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Ten geleide
Het eerste nummer van 2013 van tijdschrift Tilburg bevat een groot
aantal artikelen, die interessante, nogal uiteenlopende elementen uit
de Tilburgse geschiedenis behandelen. Zo gaat de bijdrage van Ton
Wagemakers over de rol die de Centrale Werkplaats speelde in de ontwikkeling van het socialisme in de stad. Andere verhalen hebben onder meer
de Tilburgse boeventaal, bijzondere fietsen en de vrouwelijke bediening in
Tilburgse cafés als thema. Een divers geheel, dat u hopelijk een genoeglijke leeservaring oplevert.
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Sporend naar socialisme

Centrale Werkplaats te Tilburg broedpla
voor het socialisme 1868-1903
Ton Wagemakers'
' Ton Wagemakers is
sociaai-iiistoricus en
cultuursocioioog: iiij iieeft
diverse publicaties over
zowel tiet socialisme als
de Werkplaats in Tilburg
gesctireven.

Op 1 mei 2012 heb ik voor de landelijke van de aansluiting op het spoorwegnet in 1863 voor
PvdA in de voormalige Centrale Werkplaats Tilburg. Hij richt zich daarbij met name op de invoer
van kolen en wol en de uitvoer van producten van de
(Nedtrain) te Tilburg de feestrede mogen
textielindustrie. Wat niet ter sprake komt is 'de invoer
houden. De bijeenkomst werd gehouden van gedachten'. Deze sociaal-culturele invoer werd
in de Hall of Fame, broedplaats voor urban enige jaren later nog eens versterkt, als vervolg op
culture. Eerder was hier de wagenmakerij die aansluiting, door de komst van een grote werkplaats voor rollend materieel van Staatsspoorwegen.
gevestigd en met de nabijgelegen zadelmaHet ontbreken van technische kennis bij de Tilburgse
kerij, was het dé broedplaats voor het socia- arbeiders leidt ertoe, dat buitenstaanders 'sporend'
lisme in Tilburg. van boven de rivieren naar Tilburg afreizen en behalve
Dit artikel is een bewerking van de gehouden
lezing. Het is een 'topobiografische' schets
van linkse arbeiders uit voornamelijk de wagenmakerij en de zadelmakerij.
Inleiding
In de publicatie Sporend naar welvaart {JWburg 1964)
schetst de auteur, mijn promotor professor H. van den
Eerenbeemt, onder meer de economische betekenis

hun vakkennis ook idealistische bagage meenemen.
Parafraserend had dit artikel ook 'Sporend naar socialisme' kunnen heten.

Zegslieden
Mijn verhaal is deels gebaseerd op het Verslag van
een onderzoek door een Staatscommissie naar aanleiding van de landelijke spoorwegstakingen in 1903.
Het richtte zich voornamelijk op de rechtsverhoudingen en arbeidsomstandigheden (grieven).
Voor het onderzoek zijn ook mensen van de Centrale

gemaakt op de Ambachtsschool te Breda en op de
Werkplaats. De arbeiders op de wagenmakerij moesten hun eigen gereedschap meebrengen, onderhouden en vervangen, vertelde hij me.
En als tweede wil ik Kees Andrlesse noemen, de
laatste voorzitter van de SDAP en de eerste voorzitter van de PvdA van de afdeling Tilburg. Zijn grootvader Jacobus was in 1871 in dienst getreden bij de
Werkplaats. Zijn vader Herman werkte tussen 1899
en 1933 op de zadelmakerij en behoorde tot de eerste groep socialisten. Kees vertelde mij vele verhalen over het vroege socialisme in Tilburg en de rol
van de arbeiders van de Werkplaats daarin en met
name die van de zadelmakerij. Helaas kon Kees door
fysieke omstandigheden zelf niet aan de slag in de
Werkplaats, maar hij groeide op tussen de spoorwegfamilies in de 'rooie buurt' van Tilburg. Kees kon beschouwd worden als 'het geheugen van het Tilburgse
spoor-socialisme'.
De zadelmakers omstreeks
1900, linksboven Hendrik
Jan Horsman en linksonder
Herman Andrlesse
(Coll. RAT)

Werkplaats in Tilburg verhoord. Ik zal hier vooral gebruikmaken van de verslagen van de gesprekken met
Jan Hendrik Horsman, zadelmaker, Janus Horsten,
wagenmaker, Willem Diddens, wagenmaker en Jan
van Gooi, poetser.

Vooral Hendrik Jan Horsman, Giedus IVIoelands en
Kees Andrlesse zijn de zegslieden van mijn verhaal.

Naast het Verslag is dit verhaal vooral gevoed door de
vele gesprekken, die ik in het verleden heb gevoerd
met socialisten en spoorwegmannen uit Tilburg. Twee
namen wil ik hier speciaal noemen en daarmee gedenken: Giedus Moelands, wagenmaker van beroep
en actief in de wagenmakerij tussen 1908 en 1946.
En hij was (in de jaren '20 en '30 van de vorige eeuw)
voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging van
Spoor- en Tramwegpersoneel (afgekort de NV) afd.
Tilburg en gemeenteraadslid voor de SDAP en na de
oorlog voor de PvdA. Hij liet me trots zijn gereedschapskist zien en het gereedschap, door hemzelf

Andrlesse van Amsterdam naar Tilburg. Zijn betrekking bij Maatschappij De Atlas (een grote machinebouwer) heeft hij opgezegd om als draaier een
avontuur te beginnen bij de net geopende Centrale
Werkplaats van de Staatsspoorwegen te Tilburg.
Een paar collega's, zoals de broers Karei Antonie en
Christiaan Sauer, waren hem voorgegaan. Mogelijk
waren ze vrienden door hun gezamenlijke Duitse afkomst. Het was niet eenvoudig om aan personeel
te komen. In 1868 was gestart met de bouw van de
Werkplaats en aan het eind van dat jaar waren de
eerste mensen in dienst gekomen om provisorisch,
deels in de open lucht en deels overkapt, arbeid te
verrichten. Er moet snel gebouwd worden. Er is haast
bij door de vele opdrachten. Formeel werd begin 1870
de Werkplaats geopend: de wagenmakerij om locomotieven te repareren, een smederij, de zadelmakerij voor de inrichting van wagons en nog een paar
gebouwtjes. Er is personeel nodig. De Tilburgse arbeiders hadden wel ervaring met spinnen en weven,
maar geen kennis van techniek. Dus er moesten 'buitenlandse' arbeiders komen, van boven de rivieren.
Met de sluiting van Damlust, een werkplaats voor het
spoor in Utrecht, konden arbeiders van daar aan de
slag in Tilburg. En behalve technische kennis brachten de Utrechters ook andere ideeën mee. Dat zou al
spoedig blijken.
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De Centrale Werkplaats
Voorjaar 1871 verhuist de 21-jarige vrijgezel Jacobus

De Internationale

Herman Andrlesse en zijn
vrouw en twee kinderen, ra
Kees Andrlesse,
omstreeks 1916.

'Eene gelukkige ontdekking heeft de talrijke werklieden der spoorwegateliers alhier onttrokken aan
de verderfelijke invloed der Internationale', kopte de
Tilburgsche Courant^an 5 oktober 1871. 'Sedert eenige dagen waren drie werklieden uit Utrecht gekomen,
en in de ateliers werkzaam. Men ontdekte echter dat
zij leden waren der internationale; die zochten andere
werklieden door beloften van geld te verleiden. Deze
listige aanwerving kon niet geheim blijven, en de dl-

H. van Kol, lid van de
Internationale (Coll. auteur)

recteuren der ateliers haastten zich om bedoelde wervers uit hun midden te bannen', volgens het verslag in
de krant. Een prachtig verhaal bij deze 1-meiviering,
een viering die nadien ingesteld zou worden door De
Internationale. Het spook van De Internationale waart
hier nog rond! Een aantal jaren later zou opnieuw 'de
aanval' geopend worden op Tilburg. 'Een Hollander
van slechte reputatie' zoals de burgemeester indertijd verklaarde, komende vanuit Turnhout, had geprobeerd werklieden te ronselen voor De Internationale.
Het was op een mislukking uitgelopen. Tilburg en De
Internationale, een spoor te ver! En toch . . . Ik herinner me een foto, die Kees Andrlesse me liet zien tijdens een van onze gesprekken, van omstreeks 1915
waar hij als 8-jarige jongen in een matrozenpakje met
zijn vader en moeder op staat, omringd door Tilburgse
socialisten met vlaggen en borden. Op een daarvan
stond: Leve De Internationale. Het leefde toen nog.
Er zijn in Brabant vermoedelijk weinig mensen lid
geworden van De Internationale. Ik ken er maar één:
Hubertus van Kol uit Eindhoven. Dat hij zich moet aansluiten bij een afdeling in Den Haag, zegt genoeg over
de situatie in Brabant. Van Kol zal later tot een van
de oprichters behoren van de SDAP en ook voor het
Tilburgs socialisme nog een belangrijke rol spelen. Ik
kom daarop terug.
Eerlijk gezegd komt ons verhaal hier een beetje op een
dood spoor. De Internationale is een te grote gedachte
voor Tilburg.

Dientje, Gerrit en Jan Hendrik Horsman
Laten we een nieuw spoor trekken beginnend bij
Dientje Horsman. Dat we nu hier zijn, hebben we misschien vooral aan haar te danken. Zij verhuist in 1881
met haar man Hendrik Neerhout naar Tilburg. Zijn

broer / vader werkten al bij de Werkplaats. Hij gaat als
schilder op de Werkplaats aan de slag. Hij leert er de
Utrechter G.G. Gerdingh kennen, die in 1888 een afdeling van de Bond voor Algemeen Kiesrecht opricht.
Algemeen Kiesrecht werd toen, en zeker in Tilburg,
als een socialistische gedachte gezien. Er begint reuring te komen. Weer een paar jaar later, in 1891, richt
Gerdingh Steeds Voorwaarts op, een socialistische
spoorwegvereniging. Een broer van Dientje Horsman,
Gerrit, is dan net verhuisd naar Tilburg en aan de
slag gegaan in de wagenmakerij. Hij sluit zich aan bij
Steeds Voorwaarts. Gerrit heeft een mooie baan als
locomotief-bankwerker, maar de arbeidstijden zijn
lang, de verdiensten onzeker en de arbeidsomstandigheden laten te wensen over. Waar hebben we het
over? Nou Gerrit moet 's morgens rond een uur of vijf
opstaan. Aankleden, snel wat eten en drinken, paar
boterhammen mee en op pad naar de Werkplaats. Ik
weet niet of hij fluitend naar het werk ging, wel bliezen de vele fabrieken 'voor het aanleggen'. Hij moet
voor 6 uur binnen zijn, 1 minuut te laat betekent een
boete van een half uur loon. 's Avonds om 8 uur is hij
klaar: een werkdag van 14 uur met twee uur schaften. En dat 6 dagen per week, 72 uur dus! Ik weet niet
of hij nog de tijd en de energie had om 's avonds de
krant te lezen, anders had hij kunnen vernemen dat
er in de grote steden, vooral in het buitenland, zogenaamde 1-meivieringen plaatsvonden, waar geijverd
werd voor een 8-urige werkdag. Dat moet een utopie,
een droom voor Gerrit zijn geweest. Voor dromen op
het werk was in ieder geval geen plaats. Hij moest
opletten. Met het transversaal verplaatsen van de locomotieven en het inrijden naar een 'werkspoor' konden ernstige ongelukken plaatsvinden. Twee collega's
waren doodgedrukt bij de verplaatsing en anderen
waren verwond geraakt. Soms moest hij meewerken
om de locomotieven met handkracht te verplaatsen.
Een stuk of 20 a 30 jonge krachten moesten dat werk
doen. (Na tien jaar konden ze met een kapotte rug de
Werkplaats verlaten.) En de ventilatie? Nou die was
geweldig! Dat wil zeggen je waaide voortdurend weg
door de openstaande deuren om locomotieven in
en uit te rijden. Voor zijn werk moest Gerrit, net als
Giedus Moelands, zijn eigen gereedschap meebrengen en voor eigen werkkleding zorgen. Wat leverde al
dat gezwoeg op? Dat wist Gerrit niet. Er was een loonregeling, die de directie niet bekendmaakte! Het uurloon was een mengeling van een laag vast uurloon en
gedeeltelijk stukloon en soms premies. Het stukloongedeelte werd vaak pas achteraf bepaald. Soms ging
dat in overleg met de baas en soms niet, en weken
of maanden later pas uitbetaald. Het stukloon was
een soort zwart loon waarover geen premies werden
betaald en je ook geen loonstrookje kreeg! Je zou d'r
gewoon socialist van worden.
Gerrit's broer, Hendrik Jan Horsman, zou hem en
anderen van de Werkplaats de mogelijkheid bieden
om socialist te worden. In 1894 had hij als zadelmaker gesolliciteerd naar Tilburg, omdat zijn zus Dientje
er woonde en hij graag in deze streek wilde gaan
werken. Hij wordt snel de eerste man van het socialisme in Tilburg. Hij wordt de leidende man bij Steeds

van de Staatsspoorwegen en door de oprichting van
Recht en Plicht werd toentertijd een dam opgeworpen tegen het voortwoekeren van het kwaad. Het
was optimistisch geformuleerd. De arbeiders van de
Werkplaats keken vooral naar hun economische belangen, die zij het best gewaarborgd zagen bij Steeds
Voorwaarts. De afdeling werd geen groot succes.
Platte moest al snel het veld ruimen. Hij was actief geworden zonder vooraf toestemming van de katholieke
geestelijkheid te vragen. Een doodzonde. Het enige
succes werd behaald met de oprichting van een fanfarecorps, waardoor arbeiders lid werden. 'Al blazende'
trachtten ze Steeds Voorwaarts te bestrijden. Het lukte niet. inmiddels was de Werkplaats van broedplaats
tot bolwerk van het socialisme in Tilburg geworden.

Opening Volksgebouw en
1 meiviering 1902

Het Volksgebouw In de wijk
Besterd 1915. (Coll RAT)

Voorwaarts en is oprichter van de Socialistenbond
afdeling Tilburg. (Voorloper van de SDAP, zou je kort
door de bocht kunnen zeggen.) Hij is een organisator. Hoe kun je een beweging opzetten, als de mensen een lange dag moeten werken? Hij regelt dat
elke morgen als tijdens de eerste schaft, tussen 8
uur en half negen, de socialisten van de Werkplaats
op de zadelmakerij bijeenkomen, daar vergaderen en
linkse bladen en brochures kunnen lezen. Stap voor
stap gaat hij te werk. In 1900 richt hij een afdeling
van de SDAP op (als opvolger van de Socialistenbond)
en gaan de leden van Steeds Voorwaarts over
naar de Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en
Tramwegpersoneel. Hij wordt daar ook hoofdbestuurder. Hendrik Jan Horsman is onvermoeibaar. Gelukkig
hoeven ze rond 1900 nog maar 10 uur per dag te
werken! Hij zet tussendoor ook nog het Socialistisch
Weekblad voor Tilburg en omstreken op: genaamd De
Fakkel.

Franz Josef Platte
Het socialisme begon in de jaren negentig met
Hendrik Jan vaste grond onder de voet te krijgen op
de Werkplaats, en dat gold zeker voor de zadelmakerij. Het beste bewijs van deze stelling is het optreden
van de collega van Hendrik Jan de zadelmaker Franz
Joseph Platte. In 1881 was hij in Tilburg komen werken. Afkomstig uit Duitsland was hij gevormd door de
Duitse Kulturkampf en daar als katholiek bewust geworden van het dreigende gevaar van het socialisme.
Hij nam in 1894 het initiatief om in Tilburg een afdeling van de 'anti-socialistische Spoorwegbond Recht
en Plicht' op te richten. Er werd dus door Platte niet
een katholieke vakorganisatie opgericht, maar een
anti-socialistische! In een feestrede voor de pas opgerichte afdeling betoogde de priester Ariëns dat de
strijd tegen het socialisme strijd is tegen het ongeloof, tegen de omverwerping van de maatschappij,
en daarmee vóór geloof, huisgezin en eigendom. Ik
vermoed, dat dit precies de opvatting was van waaruit
Platte handelde. Vier jaar na de oprichting van Recht
en Plicht blikte de geestelijk adviseur Claudemans
nog eens terug op die begintijd. Het socialisme had
volgens hem zijn zetel opgeslagen in de Werkplaats

Precies 110 jaar geleden, op 1 mei 1902, zou in
Tilburg voor het eerst een 1-meiviering plaatsvinden.
Gezien de omvang van de socialistische beweging
had dat eigenlijk al jaren eerder kunnen plaatsvinden.
IVIaar vindt maar eens een lokaal op 1 mei! Alleen op
slinkse wijze, onder valse naam of valse voorwendselen, slaagde men er at en toe in om een zaaltje af te
huren. Er was natuurlijk geen caféhouder in Tilburg,
die op 1 mei een zaaltje durfde te verhuren aan onbekende gasten. Hij zou op zijn lazer krijgen van de pastoor en geen enkele katholieke vereniging zou meer bij
hem huren.
Er was maar één oplossing: een eigen gebouw.
Hendrik Jan Horsman neemt met zijn broer, zwager Hendrik Neerhout (man van Dientje) en een paar
Tilburgse socialisten het initiatief om de Coöperatieve
Tilburgse arbeidersvereeniging Ontwikkeling op te
richten met als doel om een volksgebouw in exploitatie te nemen. Ze schrijven een lening uit, die deels
mislukt. Uiteindelijk zou Van Kol, onze Brabantse
Internationale-man uit Eindhoven (waarover ik eerder sprak), volgens overlevering te hulp zijn geschoten met een forse schenking. Na zijn afstuderen in
Delft was hij naar de koloniën gegaan en zou hij daar
in het spoorwegwezen een mooi fortuin hebben vergaard. Ook Henri Limborgh, instrumentenmaker op de
Werkplaats, zou een flinke donatie hebben gedaan. Er
kon gebouwd worden. Nu nog de inrichting. Dat was
geen probleem. Onder de socialistische spoorwegmannen waren schilders, timmerlui, zadelmakers en
lassers. En . . . de Werkplaats had eerste klas materialen; en de schutting rond de Werkplaats was niet
al te hoog . . . De mensen van De Werkplaats zouden
zich er thuis voelen! December 1901 opent Horsman
het Volksgebouw en mag (de geldschieter) Van Kol
natuurlijk een rede houden. De feestelijke dag wordt
afgesloten met een optreden van het socialistisch
Dordrechts Mannenkoor 'Aurora'.
Met een eigen Volksgebouw is de weg nu vrij om de
eerste 1 -meiviering in Tilburg te organiseren. De afdelingen van de Nederlandsche Vereeniging van Spooren Tramwegpersoneel, de Algemeene Nederlandsche
Metaalbewerkersbond, een neutrale schoenmakersvereniging en de Toneelvereeniging 'Kunst aan 't Volk'

besluiten samen met de SDAP om op 1 mei 1902 een
feestelijke avond te vieren. Ruim 110 man komen erop
af. De 'Achturen-IVIarsch' wordt gezongen en David
Wijnkoop uit Amsterdam zette in een rede het grote
nut van een verkorte werkdag uiteen. Kunst aan 't
Volk houdt enige voordrachten en er worden nog meer
liederen gezongen. Een feestelijk avond. Het socialisme, ook buiten de Werkplaats, kon in Tilburg een
grootse toekomst tegemoet zien. Edoch . . .

Spoorwegstakingen 1903
Begin 1903 breekt in Amsterdam bij de Rietlanden
een arbeidsconflict uit, waarbij spoorwegarbeiders betrokken zijn. Al snel dreigt een werkstaking van het gehele personeel. De directie van de
Staatsspoorwegen doet toezeggingen en voorkomt
daarmee een algemene werkstaking. Vervolgens
komt de regering met wetsontwerpen ('worgwetten'),
die in de toekomst stakingsacties bij het spoor moeten voorkomen. De SDAP sluit zich aan bij de vakorganisaties om dat te voorkomen. Comités van Verweer
worden opgericht. Ook in Tilburg wordt het Comité
actief en organiseert vergaderingen. De regering wil
toch doorzetten en dient op 1 april van dat jaar wets'Gansch het raderwerk staat ontwerpen in. Een paar dagen later wordt een algestil, als uw machtige arm het mene werkstaking bij het spoor uitgeroepen.
wil...', spoorwegstakingen Voor Hendrik Jan Horsman brak een bijzondere tijd
1903. Spotprent van Albert aan. Wat te doen als hoofdbestuurslid en voorzitter
Hahn uit'Het Volk: van de afdeling van de Nederlandsche Vereeniging

van Spoor- en Tramwegpersoneel. Hij weet dat er
veel grieven zijn op de Werkplaats over onduidelijke
beloningen, willekeur van chefs en soms gevaarlijke
arbeidsomstandigheden. Met zijn gezag zou Hendrik
Jan 'het raderwerk in Tilburg' stil kunnen leggen. Aan
de Staatscommissie die na de spoorwegstakingen
een enquête houdt, zou hij op de vraag of het bedoeling was geweest van de Nederlandsche Vereeniging
om ook op de centrale werkplaatsen te staken met
een nee beantwoorden. Heel openhartig geeft hij
opening van zaken: 'zelfs in de kritieke dagen van 6
april was ik als hoofdbestuurslid er in het geheel niet
van op de hoogte, dat des Zondagsnachts een staking zou uitbreken. Toen ik te Utrecht kwam, hoorde
ik pas, dat een staking zou uitbreken, en ik keek er
heel vreemd van op. Ik keerde onmiddellijk terug naar
Tilburg. Toen ik van Utrecht kwam, was er op die dag
nog geen kwestie van staken voor de werkplaatsen.
Toen ik in het vergaderingsgebouw te Tilburg kwam,
waren er enkele personen, die ook de werkplaatsen in
de staking wilden betrekken. Ik heb daar ten ernstigste tegen geprotesteerd.'
Horsman maant tot kalmte in Tilburg, alleen de machinisten op het spoor leggen korte tijd het werk stil.
De Werkplaats, mede door toedoen van Horsman,
gaat niet in staking. Landelijk wordt de algemene
werkstaking een mislukking. Achteraf verklaarde de
wagenmaker Willem Diddens aan de Staatscommissie, die de stakingen onderzocht:
'Indien de socialisten met Troelstra aan het hoofd er
niet tusschen gezeten hadden, dan zou de groote hoop
in Tilburg medegedaan hebben, want er bestonden al
jaren lang ernstige grieven.'
De spoorwegstakingen hadden grote gevolgen. Voor
de directie van de Spoorwegen was het een goede
gelegenheid om de Nederlandsche Vereeniging buiten
spel te zetten. In Tilburg werden de leidende figuren
ontslagen. Hendrik Jan Horsman was het belangrijkste slachtoffer. De man die opgekomen was voor de
vrijheid van meningsuiting en vereniging èn die zich
tegen de staking had verzet, moest Tilburg gedwongen verlaten. Andere arbeiders zegden uit angst voor
baanverlies het lidmaatschap van de vakbond en de
SDAP op. Er werd nog een maatregel genomen. De
gebruikelijke bijeenkomst van socialisten op de zadelmakerij, 's morgens tussen 8 en 8.30 uur (in hun eigen tijd!), werd onmogelijk gemaakt. Voortaan moest
iedereen tijdens de schafttijd op de eigen afdeling blijven.
Het bolwerk van het socialisme in Tilburg werd bijna
vernietigd. Het zou jaren duren, voordat er weer kader
werd gevormd en ze weer een stevige positie op de
Centrale Werkplaats konden innemen. De Werkplaats
bleef de volgende decennia een broedplaats en een
bolwerk voor het socialisme in Tilburg. Als in 1919
voor het eerst leden van de SDAP in de gemeenteraad
komen, blijken er van de zeven gekozen raadsleden
zes afkomstig te zijn van de Werkplaats: J. Oostrijck,
zadelmaker en fractievoorzitter; W. De Vroom, wagenmaker; L. Ackermans, schilder; H. Limborgh, instrumentenmaker; J. Roodzant, vuurwerker; F. Smulders,
kopergieter en K. Sauer, bankwerker.

Onbekende foto's Joodse Tilburgse
familie Gersons ontdekt in Australië
Mieke-Nelie van der Heijden*

" Mieke-Nelle van der
Heijden (1948) is freeiance
journaiiste Zij pubiiceerde o.a.
'1956: Grote poiio-epidemie
iioudt Tiiburg in haar greep'
in 2006 in dit tijdschrift, en zij
schreef ruim 200 verhaten op
wm. geheugenvantilburg ni.

in 2012 ontdel(te IVIieke-Nelie van der
Heijden bij de kinderen van een tante in
Australië vijf fotootjes uit de jaren dertig van
de familie Gersons en hun kindermeisje uit
Tilburg. Aanleiding om op zoek te gaan naar
het levensverhaal van Louis Gersons en zijn
gezin.

In eigen beheer gaf zij in
2004 de gebundelde brieven
uit van pater Rutten aan zijn Louis Gersons werd op 6 augustus 1893 in Tilburg
familie in Tilburg geboren als zoon van Hartog en Gatharina GersonsSalomon. Zijn vader Hartog (geboren in Tilburg in
1862) had een joodse slagerij in de wijk Kerk, tegenwoordig Bisschop Zwijsenstraat 47. In oude adresboeLouis en Martine Gersons ken van Tilburg staat de zaak vermeld als 'Isr. Slager'.
met hun zonen Hans (links) Zonen van vader Gersons kwamen later ook in de
en f\/!agnus-Frits (rechts). zaak. Louis ging een andere richting op: hij werd handelsagent in manufacturen.
(Coll RAT)

Manufacturen
Aan het begin van de twintigste eeuw, waren er tientallen grote en kleine winkels en bedrijven in Tilburg
die in manufacturen deden. Ze verkochten wollen,
katoenen, zijden of linnen stoffen. Louis Gersons
heeft een tijdje samen met zijn broer onder de naam
"Gebroeders Gersons" een zaak in manufacturen
gehad op de Heuvel 69. Dat was rond 1928. In 1934
staat Louis Gersons in het adresboek vermeld als
'Handelsagent'.
Hij was lid van de Israëlitische Gemeente Tilburg en
actief in het bestuur van de synagoge aan de Vl/illem
ll-straat. Hij was mede-oprichter en initiatiefnemer
van het zogenoemde Armbestuur, dat behoeftige
Joodse leden in Tilburg ondersteunde.
Louis trouwde 26 juli 1930 met de in Amsterdam
geboren IVIartina van Gelder (1906-1945). Zij woonden vanaf hun huwelijk in een huurhuis in de Sint
Josephstraat 112 en kregen twee zonen: Hans (19311945) en Magnus-Frits, roepnaam Frits (1934).
De jongste zoon is de enige die de gruwelen van de
Tweede Wereldoorlog heeft overleefd. Na terugkomst
in 1945 is de elfjarige Frits opgevangen in diverse
pleeggezinnen. Zijn verdere levensloop is overschaduwd door de oorlogstrauma's die hij had opgelopen.
Ook opa en oma van vaders én van moeders kant waren er niet meer.
De kinderen Hans en Frits zaten op de Openbare
Lagere School aan de Korte Schijfstraat in Tilburg, tot
rond 1941, toen de Duitse bezetter verordonneerde
dat Joodse kinderen naar speciaal Joods onderwijs
moesten. De ouders van Joodse kinderen moesten via
het kerkbestuur van de synagoge hun schoolbijdragen voor dit Joodse onderwijs betalen. Louis Gersons
was het hier blijkbaar niet mee eens. In het Regionaal
Archief Tilburg is correspondentie bewaard gebleven
over een aanmaning om tweemaal 25 gulden 'schoolbijdrage' te betalen. Vader liet via een kort briefje
weten aan het begin van het jaar al tweemaal 15 gulden te hebben betaald en dat hij dat genoeg vond. Hij
wees op het feit dat het bestuur tussentijds eigenhandig en onreglementair de schoolbijdrage met tien gulden verhoogd had.

Israëlitische Gemeente Tilburg
De familie Gersons bezocht waarschijnlijk al vanaf de
eerste generatie omstreeks 1800 een tijdelijke sjoel

tie blijkt dat hij onheus was bejegend door een ander
lid. Enkele leden betuigden Louis hun steun en het
kerkbestuur liet uitzoeken wie de Joodse Tilburger
was die de "goede bestuurder" Louis Gersons zo behandeld had. Wat er was voorgevallen is nooit precies
duidelijk geworden. Ook was er een in het Duits geschreven pamflet verspreid in Tilburg dat handelde
over zes Joodse Tilburgers, waarin vijf mensen erg
negatief neergezet werden en één positief. Die ene
was overigens Louis Gersons, met naam en toenaam
genoemd.

V.l.n.r.: Hans Gersons, in Tilburg en later de fraaie nieuwe synagoge in de
Els Rutten, Ivlagnus-Frits Willem ll-straat, die in 1874 in gebruik werd genomen. Broers en zussen, neven en nichten van Louis
Gersons (Coll RAT)
Gersons staan ook regelmatig vermeld in de ledenlijsten en de jaarlijks opgemaakte lijst van 'verhuurde zitplaatsen'. In 1929 waren er 25 vrouwen- en 40 mannenzitplaatsen verhuurd. Er waren ook gratis staanplaatsen, want het moet vooral op hoogtijdagen heel
druk zijn geweest. Louis Gersons komt omstreeks
1918-1920 voor in de ledenlijst, hij was toen rond de
25. Na zijn huwelijk met IVIartina in 1930 komt zij rond
1935 ook voor op de lijst van de vrouwenplaatsen. Zij
huurde een plaats op de eerste rij, net als haar man.
De tweede en derde rij was goedkoper, en dat is wellicht een teken dat zij het goed konden betalen.
Omstreeks 1940 telde de Tilburgse gemeente 58 contribuerende leden. In 1937 was Louis Gersons verkozen tot lid van het kerkbestuur en functioneerde hij als
secretaris, getuige door hem ondertekende brieven
in het archief van de synagoge. Er is toen onenigDe Helga Deentuin met heid ontstaan binnen de gemeente, waardoor Louis
de synagoge 2013. (Foto Gersons zonder opgave van redenen bedankte voor
IVIIeke-Nelle van der Heijden) zijn bestuurslidmaatschap. Uit verdere corresponden-

Uiteindelijk heeft Louis Gersons zich wel weer beschikbaar gesteld voor de verkiezing voor aanvulling
van het bestuur in oktober 1941. Frits Roos werd toen
gekozen met 47 stemmen, zijn tegenstander Louis
Gersons kreeg 23 stemmen. Enkele weken later, op 3
november 1941, kreeg het kerkbestuur een brief van
vijf leden waarin zij aankondigden dat de verkiezing
niet geldig was en dat zij in beroep wilden gaan, eventueel zelfs bij de Burgerlijke rechter. Een gesprek met
de kerkenraad in Tilburg in november leidde niet tot
overeenstemming.
In februari 1942 stuurde de kerkenraad de vijf briefschrijvers een brief waarin hij 'ruiterlijk erkent dat
de verkiezing in 1941 niet reglementair en dus niet
rechtsgeldig was verlopen'. Maar, tekenen zij aan, 'in
verband met de benarde tijden hebben de twee ondergetekenden er genoegen mee genomen, dat de verkiezingen niet opnieuw plaatsvinden.' De bestuursleden M. ten Brink en E. Moses refereren aan de intussen steeds moeilijker wordende positie van de Joodse
gemeenschap.

Deportatie
Mijn tante Regien Vissers-Rutten (1916-1974) was
eind jaren dertig en begin jaren veertig kindermeisje
of dienstmeisje bij de familie Gersons. Zij heeft een
tijdje als inwonend personeel ingeschreven gestaan
in het Tilburgs bevolkingsregister. Eind 1941 of begin
1942 is het gezin Gersons uit Tilburg vertrokken met
de bedoeling te gaan onderduiken in Amsterdam of in
de buurt van Amsterdam.
Wanneer Louis, Martina en Hans zijn gedeporteerd, is
niet met zekerheid te zeggen; wel is nu duidelijk, dat
dit niet vanuit Tilburg is gebeurd. Een Tilburgse ooggetuige, Henk, een straatvriendje van Hans en Frits,
heeft gezien dat zij op een middag in een open vrachtauto stapten met hun ouders. Een van de jongens
gooide de bal terug van die jongen, met wie ze gespeeld hadden. Dat was waarschijnlijk op de dag, dat
het gezin Gersons vrijwillig met de trein vanuit Tilburg
naar Amsterdam is vertrokken.
Hans Gersons is met zijn vader en moeder, maar
waarschijnlijk zonder zijn broer Frits, op 29 september 1943 aangekomen in Kamp Westerbork. Zij woonden daar in Barak 66, zo lieten medewerkers van het
Herdenkingsmonument Westerbork weten. Ook is
bekend dat zij met zijn drieën met transportnummer
87 op 15 februari 1944 van Westerbork naar BergenBelsen zijn vervoerd.

(Links). V.i.n.r.:Hans
Na de oorlog
Gersons Regien Rutten en De familie Van Gelder uit Amsterdam, broers en zusIViagnus-Frits Gersons sen van Martina, plaatste op 25 mei 1945 in Trouw
(Coii RAT)
twee overlijdensannonces. Een voor hun ouders
Magnus en Grietje van Gelder - Cohen en een voor
(Reclits). Vermoedeiijk een hun zus en zwager Gersons - van Gelder uit Tilburg.
picknick in Oisterwijk, met Zij meldden dat Louis op 22 december 1944 in conv.i.n.r: Hans Gersons centratiekamp Bergen-Belsen was omgekomen
en Martina op 10 januari 1945. Dit kamp lag op de
Regien Rutten en
Magnus-Frits Gersons Lüneburger Heide. Hans overleed enkele maanden later, op 23 april 1945 waarschijnlijk in de trein die van
(Coii RAT)
kamp Bergen-Belsen naar een ander kamp reed. De
trein, waar Hans misschien met zijn broer Frits in zat,
strandde in Tröbitz tussen de frontlinies van Duitsers
en geallieerden. Uit informatie op internet blijkt dat
550 van de 2500 mensen in die trein van honger,
dorst, ziekte en ouderdom zijn omgekomen.
De elfjarige Frits overleefde als enige van de familie
de oorlog. Onduidelijk is nog steeds, of hij met broer
Hans in dezelfde trein zat. Hij was volgens de gegevens van Kamp Westerbork niet bij zijn ouders en
broer tijdens hun verblijf daar in 1944. Maar volgens
andere bronnen was hij samen met zijn broer Hans in
de trein waarin zijn broer Hans overleed. Vanwege de
privacywetgeving is het moeilijk een en ander te achterhalen en te verifiëren. Frits heeft een tijd in Bussum
/Maarden gewoond, maar ook in Waalwijk en tegenwoordig woont hij weer In de buurt van Naarden.
I\la de Tweede Wereldoorlog is de familie Gersons in
Tilburg in de vergetelheid geraakt. Zo is deze Joodse
familie heel lang ongezien gebleven.

Zoektocht kinderen
Op het transport van 15 februari 1944 waarmee Louis,
Martina en Hans Gersons vanuit Westerbork werden
afgevoerd, zaten verder nog 154 kinderen die de oorlog niet hebben overleefd.
In totaal hebben zo'n 18.000 Nederlandse Joodse,
Sinti- en Romakinderen het niet gehaald. Guus
Luijters en Eline Pennewaard hebben deze kinderen
een naam en een aantal ook een gezicht gegeven in
hun boek In Memoriam (2012). Het is ook dankzij het
boek van Guus Luijters dat ik de familie Gersons uit
Tilburg op het spoor kwam. De auteur had geen foto
van Hans Gersons kunnen vinden.
Tijdens een familiebezoek aan Australië in december 2011 hoorde ik dat mijn tante Regien Rutten, die
in 1952 emigreerde, haar kinderen vaak vertelde
over het gezin waar zij als kindermeisje had gewerkt.
Mijn tante had uit Tilburg enkele foto's van het gezin
Gersons meegenomen in haar fotoalbum. Deze foto's
waren tot voor kort totaal niet bekend in Tilburg. Zo
krijgt de familie Gersons na bijna zeventig jaar voor
ons een gezicht én een verhaal!
De tentoonstelling in het Amsterdamse Stadsarchief
over het boek In Memoriam, maakte veel emoties los
bij de duizenden bezoekers. Daar waren drieduizend
foto's te zien van vermoorde kinderen. Mensen herkenden daar familieleden, buurtkinderen, klasgenoten
en brachten de schrijver van het boek nog meer brieven, documenten en vooral foto's.

In november 2012 verscheen een aanvulling op het
boek In Memoriam, een Addendum waarin bijna
700 nagekomen foto's en verhalen zijn opgenomen,
waaronder ook de foto van de Tilburgse jongen Hans
Gersons m é t zijn broer en zijn ouders. De foto werd
gemaakt in betere tijden achter het huis in de Sint
Josephstraat 112, waar zij elf jaar hebben gewoond.
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De St Josephstraat
omstreeks 1918.
Rechts nr112, het woonhuis
van de familie Gersons
(Coii. RAT)

Personalia Familie Gersons-van Gelder

Hans Gersons
Geboren 10 mei 1931, Tilburg
Scholier

Magnus-Frits Gersons
Geboren 15 januari 1934, Tilburg
Scholier
11 jaar tijdens de bevrijding van Nederland op 5 mei
1945 en zijn terugkomst in Tilburg

Opnieuw gelezen

De grafsteen van Jan van Gestel (overleden 1
Lauran Toorians*

'Lauran Toorians (Tilburg
1958) is historicus en
taall<undige en publiceerde
eerder over de geschiedenis
van Tilburg
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De norbertijn Jan van Gestel was eind
veertiende eeuw pastoor van Tilburg en
het was tijdens zijn pastoraat dat het Huis
Moerenburg door de abdij van Tongerio
werd aangekocht als pastorie voor Tilburg
en Enschot. In 1911 werd in die abdij Van
Gestels grafsteen teruggevonden en tachtig jaar later verscheen ook een genealogisch artikel met een summiere biografie
van de pastoor. Recent onderzoek naar de
Moerenburg gaf aanleiding tot het opnieuw
bekijken van de tekst op de grafsteen, met
een - op details - nieuwe lezing als
resultaat.
Pastoor als ontwikkelaar

In 1991 publiceerde L.C. van Dyk o.praem., de toenmalige archivaris van de abdij van Tongerio, een artikel over Jan van Gestel, norbertijn van Tongerio en
van 1365 tot aan zijn dood op 25 juni 1395 pastoor
van Tilburg (en van Enschot).' Het was tijdens Van
Gestels pastoraat dat de abdij in 1384 de omwaterde
hoeve Moerenburg kocht en bestemde als pastorie
voor de beide parochies Tilburg en Enschot die al in
1319 onder één pastoraat waren verenigd.
Voordat hij tot pastoor werd benoemd, was Jan van
Gestel eerst proost en daarna prior van de abdij van
Tongerio geweest. Daardoor zal hij het goederenbezit
van de abdij goed hebben gekend en vertrouwd zijn
geweest met het beheer daarvan. Het lijkt er dan ook
op dat hij als pastoor naar Tilburg vi/erd gestuurd, niet
zozeer als zielzorger, maar vooral ten behoeve van
het beheer van de bezittingen van de abdij in en om
Tilburg. Het was in die tijd bepaald ongebruikelijk dat
Door Marja van Trier een pastoor de zielzorg in zijn parochie zelf waarnam
gemonteerde foto en die niet uitbesteedde aan een 'onderpastoor'. Het
van de grafsteen van pastoraat was immers in eerste instantie een bron
Jan van Gestel. 1395. van inkomsten.
(fotoWilfhedScholtes) Van Dyck veronderstelde dat dit ongebruikelijke feit

- het resideren van de pastoor in zijn parochie - in
combinatie met de aankoop van Moerenburg als pastorie kan worden gezien als teken dat de abdij plannen
had om haar bezittingen in het Tilburgse verder uit te
breiden en grootschaliger dan voorheen uit te baten.^
Als deze interpretatie juist is, lijkt van dit ambitieuze
plan weinig terechtgekomen. Na het overlijden van
Jan van Gestel duurde het weer ruim een eeuw voor
er opnieuw norbertijner pastoors daadwerkelijk op
Moerenburg zouden resideren.

De grafsteen
Van Dyck opende zijn artikel met het al even opmerkelijke 'verhaal van een grafsteen' van Jan van Gestel.^
Deze werd in 1911 bij toeval in de abdij van Tongerio
teruggevonden. Het betreft een hardstenen zerk van
136 bij 120 cm met een onversierd middenvlak met
daaromheen een 10 cm brede band met daarin op
twee van de vier stroken (boven en rechts) een grafschrift in gotische letters. De tekst dient te worden
gelezen 'van binnen naar buiten' ofwel staande op de
grafsteen. Dit sluit uit dat de steen oorspronkelijk de
sokkel is geweest van een graftombe die op het centrale deel stond of dat zich op dat middendeel ooit een
beeldhouwwerk in hoogreliëf heeft bevonden.
Zowel de voorgeschiedenis van de grafsteen als de
omstandigheden van de ontdekking in 1911 zijn onbekend en Van Dyck giste dat hij misschien werd 'blootgelegd bij graafwerken ter hoogte van de gesloopte
kruisgangen, op de plaats namelijk waar in vroegere
tijden de kloosterlingen werden begraven en waar net
in datzelfde jaar 1911 de bouw van een nieuwe reftervleugel werd aangevat'.
Tegenwoordig staat de grafsteen op het abdijterrein
buiten tegen de zijmuur van het Da Vinei-Museum.
Van Dyck beschrijft dat de steen bij zijn herontdekking
'zware sporen van cementspecie' vertoonde, zonder
daarvoor een verklaring te geven. Mogelijk werd de
steen verplaatst en 'mishandeld' in de periode 17961838 toen de abdij door de Franse revolutionairen was
gesloten en verkocht en de kloostergemeenschap in
ballingschap verbleef. Een deel van de oude kloostergebouwen werd in die periode gesloopt. Ook bij de

herstelwerkzaamheden in de eerste jaren daarna kan
de steen zijn gebruikt om metselspecie op te maken.

De inscriptie
De tekst op de steen werd door Van Dyck gelezen als:
'W/C iacet sepultu[s] [fr.] [Joh]annes d[e] Ghestele
sac[er]d[os] et can[oni]c[u]s ti[uius] ecc[les]ie qui
obiit a[nn]o d[omi]ni M° CCC° XCM° (hier ligt begraven Jan van Ghestel, priester en kanunnik van deze
kerk, die stierf in het jaar des Heren 1395).' In het
kader van een nieuwe publicatie over Moerenburg
zijn door Wilfried Scholtes (Fotografie Beeldveld) in
de zomer van 2012 nieuwe foto's gemaakt van deze
grafsteen en van de inscriptie daarop." De detailfoto's
van de tekstranden werden vervolgens door Marja van
Trier tot twee stroken aan elkaar gemonteerd zodat de
tekst op deze foto's een doorlopend geheel vormt.
Aan de hand van deze foto's, aangevuld met een autopsie van de steen zelf op het abdijterrein, kon een
nieuwe en meer nauwkeurige transcriptie worden
gemaakt. Voor de vertaling van het grafschrift brengt
deze nieuwe lezing niets nieuws. Die blijft ongewijzigd. Wel stelt zij scherper wat er precies op de steen
valt te lezen, en wat niet (of niet meer). Hieronder geef
ik eerst een diplomatische transcriptie van de tekst,
dus een zo nauwkeurig mogelijke weergave in druk
van wat er nu (anno 2012) op de grafsteen aan tekst
te zien is. Daarna volgt een interpretatie waarin de afkortingen zijn uitgeschreven en de ontbrekende tekstdelen zijn aangevuld.

Transcriptie
Tekst tussen rechte haken [...] is niet of moeilijk leesbaar. Door de beschadiging van de steen is op deze
plaatsen ook niet nauwkeurig meer vast te stellen
hoeveel letters onleesbaar zijn geworden. Tekst tussen ronde haken (...) is in het origineel afgekort en
weergegeven door een afkortingsteken.
HIC • IASET • SEPULTU[
GHESTELE/

-AjNNIS • DE

SAG(er)D(os) • ET • CAN(onicus) • H(uius) • ECC(les)IE
•QUI-OBII[T] [
j M H CCC°XC[V°]

Interpretatie
Hic jacet^ sepultus fr(ater) Johannes" de'^ Ghestele",
sacerdos et cannonicus huius ecclesie qui obiit^ anno'
dominiM°CCC°XGV°a
^ Van Dyck las hier yacef, maar de vermeende 'c'
steekt boven de regel uit en is identiek met de eerste letter van het volgende woord. De spelling \aset
is weliswaar niet correct, maar weerspiegelt wel de
middeleeuwse uitspraak en komt - zij het niet vaak ook elders in vergelijkbare inscripties voor.

" Van Dyck las [fr.j [Joh]annes. De beschadiging van
de steen is tegenwoordig zodanig dat deze lezing niet
kan worden bevestigd, maar zij zal zeker correct zijn.
De a in de naam is gedeeltelijk leesbaar en de voorlaatste letter van de naam is zeker een /
^ Van Dyck geeft d[e], maar er staat overduidelijk een
ligatuur DE (dus met beide letters aan elkaar vast).
Hierna ontbreekt de punt die elders als woordscheiding is aangebracht.
" De onderste haal van de g is op de foto lastig te zien
omdat deze is opgevuld met metselspecie. Op de
steen zelf is de letter volledig leesbaar.
De/is gedeeltelijk leesbaar.
' Van Dyck geeft a[nn]o en dit is zeker correct.
Tegenwoordig is de tekst hier geheel onleesbaar.
8 Het laatste cijfer van het jaartal is niet meer geheel
leesbaar (de C is zeker op de steen duidelijk zichtbaar). De eerste 'poot' van de U/V is zichtbaar en
vergelijkbaar met die van de duidelijk leesbare U in
QUI iets hoger in de tekst. De tweede poot lijkt bij het
schoonmaken van de steen aangekrast en is gedeeltelijk verdwenen. Het jaartal is hier dan ook aangevuld, mede op gezag van Van Dyck die voor het jaar
van overlijden van Jan van Gestel ook andere bronnen
aanvoert.^ Het afkortingsteken (de -o van millesimo,
etc.) staat steeds centraal boven de cijfergroep.

Vertaling
Zoals al aangegeven, verandert deze lezing niets aan
de reeds door Van Dyck gegeven vertaling van het
grafschrift: hlier ligt begraven Jan van Ghestel, priester en kanunnik van deze kerk die stierf in het jaar des
Heren 1395.

SvoorC
Opmerkelijk in deze inscriptie is misschien nog de
spelling 'iaset' voor Latijn /ace/'hij ligt'. Zoals hierboven al aangegeven verraadt deze hoe dit woord werd
uitgesproken op het moment dat de inscriptie werd
gemaakt (in het Klassiek Latijn werd de C altijd uitgesproken als [k] en was de uitspraak dus [yakt]).
In de middeleeuwen veranderde deze uitspraak (voor
de klinkers e en /) in de meeste Romaanse talen en vervolgens ook in Romaanse leenwoorden in andere talen - naar [s]. De spelling svoor c(en omgekeerd) komt in handschriften voor vanaf de dertiende
eeuw.^ Voorbeelden zijn te vinden in onder meer de
Miracula beatae Mariae virginis, sive Stella maris die
de Engelse auteur Johannes de Garlandia (John of
Garland) rond 1248 schreef.'' Een mooi voorbeeld van
een enigszins contemporain grafschrift met 'hlc jaset'
komt uit Catalonië en luidt:^
Anno Dei M. CCC. VIII idus julii obiit Domina Margarita
Hic Jaset, requiescat in pace. Amen

1

L.C. van Dyck, 'Joannes van Ghestel, norbertijn van Tongerio, pastoor van Tilburg (overl. 1395). Een genealogische verkenning', De
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De grafsteen van
Jan van Gestel, 1395.
(Foto WllfhedScholtes)

Het betreft hier de rijk gebeeldhouwde grafsteen van
Margarita, de echtgenote van Guillermo de Cadell.
De grafinscriptie van Jan van Gestel, die laat zien dat
deze uitspraak ('svoor c') eind veertiende eeuw ook
in Tongerio - en daarmee waarschijnlijk 'in Brabant' gangbaar was.
Een vergelijkbare 'verschrijving' is de vorm

repoce

voor repose in een Franstalige inscriptie op een gouden mantelspeld uit de veertiende eeuw die werd gevonden nabij Doune Castle in Schotland. In dit geval is
de gebrekkige spelling van de hele tekst op de mantelspeld (... / moun / coer I en+vous I repoce) reden
om aan te nemen dat het object - dat verder geheel
de Franse mode van die tijd volgt - een lokaal Schots
product is.^ Vergelijkbaar is de tekst op het zilveren tekstplaatje dat vermoedelijk laat in de vijftiende
eeuw werd aangebracht op het reliekschrijn op het
handklokje dat bekendstaat als de Guthrie Bell, eveneens uit Schotland. Hier lezen we: iohannes alexan /
dri me fieri feisit, waarin feisit uiteraard staat voor fecit}°

Het fenomeen van de verwisseling van c en s in

de spelling van Latijnse (en Romaanse) woorden was
dus gedurende de vijftiende eeuw in heel Europa wijd
verbreid.

De Tilburgse boeventaal - Dadie
Tadielbadiergsadie
badieadievadientadieadiel

Een curieus sMje Tilburgs taaleigen
Paul Spapens*
* Paul Spapens Is schrijver
en cultuuractivist. Hij schreef
o.a. talloze boeken en
artikelen over Tilburg en
volkscultuur

Bewoners Oerlesestraat voor
houten noodwoningen In
1928. Op Oerie woonden
vele smokkelaars die
onderling de Tilburgse
boeventaal spraken.
(Coll. RAT)

Badiestadie Tadielbadiergadiers,
Adievadier dadie Tadielbadiergsadie tadieadiel adies vadieadiel tadie vadiertadietlladien. Hadiet adies dadien adiek adien adientadieradiessadientadiendeadierwadierp.
Dadiet bladiekt adiendadier madieadier
adiet dadie Tadielbadiergsadie
badieadievadientadieadiel.
Op 16 november 2012 organiseerde Stadsmuseum
Tilburg in de hoofdvestiging van de Bibliotheek
Midden-Brabant aan het Koningsplein een slotmanifestatie van het project Taal van Tilburg. Een tiental sprekers liet horen, zien en voelen dat de taal van
Tilburg een prachtig staaltje identiteit is. Tijdens deze
slotmanifestatie sprak Frans Tempelaars de bovenstaande zinnen uit, die klinken als een abracadabra,
maar wat een voorbeeld was van het Tilburgs boeventaaltje - dit taaltje wordt ook wel dieventaal genoemd,
maar dat klinkt minder sympathiek dan boeventaaltje.
Frans Tempelaars is een van de laatste 'native speakers' die de Tilburgse boeventaal in zijn jeugd heeft
geleerd en die deze nog vloeiend spreekt. De vertaling van deze zinnen in het Tilburgs boeventaaltje is
als volgt:

Beste Tilburgers,
Over de Tilburgse taal is veel te vertellen. Het is dan
ook een interessant onderwerp. Dat blijkt onder meer
uit de Tilburgse boeventaal.
Samen met mijn kermismaten Hennie van Oers en
Lauran Wijffels werkte ik vanaf 1984 aan het boek
Veel Vermaak en weinig wol over de geschiedenis
van de Tilburgse kermis. In dit in 1986 gepubliceerd
boek staat een hoofdstuk over een curieus kermisonderwerp: van 1920 tot 1936 was de Tilburgse kermis
drooggelegd. Met de Amerikaanse drankbestrijding
als voorbeeld werd door middel van deze drooglegging gepoogd het drankmisbruik tijdens de kermis te
beteugelen. Gedurende de kermis mocht geen druppel
drank worden geschonken. In die tijd werd voornamelijk jenever gedronken; de pilscultuur is pas van na de
Tweede Wereldoorlog. Het is altijd interessant om vast
te stellen dat de Tilburgse trappisten daar een grote
steen aan hebben bijgedragen.

Smokkelende Tilburgers
Toen ik bezig was met het onderzoek naar de kermisdrooglegging, kwam ik er al snel achter dat er
ondanks de drooglegging geen druppel drank minder
werd gedronken tijdens de kermis. Ik ontdekte dat
de smokkelaars daar de hand in hadden. In Poppel,
en met name ook in de buurtschap Aarie, werd massaal drank gehaald en naar Tilburg gesmokkeld.
Tilburgse smokkelaars woonden in die tijd vooral op
Broekhoven, op de Koningswei en op Oerie. Er werd
in die tijd veel gesmokkeld omdat er in de Crisisjaren
een grote werkloosheid heerste. Een vader van een
gezin met jonge kinderen moest als het ware wel gaan
smokkelen. Van de zijde van de douane in Tilburg was
er opmerkelijk veel begrip voor de sociale misère van
deze gelegenheidssmokkelaars. Juist in de Crisisjaren
waren zoveel smokkelaars actief dat ze in elke niche
doken, zoals drank voor de dorstige Tilburgse kermisvierders.
Mijn belangstelling voor smokkelen was gewekt en

Van boven naar beneden:
Frans Tempelaars
Pierre Laurijsen, Willem
Jonkergouw en Wil
Sterenborg die de
Tilburgse boeventaal aan de
vergetellieid hebben ontrukt
(Foto's Paul Spapens)

dat resulteerde In het boek Smokkelen in Brabant
(1988) dat ik samen met Anton van Oirschot heb geschreven. Ik interviewde tientallen smokkelaars,
zeker ook in Tilburg. En een paar van die Tilburgse
smokkelaars vertelden me van een smokkelaarstaaltje dat zij bezigden. Moeiteloos schakelden ze over
op dit taaltje dat voor een buitenstaander inderdaad
onverstaanbaar is. Zeker als dit Tilburgs boeventaaltje
ook nog eens in het Tilburgs dialect wordt gesproken.
Deze tactiek van het boeventaaltje in het dialect werd
veel toegepast. Ik kon me ter plekke voorstellen dat
bijvoorbeeld het dialectwoord 'kaajbaand' uitgesproken in het boeventaaltje (kadieadiejbadieadiend) voor
een douanier aan de grens echt koeterwaals moet zijn
geweest. In de jaren twintig en dertig waren veel douanemensen aan de Belgische grens nog ambtenaren
uit andere delen van het land. Men wilde voorkomen
dat de vertegenwoordigers van de wet en de plaatselijke bevolking met elkaar bevriend raakten.

Komkommerverhaal in de krant
Zo verliep mijn eerste kennismaking met het fenomeen van het Tilburgs boeventaaltje. Het kwam opnieuw op mijn pad in 1996, toen het Brabants Dagblad
een zomerse komkommerserie had onder de titel
'Daar moet de krant eens over schrijven'. Lezers konden een verslaggever bestellen als ze opvallende zaken hadden te melden. Een van de mensen die contact opnam met de redactie was Pierre Laurijsen.
De in 1936 geboren Pierre Laurijsen - hij leeft gelukkig nog, ik heb hem ter voorbereiding van dit verhaal
nog eens opgezocht - sprak en spreekt de Tilburgse
boeventaal nog vloeiend. Destijds - in 1996 - belde
hij de krant op omdat hij graag in contact wilde komen
met andere Tilburgers die ze nog kenden of er ooit van
hadden gehoord.
Dit initiatief van Pierre Laurijssen bracht mij in contact met mensen als Frans Tempelaars en Willem
Jonkergouw. Je kunt stellen dat Pierre Laurijsen,
Frans Tempelaars en Willem Jonkergouw de mensen
zijn geweest die de Tilburgse boeventaal aan de vergetelheid hebben ontrukt door er ieder op zijn eigen
manier aandacht voor te hebben.
De bescheiden taaigigant Wil Sterenborg, wiens naam
ik als dialectliefhebber met sympathie gebruik, voorzag de door deze drie mannen vergaarde informatie
van een theoretische onderbouw waarvan ik voor dit
verhaal gebruik heb gemaakt. Dat ik dit verhaal hier
op kan schijven is dan ook voor een groot deel te
danken aan deze mensen. Hulde!, want de Tilburgse
boeventaal is een curieuze vorm van Tilburgse taal,
van Tilburgs immaterieel erfgoed. En hierbij moet in
gedachten worden gehouden dat de essentie van een
geheimtaal is dat ze niet bekend is c.q. bekend mag
zijn, behalve onder de ingewijden. Tot deze laatste categorie behoren voortaan de lezers van het tijdschrift
Tilburg.

Franse woorden in het Tilburgs
De Tilburgse boeventaal is een zogeheten 'geheim-

taal'. J. Moormann heeft over Nederlandse geheimtalen een standaardwerk geschreven dat in 2002 opnieuw is uitgegeven onder verantwoordelijkheid van
Nicoline van der Sijs, bekend van allerlei interessante
woordenboeken. De inhoud van dit boek gaat grotendeels over het bargoens, maar er is ook aandacht
voor andere geheimtalen, zoals de taal die zigeuners
spraken, kramertalen en boeven- en dieventalen,
joodse elementen in al deze talen en Franse woorden.
Interessant voor Tilburg is dat IVloormann in zijn boek
geregeld het Tilburgs bargoens aanhaalt. Hieruit leren
we dat in het Tilburgse bargoens slechts 1,2 procent
van de woorden van Franse origine is.
Een paar voorbeelden: 'Vooi tippelen' wil zeggen
'weglopen'. 'Vooi' komt van het Franse 'voie'. 'Lar' wil
zeggen 'spek' en komt van het Franse woord 'lard'.
Geen van deze woorden komt overigens voor in het
Tilburgs dialect.
Vergeleken met het Tilburgs dialect komen er dus
zeer weinig Franse woorden voor in het Tilburgse
bargoens. Als verklaring geeft Moormann daarvoor
dat een zwerver geen Frans spreekt. Hij heeft geen
mondeling verkeer met Franse zwervers. De enkele
Franse woorden zijn opgevangen aan de taalgrens
of overgenomen uit de volkstaal in streken tegen de
taalgrens met zijn sterke Franse inslag. Het bargoens
van Roeselare bijvoorbeeld bestaat uit twaalf procent woorden van Franse oorsprong. Opvallend is dat
Moormann geen verband legt tussen het Tilburgse
bargoens en het Tilburgs dialect dat behoorlijk wat
Franse woorden kent.
Ik noem er een paar:
B a k k e t è l : kleinigheidje, van het Franse 'bagatelle';
Apparènsie maoke: aanstalten maken, van het Franse
apparent (zichtbaar);
Ambras: heibel, van het Franse 'embarras';
Kadeej, een uit de kluiten gewassen man, van het
Franse 'cadet' (de jongste);
Tuup of tuut: fietsband, van het Franse 'tube';
Bombezjoere: uitgaan en flink wat verteren, van het
Franse 'bambocher' (boemelen).

Bargoens
Tot op heden heb ik een aantal begrippen door elkaar
heen gebruikt: bargoens, geheimtaal, boeven- en
dieventaal. Er is een groot verschil tussen bargoens
en een boeventaal. Het bargoens maakt gebruik van
vaste woorden, een geheimtaal versleutelt gangbare woorden in het Nederlands of in het dialect.
Het bargoens is voortgekomen uit het Jiddisch en het
Hebreeuws en het bevat bijvoorbeeld Nederlandse- en
zigeunerwoorden en het is zeker ook beïnvloed door
het Hoogduits. Het bargoens werd tot in het midden
van de vorige eeuw nog volop gesproken door woonwagenbewoners, joden, zigeuners en mensen die
contacten hadden met deze groepen. In Tilburg leven nog heel wat mensen die het bargoens machtig
zijn, of althans voor een deel, maar als je goed luistert hoor je ook dat deze originele taal aan het uitsterven is. Het zou goed zijn als iemand eens een in-

ventarisatie zou maken van het nog levend Bargoens
van de Tilburgers. Wat het Nederlands betreft: Veel
Bargoense woorden maken inmiddels deel uit van
de gewone spreektaal, een verschijnsel dat zich met
name in Nederland voordoet:
Ik noem een paar Bargoense woorden die bekend voor
zullen komen:
bajes (een Jiddisch woord), bekakt, bisnis (zakenleven), gabber (vriend, Jiddisch), hufter, lef (durf, Jiddisch), saffie (sigaret, Perzisch).
Ook de bijnamen van het vroegere Nederlandse geld
waren bargoens - en noteer dat ze niet in zwang zijn
gekomen voor de Euro: heitje: een kwartje, piek: een
gulden, knaak: rijksdaalder, meier: honderd gulden.

Lettertalen
Bargoens werd gesproken zodat iemand anders het
niet kon verstaan. Dat was dezelfde reden om een
boeventaal te spreken, in het bijzonder de taal die
door Wil Sterenborg een 'adie-taal' wordt genoemd.
De Tilburgse boeventaal is een 'adie-taal'. Moormann
rekent in zijn standaardwerk De geheimtalen talen
die bestaan uit door middel van een ingevoegd element vervormde woorden tot de 'lettertalen'. Volgens
deze opvatting is de Tilburgse 'adie-taal' een 'lettertaal'. Dit type taal is ogenschijnlijk de eenvoud zelve.
Menigeen zal in zijn jeugd wel eens met zijn vriendjes
op hetzelfde principe een eigen geheimtaal hebben
bedacht en gesproken. Bijvoorbeeld door achter elk
woord 'as' te gebruiken en tevens de beginmedeklinker naar achteren te schuiven. 'Aatgas ijgas eemas?'
staat dan voor 'gaat gij mee?' Zo zijn allerlei variaties
te bedenken.
Van het fenomeen 'lettertaal' zijn tal van voorbeelden
te geven uit binnen- en buitenland. Voor zover bekend
is de Duitse taalgeleerde Thürneysser de eerste die
in 1583 over geheimtalen heeft geschreven. Daarin
wordt ook gewerkt met de invoeging van letters. Een
voorbeeld: Vatabeter is vater. Aan 'vater' is 'abet' toegevoegd.
De oudste Nederlandse bron is Adriaan van de Venne,
een in zijn tijd bekende rederijker uit de zeventiende
eeuw. Hij gaf het zeer interessante, in het bargoens
geschreven Liber Vagatorum uit, 'Het boek van de
zwervers'. Daarin maakt hij gewag van een 'hael-tael'
(steeds met 'ae' geschreven) die volgens Adriaan van
de Venne 'uyt de outheyt is voortgebracht...' Een paar
voorbeelden volgens Adriaan van de Venne:
'akarm' is arm, 'akals' is als, 'Broekoedekers' is broeders. Het principe is duidelijk: na een klinker wordt
deze klinker herhaald met toevoeging van een 'k'.
In een aanhangsel bij zijn Algemeen Nederduitsch en
Friesch idioticon uit 1874 behandelt Johan Winkler de
'brabbeltalen', zoals hij die noemt. Hij beschrijft er een
van de Leeuwarder schooljeugd, waarin na elke lettergreep 'mer' werd ingevoegd. Dit systeem was toen
wijd verspreid in Duitsland. Ook het Engels kent dit
taaifenomeen, dat daar 'back slang' wordt genoemd.
Trouwens, dergelijke omkeertalen komen in heel de
wereld voor, bijvoorbeeld onderdo Hindoestanen.

Adie-taal
Er bestaat dus een rijke variatie aan 'lettertalen', van
eenvoudig kindprobeersel tot zeer ingenieuze vormen.
Een variant die ook al langer bestaat en in meerdere
delen van Nederland werd gesproken, was de 'adietaal'. De Tilburgse boeventaal is een 'adie-taal'.
IsidoorTeirlinck publiceerde in 1886 het Woordenboek
van Bargoensch en daarin heeft hij het onder meer
over een 'die-taal', door hem als volgt beschreven:
'Een soort brabbeltaal van Hollandsche schoolkinderen, welke hierin bestaat dat vóór iedere eindletter
van het woord 'die' gevoegd wordt.'
Een paar voorbeelden: 'stadied' is stad, 'stradiet' is
straat
Het Tilburgs boeventaaltje vervangt elke klinker door
'adie'. Hup (hadiep)
Willem (Wadielladiem) II (twadie): Hadiep Wadielladiemtwadie.
Zoals in het begin van mijn verhaald verteld, hebben Frans Tempelaars, Willem Jonkergouw en Pierre
Laurijsen veel betekend voor het behoud van de
Tilburgse boeventaal. De in het Tilburgs immaterieel
erfgoed geïnteresseerde Willem Jonkergouw legde in
1988 door Pierre Laurijsen uitgesproken woorden en
zinnen vast op een cassettebandje. Hij stelde het ter
beschikking van het archief, dat het onlangs heeft laten digitaliseren. Martien Wijtmans kweet zich daarbij
als vrijwilliger.
Pierre Laurijsen en Frans Tempelaars zijn oorspronkelijke sprekers van de Tilburgse boeventaal. Wat
deze twee Tilburgse heren met elkaar gemeen hebben is dat ze zijn geboren en getogen op Oerie. Het
staat vast dat het 'adie-taaltje' hier zijn oorsprong
vindt, maar het kende een grotere verspreiding. In
1988 publiceerde de vooraanstaande Goirlese heemkundige Jan Hoogendoorn in heemtijdschrift Rond de
Schutsboom een artikel over de boeventaal op basis
van de informatie van Willem Jonkergouw. Volgens
Jan Hoogendoorn werd het Oerlese 'adie-taaltje' ook
gesproken door Goirlese smokkelaars. Het taaltje
raakte over de stad verspreid toen de Tilburgers vanaf
de Tweede Wereldoorlog op steeds meer andere plekken in de stad gingen wonen. Toen bijvoorbeeld de
wijk Het Zand werd gebouwd, kwam het Tilburgs boeventaaltje ook daar voor.

Het taaltje van Oerie
Een curieus detail is dat de bewoners van de wijk
Broekhoven het onder de knie probeerden te krijgen, maar tot leedvermaak van die van Oerie lukte
dat maar matig. Dat zou weer hebben geleid tot een
Broekhovense variant, die ik overigens niet ken. Of
beter: nóg niet ken, want ik heb het plan verder te
gaan met mijn onderzoek naar het Tilburgs boeventaaltje.
Op Oerie was het vooral een taal die door het manvolk werd gesproken, hoewel er zeker ook meisjes en
vrouwen waren die het kenden. De kennis werd spelenderwijs doorgegeven en opgepikt. Daarbij moet je

je voorstellen dat het de gewoonte was dat na schooltijd of na werktijd jongens en mannen op bepaalde
straathoeken bij elkaar schoolden - hangplekken,
zegt men tegenwoordig - die toen een zeer belangrijke sociale functie hadden. Er was immers niks anders te doen dan bij elkaar staan, sterke verhalen te
vertellen of schuine bakken, rotzakkerij uithalen (a la
bèlleketrèkke) of elkaar een boeventaaltje leren.
Het Oerles boeventaaltje werd zeer veel gesproken,
deels voor de flauwekul en om zich van anderen (bijvoorbeeld die van Broekhoven) te onderscheiden,
maar niet in de laatste plaats om met elkaar te kunnen communiceren zonder dat anderen het verstonden. Frans Tempelaars bijvoorbeeld vertelde tegen
mij dat hij en zijn vriendjes in de 'adie-taal' met elkaar
afspraken om appels te gaan jatten in de tuin van
Diepen. Op Oerie woonden veel smokkelaars en die
spraken onder elkaar louter het Oerles boeventaaltje,
liefst ook nog eens in de voor de import-Tilburger onverstaanbare dialectvariant.
Frans Tempelaars leerde het 'adie-taaltje' in de oorlogsjaren. Het staat voor mij wel vast dat het taaltje
in de jaren twintig van de vorige eeuw op Oerie is
geïntroduceerd. Volgens Frans Tempelaars zou een
zekere Pauw Schuurkes de bron op Oerie zijn. Hij op
zijn beurt leerde het taaltje van zijn tante Cor. Het is
vrijwel onmogelijk te achterhalen waar, wie of wat de
oorsprong was. Ik sluit een relatie met een woonwagenkamp in Oss niet uit omdat de bewoners ook een
'adie-taal' spraken. Een andere mogelijkheid is een
relatie met een woonwagenkamp in Weert, waar volgens Moormann een 'adie-taal' werd gesproken op
basis van het bargoens. Wat de herkomst betreft is
dus nog veel onduidelijk en het is beslist niet zeker dat
dit ooit nog opgehelderd wordt.

'ladievadie' ('love')
Ondertussen wordt het Tilburgs boeventaaltje door
nog maar weinig mensen gesproken, maar verdwenen is het nog niet. Getuige onder anderen mensen
als Frans Tempelaars, Willem Jonkergouw en Pierre
Laurijsen. De laatste leerde het taaltje aan zijn in
1972 geboren dochter Yvonne. Zij trad in juni 2003 in
het huwelijk. Ze vertelde tegen mij: 'Ja, ik sprak dat
taaltje vroeger met mijn vader onder het eten en op
feestjes als wij iets tegen elkaar wilden zeggen en
niet wilden dat anderen dat hoorden. Ik heb het een
paar vriendinnetjes ook geleerd rond mijn 12-16e jaar
en toen ik mijn huidige man leerde kennen, heb ik het
hem aangeleerd als een soort koostaaltje naar elkaar.
Toen we besloten te trouwen wilden we het taaltje in
onze trouwringen vastleggen. Eigenlijk wilden we de
tekst: 'adiek hadieuw vadien jadieuw'( Ik hou van jou).
Maar dat was te lang helaas. Daarom werd het 'ladievadie' oftewel 'love'.

Literatuur en bronnen
'Wadie kadient hadiet Tadielbagiergs tadieltjadie?.
Het Tilburgse boeventaaltje van Pierre Laurijsen', in:

Yvonne Laurijsen ieerde van
tiaar vader Pierre Laurijsen
tiet Tiiburgse boeventaaitja
in 2003 trad zij in het
huweiijli met Eril< Ivlantei.
in hun trouwringen staat
'ladievadie'oftewel 'love'.
(Foto Paul Spapens)

Om zelf te oefenen
De Tilburgse boeventaal steekt simpel in elkaar. Het is enkel een kwestie van het vervangen van elke
klinker door 'adie'. Het woord 'het' wordt dan 'hadiet' en het woord 'van' 'vadien'. Het uitspreken vraagt
enige oefening, maar heb je het eenmaal onder de knie, dan klinkt de Tilburgse boeventaal als een taal uit
een heel ver land, terwijl deze 'adie-taal' toch gewoon uit de Tilburgse wijk Oerie stamt. Door in plaats van
Nederlandse woorden dialect te gebruiken, kan helemaal niemand het meer volgen - op de Tilburgers na dan
natuurlijk....! Om de 'adie-taal' te oefenen maken we gebruik van een ander fenomeen: het Tilburgs als de
'kortste' taal van Nederland.
Dit behoort tot de mogelijkheden - Jè dè kan:
Dadiet badiehadiert tadiet dadie madiegadieladiekhadiedadien - Jadie dadie kadien
Zou u dat eens willen herhalen? - W è ? :
Zadie adie dadiet adiens wadielladien hadierhadieladien? - Wadie?
Zulks ben ik geenszins van plan - Dè dénk nie nee:
Zadielks badien adiek gadienszadiens vadien pladien - Dadie dadienk nadie nadieadie
Hetgeen u mij vertelt, verbaast mij ten zeerste - Wè zidde naa wir?:
Hadietgadien adie madie vadiertadielt vadierbadiest madie tadien zadierstadie - Wadie zadieddadie nadie
wadier?
Dit wordt door mij als bijzonder spijtig ervaren - Dès sund:
Dadiet wadierdt dadier madie adiels badiezadiendadier spadietadieg adiervadieradien - Dadies sadiend
Ligt dat binnen het kader van uw bevoegdheden? - Meude gij dè w è l ? :
Ladiegt dadiet badiennadien hadiet kadiedadier vadien adiew badievadiegdhadiedadien? - Madiedadie gadie
dadie wadiel?
Het leven van een Tilburger gaat niet over rozen - T i s aatij we:
Hadiet ladlevadien vadien adien Tadielbadiergadier gadiet nadiet adievadier radlezadien -Tadies
adieadietadie wadie
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Fietsen in het Stadsmuseum
Maarten Bokslag*

' Maarten Bokslag In Nederland zijn relatief weinig antieke fiet(Alkmaar 1965) sen bewaard gebleven. De fiets is hier zo gestudeerde letteren en
woon, dat er altijd wel een zoon, neef of nicht
communicatiekunde
was die het oude barrel nog kon gebruiken.
aan de Universiteit
Utrecht Sinds 1983 In de grote families van vroeger werden fietwoonachtig in Tilburg. sen letterlijk 'opgereden'. Des te zeldzamer
Werkzaam als freelance
zijn de twee 19e-eeuwse fietsen die deel
journalist en copywriter
Verzamelt antieke fietsen uitmaken van de collectie van Stadsmuseum
en is voorzitter van de
Tilburg.
Vereniging De Oude Fiets

De eerste fietsen
De loopfiets die ook wel
'boneshaker' werd genoemd
werd omstreeks 1870 in
Tilburg gebouwd (Coll
Stadsmuseum Tilburg, foto
Charles Wagenaar)
(p21) De zogenaamde
'knapen safety' van rond
1890 van rijwielhandelaar A.
Damen uit Tilburg De fiets
is vermoedelijk uit gekochte
onderdelen vervaardigd door
Tilburgse smiddC Smeekens
(Coll Stadsmuseum Tilburg
foto Charles Wagenaar)

Het museum beschikt over een 'boneshaker' van circa 1870 en een 'kinder safety' van rond 1890. Twee
zeldzame rijwielen, die deel uitmaken van het Tilburgs
erfgoed. Beide fietsen passen bovendien keurig in de
vroegste geschiedenis van de fiets.
Door historici wordt de loopfiets met sturend voorwiel beschouwd als de eerste fiets. Het model werd
in 1817 ontwikkeld door de Duitse baron Von Drais,
die er verre reizen mee maakte en een ware rage ontketende. De rage woei echter net zo snel over als die
gekomen was. Pas in 1862 kwam 'het rijwiel' weer in
het nieuws, toen de Fransman Pierre Michaux patent
verkreeg op een loopfiets met pedalen op het voorwiel. Deze allereerste echte fiets had een zwaar stalen frame en houten karrewielen, met de gebruikelijke
stalen band als loopvlak.

Boneshaker
In Frankrijk en Engeland werden duizenden van deze
fietsen verkocht aan jongelingen uit de hogere burgerij. In het boerse Nederland duurde de opmars
veel langer, pas in 1869 werd in Deventer de 'Eerste
Nederlandse Rijwielfabriek H. Burgers' opgericht.
Burgers was een ondernemende smid, die besloot
fietsen in serie (na) te gaan bouwen.
Precies datzelfde, het nabouwen van Franse en
Engelse fietsen, gebeurde overal in het land. Vaak
had een smid enkel een plaatje van een fiets. Op
basis daarvan ging hij aan het werk om zo'n wonderlijk vervoersmiddel te bouwen. De boneshaker
(bottenschudder) van het Tilburgs Stadsmuseum is
zonder twijfel ook van een plaatje nagebouwd. Het
is een puur ambachtelijk product, ruw afgewerkt en
enigszins uit verhouding. Het is aannemelijk dat een
Tilburgse smid deze fiets rond 1870 bouwde. Hoe dan
ook heeft de fiets met veel gekletter door de straten
van Tilburg gereden, waarbij de berijder werd aangestaard door samendrommende mensen. Die mensen
waren overigens niet allemaal even enthousiast. De
paarden sloegen op hol van het enge ratelende ding
en het kwam regelmatig voor dat wielrijders werden
gemolesteerd of met stenen bekogeld.
Waarschijnlijk viel dat in het vroeg-industriële Tilburg
nog wel mee. Deze fiets staat bekend als 'de eerste
fiets van Tilburg' en werd in 1929 aan de gemeente
geschonken door bemiddeling van gemeenteraadslid en amateurhistoricus Lambert de Wijs, die zich
destijds enorm inspande voor het opbouwen van de
collectie van 'het a.s. museum'. De schenker van de
fiets was zeepfabrikant Hubertus Abraham van den
Muijsenbergh (geboren 1873). Zijn vader Cornelis (geboren 1838) had aan de Zomerstraat 5 een handel in
ijzerwaren (import en fabricage) en heeft de fiets wellicht zelf gemaakt of laten maken bij een smid. Kan
deze Cornelis van den Muijsenbergh dan de eerste
fietser van Tilburg zijn?
Dat is mogelijk, hoewel oud-voerman Kees Smeulders
(1849-1935) in zijn rubriek 'Mijne Memories' in de
Tilburgsche Courant Man 29 mei 1926 schrijft dat hij
in 1863 de jurist Jan Lommen op een driewielige fiets
door de Heuvelstraat heeft zien rijden. Of die herinnering van een destijds 14-jarige knaap helemaal juist
is? Het is mogelijk, wellicht werd de (zelfgebouwde)
fiets door hefbomen voortbewogen of was het een variant op de loopfiets. De aandrijving door pedalen was

pas net uitgevonden in Parijs en zal zich beslist niet zo
snel hebben verspreid.

'Knapen safety'
Ook aan de tweede fiets uit de museumcollectie kleeft
een mooi verhaal. Het is een vrij kleine fiets, een
'knapen safety', zoals dat destijds heette. De fiets is
geheel van staal, met centraal tussen de wielen geplaatste pedalen die met een ketting het achterwiel
aandrijven. Daarmee lijkt het al behoorlijk op een moderne fiets, al is deze grover en zwaarder uitgevoerd
en heeft het model nog massief rubberen banden.
Het zou nog een paar jaar duren, rond 1893, voor de
fietsfabrikanten massaal overstapten op de door John
Dunlop uitgevonden luchtband.
Een jongensfiets van rond 1890 is bijzonder zeldzaam.
Fietsen waren in die jaren nog zo kostbaar dat enkel
de bovenklasse zich er een kon permitteren. Wie dan
ook nog een fiets voor zijn zoon kon kopen was écht
rijk.
De fiets in het Stadsmuseum is in een buitengewoon
originele staat: er is geen onderdeel vervangen. Wel
valt op dat het frame Is beschadigd. Naar de oorzaak
van de beschadiging kunnen we slechts gissen. Het is
ook niet meer bekend wie de fiets aan het museum
heeft geschonken. Rijwielhandel Kees van Asten aan
de Stationsstraat, waar het fietsje jarenlang werd
tentoongesteld, gaf aan dat de fiets volgens de overlevering een aanrijding heeft gehad met een tram. In
principe is dat mogelijk, want de stoomtrams naar
Hilvarenbeek en Waalwijk reden tot halverwege jaren '30 door de straten van de stad. Aan de andere
kant: in oude exemplaren van de Tilburgsclie Courant
is niets terug te vinden over een dergelijk ongeval,
terwijl die krant toch de gewoonte had elke lokale geRudolf Diepen (1875-1920) poseert trots voor de fotograaf op een toen al bijzondere Inge bi,beurtenis te vermelden. Laten we in ieder geval hopen
waar hij wellicht als jongeling nog op heeft gereden. De foto is rond 1910 genomen en Diepen dat
is de jongeman op de fiets met de schrik vrijkwam.
duidelijk een heer in goeden doen: de fiets met cardanaandrijving waar hij op zit
behoorde destijds tot de allerduurste fietsen die te koop waren.
Damen en Smeekens
Diepen was van 1915 tot zijn dood in 1920 lid van de Eerste Kamer (Coll. RAT) Op de stuurhuis van deze safety (veiligheidsfiets) zit
een messing schildje met de tekst 'A. Damen, Tilburg'.
Heel bijzonder, want dat geeft wat extra Tilburgse
historie aan dit rijwiel. Auguste Damen adverteerde
al op 26 oktober 1884 in de Tilburgsche Courant mt
'Reparatiën Naaimachinen', gevestigd aan de Van
Gilsstraat A.29. Hij kwam dat jaar uit het Belgische
Schaarbeek en schreef zich in Tilburg in als werktuigbouwkundige. Samen met de Tilburgse smid J.C.
Smeekens adverteerde hij tussen april en september
1888 diverse malen in de Tilburgsche Courant. Een
plaatje van een 'hoge bi'(zie kadertekst) ging vergezeld van de tekst 'Fabriceeren en leveren alle soorten
vélocipèdes'. Beiden staan dat jaar ook in de ledenlijst
van de ANWB vermeld als 'Velocipèdefabrikant'.
De samenwerking blijkt echter geen succes en begin 1889 gaan Damen en Smeekens ieder hun eigen
weg. Smeekens op het Goirke 'maakt en levert alle
soorten Vélocipèdes', zo adverteert hij 12 mei 1889.
Precies twee weken later adverteert Auguste Damen
met de 'snelloopendste Engelsche Vélocipèdes, alsook eigen fabrikaat'. Vanuit Poststraat 1099 (in 1910
omgenummerd tot Poststraat 8; het pand bestaat

Advertentie in de Tilburgsche
Courant van 15 juli 1888.
(Coii. Koninklijke Bibliotheek,
Den Haag)
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De hoge bi
De twee hier besprol<en Tilburgse fietsen dateren van rond 1870 en 1890. De
vorm is min of meer vergelijkbaar. Toch ontstond én verdween in de twintig
jaar tussen deze beide rijwielen nog een totaal ander type fiets: de hoge bi.
Een archetypisch model met een enorm voorwiel en een heel klein achterwiel,
dat behoorlijk wat handigheid (en durf) vereiste om erop te rijden. De hoge bi
was een doorontwikkeling van de boneshaker, waarbij de houten karrenwielen
voorzien werden van lichte metalen spaken en een dunne velg. Deze constructie maakte het mogelijk om het voorwiel steeds groter te maken. Dat vonden
rijders belangrijk, want een groter voorwiel betekende dat met één slag van de
pedalen meer afstand werd afgelegd; je ging harder. Races met de hoge bi waren populair en daarbij werden snelheden van meer dan veertig kilometer per
uur bereikt. Ongelooflijk, als je anderhalve meter boven de weg zit!
De hoge bi was een gevaarlijk rijwiel, de kans dat de rijder voorover viel was
altijd aanwezig. Vooral ouderen en mensen met iets minder lef keken enigszins
jaloers naar de helden op de hoge bi. Toen in 1885 de 'safety bicycle' werd geïntroduceerd, waarbij de rijder tussen de wielen zat en het achterwiel met een
ketting werd aangedreven, voorzag dit veilige lage model ook werkelijk in een
behoefte. Rond 1890 werd de laatste hoge bi verkocht en het model verdween
al snel volledig uit het straatbeeld.
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nog) adverteert hij op 24 mei 1891 nog met vélocipèdes, met een special accent op kinder-safety's. Het is
zeer aannemelijk dat de fiets uit het Stadsmuseum in
de jaren 1889-1891 door Auguste Damen is geleverd,
want na 1 januari 1892 plaatst hij geen advertenties
meer. J.C. Smeekens vestigde zich in de Mariastraat
en maakte daar naam als de eerste (ANWB-) Bonds
Rijwielhersteller van Tilburg.

Eigen productie
Ondanks dat Damen en Smeekens spreken van eigen productie, had Tilburg destijds beslist geen eigen fietsenfabriek. De Engelse industrie was in die
jaren overheersend, en aan de afwerking van de
jongensfiets is duidelijk te zien dat dit een in serie
vervaardigde fiets is. Fietsenmakers kochten graag
losse onderdelen en frames in Engeland, om die zelf
samen te bouwen tot een fiets. Zo zal de fiets in het
Stadsmuseum ook zijn ontstaan. De gekneusde safety zit onder het vuil, van ongeveer een eeuw stilstand.
Een goede schoonmaakbeurt zou nog wel eens wat
geheimen prijs kunnen geven, bijvoorbeeld waar het
gaat om ingeslagen merknamen of serienummers.
Het grote raadsel, hoe de fiets beschadigd geraakt is,
zal wel altijd onopgelost blijven.
Meer informatie omtrent oude en antieke fietsen op:
www.oudefiets.nl en www.antique-bicycles.net
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Lokvogels en-vinkjes

Vrouwelijke bediening in Tilburgse cafés in de jar
twintig en dertig
Astrid de Beer
'Astrid de Beer studeerde
Gesctiiedenis en Taai- en
Cuituurstudies aan de
Universiteit van Utrecht
Vanat2008 is zij werl<zaam
bij Regionaai Archief Tiiburg.

In de jaren twintig en dertig mochten caféhouders niet zomaar vrouwelijk personeel in
hun lokaal laten werken, uitgezonderd hun
eigen echtgenote. Dit had te maken met de
openbare zedelijkheid en de ongeoorloofde
praktijken van "damesbediening". Als men
voor vrouwelijke bediening in aanmerking
wilde komen, dan moest dat eerst schriftelijk aangevraagd worden bij de burgemeester, vergezeld van 'een reden van noodzakelijkheid'.

Vervolgens stelde de politie een onderzoek in naar
de maatschappelijke en zedelijke levenswandel
van zowel de betrokken vrouw als de caféhouder.
Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek,
bracht de commissaris van politie positief of negatief advies uit aan de burgemeester. De noodzaak om
vrouwelijke bediening - in plaats van een kelner - in
het café te willen hebben werd vaak niet urgent genoeg bevonden en in vele gevallen bleek het ook om
zogenaamde 'lokvogels' te gaan, meisjes en jonge
interieur van café Van Bavei vrouwen wier aanwezigheid in cafés bedoeld was om
aan de Kioosterstraat tijdens bezoekers te lokken en tot drinken aan te zetten.
de Eerste Wereidooriog. Toestemming voor vrouwelijke bediening werd niet
zomaar gegeven: Johanna van der Loo, uitbaatster
(Colt RAT]

van c a f é - r e s t a u r a n t l'lndustrie, wilde graag de eerste week van september 1921 vrouwelijke bediening
in het buffet, te weten mejuffrouw Anna Verhoeven.
Onderzoek wees uit dat genoemde juffrouw op maatschappelijk en zedelijk gebied gunstig bekend stond
en 'dat mij geen feiten of omstandigheden zijn bekend
geworden die zouden kunnen leiden tot weigering van
de gevraagde toestemming', aldus de commissaris
van politie. Als de toestemming verleend werd, dan
moest er een afschrift van dit besluit duidelijk zichtbaar en leesbaar worden opgehangen in het café. Een
vergunning werd altijd afgegeven voor een bepaalde
periode en moest jaarlijks vernieuwd worden. In 1933
vroeg J. Verheij een vergunning aan voor zijn dienstbode Wilhelmina Capelle om verschillende werkzaamheden te verrichten in zijn café, zoals schoonmaken,
glazen spoelen en tappen. Verheij kreeg de gevraagde
toestemming: Op het gedrag van Wilhelmina Capelle
was niets aan te merken en ook Verheij - zo staat in
het politierapport - 'is geen persoon, van wien vermoed wordt dat hij met het hebben van vrouwelijke
bediening bijoogmerken beoogt. Hij is voornamelijk tot
het verzoek gekomen, omdat hij lijdende is aan rheumatisch gewrichtslijden, hetgeen door den arts werd
bevestigd.' Wilhelmus Horrevoets vroeg toestemming
aan voor twee dienstboden, omdat zijn echtgenote
door haar slechte lichamelijke gesteldheid niet altijd in
staat was om de bediening van het café waar te nemen tijdens zijn afwezigheid. Het café van Horrevoets
was niet drukbezocht, dus de politie oordeelde dat
toestemming voor één dienstbode meer dan voldoende was.

'Een gevaar voor de zedelijkheid'
Aanvragen voor vrouwelijke bediening werden met
grote regelmaat afgewezen. Zo liet de commissaris
van politie in 1933 aan de burgemeester het volgende
weten: 'de persoon van Arnoldina Neggers leevert
op het oogenblik nog geen bezwaar op om dienst te
doen in een verlofslokaliteit, terwijl de wijze, waarop
de verlofzaak van J.A. Snellen wordt geëxploiteerd,
en het gedrag van dien exploitant, thans niet van dien
aard zijn dat een vrouwelijke bediende niet in zijn inrichting behoort te worden toegelaten'. Toch gaf hij
een afwijzend advies, en wel om de volgende redenen: 'de ondervinding heeft geleerd, dat in het algemeen in verlofzaken, waar vrouwelijke bediening aanwezig is, al dan niet met het vooropgezette, a priori

CAFE-BILLARD

Drie jongemannen voor
café C. de Brouwer in de
Koningstraat in de jaren
twintig (Coii RAT)

niet te bewijzen, doel om als lokvogel te dienen, het
bezoek door jongelui toeneemt. De oorzaak hiervan
ligt voor de hand en draagt het aanwezig zijn van een
jeugdige vrouwelijke bediende in een dergelijke zaak
de kiem van kwaad in zich. In vele gevallen zal dit
spoedig tot een werkelijk kwaad leiden, zonder dat dit
door de politie in feite te constateeren valt. Ik ben bij
mijn advies uitgegaan van het standpunt dat dit risico
gedragen zou kunnen worden op gronden van noodzakelijkheid b.v. ziekte van de echtgenoote van den
caféhouder e.d. Een geval van noodzakelijkheid is hier
niet aanwezig, daar bedoeld café niet druk bezocht is
en man en vrouw gemakkelijk de bediening af kunnen. In een niet druk café als dit lijkt mij het risico nog
grooter, gezien den overvloedigen tijd voor de vrouwelijke bediende om met de gasten conversatie en eventueel connecties aan te knoopen, zeer zeker als de
dienstbode in moet vallen bij afwezigheid van meester
of meesteres.' Een andere reden om in dit geval afwijzend te besluiten was omdat meerdere caféhouders,
die in vergelijkbare omstandigheden verkeerden, een
degelijke vergunning werd geweigerd. Caféhouder
Cools vroeg toestemming om de dienstbode, Maria
van lersel, te mogen laten helpen in zijn café aan het
Piusplein, 'aangezien ik een kind van VA jaar heb'.
Hoofdagent van politie Raaphorst onderzocht de zaak

en concludeerde 'dat op het maatschappelijk gedrag van Maria van lersel, gescheiden echtgenoote
van Hendrik Weisz, niets ter hare nadeele bekend is'.
Over haar zedelijk gedrag echter, wist de hoofdagent
te verklaren 'dat zij in de avond van 7 juni 1921 door
de agenten van politie te Tilburg Bok en Corsten met
zekeren Piet Goovers in het veld is aangetroffen, die
op dat oogenblik vleeschelijke gemeenschap met haar
had'. Ook Cools zelf had een slechte reputatie op zedelijk gebied, zodat er ernstige bezwaren bestonden
om hem de gevraagde toestemming te verlenen. Een
besluit kon ook afwijzend uitvallen op grond van de
leeftijd van de vrouwelijke bediende. Het betrof hier
de achttienjarige Engelberta Heerkens, een zus van
caféhouder Heerkens: 'Waar Heerkens gehuwd is, is
hare hulp aldaar niet noodzakelijk. Ik meen dan ook,
mede met het oog op haar jeugdigen leeftijd, afwijzend te moeten adviseeren', aldus het politierapport.
Meesters kreeg ook geen toestemming om zijn Duitse
dienstbode Hedwig Laskowski dienst te laten doen in
zijn café. Volgens de commissaris van politie konden
de aanvrager en zijn echtgenote gemakkelijk de werkzaamheden van hun café in de Zomerstraat zonder
vrouwelijke bediening verrichten. En omdat 'bedoeld
meisje thans des namiddags reeds dikwijls in het café
zit zonder dat zij daar werkzaamheden behoeft te verrichten' leek het erop dat de vrouwelijke bediening
meer tot doel had om publiek te trekken. Johannes
van der Lee vroeg vergunning om zijn schoonmoeder,
Elise Embregts, in zijn café dienst te laten doen. Van
der Lee was koperslager en zijn echtgenote, die het
café runde, moest 6 weken in het ziekenhuis opgenomen worden. Bij afwezigheid van zijn vrouw kon hij
het café niet draaiende houden. Volgens de commissaris van politie had Van der Lee, mede met het oog
op de aanstaande kermis te Tilburg, zeker hulp nodig. Het zedelijk en maatschappelijk gedrag van Elise
Embregts was volgens de inlichtingen van de politie te
Breda, waar zij vandaan kwam, echter zeer ongunstig.
Zij was daar bekend als publieke vrouw, en 'alhoewel
zij hier nimmer terzake voor eenig strafbaar feit werd
geverbaliseerd, en zij zich steeds rustig gedraagt',
meende de commissaris van politie te Breda, 'dat een
regelmatig verblijf in een zelfde verlofslokaliteit een
gevaar voor de zedelijkheid zal opleveren'.

"Een café zonder meisje is niets"
Veel cafés en verloflokalen werden - o.a. door de beperkte verkoopsmogelijkheden - niet druk bezocht en
gingen er zodoende sneller toe over om een attractie
aan hun zaak te verbinden om toch bezoekers binnen
te krijgen. Het aantal cafés met een volledige vergunning (waar ook sterke drank geschonken mocht worden) was aan een maximumstelsel gebonden, wat
inhield dat het aantal vergunningen per gemeente
gekoppeld was aan het aantal inwoners. Na 1934
werd er ook een maximumstelsel voor het schenken
van zwakalcoholische drank ingesteld (Verlof A).
Lokvogels waren een extra attractie voor de zaak die
opwoog tegen de beperkte verkoopsmogelijkheden.
Een vrouw - liefst een aantrekkelijke - in je etablissement trok manvolk aan, dat tot verteren aangezet

moest worden om zodoende de omzet te vergroten.
Cafés die voorheen niet drul< bezocht werden, kregen
steeds meer klandizie als er geregeld een meisje aanwezig was. Dit had als gevolg dat steeds meer c a f é houders - illegaal - lokvogels in hun etablissementen
gingen houden. De concurrentie tussen de cafés was
groot, vooral in tijden van economische crisis. In 1937
wist de commissaris van politie aan de burgemeester
te melden 'dat het euvel van 'lokvogels' hier hand over
hand toeneemt. Herhaaldelijk bereikten ons klachten
van gehuwde vrouwen dat hun mannen in die cafés
hun weekloon met die vrouwen opmaken. Een goedwillend caféhouder kwam ons mededelen dat collega's die wel lokvogels hielden, hem de raad gaven dat
ook te doen, daar anders zijn zaak te niet zou gaan.
Inderdaad klaagde de man, dat hij bijna geen bezoekers meer had.' De vrouwen die als lokvogel fungeerden - veelal gescheiden vrouwen en jonge meisjes werkten op provisie; van elk voor hen gekocht drankje
ontvingen zij een bepaald bedrag. Bij café Brokken
verdiende de gescheiden vrouw Van Huijgevoort die
daar werkte als lokvogel 7 cent per glas aan drinkgeld. Zij dronk dan port met water. Voor de lokvogel
was het ook in haar eigen belang om de mannen aan
te zetten om haar zoveel mogelijk te trakteren. Aan de
rapporteur van de politie werd verteld dat in het café
van Van Ierland op een avond meer dan 60 gulden
door een persoon met die meisjes was verteerd.
Van de lokvogels zelf werd meestal ook iets meer
verwacht dan alleen drinken en praten met de bezoekers. Henrica Valentijn, die dienstdeed als lokvogel bij
café Van Dun in de Zwaanstraat deed kreeg te horen:
"Wanneer de bezoekers goed verteren moet je alles
maar toelaten." De echtgenote van Van den Berg, die
een café aan de Lange Nieuwstraat uitbaatte, vertelde aan de rapporteurs over haar lokvogel: "Wat
geeft het of ze nu die meid een kusje geven en aan
haar kont pakken. Wij moeten toch iets doen om de
kost te verdienen." Verschillende malen werd door
een ooggetuige gezien dat de dienstbode van café De
Wit, Hildegard Nienhofer, op de achterplaats van het
café 'onoirbare' handelingen pleegde of toeliet van diverse manen, waaronder de caféhouder zelf. Tijdens
een politiecontrole bij café Vermeeren werd geconstateerd, dat er een meisje in dat café op een stoel zat in
gezelschap van een heer, 'in zoodanige onfatsoenlijke
houding en met omhoog getrokken rokken, dat een
ieder die aldaar aanwezig was de directoire van dat
meisje kon zien. Door het personeel werd hierop een
aanmerking gemaakt, waarop het meisje fatsoenlijk
op de stoel ging zitten.'
Soms werd het zelfs de caféhouder te gortig: de uitbaatster van café Donders vertelde de controleur
van politie dat er een meisje met ruzie was vertrokken, 'doch dat zij blij was, dat die weg was, want het
was voorgekomen, dat dat meisje in het café op haar
rug ging liggen en uitriep "wie naait mij eens". Mej.
Donders zeide dat zij dat meisje over deze handeling
had onderhouden, maar over het algemeen staan de
meisjes die geregeld in cafés verblijven op zedelijk gebied niet gunstig bekend'.

Het verschil tussen lokvogel en prostituee was niet altijd even duidelijk. Janske Dufornee kon volgens het
rapport van de inspecteur van de politie Tummers,
door 'haar aanwezigheid en houding in het café als
lokvogel worden beschouwd. Zij werd geregeld in het
café van Van Ierland aangetroffen in gezelschap van
heren aan een tafeltje, onder gelag, kaartspelend en
sigaretten rokend, terwijl haar echtgenoot bezig was
met biljarten.' Aangezien zij afkomstig was uit Breda,
werd door de commissaris van politie de gemeente
Breda om inlichtingen verzocht. Volgens de administratie was Janske Dufornee daar als publieke vrouw
bekend en erkende zij ook zelf dit te zijn: 'zoo heeft
zij met carnaval in het openbaar in een café hier ter
stede geloopen in een boerenpak, terwijl de gulp
van het pak geopend was en daaruit een met water
gevuld kapotje hing, waarin een gaatje was geprikt,
waaruit het water wegliep. Voor een rondje liet zij haar
ontbloot onderlichaam zien.' In het café van Hack
aan de Elzenstraat - zo ging het gerucht - maakten
de echtgenote van Hack en het aanwezige meisje,
Gertruda Heinsbergen, afspraken om na sluitingstijd
met 'hoeren' per auto te gaan toeren, 'doch dit is niet
geconstateerd geworden.' Ook in café Gooien gebeurde dit: na sluitingstijd werden vrouwen per auto
naar een magazijn vervoerd, 'of ook wel naar elders',
voor ontmoetingen met 'ongeoorloofde doeleinden'.
Hierin schuilde 'een groot zedelijk en maatschappelijk kwaad', aldus de politie, waartegen zij met de
haar ten dienste staande middelen niet afdoende kon
optreden. 'Toch zal hier iets moeten gebeuren om dit
euvel zo veel mogelijk te bestrijden.'
In 1937 vaardigde burgemeester Vonk de Both een
besluit uit om het gebruik van lokvogels aan banden
te leggen. Caféhouders die betrapt werden op het
houden van lokvogels, werden voortaan uitgesloten
van 'alle faciliteiten die welke aan exploitanten van
dergelijke inrichtingen kunnen worden verleend.' Zij
zouden geen vergunning meer krijgen voor het maken
van muziek, het geven van dansgelegenheid, tot het
later dan het vastgestelde sluitingsuur open houden
van het café en het plaatsen van tafels en stoelen op
het trottoir buiten het café. Deze maatregel leek te
werken; caféhouders verbanden de lokvogels uit hun
cafés. Behalve in het café van Van lersel, waar op verschillende dagen en tijdstippen 'een vrouwspersoon'
werd aangetroffen, die een enkele keer bezig was met
afstoffen, maar meestal aan een tafeltje zatte drinken
met enkele mannen. Van Ierland werd verschillende
malen gewezen op de gevolgen die het houden van
een lokvogel voor zijn café kon hebben, maar zonder
resultaat. De andere verlofhouders, die zich strikt aan
de voorschriften hadden gehouden, klaagden omdat
de politie niet optrad tegen Van lersel. Het werd een
hachelijke situatie. De commissaris van politie benadrukte dan ook tegen burgemeester Vonk de Both 'dat
ter wille van uw en ons prestige zo spoedig mogelijk
hier krachtig tegen Van Ierland moet worden opgetreden. Gebeurt dat niet dan ben ik er vast van overtuigd
dat binnen 14 dagen alle verlofzaken hier ter stede
'lokvogels' in hun lokaliteiten zullen toelaten. Als dat

De tap in tiet caté op de hoei<
Industriestraat-Noordstraat
(nu Gasthuishng) in het begin
van de twintigste eeuw.
(Coll RAT)

gebeurt, zal het zeer lastig, ja zelfs ondoenlijk zijn,
hiertegen op te treden en zal dit kwaad steeds blijven
voortwoekeren.' 'In het belang der openbare orde en
zedelijkheid' moest Van Ierland zijn café twee weken
gesloten houden in april 1937. Ook na die tijd werd
door het personeel van de afdeling Bijzondere Wetten
regelmatig in het café van Van Ierland gecontroleerd.
Elke keer werd daar een meisje aangetroffen, hetzij
in het café of staande aan de straatdeur of zittend in
de keuken van dat perceel, 'opvallend gekleed, geverfde lippen etc.' De keukendeur was geopend zodat
zij vanuit de keuken een gesprek kon voeren met de
bezoekers die in het café. Het meisje zat dan meestel
op een stoel, die juist in de geopende deur was geplaatst. Aan de voordeur stond 'een manspersoon' op
de uitkijk. Zodra deze de politie zag aankomen, gaf hij
een waarschuwing naar binnen, zodat de vrouw gelegenheid had om te café te verlaten en in de keuken te
gaan zitten. Meermalen werd geconstateerd, dat die
manspersoon tegen het raam van het café klopte of
even in de deur van het café ging om te waarschuwen dat de politie op komst was. Aangezien degene
die op de uitkijk stond het personeel van de afdeling

Bijzondere Wetten allemaal van gezicht kende, werd
vervolgens door twee agenten in burger van het bureau Wilhelminapark (die daar minder bekend waren)
gecontroleerd. Zij constateerden dat Johanna Arts
in het café 'met heeren vertoefde' en een glas bier
dronk.
Tegen Van Ierland werd nogmaals een proces-verbaal
opgemaakt ter zake overtreding van de Drankwet
(vrouwelijke bediening). In hoger beroep werd hij
vrijgesproken. Het vrijsprekend vonnis steunde op de
verklaring van Van Ierland dat als de 'meisjes' in de
huishouding geen werk hadden, zij konden doen en
laten wat zij wilden'. Na die tijd is door Van Ierland gezegd: "Ik neem zoveel meiden in mijn café als ik wil,
want er is niemand die daar iets aan kan doen."
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stripboek over Tilburg
Op initiatief van de Stichting Vrienden van
Woonzorgcentrum Padua (dat door zijn positieve opstelling ten opzichte van het Tilburgs
erfgoed soms wel een verlengstuk lijkt van
het Stadsmuseum Tilburg) verscheen in
november 2012 het stripboek De Stad als
Museum. Het verhaal is van de hand van Ed
Schilders, de tekeningen zijn gemaakt door
Luc Verschuuren. Dit duo stelde reeds een
paar andere stripboeken samen.
We zien de twee hoofdpersonen Kees Kruik
en zijn besnorde, sigaarrokende en uiterst
vieve opa eerst ronddolen langs onder meer
het geboortehuisje van Peerke Donders en
de kapel om vervolgens het in 2009 geopende Peerke Donders Paviljoen te bezoeken.
De finale van het bezoek bestaat uit het oppompten van water uit de Peerke Dondersput En vervolgens - goed gevonden - wordt
duidelijk dat opa Kees Kruik Peerke's Nat
te drinken heeft gegeven. De op en top
Tilburgse jongeman wordt behoorlijk teut
van dit sterk drankje.
Op dezelfde manier worden bezoekjes gebracht aan onder meer het Textielmuseum,
de Hasseltse kapel, het tekenlokaal van
Vincent van Gogh en monumenten van onder
anderen Helga Deen en de Schotse bevrijders. Het is Tilburg-kenner Ed Schilders wel
toevertrouwd om een goed gedocumenteerde, grappige en spannende rondgang door
Tilburg te maken. En Luc Verschuuren is
als tekenaar op dreef zoals we dat van hem
gewend zijn sinds hij in 1983 (tot en met
2002) dagelijks een actualiteitenstrip in Het
Nieuwsblad/Brabants Dagblad publiceerde.
Luc Verschuuren en Ed Schilders maakten samen onder - veel - meer twee mooie
stripboeken in opdracht van de Tilburgsche
Waterleiding Maatschappij. De toenmalige directeur Berry Stok had slechts één opdracht: 'Als er maar water in voorkomt'. De
Ring van Roxanne en Het teken van de Slang
zijn echte Tilburgse stripavonturen geworden.
Datzelfde kan gezegd worden van het nieuwe stripverhaal van opa Kruik, De Stad als
Museum. Het kwam tot stand in opdracht
van Zorgcentrum Padua. De hoofdsponsor
was Stadsmuseum Tilburg. Het stripboek
is een primeur voor Nederland. Geen enkel
gezondheidscentrum heeft zijn eigen stripboek.
Ed Schilders zegt over het stripboek: 'In
Padua wordt binnenshuis veel aandacht besteed aan elementen die de herinnering van
de bewoners prikkelen. Het stripboek ligt in
het verlengde daarvan: het doorgeven van
die herinneringen. We hebben dit in een set-

ting geplaatst van een opa die zijn bezoekende kleinzoon over zijn leven en daarmee
tegelijk over de 'stad als museum' vertelt.
Herinneringen zijn immers misschien wel het
meest vluchtige en kwetsbare immaterieel
erfgoed datje kunt bedenken. De lindeboom
is belangrijk als monument, als historie,
maar even belangrijk is het verhaal van opa
die onder die boom zat toen hij zijn méske
uit de Hema zag komen. Doel is dus bewustmaking van dit idee, en aansporing om zo dit
aspect van onze geschiedenis vast te houden en door te geven.'
Het stripboek De Stad als Museum is voor
€ 9,95 te koop in de snoepwinkel van
Zorgcentrum Padua, bij V&D en bij boekhandel Livius in Tilburg.
Paul Spapens

immaterieel erfgoed in de gemeente Tilburg
dat door de UNESCO wordt erkend. Bekend
Is dat de gemeente Tilburg graag de kermis
op deze lijst zou willen krijgen. In 2011 liet
wethouder Joost Möller zelfs weten dat de
kermis als eerste Nederlandse evenement
op de UNESCO-lijst moest komen. Het waren
betrokken vrijwilligers die erin geslaagd zijn
het Driekoningenzingen op deze lijst te krijgen.
De officiële bekendmaking van de plaatsing
op de landelijke lijst vond op 11 december 2012 plaats op het gemeentehuls van
Goirie. De gemeente Goirie heeft aandacht
voor het immaterieel erfgoed aangewezen
als speerpunt in het cultureel beleid. Het
woord werd gevoerd door Paul Spapens.
Hij publiceerde meerdere boeken over de
Driekoningentraditie. Hij is voorzitter van
een regionale werkgroep die zich in MiddenBrabant inzet voor het Driekoningenzingen
en die de aanvraag heeft gedaan voor een
plaats op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed in Nederland. In deze werkgroep hebben de volgende organisaties zitting: Heemkundekring Tilborch (Tilburg),
heemkundekring De Vyer Heertganghen
(Goirie), Stichting Tilburgse Taol, Stichting
tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed en de
Stichting WieKentKunst Moergestel.

Driekoningenzingen op UNESCÜlijst immaterieel erfgoed
Het Driekoningenzingen in Tilburg en de
omliggende dorpen is door de UNESCO
erkend als immaterieel cultureel erfgoed
dat beschermd moet worden. Nederland
tekende onlangs het UNESCO Verdrag ter
Bescherming van het Immaterieel Cultureel
Erfgoed. Dat betekent dat tradities en rituelen nu ook officieel tot ons erfgoed behoren.
Eén van de verplichtingen die Nederland
met de ratificatie op zich nam, was het samenstellen van een Nationale Inventaris
Immaterieel Erfgoed in Nederland. Als vierde traditie is nu het Driekoningenzingen in
Midden-Brabant erkend.
Omdat het Driekoningenzingen ook in
Tilburg nog volop wordt beoefend, komt
deze uitzonderlijke eer ook Tilburg toe. Het
Driekoningenzingen is de eerste vorm van

Plaatsing op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed is een vorm van
erkenning voor de betreffende traditie.
Het opstellen van een Nationale Inventaris
was een van de vereisten die voortvloeiden uit de UNESCO conventie van het
Immaterieel Erfgoed, die Nederland dit jaar
ratificeerde. Op de Nationale Inventaris
Immaterieel Erfgoed in Nederland staan
nu vier tradities. Dat zijn: Bloemencorso
Zundert, Heilig Bloedprocessie Boxmeer,
St-Maartensviering Utrecht en het Driekoningenzingen in Midden-Brabant. Het is
bekend dat bijvoorbeeld Den Bosch graag
het carnaval op deze lijst krijgt en Tilburg
dus de kermis.
Driekoningenzingen is een traditie die onder druk staat. Tegelijk is het bijzonder dat
deze van oorsprong middeleeuwse traditie
in een plaats als Tilburg nog levend is. De
plaatsing op de lijst betekent dat de werkgroep zich verplicht om zich voor het behoud in te zetten. De gemeente Tilburg moet
zich er ook voor inzetten. In feite geniet het
Driekoningenzingen nu dezelfde bescherming als bijvoorbeeld de Helkese kerk of de
Hasseltse kapel.
Paul Spapens

fotografenfamilies als die van Van der
Schoot, Van Beurden en Schmidlin de nodige
aandacht. En wat de laatste betreft bleef het
daar gelukkig niet bij. Want hun bedrijfsen familiearchief kwam in bezit van het
Regionaal Archief Tilburg. En op basis daarvan hebben Van Gils en Van Nieuwenhuijzen
een nieuw boek samengesteld onder de titel
'Tilburg gefotografeerd door Schmidlin'.

Fotografie "Suisse"

Driekoningenzangertjes in actie 2009.
(Foto Jan Stads)

Schmidlin, de 'Suisse' onder de
Tilburgse fotografen
In 2009 verscheen een boek met de merkwaardige titel 't Toekomstig Verleden. Het
werd samengesteld door de voormalige fotospecialist van het Regionaal Archief Tilburg
Jef van Gils en diens opvolger Jim van
Nieuwenhuijzen. Verborgen schatten van het
archief \u\üóe de ondertitel die kennelijk tevens bedoeld was als serietitel. Er bestonden
toen immers mooie plannen om een hele serie te maken over leven en werk van diverse
Tilburgse fotografen.

H. J de Groot tiandeiaar in auto 's en rijwielen aanHet 'eerste deel' bood al een aardig overde Stationsstraat 12. Deze Buick betioorde tot een zicht. Wél had het boek een hybride karakreclamestunt van de Amerikaanse Buick-fabrieken.ter, want een flinke hoeveelheid pagina's
Vanuit Amerika werd deze auto van dealer naar
werd ingenomen door foto's van hedendealer gereden en trok zo 'de aardbol om'. Links daagse amateurfotografen die mee hadden
de schoenenwinkel van H. Mensen-Denissen, gedaan aan een fotowedstrijd.
Stationsstraat 10. Foto Schmidlin, 1925. (Coll. RAT)Uiteraard kregen ook ooit bekende Tilburgse

In het eerste hoofdstuk geven de auteurs
een redelijk gedetailleerde schets van leven en werk van de oorspronkelijk uit
Zwitserland afkomstige fotografenfamilie,
van wie er eentje ooit actief moet zijn geweest in Roemenië. Het was in 1908 dat
Louis Schmidlin (1870-1947) neerstreek in
Tilburg en aan de Gasthuisstraat zijn zaak
opende onder de naam Fotografie "Suisse".
Kennelijk vormde zijn protestantse achtergrond geen bezwaar om al snel een mooie
klantenkring op te bouwen in de katholieke
fabrieksstad.
Twee zonen komen ook in de zaak. Karei
Adolf (1899-?) runt van 1925 tot 1946 een
filiaal in Dongen. Louis Albert (1907-1977)
neemt vanaf 1932 de honneurs waar in de
hoofdvestiging. Het is deze Schmidlin die net
zoals zijn vader talloze Tilburgers geportretteerd heeft bij diverse gelegenheden, van
bruiloften tot verenigingsjubilea. Bij gebrek
aan een opvolger verkocht hij zijn onderneming in 1973. Winkel en studio werden daarna wel voortgezet onder de naam Schmidlin
Plus, maar wat betreft beeldmateriaal beperken de auteurs zich tot het oeuvre van de
Schmidlins (en hun personeel).

Laatste tliuiswever
Dat oeuvre - waarvan helaas een groot,
met name vooroorlogs deel verloren ging
- was zeer divers, want de Schmidlins waren van alle markten thuis: van reclame- en
bedrijfsfotografie tot studioportretten en
persfotografie. De auteurs laten daarvan in
diverse thematische hoofdstukken mooie
voorbeelden zien. Toch mis ik wel een aantal foto's, bij voorbeeld het uit de jaren dertig
daterende portret van Frans van Geloven die
als 'laatste thuiswever van Tilburg' een prominente plaats kreeg in het in 1981 gepubliceerde fotoboek Ge waart mar arbeider - Een
beeld van de Tilburgse textiel 1890-1980.
De auteurs mogen trots zijn op hun boek.
Mede dankzij Ronald Peeters (redactie en
productie) en Sander Neijnens (vormgeving)
is het een fraaie, rijk geïllustreerde uitgave
geworden. Hopelijk volgen er meer delen in
de serie. Er is nog materiaal genoeg.
Joep Eijkens

Jef van Gils en Jim van Nieuwenhuijzen,
Tilburg gefotografeerd door
Schmidlin
(Tilburg, Regionaal Archief Tilburg, 2012),
ISBN 978-90-9027-246-7. Prijs € 24,95.
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Tentoonstelling Slavernij in
Peerke Donders Paviljoen
Zielenzorg & Zielenmoord is een tentoonstelling over de missionaris Peerke Donders in
de slavensamenleving in Suriname. Peerke
Donders was er zielenzorger voor en na de
afschaffing van de slavernij in 1863. Wat
schreef hij erover in zijn brieven? De tentoonstelling belicht de slavernij vanuit twee
perspectieven.
Zielenzorg: Peerke Donders wilde in
Suriname zoveel mogelijk mensen zijn geloof brengen. Hij wilde hen dopen, hun zielen winnen. Peerke betreurde de mishandeling van slaven: 'Ongelukkig zij, die zich met
het zweet en bloed van die arme slaven, die
geen verdedigers vinden dan God, verrijken.'
Zielenmoord: Mensen uit Afrika waren tot
slaaf gemaakt, beroofd van hun vrijheid, familie en bezittingen. Slavenhouders dwongen hen te werken op hout-, suiker-, koffieen katoenplantages. 'Ik had nooit gedroomd
dat ik een stuk handel was' schreef Harriet
Jacobs in 1861 over haar leven als slavenkind.
Definitie slavernij: Een slaaf of slavin is gevangen genomen en verkocht als een artikel.
Kinderen van een slavin zijn eigendom van
de slavenhouder. Een slavenhouder dwingt
de mensen om te werken zonder redelijk
loon en onder dreiging of toepassing van geweld. Tot 1863 hielp de Nederlandse staat
de slavenhouders om winst uit slavenarbeid
te halen en uit de koloniën naar het moederland te brengen.
In 2013 is het 150 jaar geleden dat Neder-

www.peerkedonders.nl
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Tegeitabieau tg.v. 100-jarig bestaan van Pieter van Dooren in 1927. (Coii. TextieiMuseum, Tilburg

land de slavernij afschafte. In het kader van
de tentoonstelling vinden in Peerke Donders
Paviljoen in 2013 verschillende (educatieve)
activiteiten plaats.
De tentoonstelling Zielenzorg & Zielenmoord
- Peerke Donders en de slavernij, is van 27
oktober 2012 t/m 20 oktober 2013 te zien
in Peerke Donders Paviljoen - museum voor
naastenliefde. Pater Dondersstraat 20, 5011
XG Tilburg, geopend dinsdag t/m zondag
van IS.OOtot 17.00 uur

Belangwekkend boek over
stamboom Van Dooren
Het oudste grafmonument in de stad op
het kerkhof aan de Bredaseweg is dat van
Thomas van Dooren, ook wel aangeduid als
'Parijs' van Dooren (1754-1836), de broer
van Martinus van Dooren, de eerste 'maire'
(burgemeester) van Tilburg. Thomas was
een vermogend koopman en kunstverzamelaar, vriend van de prins van Oranje en
oom van de later bekende fabrikant Pieter
van Dooren. In deze zinnen zit een hoeveelheid informatie die een beeld geeft van
het belang van de familie Van Dooren in de
Tilburgse geschiedenis. Alleen al daarom is
het goed dat de genealogie van de familie
grondig is uitgezocht en op papier is gezet.
Lucas van Dijck stelde onder de titel In
de Schijff achter de Dorenboom de genealogie samen. Recentelijk het meest

bekend van de textielfabriek Pieter van
Dooren die op Broekhoven aan de Lei]
stond waar nu de hoofdingang ligt van het
St. Elisabethziekenhuis. De sloop van wat
een fraai industrieel-archeologisch complex
bleek te zijn deed midden jaren zeventig van
de 20e eeuw en nog lang daarna het nodige
stof opwaaien in Tilburg. Vooral het gemarchandeer rond de besluitvorming, de grote
belangen van de komst van een nieuw ziekenhuis en het negeren van deskundigen
over het waardevolle complex speelden een
rol. Het leidde er ondermeer toe dat Tilburg
een monumentenverordening kreeg en er
aandacht kwam voor de (textiel)industrieelarcheologische complexen in de stad, waarvan M o m m e r s / D r ö g e aan de Goirkestraat
als het meest waardevolle werd beschouwd
en als rijksmonument behouden is gebleven.
Deze lange aanloop is inhoudelijk slechts
zijdelings terug te vinden in het fraaie boek.
In de inleiding wordt het wel gememoreerd,
omdat er bij Pieter van Dooren in de periode
1825-1827 sprake was van het eerste moderne industriële complex in de stad waar
voor het eerst een stoommachine voor aandrijfkracht zorgde en voor het eerst wat uitgebreider werkverdeling werd toegepast.
Pieter van Dooren was een van de vijf textielfabrieken in de stad waar de Van Doorens bij
betrokken waren. Zoals ook wordt vermeld
dat de eerste burgemeester van Tilburg een

Van Dooren was, koningen op bezoek kwamen, er handelsrelaties waren in heel WestEuropa. Het positioneert wel de belangrijke
familie Van Dooren.
In de eerste en laatste plaats gaat het om de
weergave van een uitgebreid genealogisch
onderzoek naar de familie Van Dooren vanaf
eind 15e eeuw tot heden, waarbij de auteur
voor de afbakening 1540-2012 kiest. De
eerste telg die hij vermeldt dateert overigens
van eind 14e eeuw en staat bekend onder
de naam Emmen. Een van de complicaties
bij het onderzoek: pas in de 17e eeuw komt
de naam Van Dooren definitief in zwang. We
zitten dan bij Jan van Dooren, die in 1647
in Tilburg geboren is. Een andere complicatie is dat er een tak in de mannelijke lijn zat
die een andere naam aannam (Toten). De
afbakening voor het boek is op 1540 gezet,
vermoedelijk omdat daar de aantoonbare
definitieve vestiging in Tilburg ligt. Nog een
complexiteit die aan het licht kwam is het
bestaan van wel twintig families Van Dooren
in de stad. En die zijn niet aan elkaar gelieerd. Omdat er veel gegevens van de Van
Doorens bekend zijn uit allerlei bronnen is de
studie omvangrijk geworden. Het boek is rijk
geïllustreerd met documenten en afbeeldingen en voorzien van een uitgebreide namenindex die voor onderzoekers ongetwijfeld
een interessante toegang biedt voor eigen
onderzoek.
Henk van Doremalen
Lucas van Dijck, In de Schijff achter de
Dorenboom. De Tilburgse familie Van Dooren
7540-2072 (Tilburg, 2012), 311p. ISBN 97890-9027069-2. Voor € 29,95 verkrijgbaar
inde boekhandel.

Moerenburg. Het complete
verhaal
In de Late Middeleeuwen telde Tilburg drie
met een gracht omgeven stenen huizen: het
kasteel in de Hasselt, het huis te Broekhoven
en Moerenburg. De geschiedenis van het
huis Moerenburg gaat terug tot een 14eeeuwse hoeve. Door de verkoop in 1384 aan
de abdij van Tongerio kreeg het gebouw de
bestemming van pastorie. Gedurende bijna
drie eeuwen bleef het de standplaats van de
pastoors die de parochies Tilburg en Enschot
bedienden.
De invoering van de reformatie in 1648 leidde tot onteigening van het huis. Nadat het
enige tijd onderdak had geboden aan predikanten werd Moerenburg rond 1700 verkocht aan Philippe de Saint Amant, kolonel
in het Staatse leger, die het liet verbouwen
tot buitenplaats. Omstreeks 1750 werd het
gebouw gesloopt.

Lange tijd bestond er onzekerheid over de
juiste locatie van het huis Moerenburg. Pas
in het voorjaar van 2005 werden de resten ervan bij toeval gevonden. Dat was
tijdens graafwerkzaamheden op het terrein van de eerder dat jaar buiten gebruik
gestelde Rioolwaterzuivering-Oost aan de
Hoevensekanaaldijk.
De resultaten van de vervolgens uitgevoerde opgraving zijn vastgelegd in een fraai
boek dat tijdens de Open Monumentendag
in september 2012 werd gepresenteerd:
Moerenburg in veelvoud. Een historische
buitenplaats in Tilburg herleeft. Zoals de t i tel al aangeeft, beperkt het boek zich niet
tot het archeologisch onderzoek. Ook de inrichting van het huis, de achtereenvolgende
bewoners en het omringende landschap
komen uitvoerig aan bod. Verder zijn er afzonderlijke hoofdstukken gewijd aan omgrachte huizen in en om Tilburg en aan de
Rioolwaterzuivering-Oost.
Rioolwaterzuivering-Oost kwam in 1937 gereed in de 'achtertuin' van het vroegere huis
Moerenburg. Het was een van de eerste installaties voor de zuivering van rioolwater in
Nederland en een toonbeeld van technisch
vernuft. Na de buitengebruikstelling in 2005
is het complex gedeeltelijk gesloopt. De resterende gebouwen en installaties zijn aangewezen tot rijksmonument. Het terrein is nu
getransformeerd tot openbaar landschapspark dat een wandeling meer dan waard is.
De plaats waar het huis Moerenburg ooit
stond, is sinds eind 2011 gemarkeerd door
een kunstwerk, ontworpen door MTD landschapsarchitecten. Het is een reconstructie van het huis, gebaseerd op een rond

1700 vervaardigd schilderij dat zich in het
Noordbrabants Museum te 's-Hertogenbosch bevindt. Dit schilderij is de enige bekende afbeelding van het huis Moerenburg.
Het kunstwerk bestaat uit een skelet van
cortenstaal dat de contouren van het huis
aangeeft. Vanwege de open structuur domineert het werk, ondanks zijn grootte, niet in
het landschap en blijft het zicht op de contouren van de stad behouden.
Rob van Putten
G. van den Eynde, L. Toorians (red.). Moerenburg in veelvoud. Een historische buitenplaats in Tilburg herleeft. Stichting tot
Behoud van Tilburgs Cultuurgoed i.s.m.
gemeente Tilburg. Tilburgse Historische
Reeks 17 (2012), 85 pag., ill. ISBN 9789 274418195. Prijs: € 1 2 , 5 0 .

Koninklijke onderscheiding voor
Henk van Doremalen
Henk van Doremalen kreeg een Koninklijke
onderscheiding voor zijn jarenlange inzet
op het gebied van cultuur en sport. Hij is
benoemd tot Ridder in de Orde van OranjeNassau en ontving de versierselen uit handen van wethouder Auke Blaauwbroek op 30
augustus 2012 in de Rooi Pannen, ter gelegenheid van de 25e editie van de Tilburg Ten
Miles.

Henk van Doremalen (geb. 1952) is sinds
1987 bestuurslid van de Stichting tot Behoud
van Tilburgs Cultuurgoed, redacteur van
'Tilburg', de 'Tilburgse Historische Reeks' en
de 'Tilburgse Bronnenreeks'. Als historicuspublicist was hij betrokken bij diverse projecten, geschiedschrijvingen en tentoonstelPhiiippe Ctiaries de Saint Amant (1674-1735), lingen van het TextielMuseum, het Regionaal
bewoner van tvloerenburg. Archief Tilburg en het Stadsmuseum Tilburg.
Binnen de stichting vervult Van Doremalen
(Coii. Schimmeipenninci<, Diepenheim)
drie redactiefuncties.
Daarnaast is Van Doremalen initiatiefnemer,
organisator en directeur van het hardloopevent Tilburg Ten Miles. Tilburg Ten Miles
is een internationaal hoog aangeschreven
evenement met wereldtijden van toplopers,
maar ook een massa-evenement voor meer
en minder getrainde trimmers, van peuters
tot ouderen. Van Doremalen is medeverantwoordelijk voor sponsoring en relatiebeheer,
en stuurt als directeur/racedirector het evenement aan.
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