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Ten geleide
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* Frans Goris (Moergestel 
1946) studeerde na 

de Bisschoppelijke 
Kweekschool, MO-B 

Nederlands en Pedagogiek 
aan de Katholieke 

Leergangen. Werkte als 
docent Nederlands en als 

adviseur taalonderwijs. 
Schrijft sinds zijn 

pensionering over lokale 
geschiedenis in De Kleine 

Meijerij, met eerder 
een uitstapje naar het 

tijdschrift Tilburg, en Het 
Noordbrabants historisch 

jaarboek. Jeugd
Enkele maanden na het vroegtijdig overlijden van haar 
eerste man vertrekt Johanna Luijtelaer met haar nog 
kleine kinderen naar Helmond, waar ze gaat inwonen 
bij haar ouders. Zoon Willem1 wordt enige tijd in ‘s-
Hertogenbosch bij familie geplaatst2. Johanna her-
trouwt in 1872 met de destijds bekende tekenleraar 
en historieschilder Jacobus van Dijck (1817-1896). 
Willem groeit, samen met zijn zus Henriëtta en drie 
stiefzussen, op onder de vleugels van de kunstzinnige 
Van Dijck. 

Willem Bouman bezoekt in Helmond ongetwijfeld de 
katholieke lagere jongensschool, stiefvader Jacobus 
is namelijk niet alleen kunstzinnig maar ook zeer re-
ligieus. 

Als Willem twaalf is wordt hij ingeschreven op het 
deftige jongensinternaat Saint Louis in Oudenbosch. 
Op dit instituut is zijn oom Frans broeder en muziek-
leraar. Een van de medeleerlingen is Jac. van Gils, die 
later ook een bekend architect zal worden. Mogelijk 
volgt Willem ook tekenlessen bij zijn stiefvader op 
de HBS in Helmond. Daarnaast zou hij daar op de 
Gemeentelijke Tekenschool bouwkundige kennis 
kunnen hebben opgedaan. Willem vertrekt als acht-
tienjarige nogmaals naar Oudenbosch. Zijn tweede 
verblijf daar heeft wellicht te maken met vervolgwerk-
zaamheden aan de nieuwe kerk die Pierre Cuypers 
(1827-1921) er bouwt. Na zo’n vijf jaar schrijft Willem 
Bouman zich in 1889 in in Tilburg.

Bouwkundig tekenaar en opzichter
De Roermondse architect Pierre Cuypers en diens 
broer Frans zijn bekenden van Willems stiefvader. 
Omdat Bouman in het begin van zijn carrière voor-
al voor Cuypers werkt, mag worden aangenomen 
dat deze grote invloed op zijn vorming heeft. Pierre 
Cuypers geeft in de periode 1880-1884 overigens les 
op de tekenschool in het Rijksmuseum. Dat Bouman 
daar een of meerdere cursussen volgt, valt ook niet uit 
te sluiten.

In september 1889, drieëntwintig jaar oud, woont 
en werkt Willem als bouwkundig tekenaar enige tijd 
in Tilburg. Hij is er in de kost bij de weduwe van de 
Schoot, Zomerstraat 13, nu Heuvelstraat 137. In de-
zelfde straat wonen de architecten J.B.P. Edouard 
Fremau en L. Goijaerts. Het is echter niet duidelijk of 
Willem voor een van hen werkt, hij is echter zeker nog 
geen zelfstandig architect. Pas in 1894 zal Bouman de 
titel architect aannemen. 

Ondertussen werkt hij enige tijd in Overasselt en 
Breda. In 1894 wordt de aankomende architect in 
Oisterwijk toezichthouder en gemachtigde bij de bouw 
van de nieuwe Petruskerk. Hij wordt daar ingehuurd 
door Pierre en Joseph Cuypers. De bouw duurt er 
tot 1897. In zijn Oisterwijkse jaren is Willem overi-
gens ook opzichter bij de bouw van de Sint Jan-kerk 
in Goirle. Hij woont in de voormalige woning van de 
Tilburgse textielfabrikant H.F.C. Enneking aan de 
Voorste Stroom in Oisterwijk. 

Carrière 
Het is duidelijk dat de carrière van Bouman in 

In vergelijking met sommige Tilburgse 
vakgenoten is er over de in 1951 in Gent 

overleden architect Willem Bouman weinig 
bekend. Op basis van de archieven en gege-
vens die wel beschikbaar zijn is het, na het 
nodige speurwerk, toch gelukt het verhaal 

te schetsen van het leven en werk van deze 
veelzijdige architect. Zo’n twintig jaar lang 

is deze leerling van Cuypers in Tilburg en 
omgeving voor veel gebouwen van betekenis 

verantwoordelijk geweest.

Willem Bouman (1866-1951), een 
veelzijdig architect

Fr a n s  G o r i s *

Willem Bouman (linksonder 
met hoed) als opzichter bij 

de bouw van de kerk van St. 
Petrus Banden te Oisterwijk. 

(Coll. Regionaal Archief 
Tilburg, Parochie St. Petrus 

Banden te Oisterwijk).
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Antonius van Padua-kerk. Bouman beheerst echter 
ook veel andere stijlen; neo-renaissancistisch, neogo-
tisch, eclectisch, art-nouveau, chaletstijl, en jugend-
stil.

Unieke kans
Na Waalwijk krijgt Bouman in zijn woonplaats Tilburg 
een unieke kans, nu geen kerk maar een kloos-
ter met schoolgebouwen. Het wordt een omvang-
rijk neogotisch complex, het Ursulaklooster in de 
Noordhoekparochie. Om onbekende redenen verkie-
zen de zusters Bouman boven de Tilburgse architect 
C.F. van Hoof. Deze heeft eveneens rond de jaarwis-
seling 1903-1904 een plan mogen indienen. Van 
Hoof heeft mogelijk de voorkeur van pastoor Zinnicq 
Bergmann, maar lijkt te lang getalmd te hebben. 
Ook een ander gegeven kan in Boumans voordeel 
hebben gesproken. Zijn buurvrouw in de Noordstraat 
was namelijk de weduwe A.M.J. Mutsaerts-Wouters. 
In 1915 zal haar familielid F.J.M. Mutsaers aan 
Bouman de opdracht gunnen voor het landhuis ‘Villa 
Blanca’ in Goirle. Mogelijk leiden Willems contacten 
met deze invloedrijke familie van textielfabrikan-
ten niet enkel tot opdrachten voor de familie zelf, 
maar ook tot zijn uitverkiezing als architect voor het 
Ursulaklooster. Bouman haalt deze belangrijke op-
dracht dus binnen en zal tot zijn vijfenzestigste voor 
de Ursulinen blijven werken. Ook aan het interieur 
van het klooster en de diverse scholen wordt, geheel 
in het teken van het totaalconcept, veel aandacht be-
steed. Althans voor zover de financiën van de zusters 
het toelaten. Zinnicq Bergmann meent namelijk dat 
zij die te rooskleurig hebben ingeschat. Zo wordt er, 
waarschijnlijk om die reden, pas twintig jaar later een 
kapel gerealiseerd. 

Een jaar na het klooster ontwerpt de architect een 
grote nieuwe sigarenfabriek voor de firma Majoie aan 
het Wilhelminapark. Weer een jaar verder, in 1906, is 

Oisterwijk pas echt van start gaat, mede dank-
zij Pierre Cuypers en zijn zoon Jos. Er worden dan 
ook contacten gelegd met een aantal Tilburgse 
textielfabrikanten. Nadat de Oisterwijkse kerk in 
1897 voltooid is, verruilt Willem Bouman in mei 
van dat jaar Oisterwijk voor Tilburg. Hij wordt er, op 
Nieuwlandstraat 18, opvallend genoeg ingeschreven 
als opzichter en dus niet als architect. Op hetzelf-
de adres wonen ook zijn moeder, twee van zijn drie 
stiefzussen en een neef, de 21-jarige tekenaar H.J.W. 
Kuijpers. Hij is bij Willem in dienst. In september 1898 
laat Willem via de krant weten dat zijn kantoor wordt 
verplaatst naar de Noordstraat 12. Daar zal hij tot zijn 
pensioen gevestigd blijven. 

Een jaar later start Bouman een landelijke adverten-
tiecampagne in het katholieke dagblad De Tijd. Hij be-
veelt zich daarin bijzonder aan voor het bouwen van 
kerken en kloosters, als ‘Architect W.F.J.H. Bouman te 
Tilburg’! Ondertussen heeft hij echter al een redelijk 
aantal andersoortige bouwwerken gerealiseerd en 
een goede naam opgebouwd. De verbouwing van de 
pastorie van Moergestel in 1895 lijkt daarbij zijn eer-
ste volledig eigen werk, daarna volgt vooral werk in 
Tilburg. In 1897 de kapitale villa’s Desiré en Joseph 
aan de Spoorlaan, zeven herenhuizen, kantoren met 
magazijn en een fabriek voor ‘kunstsmeewerken’. In 
1899 een nieuwe weverij en een winkelwoonhuis.

In de tweede helft van de jaren 1890 is Bouman 
eveneens actief in Princenhage en Breda, en rond de 
eeuwwisseling wordt hij dat in Waalwijk. Daar heeft 
zijn stiefvader Jacobus namelijk goede connecties. 
Willem is er in 1898 getuige bij het huwelijk van zijn 
neef, J.J.J. van Dijck. De erven van dit familielid zijn 
in 1931 overigens betrokken bij de verkoop van het 
kantoorgebouw aan de Noordstraat. In 1901 wordt 
in Waalwijk Boumans eerste en enige geheel in eigen 
beheer ontworpen kerk gebouwd, de neo-romaanse 

De door Bouman ontworpen 
panden aan St. Josephstraat 

123-129 uit 1898 op 
een ansichtkaart uit 1900. 

(Tilburg University, 
Brabant-Collectie)
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Leiden. Een paar jaar later werkt hij aan de bouw van 
winkels voor de firma P. de Gruijter en Zn. In Tilburg 
koopt de Gruijter grond op de Oude Markt, met hulp 
van Bouman. De samenwerking tussen Bouman en 
de Gruijter eindigt al snel maar de juridische nasleep 
duurt nog tot 1914. 

De Gruijter trekt na diverse werkzaamheden van 
Bouman, en na inlevering van een voorlopig ontwerp, 
alsnog de opdracht in. De opdrachtgever wil in eerste 
instantie Bouman wel zijn normale architectenloon 
geven maar die moet daarvan dan zelf de tweede ar-
chitect, uitgekozen door De Gruijter, betalen. Bouman 
voelt niets voor dit scenario, waarna De Gruijter be-
sluit hem slechts een kleine provisie te betalen voor 
het werk aan de winkels in Tilburg en Leiden. In 
1914 eindigt de zaak met een hoger beroep. Willem 
Bouman ontvangt fl.1086,- en bovendien moet De 
Gruijter de proceskosten betalen.5

Voor de twee winkels heeft Bouman onder andere 
geveltekeningen gemaakt die door De Gruijter in eer-
ste instantie zijn goedgekeurd. De voorgevels van 
De Gruijter zijn tot dan gekenmerkt door ‘sierlijke en 
deftige gevelbekleding’. Iets soortgelijks zal Bouman 
ongetwijfeld ook in zijn ontwerpen hebben opgeno-
men. Het pand aan de Oude Markt (Heuvelstraat 111) 
in Tilburg wordt in 1910 geopend. Alleen de latere 
huisarchitect van De Gruijter, G. Welsing, wordt in de 
bouwaanvraag echter als architect genoemd. Of (een 
deel van) Boumans ontwerp wordt gerealiseerd is niet 
met zekerheid te zeggen, maar wel is er een frappante 
overeenkomst tussen de winkelpuien in Tilburg en 
Leiden. De bekende blauwe tegels van Welsing ont-
breken nog, in plaats daarvan deftig graniet en ma-
honiehout. Het lijkt erop dat Bouman in deze kwestie 
toch al snel zijn artistieke vrijheid verkiest boven de 
dreigende uniformiteit bij De Gruijter.

Ondertussen zijn er in Tilburg en Waalwijk voldoende 
andere opdrachten. Het gaat om herenhuizen, win-
kel- en kantoorpanden. In Breda volgt ook nog een 
nieuwe pastorie en in Goirle in 1915 de bekende Villa 
Blanca voor de reeds eerder genoemde kennis Frans 
Mutsaerts. In Tilburg werkt Bouman in deze peri-
ode ook aan de sigarenfabriek Sala en de fabriek van 
Aelen.

Zijn werk na 1916 
Na zijn verhuizing naar Breda in juli 1916 lijkt Willem 
Bouman even minder opdrachten te krijgen, of aan 
te nemen. Zijn pand aan de Noordstraat wordt, zoals 
eerder vermeld, na de Eerste Wereldoorlog groten-
deels verhuurd. Dit met uitzondering van de grote 
kamer op de tweede etage aan de straatzijde. De 
werkkamer van Bouman en zijn medewerkers is rusti-
ger gelegen en vooral ook lichter dan de andere grote 
kamers in het huis. Het tamelijk hoge pand bestond uit 
een souterrain, begane grond, twee verdiepingen en 
een zolder. In 1931 wordt aannemer en bouwkundig 
taxateur A.A.J.F. Appels de nieuwe eigenaar. 

Bouman veertig en worden er (tijdelijk) geen opdrach-
ten meer in Tilburg aangenomen.

Verhuizing naar Breda
In 1905 verhuizen Willems moeder en zussen van 
Tilburg naar Breda. Bouman heeft blijkbaar vanaf 
dat moment ook in die stad een kantoor. Hij ver-
trekt zelf pas in 1916 naar Breda en houdt dan nog 
een werkruimte aan in het pand aan Noordstraat in 
Tilburg. De rest van het pand zal hij tot 1931 verhu-
ren. Willem Bouman blijft zijn hele leven vrijgezel en 
ook zijn naaste familieleden hebben geen nazaten. In 
1940 lijkt hij uit de Nederlandse bevolkingsadminis-
tratie te zijn verdwenen. In 1951 overlijdt hij in Gent.3 
Archieven van de architect zijn tot op heden nog ner-
gens getraceerd. Zijn kunstbibliotheek wordt al rond 
1932 geveild4, kort na verkoop van zijn Tilburgse kan-
toor.

De Gruijter
Rond zijn veertigste wordt Bouman door de Bredase 
Franciscanessen betrokken bij het complexe ont-
werp van de uit- en verbouw van een ziekenhuis in 

Winkel voor H. van de Pas 
op de hoek Heuvelstraat-

Oude Markt uit 1899 op een 
ansichtkaart van 1900. 

(Coll. RAT)
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In 1924 ontvangt Willem Bouman van de Tilburgse 
zusters Ursulinen dan eindelijk groen licht om zijn 
Ursulaklooster af te ronden met een passende ka-
pel. Sinds 1904 hebben de zusters zich moeten be-
helpen met een bidkamer en een aantal zitplaatsen 
in de Noordhoek-kerk. De architect krijgt nu echter 
alle ruimte om er iets bijzonders van te maken. Bij 
de inwijding in november 1925 wordt de kapel in de 
krant enthousiast besproken. Ook het wit marmeren 
altaar “opgeluisterd door koperwerk en zuilen van 
onyx” is een ontwerp van Bouman. Tot 1931 blijft 
Bouman betrokken bij uitbreidingen van de scholen 
van de Ursulinen. Mogelijk is er dan ook enige sa-
menwerking met Huib Frankefort (1901-1949). Deze 
jonge architect woont althans in 1929 in het pand 
aan de Noordstraat. Voor zijn Tilburgse kantoor werft 
Bouman, 64 jaar oud, in 1930 nog twee andere bouw-
kundigen.  

De ‘andere’ Bouman
Voor een goed beeld van Willem Bouman als vakman 
moet ook kort aandacht besteed worden aan enkele 
van zijn weinige ‘uitstapjes’ buiten het dagelijkse ar-
chitectenbestaan. Hij publiceert zelden; in de vakbla-
den is niets van hem terug te vinden. Aan politiek doet 
hij blijkbaar evenmin. Maar uit het weinige dat in de 
pers wordt aangetroffen spreekt toch wel enige maat-
schappelijke betrokkenheid, ook al zal hier het eigen-
belang eveneens een rol spelen.

Na het instorten van de kerk in Oirschot in december 
1904 haalt Bouman in een ingezonden artikel hard uit 
met betrekking tot de verwaarlozing van monumen-
ten. Hij hoopt dan ook dat het een waarschuwing zal 
zijn voor de vele gemeentes met oude torens en wijst 
op het grote gevaar bij werkzaamheden voor arbei-
ders en omstanders. Later houdt hij zich ook bezig 
met andere facetten van veiligheid, bijvoorbeeld op 
het spoor.  In 1917 adviseert Bouman via de krant de 
burgers in de grensstreek met België maatregelen te 
nemen. Vanwege de wereldoorlog zou men alle grote 
platdaken moeten voorzien van de letters ‘HOLLAND’ 
om te voorkomen dat er per abuis bommen worden 
gedropt. En in 1926 pleit hij in een ingezonden arti-
kel voor maatregelen in verband met het toenemende 
zware vrachtverkeer. De wegen in de stad moeten 
waar nodig op een betonnen ondervloer komen te lig-
gen. 

Misverstanden
Tijdens het onderzoek voor dit artikel werd duidelijk 
dat er nogal wat fouten zijn gemaakt in de toeschrij-
ving van Boumans ontwerpen, ook in het landelijk 
monumentenregister. Zo lijkt het zeer onwaarschijn-
lijk dat de monumentnummers 521109 en 521110 
(Stationsstraat 19, Tilburg. Bouwjaar 1883) van de 
hand van Bouman zijn. Willem is in 1883 pas hooguit 
17 jaar oud. Dit pand is dan ook niet in onderstaand 
overzicht opgenomen. De meeste misverstanden be-
staan echter uit het ten onrechte niet toeschrijven 
van panden aan Bouman. Voor een groot deel wordt 
dit veroorzaakt door de wisselende en niet altijd even 
duidelijke signatuur. Bij de identificatie was het daar-
om bijzonder nuttig de gegevens in bouwdossiers te 
vergelijken met die op de krantenwebsite www.delp-
her.nl. Zo blijkt er bijvoorbeeld nog een belangrijk ver-
schil met het monumentenregister. De oplevering van 
de kapel van het Tilburgse Ursula klooster kan aldus 
zonder meer op 20-11-1925 worden vastgesteld.

In Waalwijk werkt Willem Bouman in 1928-1929 aan 
uitbreidingsplannen voor het door hem ontworpen 
hoofdkantoor van de firma Timmermans en voor zijn 
enige kerk. In 1971 wordt deze Antonius Abt-kerk 
gesloopt. In Tilburg ondergaat zijn enige klooster het-
zelfde lot, maar de kapel hiervan blijft gelukkig wel 
gespaard. Het resultaat van de advertentiecampagne 
voor het ontwerpen van kerken en kloosters uit 1899 
is dus weliswaar zeer beperkt gebleven, maar uit-
eindelijk zijn vandaag de dag twaalf gebouwen van 
Boumans hand wel als rijksmonument aangewezen. 

Het klooster van de zusters 
ursulinen aan de Elzenstraat 

uit 1904. Ansichtkaart uit 
omstreeks 1910. (Coll. RAT)
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Tenminste vijf andere zijn anderszins beschermd. 
Toch geen slechte score voor een ‘einzelgänger’. 

Noten
1 Wilhelmus Fredericus Johannes Hendricus Bouman wordt op 20-

07-1866 in Hulst geboren als zoon van de musicus Johannes Willem 

Bouman (Boxtel 1837 – Roermond 1870) en de modiste Johanna 

Paulina (van) Luijtelaer (Helmond 1841 - Breda 1922).

2 Voor dit artikel is dankbaar gebruik gemaakt van de bevolkingsregis-

ters (en andere genealogische bronnen) in diverse plaatsen.

3 Bron Victor Frans Brans, www.vfbrans.nl

4 Ten behoeve van een veiling: Katalog Kunstbibliotek im Besitze des 

Architekten W.F.J.H Bouman. Den Haag, 1932.

5 Weekblad van het regt, 1915, 484-485,

 http://weekblad.archive.library.maastrichtuniversity.nl

Van 1909 tot 1915 
hield Bouman zich bezig 

met het vraagstuk van 
de veiligheid van de 

spoorwegen. Hij publiceerde 
daarover tenslotte de 

brochure “Verzekering 
van den veiligen loop der 

treinen met seinstand-, 
tijd- en vaartregistreering, 
uitgevonden, beschreven 

en geteekend door W.F.J.H. 
Bouman”. Hij kreeg 

octrooien in binnen- en 
buitenland, zoals in Canada 

en Groot-Brittanië, en 
blijkbaar ook in China. (Bron: 
The Ectrical Review, Vol. 76, 

1915, p. 876)

Rechts het pand van De 
Gruijter aan de Oude Markt 

(Heuvelstraat 111) uit 1910. 
(Coll. RAT)
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Object Opdrachtgever Jaar Plaats Adres Status Taak Bouman

Kerk Parochie 1895-97 Oisterwijk Kerkplein RM 31362 
Bouwkundige leiding 
(voor P. en J. Cuypers)

Pastorie Parochie 1895 Moergestel Postelstraat RM 29948 
Architect, restauratie en 
uitbreiding 

Zusterscholen Congregatie < 1897 Breda Opzichter (voor J. Langelaer)

Kerk Parochie 1897-1900 Goirle Kerkstraat RM16526 Opzichter (voor J. Cuypers) 

Twee villa's C. Horion de Corby 1897 Tilburg Spoorlaan 436-438 RM 521206/7 Architect

Bondsgebouw R.K. Volksbond 1897-1898 Breda Visserstraat Beschermd Architect

Twee herenhuizen 1898-99 Tilburg Tuinstraat  

Kantoren, magazijn Fa. Janssen 1898 Tilburg Wilhelminapark 
Gesloopt
(De Pont)

Architect

Fabriek, herenhuizen A. van de  Muijsenbergh 1898 Tilburg 
St. Josephstraat 123-
129

RM 521182 Architect

Herenhuis M. Aelen 1899 Tilburg Industriestraat 22 Gesloopt Architect

Weverij,
Fabriek

M. Aelen 1899-1915 Tilburg Elzenstraat 39 Gesloopt  (1998)  Architect

Winkel H. van de Pas 1899 Tilburg
Heuvelstraat/Oude 
Markt

RM 521193 Architect

Winkel-woonhuis E. Verbeke-Mannie 1900 Tilburg Emmastraat 71-75 Gesloopt Architect

Kantoor, herenhuis  Fa. Timmermans 1901 Waalwijk Grotestraat RM 521854 Architect

Kerk,
pastorie Parochie 1901 Waalwijk Burg. Smeelelaan Gesloopt (1971) Architect

Villa Huize Stella. 
P. vd. Lisdonk / M. v. 
Hirtum

1901-1902 Goirle Kloosterstraat RM 517006 Architect

Klooster, scholen , 
kapel, en gymzaal

Ursulinenorde 1904-1930 Tilburg
Elzenstraat /
Dionysiusstraat 

RM 521038- 521040 
1981 deels gesloopt

Architect  

Fabriek Fa. Majoie en vd. Voort 1905 Tilburg Wilhelminapark  69 Gesloopt Architect

Ziekenhuis
Elisabeth-stichting Breda 1907-1911 Leiden Hooigracht GM Architect (met L. vd. Laan)

Kantoor Fa. Timmermans 1907 Waalwijk Grotestraat Gesloopt Architect

Bierbrouwerij
(uitbreiding) 

Fa. Van Roessel Van Nijen 1908 Tilburg Wilhelminapark Architect

Herenhuis
A. de Bakker
 

1909 Tilburg Noordstraat 91 RM 521191 Architect

Winkel- woonhuis
A. Baars

1909 Tilburg Langestraat 59-61 GM Architect

Winkel, twee 
herenhuizen

J. Timmermans 1910 Waalwijk Grotestraat
Architect

Herenhuis P. Timmermans 1912 Waalwijk RM 521852 Architect

Twee herenhuizen J. de Kroon 1912 Tilburg Acaciastraat 7-9 GM Architect

Pastorie Parochie 1913 Breda Oranjesingel GM Architect

Woning, 
bedrijfsgebouwen

G. Schellekens 1913 Tilburg Elzenstraat 37a Architect

Fabriek Fa. Sala en Co. 1914 Tilburg Arke Noëstraat 107 Gesloopt (1950) Architect

Villa Blanca
F. Mutsaerts van 
Waesberghe

1915 Goirle Tilburgseweg 176 RM 517010 Architect

Fabriek
(uitbreiding)

N.V. Tilburgsche 
Bontweverij

1919 Tilburg Houtstraat 158 Architect

Herenhuis,
garage

J. de Kroon 1927 Tilburg Acaciastraat 5 GM Architect

Lijst van werken

RM: Rijksmonument
GM: Gemeentelijk monument
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het aantal schilderijen dat de kunstschilder maakte 
nooit meer uitgebreid zal worden, is het aantal collec-
ties waarin zijn doeken terug te vinden zijn sinds zijn 
overlijden op 14 mei 2015 wèl toegenomen. Na zijn 
dood hebben verschillende geïnteresseerden immers 
al een werk uit de nalatenschap verworven. Ineens 
was er weer interesse voor. Zo gaat dat dan. En het 
is ook geen probleem, hoor, vertelt Françoise Hamers, 
die dertig jaar lang de partner van Jan van den Berg 
was.2 Zo komt zijn werk immers tenminste terecht op 
adressen waar het gewaardeerd wordt, redeneert zij.

Andere paden
Jan van den Berg verwierf vanaf het eind van de jaren 
zeventig bekendheid als kunstschilder, maar daarvoor 
had hij al verschillende andere paden bewandeld. Hij 
was opgeleid als huisschilder, werkte onder meer bij 
de Volt en als etaleur-decorateur bij warenhuis Vroom 
& Dreesmann, en naast zijn werk studeerde hij onder 
andere aan de Academie voor Beeldende Vorming in 
Tilburg en aan de Bredase kunstacademie St. Joost. 
Als grafisch vormgever belandde hij in de reclame, en 
aan de Lage Witsiebaan en later in de Poststraat, in 

De laatste jaren was hij een beetje uit beeld geraakt: 
Jan van den Berg. Of zoals zijn bidprentje voluit ver-
meldt: Johannes Bernardus Alphonsus Adrianus van 
den Berg, op 3 juli 1932 in Tilburg ter wereld geko-
men. Doordat zijn gezondheid steeds verder afnam, 
kwam hij de laatste paar jaar van zijn leven zijn huis 
in Goirle, de plaats waar hij in 1986 naartoe was ver-
huisd,1 nog maar zelden uit. Af en toe werd er nog wel 
een tripje gemaakt, maar makkelijk ging dat allemaal 
niet meer. En schilderen was er sinds 2007, het jaar 
waarin hij zijn laatste schilderij maakte, al niet meer 
bij. Ook dat ging niet meer. Toch laat Van den Berg een 
mooi oeuvre na, dat uit pakweg 150 werken bestaat 
die nu deel uitmaken van allerlei collecties. En hoewel 

Jan van den Berg (1932-2015)
Een schilder en muzikant die genietend 

zijn jaren verdubbelde

J e r o e n  K e t e l a a r s *

Zijn moeder zei altijd: “Jij haalt de veertig 
niet.” Dat deed de bourgondische, stevig 

rokende kunstschilder Jan van den Berg wel 
degelijk. Hij overleed afgelopen mei in zijn 

geboorteplaats Tilburg op 82-jarige leeftijd. 
Een korte terugblik op zijn leven en carrière.

 *Jeroen Ketelaars 
(Udenhout, 1977) is 

journalist-publicist en 
redacteur van ‘Tilburg, 

tijdschrift voor geschiedenis, 
monumenten en cultuur’.

Jan van den Berg en 
Françoise Hamers 

in Italië, 2002. 
(Coll. Françoise Hamers)
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1979 plaats in de zaak van Lambert Tegenbosch in 
Heusden.
Deze kunsthandelaar en -criticus was tijdens zijn eer-
ste ontmoeting met Van den Berg overigens niet met-
een overtuigd geweest van het werk van de Tilburger.4 
Een paar jaar voordat de expositie bij Tegenbosch 
plaatsvond, had de handelaar-criticus een be-
zoek gebracht aan Van den Berg in zijn atelier in de 
Poststraat. Het aantal werken dat hij te zien kreeg, 
was nog beperkt, gezien Van den Bergs late roeping 
als kunstschilder.
“Het ging om een oeuvre van nog geen vijf schilderij-
en”, blikte Tegenbosch ten tijde van de tentoonstelling 
terug. Een van die stukken was een portret ‘dat duide-
lijk de amateuristisch aandoende wil uitstraalde om er 
knap uit te zien’. “We spraken af dat we terug zouden 
komen, als de collectie wat omvangrijker was.”
Toen Tegenbosch enkele jaren later inderdaad te-
rugkwam, moet hetgeen Van den Berg hem liet zien 
niet alleen de ‘wil’ hebben uitgestraald om er knap 
uit te zien, maar er zó goed hebben uitgezien, dat 
Tegenbosch er wel een expositie bij hem in Heusden 
aan wilde wijden.
Ook Maarten Beks, een andere kunstcriticus, was on-
der de indruk van wat de inmiddels 47-jarige schilder 
had afgeleverd. Van den Bergs schilderijen hadden 
zich ‘volstrekt ontgroeid aan de amateuristische be-
hoefte om nadrukkelijk professioneel voor de dag te 
komen’, aldus Beks in een bespreking van de tentoon-
stelling bij Tegenbosch. “Uit een dorpsgenie, dat al-
les aankon (en met name alles wat nauwelijks aan de 
orde was) is een talent opgestaan dat heel wat meer 
belooft dan het oeuvre van menigeen die met een 
veel groter beginkapitaal aan een carrière in het min 
of meer fantastische realisme is begonnen.” Volgens 
Beks was er sprake van een expositie ‘die heel wat 
aanleiding tot be- en verwondering geeft’.

Tilburgse thema’s
In de jaren die volgden, exposeerde Van den Berg 
(soms ook met zijn toenmalige partner, de kunstena-
res Ans Markus, met wie hij in Udenhout woonde) nog 
op allerlei andere plaatsen, zoals in het Amsterdams 
Historisch Museum, bij Galerie Mokum (eveneens 
in Amsterdam), bij Galerie Utrecht, Galerie Micro in 
Oosterhout, in Museum Kempenland in Eindhoven en 
in het Goirlese gemeentehuis.
Verschillende van zijn werken bevatten surrealistische 
elementen en – hoewel Van den Berg ook inspirerende 
plekken in Frankrijk en België vond – bovendien ook 
Tilburgse thema’s. “Hij vindt zijn vertrekpunt vaak 
in de eigen vertrouwde omgeving”, schreef Harry 
Verwiel in 1979 in het tijdschrift Brabantia. “Jan van 
den Berg was en is geraakt door wat in ‘zijn’ stad is 
aangericht. Hij leed onder het openrijten van een in-
geleefde stadskern, hoe schamel de allure ervan ook 
was.”
De Noordhoekse kerk werd al eerder genoemd. De 
sloop van dit bedehuis moet Van den Berg niet on-
beroerd hebben gelaten. “Het neerhalen van een 
van de weinige werkelijke monumenten, de trotse 
Noordhoekse kerk, zwierige schepping van dr. 

het centrum van Tilburg, had hij een eigen reclamebu-
reau. Nadat hij daar in het midden van de jaren zeven-
tig mee was gestopt, werd hij docent fotografie aan 
het Streekcentrum.3

“Lesgeven, dat vond hij geweldig om te doen”, ver-
telt Françoise Hamers. Dat doet zij in haar Tilburgse 
woning kort na het overlijden van de man met wie zij 
drie decennia een latrelatie had. Van den Berg had 
een eigen huis in Goirle, maar in de tijd dat hij nog als 
schilder werkte, veranderde dat vaak volledig in zijn 
werkplaats. “Het hele huis was dan één groot atelier. 
Hij schilderde bijvoorbeeld ook in zijn huiskamer, dus 
voor mij was er geen ruimte en het leek ons beter om 
allebei een eigen woning te houden”, aldus Hamers. 
Maar goed: lesgeven, Van den Berg deed het graag. 
“Dan was hij tussen de mensen. Hij was namelijk echt 
een mensenmens.”

Tegenbosch
Een bijkomend voordeel van zijn werk in het onder-
wijs, was in ieder geval ook dat hij geregeld een be-
hoorlijke periode vakantie had. In die tijden legde hij 
zich toe op zijn schilderwerk. Vaak ging daar heel wat 
voorbereiding aan vooraf en plekken die hem inspi-
reerden, legde hij op foto’s vast.
Zijn eerste doek (uit 1975) heette ‘Late processie’ 
en dat laat onder meer de Noordhoekse kerk zien die 
voor een groot deel is afgebroken en waar nog een 
processie doorheen trekt. Hoewel hij in de periode 
1975-1980 ook exposeert in het Kultureel Sentrum 
in Tilburg, vindt zijn eerste grote tentoonstelling in 

Het eerste schilderij van 
Jan van den Berg, ‘Late 

processie’, uit 1975. 
(Particuliere collectie, foto 

Peter Thoben)
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Cuypers, was voor hem meer dan de sloop van een 
gebouw”, aldus Verwiel in zijn artikel uit 1979 in 
Brabantia. “Een merkteken, een symbool werd ver-
nietigd; een tijdvak met grof geweld abrupt afgeslo-
ten. De schilder ervoer met duizenden stadgenoten de 
tergend langzame sloop als een, wellicht onbewuste, 
kwelling.”
Een ander voorbeeld van een werk waar Van den Berg 
een Tilburgs bouwwerk prominent op liet terugkeren, 
is het olieverfschilderij ‘St. Joseph roept’. Dat dateert 
van 1977, het jaar waarin het St. Josephgesticht in de 
Lange Nieuwstraat gesloopt werd. Op het doek, dat 
ook wel ‘De profeet’ genoemd wordt en zich nog al-
tijd in de collectie van het Stadsmuseum Tilburg be-

vindt, is het gasthuis voor bejaarden afgebeeld, met 
voor het uit 1888 stammende, indrukwekkende ge-
bouw een groepje mensen dat staat te luisteren naar 
een man met een lange zwarte jas aan en een zwarte 
hoed op het hoofd. De dreigende wolken boven het 
gesticht voorspellen weinig goeds en ook de man met 
de zwarte jas lijkt een onheilspellende boodschap (de 
sloop van het gebouw wellicht) te verkondigen.
Nog een ander werk waarvoor Van den Berg terug-
greep op zijn geboortestad, is het schilderij ‘Het huis 
van de fluitspeler’, dat eveneens deel uitmaakt van 
de verzameling kunststukken en historische objec-
ten van het Stadsmuseum Tilburg. Dit werk uit 1979 
toont een fabrikantenvilla aan de Koningshoeven uit 
het eind van de negentiende eeuw en bevat dezelfde 
dreigende sfeer als ‘St. Joseph roept’.5

Op de hoek van de Fabriekstraat en de Utrechtse-
straat in de binnenstad van Tilburg staat nóg een sta-
tig pand dat op een doek van Van den Berg vereeu-
wigd is. Horeca-, feest- en vergadergelegenheid Villa 
de Vier Jaargetijden bevindt zich nu in dit gebouw, dat 
eind negentiende eeuw gebouwd werd voor de fabri-
kantenfamilie Pollet.

Jazzmuziek
Maar Van den Berg was niet alleen grafisch vormge-
ver, reclameman, docent en kunstschilder, hij was ook 
behoorlijk actief op muzikaal gebied. “Hij was bezeten 
van muziek”, vertelt zijn partner Françoise Hamers. 
“Hij hield vooral erg van jazz en bigbandmuziek.”
Aanvankelijk speelde Van den Berg zelf klarinet, maar 
later schakelde hij over op de baritonsaxofoon.6 Hij 
maakte deel uit van onder meer De Gangmakers, het 
Unicorn Combo en, tot 1990, van de Tilburg Big Band. 

Jan van den Berg, ‘St. 
Joseph roept’, 1977. (Coll. 
Stadsmuseum Tilburg, foto 

Jan Stads)

Jan van den Berg, ‘Het huis 
van de fluitspeler’, 1979. 

(Coll. Stadsmuseum Tilburg, 
foto Jan Stads)
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Ook was hij betrokken bij de organisatie van het Groot 
Big Band Festival dat in 1976 in de Stadsschouwburg 
plaatsvond. 

Afgezien van dit alles was Jan van den Berg ook nog 
eens een levensgenieter. Hij hield van lekker eten, 
Belgisch bier en sigaretten en hij ging steevast pas 
om drie uur ’s nachts naar bed. Zijn moeder moet al 
vroeg gezegd hebben: “Jij haalt de veertig niet.” Maar 
Van den Berg behaalde meer dan het dubbele aantal 
jaren. Kort voordat hij 83 zou worden, overleed hij in 
het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg.
De laatste zeven, acht jaar kwam hij niet vaak meer 
buiten. Fysiek ging het niet meer en inspiratie om te 
schilderen was er ook niet meer sinds hij in 2007 zijn 
laatste werk, een doek met een kerkinterieur en figu-
ren uit het Venetiaanse carnaval, had afgeleverd. Hij 
genoot nog wel van kookprogramma’s op televisie en 
van eten en drinken én roken. Zolang dat kon, ging hij 
nog wekelijks met Françoise Hamers ergens in België 
eten en met de dames van de thuiszorg rookte Van 
den Berg graag een sigaretje. Dat vond hij gezellig.
Tussen de spullen die aan het eind van zijn leven mee 
naar het ziekenhuis moesten, stopte hij een doosje dat 
gevuld was met door hemzelf gedraaide sigaretten. 
“Hij vroeg nog aan me of er toch wel een aansteker bij 
zat”, herinnert Hamers zich. “Ik zei: ‘Jan, daar wordt 
niet gerookt.’”

Noten
Behalve van de hieronder vermelde bronnen is voor 
deze bijdrage onder andere gebruikgemaakt van een 
documentatiemap die deel uitmaakt van de collectie 
van het Regionaal Archief Tilburg. Daarin bevinden 
zich onder meer krantenknipsels, uitnodigingen voor 
tentoonstellingen en ander materiaal over Jan van den 
Berg. Ook werd een artikel geraadpleegd dat op 20 
mei 2015 op de website goirlesbelang.nl verscheen.

1 F. van Gils & J. van Gils, Gorp en Rovert, van leengoed tot landgoed, 

Goirle, 2015, p. 232. Op het omslag van dit boek is ook een werk van 

Van den Berg te zien.

2 Interview met mw. F. Hamers, Tilburg, 16 juli 2015.

3 F. van Gils & J. van Gils, Gorp en Rovert, van leengoed tot landgoed, 

Goirle, 2015, p. 232.

4 Mededelingen (Kunsthandel Lambert Tegenbosch), september 1979, 

p. 6-7.

5 Zie over ‘St. Joseph roept’ en ‘Het huis van de fluitspeler’: J. Ketelaars 

& R. Peeters, In Tilburgs bezit. Historische objecten uit de collectie van 

de gemeente Tilburg, Tilburg, 2009, p. 24-26. 

6 Zie over Van den Berg als jazzmuzikant: R. van der Heijden e.a., Jazz 

in Tilburg. Honderd jaar avontuurlijke muziek, Tilburg, 2010, passim 

(m.n. p. 225).

Een kerkinterieur en figuren 
uit het Venetiaans carnaval 

was het laatste werk van 
Jan van den Berg, 2007. 

(Collectie Françoise Hamers, 
foto Peter Thoben)
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gedragen. Ook daarvan deed de Nieuwe Tilburgsche 
Courant verslag, vrij uitgebreid ditmaal, en met een 
foto van de neomist op de voorpagina. Het paro-
chiekoor had de pontificale mis ‘met drie heren’ van 
Perosi gezongen. In de Hoefakkerstraat ‘wapperde uit 
vele huizen het vaderlandsche dundoek’, en namens 
de commissie van buurtbewoners had A. Joosen een 
aantal geschenken aangeboden, waaronder ‘misge-
waden en een orgel’. Dat orgel was een foutje van de 
krant. Even verderop in het verslag wordt het verbe-
terd, maar het foutje werd niet verwijderd. Het ging 
om ‘misgewaden en een horloge’. En dat horloge, dat 
zullen we nog terugzien. Hoe dan ook, er werden zo-
veel geschenken aangeboden dat ‘de voorkamer van 
zijn ouderlijke woning een ware tentoonstelling borg’. 
En toen moest de harmonie nog komen.
Maar op 10 mei eindigt de voorpret van die avontuur-
lijke reis naar de missie van Kameroen abrupt. 

Op 10 Mei, ’s morgens om half vijf, heb ik boven op 
mijn ijzeren kisten gestaan om te kijken naar de vlieg-
tuigen en ik kon het nog niet geloven, hoewel ik de 
eerste was die het zei: “Oorlog.”

Op de pastorie haalt Rijnen ‘Heilige Olie’, die hij ’s 
middags als laatste sacrament toedient aan een van 
de eerste slachtoffers van het oorlogsgeweld. 

Om vier uur ’s middags, toen de eerste bommen langs 
de spoorlijn in de stad gevallen waren, heb ik H. Olie 
gehaald op de pastorie en ik werd geroepen bij een 
gewond meisje, waarvan de moeder naast haar ge-
dood was.

Als hij ooit nog in Kameroen wil komen, denkt Rijnen, 
is het tijd voor plan B, en plan B staat in het fietsenhok 
van zijn ouderlijk huis. Op 12 mei vertrekt hij. Zonder 
geldige papieren, zonder de drie  ijzeren kisten met 
zijn ‘missie-uitzet’ maar met dat horloge. Met spaar-
geld van zijn moeder en die collecte van vorige week. 
Met een grote homp krentenbrood en twee doosjes si-
garetten, merk Wings. Hij stapt op zijn pastoorsfiets: 
‘Het was secuur 10 uur en 3 minuten op de pendule 
op onze schoorsteenmantel — die heb ik nog dikwijls 
voor ogen gehad.’ Richting Riel en Alphen naar de 
kloosterhuizen van zijn congregatie in Baarle-Nassau 
en Antwerpen, en van daaruit met de trein naar 

Een week eerder had hij nog aan fondswerving ge-
daan in de kerk van zijn parochie, De Besterd. De 
collecte was een succes. Trouwens, de parochianen 
hadden hem vorig jaar ook al flink bedacht toen hij in 
diezelfde kerk op 24 juli zijn eerste heilige mis had op-

Van de Hoefakkerstraat 
naar Kameroen

De oorlogsavonturen van missionaris Toon Rijnen

E d  S c h i l d e r s *

De Nieuwe Tilburgsche Courant meldde het 
kort maar krachtig op 29 april 1940. ‘Onze 
stadgenoot pater A. Rijnen’ gaat naar ‘de 

missie van Kameroen’. Op 19 mei zal hij 
vertrekken. Einde bericht. Maar daar kwam 

dus iets tussen: een wereldoorlog. Op 10 mei 
vallen de eerste bommen op Gilze-Rijen en 

Tilburg. Pater Ton Rijnen staat op die dag in 
de Hoefakkerstraat naar de lucht te kijken, 

en buurtgenoten vragen hem: ‘Kunde nog 
weg?’ 

* Ed Schilders (1951) 
is zelfstandig publicist in 
Tilburg. Hij schreef enige 

boeken over Tilburgse 
onderwerpen en de Tilburgse 

taal, en is columnist 
van Brabants Dagblad/

Tilburg Plus. 

Portretfoto van Toon Rijnen, 
circa 1939. 

(Coll. Ed Schilders)
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kunnen vaststellen, naar het seminarie van de Paters 
van de Heilige Geest (CSSp) in Gemert. Zeker is dat 
hij zijn opleiding vervolgt in Baarle-Nassau (1933) en 
Weert (1934) en dat hij in 1935 terug in Gemert is. Op 
4 maart 1939 werd Rijnen tot subdiaken gewijd in Den 
Bosch door mgr. A. Diepen, en drie weken later tot 
priester in Gemert.
Rijnen zou een van de vele redelijk anonieme 
Tilburgse jongens gebleven zijn die in die tijd hun roe-
ping en levens vervulling in de missie zagen liggen, 
ware het niet dat hij over zijn wat onbesuisde maar 
daarom ook zo ‘romantische’ reis naar Kameroen 
een boek had geschreven. Dat boek heet De Brazza, 
romantisch avontuur van een jong missionaris. Het 
verscheen in 1946, een dik jaar na de bevrijding. En 
dat was te vroeg. Nederland had wel wat anders aan 
het hoofd dan ‘een romantisch avontuur van een jong 
missionaris’, en Rijnens verslag daarvan is vrijwel 
meteen weer vergeten geraakt. Dat het boek werd uit-
gegeven door zijn eigen congregatie (Missieprocuruur 
Gemert) zal de verspreiding en de winkelverkoop 
eveneens niet bevorderd hebben. Ik heb er geen be-
sprekingen van kunnen vinden. Waren die er wel ge-
weest dan zouden de recensenten misschien ook 
opgemerkt hebben dat met name het twee deel van 
het verhaal enigszins overbodig lijkt en in ieder geval 
afbreuk doet aan het werkelijk dramatische deel van 
het avontuur dat halverwege het boek tot een climax 
komt. Vervelen doet de vertelling nooit, verwonderen 
wel. Geen verveling omdat Rijnen zijn reis onderneemt 
met een vastberadenheid die soms aan argeloosheid 

Brussel, Parijs en Bordeaux om in te schepen naar 
Kameroen. Waar hij nooit zal aankomen.

Toon Rijnen (1911-1992) was de oudste zoon in een 
gezin van eenvoudige Tilburgers. Vader was timmer-
man, oma kon niet schrijven. Maar Tonnie kon goed 
leren, en dat brengt hem, op een datum die ik niet heb 

De ‘Brazza’ werd in 1923 gebouwd als koopvaardijschip ‘Camranh’ van rederij Compagnie Maritime des 
Chargeurs Réunis. In 1927 werd het schip omgebouwd tot passagier- en cruiseschip met ruimte voor 358 
opvarenden  in drie klassen. De bestemmingen lagen in Spanje, Portugal, Marokko, Algerije, en West-Afrika. 
De naam Brazza verwijst naar de legendarische Frans-Italiaanse ontdekkingsreiziger en kolonisator Pierre 
Savorgnan de Brazza (1852-1905). De Brazza legde de grondslag voor het Franse koloniale rijk in Centraal-
Afrika en was de stichter van de stad die als Brazzaville de hoofdstad van de Republiek Congo zou worden.

De Brazza op een 
prentbriefkaart, circa 1930. 

(Coll. Ed Schilders)

Boekomslag van ‘De Brazza’, 
1946. (Coll. Ed Schilders)
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grenst – geen geldige papieren, het hindert hem nau-
welijks. Tegenslagen, variërend van lekke banden tot 
bombardementen, zijn er om te overwinnen. Wanhoop 
staat niet in zijn woordenboek. Relativeren wel. 

Het hoogtepunt van het boek is het diepte- en het 
keerpunt van de reis. Rijnen slaagt er uiteindelijk in 
Bordeaux te bereiken en in te schepen op het mo-
torschip De Brazza, een vracht- en cruiseschip dat 
bekendstaat als een van de paradezeepaardjes van 
de Franse civiele vloot. Hij is één van de 575 passa-
giers. De bijzondere oorlogsomstandigheden hebben 
nog geen gevolgen gehad voor het verblijf aan boord, 
al vaart er voorlopig wel een Frans fregat mee om te 
kunnen ingrijpen bij aanvallen. De hutten zijn comfor-
tabel, het kombuis heeft een mooie voorraad levens-
middelen, en Rijnen krijgt een speciale behandeling in 
ruil voor zijn diensten als priester. De Brazza is erop 
ingericht:

Keurig verzorgd verscheen de aankondiging in de 
scheepskrant, dat er morgen een H. Mis zou zijn in de 
salon eerste klas, waarbij eenieder werd uitgenodigd, 
en dat de pater woonde in cabine 98, tweede klas, 
waar hij voor eenieder ten alle tijde te spreken zou zijn. 
De zusters waren met de matroos-koster-misdienaar-
steward eerste klas gaan neuzen in de paramenten en 
het altaar en hadden tot hun vreugde ook twee grote 
dozen hosties gevonden. Het altaar was ingebouwd 
achter twee panelen van de salon eerste klas welke 
men als een dubbele deur kon openslaan. Dan kwam 
het altaar met bronzen kandelaars, electrische verlich-
ting en sierlijke bronzen engelen naar voren…

Die mis heeft Rijnen niet meer opgedragen. Het schip 
vaart nog maar amper voor de Portugese kust of het 
wordt getorpedeerd door een Duitse onderzeeboot. 

Rijnen geeft het moment als volgt weer:

Be .. . Benz .. . ’t Licht uit. Stikdonker, de vloer rijst, 
een grote gasvlam danst voor ons in het smalle gange-
tje. Weg. Rook ruik je, een ontzaggelijke waterval van 
geluid en ’t gevoel of de boot aan-een-stuk-door een 
wenteling om zijn lengteas zal maken…

De Brazza zinkt in minder dan tien minuten. Door de 
slagzij zijn de reddingssloepen onbruikbaar. Wie ge-
luk heeft, bereikt een van de uitgeworpen reddings-
vlotten. Zwemmen kan hij nauwelijks door zijn toog 
en mantel. Op het zinkende schip en in het zeewater 
wordt van hem, de enige priester, het laatste sacra-
ment, de zalving met het Heilig Oliesel afgesmeekt. 
Hij moet dat ‘onder voorwaarde’ doen, want: ‘mijn H. 
Olie was met de Brazza naar de diepte van de Oceaan 
verdwenen.’ Juist als hij denkt dat ook zíjn einde ge-
komen is, is er de redding:

Ziek en ellendig (…) stond ik op het punt weg te zin-
ken, en ... ja, daar had je het: daar van boven recht op 
me af, daar komt het aangezakt: een groot houten vlot 
met touwen voor het grijpen eromheen. Snel schiet het 
van de top van een golf recht op me af: grijpen of ver-
pletterd worden als het tegen je hoofd stoot... Hebbes 
... Gered!

Na vier en een half uur worden de overlevenden uit 
zee gehaald door een Franse kanonneerboot. Rijnen 
weet het op de minuut af, want hij had dat horloge uit 
de Besterd:

Mijn waterdicht polshorloge liep keurig en gaf de juiste 
tijd aan, ondanks het feit dat het vier uur in het zoute 
water en de ruwe olie had gelegen.

De Brazza zinkt. De foto is 
genomen vanaf de Franse 

‘escorteur’, een klein fregat 
dat met het schip meevoer 
om het tegen aanvallen te 

beschermen. 
(Bron: U-boot.net)



48

Er zijn 449 slachtoffers te betreuren.

Eenmaal terug op Franse bodem geeft Rijnen de 
moed en de hoop nog niet op, maar Kameroen, dat 
gaat het dus echt niet meer worden. Er zit niets an-
ders op dan de terugreis aan te vangen; terug naar de 
Hoefakkerstraat. De tweede helft van het boek be-
staat uit het verslag van die terugreis door een stukje 
West-Europa dat steeds verder in het ongerede raakt. 
Na de torpedering en de overleving komt dat enigszins 
als een anticlimax, maar zeventig jaar na publicatie 
kunnen we deze hoofdstukken, net als de details over 
de reis naar Bordeaux, ook lezen als een misschien 
niet zo spectaculair maar wel realistisch relaas over 
de ellende van de oorlog op een alledaags niveau. 
Vooral Rijnens beschrijvingen van mensen die op drift 
zijn geraakt, de morele corruptie en de immorele wil-
lekeur, de wanhoop en de drang om te overleven, wa-
ren in 1946 nauwelijks nieuwswaardig maar zijn voor 

ons, in 2015,  weer zeer herkenbaar.
De laatste tien kilometer naar het broederhuis in 
Baarle-Nassau legt hij te voet af. Maar daar staat als 
beloning dan toch een fiets. Het is al donker als hij de 
Hoefakkerstraat bereikt en daar een van zijn broers 
tegenkomt. Samen fietsen ze naar huis.

Ik stond binnen.
Dat was het einde van een mislukte Missiereis.

Rijnen noemt zijn reis ‘mislukt’ maar in het laatste 
hoofdstuk zet hij zijn drijfveren twee pagina’s lang op 
een rijtje. Ik vat ze samen: de onweerstaanbare drang 
om zijn medemensen te helpen. In die zin was zijn 
mislukte reis toch ook een groot succes. De congre-
gatie van de Paters van de Heilige Geest bestaat nog 
steeds. En nog steeds is haar motto: ‘Pleitbezorgers, 
helpers en verdedigers van de zwakken en kleinen’.

Franse postzegel ter 
gelegenheid van de 

honderdste geboortedag 
van Pierre De Brazza, 1952. 

(Coll. Ed Schilders)
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ten met andere trappisten, maar ook met bieragen-
ten. Bovendien werd hij beschuldigd van oneerbare 
relaties met vrouwen. Al met al was hij het tegendeel 
van wat men van een sober levende, bezitloze monnik 
mocht verwachten.

Onthullingen
Op een zekere dag vond ik bij een Amsterdams an-
tiquariaat een uit 1901 daterend schotschrift met 
de pakkende titel Onthullingen over de levenswij-
ze van den Eerwaarden Pater Willibrord (Aloysius 
Verbruggen) Overste van de Abdij der Trappisten te 
Tilburg, door den gewezen Broeder-Trappist Romuald. 
Romuald was de kloosternaam van Charles (ook wel: 
Karl) Frech. Als trappist had hij leiding gegeven aan 
de bierbrouwerij van Koningshoeven, destijds De 
Schaapskooi geheten. In zijn pamflet noemt hij dom 
Willibrord ‘De Wolf in de Schaapskooi’.
De ex-trappist (hij trad uit de orde ‘na diverse proble-
men’) vertelt hoe hij dankzij deze ‘onmenschelijke’ 
man tijdelijk in een krankzinnigengesticht terecht 
kwam en hoe de abt hem zelfs buiten het klooster 
bleef belagen door zijn voorgenomen huwelijk te sa-
boteren. Ook de seksuele escapades van de ‘Eerwaarde 
Pater’ passeren de revue. Frech, die inderdaad een tijd 
opgesloten zat in krankzinnigengesticht Voorburg, gaf 
zijn pamflet hoogstwaarschijnlijk uit in samenwerking 
met de Brusselse bieragent Lambert Vinckx. Deze 
vertegenwoordiger van De Schaapskooi in België had 
ook diverse appeltjes te schillen met dom Willbrord. 
Tussen 1900 en 1903 zijn er minstens drie verschil-
lende versies van het schotschrift in Nederland en 
België verschenen, in het Frans en Nederlands. De 
laatste editie (Groningen, 1903) verscheen onder de 
nog sensationeler klinkende hoofdtitel De Misdaden van 
een Gemijterden Abt.

K......hoeven
Maar er bleek meer aan de hand. Ik ontdekte dat al in 
1897 – een paar jaar vóór het pamflettenoorlogje – in 
Amsterdam een antiklerikale roman gepubliceerd zou 
moeten zijn die zich afspeelde in en rond de Tilburgse 
trappistenabdij. Het boek zou ook in de bibliotheek van 
Koningshoeven zelf moeten staan, maar daar vond ik het 
toen niet. Ik moest ervoor naar de Bijzondere Collecties 
van de Universiteit van Amsterdam. Het titelblad van 
het 110 pagina’s tellend boek in kwestie draagt de 
volgende tekst: Miserecordiam Ordinis! De barmhar-
tigheid van de orde der “Zwijgende Broeders” Een 

Het leven van dom Willibrord Verbruggen (1859-
1935), de eerste abt van de trappistenabdij Onze 
Lieve Vrouw van Koningshoeven te Tilburg, heeft 
me jarenlang gefascineerd. Dom Willibrord was een 
omstreden abt die zelfs een pauselijk bevel naast 
zich neerlegde, maar tenslotte niet anders kon dan 
in 1909 de door hem gebouwde abdij te verlaten. Na 
een bestaan als rentenier in Zwitserland en Frankrijk 
keerde hij als een soort verloren zoon terug naar zijn 
orde. Uiteindelijk stierf hij in vrede te Rome.1 De oor-
spronkelijk uit Berchem – bij Antwerpen – afkomstige 
Verbruggen was in meerdere opzichten een problema-
tische figuur. Zo had hij de abdij op zijn eigen naam 
staan, maakte plezierreizen naar het hoge Noorden en 
de Côte d’Azur, had niet alleen hooglopende conflic-

Een kloosterdrama bij de trappisten
J o e p  E i j k e n s *

Antiklerikale romans waren bepaald niet on-
gewoon in het Frankrijk van de negentiende 

eeuw. Anders was het in Nederland. Joep 
Eijkens schrijft over een curieuze roman 

waarin de trappisten van Koningshoeven het 
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2009 uit.

Dom Willibrord Verbruggen 
(1859-1935), de eerste abt 

van Koningshoeven. 
(Coll. Archief Koningshoeven)
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De toenmalige lezer kreeg nogal wat ‘schandaligs’ te 
lezen: een homoseksuele relatie tussen een pater en 
een boerenknecht, zelfmoord, schijnheilige paters, 
door overwerk in de brouwerij afgebeulde lekebroe-
ders en een uiterst onsympathieke Vader Abt die vaak 
en route was. Dit alles was beschreven door een ken-
nelijke insider, die bovendien niet schroomde om vrij-
wel iedereen bij zijn ware naam te noemen. Wat dat 
betreft leek het meer op journalistiek dan romanlec-
tuur. 
Pater Seraphinus Lenssen (1891-1960), de belang-
rijkste huischroniqueur van Koningshoeven, vat het 
geschrift samen met de woorden: ‘Een gemeen pam-
flet maar met een kern van waarheid.’ En hij voegt er-
aan toe: ‘Bij alle lasterpraat en verdraaiingen bevat 
het boekje toch niet louter leugens, helaas. Menige 
bijzonderheid daarin beschreven was in onze jonge 
jaren nog zo. Het pamflet leert in elk geval, hoe ge-
makkelijk nieuwelingen en vreemden in de fouten van 
religieuzen ontsticht of geërgerd kunnen zijn, vooral 
bekeerlingen, die haast altijd hoog idealistisch ge-
stemd zijn.’

‘Realistische romans’
Kende dom Willibrord het boek niet? Of heeft hij het 
wijselijk doodgezwegen onder het motto: waarom sla-
pende honden wakker maken, dit soort lectuur komt 
toch niet onder ogen van katholieken? Miserecordiam 
Ordinis! werd uitgegeven door A. van Klaveren. Deze 
Amsterdamse uitgever had zich gespecialiseerd in 
‘realistische romans’ en boeken over ‘het geslachtsle-
ven’, maar gaf daarnaast ook protestantse lectuur uit 
en romans van schrijvers als Dickens en Zola. In een 
uit 1902 daterende verkoopcatalogus stond het boek 
van Georgius overigens tamelijk onschuldig tussen de 
Atlas der in- en uitwendige deelen van het menschelijk 
lichaam en Beknopte schets der ontwikkeling en ge-
boorte van het kind.

Evangelische Maatschappij
Tegenwoordig is het boek een antiquarische rariteit. 
Het exemplaar in de Amsterdamse Universiteits-
bibliotheek was voorzien van een stempel van de 
Evangelische Maatschappij. Deze in 1853 opgerichte 
organisatie keerde zich in diverse geschriften fel te-
gen de groeiende macht (ook op politiek gebied) van 
de katholieken. De toename van het aantal kloosters 
in Nederland in de negentiende eeuw werd door haar 
beschouwd als een groot gevaar.
In 1896, een jaar voordat Miserecordiam Ordinis! ver-
scheen, begon de Evangelische Maatschappij met een 
eigen blad, De Protestant. Het werd geredigeerd door 
F. G. Lagers. Deze had al in 1883 – de pionierstijd van 
de trappisten van Koningshoeven –  de  brochure De 
kloosters van Nederland gepubliceerd. Hij beschreef 
daarin kloosters als ‘boven de fiscale en andere wet-
ten staande en opererende instellingen’. Degene die 
er intreedt, aldus Lagers, verliest niet alleen zijn in-
dividuele vrijheid maar bovendien zijn bezit. En dat 
bezit, nog vermeerderd met allerlei testamentaire be-
schikkingen van niet-kloosterlingen, wordt zo aan de 
maatschappij onttrokken. Ook kan men grote vraag-

Nederlandsch kloosterdrama uit den tegenwoordigen 
tijd Door Georgius. Opmerkelijk dat het allereerste 
woord foutief gespeld is: Miserecordiam in plaats van 
Misericordiam. 

Mijn doel en innigste wensch is, dat dit boekje in han-
den kome van hen, van wien een dierbaar familielid 
verdwaald geraakte achter de muren van K......hoe-
ven’,2 zo is te lezen in het voorwoord. ‘Ter wille der 
waarheid en duidelijkheid was ik genoodzaakt enkele 
scènes eenigszins realistisch te schetsen. Mocht ik 
zoodoende een mijner gevoelige lezers of lezeressen 
kwetsen, dat hij of zij zijn of haar neus optrekke, hoog, 
zeer hoog, (een beroemd schrijver noemt die manoeu-
vre een triumf der fatsoenlijkheid), mijn werk ter vure 
doeme en zijne of hare handen wasschen in een dés-
infecteerend watertje. In zijne of hare gebeden geden-
ke men Den Schrijver. 

Briefhoofd van brouwerij ‘De 
Schaapskooi’, 1891. (Coll. 

Archief Koningshoeven)

Eén van de pamfletten die 
Karl (Charles) Frech tussen 

1900 en 1903 publiceerde 
tegen dom Willibrord. 
(Particuliere collectie)
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Het is deze Victor Kubath die model heeft gestaan 
voor Ulrich, de hoofdpersoon van Miserecordiam 
Ordinis! Een deel van Ulrichs wederwaardigheden lijkt 
echter ontleend aan de kortstondige kloostercarrière 
van Georgius zelf. Of hij het boek zelf heeft geschre-
ven of dat er een ghostwriter aan te pas is gekomen, 
valt helaas niet meer na te gaan.

Bekeerling
Wie was deze Georgius? Op 20 januari 1861 werd in 
Amsterdam Everhard Staudenmaijer geboren, zoon 
van een uit Stuttgart afkomstige - vermoedelijk pro-
testantse - bediende en zijn Nederlandse echtgenote.3 
Later verhuist Everhard naar Amersfoort om in 1881 
weer terug te keren naar zijn geboorteplaats waar hij 
de kost verdient als bediende en kok. In 1884 verhuist 
hij naar Den Haag, daarna raakt zijn spoor bijster tot 
het voorjaar van 1896, wanneer hij toetreedt tot de 
katholieke kerk. Op 9 april van dat jaar wordt hij in 
Den Bosch gedoopt en nog dezelfde maand treedt hij 
in bij de trappisten van Koningshoeven te Tilburg. Hij 
is dan 35 jaar oud. Aanvankelijk was het de bedoe-
ling dat Staudenmaijer pater zou worden maar enige 
maanden later – in juni 1896 – maakt hij de overstap 
naar de lekebroeders. Hij gaat werken op het kantoor 
van de brouwerij onder leiding van pater Johannes-
Baptist, de boekhouder. De huischroniqueur noemt 
hem broeder Georgius of fr. George. Met laatstge-
noemde naam ondertekent Staudenmaijer ook zijn za-
kelijke correspondentie. Lang hield de novice het niet 
uit; eind 1896 verliet hij definitief Koningshoeven. 

Hemel en hel
Miserecordiam Ordinis! kan men kortweg samenvat-
ten als het verhaal van een jongeman die op zoek naar 
een hemel op aarde terecht komt in een aardse hel. 
De hoofdpersoon, Ulrich, is een halve wees wiens 
moeder de kost verdient als cabaretzangeres. Na 
een tijdje gewerkt te hebben op een brouwerij, trekt 
hij de wijde wereld in – een romantische, bedeesde 
zwerver die nergens het ware geluk vindt. Op weg van 
Constantinopel naar Algiers ontmoet hij een trappist 
die wel wat in hem ziet. De beste plaats voor Ulrich, 
zo vindt de pater, is een trappistenklooster. En hij kent 
een abdij waar ze zo’n goedaardige, gezonde knaap 
uitstekend kunnen gebruiken: Koningshoeven. De 
twijfels van Ulrich – die inmiddels emplooi heeft ge-
vonden bij een vriendelijke baas en bazin in Algiers – 
worden vakkundig weggepraat door de trappist, een 
ordinaire ronselaar met homo-erotische trekjes. Met 
name de bazin moet het daarbij ontgelden als poten-
tiële verleidster. Na ontvangst van een vleierige brief 
van abt Willibrordus besluit de jongeman naar Tilburg 
af te reizen. Als hij door de poort het klooster binnen-
komt, is het alsof hij een kille gevangenis betreedt. In 
het gastenkwartier, waar hij als postulant de eerste 
dagen verblijft, hangt een deprimerende, dreigende 
atmosfeer. Ook de abt –‘Vadertje’ wordt hij soms ge-
noemd – boezemt allerminst vertrouwen in. Tijdens 
een persoonlijk onderhoud met de postulant spreekt 
hij over een leven van boetedoening en versterving 
maar snoept ondertussen stiekem chocola en gaat 

tekens plaatsen achter de ‘kloosterzedelijkheid’, aldus 
de schrijver, die stelt dat zich de laatste tijd heel wat 
buitenlandse kloosterlingen in Nederland gevestigd 
hebben zonder dat men hun doopceel gelicht heeft. 
Het boek van Georgius moet koren op de molen van de 
Evangelische Maatschappij zijn geweest. Wie weet, 
werd dit exemplaar als propagandamateriaal gebruikt.

Exploderend biervat
Op 4 februari 1894 plaatste de Tilburgsche Courant 
het hierboven geplaatste artikel. Een week later kwam 
de Nieuwe Tilburgsche Courant met een soortgelijk 
bericht. Met daarbij als extra gegeven: ‘Naar wij ver-
nemen was het leven van Cuboth (sic) voor fl. 1000,- 
verzekerd.’  Een gigantisch bedrag voor die tijd.

Artikel in de Tilburgsche 
Courant van 4 februari 1894. 

Titelblad van het boek 
van Georgius. (Bijzondere 

Collecties van de Universiteit 
van Amsterdam)
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hij na de vernederend ervaren inkleding heet, wordt 
wel erg op de proef gesteld door het hypocriete en 
weinig christelijke gedrag van de paters om hem 
heen. Als hij op een dag de was moet doen, wordt 
de walging hem teveel. Het is overigens bij passages 
als de volgende dat je sterk de indruk krijgt dat niet 
Staudenmaijer de pen voert maar een broodschrijver 
die goed wist wat de lezers van Van Klaverens ‘realis-
tische romans’ lustten: 

De vorige week had hij zich bij den Sub-prior beklaagd 
dat de lucht, welke uit de kuip vuile sokken omhoog 
steeg, hem hoofdpijn bezorgde. Nu mocht hij het eens 
probeeren hoe of de “Aroma” welke uit de hemden 
opsteeg hem bekwam. Dionisius rilde toen hij de hee-
ten damp inademde. Of dat zoo’n walgelijk werk was? 
Hoevele arme huismoeders, jonge dochters en wasch-
bazen deden dat werk in de wereld. O juist. Maar zij 
waren ook niet van een beschaving en kieskeurigheid 
als een jongeling gelijk Ulrich. (...) Daarbij, wereldsche 
vuile hemden en religieus vuile hemden. Hier allen van 
mannen in de kracht van ‘t leven, die in dat wolle ser-
ge-hemd sliepen en ook ... droomden. Had hij het niet 
gehoord hoe Pater Vincentius, welke juist naast hem 
sliep, met verrukte, sidderende stem de Heilige maagd 
aanriep. “O pia, o dulcis virgo Maria”, hoorde hij fluis-
teren. “Dank, dank”, en zijn stroozak ruischte terwijl 
hij zich eens op de andere zijde legde met de zalige 
hoop dat de Heilige maagd hem wel weer met zulk een 
“genade” mocht deelachtig maken. “Ik wil niet, ik wil 
niet”, hoorde hij weer een paar cellen verder, “mijn 
kuischheid te rooven, vervloekte satan”, bazelde men 
dan half slapend. Een ander verzocht om “nog meer, 
nog meer”.

zelfs even weg om zijn keel te smeren met een ‘me-
dicijn’. Dom Willibrordus, zo leert Ulrich al snel, heeft 
het door ‘sluwheid’ en ‘buigzaamheid’ tot abt ge-
bracht. Al op de boerderij van zijn vader te lui om mee 
aan te pakken, had hij ook als kloosterling een broer-
tje dood aan hard werken.

Vuile was
Aanvankelijk is Ulrich voorbestemd om koornovice te 
worden. Maar het geloof van ‘pater Dionisius’, zoals 

Een bladzijde uit een 
catalogus uit 1906 van 

uitgeverij A. van Klaveren. 
Voor de illustratie tekende 
Albert Hahn sr. (Bijzondere 

Collecties van de Universiteit 
van Amsterdam)

Bidprentje van Victor 
Kubath die model stond 

voor de hoofdpersoon van 
‘Miserecordiam Ordinis!’. 
Op de achterkant van het 

bidprentje staat met de 
hand geschreven: ‘door 

eene ontploffing om ‘t leven 
gekomen in de brouwerij’. 

(Coll. Archief Koningshoeven)
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De kleine abt
Ulrich klaagt dat hij dit alles niet meer aankan en 
wordt overgeplaatst naar de afdeling van de broeders, 
waar hij komt te werken op het kantoor van de brou-
werij. Daar maakt hij kennis met een Mefistoachtig 
mannetje in de persoon van pater Johannes-Baptist. 
De ‘kleine abt’ wordt hij ook wel genoemd, en dat is 
te merken. Zowel dom Willibrordus als de prior dan-
sen naar de pijpen van deze trappist met zijn ‘meis-
jestronie’. Pater Johannes-Baptist doet zo’n beetje 
alles wat verboden is. Het klooster is voor hem een 
vrijplaats om ongecontroleerd te genieten van alle 
aardse geneugten. Zo blijkt hij seksueel aan zijn trek-
ken te komen tijdens stoeipartijtjes met de boeren-
knecht Klaas. Wanneer deze relatie ontdekt wordt, 
dreigt knecht Klaas ontslagen te worden, maar de 
‘kleine abt’ chanteert de prior en Klaas mag blijven. 
De storm drijft over tot zich een nieuw incident voor-
doet. Ditmaal blijkt pater Johannes-Baptist een vuil 
spel gespeeld te hebben bij de verkoop van ongekeurd 
koeienvlees op de Tilburgse markt. En al is de rol van 
de prior ook niet helemaal zuiver, de pater vreest dat 
zijn ‘Boeren-Klaas’ nu definitief de laan uit wordt ge-
stuurd en dat hij zelf ook overgeplaatst zal worden.

Verschijning van Marie
Niet lang daarna besluit Ulrich Koningshoeven te ver-
laten. Op een ochtend loopt hij naar het Mariabeeld in 
de kloostertuin om afscheid te nemen. Zijn gebed tot 
de H. Maagd wordt wel op een zeer wonderlijke wijze 
verhoord als er aan de andere kant van de klooster-
muur geroepen wordt: 

“Mot je mij hebben? Roep je mij”, klonk een jeugdige 
stem hem spottend toe. Verbaasd richtte hij zijn be-
traand gelaat in de hoogte en keek in een vol, frisch 
lachend meisjesgezicht, wat boven den muur uitstak. 
“Verduiveld wat lieve jongen, wat jammer dat hij rok-
ken aan heeft. Hé, krullebol, als jij een broek aan trekt 
mag je met mij doen wat je wil.” Ulrich, door het on-
gewone gezicht van dat meisjesgelaat verrast, legde 
angstig den vinger op den mond. “Kom, kom, daar 
stoor ik mij niet aan. Zeg lieve broeder, loop daar de 
muur langs en kruip dan het rasterwerk door. Ik wil, ik 
moet je spreken. Hier zoo op dien muur geleund houd 

ik ‘t niet langer vol, mijn melkinrichting gaat me pijn 
doen”. 

Marie, want zo heet de reddende engel die de schrij-
ver eerder met Amsterdams dan Brabants accent ten 
tonele voert, weet Ulrichs hoofd danig op hol te bren-
gen. Maar vooralsnog laat de jonge held zich door de 
prior overhalen om als gewone knecht in de brouwerij 
te werken en intern te blijven. Dat laatste tot verdriet 
van zijn liefje. Als Ulrich tenslotte voor de verleiding 
bezwijkt en een nacht bij Marie blijft slapen, komt pa-
ter Johannes-Baptist in het geweer. De sluwe pater 
waarschuwt Ulrich dat Marie een ordinaire slet is die 
zich met allerlei manvolk afgeeft. Ulrich begint weer 
te twijfelen. De jonge vrouw heeft inderdaad al eens 
gezegd dat hij beslist niet haar eerste is. Uiteindelijk 
lijkt het hem het beste om eerst fatsoenlijk met haar 
te trouwen.

Kwaadsprekerij
De goede zondares kan haar geluk niet op en begint 
al een huisje in te richten. Maar weer komt de kwade 
genius in de persoon van pater Johannes-Baptist tus-
senbeide. Ditmaal met een wel heel smerig verhaal, 
waarvoor hij Klaas heeft ingehuurd. De boerenknecht 
vertelt tegen Ulrich dat hij de nacht tevoren het pas 
aangeschafte huwelijksbed heeft uitgeprobeerd met 
de toekomstige bruid. En om hem ervan te overtuigen 
dat hij geen onzin vertelt, maakt Klaas ook nog gewag 
van de moedervlek op de ‘linkeruier’ van de jonge 
vrouw. In werkelijkheid heeft de boerenknecht zijn 
wetenschap uit de tweede hand. Maar het leed is al 
geschied. Ulrichs wereld valt in elkaar. Diepbedroefd 
neemt hij tenslotte afscheid van Marie die niets be-
grijpt van deze plotselinge wending. Pater Johannes-
Baptist verheugt zich over de terugkeer van de jon-
geman. Van schuldgevoelens heeft hij geen last. Als 
Ulrich zijn kloosterleven hervat, scheelt dat weer 80 
gulden aan loonkosten, zo becijfert hij koud. Het lijkt 
er bovendien op dat de ontaarde pater bang was dat 
zijn slachtoffer, eenmaal buiten het klooster, uit de 
school zou gaan klappen.

Bastaard
In dezelfde lijn ligt het onderhoud dat dom Willibrordus 
vervolgens met Ulrich heeft. De abt confronteert hem 
met de verschrikkelijke waarheid, die tot dan toe ver-
borgen is gebleven voor de jongeman: hij is een bui-
tenechtelijk kind. Zo’n ‘bastaard’ kunnen ze hier niet 
gebruiken, aldus de abt, de zaak mocht eens uitlek-
ken. Om mogelijke moeilijkheden te vermijden kan 
Ulrich maar het best weer intreden. Volkomen over-
stuur loopt de ex-monnik de heide achter de abdij 
op en komt daar tot rust. Maar het is de rust van ie-
mand die al afscheid heeft genomen van deze wereld. 
Teruggekeerd bij de brouwerij stookt hij een groot 
vuur op onder een ketel met pek. Hij wil nog een groot 
biervat ‘pikken’, zo zegt hij tegen pater Johannes-
Baptist die, tevreden over zoveel ijver, naar de kerk 
gaat. Het vat explodeert en verplettert Ulrich. De ge-
alarmeerde abt probeert hem nog het Heilig Oliesel 
toe te dienen maar het slachtoffer duwt ‘de hatelijke 

Briefhoofd van de 
trappistenbrouwerij, uit 

1896, kennelijk aangepast 
voor de Duitse markt. (Coll. 

Archief Koningshoeven)
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hand’ weg en sterft. Pater Johannes-Baptist heeft 
meer oog voor Klaas die slechts licht gewond blijkt. 
Wel laat hij uit zijn naam een krans bezorgen en hon-
derd bidprentjes maken: ‘Aan een ieder deelde hij ze 
uit. “Bid, bid voor hem, ‘t was mijn vriend”. Hij veegde 
eens in zijn seraphijnsche oogen’.

Bloedend hart
Het laatste hoofdstuk voert de lezer naar ‘den 
“Alcazar” te Keulen’. Ulrichs moeder geeft er haar af-
scheidsvoorstelling als cabaretzangeres. De volgende 
dag vertrekt ze naar Tilburg om haar zoon na jaren 
weer terug te zien. Alvorens zich naar Koningshoeven 
te begeven woont ze in de stad een mis bij, waar haar 
oog valt op een bidprentje. Op de voorkant ziet zij een 
‘kruis waaraan een bloedend hart’. Dan draait ze het 
prentje om en leest de naam van haar zoon.
In haar hotel hoort ze van de toedracht: een bedrijfs-
ongeval. Zonder zich nog nader te informeren verlaat 
ze de stad. Dat was maar goed ook, aldus de schrijver 
en hij besluit: 

Dat hier toch de waarheid voor haar bedekt blijve, 
want wat een wroeging zou die moeder gevoelen. 
Nu had zij de overtuiging haar plicht gedaan te heb-
ben (...). Hoe gevaarlijk het was een jongeling van een 
karakter en uiterlijk als Ulrich op dien leeftijd aan zich 
zelve over te laten, daaraan had die eenvoudige, reine 
moeder niet gedacht. Nooit gedacht, dat het hem tot 
die vervloekte muren, tot dat vervloekte huis zou voe-
ren, waar hem, arme verdwaalde, zoekende vlinder, 

‘t troostende licht der Godslamp wenkte en aantrok, 
maar waar hij verzengd, verloren ging in den verdel-
genden, verraderlijken gloed der barmhartigheid der 
orde van Onze lieve Vrouwe van “la Tr..pe”.

Vreemdelingenlegioen
Hoe het Georgius alias Everhard Staudenmaijer zelf 
na zijn uittrede vergaan is, heb ik overigens niet kun-
nen achterhalen. In het voorwoord van Miserecordiam 
Ordinis! geeft de schrijver aan dat er bij voldoende 
belangstelling voor zijn geschrift een tweede deel 
zal verschijnen, maar dan over zijn eigen ervaringen. 
Alsof die niet al in dit boek verwerkt waren! 
Over eventuele andere pennenvruchten van Stauden-
maijer is mij evenmin iets bekend. Wanneer en waar 
hij overleden is, weet niemand. Misschien wel ergens 
tussen Algiers en Constantinopel in dienst van het 
Vreemdelingenlegioen...

Noten
1. Zie de biografische schets van Joep Eijkens over Dom Willibrord 

Verbruggen in Brabantse biografieën deel 1, p. 175-79, J. van Oud-

heusden e.a. redactie. Boom/Brabantse Regionale Geschied-

beoefening, 1992. Het betreffende artikel is ook te lezen via http://

www.thuisinbrabant.nl/personen/v/verbruggen,-dom-willibrord.

2. De auteur schrijft steeds K......hoeven, het aantal puntjes klopt precies 

met het aantal ontbrekende letters.

3. Genealogische gegevens welwillend ter beschikking gesteld door me-

vrouw P.M. Marbus-Staudenmaijer.

De trappistenabdij 
Onze Lieve Vrouw van 
Koningshoeven anno 

2015. (Foto Joep Eijkens, 
beeldbewerking Bart 

Rademakers)
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2015), 128 blz., ISBN 978-90-74418-20-1, 
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€ 16,95.
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erfgoed, jrg. 36, nr. 4, mei 2015, p. 24-26.

Jeroen Ketelaars, Veertien tuinen vier sei-
zoenen. Leven met de natuur op de Tilburgse 
volkstuinen (Tilburg, Gianotten Printed 
Media / Stichting tot Behoud van Tilburgs 
Cultuurgoed, 2015), 96 blz., ISBN 978-90-
6663-066-6, In Tilburg deel 11 / Tilburgse 
Historische Reeks deel 18, € 11,95.

Nel van Spaendonck-van Opstal, Van 
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gave in eigen beheer).

Ton Wagemakers, Brief van Vincent. 
Tilburgse herinneringen (Tilburg, eigen be-
heer, 2015), 20 blz., € 6,90.

Ronald Peeters

Volkstuinen in Tilburg
Veertien tuinen, vier seizoenen. Leven met de 
natuur op de Tilburgse volkstuinen, geschre-
ven door Jeroen Ketelaars, is het elfde deel 
in de reeks In Tilburg en het achttiende in 
de Tilburgse Historische Reeks. Zoals de ti-
tel al doet vermoeden gaat het boek over de 
(binnenkort) veertien gemeentelijke volks-
tuincomplexen binnen de gemeente Tilburg. 
Met dit onderwerp haakt Ketelaars in op de 
steeds groeiende belangstelling voor het zelf 
verbouwen van groente.

Biologisch, duurzaam en gezond zijn te-
genwoordig sleutelbegrippen. Er openen 
steeds meer biologische supermarkten en 
ook supermarktketens hebben een toene-
mend assortiment biologische producten. 
Ook de commercie speelt hierop in: In het 
voorjaar van 2015 konden kinderen sparen 
voor moestuinpotjes om hun eigen groen-
te te kweken, een initiatief van een van 
Nederlands’ grootgrutters. Verder zijn er ver-
schillende televisieprogramma’s over moes-
tuinen, zoals ‘Makkelijke moestuin’, waarin 
alle aspecten over het aanleggen, zaaien, 
onderhouden en oogsten van de eigen 
moestuin worden uitgelegd. In ‘Maartens 
Moestuin’ neemt de schrijver Maarten ’t 
Hart de kijkers mee naar de ‘serene rust 
van zijn moestuin’ en dit voorjaar was er bij 
de NPO het programma ‘ Van Hollandse bo-
dem’ te zien waarin duo’s streden om de titel 
‘beste moestuinder van Nederland’. Ook een 
Tilburgs tweetal, vader en dochter, deden 
hier aan mee.

Volkstuinen zijn oorspronkelijk bedoeld en 
opgezet voor de arbeiders op gemeente-
grond. Ketelaars beschrijft het ontstaan van 
het volkstuinwezen in Tilburg waarin een be-
langrijke rol was weggelegd voor de fraters 
Oelbert en Silvius,’de Sil’. De basis voor de 
Tilburgse volkstuinen werd gelegd in 1942; 
door de oorlog was er gebrek aan voedsel. 
Leijpark, ontworpen door de tuin- en land-
schapsarchitect Leonard Springer, was 
het eerste volkstuinencomplex in Tilburg 
dat - met ondersteuning van de gemeente 
- verwezenlijkt werd. Uiteindelijk zijn er 13 
volkstuincomplexen gerealiseerd, en een 
veertiende  - in de Reeshof - staat op stapel. 

Verder wordt het ontstaan van het Tilburgse 
Volkstuinwezen en de organisatie van de 
volkstuinen beschreven. Elk volkstuin-
complex heeft een eigen bestuur. Al deze 
besturen worden vertegenwoordigd door 

Tuinders op het Vlashofcomplex helpen leerlingen van de basisschool De Sleutel op de ‘kindertuin’. 
(Coll. Willy van Halteren)
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de OVAT (Overkoepelende Vereniging van 
Amateurtuinverenigingen Tilburg). Verder 
besteed Ketelaars aandacht aan de komst 
van ‘wilde tuinen’, het maandblad ‘Onze 
tuin’, de bevolking van de volkstuincom-
plexen en de veerkracht van de volkstuin-
ders door de decennia heen als hun tuinen 
weer eens opgedoekt moesten worden 
vanwege stadsuitbreidingsplannen. Ook de 
volkstuinders zelf komen uitgebreid aan het 
woord over hun tuin – vaak beschouwd als 
een verlengstuk van de eigen woning- en 
‘tuinfamilie’, de andere volkstuinders. De 
tuin inspireert sommige volkstuinders zelfs 
tot het maken van gedichten, waarvan er en-
kele in het boek zijn opgenomen.

Hierna worden alle dertien volkstuincom-
plexen van Tilburg kort beschreven: ge-
schiedenis, ligging in de stad, ontwikkelin-
gen en bijzonderheden. Zo zijn de tuinders 
van volkstuin St.- Franciscus bijvoorbeeld 
verplicht de helft van hun tuin vol te zetten 
met bloemen of vaste planten. Bij ‘Flora’, 
oorspronkelijk een dahliavereniging, zijn de 
leden verplicht om minstens 20 dahlia’s te 
kweken in hun tuin. Volkstuin ‘De Vlashof’ 
heeft niet alleen een ‘kindertuin’, waarin kin-
deren van de basisschool de kunst van het 
groente kweken leren, maar ook een ‘voed-
selbanktuin’, waarin gekweekt wordt voor 
stadgenoten die het minder goed hebben.
De dertien volkstuincomplexen variëren in 
grootte: het kleinste is Westerhof, met 29 
tuinen, het grootst is complex Hoflaan, met 
241 tuinen en een bruto oppervlakte van 
54.954 m2.
 
Wat vond ik van het boek? Interessant on-
derwerp, goed geschreven en lekker lees-
baar, veel mooie foto’s – ook historische 
- van volkstuinen en –tuinders gedurende 
de vier seizoenen. De gedichten van volks-
tuinders over hun tuin en de tips van Frater 
Silvius, ‘met de Sil de vier seizoenen door’ 
zijn mooie extra’s. Wat mij betreft had er nog 
wel wat meer context gegeven mogen wor-
den over het ontstaan van de volkstuinen, 
want dat zal toentertijd niet alleen in Tilburg 
hebben plaatsgevonden.

Astrid de Beer

Jeroen Ketelaars, Veertien tuinen vier sei-
zoenen. Leven met de natuur op de Tilburgse 
volkstuinen (Tilburg, Gianotten Printed 
Media / Stichting tot Behoud van Tilburgs 
Cultuurgoed, 2015), 96 blz., ISBN 978-90-
6663-066-6, In Tilburg deel 11 / Tilburgse 
Historische Reeks deel 18, € 11,95.

Vier rijksmonumenten erbij
Het was er één, maar nu zijn het er vijf: 
Tilburgse rijksmonumenten uit de weder-
opbouwperiode (1940-1965). Zorgcomplex 
Sint Jozefzorg had die bijzondere status 
al, maar in april heeft dat gezelschap ge-
kregen van vier andere ‘wederopbouw-
monumenten’. Naar het oordeel van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 
zijn ook de Schouwburg, Station Tilburg, het 
Cobbenhagengebouw van Tilburg University 
en de kapel Onze Lieve Vrouw ter Nood top-
stukken van naoorlogse bouwkunst. Het is 
een categorie die volgens het RCE ‘vaak een 
onverwachte rijkdom aan details en materi-
aaltoepassingen’ vertoont, en die helemaal 
niet per se lelijk, saai of slecht is, zoals wel-

eens ongenuanceerd wordt gesteld over de 
gebouwen die in deze periode verrezen.
De kapel Onze Lieve Vrouw ter Nood bevindt 
zich een beetje verscholen in het centrum 
van de stad en is een ontwerp van architect 
J.C.A. Schijvens. “In de zuidelijke gevels zijn 
over de volledige hoogte glas-in-betonramen 
aangebracht naar het ontwerp van Daan 
Wildschut; deze verbeelden een vrouw met 
kind, door een draak bedreigd. Hoog in de 
kapel zijn ronde vensters gemaakt die zor-
gen voor een fraaie lichtval op het altaar en 
het Mariabeeld”, aldus de RCE in een toe-
lichting op de vier nieuwe rijksmonumenten.
Station Tilburg is – in de woorden van het 
RCE – ‘een zeer vroeg voorbeeld van een 
high-tech oplossing voor een complexe 

Het nieuwe station aan de Spoorlaan, eind jaren zestig. (Coll. RAT)

De schouwburg eind jaren zestig. (Coll. RAT)
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bouwopgave’. Dit nieuwe rijksmonument 
werd vanaf 1961 gebouwd, in 1965 in ge-
bruik genomen, en is een ontwerp van archi-
tect Koen van der Gaast. “Er is gebruik ge-
maakt van vernieuwende staalconstructies 
en het valt direct op door het enorme dak, 
gemaakt van zogenaamde hypparschalen.” 
Niet alleen dit opmerkelijke dak – dat in de 
volksmond ‘kroepoekdak’ wordt genoemd – 
is bijzonder, ook de roltrappen vormen een 
vermeldenswaardig aspect van dit bouw-
werk, vindt het RCE. Het was namelijk de 
eerste keer dat die bij de bouw van een sta-
tion werden geïnstalleerd.
De schouwburg, die in 1961 werd geopend, 
is op zijn beurt ‘een belangrijk gebouw voor 
de architectuurgeschiedenis van de thea-
terbouw en een bijzonder werk van de ar-
chitecten Bijvoet en Holt’. “De grote ramen 
verbeelden de communicatie met de stad en 
kenmerken het sociale karakter van de thea-
ters in deze periode”, licht het RCE toe. “De 
architecten ontwierpen ook een deel van het 
interieur en het meubilair. Onderdelen daar-
van zijn nog steeds aanwezig.”
En met het Cobbenhagengebouw van Tilburg 
University, dat vanaf 1959 gebouwd werd, 
liet architect Jos. Bedaux ‘de groei van uni-
versiteiten en hogescholen in de jaren zestig 
zien’. “Na de oorlog werd het campusmodel 
ontwikkeld, waar dit gebouw een goed voor-
beeld van is. Bedaux heeft natuursteen en 
baksteen op ambachtelijke wijze toegepast.”  

Jeroen Ketelaars

Bron: www.cultureelerfgoed.nl, nieuwsbe-
richt van 10 april 2015.

Feest van herkenning
Tilburg mag dan als bijnaam ‘de schonste 
stad van het laand’ hebben, dat wil niet zeg-
gen dat het er altijd netjes en ordentelijk aan 
toeging, ook niet wat de afvalinzameling be-
treft. Tegenwoordig staan er overal uniforme 
containers langs de weg, maar ooit moet 
het op inzamelingsdag een ratjetoe geweest 
zijn van kratten, bakken en kisten waar de 
Tilburgers hun troep in aanboden. Daar 
kwam op 21 augustus 1950 verandering in. 
Op die maandag deed namelijk de vuilnisem-
mer zijn intrede. Niet in Nederland – vanaf 
1928 werden die emmers al in Rotterdam 
gebruikt – maar wel in Tilburg. De vuilnisbak 
zou bijna 35 jaar een vertrouwd onderdeel 
van het straatbeeld vormen, totdat de Kliko 
hem begin jaren tachtig verving. (Nooit ge-
weten overigens waar de naam ‘Kliko’ van-
daan kwam, maar het blijkt een verwijzing 
te zijn naar de firma’s Klinkenberg en Koster, 
die de minicontainers ontwikkelden en ver-

kochten). Hoe dan ook, nog altijd hebben 
veel Tilburgers de metalen emmer op het 
netvlies staan, en het geluid dat hij bij het 
dichtvallen vrijgaf, zullen velen zich ook nog 
goed voor de geest kunnen halen.
De invoering van de vuilnisemmer is slechts 
een van de onderwerpen die aan bod ko-
men in het prettig leesbare maar ook in-
formatieve boek Het gesprek van de dag. 
Spraakmakende gebeurtenissen uit Tilburg 
in de tweede helft van de twintigste eeuw 
van Marcel de Reuver. Dat verscheen een 
paar maanden geleden als tiende deel in 
de reeks ‘In Tilburg’ van Gianotten Printed 
Media. De uitgave is een bundeling van 
aansprekende bijdragen die de auteur eind 
jaren negentig in het huis-aan-huisblad 
Stadsnieuws publiceerde, maar de verhalen 
verdienen het om gezamenlijk in een boek 
opgenomen te worden en op deze manier 
beschikbaar te blijven. Voor iedereen uiter-
aard, maar zeker voor degenen die de peri-
ode 1947-1997 hebben meegemaakt. Voor 
hen zal de inhoud van deze publicatie een 
feest van herkenning zijn.
In de periode waarin de verhalen zich afspe-
len, veranderde er veel in Tilburg. Het aantal 
inwoners nam enorm toe, er kwamen aller-
lei nieuwe wijken en stadsdelen bij, tal van 
markante gebouwen vielen onder de slo-
pershamer, de eens zo belangrijke textielin-
dustrie ging ten onder en de invloed van de 
katholieke kerk nam steeds meer af. Tilburg 
werd in die periode een ‘moderne indus-
triestad’, en steeds meer een multiculturele 
samenleving. En zo zijn er wel meer ontwik-
kelingen te noemen uit de tweede helft van 
de vorige eeuw.
Tegen deze achtergrond speelt Het ge-
sprek van de dag zich af. De verhalen 
gaan over onder meer de pokkenepide-
mie die zich in 1951 voordeed, Willem II, 
dat in 1955 landskampioen werd, de Heilig 
Hartstoet, het Bels Lijntje, de sloop van 
volkswijk de Koningswei, de opening van de 
Stadsschouwburg en de bouw van het nieu-
we station. Dat werd midden jaren zestig ge-
opend en kreeg in 2015 – zoals elders in de 
rubriek Tilburg Kort in dit blad te lezen valt 
– de status van rijksmonument. Het boek 
eindigt met een voor sommige inwoners van 
de gemeente Tilburg wat gevoelig moment: 
1997, toen de gemeentelijke herindeling 
plaatsvond en Berkel-Enschot en Udenhout 
bij Tilburg gevoegd werden. Niet bepaald 
een jaar waar alle inwoners van die dorpen 
nou met weemoed aan terugdenken.
Er is veel gebeurd in de tijdsspanne waarin 
de verhalen van De Reuver zich afspelen. 
Voor wie die tijd nog eens wil herbeleven, is 
dit boek een ideale uitgave. Maar ook voor 
anderen die geïnteresseerd zijn in de ge-

schiedenis van de stad valt er veel te genie-
ten.

Jeroen Ketelaars

Marcel de Reuver, Het gesprek van de dag. 
Spraakmakende gebeurtenissen uit Tilburg 
in de tweede helft van de twintigste eeuw, 
Gianotten Printed Media, Tilburg, 2015, 144 
p., ISBN 978-90-6663-064-2, € 12,95.

Gorp & Rovert, 
van leengoed tot landgoed

In het grensgebied tussen Goirle, Hilva-
renbeek en het Belgische Poppel ligt het 
uitgestrekte landgoed Gorp en Rovert, ei-
gendom van de familie Van Puijenbroek uit 
Goirle. Over dit landgoed is kort geleden een 
dik boekwerk verschenen met de titel Gorp 
en Rovert, van leengoed tot landgoed. De 
ontwikkeling van een woest heidegebeid in 
de middeleeuwen tot een bloeiende model-
boerderij en bosexploitatiemaatschappij. Het 
boek is geschreven door Frank en Jef van 
Gils; geen broers, wel familie. De auteurs 
kregen voor hun onderzoek toegang en on-
beperkt inzage in de archieven van de familie 
Van Puijenbroek. Volgens de auteurs leverde 
het archiefonderzoek zoveel nieuwe invals-
hoeken en gezichtspunten op dat dit het 
schrijven van nog een publicatie over Gorp 
en Rovert rechtvaardigde. 

Gorp en Rovert is een prachtig vormgege-
ven boek, ingebonden en met leeslint. Op de 
voorkant staat een afbeelding van een schil-
derij van de kunstschilder Jan van den Berg 
(1932-2015) van het beeld van de godin van 
de jacht, Diana, voor het kasteeltje op Gorp, 
geschilderd in de jaren 70 van de vorige 



58

eeuw. Binnenin zit een losse inlegkaart van 
Gorp en Rovert met informatie over de situ-
atie in 1832 en 2013. Aan alles valt af te zien 
dat er kosten noch moeite zijn gespaard om 
van het boek iets heel moois te maken. Dat 
is gelukt. Er zijn veel prachtige foto’s te zien, 
eigentijdse en historische, afgewisseld met 
topografische kaarten. Na elk hoofdstuk is 
er een uitgebreid notenapparaat en de lijst 
van de gebruikte literatuur, afbeeldingen en 
bronnen achteraan in het boek is indrukwek-
kend. Duidelijk is dat Gorp en Rovert het re-
sultaat is van jarenlang intensief onderzoek 
en hard werken.

Zoals de titel al aangeeft wordt in het boek 
de ontwikkeling beschreven van het gebied 
vanaf de middeleeuwen tot het heden; de 
modelboerderij en de bosexploitatiemaat-
schappij. In veertien hoofdstukken worden 
de geschiedenis en ontwikkeling van Gorp 
en Rovert door de eeuwen heen gedetail-
leerd beschreven. De hoofdstukken worden 
afgewisseld met een viertal ‘intermezzo’s’, 
waarin verschillende planten en insec-
ten (zoals de Bosbeekjuffer) die in Gorp en 
Rovert voorkomen, beschreven worden, ver-
gezeld van foto’s en een gedicht van bioloog/
dichter Ronald Peeters.

Het middeleeuwse hertogelijke leengoed 
Gorp heeft een andere ontstaansgeschiede-
nis dan buurtschap Rovert. Pas in de jaren 
dertig van de twintigste eeuw worden beide 
gebieden door Eduard van Puijenbroek sa-
mengevoegd tot een landgoed.
Eerst wordt de geschiedenis van Gorp en 
de opeenvolgende eigenaars (o.a. de fami-
lies Bles, Daemis en Montens, De Zerezo 
de Tejada, Huijsmans) beschreven tot aan 
Willem Jan Hubert van Beusekom. Saillant 
detail is dat Willem Jan van Beusekom in 
1911 bij koninklijk besluit toestemming 
kreeg om zijn achternaam, Van Beusekom, 
te veranderen in het chiquere Hubert van 
Beusekom. In 1911 liet hij ook zijn voorna-
men, Wilhelmus Jan Hubert, veranderen in 
Wilhelmus Jan. Toen Hubert van Beusekom 
in 1939 stierf, kwam Gorp te koop. 

Vervolgens beschrijven de auteurs de ge-
schiedenis van buurtschap Rovert. Tot de 
tweede helft van de achttiende eeuw was 
er op Rovert nauwelijks sprake van leen-
roerigheid, de boerderijen kwamen pas 
laat in handen van grootgrondbezitters en 
buiten de gemeint bleven heide- en cul-
tuurgrond lang in handen van verschillende 
eigenaren. Rovert – als grensgebied – was 
populair onder smokkelaars. Paarden en 
rundvee, maar ook graan, manufactu-
ren en luxe artikelen, zachte zeep, lompen 

en zout werden de grens over gesmok-
keld. In de Eerste Wereldoorlog werd er 
veel petroleum gesmokkeld, voorname-
lijk door benden vrouwen en meisjes. 
In korsetten en beenschachten van blik 
smokkelden zij grote hoeveelheden pe-
troleum de grens over. Eind negentiende 
eeuw kwamen er een aantal boerderijen 
op Rovert in de handen van de Diessense 
notaris Emile Huijsmans. Na zijn dood in 
1920 verkocht zijn weduwe, Marie Louise 
Henriëtte Sletering, het bezit op Rovert aan 
de Goirlesche textielfabrikant Eduard van 
Puijenbroek, het bezit op Gorp verkocht zij 
aan Hubert van Beusekom. Van Puijenbroek 
had in de jaren twintig Bankven en landgoed 
Tulder gekocht. In 1939 deed hij dit over 
aan Levensverzekeringsmaatschappij de 
Utrecht, in ruil daarvoor mocht hij het land-
goed Gorp kopen. 

Ook de oorlogsjaren op Gorp en Rovert ko-
men uitgebreid aan bod. Op 15 augustus 
1942 werden er in de bossen van Gorp en 
Rovert vijf gijzelaars geëxecuteerd. Een 
Rotterdamse sabotagegroep had een mis-
lukte aanslag op een trein met Duitse ver-
lofgangers gepleegd. De lokale bevolking 
moest binnen een week inlichtingen geven 
die zouden leiden tot aanhouding van de 
daders. Zo niet, dan zouden er vijf geïnter-
neerde gijzelaars worden geëxecuteerd als 
strafmaatregel. Op het landgoed is een mo-
nument te vinden ter herinnering aan deze 
gebeurtenis. Ook het tragische lot van de 
joodse landmeter Erich Dasché en zijn ge-
zin worden beschreven. Dasché was door 
Eduard van Puijenbroek aangenomen om het 
landgoed in kaart te brengen. Pogingen om 
een aantekening van onmisbaarheid te krij-
gen mislukten en op 28 augustus 1942 werd 
het gezin opgehaald en op transport naar 
Westerbork gesteld. Niemand van de familie 
overleefde de oorlog. In het najaar van 1944 
was landgoed Gorp en Rovert frontgebied: 
er werd hevig gevochten tussen Engelse en 
Duitse militairen.

Het natuurgebied Gorp en Rovert komt uit-
gebreid aan de orde in het boek, evenals de 
schaalvergroting vanaf de jaren vijftig van 
het gemengd akker- en veeteeltbedrijf, me-
chanisatie, het inzetten van loonbedrijven 
en de ontwikkeling van een modelboerderij. 
Onder de naam HaVep Breeders streeft de 
exploitatiemaatschappij Van Puijenbroek 
EMP sinds 1987 naar het fokken van koeien 
die zo economisch mogelijk melk kunnen 
produceren. Hoofdstuk veertien geeft een 
opsomming van de bouwpercelen op Gorp 
en Rovert, ook de eigenaren en pachters 
worden besproken. Boerderij de Harst, de 

‘dubele arbeiderswoning’, Het jagershuis, 
Huize Gorp, de Leenhof, villa Het paradijs, de 
boswachterswoning etc. en hun bewoners 
passeren de revue.

Gorp en Rovert is niet alleen prachtig vorm-
gegeven, het is ook nog eens goed en lees-
baar geschreven. Er lijkt geen enkel detail 
te zijn ontsnapt aan de aandacht van beide 
auteurs. Frank en Jef van Gils zijn echter nog 
lang niet klaar. In een interview in Het Goirles 
Belang van 24 juni 2015 is te lezen dat het 
archief van fabrieken Van Puijenbroek alleen 
al groter is dan dat van de gemeente Goirle 
en bovendien van buitengewoon belang. 
Frank en Jef zijn de komende jaren bezig om 
daar ook zo’n mooi boek over te schrijven. 

Astrid de Beer

Frank van Gils en Jef van Gils, Gorp en 
Rovert, van leengoed tot landgoed. De ont-
wikkeling van een woest heidegebied in de 
middeleeuwen tot een bloeiende modelboer-
derij en bosexploitatiemaatschappij (Goirle, 
2015), 244 blz., geb., ISBN/EAN: 978-90-
807841-0-9, € 39,50.

De Goirkese kerk
Bewijs van ontwaakten kunstzin was de titel 
van het boek dat in 2011 verscheen over de 
Heikese kerk in Tilburg. In deze publicatie 
wordt een beeld gegeven van zo’n 800 jaar 
Tilburgse parochiegeschiedenis. Want al-
hoewel het huidige gebouw van de Heikese 
kerk uit 1827-1829 dateert, gaat de ge-
schiedenis terug tot de middeleeuwen. Die 
historische wetenswaardigheden worden in 
O, prachtig huis! niet nogmaals uitgebreid 
verteld. Dit tweede boek is immers vooral 
geschreven vanuit de optiek om gebouw en 
inventaris van de Goirkese kerk centraal te 
stellen. Door die rijke inventaris weerspiegelt 
het gebouw aan de Goirkestraat natuurlijk 
wel, evenzeer als de Heikese kerk, de histo-
rische ontwikkelingen in Tilburg en daarbui-
ten.
Voor Bewijs van ontwaakten kunstzin was 
kunsthistoricus en monumentendeskundige 
Joost van Hest (Tilburg, 1962) nog samen 
met medeauteur Gerard Steijns verantwoor-
delijk. Ditmaal ontbreekt de naam van deze 
oud-gemeentearchivaris op de omslag. Bij 
het samenstellen van dit boek heeft Van Hest 
echter toch van diverse kanten op medewer-
king mogen rekenen. Een financiële bijdrage 
kwam er onder andere van de Stichting 
Vrienden Goirkese Kerk. En samen met 
Ronald Peeters en Ed Schilders heeft Gerard 
Steijns het redactiewerk voor zijn rekening 
genomen. Bij de boekpresentatie op vrijdag 
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19 juni jl. vertelde de auteur dat hij ook voor 
dit boek vele jaren onderzoek heeft verricht.

In zekere zin is er sinds enige tijd in Tilburg 
weer sprake van een parochiële verdeling 
tussen ‘noord en zuid’. Het gaat dan om de 
twee parochies bezuiden en ten noorden van 
de spoorlijn. Deze indeling is het resultaat 
van fusies van de verschillende parochies 
die in Tilburg in de negentiende en twintig-
ste eeuw waren ontstaan. De vanaf het laat-
ste kwart van de twintigste eeuw ingezette 
ontkerkelijking en de behoefte aan nieuwe 
en efficiënte parochieverbanden leidden tot 
de nieuwe opzet. Met deze situatie wordt 
in feite teruggekeerd naar de indeling die 
in 1797 ontstond. Toen werd de parochie 
Tilburg gescheiden in een zuidelijk deel met 
een schuurkerk op ‘t Heike en een noordelijk 
deel waar op ‘t Goirke eveneens een schuur-
kerk was. 
In 1817 wordt Wilhelmus van de Ven (1793-
1882) tot kapelaan van ‘t Goirke benoemd. 
Met zijn pastoraat vanaf 1826 begint de 
geschiedenis van de huidige Goirkese kerk, 
waarvan hij de bouwpastoor zou worden. Al 
duurt het tot 1839 voordat er de eerste mis 
kan worden gelezen. In het boek wordt uit-
gebreid aandacht besteed aan Van de Ven en 
zijn opvolgers. Maar bij de totstandkoming 
en verfraaiing van de parochiekerk en bij de 
aanschaf van kerkmeubilair, kerkelijk vaat-
werk en textiel spelen natuurlijk de plaatse-
lijke fabrikanten, middenstand en arbeiders 
evenzeer een grote rol. 

De Goirkese kerk geldt als een opmerke-
lijk vroeg voorbeeld van een neogotische 
waterstaatskerk. Het is een van de eerste 
kerkgebouwen die in deze stijl in Nederland 
zijn gebouwd. Na bijna een eeuw dienst te 
hebben gedaan wordt de kerk in de jaren 
1937-1938 grondig verbouwd. In 1966 wordt 
de in slechte staat verkerende toren aan de 
voorkant van de kerk verwijderd. Hoezeer 
de Goirkese kerk in de loop van de tijd ook 
veranderde, wat bleef is de indrukwekkende 

inventaris. Bij de koorvernieuwing verdween 
het hier aanwezige oorspronkelijke meubi-
lair, maar in het schip bleven de beelden en 
andere historische elementen behouden. En 
hoezeer de veelkleurige beschildering van 
het interieur ook in verval raakte, uiteindelijk 
werd ze zorgvuldig gerestaureerd. 
In hun tijd vooraanstaande kunstenaars en 
werkplaatsen leverden de kerkinventaris. 
Veel werken zijn geschonken, vaak bij een 
huwelijks- of priesterjubileum. Het waren 
onder meer fabrikanten die schenkingen de-
den, maar tegelijk droegen ook parochianen 
met een lagere sociale status en parochiële 
verenigingen een steentje bij. Verder zijn en-
kele stukken uit de schuurkerk hergebruikt. 
Met de aanschaf van kerkelijke kunst waren 
immers grote bedragen gemoeid. 

In het uitermate goed gedocumenteerde 
boek van Joost van Hest komen we veel 
te weten over de ontwikkelingen die de 
Goirkese kerk in zo’n 175 jaar heeft mee-
gemaakt. Van de monumentalisering inge-
zet door Van der Vens opvolger Bots tot de 
grootschalige kerkvernieuwing onder pas-
toor Sprengers. Ook aan het moeizame pro-
ces op weg naar behoud en herstel wordt in 
ruime mate aandacht besteed. En terecht 
ook, want uiteindelijk bleek het mogelijk te 
zijn de kerk niet alleen te behouden, maar 
tegelijk in functie te laten blijven. Nog dit jaar 
wordt de kerk weer in gebruik genomen. 

Sander van Bladel

Joost van Hest, ‘O, prachtig huis !’. De 
Goirkese kerk in Tilburg : geschiedenis, 
gebouw en inventaris (Tilburg, Stichting 
tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed, 
2015), 128 blz., ISBN 978-90-74418-20-
1, Tilburgse Historische Reeks deel 19,  
€ 16,95.

Brieven van natuurbroeders
Brief van Vincent, Tilburgse herinneringen 
is een klein maar zeer verzorgd boekwerkje 
van Ton Wagemakers dat je drie keer kunt 
lezen en dat elke keer anders, rijker zal zijn. 
De kern van de publicatie bestaat uit twee 
brieven, de eerste van Vincent van Gogh 
aan zijn vriendje van de HBS in Tilburg, fa-
brikantenzoon Pierre Van Dooren, de tweede 
Pierre’s antwoord. Wagemakers maakt er 
geen geheim van: ‘De brieven zijn geheel 
aan de verbeelding van de schrijver ontspro-
ten.’ Echter: de gebruikte feiten kloppen, 
en dat maakt deze twee brieven tot zowel 
een oefening in historiseren als een stijloe-
fening. In beide is Wagemakers uitstekend 
geslaagd. Lees vervolgens Wagemakers’ 

informatieve toelichting, en bij herlezing van 
de brieven zal vooral Van Dooren, die we het 
minst kennen van beiden, beladen zijn met 
een tragiek, niet ongelijk die van Van Gogh. 
De noten zijn dan nog voer voor filologen: Uri 
Nooteboom, professor Van den Eerenbeemt, 
tekenleraar Huijsmans, ze hebben allemaal 
bijgedragen aan deze brieven. ‘Bien étonnés 
de se trouver ensemble’, tot vreugde van de 
lezer.
‘Het zou mooi zijn om daar [langs de Leij] 
weer als natuurbroeders te wandelen en 
Tilburgse herinneringen op te halen.’ Zo be-
sluit Pierre van Dooren zijn antwoord. Het 
zou mooi zijn als Wagemakers ook die wan-
deling met herinneringen nog eens zou op-
schrijven.

Ed Schilders

Ton Wagemakers, Brief van Vincent. 
Tilburgse herinneringen (Tilburg, eigen be-
heer, 2015), 20 blz., € 6,90. N.B. verkrijg-
baar in de Tilburgse boekhandels.
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