspronkelijke werkplaats met een paar personeelsleden waar Wenzl in 1889 was begonnen, was inmiddels uitgegroeid tot de Nederiandsche Fabriel< van
iVluziekinstrumenten M.J.H. Kesseis, een gerenommeerd bedrijf met 62 werknemers dat diverse internationale muziekprijzen in de wacht sleepte. Mathieu
Kessels betreurde het besluit van zijn gewaardeerde
werknemer, getuige Wenzls Arbeitsbucti waarin
Kessels noteerde;
'Meinerseits tut es mir Leid da er bei mir aus der
Arbeitgeht. Weicher Austritt freiwiilig ist Bemerkeda
meine Fabrik immer für ihm offen steht und ich ihm
gern wieder zurück werde in Arbeit nehmen. M.J.H.
Kessels'

'Slava' versus 'Hoch'
Eenmaal terug in Graslitz trouwden Wenzl en Marie
en kregen ze in 1895 een tweede zoon, Franz. In het
Habsburgse Bohemen liep de animositeit tussen de
Tsjechische en Duitse bevolking ondertussen voelbaar
op. Hoewel de Duitstaligen In het Weense parlement
de meerderheid hadden, vormden de Tsjechen na hen
de sterkste politieke fractie. In 1871 had keizer FransJozef I de Tsjechen nog toezeggingen gedaan voor een
autonome status, het zogeheten Fundamentalartikel.
Het Duitse verzet hiertegen was echter zo krachtig
geweest dat de keizer zijn belofte kort daarop weer
had ingetrokken. De Tsjechen raakten in hun drang
naar zelfstandigheid teleurgesteld en gefrustreerd, de
Duitstalige minderheid had zich-bedreigd gevoeld in
haar positie. Beide partijen radicaliseerden."
In de zomer van 1899 leidde deze Duits-Tsjechische
vijandigheid in Graslitz tot een bloedige confrontatie
tussen de Tsjechische politie en de bewoners van het
muziekstadje. Aanleiding hiervoor vormde een incident in het Habsburgse leger, dat zelfs de Tilburgsche
Courant van 27 augustus 1899 haalde. Tijdens een
toast op keizer Frans-Jozef had een Tsjechische officier het Tsjechische vrijheidswoord 'Slava' geroepen
in plaats van het gebruikelijke 'Hoch'. Een Duitse officier had hem hierop een vuistslag toegediend, waarna

1908 kregen Wenzl en Emilie een dochtertje, Aloisia,
dat al na drie maanden overleed. Zoals de meeste
Graslitzers werden ook Wenzls zonen Joseph en Franz
opgeleid als muziekinstrumentenmakers. I\la afronding van zijn opleiding in 1913 vond Franz een stageplek in Berlijn, waar Wenzl hem samen met Joseph
bezocht. Vanachter een glas bier in het Berlijnse variétécafé Winterfeldt in de wijk Schöneberg zag Wenzl
met zijn beide zonen de toekomst met vertrouwen tegemoet, getuige een foto uit die tijd.

Wenzl met zijn gezin en een
bevriende collega, Tilburg
1893. (Coii. auteurs)

Europa in brand
Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in augustus
1914 had grote gevolgen voor het gezin. Franz werd
als dienstplichtig soldaat ingelijfd bij het Kalserllcfies
und Königliches Landwehr - Infanterie - Regiment
„Eger" Nr. 6. Met een rotsvast geloof in de overwinning vierde zijn regiment in hun garnizoenstadje Eger,
staande op een aantal vaten EgerAbzug Bier, het vertrek naar het front.

een traditioneel duel was gevolgd. De Duitser betaalde dit tweegevecht met zijn leven.
Wenzl had ondertussen hele andere zorgen aan zijn
hoofd. Zijn jonge huwelijk met Marie trof een bitter lot.
Na vier jaren van mislukte zwangerschappen was een
laatste miskraam Marie fataal geworden. Op 3 januari
1899 stierf zij, op vierentwintigjarige leeftijd. Wenzl
bleef met beide zonen als weduwnaar achter. De periode van voorspoed, die het leven van Wenzl RossmeisI
tot dan toe zo gekenmerkt had, kwam hiermee ten
einde.
In de nieuwe eeuw bracht Wenzl zijn beide zonen
groot en werkte hij als muziekinstrumentenmaFranz en Joseph RossmeisI
ker bij F.X. Huiler Muslkinstrumentenfabhk. In 1906
aan liet graf van hun moeder
trouwde hij zijn tweede vrouw, Emilie Fischer. Net
Marie Virgine Rossmeisi, zoals in 1895 bij Wenzls eerste huwelijk met Marie
Graslitz 1899. (Coii. auteurs^ trad Wenzls werkgever Huiler hierbij op als getuige. In

Drie maanden na het vertrek van Franz overleed plotseling Wenzls tweede vrouw Emilie. Wenzl, 44 jaar
oud, werd voor de tweede maal weduwnaar. De oorlog had ingrijpende gevolgen voor Graslitz: een groot
aantal werkplaatsen schakelde gedwongen over op
oorlogsproductie, voedsel- en kolenschaarste namen snel toe en levensmiddelen gingen op de bon.
Dit leidde in 1916 tot demonstraties op het marktplein. Een persoonlijk bezoek aan Graslitz van de
nieuwe Oostenrijkse keizer Karl I kon het tij niet keren. Een directe hongersnood dreigde in Bohemen
en ook de befaamde Boheemse muziekindustrie had
zwaar te lijden onder de oorlog. Gedurende de Eerste
Wereldoorlog verloor Graslitz 554 mannen onder wie
156 muziekinstrumentenmakers.

Steingrube
Franz overleefde de oorlog maar ternauwernood. In
1917 raakte hij aan het front in Rusland door een granaatscherf ernstig gewond aan zijn hals. Hij keerde
voor herstel terug naar Graslitz, waar hij met omzwachteld hoofd en sterk verzwakt de afkondiging
van de wapenstilstand van november 1918 vernam.
De ondergang van de Habsburgse monarchie was
daarmee een feit. De ene rampspoed zou de andere
snel opvolgen: in 1918 raasde de Spaanse griep
door Europa. Vooral Oost-Duitsland en Bohemen
werden hierbij zwaar getroffen. In één jaar veroorzaakte deze beruchte grieppandemie meer doden
dan de oorlog in de voorgaande vier jaren had geëist.
Ook Wenzls oudste zoon Joseph overleed hieraan in
oktober 1918. In deze donkere periode trok ook een
vijftienjarig meisje in op Steingrube 98, het woonhuis
van de familie RossmeisI. Haar naam was Franciska
Wilfer. Binnen het tijdsbestek van één week had zij
beide ouders verloren aan de Spaanse griep. Haar
tante Anna Rossmeisl-Leistner, die getrouwd was
met Herrenschnelder ^n\m RossmeisI, de broer van
Wenzl, ving haar op. Net als Wenzl en Franz woonde
ook haar oom en tante op Steingrube. En zo maakte
de jonge Franciska kort na de dood van haar ou-

ling van de grond in 1919 door de Tsjechische regering versterkte dit gevoel. Vooral de Deutschböfimen
waren de dupe van deze maatregelen. Om deze reden
spraken veel Duitstaligen zich uit vóór aansluiting bij
Duitsland of Oostenrijk. Toen dit verlangen in 1919
een illusie bleek, emigreerden velen.

Franz, Wenzl en Joseph ders kennis met een jonge, gewonde soldaat, Franz
in Café Winterfeldt, Berlijn RossmeisI.
1913. (Coii. auteurs)

Van hoop en illusie naar een nieuw
bestaan

Met de val van het Habsburgse Rijk en het ontstaan
van de republiek Tsjecho-Slowakije veranderde de
situatie in Graslitz ingrijpend. In 1918 hadden velen
hun hoop nog gevestigd op het zogenaamde zelfbeschikkingsrecht van volkeren, waar de Amerikaanse
president Wilson voor pleitte. In het najaar van
1919 bepaalde het verdrag van Saint-Germain, de
Oosteuropese variant van het verdrag van Versailles,
dat Bohemen en Moravië tezamen met enkele andere
Duitstalige gebieden onderdeel zouden gaan uitmaken van de nieuwe staat Tsjecho-Slowakije. Bohemen
werd voortaan vanuit Praag bestuurd met Tsjechische
hand. De meeste Duitstaligen voelden zich plotseling
vreemden in eigen land. De gedeeltelijke herverde-

Franz Rossmeisi (liggend
rechtsvoor) met l<ameraden
uit zijn regiment Eger
augustus 1914.
(Coii. auteurs)

In de zomer van 1919 vertrok Wenzl met zijn enige
overgebleven zoon Franz naar Nederland. Om de
Spaanse griep te ontvluchten. Om Franz aan te laten
sterken na zijn oorlogsverwondingen. Om de economische malaise in Graslitz te ontvluchten, maar ook
vanwege de Tsjechische dominantie in Bohemen. In
Tilburg aangekomen betrokken vader en zoon een
etage in de Tulpstraat. Wenzl benutte zijn Tilburgse
contacten uit de jaren negentig van de voorgaande
eeuw. Hij wendde zich tot zijn voormalige werkgever
Matthieu Kessels, maar trof echter een geheel ander
bedrijf aan dan de gerenommeerde fabriek die hij in
1894 had achter gelaten. De Tilburgse muziekinstrumentenfabriek had erg geleden onder de economische gevolgen van de Eerste Wereldoorlog. Vaklieden
uit het buitenland waren massaal gemobiliseerd, de
grondstoffen waren uitgeput geraakt en de export
was tot een minimum gedaald. Bovendien had Kessels
in 1915 een nieuwe fabriek opgericht, waardoor zijn
aandacht verdeeld was geraakt. Bij zijn aankomst in
Tilburg in 1919 nam Wenzl dan ook al snel het besluit
om voor zichzelf te beginnen. Een bewaard gebleven
smeekbrief van Kessels van 21 oktober 1920 bleef
zonder resultaat:
'Dass iet) Sie nictit für ein gewotiner Arbelter habe angesehen dafür mussen Sie doch wotil überzeugt sein,
darum gab ich Sie auch 23% mehr Lohn wie die erste
Arbelter.'
Het ging vader en zoon zichtbaar voor de wind in
Tilburg. In augustus 1922 schreven ze zich in bij de
Kamer van Koophandel als vennoten van een muziek- en instrumentenhandel in het kort daarvoor
aangekochte pand Emmastraat 39. Aanvankelijk was
de naam nog wat onzeker, zo komt in stukken de
naam 'Musikaliënland' en 'Musica RossmeisI' voor.
Uiteindelijk werd de definitieve naam van de winkel
vastgesteld: Muziekhuis RossmeisI & Zoon.
Naast zijn werkzaamheden voor de nieuwe muziekwinkel stemde Franz piano's en zat hij achter de vleugel op feesten en in bioscopen. Hij schreef daarover
in brieven aan zijn oud-huisgenote Franciska. In de
eerste brieven sprak hij haar nog beleefd aan met
'werthes Fraulein', in latere brieven klonk het liefkozend 'meine liebe Fanny'. Franz schreef zijn geliefde
over zijn lange werkdagen, de muziekzaak en hoe hij
er innig naar verlangde om zijn Fanny naar Nederland
over te laten komen. Hij miste zaken als het jaarlijkse
gemaskerde bal in Graslitz en ondernam verwoede
pogingen Wenzl te leren fietsen: 'da musste ich lachen [..] dass auf- undabsteigen kann er noch nicht..'.
Fanny schreef Franz over de laatste nieuwtjes uit
Graslitz. Haar berichten werden echter al snel minder
lichtvoetig.

gewond. Al voordat Wenzl en Franz Fanny's berichten over dit drama ontvingen, bereikte hen het nieuws
over het schietincident in de Tilburgse kranten. Het
aanhoudende politieke tumult in hun geboortestad
deed hen besluiten om definitief in Nederland te blijven. In 1922 besloot ook Fanny het onrustige Graslitz
te verlaten. Ze betrok een kamer op het Piusplein in
Tilburg en vond werk in de huishouding. Twee jaar
later trouwden Franz en Fanny in de parochiekerk St.
Josefop de Heuvel.

steingrube 98, tiet woontiuis
van de famiiie Rossmeisi met
Wenzi en Emiiie leunend uit
het raam, Graslitz, omstreeks
1910. (Coii auteurs)

Juliana van Stolbergstraat 7

Wereldnieuws uit Graslitz
Wenzl en Franz lieten een land achter zich dat geteisterd werd door economische malaise en etnische spanningen. De vijandigheid tussen Duitsers
en Tsjechen liep zelfs zo hoog op dat Graslitz op 27
oktober 1921 de wereldpers haalde. Als reactie op
de staatsgreep van koning Karl I in Hongarije had
Tsjecho-Slowakije in oktober 1921 gemobiliseerd.
Onder de Duitstalige bevolking was grote onrust ontstaan. In Graslitz organiseerden oorlogsveteranen
een demonstratie. IVlet de gruwelen van de Eerste
Wereldoorlog in het geheugen gegrift, voelden de veteranen niets voor een nieuw conflict. Een mobilisatie
tegen hun Hongaarse broeders zagen ze al helemaal
niet zitten. Op het marktplein, hemelsbreed nog geen
250 meter gelegen van Wenzls woonhuis Steingrube
Franz Rossmeisi met
omzwachteld hoofd in het 98, openden Tsjechische militairen het vuur op de delazaret Graslitz 1917. monstranten. De gevolgen waren dramatisch: vijftien
(Coii. auteurs) Graslitzers vonden de dood en ruim twintig raakten

Enkele maanden later beviel Fanny van dochter Ria,
vernoemd naar Fanny's overleden moeder Marie
Wilfer. Ondanks de crisisjaren ging het Muziekhuis
RossmeisI financieel voor de wind. De familie
kon zelfs een winkelpand kopen in de Juliana van
Stolbergstraat, dat geheel in eigentijdse stijl werd opgetrokken. In oktober 1931 vond de officiële opening
plaats. In de jaren daarna wisten Wenzl en Franz hun
muziekhandel uit te bouwen tot een bedrijf dat niet alleen in Tilburg maar ook ver daarbuiten bekendheid
kreeg. Met de geboorte van twee zonen, Franz (1934)
en Hans (1938), leek ook de continuering en opvolging
van de zaak verzekerd.

Burenruzie
De band met Graslitz bleef in deze jaren gehandhaafd.
Wenzl incasseerde de huur van de bewoners van
Steingrube en onderhield nauwe handelscontacten
met zijn oude werkgever F.X. Huiler Jaarlijks bracht
hij een familie- en handelsbezoek aan zijn geboortestad. Door de snel oplopende internationale spanningen in Europa kwam de invoer van instrumenten en
onderdelen uit Graslitz echter onder druk te staan.
In januari 1936 verzocht Hijller hem om betalingen
niet meer in Tsjechische Kronen over te maken maar
in Nederlandse valuta. Kort daarvoor hadden de
Tsjechische autoriteiten het overgemaakte geld namelijk op een zogeheten Sperrkonto gezet, waardoor
het geld niet meer door Huiler kon worden geïnd.
De oplopende burenruzie tussen Duitsland en
Tsjecho-Slowakije bracht Franz ertoe om in het najaar van 1937 bij de Tsjechoslowaakse ambassade
afstand van zijn nationaliteit aan te vragen en zodoende de dreigende dienstplicht te ontlopen. Zijn
traumatische oorlogservaringen boezemden hem de
vrees in wederom betrokken te raken bij een toekomstig conflict. Tegelijkertijd diende hij een verzoek in
bij de Nederlandse regering tot naturalisatie. In hetzelfde jaar liet Wenzl tijdens zijn jaarlijkse bezoek aan
Graslitz zijn testament opmaken. De belangrijkste bepalingen daarin waren dat hij Steingrube 98 aan zijn
zoon Franz zou nalaten en dat het pand tot 35 jaar na
vererving niet verkocht zou mogen worden.
De Anschluss van Oostenrijk met Duitsland in maart
1938 voedde de hang van de Graslitzers naar de tijd
van het Habsburgse Keizerrijk. Onder invloed van de
nazipropaganda uit Duitsland werden die sentimenten verder aangewakkerd. Uiteindelijk liepen de (in-

waar Wenzl tweemaal in het huwelijk was getreden en
waar hij zijn zoon Franz had laten dopen.

Wenzl Rossmeisi met
i<ieincloctiter Ria voor
de muziei<wini<ei in de
Emmastraat 39. Tilburg,
omstreei<s 1928.
(Coii. auteurs)

Donkere jaren
Vanuit Tilburg volgden Wenzl en Franz deze ontwikkelingen met gemengde gevoelens. De inlijving van het
Sudetengebied maakte de Boheemse bevolking automatisch tot Rijksduitsers. Zo ook de familie RossmeisI
in Tilburg. Een ambtenaar van de burgerlijke stand in
Tilburg zou Franz aan het loket hebben gevraagd of hij
zijn aanvraag tot naturalisatie nog wilde handhaven.
Hij was nu toch immers Rijksduitser? Toch zette Franz
door. Op 1 januari 1940 verleende het Departement
van Justitie te Den Haag hem, en daarmee tevens zijn
gezin, de Nederlandse nationaliteit. De oude Wenzl
bleef Rijksduitser.

ter)nationale spanningen tussen Tsjecho-Slowakije
en Duitsland dermate op, dat ze de directe inzet
zouden worden van de vrede in Europa. Het verdrag
van München in september 1938 luidde de intocht
in van nazi-Duitsland in DeutschBöhmen, voortaan
Sudetenland geheten. Niet alleen Duitsland, ook andere landen deden mee aan het landjepik van de rammelende republiek. Zo maakte Hongarije van de gelegenheid gebruik door de Tsjechoslowaakse gebieden
aan zijn grens te bezetten en annexeerde Polen het
betwiste Teschen in het noorden. Op een foto laat de
Führer zich in een open Mercedes over het marktplein
van Graslitz rijden. De inwoners van de muziekstad
verwelkomen hem uitzinnig als bevrijder. Op de achtergrond, als stille getuige, de Dekanalkirche; de kerk

Franz en Francislia
Rossmeisi, Tilburg 1924.
(Coii. Auteurs)

De bezettingsjaren in Tilburg waren voor de familie niet gemakkelijk. Aan de ene kant waren ze door
de muziekhandel sterk geïntegreerd geraakt in de
Tilburgse samenleving. Anderzijds bezaten ze nog
veel bevriende en zakelijke Duitse contacten in
Nederland, Duitsland en in hun ingelijfde Heimat.
Duitse militairen, van wie sommigen afkomstig uit
Graslitz, kwamen met regelmaat in de muziekwinkel en bezochten de familie. Ondanks alles gingen de
zaken door. Franz stemde de door de Wehrmacht qevorderde Steinway vleugel bij de Ortskommandantur
en deed zaken met het muziekkorps van de
Ordnungspolizei dat gelegerd lag in de Koning Willem
II kazerne. De Rossmeisis waren echter allerminst enthousiast over de Duitse bezetting. In de eerste plaats
waren ze muziekliefhebbers en niet politiek betrokken. Bovendien waren Wenzl en Franz getekend door
de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog. Zo zou de
zeventienjarige Ria haar vader op 22 juni 1941 huilend
in de garage hebben aangetroffen. Het bericht van de
Duitse inval In de Sovjet-Unie had zijn persoonlijke
herinneringen aan het front in Rusland naar boven gehaald. 'Houdt het dan nooit op! Dit zal de ondergang
voor Duitsland worden. Rusland is niet te verslaan',
moet hij hebben gezegd. Zijn bijna profetische woorden zouden uiteindelijk bewaarheid worden.
Na de geallieerde uitbraak in Normandië in augustus
1944 rukten de bevrijdingslegers snel op. In oktober
van dat jaar werd Tilburg zonder noemenswaardige
strijd gezamenlijk door de 15'' Schotse Divisie en de
Prinses Irene brigade bevrijd. Afgezien van wat financiële schade door gevorderde piano's had Muziekhuis
RossmeisI de oorlog tamelijk goed doorstaan. In de
algehele euforie van de bevrijdingsdagen vorderden
de Binnenlandse Strijdkrachten nog de Opel Olympia
van Franz. Gedurende de gehele oorlog had de auto
warm en veilig onder een wollen deken in de garage
gestaan. Twee weken daarna bleek hij in Antwerpen
als 'vermist' te zijn aangegeven. Slechts een schamele vergoeding viel Franz ten deel. Op 13 mei 1945,
een week na de Duitse capitulatie, overleed Franz onverwacht op vijftigjarige leeftijd aan een maagzweer.
Enkele maanden daarvoor was zijn derde zoon Roger

hen? Ich glaube wir sind jetzt überall zu viel auf der
Welt', schreef een nichtje van Fanny wanhopig vanuit
Graslitz. De inwoners van het idyllische muziekstadje
waren vogelvrij verklaard. Onder het oog van zowel Amerikanen als Russen werden Duitstaligen op
straat door Tsjechen willekeurig mishandeld of zelfs
vermoord. Tsjechen uit het binnenland plunderden
de stad, zetten bewoners met hun gezin uit huis en
onteigenden fabriekseigenaren van machines en gebouwen. Toen de Amerikanen in het najaar van 1945
Graslitz verlieten, zond de nieuwe Tsjechoslowaakse
regering militairen naar de Duitse gebieden om 'de
orde te herstellen' Duitsers moesten witte armbanden
dragen, voorzien van de letter 'N' {N mee; Tsjechisch
voor 'Duits'), om op straat als zodanig herkenbaar
te zijn. Wie weerstand bood tegen deze maatregelen
werd afgevoerd naar Theresienstadt. Velen keerden
daar nooit meer van terug.
Muziekhuis W. Rossmeisi nog geboren. En terwijl heel Nederland feest vierde
& Zoon in de Juliana van ontving de rouwende familie RossmeisI de eerste verStoibergstraat Tilburg 1931. ontrustende berichten uit Graslitz.
(Coii. auteurs)

'Wir sind jetzt überall zu viel auf der Welt'
De nationalistische gevoelens van de Deutsehböhmen
zouden na de Tweede Wereldoorlog als een boemerang werken. De Duitstalige gebieden kwamen weer
terug aan Tsjechoslowakije en de Duitstalige bevolking van ruim 3 miljoen zielen was staten- en rechteloos verklaard. In april 1945 bezetten Amerikaanse
eenheden Graslitz. Aan de oostzijde van de stad lagen
de Russen gelegerd. Het riviertje de Zwodau, waar
Wenzls pand Steingrube aan lag, maakte onderdeel
uit van de demarcatielijn tussen Sovjet eenheden en
de Amerikanen. Brieven uit Graslitz aan de familie
RossmeisI in Tilburg lieten geen misverstand bestaan
over het dreigende onheil: 'Wie wird es uns noeh ge-

Hitier in Graslitz, oktober
1938. (Coii. auteurs)

In februari 1946 begonnen de Tsjechoslowaakse
autoriteiten met de deportatie van de Duitsers in
Bohemen en Moravië, een uitvloeisel van de zogeheten Benes-decreten. Het kabinet van deze Tsjechische
president-in-ballingschap had gedurende de Tweede
Wereldoorlog in Londen bepaald dat het nieuwe
Tsjecho-Slowakije na de capitulatie gezuiverd zou
moeten worden van etnische Duitsers. Dagelijks
vertrokken vanaf het perron in Graslitz goederenwagons volgestouwd met inwoners met onbekende bestemming. Iedere Duitser mocht hoogstens 50 kilo
bepakking meenemen. Huizen moesten schoon worden opgeleverd, met de sleutel in het slot, klaar voor
nieuwe Tsjechische bewoners. Zoals bij alle Duitsers
in Graslitz werd ook Wenzls bezit onteigend. Alles wat
in het stadje aan de eeuwenoude Duits-Boheemse
geschiedenis herinnerde, werd door de nieuwe
Tsjechische bevolking systematisch vernietigd.
Tsjechische militairen dwongen de laatst aanwezige
Duitse mannen met de bajonet op het geweer het monument 'Sturmlauten', ter nagedachtenis aan de gevallen Graslitzers van het schietincident van 1921, af
te breken. Hetzelfde lot onderging het monument voor
de 554 gevallenen uit de Eerste Wereldoorlog. In het
voorjaar van 1947 was Graslitz een spookstad geworden waar alleen de wind zijn lied nog speelde.
Als gevolg van deze stille Vertreibung, oogluikend
toegelaten door zowel de Sovjet-Unie als de westerse mogendheden, werden uiteindelijk 2,5 miljoen
Deutsehböhmen ^an huis en haard verdreven. Graslitz
werd Kraslice en was plotseling volledig Tsjechisch.
Op 13 december 1946 ontving Wenzl een brief uit
Kraslice van zijn zaakwaarnemer Frantisek Vitek met
de mededeling dat zijn woning volledig was leeggeroofd en dat er beslag was gelegd op het pand.
Frantiseks advies aan Wenzl was om zich in verbinding te stellen met het Nederlandse consulaat in
Praag. Zover kwam het echter niet meer. Op 21 januari 1947 stierf hij, 76 jaar oud, in Tilburg, de stad waar
hij als jongeman in 1889 uit de trein was gestapt. De
oude Wenzl had gedurende zijn leven niet alleen al
zijn kinderen en echtgenotes verloren, maar ook zijn

Het lot van Graslitz
Er was eens een orkest met professionele
muzikanten die hun muziek speelden op
de meest bijzondere instrumenten. Op een
dag werden alle muzikanten weggestuurd
en vervangen door mensen die nog nooit
een instrument in handen hadden gehad. De
waardevolle instrumenten bleven achter, maar
konden nooit meer worden bespeeld zoals
voorheen. En zo veranderde de prachtige
muziek van weleer in een troosteloze
kakofonie.

Franz met zijn zonen Franz Heimat. Alleen de lege en vervallen fabriekscomen Hans voor de Opel plexen en de met onkruid overwoekerde grafzerken
Olympia, Tilburg, voorjaarop de begraafplaats van Kraslice herinneren vandaag
1940. (Coii auteurs) de dag nog aan het rijke Duitse verleden van zijn eens

zo beroemde muziekstad.

Epiloog
Na de dood van Franz en Wenzl stond Fanny er alleen voor. Haar oudste dochter Ria, inmiddels 23 jaar
oud, hielp haar met de muziekzaak. Bovendien kreeg
Fanny hulp van haar jongste zus, Anna Wilfer, die in
het voorjaar van 1946 niet de transporten had afgewacht maar eerder vanuit Graslitz naar Tilburg was
gekomen. Haar rugzak bevatte de vele foto's en documenten die de basis voor dit artikel zouden vormen.
Terwijl Anna 'Paf/'(Boheems voor peetmoeder) Wilfer

de kinderen Franz, Hans en Roger opvoedde, op dat
moment respectievelijk elf, zeven en één jaar oud,
leidde Fanny de muziekwinkel. De confiscatie van
Steingrube liet haar niet los en jarenlang voerde ze uit
plichtsbesef en gevoel van onrecht processen om het
huis terug te vorderen. Tevergeefs.
In de jaren vijftig wist Franciska RossmeisI het
Muziekhuis in de Juliana van Stolbergstraat met een
ongelooflijk doorzettingsvermogen tot een bloeiend bedrijf te maken. Enkele jaren later namen haar
beide zonen, Franz en Hans, het bedrijf over. Op 72
jarige leeftijd overleed Franciska in Tilburg, op 15 april
1975. In het voorjaar van 1922 had zij de deur van
Steingrube voorgoed achter zich gesloten. Zij keerde
nooit meer terug naar die Klingende Stadt.

Zondige beentjes in kokers van
beliangpapier

De strijd tegen onzedelijke l<led
in katholiek Tilburg, 1914-197
Kitty de Leeuw*
'Kitty de Leeuw (1954)
In 1914 startte de katholieke kerk een zedestudeerde modevormgeving
lijkheidsoffensief tegen de als verderfelijk
aan de Stadsacademie te
aangemerkte
moderne vrouwen- en meisMaastriclit en socioiogie aan
jeskleding. Ondanks de inspanningen van
de Universiteit van Tiiburg.
in 1991 promoveerde ze
geestelijken en behoudsgezinde leken en
daar op tiet proefsciiritt een systeem van harde kledingvoorschriften
Kieding in Nederiand 1813en sancties wist de Kerk het tij van de mo1920. Van een traditioneei
bepaaid i<ieedpatroon naar derniteit niette keren. Gelovigen zochten de
een begin van modern
marges op en kwamen soms in verzet.
i<leedgedrag. Van 1991 tot
2000 was zij ais universitair
Pausen beducht voor zedenbederf
docent verbonden aan Paus Pius X (1835-1914) hield in 1914 een nieuwde Erasmusuniversiteit te jaarstoespraak waarin hij de dameskleding van die
Rotterdam. Vanaf2000 tijd als onzedig veroordeelde, vooral vanwege de lage
heeft zij een eigen bedrijf halsuitsnijding, de korte mouwen, de doorzichtige
Kitty de Leeuw Historisch en stoffen en de enkelvrije rokken, al dan niet met split.
Cuituuronderzoei<, gevestigd Nadat vrouwelijke vormen een eeuw lang waren bein Tiiburg Zij heeft meerdere teugeld door pantserachtige korsetten en van top tot
historische pubiicaties teen verhuld door grote hoeveelheden textiel, was
over i<ieding op haar naam het wennen aan de sluike belijning van de nieuwe dastaan en schreef ooi< over mesmode waaronder het deinen van de lichaamsrononderwerpen uit de Noord- dingen te zien was. Deze uiting van moderniteit werd
Brabantse en Tiiburgse door de paus en zijn opvolgers gezien als regelrecht
geschiedenis
zedenbederf, een aanslag op de waardigheid van de

vrouw, op de kuise betrekkingen tussen de seksen en
op het huwelijks- en gezinsleven. Met haar oneerbare
kleding en het daarin vertoonde geëmancipeerde gedrag kon de vrouw onmogelijk de rol van behoedster
van de goed-katholieke en zedelijke levenswandel van
man en kinderen vervullen die de Kerk voor haar bestemd had. Daarmee liep uiteindelijk ook de Kerk zelf
gevaar. De pausen verhieven dan ook in toespraken
en encyclieken hun stem tegen de onzedelijke kleding die op bals en partijen, op straat en op scholen
en zelfs in de kerken aan de communiebank opdook.
In 1930 liet Pius XI (1857-1939) de H. Congregatie
van het Concilie, die de tucht onder geestelijkheid en
gelovigen moest bevorderen, kledinginstructies uitvaardigen. In twaalf punten werden geestelijken, religieuzen, ouders, schoolbesturen en leerkrachten op
hun taken gewezen en werden sancties op ongewenst

kleedgedrag als verwijdering en het onthouden van de
sacramenten beschreven.

Een grootscheeps zedelijkheidsoffensief
op kledingterrein
De rede van Pius X betekende het startsein voor activiteiten ter bestrijding van onzedige kleding van
zowel de clerus als apostolische lekenverenigingen.
Ze werden uitgezet via de vertrouwde lijnen van de
kerkelijke hiërarchie, van de paus via de kerkprovincies, bisdommen en parochies naar de gelovigen. Het
Nederlands episcopaat kwam in 1914, 1924, 1930
en 1945 met herderlijke brieven over de indecente
vrouwenkleding, die tijdens de verplichte zondagsmis werden voorgelezen. Zedelijkheidsvereniging
Vrouwenadel formuleerde in 1914 kledingvoorschriften die door het episcopaat alom geldig werden verklaard. Verboden waren 'ontblootingen of daarmee
gelijk te stellen gebruik van doorschijnende stoffen,
door uitsnijdingen lager dan de hals; mouwen die
den bovenarm tot den elleboog niet bedekken of laten
doorschijnen; doorschijnende vleeschkleurige voering
of vleeschkleurig belegsel op plaatsen die bedekt horen te blijven; onder opengesneden, te nauwe, te korte
of op welke wijze ook zedenkwetsende rokken.'
Zedelijkheidsvereniging Voor Eer en Deugd bestreed
het zedenbederf in brede zin, waarbij de vrouwenafdeling het kledingterrein als voornaamste taak kreeg
toebedeeld. Deze vereniging verspreidde in 1924 een
vlugschrift over zedige kleding en bracht in 1926 het
boek Modepraatjes, gehouden en genoteerd door een
zielzorger uit waarin het kledingvraagstuk in al zijn
facetten werd belicht. Voor Eer en Deugd was ook
politiek actief en probeerde samen met de RoomsKatholieke Staatspartij op gemeentelijk, provinciaal
en nationaal niveau maatregelen af te dwingen om
onzedige kleding in het bad- en strandleven en in de
openbare ruimte tegen te gaan. De RK Vrouwenbond
poogde vanaf 1920 in haar weekblad De Katholieke
Vrouw de zedelijkheidsprincipes met de mode te
verzoenen. Ook landelijke rooms-katholieke bladen
als De IVIaasbode, De Tijd en de Katholieke Illustratie

Concilie (1962-1965) de kledingkeuze over aan het eigen geweten van de individuele katholiek.

Bisschop A.F. Diepen als
zedelijkheidskampioen

Leerlingen van de
droegen hun steentje bij, evenals vanaf 1925 radioMariaschool aan de
praatjes van geestelijken voor de KRO.
Goirkestraat mei
schoolschoden over hun
In de tw/eede helft van de jaren dertig nam de preochooggesloten kleding de cupatie met zedelijke vrouwenkleding op alle fronten
meeste met lange mouwen, af. De damesmode gaf minder aanleiding tot zedelijke
sommige met mouwen tot verontwaardiging, vergeleken bij de mouwloze korte
de ellenboog Deze meisjes hemdjurkjes met borst- en rugdecolleté van de jaren
waren onder de tien jaar, dus twintig. Aan vleeskleurige kousen was men inmiddels
dan kon dat, vonden veel gewend geraakt. Voor Eer en Deugd en Vrouwenadel
ouders Onderwijzeres Marie bloedden dood en werden in 1938 opgeheven. In de
van Os was lid van de Derde
katholieke media verschenen advertenties en patroOrde en van Vrouwenadel. nen van modieuze, maar eigenlijk verboden kledingHaar donkere japon stukken. De bisschoppen waren nog altijd overtuigd
beantwoordt voiledig aan de van het zedenbedervend karakter van 'excessen' in
zedeiijkheidsvoorschriften. de vrouwenmode zoals decolletés en lange en korte
Foto uit 1927. (Coii RAT)
damesbroeken, maar vertrouwden niet langer op de

Leerlingen van de vijfde klas
van de Mariaschool aan de
Goirkestraat In het schooljaar
1929-1930. Alle meisjes
dragen de door bisschop
Diepen voorgeschreven
hooggesloten kleding, lange

werkzaamheid van harde regels en sancties. De keuze voor zedelijke kleding moest van binnenuit komen.
Het op moderner leest geschoeide lekenapostolaat
van de Katholieke Actie nam het roer over op zedelijkheidsterrein en bond in de jaren direct na de Tweede
Wereldoorlog onder andere de strijd aan met de 'lichtzinnige sport- en badmode'. Na deze korte opleving
bleef het vrij rustig rondom de kleding. Uiteindelijk liet
het Nederlands episcopaat na het Tweede Vaticaans

Op het niveau van de Nederlandse kerkprovincie werd
dus hard gewerkt om het door de pausen verordonneerde zedelijkheidsoffensief gestalte te geven. Dat
gold zeker ook voor het bisdom 's-Hertogenbosch.
Bisschop Wilhelmus van de Ven (1834-1919) kwam
al in 1914 met een eerste vastenbrief over onzedelijke vrouwen- en meisjeskleding en maakte zich op
die in zijn bisdom uit te bannen, onder andere door
de zedelijkheidsvereniging Vrouwenadel te promoten
en door zijn schoolinspecteur een circulaire (1917)
te laten opstellen met kledingvoorschriften voor de
katholieke scholen die strenger waren dan die van
Vrouwenadel omdat lange kousen en lange mouwen
verplicht werden gesteld. Vanaf 1915 werd hij daarbij geholpen door zijn coadjutor Arnold Frans Diepen
(1860-1943) die hem in 1919 opvolgde. Diepen, een
telg uit een Tilburgse textielfabrikantenfamilie, had
zijn sporen op het vlak van de onzedelijkheidsbestrijding toen al ruimschoots verdiend. Hij schreef over
zedelijke kleding in zijn vele malen herdrukte boek De
wellevendheid (1902) en was vanaf de oprichting in
1904 tot 1915 als bestuurslid actief betrokken bij Voor
Eer en Deugd. Zijn krachtige promotie resulteerde in
een relatief groot ledental in zijn bisdom. Op zijn initiatief werden in 1916 vrouwenafdelingen gestart.
Vanaf 1918 organiseerde het diocesane bestuur congressen, grote manifestaties die de strijdlust van de
leden moesten aanwakkeren en tegelijk het streven
van Voor Eer en Deugd zichtbaar moesten maken voor
de katholieke bevolking. In 1921 trok men in een stoet
door de binnenstad van Tilburg, waar de belangstelling verheugend was en de kerken vol zaten. In 1931
echter bleek eveneens in Tilburg dat het elan was
uitgedoofd. Gelukkig stond intussen de diocesane
Stichting Goed Volk Bureau klaar om het vaandel over
te nemen. Deze verspreidde gratis huis aan huis het
populair-apologetische maandblad Goed Volk, waarin
de katholieke zedenleer in eenvoudige bewoordingen
werd uitgelegd voor de massa.
Diepen wijdde al in 1920, zijn eerste jaar als bisschop,
een herderlijke brief aan de onzedelijke vrouwenkleding en verordonneerde dat deze jaarlijks in alle kerken van zijn bisdom moest worden voorgelezen op de
eerste zondag in de vastentijd. Dat gebeurde tot het
eind van zijn episcopaat in 1943. In 1923 en 1926 gaf
hij uitvoerige regels voor de kleding op de scholen.
Toch gaven die aanleiding tot verschillen in interpretatie. Zo was niet helemaal duidelijk of lange kousen
voor jongens verplicht waren of dat kniekousen ook
mochten mits de broek tot over de knieën reikte.
Wat de meisjes betrof bleek de zinsnede 'minstens
alle boven 10 jaren' door veel ouders beschouwd te
worden als een vrijbrief voor korte rokken en mouwen van meisjes onder die leeftijdsgrens. In 1929
scherpte Diepen daarom de voorschriften nog eens
aan. Kleding was onzedelijk 'indien niet het geheele
lichaam, met uitzondering van hoofd, handen en bo-

kousen en lange mouwen.
(Coll. RAT)
(Boven) Leerlingen van
de vijfde klas van juffrouw
Konings van de Mariaschool
aan de Paduastraat In
1948. De meisjes dragen
kniekousen of nog kodere
sokken en de mouwen reiken
tot halverwege de bovenarm.
De truien en jurkjes zijn nog
wel hooggesloten, maar dat
was toen ook de mode
(Coll. RAT)
(Onder) Leedingen
van de zesde klas
van hoofdonderwijzer
Bastlaensen van de
Mariaschool aan de
Hoogvensestraat In
1970. De meisjes dragen
kniekousen en sokjes,
drie van hen hebben een
mouwloze jurk aan en drie
andere een openvallend

vendeel van den hals volkomen bekleed en bedekt
is'. In zijn herderlijke brieven van 1920 en 1926 gaf
Diepen zijn geestelijken opdracht onzedelijk geklede
meisjes en vrouwen te allen tijde uit de kerk te sturen
en de communie te weigeren. In 1938 kwam hij met
regels voor de sportkleding van vrouwen en meisjes.
Bij gymnastiek moesten ze een kiel of blouse aan, een
minstens knielange rok, donkere pantalon en donkere
lange kousen.
Diepen wierp zich op als een echte zedelijkheidskampioen en kreeg daarom in Tilburg op basis van
zijn initialen de bijnaam Alles Flink Dicht. Bisschop
Wilhelmus Petrus Adrianus Maria Mutsaerts (18891964), evenals Diepen uit een Tilburgse fabrikantenfamilie afkomstig, deed dat aanvankelijk ook, vooral
waar het de sport- en badkleding betrof, maar nam later gas terug. Onder zijn opvolger Wilhelmus Marinus
Bekkers (1908-1966) verdween de bisschoppelijke
bemoeienis met kleding definitief.

In Tilburg slaan geestelijkheid,
pers en zedelijkheidsverenigingen de
handen ineen
Wat was van dit alles nu in Tilburg te merken? Om te
beginnen werden de herderlijke brieven in alle kerken
tijdens de mis voorgelezen. Sommige pastoors herhaalden ze tegen de zomer, wanneer met het warme

weer de duivel in de vorm van blote halzen, armen
en benen extra op de loer lag. De hoogdravende taal
waarin de boodschap was gesteld, maakte echter dat
deze bij veel parochianen het ene oor in en het andere
oor uit ging. De geschriften van pausen en bisschoppen werden ook gepubliceerd in de Tilburgse katholieke pers. Daarin werd bovendien een podium geboden aan de zedelijkheidsverenigingen. De Tilburgsche
Courant ruimde hier veel ruimte voor in, de Nieuwe
Tilburgsche Courant wat minder en het Nieuwsblad
van het Zuiden sloot de rij. Uiteraard was de aandacht
voor de strijd tegen onzedelijke kleding het grootste in
het dekenaal weekblad Roomsch Leven, dat vanaf de
start eind 1916 tot 1927 een vaste rubriek Voor Eer en
Deugd kende. Dit blad was een initiatief van kapelaan
P.J. Vroomans (1875-1922) van parochie Noordhoek,
de latere oprichterpastoor van parochie Trouwlaan.
Hij werd gesteund door zijn collega's W.H.A. Smulders
(Korvel), W.J.J.J. de Klijn (Broekhoven) en J.M.Th.J.
van Wijck (Sint-Anna). Ze wilden de kerkelijke normering in gemoderniseerde vorm 'met vlotte pen' onder
de mensen brengen en van de Tilburgse katholieke
parochies, instellingen en verenigingen één grote familie maken. Doel was alle roomse gezinnen te bereiken, maar dat lukte niet. Op het hoogtepunt, in 1929,
was nog geen zestig procent abonnee. In volksparochies als Broekhoven, Groeseind en Hoefstraat lag dat
percentage nog beduidend lager. Sterker nog, lang
niet alle roomse gezinnen lazen katholieke bladen.
Bijna tien procent verkoos De Courant, ondanks de
episcopale waarschuwingen tegen de neutrale pers.
Opmerkelijk is dat in alle Tilburgse katholieke bladen
af en toe afbeeldingen van onzedelijke kledingstukken
stonden, zoals advertenties voor korsetten van Van
Duren zonder ingetekende streepjes bij de ellenbogen
en hals die moesten suggereren dat onder het korset een onderblouse werd gedragen. Zelfs Roomsch
/.ei/en zondigde in 1922-1923 tegen de eigen kledingvoorschriften door advertenties voor Lux-zeep met
tekeningen van dames in mouwloze en gedecolleteerde japonnen, waarvan er één op de achtergrond de
Eiffeltoren toonde, een verwijzing naar modecentrum
Parijs, die poel des verderfs. Waarschijnlijk waren
commerciële overwegingen hier debet aan.
De Tilburgse afdelingen van de zedelijkheidsverenigingen deden hun uiterste best hun katholieke stadsgenoten over de gevaren van onzedelijke kleding te
informeren en tot het gewenste kleedgedrag te bekeren. De Derde Orde richtte zich vooral op zelfheiliging
van de leden, maar nam op verzoek van bisschop Van
de Ven in 1914 wel het initiatief voor de oprichting van
Vrouwenadel. Van de Ven wenste een elitaire vereniging van invloedrijke vrouwen, vooral dames uit de
hogere standen en onderwijzeressen. De bestuursleden kwamen uit bekende fabrikantenfamilies als Eras,
Van Dooren, Verbunt, Janssens en Van Spaendonck.
De dames benaderden kledingzaken - waaronder
bovengenoemde firma Van Duren in de Heuvelstraat
- die onzedelijke kleding etaleerden of adverteerden,
verzorgden affiches met de kledingvoorschriften en
bijbehorende sancties in de kerken, hielden jaarlijks

kraagje. De rakker) reiken
tot op of net boven
de knie De tijd van de
kiedingvoorschriften is
voorbij. (Coii. RAT)

(Boven) Leerlingen van
de Sint Paulusschooi in
de parochie Besterd in
1936. Alle jongens dragen
hooggesloten truien of
blouses Sommige hebben
lange kousen aan, andere
kniekousen. De jongen op
de tweede rij heeft bij zijn
lange kousen echterzoP
kode broek aan, dat hij
ons een biik gunt op de
jarretels die zijn kousen
ophouden en een strook
bloot been. Dat was vast
niet de bedoeling van üe
zedeiijkheidsvoorschriften!
(Coii. RAT)

een openbare vergadering en publiceerden verslagen daarvan en artikelen in de Tilburgse pers. Ook
Voor Eer en Deugd probeerde langs die laatste weg
de publieke opinie te bewerken. Deze zedelijkheidsvereniging was bedoeld voor de brede massa. De
Tilburgse afdelingen voor mannen en vrouwen werden in 1916 opgericht. De vereniging was opgesplitst
in Noord en Zuid met de spoorlijn als scheidslijn en
daarbinnen weer in parochiële afdelingen. Circa vijfduizend Tilburgse katholieken schaarden zich onder
de blauw-witte banier van patrones Maria Onbevlekt
Ontvangen. Al snel stagneerde de toestroom echter
en het 'strijdleger' bleek bovendien niet erg actief. Het
bestuur had al na een paar jaar grote moeite de eigen
leden naar de manifestaties en openbaar toegankelijke vergaderingen te krijgen, laat staan nieuwkomers
aan te trekken. Dat lukte alleen door behalve preken
en religieuze plechtigheden iets extra's te bieden,
zoals diavoorstellingen, muziekuitvoeringen, toneelstukken en gratis verlotingen. Vooral de laatste waren
succesvol: nooit zaten de zalen voller. De adressen die
de vereniging de Tilburgse gemeenteraad voorlegde
om deze te bewegen tot strengere maatregelen tegen
onzedelijke kleding langs de openbare weg, boekten
slechts matig succes.
De Tilburgse geestelijkheid was nauw betrokken bij

zowel Roomsch Leven als de zedelijkheidsverenigingen. Zo was pastoor J.P. Ie Blanc (1870-1935) van
parochie 't Goirke directeur van Voor Eer en Deugd
Noord. Pastoor W.J.J.J. de Klijn (1881-1958) van de
parochie Ringbaan-Oost was hoofdredacteur van
Roomsch Leven (1916-1931) en verzorgde daarna
jarenlang een wekelijkse column. Hij was directeur
van Voor Eer en Deugd Zuid. M.C. Nabuurs (18761957), tussen 1923 en 1951 pastoor van de parochie
Besterd, schreef als bisschoppelijk schoolinspecteur
in 1917 de circulaire over de kleding op scholen en
nam in de periode 1911-1931 de eindredactie van de
verenigingsbladen van Voor Eer en Deugd voor zijn rekening. Pater Seraphinus (1864-1943) richtte vanuit
het kapucijnenklooster in Korvel zowel de Tilburgse
afdeling van de Derde Orde op (1909) als die van
Vrouwenadel (1914), fungeerde van 1914-1938 als
geestelijk adviseur van Vrouwenadel en publiceerde
onvermoeibaar artikelen tegen de onzedelijke vrouwenkleding in alle Tilburgse bladen.

Het tij van de moderniteit
viel niette keren
Ondanks de steun van Tilburgse geestelijken en bladen was de effectiviteit van de zedelijkheidsverenigingen niet erg groot. Om te beginnen was de overgrote meerderheid van de Tilburgse katholieken
geen lid. Op het hoogtepunt in 1919 was slechts 8,5
procent van alle Tilburgers lid van Voor Eer en Deugd
en slechts 0,5 procent van de Tilburgse vrouwen van
het elitaire Vrouwenadel. De Derde Orde wist nooit
meer dan 4 procent van alle Tilburgers als lid te strikken. Veel Tilburgse katholieken vonden het streven
van de verenigingen zwaar overtrokken en helemaal
uit de tijd. De Katholieke Actie die het vaandel van
Vrouwenadel en Voor Eer en Deugd zou overnemen,
ontplooide in Tilburg geen initiatieven op kledingterrein.
Op alle Tilburgse rooms-katholieke scholen golden
vanaf 1917 de bisschoppelijke kledingvoorschriften.
Zowel de leerkrachten - onder wie tot circa 1950 veel
religieuzen uit actieve kloosterordes - als de schoolinspecteurs bewaakten de naleving daarvan. Het ging
daarbij vooral om de lengte van de mouwen en kousen van beide seksen, de rokken van de meisjes en de
broeken van de jongens. Ook diende de kleding bij de
hals hooggesloten te zijn. De roklengte werd gecontroleerd door een meisje vooraan in de klas te laten
knielen. De zoom van haar rok moest dan de grond
minstens raken. Als de kleding onzedig was bevonden, werd de betrokken leerling goed hoorbaar voor
iedereen gewaarschuwd. Had dat niet het gewenste
resultaat, dan werd hij of zij als volgende stap naar
huis gestuurd met de melding dat terugkomen alleen
mocht als de kleding in orde was. Zo werd tegelijk de
overtreder bestraft en een voorbeeld gesteld voor de
klasgenoten. Meisjes, voor wie het gebod van de zedelijkheid veel zwaarder gold dan voor jongens, kregen soms zeer vernederende sancties te verduren.
Meisjes die met kniekousen in plaats van lange kousen op school kwamen werden 'voor schaand' gezet

(Boven) Leden van de
Vrouwelijke Katholieke
Arbeiders Jeugd van
de parochie Besterd
met kapelaan Eug vd.
Heuvel Rooms-katholieke
verenigingen bewaakten
het zedelijk gehalte van de
kieding door een keurig
uniform voor te schrijven
en een geestelijk adviseur
toezicht te iaten houden.
Foto circa 1952. (Coii RAI)

(Pag 46 onder) In de jaren
vijftig droegen leerlingen van
de Paulusschooi (Besterd)
kode sokken, kode mouwen
en open kraagjes Voor
jongens waren kerkelijke
kiedingvoorschriften niet
meer aan de orde Foto G.
Nouwens (Coii. RAT)

Leerlingen van de Sint
Antoniusschooi aan de
Hasseitstraatrond 1920.
Alle jongens dragen lange
kousen, lange mouwen en
hooggesloten kragen.
(Coll RAT)

door ze de hele dag op een stoel te laten staan of, nog
erger, hun onderbroek onder hun rok uit naar beneden te trekken tot deze de blote knieën bedekte. Op
de kleuterschool in de parochie Broekhoven w/erden
knieën en kousjes ingesmeerd met lijm waar behangpapier op geplakt werd, zodat de zondige beentjes in
kokers waren gehuld. Ondanks deze maatregelen was
de opmars van de kniekous niet te stuiten. In de jaren
dertig al werd deze gangbaar voor jongens, in de jaren
veertig voor meisjes. Bisschop Mutsaerts bepaalde in
1943 dat vanwege de textielschaarste meisjes met
kniekousen toelaatbaar waren. Pogingen de klok weer
terug te draaien liepen na de oorlog stuk op verzet van
ouders. Tegen 1950 kwam 's zomers geen katholiek
kind meer op school met lange kousen. Intussen wa-

ren korte sokjes en lange broeken voor meisjes aan
eenzelfde acceptatiemanoeuvre bezig. De eis van
mouwen tot de pols was al in de loop van de jaren
dertig verdwenen.
In de kerk moesten mannen en jongens hun hoed of
pet afzetten, maar vrouwen en meisjes hun hoofd
juist bedekken. Wie zonder hoed, muts of hoofddoek binnenkwam, werd weggestuurd of voor het
oog van de gemeente geweigerd aan de communiebank. Overtreders van dit gebod werden ook wel
berispt tijdens de preek. Er werden zelfs meisjes uit
de vroegmis gestuurd omdat ze een mutsje droegen
dat te veel van het haar vrijliet. Ook op te korte rokken en mouwen of een te diep decolleté stonden deze

H. Mis ter ere van de
piectitige zaligveri<iaring
van Ttierèse Coudere
stictiteres van tiet Cenai<ei,
op 12 december 1951.Aiie
vrouwen dragen dan nog een
hoed, de beide reiigieuzen
een siuier Aiie mannen
hebben hun hoed of pet
afgezet (Coii. RAT)

sancties. Een bruid diende in hooggesloten japon met
lange mouwen te verschijnen, anders liep ze het gevaar dat de pastoor haar niet alleen de communie weigerde maar ook het huwelijk niet wilde inzegenen. Het
kwam voor dat de pastoor demonstratief vertrok, de
bruid huilend in de kerk zat en het gevolg druk speculeerde over wat er verder zou gebeuren. Meestal nam
een kapelaan de honneurs waar, wat als een straf gevoeld werd.
Zowel op school als in de kerk werden overtreders
voor schut gezet, een wapen dat goed werkte vanwege de sterke sociale controle in de oude Tilburgse

Het uitgaan van de i<erl< na
deH.Mistergeiegenheid
van het huweiiji< van Coby
Koi< en Jacques van Kroei uit
de industriestraat in 1956.
Aiie vrouwen dragen een
hoed. (Coii. RAT)

wijken. Niemand wilde 'afgaan' voor familie, vrienden en buurtgenoten. Daarom hield men zich aan de
regels, al werd er wel mee geschipperd. De meeste
Tilburgse katholieken waren van mening dat buiten
kerk en school de zeggenschap van de geestelijkheid
over de kleding ophield. Velen droegen daar de als onzedelijk bestempelde kleding gewoon wel en vulden
die daar waar de sancties hen konden raken aan met
losse mouwen, kraagjes, sjaaltjes, vestjes of jasjes.
Het ouderlijk verbod op vleeskleurige kousen, makeup of naaldhakken werd door dochters omzeild door
in de voorgeschreven kleding naar werk of uitgaansgelegenheid te vertrekken maar ergens onderweg de
verboden spullen aan te trekken of op te smeren en
bij terugkeer vice versa. Ook werden logeerpartijen bij
een vriendin met minder strenge ouders ingezet om
de gewenste kleding of make-up ongestraft te kunnen
dragen. Er waren altijd enkele leerlingen die openlijk
in verzet kwamen tegen de kledingregels, meestal
gesteund door hun ouders die dreigden hun kind naar
het neutrale onderwijs te sturen als de school voet bij
stuk hield.
In de jaren vijftig versoepelde het kledingbeleid geleidelijk, al werden zelfs in de jaren zestig nog wel meisjes naar huis gestuurd vanwege make-up of het dragen van een broek zonder rok erover of met een gulp
erin. Ook in Tilburg kon de Kerk ondanks de inspanningen van volijverige behoudende parochiegeestelijken, religieuzen en leken uiteindelijk het tij van de
moderniteit niet keren.
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De monumentale tuin
van villa Mariënhof
Eric M.J. Blok*
'EhcM.J. Blok Is
landschapsarchitect en
tulnhistoricus bij SB4 Bureau
voor Historische Tuinen,
Parken en Landschappen te
Wageningen. Na zijn studie
landschapsarchitectuur
in Wageningen heeft hij
zich de afgelopen 20
jaar gespeciaiiseerd in
onderzoek, herstel en beheer
van historisch groen. Zijn
bijzondere belangstelling
gaat uit naar begin twintigsteeeuwse villatuinen, waarover
hij het boek Villatuinen in
Nederland 1900-1940'
publiceerde (SB4/RACM,
2008). Nevenstaand
adikei over de tuin van
Villa fvlariënhof is mede
gebaseerd op het herstelen beheerpian dat SB4 in
2010/2011 voor deze tuin
opstelde in opdracht van
Staatsbosbeheer

Rondom villa Mariënhof aan de Bredaseweg
ligt een fraaie tuin die tegelijk met het huis
in de jaren 1916-1918 is ontworpen en aangelegd. Architect en tuinarchitect voelden
elkaar goed aan en ontwierpen een fraai
ensemble dat in 2005 werd aangewezen
als beschermd rijksmonument. Gebouwd
als familiewoonhuis, is het pand inmiddels
ruim 25 jaar eigendom van Staatsbosbeheer
en in gebruik als kantoor. Om de bijzondere
tuin met imposante bomen te laten voortbestaan, werd onlangs een gedetailleerd
herstel- en beheerpian opgesteld door SB4
Bureau voor Historische Tuinen, Parken en
Landschappen.

Fraai en lommerrijk
De fraaie villa Mariënhof ligt op een ruim perceel aan
de Bredaseweg 387, waarbij het huis zelf op enige
afstand van de straat ligt. Een ruim gebogen toegangsweg begint en eindigt bij gemetselde hekpalen
met een houten toegangshek en voert de bezoeker
door forse beplantingen tot aan de voordeur die centraal in het ogenschijnlijk symmetrische gebouw zit.

Aan weerszijden van de entree is een uitgebouwde
erker en aan de andere zijde van het pad bevinden
zich een bloemperk en twee imposante lindebomen.
Een beetje in de schaduw van alle grote bomen staat
een klein prieel vooraan in de tuin, met uitzicht op de
Bredaseweg. Alles in deze voortuin is gericht op een
fraaie presentatie van de villa aan de voorbijganger.
Onzichtbaar voor deze toeschouwer is de tuin achter
het huis. Ook hier strekt zich een ruim gazon uit, omgeven door plantenborders met struiken en bomen.
Verscholen tussen de lommerrijke beplanting liggen
enkele gebogen wandelpaden die tot aan de achterste
grens van het perceel voeren. Er staan prachtige bomen waaronder een treurbeuk en een rode beuk van
enorme omvang. Door de beslotenheid en de wandelpaden is dit deel van de tuin duidelijk meer privé en
bedoeld voor de bewoners van de villa.

De opdrachtgever en zijn architecten
Villa Mariënhof is in de jaren 1916-1918 gebouwd in
opdracht van Joseph (Jos) F.M. Janssen (1872-1945),
die getrouwd was met Maria A.J. Verhulst. Hij was op
dat moment directeur van 'De Regenboog', één van de
grotere textielververijen in Tilburg, die evenals de villa
gesitueerd was aan de Bredaseweg. De firma werd
in 1891 opgericht door de broers Henricus Dionysius
en Augustinus Hubertus Vincentius Janssen, beiden
kooplieden, in samenwerking met Daniël Franciscus
Bierens, voormalig meesterknecht en lakenverver bij de ververij van de wed. H.M. Rozendaal. De
naam 'Ververij Janssen & Bierens' werd later gewijzigd in 'Stoomververij en Chemische Wasserij De
Regenboog'.
Janssen moet zich goed georiënteerd hebben en
vroeg voor huis en tuin twee bekende architecten.
Voor het ontwerp van de villa werd de Hilversumse architect J.W. Hanrath benaderd, die een uit baksteen
opgetrokken, rechthoekig gebouw tekende met een
strakke, fraai gedetailleerde vormgeving volgens stijlkenmerken van het Traditionalisme en Rationalisme.
Het pand kenmerkt zich door een symmetrisch opgezette voorgevel met rondboogportiek en een ver
overstekend schilddak. De villa toont opmerkelijk
veel overeenkomsten met Huize De Gooren aan de
Parklaan in Eindhoven, eveneens een ontwerp van
Hanrath uit 1916.
Op verzoek van de opdrachtgever zou de destijds
landelijk bekende tuinarchitect Leonard Anthony

de tekenaar, aquarellist en kunstschilder Cornelis
Springer (1817-1891) die gespecialiseerd was in
'Oudhollandse' stadsgezichten. In 1871 startte
Leonard als leerling aan de kort daarvoor opgerichte Tuinbouwschool 'Linnaeus' die gevestigd was
op de 17e-eeuwse buitenplaats Frankendael in de
Watergraafsmeer. De aanleg van het vlak bij zijn ouderlijk huis gelegen Vondelpark door de Firma J.D.
en L.P. Zocher (in meerdere fases tussen 1864 en
1878) stimuleerde hem om tuinarchitect te worden.
Aangezien een opleiding in die richting destijds nog
niet bestond en Zocher geen stageplaats voor hem
had, besloot hij tot zelfstudie. Hij gebruikte daarvoor
buitenlandse theoretische tuinboeken, bestudeerde
prenten van oude Hollandse tuinen en oefende zich
met hulp van zijn vader in het maken van fraaie studieontwerpen. Zijn oom, de architect Willem Springer,
leerde hem bouwkundig tekenen en een andere oom.
Jan Springer (hoofdopzichter bij Rijkswaterstaat en de
Staatsspoorwegen) onderwees hem in waterwerken
en het maken van bestekken van graafwerken.
Springer kreeg zijn naamsbekendheid en eerste opdrachten vooral door het winnen van (internationale)
prijsvragen op het gebied van tuinarchitectuur.

J.F.M. Janssen (1872'
1945) op een schilderij van
Jan van Delft in 1929
(Coii. Stadsmuseum Tiiburg)

Springer en Tilburg
Springer (1855-1940) voor het ontwerp van de tuin
zijn aangetrol<l<en, hetgeen op de instemming kon rekenen van Hanrath, die veel vaker met Springer samenwerkte.
Hanrath was in 1867 in Amsterdam geboren en volgde
daar enkele jaren lessen op de 'avondschool voor toeken- en bouwkunstonderricht' van architect Willem
Springer, een oom van Leonard. In 1893 vestigde hij
zich in Hilversum en vanaf 1896 zijn er gezamenlijke
projecten met Leonard Springer.
Tuinarchitect Springer was een zoon van de beken-

m

Ontwerptei<ening van
het Wiiheiminapari< door
Leonard Springer 1897.
(Coii. RAT)
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In 1916 was Springer een bekend tuinarchitect geworden in Nederland. Zijn grootste activiteiten ontplooide hij in de periode 1910-1920, waarbij hij zowel
voor gemeentes als voor vele particulieren werkte. Hij
was plantsoenadviseur voor de gemeentes Haarlem,
Alkmaar, Bloemendaal, Groningen en Arnhem en publiceerde regelmatig op het gebied van de tuinarchitectuur en de dendrologie. Zijn opdrachten liepen uiteen van landgoederen, stadsparken, villaparken, begraafplaatsen, villa- en stadstuinen tot kasteeltuinen.
Daarbij was het voor Springer gebruikelijk dat hij ook
na de voltooiing van zijn ontwerpen betrokken bleef
bij de projecten. Zo werd hij door veel opdrachtgevers
herhaaldelijk ingeschakeld bij latere wijzigingen of
uitbreidingen op een aanleg of voor (her-)nieuw(d)e
beplantingsadviezen.
Aan het begin van de twintigste eeuw ontstond er in
Nederland een ware hausse aan opdrachten voor villatuinen. Aanvankelijk kreeg Springer vooral opdrachten in de periferie van Amsterdam, zoals Haarlem en
omstreken; daarna volgde Het Gooi. Later ontwierp hij
ook villatuinen in de provincie, zoals in de omgeving
van Eindhoven en Tilburg.
In Tilburg kende men Springer al sinds 1897. In dat
jaar ontwierp hij het Wilhelminapark dat in contrast
met de stedelijke omgeving ontworpen werd als een
klein 'Arcadisch' landschap met een hoofdzakelijk
naar binnen gericht karakter. Het park werd in de winter van 1898/1899 uitgevoerd.
Een vergelijkbaar driehoekig plein dat als plantsoen
werd ingericht was Het Goirke (thans Julianapark),
waarvoor Springer in 1910 een ontwerp maakte.
In 1919 werd de tuinarchitect om advies gevraagd
over de definitieve plaats van - toen nog - drie parken,
die niet alleen dienden om de groeiende Tilburgse bevolking te voorzien van een wandelgebied, maar die

ook sportvoorzieningen moesten bieden en als aantrekkelijk groen de vestiging van nieuwkomers uit de
hogere middenklasse in Tilburg moesten bevorderen.
Hiervan werden het Wandelbos en het Leijpark gerealiseerd.
Omstreeks 1920 was Springer een regulier adviseur
van de gemeente Tilburg. Zo leverde hij adviezen voor
een begraafplaats, voor 'de Lindeboom' op de Heuvel
en voor straatbeplantingen.
In 1919-1920 ontwierp hij een niet uitgevoerd plan
voor een park tussen de Rielseweg en de spoorlijn
Tilburg-Turnhout. Daarnaast werkte hij voor particuliere opdrachtgevers in Tilburg; veelal leden van bekende fabrikantenfamilies.
In 1906 werd het in 1712 aangelegde sterrenbos de
Oude Warande gekocht door B.J.M. Verbunt die de
bestaande bossen verzorgde, nieuw bos liet aanplanten en de dreefbeplanting herstelde. In het midden
van de lanenster bouwde hij in 1908 een villa naar
ontwerp van de Tilburgse architect Jan van der Valk.
Voor de omliggende tuin liet hij Leonard Springer een
ontwerp maken dat echter nooit werd uitgevoerd.
Andere werken van Springer in Tilburg zijn een villatuinontwerp voor H. van Dooren aan de Korvelsweg
(1913), een villatuin recht tegenover Mariënhof aan
de Bredaseweg voor burgemeester mr. dr. F. Vonck
de Both (1916), een stadstuin voor dr. Diepen (1918),
een ontwerp voor een tuin aan de Gasthuisstraat in
opdracht van B. Pessers (1921), en een ongedateerde
tekening voor de tuin bij het klooster van de zusters
van Onze Lieve Vrouw Visitatie.
Ter gelegenheid van het
60-jarig bestaan van
stoomververij en chemische
wasserij De Regenboog
en het 25-jarig jubileum
van directeur Han Janssen
in 1950, bracht harmonie
Capeiie van St Jan een
serenade aan de famiiie
Janssen voor villa Mariënhof
(Coii. RAT)

Leven in de villa
Nadat villa Mariënhof was voltooid en de tuin aangelegd, ging de familie Janssen-Verhulst hier wonen.
Maria Janssen-Verhulst overleed op vrij jonge leeftijd
en in 1929 hertrouwde Janssen met Wilhelmina Th.
M. Twaalfhoven. Toen Janssen zelf in 1945 overleed,
bleef zij samen met twee ongehuwd gebleven zoons
uit het eerste huwelijk. Joop en Charles Janssen, op
Mariënhof wonen.
Omstreeks 1970 onderging de tuin een grote wijziging. De familie Janssen verkocht namelijk het noor-

delijke deel van het terrein - met daarop onder meer
de moestuin, boomgaard en de garage annex dienstwoning - aan de gemeente Tilburg. Daarmee werd
de oorspronkelijke perceelsoppervlakte van 2,5 hectare met ongeveer 15% gereduceerd. De gemeente
kon met de grondaankoop het stadsuitbreidingsplan De Reit realiseren en sindsdien wordt de tuin
van Mariënhof aan de noordzijde begrensd door de
Kasteel Doorwerthstraat.
Na de terreinverkoop werd de afgesneden padenloop aan de noordkant van de tuin aangepast, zodat
er weer een gesloten rondwandeling ontstond. Om
zicht op de nieuwbouw te camoufleren werd een dicht
naaldbos aangeplant met onder andere lariks, douglasspar, zilverspar en moerascipres. Ten oosten van
de villa, tegen de perceelsgrens, kwam een nieuwe
garage.
In verband met een kwijnende vleugelnoot riep de familie Janssen in 1978 de hulp in van de heer H. van
Sinten, opzichter bij Landschapsbouw, een vroeger
dienstvak van Staatsbosbeheer. Na uitvoering van de
geadviseerde behandeling leefde de boom op. Nadien
werd Van Sinten regelmatig om advies gevraagd met
betrekking tot onderhoud van de tuin, maar ook bij
aanplant van nieuwe bijzondere bomen en heesters.
Zo werden begin jaren '80 onder meer een schijnbeuk, klimrozen, azalea's, coniferen, moerascipressen en varens geplant en een rond rozenperk in het
voorgazon aangelegd. In 1980 wordt de tennisbaan
opgeruimd, waarna de vrijgekomen ruimte werd ingeplant met een divers sortiment loofhout.
De altijd ongehuwd en kinderloos gebleven Charles
Janssen overleed in 1986 op 75-jarige leeftijd. Met
instemming van de familie had hij villa Mariënhof nagelaten aan Staatsbosbeheer, echter op voorwaarde
dat huis en tuin in de eerstvolgende 25 jaar niet van
aanzien zouden veranderen.
Met enkele kleine interne aanpassingen aan de villa,
waarbij de oorspronkelijke inrichting zoveel mogelijk
werd behouden, nam Staatsbosbeheer het pand in
1989 in gebruik als Regiokantoor Brabant-West.
Vanwege de nieuwe functie werden - verscholen in
de beplanting ten noordoosten van het huis - nieuwe
parkeerplaatsen toegevoegd. Vrijwel gelijktijdig werd
in 1991 een renovatieplan voor de tuin opgesteld
door de tuinarchitecten Ellen Brandes-de Lestrieux
Hendrichs en R.C. van Willenswaard. De belangrijkste
ingreep was het verwijderen van uitgegroeide beplanting en zaailingen en de aanleg van een nieuw bloemperk tegenover de voordeur.
In 2005 zijn het huis, de tuin en het theehuis aangewezen als rijksmonument, waarbij de monumentenomschrijving stelt dat: "de tuin van algemeen belang
is. Hij heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere
uitdrul<l<ing van een culturele en sociaal-economische
ontwil<l<eling, in het bijzonder de stichting van buitenplaatsen aan de uitvalswegen van de industriestad
[Tilburg]. De tuin heeft architectuurhistorische waarden; hij is van belang voor de geschiedenis van de
tuinarchitectuur en van bijzonder belang in het oeuvre
van L.A. Springer De tuin heeft ensembiewaarden in
samenhang met het gehele complex."

Aangepast ontwerp van de
tuin, door Leonard Springer
in 1916. (Coii. Documentatie
TUIHWUR)

Het tuinontwerp
Springer l<reeg bij het ontwerp voor de tuin van
Mariënhof de opdracht mee om onder meer een garage met dienstwoning, tennisbaan en moestuin in het
plan te integreren. Door de diverse bewaard gebleven
tekeningen kan het ontwerpproces goed gevolgd worden.
Zoals gebruikelijk schetste Springer zijn eerste ideeën
met potlood op een ingemeten 'Situatieteekening' van
het terrein waarop een eerste versie van de villa was
ingetekend, evenals enige aanwezige en kennelijk
waardevol bevonden beplanting. Deze eerste schets,
die gedateerd is op 19 oktober 1916, werkte Springer
uit tot een presentatietekening, gedateerd op november 1916. Van deze fraaie tekening is een blauwdruk
bewaard gebleven waarop de waterleiding naar het
huis en die voor de tuinbesproeiing zijn ingetekend.
In het ontwerp kreeg de villa een centrale positie op
het terrein. Vanaf de Bredaseweg, waarlangs een watergang lag als terreinbegrenzing, was het huis bereikbaar gemaakt door een gebogen toegangsweg.
De beide in- of uitritten werden gemarkeerd door
een toegangspoort. Vóór het huis kwam een ruim gazon met langs de randen verspreid staande bomen
en losse beplantingsgroepen. Op ruime afstand van
het huis, ingebed in een beplantingsgroep, werd een
theehuis gesitueerd. Het ontwerp van dit achtkantige tuinhuisje met rieten kap werd aangereikt door
Hanrath. In aansluiting op het voorterrein ontwierp
Springer ook opzij en achter het huis gazons met afwisselende beplantingsgroepen met daardoorheen
Definitief ontwerp van de slingerende wandelpaden. Het huis werd aan weerstuin, door Leonard Springer zijden door beplantingscoulissen ingesloten, zodat
in 1917. (Foto in Archief er enerzijds een duidelijke, representatieve en vanaf
Staatsbosbeheer) de openbare weg zichtbare voorzijde ontstond en an-

derzijds het terrein achter de villa meer afgesloten en
privé werd. Direct rondom het huis was een meer verfijnde aanleg gedacht met kleinere bloemperken. [)e
garage met dienstwoning was in de noordwesthoek
van het terrein gepositioneerd en was zowel met een
nieuw pad ontsloten vanaf de gebogen toegangsweg
als via een reeds aanwezige (en te behouden) weg, direct langs de westgrens van het terrein (door een gesloten beplanting aan het oog onttrokken). Vlak naast
de garage werd de tennisbaan gesitueerd terwijl de
boomgaard en moestuin op een smal langwerpig,
naar achteren uitstrekkend perceel aan de noordoostkant van het terrein waren gedacht.
Blijkbaar was men niet geheel tevreden over dit plan,
of over de onregelmatige kavelvorm, en was Janssen
in de gelegenheid zijn tuinperceel verder uit te breiden naar achteren. Diverse potloodlijnen op de eerste
schets werden uitgegumd en Springer veranderde
het plan voor de achtertuin. De garage annex chauffeurswoning werd verder naar achteren geplaatst, er
kwam een apart tuintje voor de chauffeur, en de oude
weg langs de westgrens werd losgelaten. De tennisbaan kwam oostelijk van de villa te liggen waar
eerst de boomgaard gedacht was, terwijl de moestuin en boomgaard nu naar de noordwesthoek werden verplaatst. Het resterende terrein betrok hij bij
de landschappelijke aanleg achter het huis door het
slingerpadenpatroon verder uit te breiden. Het definitieve ontwerp kent duidelijk een royaler en vloeiender
lijnenspel dan het initiële plan uit 1916. De verschillende onderdelen (tennisbaan, nutstuin, garage) waren door de grotere oppervlakte ook beter in de tuin
geïncorporeerd. Het is daarom goed voor te stellen
dat de tuinuitbreiding zelfs op aanraden van Springer
heeft plaatsgevonden.

De nieuwe potloodschets werd omgezet in een gekleurde presentatietekening, gedateerd 13 augustus
1917. Dit werd het definitieve ontwerp. Uit de tekening
blijkt dat vanaf het huis twee uitzichten op de omgeving waren ontworpen; één in zuidelijke richting op de
Bredaseweg en één in noordwestelijke richting op de
aangrenzende graan- en roggevelden. Langs alle andere zijden was de tuin omgeven door opgaande beplanting.

Bijzondere bomen
Springer, die naast tuinarchitect ook een bekwame
dendroloog was, staat bekend om de toepassing van
een grote diversiteit aan bomen en heesters en het
gebruik van minder algemene soorten en variëteiten.
Er is geen uitgewerkt beplantingsplan voor de tuin van
Mariënhof bekend, maar uit bewaard gebleven nota's
van kwekerijen en afschriften van bestellingen in de
door Springer bewaarde 'Copieboeken' blijkt dat in de
tuin een uitgebreid en divers sortiment aan loofbomen, naaldbomen, sierheesters én vaste planten is
gebruikt.
In oktober 1917 werd begonnen met de plantwerkzaamheden. De vroegste bestellingen betroffen
beplanting voor het achterste bosgedeelte, daarna
volgden de overige delen van de tuin. Voor het bos
bestelde Springer onder andere 250 fijnsparren
{Picea exelsa, nu P. abies), 100 Japanse lariksen
{Larix leptolepis, nu L. kaempferi), 150 gewone eiken, 100 Spaanse eiken en voor de onderbegroeiing
onder meer 100 Amerikaanse vogelkers (destijds een
gebruikelijke soort voor onderbeplanting), 250 hazelnoot, 250 rode struikkamperfoelie, 100 Alpenbes en
100 Gelderse roos. In 1918 volgde een aanvulling met
nog meer fijnspar, pekden (Pinus rigida), draaiden
(Pinus contorta), Oostenrijkse den (Pinus austriaca,
nu P nigra var. nigra), Golorado zilverspar, fraserspar
en Japanse zilverden.

Overzicht van villa's ontworpen door J.W. Hanratli
waarbij de tuinaanleg verzorgd werd door L.A.
Springer:
1896 tuin bij Villa Tangkal-Rambei in Bloemendaal
1901 -1902 Villa Vuurdoom, Helmond
1903 Villa Avondzon, Hilversum
1904Villad'0lijftak, Hilversum
1905 Villa de Laak, Eindhoven
1905- 1909 Huis ter Wege, Huis ter Heide
1906 Villatuin, Blesboklaan te Hilversum
1906- 1907 Villa Maria, Ginneken
1909 Villa De Dennehof, Baarn
1909 Villa De Vinkenhof, Bosch en Duin
1909 Villa Klein Duimpje, De Steeg
1909-1910 Villa Agra Poera, Hilversum
1910 Villa Olaertsduyn, Rockanje
1912 Villa Heselberch, Arnhem
1912 Villa Duinhoeve, Bloemendaal
1912 Villa Westerengh, Laren
1912-1914 Villatuin, Den Haag
1913 Villatuin, Heerlen
1914 Villatuin, Neuweg 89, Hilversum
1915 Villatuin, Parklaan, Eindhoven
1916- 1919 Villa Mariënhof, Tilburg
1917- 1919 Villa Mieuweroord, Leiden
1918 Huize Voorhout, Alkmaar
1919VillaWolvenhoek, Den Bosch
1919 Villatuin, Helmond
1919 Villa De Beemd, Helmond
1919 Villatuin, Juliana van Stolberglaan 2, Helmond
1919- 1921 Villa Westerwolde, Bergen (NH)
1920 Huize De Bellinckhof, Almelo
1920- 1922 Villa Gele Hoef, Rosmalen
onged. Villatuin, Sweelincklaan 16, Hilversum

In de verdere tuin plantte Springer een diversiteit aan
sierheesters, loofbomen en coniferen met een grote
verscheidenheid in bloei, bladkleur, vorm, etc. Voor
de boomgaard werden diverse appel- en perenbomen
Waardevol ensemble
en vruchtheesters besteld. In het voorjaar van 1918
De tuin van villa Mariënhof is van cultuurhistorische
plaatste Springer een grote bestelling vaste planwaarde als voorbeeld van een in de eerste decennia
ten bij kweker Ruys & Co in Dedemsvaart en in 1921
van de twintigste eeuw in samenhang met de villa
volgde nog een uitgebreide bestelling van vaste planaangelegde tuin. Tilburg was in die jaren een geliefde
ten bij A. Naber uit Tilburg. Deze tuinman en bloemist
vestigingsplaats voor welgestelde burgers en fabriwas waarschijnlijk ook verantwoordelijk voor de aankanten en geleidelijk aan verrezen er in die tijd steeds
leg van de tuin. In het archief van Springer bevinden
meer villa's langs de Bredaseweg. Deze werden veelal
zich namelijk meerdere nota's van deze firma, waarbij
in een ruime omgeving gesitueerd en voorzien van een
het briefhoofd vermeldt: "A. Naber, v/h J. van Geeien,
Korveiplein 45, Tiiburg. Bioeml<weel<erij. Aanieg en
onderhoud van Tuinen. Bijievering van Bioemen en
Planten." Andere bekende leveranciers waren kwekerij Jac. Jurissen en Zoon te Maarden, G.A. van Rossem
te Maarden (rozen- en vruchtbomenkwekerij), en
boomkwekerij M. van den Oever & Zonen te Haaren.
Diverse foto's uit de jaren twintig en dertig geven een
fraai
beeld van de tuinaanleg. Vermoedelijk zijn de boDe tuin in de jaren twintig /
men
en
coniferen direct in een groter formaat aangededig (Colt. Documentatie
plant
waardoor
al snel een gevuld beeld ontstond.
TUiH WUR)
p

Villa Mariënhof met tuin in de bijpassende tuinaanleg. Dit geldt ook voor Mariënhof
jaren tachtig. (Coii. Archief dat daarmee een karakteristiek ensemble is voor zijn
Staatsbosbeheer) tijd en voor de regio. De regionale betekenis wordt

nog versterkt door het gegeven dat het complex van
huis en tuin tot stand is gekomen onder invloed van
een regionaal bekend en werkzaam persoon, namelijk
fabrikant J.F.M. Janssen.
Mariënhof ontleend grote tuinhistorische waarde aan
de betrokkenheid van de bekende tuinarchitect L.A.
Springer. Hij ontwierp de tuin in Landschapsstijl, wat
opmerkelijk is in een tijd waarin de Architectonische
Tuinstijl met zijn geometrische vormen deze stijl al
grotendeels had verdrongen. Springer zette zich tijdens zijn loopbaan sterk af tegen de Architectonische
Tuinstijl en bleef ook in de twintigste eeuw bij privétuinen veelal de negentiende-eeuwse tuinstijlen toepassen.
Daarnaast is Mariënhof tuinhistorisch interessant omdat het een voorbeeld is van een duidelijk samenwerkingsverband tussen architect en tuinarchitect, aansluitend op de begin twintigste-eeuwse opvattingen
over de samenhang tussen huis en tuin en het streven
naar een 'Gesamtkunstwerk' waarvan gebouw, interieur, meubilair en ook tuin deel uitmaakten. De inpassing van een tennisbaan sloot aan op de destijds
groeiende belangstelling voor sport en spel.
In tuinarchitectonisch opzicht vertoont het oorspronkelijke Springer-ontwerp voor de tuin van Mariënhof,
zoals aangelegd in de periode 1917-1921, hoge kwaliteit. Er is een heldere en zorgvuldige samenhang
tussen huis en tuin en de verschillende tuinonderdelen (voor- en achtergazon, plantvakken, tennisbaan,
moestuin, garage) waren op logische wijze ten opzichte van elkaar geordend met een duidelijk verschil
tussen de representatieve voortuin en de meer privégerichte achtertuin. Door de ruim slingerende padenloop, die de grenzen naderde, leek de tuin groter. Na
de verkleining van de tuin omstreeks 1970 werd op
een heldere wijze de afgesneden padenloop weer tot
een aaneengesloten rondwandeling georganiseerd.
De wijze waarop de tuin van Mariënhof in redelijk oorSchematische weergave van spronkelijke staat bewaard is gebleven, is zeldzaam.
Bij veel van de gelijktijdig (in de regio) gebouwde
de tuin in 2011.
ffel<ening SB4) villa's met tuin is inmiddels sprake van een nieuw of

sterk gewijzigd tuinontwerp, door verkaveling of herbestemming als parkeerterrein ten behoeve van de
kantoorfunctie in het huis. Vooral de diversiteit en het
grote aantal bijzondere oude bomen verlenen de tuin
van Mariënhof een grote waarde.
De herstelwerkzaamheden en het (bosbouwkundig)
onderhoud aan de tuin vanaf 1986 betekenden weliswaar een vermindering van het sortiment en verlies van detaillering, maar liet de basisstructuur en
hoofdopzet ongemoeid. Ook de in dat jaar gerealiseerde parkeervoorziening is op passende wijze ingepast
op een minder interessante locatie van de tuin.
Om de oorspronkelijke sfeer, karakter en beleving van de tuin weer beter te laten zien, heeft
Staatsbosbeheer in 2010/2011 een herstel- en beheerpian laten opstellen. Met eenmalige ingrepen en
een aangepast beheer worden uitgegroeide beplantingen gesnoeid, versleten paden opgeknapt, en details
hersteld. Ook nieuwe beplantingen worden aangebracht, waarbij gekozen wordt voor de toepassing van
een historisch (begin twintigste-eeuws) plantensortiment. Het zorgvuldig door architect Hanrath en tuinarchitect Springer voor opdrachtgever Janssen gecomponeerde beeld van huis en tuin wordt zodoende opnieuw beleefbaar. Na dit herstel is Mariënhof één van
de eerste gerestaureerde villatuinen van tuinarchitect
L.A. Springer in de regio en vervult daarmee een voorbeeldfunctie. Tegelijk is er een interessant cultuurhistorisch verhaal te vertellen.
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Coniferen en naaldbomen
Abies arizonica (Abies lasiocarpa arizonica
'Compacta'), dwergzilverspar
Abies concoior, Coiorado zilverspar
Abies frasen, fraserspar
Abies veitchii, Japanse zilverden
Cedrus atlantica 'Glauca' (Cedrus iibani 'Glauca'),
blauwe ceder
Chamaecyparis lawsoniana 'Alumii', schijncipres
Chamaecyparis lawsoniana 'Aurea' (Erecta Aurea),
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Chamaecyparis lawsoniana 'Triomph van Boslioop',
schijncipres
Chamaecyparis lawsoniana 'Westermanni',
schijncipres
Chamaecyparis lawsoniana 'Wisselii', schijncipres
Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis, schijncipres
Chamaecyparis pisifera, schijncipres
Juniperus virginiana, Virginische jeneverbes
Larix leptolepis (l<aempferi), Japanse lanks
Picea excelsa (abies), fijnspar
Picea orientaiis, Kaukasische spar
Picea pungens 'Glauca', blauwnaaldige Coiorado spar
Pinus austriaca (nigra var nigra), Oostenrijkse den
Pinus contorta, draaiden
Pinus rigida, pekden
Taxus baccata, venijnboom
Thuja ellwangeriana (T. occidentalis 'Ellwangeriana'),
west levensboom
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Thuja gigantea (plicata), reuzenlevensboom
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Loofbomen
Acer campestre, veldesdoorn
Acernegundo 'Violaceum', vederesdoorn

Acernegundo, vederesdoorn
Acer platanoides, Noorse esdoorn
Acer pseudoplatanus, gewone esdoorn
Acer rubrum, rode esdoorn
Betula costata (Betula ermanii 'Blush'), Chinese berl<
Betuia fastigiata (Betula pendula 'Fastigiata')
zuilvormige berk
Carpinus betulus, haagbeuk
Castanea vesca (sativa), tamme kastanje
Cerasus chinensis pendula (Prunus cerasus pendula),
treurkers
Corylus coiurna, boomhazeiaar
Fagus laciniata (F sylvatica 'Asplenifolia'), varenbeuk
Liquidambar styraciflua, amberboom
Pyrus salicifolia, wilgbladige peer
Salix aiba, schietwilg
Sorbus aucuparia 'Pendula', treurvormige lijsterbes
Tilia petiolaris (T. tomentosa 'Pendula'), hangende
zilverlinde
Tilia tomentosa, zilverlinde
Quercus ilex, steeneik
Quercus robur, zomereik
Quercus rubra, Am. eik

Pterostyrax hispida, vleugelstorax
Rhododendron in sterke soorten
Ribes alpinum, alpenbes
Sambucus laciniata (S. nigra 'Laciniata'),
peterselievlier
Sambucus ar Marg (S. nigra 'Marginata'), vlier met
witgerande bladeren
Staphylea x elegans, pimpernoot
Viburnum carlesii, sneeuwbal
Viburnum plicatum, Japanse sneeuwbal

Vaste planten
Achillea ptarmica 'The Pearl', duizendblad, wit half
gevuld
Aconitum napellus 'Roseum', monnikskap
Aconitum 'Spark's Variety', monnikskap
Actaea japonica (simplex), zilverkaars
Anemone japonica in soorten, herfstanemoon (oa
'Honorine Jobert', 'Königin Charlotte')
Aquilegia chrysantha 'Yellow Queen', akelei
Aquilegia caerulea, akelei
Artemisia lactiflora 'Guizhou', edelruit
Aster amellus in soorten, herfstaster (oa 'Blue King',
'Pink Zen ith')

Heesters
Azalea mollis in fraaiste soorten
Astilbe in div mooie var als arendsii, prachtspirea
Berberis stenophylla, zuurbes
Campanula persicifolia, klokjesbloem
Buxus sempervirens, randpalm
Chrysanthemum, diverse soorten, margriet
Caiycanthus praecox (Chimonanthus praecox),
Delphinium 'Belladonna', ridderspoor
bitterzoet
Dicentra formosa, gebroken hartje (roze)
Cornus aiba 'Spaethii', geelbonte kornoelje
Dicentra spectabilis, gebroken hartje (roze en wit)
Corylus avellana, hazelnoot
Doronicum caucasicum, voorjaarszonnebloem
Cotoneaster affinis, dwergmispel
Doronicum plantagineum, hartbladzonnebloem
Cotoneaster horizontalis, dwergmispel
Erigeron in soorten, fijnstraal
Cotoneaster vulgare (integerrimus), dwergmispel
Eryngium planum 'Olivianum', kruisdistel
Cytisus aiba (Cytisus praecox 'Aibus'), voorjaarsbrem Gaillardia hybride, kokardebloem
Cytisus andreanus (Cytisus scoparius 'Andreanus'),
Geum coccineum in soorten, nagelkruid
brem
Gypsophylla paniculata, gipskruid
Cytisus 'Firefly', brem
Helenium in soorten, zonnekruid
Cytisus laburnum (Laburnum anagyroides), gewone Helianthus rigidus, stijve aardpeer
goudenregen
Hemerocallis in soorten, daglelie
Cytrus trifoliata (Poncirus trifoliata), driebladige citroenIris germanica in soorten, Duitse lis
Exochorda grandiflora (racemosa), parelstruik
Lavatera, struikmaiva
Forsythia sieboldi, treurvorm Chinees klokje
Lupinus polyphullus in soorten, lupine
Hamamelis japonica, Japanse toverhazelaar
Lythrum salicaria, grote kattestaart
Hamamelis mollis, zachte toverhazelaar
Monarda, bergamotplant
Ilex aquifolium, hulst
Paeonia, pioenroos
Jasminum nudiflorum, winterbloeiende jasmijn
Papaver oriëntale, Oosterse papaver
Bosa spec?, klimroos
Phiox divaricata, kruipflox
Ligustrum henryi, wintergroene dwergliguster
Persicaria amplexicaulus, duizendknoop
Ligustrum quihoui, liguster
Pyrethrum roseum = Chrysanthemum coccineum
Lonicera xylosteum, struikkamperfoelie
Romneya coulteri, Californische boompapaver
Potentilla kewensis (fruticosa), struikganzerik
Rudbeckia, rudbeckia
Prunus laurocerasus, laurierkers
Scabiosa caucasica, schurftkruid
Prunus padus, inheemse vogelkers
Troliius in soorten, globebloem
Prunus serotina, Am. vogelkers
Tanacetum, zomerchrysant

Tilburg kort

Kleine Meijerij en directie omgeving (I-A)',
van Erfgoed op de Kaart is niet nieuw, anin: De Kleine Meijerij, jrg. 63, 2012, nr. 2, p. dere steden gebruiken deze al. De koppeling
72-82.
van verschillende databanken binnen Tilburg
op de Kaart is wel uniek in Nederland. De
Tilburg signalement LXXIII Tilburg en Udenhout passim.
filosofie van het archief is: informatie plaatsen op één plek en vandaaruit gekoppeld
Ronald Peeters
Henk, J. van den Berg (voorwoord), Aó
gebruiken door andere applicaties. En ook:
Willemen. Meester in grafiek, de jaren 1987de inhoud van onze databases delen, laten
2012 (Heerjansdam, Bergarde Galleries,
Tilburg op de Kaart, een virtuele gebruiken, doorsturen naar anderen. Het de2012), ISBN: 978-94-91354-09-0,
tocht door de tijd len vanuit Tilburg op de Kaart kan eenvou€ 16,95. lnfo@bergarde.com
dig via sociale media. Naast de webversie
Tilburg is een jonge stad, met een oude
komen ook een mobiele en een Layarversie
geschiedenis. De ontwikkeling van kleine
beschikbaar.
Kitty de Leeuw, Alles flink dictit. De invloed dorpskernen naar een volwassen stad heeft
zich de afgelopen 150 jaar afgespeeld. Dat
van reiigie en ideologie op kleedgedrag
dit alles zo kortgeleden gebeurde, maakt
in Tilburg, 1914-1970 (Tilburg, Stichting
Persbericht
de geschiedenis van de stad haast tastbaar.
Zuidelijk Historisch Contact, 2012), € 29,50.
Regionaal Archief Tilburg lanceerde onlangs
Schilderij De Lelie duikt op
een website waarop die tastbaarheid nog
Loo, drs. Joost van der, 'De verhalen achter
Een bijzondere ontdekking, afgelopen juni.
eens versterkt wordt: Tilburg op de Kaart
oude Udenhoutse briefhoofden (3)', in: De
Toen organiseerde het Rijksbureau voor
Kleine Meijerij, jrg. 63, 2012, nr. 2, p. 67-71. (www.tilburgopdekaart.nl).
Kunsthistorische Documentatie (RKD) in
Tilburg op de Kaart haalt gegevens van het
Den Haag namelijk weer een zogeheten
hedendaagse Tilburg uit Google Maps en
Beoordelingsdag. Op zo'n dag kan het puRebecca Nelemans, Van Gogh & BraGoogle Streetview. Die gegevens worden
bliek kunstwerken door experts laten bebant (Scriptum Art Books i.s.m. Van
gekoppeld aan de lijst van Rijksmonumenten
oordelen. 'Tussen Kunst & Kitsch', zeg maar,
Gogh Brabant, 2012), 98 biz., ISBN
en aan databanken van het archief zoals
maar dan alleen gericht op kunsthistorische
9789055948734, €15.
BeeldOnline met historische foto's en de
informatie. En op die junidag komt zomaar
Vincent van Gogh studeerde in Tilburg aan
TilburgWiki met historische informatie. Er is
een eeuwenoud schilderij boven water dat
de Rijks-HBS Koning Willem II van 1866bijvoorbeeld van elke straat een beschrijving
gemaakt blijkt te zijn door niemand minder
1868 (p. 22-27).
uit de TilburgWiki op te roepen.
danAdriaan de Lelie.
Deze in Tilburg geboren kunstenaar beHennie van Oers, Stoomcarrousels (Stichting Verbindende factor zijn de plattegronden van
Tilburg, daterend van 1760 tot nu. De oudst
hoorde (samen met onder anderen de broers
Kermiscultuur, 2012), 270 bIz, ca. 850
bekende kaart is de Kaart van Zijnen uit
Cornelis en Gerard van Spaendonck) in de
foto's, € 29,95. www.kermiscultuur.nl
1760. De nieuwste kaart is die van Google.
achttiende eeuw tot de zogenoemde eerste
De glorietijd van de stoomcarrousels ligt tusIn Tilburg op de Kaart is het mogelijk een
'Tilburgse School'. Hoewel De Lelie (1755sen 1890 en het uitbreken van de Tweede
oude kaart 'over' een moderne te leggen.
1820) zijn geboortestad op enig moment
Wereldoorlog. In dit boek wordt ook aanDaarbij is het mogelijk over punten in de stad verliet om zich in Amsterdam te vestigen, liet
dacht besteed aan de Tilburgse kermis.
informatie op te vragen uit de TilburgWiki,
hij wel enkele portretten van Tilburgse notabelen na.
Ineke van Pelt, Niet alleen bijen maken ho- oude foto's erbij te zoeken in BeeldOnline en
de hedendaagse plek via Streetview te bekijning (Culemborg, Twin Media, 2012), 233
Het werk van de geboren Tilburger dat een
ken. 'Live plukken en presenteren', zo kun je
blz.,€ 16,75.
aantal maanden geleden op het RKD werd
het zien.
ontdekt, is 28 bij 23 centimeter groot. Het
Roman van Tilburgse auteur/filosofe.
werd ontsierd door een vuile vernislaag
Ad Pijnenburg, 'Nakomelingen van Adriaen
In Tilburg op de Kaart zijn de plattegronden
Aelbert Rutten-Van de Sanden (II)', in: De
en oude kaarten transparant over elkaar
(Foto Henk Platenburg RKD)
Kleine Meijerij, jrg. 63,2012, nr. 2, p. 59-66. heen te leggen. Geo-refereren is daarbij van
groot belang, zodat geografische punten op
elke kaart op dezelfde plek en op dezelfde
Cees van Raak 'Tilburgse textielherinneschaal gepresenteerd worden. Het was
ringen in muurreclames', in: Peter Nijhof en
Koos Havelaar (red.). Tekens aan de wand spannend of de oude kaarten juist getekend
waren. Dat bleek behoorlijk nauwkeurig het
Geschilderde muurreclames in Nederland
geval. De structuur van de stad uit 1760 past
(Trichis Publishing, Rotterdam, 2012), p.
daardoor goed over het huidige stratenplan.
117-125. ISBN 9789490608149, 172 pag.,
De gebruiker kiest zelf welke kaarten te zien
geïll. € 29,95
zijn, transparant of niet. Als een soort reis
door de tijd is de ontwikkeling van de stad te
Nick J. Swarth, Mijn onsterfelijke lever
volgen. Verrassend daarbij is de extra infor(Utrecht, uitgeverij IJzer, 2012), 64 bIz.,
matie die vanuit de TilburgWiki, BeeldOnline
ISBN 978-90-8684-086-1, € 10. Bestellen
en de lijst van Rijksmonumenten opvraagpere-mail: nick@swarth.nl
baar is.
Gedichten & tekeningen Tilburgse dichter/
kunstenaar.
Het archief plukt nu de vruchten van vijftien
Hein Vera, 'Middeleeuwse bossen in de
jaar investeren in digitaliseren. De software

en de signatuur en datum waren maar lastig te ontcijferen. Toen dat met behulp van
een lampje uiteindelijk toch lukte, bleek het
schilderij van 1795 te dateren. Een etiket
op de achterkant van het werkje vertelde
dat het een portret betrof van Bernardus de
Bosch (1742-1816), volgens het RKD 'een
man uit de Amsterdamse societywereld die
vaker door De Lelie is vereeuwigd'. Een verre
nazaat van De Bosch bracht het stuk mee
naar de Beoordelingsdag.
Sabine Craft, conservator bij het RKD, is opgetogen over de recente ontdekking. "Het is
bijzonder dat er een onbekend schilderij van
De Lelie opduikt", laat zij weten. "Het portretje is uitzonderlijk omdat er weinig werk
van De Lelie op dit formaat bekend is en er
weinig borststukken voorkomen. Hij schilderde vooral veel interieurs waarin mensen
zijn geportretteerd. Wat het bovendien bijzonder maakt, is dat er van deze man zoveel
beeltenissen door De Lelie zijn gemaakt en
het daarmee wellicht inzicht kan geven in
zijn manier van werken. Mogelijk dienden
deze kleine portretten als een soort studiemateriaal voor het grotere werk, maar het
kunnen natuurlijk ook lucratieve bijproducten zijn geweest."
Volgens Craft 'wordt het werk van De Lelie
goed gewaardeerd, zowel kunsthistorisch
als financieel'. "Hij was een creatieve schilder die op het hoogste niveau van zijn tijd
werkte en een goede klantenkring had opgebouwd."
Jeroen Ketelaars

Tilburg Ten Miles 25 jaar
Het grote hardloopevenement, de Brabants
Dagblad Tilburg Ten Miles, beleefde op
zondag 2 september 2012 zijn 25e uitvoering. Van een 'eenmalig' trimloopje in het
Moerenburggebied is dit evenement uitgegroeid tot een van de toonaangevende wedstrijden in Nederland, en wat de vrouwenwedstrijd betreft zelfs in West-Europa. Hoe
dat gegaan is wordt uit de doeken gedaan
in een 160 pagina's tellend jubileumboek
samengesteld door Henk van Doremalen,
historicus en publicist, en tevens directeur
Stichting Tilburg Ten Miles.
Het boek begint met een overzicht van eerdere hardloopevenementen of gebeurtenissen in Tilburg. Vanaf eind 19e eeuw tot in de
jaren tachtig van de 20e eeuw. Daarbij zitten
eerdere pogingen om een stadsloop te organiseren.
In het tweede hoofdstuk gaat het over een
eenmalig afscheidsloopje dat tot de goed be-

Van Gogh in Brabant

Foto Jan Stads/Pix4Profs)

zette Moerenburgloop uitgroeide. Dat betreft
de periode 1988-1992. Na onderhandelingen
met de gemeente en vergaren van steun bij
sponsors wordt de stap naar het centrum
gewaagd. Daarbij wordt gekozen voor een
aparte Ladies Run met al direct een topbezetting met een van 's werelds beste atletes
Tegla Loroupe, later wereldrecordhoudster
op de marathon. Dat staat in het derde gedeelte dat de periode 1993-2001 omvat. Na
een aarzelend begin in het centrum gaat het
evenement groeien en komt er steeds meer
sfeer langs het parcours. Dat wordt in toenemende mate het imago van de Tilburg Ten
Miles.
Het vierde stuk heet 'sfeer en prestatie hand
in hand' en gaat over de periode 20022008. Vanaf 2002 vindt het evenement in
het najaar plaats, omdat dit beter paste
in de regionale evenementenkalender en
de nationale atletiekkalender. De groei zet
zich dan door. Er komen steeds meer deelnemers. Prestatief is het wereldrecord van
Haile Gebrselassie op 4 september 2005 het
hoogtepunt. Het is de eerste keer dat er een
wereldrecord atletiek in Tilburg te bewonderen valt.
Het evenement is dan inmiddels uitgegroeid tot het grootste sportevenement van
Midden-Brabant met zo'n 10.000 deelnemers en circa 75.000 toeschouwers.
Het vijfde stuk gaat over het tijdvak 20092012. Drie jaar lang organiseerde Tilburg
tijdens deze periode het Nederlands
Kampioenschap 10 kilometer op de weg
als onderdeel van de Tilburg Ten Miles. De
Nederlandse atleten die daaraan meededen, doen dat tegen een internationaal decor
waarbij prestaties op wereldniveau worden
geleverd.
In het boek staan ook tien bijdragen van
mensen die direct of indirect een rol hebben gespeeld in de kwart eeuw geschiedenis
Tilburg Ten Miles.
Het boek is fraai vormgegeven door Jaap
Lunenburg van Blauwzuur. De fotografie is
grotendeels van Jan Stads Pix4profs. Het rijk
geïllustreerde boek kost € 12,50. Het is verkrijgbaar bij de boekhandel en Runshop Greg
van Hest.

Onlangs zag ik in het Van Gogh Museum in
Amsterdam dat de informatie die men daar
via de computerschermen voor de bezoeker
wereldkundig maakt, bepaald niet actueel is
wat betreft de Brabantse roots van de schilder. Zo wordt de tijd op de Willem ll-HBS
niet genoemd. Merkwaardig want Van Gogh
is geboren en opgegroeid in onze provincie.
Een van zijn beroemdste schilderijen uit die
Brabantse periode is De aardappeleters.
Natuurlijk is zijn vroege werk in de schaduw
komen staan van wat hij later in Frankrijk
heeft geproduceerd, maar daarbij blijft overeind dat Vincent geboren en getogen was in
het Brabantse. In een protestants milieu.
In Tilburg ging hij naar de Koning Willem
ll-HBS, in die tijd door (een deel van) de
bekrompen denkende katholieke elite verguisd en geboycot! Nog steeds een mysterie blijft waarom hij daar plotseling verdwenen is. Over die Tilburgse tijd is al eens een
speciaal boekje verschenen, dat feitelijk
al drie keer (en telkens herzien) is uitgegeven. Een samenvattend boek van zijn tijd in
Noord-Brabant is nu gepresenteerd door
Rebecca Nelemans onder de titel Van Gogh
& Brabant. Het heeft alles te maken met
een soort Van Gogh revival in Brabant. De
diverse Van Gogh-centra werken in dezen
voorbeeldig samen: Vincentre in Nuenen,
Vincent van GoghHuis in Zundert, Vincent
van Gogh informatiecentrum in Etten-Leur,
het Noordbrabants Musuem in 's-Hertogenbosch en ons eigen Vincents Tekenlokaal.
Het verband tussen al die plaatsen komt
in het boek tot uiting. In Amsterdam staat
een museum volledig aan zijn werk gewijd,
maar in Brabant kan men in zijn voetsporen
treden, merkt commissaris van de koningin
Wim van de Donk terecht op. Schokkend

nieuws staat er niet in, maar het resumé
van zijn Brabantse roots is lezenswaardig
en voorzien van foto's van de plaatsen waar
Vincent woonde, werkte of naar school ging.
En uiteraard veel werk van de schilder geïnspireerd op de Brabantse omgeving.
Henk van Doremalen
Rebecca Nelemans, Van Gogh & Brabant (Scriptum Art Books i.s.m. Van
Gogh Brabant, 2012), 98 bIz., ISBN
9789055948734, €15.

Twentse textiel
Twentse textiel en Tilburgse textiel. Op het
eerste gezicht lijken ze het nodige gemeen te
hebben. Twente en Tilburg waren vanaf het
midden van de 19e eeuw tot in de jaren zeventig van de twintigste eeuw de belangrijke
textielgebieden in Nederland. Beide gelegen
buiten het Hollandse deel van Nederland,
waar in de 19e eeuw de lonen laag gehouden
konden worden, lager dan in de Hollandse
steden. En daarmee houden de gelijkenissen wel ongeveer op. Twente was katoen en
strekte zich uit over een groter gebied dan
Tilburg met plaatsen als Enschede, Almelo,
Borne en Haaksbergen. Het ging daarbij over
de katoenindustrie. Tilburg vormt met Goirie
de kern van de textielindustrie in het zuiden,
waarbij de wolindustrie dominant was. Wol
en katoen vereisten verschillende productiemethoden al denkt de buitenwereld vaak dat
weven toch weven is. In Twente waren grote
bedrijven met klassieke textielbaronnen en
namen als Van Heek, Blijdenstein, Jannink,
Ter Kuile en Spanjaard (wel veelzeggend
de 'God van Borne' genoemd). Wat Twente
vooral onderscheidde van Tilburg was dat
er ongekend harde sociale strijd is geleverd.
In Tilburg waren grote stakingen in 1917 en
1935, maar in Twente waren stakingen aan
de orde van de dag en was de strijd om betere lonen en arbeidsvoorwaarden, erkenning
van vakbonden en rechten voor de arbeiders
veel harder. Over die sociale strijd heeft de
in Enschede geboren historicus en publicist
Wim Nijhof (1939) een omvangrijk boek geschreven. Met een uitgebreide annotatie. In
de marge komt Tilburg ter sprake.

De koning, het paleis en Vincent
van Gogh
Een paleis, een voetbalclub, een scholengemeenschap, een straat, een (tweedehands)
standbeeld. Zaken die de herinnering levend
houden aan Willem II, kroonprins, en vanaf
1840 koning, die graag en vaak in Tilburg
verbleef sinds hij er in 1831 zijn hoofdkwartier had gevestigd tijdens de Tiendaagse
Veldtocht tegen de Belgen. Vanaf 1835
bewoonde hij een groot huis, dat stond
op de plaats waar nu het verlengde van de
Monumentstraat de Palelsring kruist. In het
park erachter liet Willem II in 1847 een palels
bouwen In Engelse neogotische stijl. Willem
II heeft het nooit bewoond, want hij stierf in
Tilburg, kort voor de oplevering, op 17 maart
1849 in zijn 'oud paleis'.
Na jaren van leegstand werd het gebouw in
1864 door de erven overgedragen aan de
gemeente Tilburg, op voorwaarde dat het
bestemd zou worden voor de vestiging van
een 'Rijks Hoogere Burgerschool' (rijks-hbs)
die de naam van koning Willem II zou dragen.
De hbs was toen een nieuw schooltype, dat
bij de invoering van de Mammoetwet in 1968
vervangen werd door het atheneum. Veruit
de bekendste leerling van de rijks-hbs was
Vincent van Gogh, die er van 1866 tot 1868
onderwijs genoot.
Toen de school In 1934 verhuisde naar een
nieuw onderkomen aan de Ringbaan-Oost,
werd het 'paleis' door de Nijmeegse architect Oscar Leeuw verbouwd tot representatief stadhuis. Daarbij werd het gehele interieur gesloopt. Alleen de buitenmuren bleven
overeind; ze kregen de verdwenen kantelen
weer terug, en op de verdieping werden de
ramen voorzien van spitse bogen. Het inwendige werd verbouwd tot burgemeesterskamer, vergaderkamers, raadzaal, trouwza-

Henk van Doremalen
Wim H. Nijhof, Troebelen in de Twentse Textiel. 100 jaar sociale strijd (ImWe, Uitgeverij
WBOOKS 2012). ISBN 9789040005244,
prijs € 24,95.

M i n

len en ontvangstruimten. Het geheel werd
uitgevoerd in art-decostijl. De feestelijke
opening van het Paleis-Raadhuis vond plaats
in 1936.
Toen in 1971 het nieuwe stadskantoor gereedkwam, verloren diverse ruimten in het
Paleis-Raadhuis hun oorspronkelijke functie. In 1993 vond er een grondige restauratie van het interieur plaats, en enkele jaren
geleden is een aanvang gemaakt met de uitvoering van een verder herstelplan. In 2009
kreeg een deel van het gebouw een museale
functie in de vorm van Vincents Tekenlokaal.
De vroegere vergaderkamer van B en W is
een reconstructie van het klaslokaal waar
Vincent van Gogh zijn eerste tekenlessen
kreeg. Het souterrain, waar van 1936 tot
1988 het gemeentearchief gehuisvest was,
werd ingericht als 21e-eeuws tekenlokaal,
waar bezoekers digitale tekeningen kunnen
maken.
Ter gelegenheid van de restauratie in 1993
gaf het gemeentearchief een boekje uit over
het Paleis-Raadhuis, met een korte geschiedenis van het gebouw en een rondgang door
de diverse vertrekken. Onlangs verscheen
hiervan een uitgebreide, geheel herziene
versie, verlucht met tal van kleurenillustraties. Het boekje is niet alleen een 'must' voor
iedereen die meer wil weten over het PaleisRaadhuis, het is ook een handige gids voor
bezoekers van het gebouw.
Rob van Putten
Ronald Peeters en Gerard Steljns, Het
Paleis-Raadhuis in Tilburg. Koning Willem
li, stadsbestuur, Vincent van Gogh (Tilburg,
Stadsmuseum Tilburg / VVV Tilburg,
2012), 48 bIz., ISBN 978-90-77643-13-6.
Stadsmuseum Tilburg Cahier 13. € 5,95.
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