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Ten geleide
‘Doorspelen zonder eigen voordeel’: de titel van het artikel van Karel de Beer in dit
nummer van tijdschrift Tilburg verwijst naar een spelregel die zowel in de hockeyals in de voetbalsport wordt gehanteerd. Die regel houdt in dat de scheidsrechter een
overtreding kan negeren en het spel door kan laten gaan als de partij waartegen de
overtreding werd begaan daar voordeel bij heeft. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleven de hockeyers in Tilburg ook doorspelen zolang als ze konden. De Beer behandelt
in zijn bijdrage deze sport en de vereniging TMHC tijdens de oorlog.
Ook een ander artikel in dit tijdschriftnummer heeft betrekking op sport. Thijs
Kemmeren schrijft namelijk over František Fadrhonc. Hij ontvluchtte Tsjecho-Slowa
kije, nadat daar een communistische staatsgreep had plaatsgevonden, en zou een
succesvol trainer bij onder andere Willem II worden.
Verder vindt u in het laatste nummer van deze jaargang een uitgebreide bespreking,
geschreven door Henk van Doremalen, van het boek Wonen als arbeider in een textielstad van Jan Timmermans, een bijdrage van Sander van Bladel over Willem Reijniers
en het Tilburgs mannenkoor Sint Caecilia en Petra Robben duikt in de geschiedenis
van de Indische buurten in Tilburg. De vaste rubriek ‘Tilburg Kort’ is dit keer bijzonder
uitgebreid.
De redactie van Tilburg en het bestuur van de Stichting tot Behoud van Tilburgs
Cultuurgoed wensen u fijne feestdagen en alle goeds voor 2016.
De redactie
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Doorspelen zonder eigen voordeel
Over het Hockey en de TMHC Tilburg tijdens oorlog en
bezetting 1940-1945
Karel de Beer*

* Drs. Karel de Beer
(1946) heeft na zijn
studie economie in Tilburg
o.m. als beleidsadviseur
gewerkt bij het Ministerie
van Economische Zaken.
Hij schreef het Tilburgs
Bijnamenboek (2000), won
in 2004 de Grote Tilburgquiz
en leverde in augustus 2014
een bijdrage aan het speciale
nummer van het tijdschrift
Tilburg over de Eerste
Wereldoorlog. Was schrijver
en redactielid voor het boek
Onze Club, een historische
uitgave (2014) van de
hockeyclub HC Tilburg.

Hoewel het boek Onze Club met de geschiedenis van de voormalige hockeyclubs Tilburg
en Forward tot en met hun fusie in 2011 tot
de huidige HC Tilburg goed werd ontvangen,
vond de auteur dat er leemtes waren gebleven in de kennis over althans zijn oude club
Tilburg van voor 1950. Hij zat nog met vragen
zoals: hoe zag het hockeylandschap eruit
in 1940-1945, wat gebeurde er zoal in de
oorlog en met welke gevolgen voor de club?
Toen in mei 2015 tijdens de herdenkingen
van 70 jaar bevrijding ook twee in het verzet
gesneuvelde leden van hockeyclub Tilburg,
Frans van Spaendonck en René Norenburg,
in het licht werden gezet, ging hij op nader
onderzoek uit.

Dankzij deze mei-herdenkingen, contacten met enkele nabestaanden1, een aantal bezoeken aan het
Regionaal Archief Tilburg en verder zoekwerk op internet ontstond er een goed beeld van het hockey
en de hockeyclub Tilburg tijdens oorlog en bezetting
1940-1945 en de plaats daarin van de twee gesneuvelde leden.
Dit artikel is een bewerking van de rapportage die
de auteur op 9 juli 2015 heeft aangeboden aan het
bestuur van HC Tilburg. Het draagt daarbij argumenten aan voor de gemeente om een Frans van
Spaendonckstraat toe te voegen aan het stratenplan
van Tilburg en iets te doen aan de vrij povere René
Norenburgstraat.
De titel verwijst naar een spelregel die ook in het voetbal bestaat: de scheidsrechter kan een overtreding
negeren en laten doorspelen als dit in het voordeel is
van de partij tegen wie de overtreding werd begaan.
Doorspelen deden ze tijdens de oorlog zolang het kon,
terwijl het eigen voordeel soms ver te zoeken was.

Aanvallen en verdedigen rond de
hockeyvelden aan de Bredaseweg
Vanuit de stad gezien iets vóór het punt waar de
Zwartvenseweg uitkomt op de Bredaseweg lagen
sinds 1935 twee hockeyvelden. Nú een hockeybolwerk van HC Tilburg met uitsluitend kunstgras; toen
twee velden met echt gras aan de bosrand. Het waren de eerste eigen velden van de in 1925 opgerichte
Tilburgsche Mixed Hockey Club (TMHC) ‘Tilburg’, met
dien verstande dat ze door de club in eigen beheer
waren aangelegd op grond die werd gehuurd van de
familie Verbunt die in de Oude Warande woonde. Op
de kop van een van de velden stond een chaletachtig
clubgebouwtje, naast de zuidwestelijke toegang tot
het Warandebos.

De Warandeklok van 6 maart
1941. (Coll. TMHC Tilburg,
oud archief)

In de meidagen van 1940 werd er aan de Bredaseweg
kort maar hevig gevochten, ook ter hoogte van de
hockeyvelden. De Franse troepen die ons land te hulp
waren geschoten probeerden tevergeefs de Duitsers
tegen te houden, die vanuit Tilburg zo snel mogelijk wilden doorstoten naar het vliegveld Gilze-Rijen
waar ze plannen mee hadden. Zij wilden vandaar gevechtsvluchten boven Engeland gaan uitvoeren. Het
gevolg was dat de geallieerden het vliegveld gingen
bombarderen. Later, nadat de geallieerden het had-
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beheerder van de hockeyvelden. Tijdens de oorlog
raakte hij op zeker moment gewond toen hij onderweg
naar zijn werk bij Verbunt in de Oude Warande te laat
wegdook voor een groep aangeschoten Duitse soldaten, waarvan er een hem ‘zomaar’ met zijn bajonet in
de knie stak. Piet hield aan dit incident een handicap
aan zijn been over, maar kon toch doorgaan als beheerder van de hockeyvelden en deed dat tot hij in de
zeventiger jaren werd opgevolgd door zijn zoon Ton.

Het hockey in oorlogstijd:
kunstgrepen op gewoon gras

Het eerste clubhuis
1935-1971. (foto 1970,
Coll. Fam. Wouters)

64

den terugveroverd, deden de Duitsers dat. De precisie van die bombardementen liet weleens te wensen
over. Door dit alles was het niet zonder risico om de
hockeyvelden te betreden, want er konden weleens
munitiescherven of misschien zelfs blindgangers liggen! Gelukkig is er niets ergs gebeurd. Alleen werd
er schade toegebracht aan een tot de opstallen behorend materiaalhok.
Een bijzonder fenomeen in oorlogstijd was de ‘kabelwacht’ langs de Bredaseweg. Daar, ‘aan weerszijden
van de straatweg van Tilburg naar Breda’, waren
speciale verbindingskabels van de Luftwaffe aangelegd, tussen het vliegveld en de Orts-Kommandantur
die in Tilburg was gestationeerd. Deze kabels konden
gemakkelijk gesaboteerd worden door het verzet.
Daarom werd er door het lokaal gezag op last van
de Wehrmachtsbefehlshaber een aantal mannelijke
Tilburgers opgetrommeld om in wisseldienst bepaalde
delen van het traject te bewaken. In het begin (rond
1942) gebeurde dit nog in een best gemoedelijke
sfeer. Het gezag liet oogluikend toe dat men het zich
enigszins comfortabel maakte met een stoel, parasol,
wachthokje of zelfs strandstoel en dat men lectuur
bij zich had om de tijd door te komen. Daarnaast had
het een wachtlokaal laten inrichten op het landgoed
Sparrenhof, tegenover de hockeyvelden, waarin de
kabelwachters konden verblijven tussen hun verschillende diensten in. Voorts deden er verhalen de ronde
dat sommige kabelwachters zich vanuit huis goed
lieten voorzien van drank (zoals cognac tegen de kou)
en sigaren. Later, toen de beruchte Grüne Polizei lucht
kreeg van deze luxe, werd het regime echter strakker
en schijnen er zelfs schuttersputjes te zijn gegraven
waarin de Tilburgers moesten plaatsnemen om de kabel te bewaken. Zo ook langs de velden. Onnodig te
zeggen dat er in die latere oorlogsfase niet veel meer
werd gehockeyd.
Aan de Bredaseweg, tussen de hockeyvelden en de
Zwartvenseweg, stond een huis dat in de eerste dagen van de oorlog aanzienlijke schade opliep. Daar
woonde Piet Rooijens, die een bijbaan had bij de familie Verbunt, met zijn gezin. Piet was sinds 1935 ook

Door het uitbreken van de oorlog in mei 1940 werd
overal de gang van zaken ontwricht. Na de Duitse inval lag natuurlijk ook de hockeycompetitie in duigen.
Het landskampioenschap werd daardoor niet meer
betwist, noch bij de mannen noch bij de vrouwen.
Daarna was het echter niet alleen maar kommer en
kwel. Toen de bezetting eenmaal een feit was bloeide
het sportleven namelijk weer op. Ook een sport als
hockey herpakte zich en ging vervolgens door zolang
het mogelijk was. Sport was een goede uitlaatklep
voor het benarde volk. Hockey was, als ik me niet
sterk vergis, verder geen item van belang voor de
bezetter. Wel werden er naast de gewone competitiewedstrijden van de KNHB door nationaalsocialistische
organisaties ook eigen hockeyontmoetingen georganiseerd, soms in combinatie met een andere sport.
Het werd een tijd van improviseren en aanpassen. Als
er competitiewedstrijden kwamen te vervallen door
bijvoorbeeld logistieke problemen, dan werd er wel
ergens een toernooi in elkaar gestoken. Er werden
gaten geslagen in selecties als spelers wegbleven uit
angst om te worden opgepakt voor de Arbeitseinsatz
of anderszins. Het was dan puzzelen om de teams
compleet te krijgen. Bij ‘Tilburg’ was het niet anders. In De Warandeklok van 6 maart 19412 doet de
elftalcommissie een beroep op de leden om in ieder
geval niet zonder dringende reden af te zeggen. Mijn
indruk is dat het in de eerste bezettingsjaren toch wel
meeviel met de opkomst. Het reizen moest wel goed
worden voorbereid. Meestal ging het per spoor en dan
maar hopen dat het aansluitend vervoer beschikbaar
was. Een uitwedstrijd kreeg al gauw het karakter van
een dagje uit voor het hele team. Zo moest het tweede
herenelftal op een zondag in maart 1941 naar Bergen
op Zoom tegen Tempo. De dag begon ’s ochtends om
9.00 uur op het station en eindigde daar om 19.00
uur. Voor een dameselftal dat op 20 december 1942
uit tegen Uno Animo moest spelen vermeldde het
programma: “vertrek 9.07 uur, thuis 16.12 uur; waarschijnlijk in Helmond vervoermiddel aanwezig.”
In 1941 kon er bij de mannen alweer om het
Nederlands kampioenschap worden gespeeld. De
kampioenswedstrijd tussen Venlo en HDM werd op
zondag 1 juni 1941 (eerste Pinksterdag) om praktische reden in Tilburg gespeeld dat zo ongeveer
in het midden tussen deze clubs lag. Er bestaat nog
een journaalfilmpje van.3 Men ziet daarop een grote
drukte rond het veld aan de Bredaseweg. Ongetwijfeld

had Piet Rooijens dit extra goed geprepareerd en nagekeken op de aanwezigheid van munitiescherven. Na
een spannende wedstrijd won HDM met 2-1. Te zien
is hoe een ouderwetse strafbully, toegekend omdat
een verdediger van Venlo de bal met het lichaam uit
het doel hield, de beslissing over het landskampioenschap bracht.
Een jaar later speelden dezelfde clubs weer om het
Nederlands kampioenschap bij de mannen. Nu bleef
het in Amstelveen 0-0, ook nadat alle verlengingen
waren gespeeld. Venlo en HDM werden samen tot
kampioenen uitgeroepen. Bij de vrouwen werd ook
nu niet om de landstitel gespeeld en dat bleef zo tot
het seizoen 1945-’46. Voor het overige werd er door
de vrouwen net als bij de mannen in de eerste bezettingsjaren zo goed mogelijk doorgehockeyd.

Groepsfoto kabelwachters
bij Het Dorstige Hert aan de
Bredaseweg in 1942 toen
de sfeer nog losjes was.
René Norenburg zittend
direct rechts naast de
gestrekte persoon.
(Coll. fam. Norenburg)

De competitie van 1942-1943 werd op 20 september
geopend met de traditionele Hockeydag die dan beschreven wordt als “één der hoogtepunten in de hockeywereld, wijl met dezen dag de competitie wordt
ingeluid en elkanders krachten kunnen worden verkend”. De Hockeydag uit 1942 zou echter de laatste
worden die er in de oorlog nog kon plaatsvinden. Dat
jaar was ook het laatste waarin de bezetter toeliet
dat de Hockeybond zich nog ‘Koninklijke’ noemde.
Terwijl de voetbalbond al twee jaar eerder het predicaat Koninklijk had moeten laten vallen, had de hockeybond dit letterlijk in het vaandel gehouden. De vlag
wapperde onveranderd met de letters ‘K.N.H.B.’ erop
en naar buiten toe noemde de bond zich nog altijd de
Koninklijke Nederlandsche Hockey Bond. Na 1942
werd het moeilijker en kwam er een noodcompetitie. Deze werd gewonnen door Venlo dat zich na de
winst (4-1) op PW (Prinses Wilhelmina!) uit Enschede
landskampioen 1942-’43 mocht noemen. In het seizoen 1943-1944 werd Hilversum landskampioen na
een drieluik tegen HTCC en weer PW, maar een jaar
later was er vanwege de nijpende oorlogssituatie geen
hockey meer mogelijk en dus ook geen kampioenschap. In 1945-1946 werd Venlo de eerste naoorlogse
landskampioen na een onafgewerkte competitie en bij
de vrouwen Rood-Wit. Daarmee was de situatie van

pal voor de oorlog (1938-1939) hersteld toen Venlo
bij de mannen en Rood-Wit bij de vrouwen ook samen
kampioen waren geweest.

In het verzet:
gevaarlijk spel met maar één doel
Sommigen maakten in de oorlogsjaren radicale keuzes. Zo weten wij dat minstens drie leden van de
TMHC Tilburg waren aangesloten bij het verzet. Als
jonge twintigers die alle drie ook aan de Katholieke
Economische Hogeschool (nu Tilburg University) studeerden namen zij uit idealisme grote persoonlijke
risico’s. Tot 1943-1944 bleef men meestal ook hockeyen. Daarna werd voor menigeen de grond te warm
onder de voeten. Een belangrijke reden daarvoor was
dat de bezetter van alle studenten eiste dat zij uiterlijk
10 april 1943 een loyaliteitsverklaring zouden tekenen op straffe van Arbeitseinsatz in Duitsland. Velen
weigerden dit te doen, mede onder morele druk van
hun leidsmannen aan de onderwijsinstelling en/of in
het corpsbestuur, én besloten zich niet aan te melden
voor de Arbeitseinsatz. Dan was er weinig meer nodig
om vervolgd te kunnen worden. Daarom besloten zij
vaak om onder te duiken.
Overigens waren er al eerder door de Duitsers razzia’s
gehouden onder jongemannen tussen 18 en 25 jaar.
Dit gebeurde na de moordaanslag van 5 februari 1943
op een collaborateur in Den Haag, Seijffardt, die zich
bezighield met de rekrutering van vrijwilligers voor
het Duitse oostfront. Men vreesde dat vrijwilligheid
weldra vervangen zou worden door dienstplicht. De
aanslag werd door de bezetter dan ook toegeschreven
aan studenten.

Frans van Spaendonck
Frans van Spaendonck werd geboren in 1920
in Tilburg en overleed in 1945 in Buchenwald
(Duitsland). Frans was enorm sportief. Naast hockey beoefende hij ook waterpolo en tennis. Als speler van Heren 1 staat hij afgebeeld op diverse foto’s
uit de periode 1938-1942. Hij was fanatiek en kwam
vaak thuis vol blauwe plekken maar dat deerde hem
niet. Dat Frans in het eerste herenelftal van ‘Tilburg’
heeft gespeeld weten we ook uit De Warandeklok
van 1941 en 1942. Daarnaast komt zijn naam voor in
de opstelling van een mixed team. Dus gezelligheid
vond hij ook belangrijk. In Tilburg 1 ontwikkelde hij
zich tot een goede spits, wat blijkt uit een krantenverslag van de wedstrijd Tilburg-Breda 2-1: “Tilburg
verdiende te winnen, al was het alleen maar wegens
het verrassend goede spel van den rechts buiten, Fr.
van Spaendonck.” Ook rivaal HTCC heeft het geweten. Het verloor bij Tilburg met 2-1. Beide doelpunten
voor de thuisclub werden gemaakt door Frans van
Spaendonck die nu op de midvoorplaats speelde.
Frans verloofde zich met Céline Diepen die koeriersdiensten verrichtte voor het verzet. Zij was daarvoor
eens opgepakt en werd toen drie weken gevangen
gehouden en ondervraagd. Toen Frans werd opgeroepen voor de Arbeitseinsatz, wilde hij onderduiken
maar dat was te gevaarlijk vond de familie. Daarom
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meldde hij zich toch maar. Gelukkig werd hij korte
tijd later weer vrijgelaten op verzoek van zijn familie
wegens (vermeende) onmisbaarheid in de fabriek van
Van Spaendonck.
Frans en Céline zouden er na hun eerste aanhouding
verstandig aan hebben gedaan om zich koest te houden, maar zij konden niet stilzitten en sloten zich nu
aan bij de lokale groep van de landelijke verzetsbeweging Trouw. Tot deze groep hoorden o.a. ook Joost
van de Mortel (zoon van de burgemeester), A. Breuker
(leraar Franse taal op het St.-Odulphuslyceum waar
hij ‘de Toon’ werd genoemd) en Piet van Gils (uit
Roosendaal). Frans was ook betrokken bij het ondergrondse christendemocratische blad Christofoor.4
Frans en Céline trouwden in september 1943 en betrokken een buitenhuisje van de familie Diepen aan
de Bredaseweg. Daar hielden zij zich volop bezig
met verzetswerk. Zo raakten ze betrokken bij de geruchtmakende bevrijding van de belangrijke verzetsman Kees Streef uit een ziekenhuis (Kriegslazarett)
in Den Bosch. Die werd in veiligheid gebracht in hun
huis aan de Bredaseweg. Frans en zijn groep werden
nu gezocht. De dag kwam dat Frans moest onderduiken, want er waren al veel Trouwmensen gearresteerd. Céline bleef achter met een zwangerschap
van vijf maanden. Dit gaf haar een extra mogelijkheid
om bonkaarten e.d. te verstoppen en rond te brengen,
maar al het andere was te gevaarlijk geworden.
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Foto links: Frans van
Spaendonck midden
vooraan in Tilburg 1, 22
januari 1939 (Coll. Fam. Von
der Fuhr).
Foto rechts: René Norenburg
als gastkeeper in een
Bredaas mixed team, 1940
(Coll. Regionaal Archief
Tilburg)

Oudere broer Rob van Spaendonck zat in een groep
die begin 1944 een aanslag beraamde op de gehate
NSB-er Piet Gerrits. Deze aanslag mislukte jammerlijk door verraad, de leden van de verzetsgroep
werden gearresteerd en met een aantal andere verzetsmensen eind mei van dat jaar door de Duitsers
bruut geëxecuteerd in de Loonse en Drunense duinen. Cynisch genoeg was het dezelfde NSB-er, Piet
Gerrits, die in het kader van een actie tegen de groep
Trouw in mei 1944 ook Frans van Spaendonck op
zijn onderduikadres arresteerde, aanvankelijk alleen
voor verhoor. Maar toen het duidelijk werd hoeveel
illegaal werk Frans had gedaan, werd hij uitgeleverd
aan de Duitsers en niet meer vrijgelaten. Frans werd
naar Duitsland overgebracht en stierf uiteindelijk op 4
maart 1945 in het concentratiekamp Buchenwald. Hij
ontving nog wel bericht dat hij vader was geworden
maar heeft zijn dochter helaas niet meer kunnen zien.

In de naoorlogse jaren werd Frans op de hockeyclub
in ere gehouden door toekenning van de Frans van
Spaendonck Beker aan het winnend team van een
mixed toernooi dat dan al enige tijd rond Kerstmis
werd gehouden tussen teams met getrouwde respectievelijk ongetrouwde spelers. Dit toernooi had het
karakter van een gezellige reünie van leden met oudleden die al waren gestopt met hockey in Tilburg.
Op 29 december 1945 werd de Frans van Spaendonck
Beker voor het eerst uitgereikt aan Pum Taminiau
als captain van het winnend team. Voorzitter Wim
Kars memoreerde in zijn speech hoe Frans altijd van
de partij was geweest bij dit gezelligheidstoernooi:
“Frans was een goed clubkameraad, die steeds op
de meest sportieve wijze zijn club gediend heeft. En
juist door diezelfde geest van sportiviteit kon hij het
niet nalaten voor zijn vaderland op te komen, en den
bezetter afbreuk te doen, hetgeen hij heeft moeten
boeten met zijn leven. Het moge een kleine troost zijn
voor zijn vrouw te zien hoe Frans gewaardeerd werd
door zijn vrienden.”
Het is niet bekend hoe vaak er daarna om deze
beker is gespeeld want een bijbehorend boek,
Geschiedenisboek bij den Frans van Spaendonck
Beker waarin de gespeelde wedstrijden en verslagen
in moesten worden opgetekend, bleef geheel onbeschreven! De omstandigheden zaten ook niet mee.
Het hockey kwam na de oorlog maar moeizaam op
gang en begon met twee onvoltooide competities.
De ergste oorlogsschade was nog niet hersteld of de
strenge winter van 1946-1947, toen het van december
tot eind maart aan één stuk door vroor, zorgde voor
nieuwe problemen. Pas in het lustrumjaar 1950 kon
er gemeld worden dat er opnieuw door teams van
getrouwden en ongetrouwden was gestreden om de
Frans van Spaendonck Beker. Een traditie was hiermee in ere hersteld, maar hoe vaak daarna een team
zich nog winnaar van de beker heeft mogen noemen
is niet bekend.

René Norenburg
Sinds jaar en dag kom ik regelmatig door de René
Norenburgstraat maar had geen idee dat er achter
deze naam een voormalige clubgenoot schuilging.
Dat veranderde toen we tijdens het werk aan Onze
Club druk doende waren om oud fotomateriaal te verzamelen. Ik kreeg een elftalfoto uit 1938 in handen
waarop ik een keeper zag staan van wie ik de naam
niet kende maar die toch sterk leek op een foto die
ik eens in de krant had gezien. Via mijn netwerk van
oud-leden kwam ik er al gauw achter dat het om René
Norenburg ging, van de straat waar ik al zo vaak doorheen was gekomen. Hij is in de jaren rond 1940 keeper geweest bij ‘Tilburg’.
René Norenburg werd in 1921 geboren in Amersfoort.
Het gezin verhuisde in 1925 via Kampen naar Tilburg.
René ging naar de Rijks-HBS Koning Willem II en begon aansluitend aan een studie economie aan de RK
Economische Hogeschool Tilburg. Kort voor de oorlog
nam hij met ‘de Rijks’ deel aan een hockeytoernooi
voor scholen in Breda en in 1942 met corps St.-Olof,

Zwart-Wit kwam in de eerste helft wel op voorsprong.
“Terwijl Tilburg met het verstrijken van den tijd gevaarlijker werd en met name in de tweede helft den
toon aangaf, ging Zwart-Wit op volkomen regelmatige wijze met 3-1 verliezen. Uit een voorzet van A.
van Beurden sloeg J.W. Taminiau den gelijkmaker in
het doel. Na de hervatting ging het de Tilburgers in
tegenstelling tot Zwart-Wit meer meezitten en J.W.
Taminiau wist eerst door een prachtige doorbraak en
toen uit een strafcorner de zege te bewerken.”

Groepsfoto Tilburg-Forward
combinatie (wit shirt)
tegen De Batavieren (oudinternationals), 28 november
1942 op Tilburg. Frans
van Spaendonck midden
achteraan
(Coll. fam. Van Spaendonck)

waar hij lid van was geworden, aan een interacademiaal hockeytoernooi in Nijmegen. In 1940 werd hij
eens als keeper gevraagd voor een Bredaas team. Dit
was een mixed gelegenheidsteam voor een toernooi in
Den Haag. Hij ging hiermee op de foto en die was het
welke eens in de krant had gestaan. René was derhalve tijdens zijn HBS- en studietijd een enthousiaste
hockeyer die ook buiten zijn club ‘Tilburg’ menig doel
verdedigde.
Het is niet bekend wanneer René precies bij TMHC
Tilburg begon. Zijn oudere broer Adriaan is in het
seizoen 1934-1935 lid geworden, maar vermoedelijk
slechts voor korte tijd omdat hij al spoedig naar Breda
verhuisde vanwege een opleiding. Mogelijk heeft René
er niet veel gras over laten groeien om in de voetsporen te treden van zijn oudere broer als keeper bij
Tilburg.
Sportief als hij was - zo deed hij ook aan schermen
en schaatsen - wist René in korte tijd door te stoten
naar het tweede herenelftal. Dat moet het elftal zijn
geweest op de foto uit 1938. In De Warandeklok van
6 maart 1941 stond hij nog steeds in de opstelling van
dat team vermeld. Maar René blijkt ook een krantenknipsel te hebben bewaard over zijn debuut in Tilburg
1. Of hij vaker in het eerste heeft gespeeld is niet bekend. Het knipsel is niet gedateerd maar moet van
vóór 1943 zijn, want boven de tekst staat ‘Koninklijke
Nederlandsche Hockey Bond’ en zoals we hiervoor al
zagen mocht na 1942 het ‘Koninklijke’ er niet meer in.
Het is een verslag van de wedstrijd van Tilburg tegen
Zwart-Wit (3-1) in ‘het district Zuid-West, Afdeeling
A,’ waaruit twee citaten:
“De T.M.H.C. is meteen in deze competitie met een
goede overwinning gestart en Zwart-Wit moest hen
met 3-1 als meerdere erkennen. Hoewel beide clubs
de samenstelling van hun elftal danig gewijzigd zagen, bleek Tilburg over betere reserves te beschikken,
zoodat ook dit elftal de snelle doortastende aanvalswijze behouden heeft. Ook keeper Norenburg doorstond dezen vuurdoop keurig, daarbij geholpen door
het solide backstel.”

Bekend is dat René in 1942, hij was net 21 jaar geworden, op een reservelijst kwam te staan van kabelwachters. Kennelijk hoorde hij al tot een categorie
die door de bezetter goed in de gaten werd gehouden,
want hij moest zich nu iedere dag op het politiebureau
melden. Op 16 augustus van dat jaar kreeg hij een
lastgeving van de politie om Fr. Mutsaerts een dag als
kabelwacht te vervangen, langs de Bredaseweg tussen hectometerpalen 29,8 en 30. In een andere lastgeving las ik dat iemand bij paal 28 moest gaan staan
en die persoon mocht zijn tussenuren doorbrengen in
het wachtlokaal op Sparrenhof. Het heeft er dus alle
schijn van dat René niet ver van ‘zijn’ hockeyvelden op
wacht heeft moeten staan!
Toen de razzia’s van februari 1943 begonnen vond
René het beter om te vluchten en wel naar Verviers
in België. Hij was immers toch niet van plan om de loyaliteitsverklaring te tekenen en ook niet om zich uit
eigen beweging te melden voor de Arbeitseinsatz. Na
een kortstondig verblijf in België dook René samen
met Bim van der Klei (zie hierna) onder in Haaren.
Daar begon hij tegen het einde van 1943 met koerierswerk voor de Raad van Verzet. Bim en René hielden zich meer en meer bezig met verzetswerk. René
kreeg een vervalst persoonsbewijs op de gefingeerde
naam Bart van der Zanden. Als verzetsgroep onder de
Raad van Verzet gingen ze sabotagedaden en aanslagen voorbereiden op vooral transport- en communicatielijnen van de Duitsers, die moesten worden uitgevoerd wanneer de geallieerden in aantocht zouden
zijn.
Eind februari 1944 ging het voor René helemaal
mis toen hij op het station van Den Bosch door
‘Landwachters’ werd aangehouden en overgeleverd
aan de Duitsers. Met welke reden juist toen en daar
is niet bekend. Hij had een vals persoonsbewijs en
misschien heeft iemand hem daarom verraden, of
hij werd mogelijk gezocht vanwege de overval op het
gemeentehuis van Haaren (zie hierna). In ieder geval
werd hij gevangengezet in Scheveningen en daarna
in kamp Vught. Hoewel de vijand geen overtuigend
bewijs had van René’s werk voor het verzet bleef hij
gevangen en werd kort na D-day overgebracht naar
Sachsenhausen. Vervolgens werd hij tewerkgesteld
in de fabrieken van Siemens en Heinkel, maar begin
maart 1945 wegens lichamelijke verzwakking teruggestuurd naar Sachsenhausen. Het vervolg is niet
zeker. Op basis van getuigenverklaringen is aangenomen dat René daarna nog werd vervoerd naar
Bergen-Belsen en aldaar voorjaar 1945 is overleden.
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Eerst in 1950 heeft het Rode Kruis bevestigd dat het
zo gebeurd moet zijn. Eerder, in 1948, werd in Tilburg
al uitgegaan van het overlijden van René en werd hem
op diverse manieren eer bewezen. Op 4 maart 1948
heeft bestuurssecretaris Jan van den Bergh namens
de TMHC Tilburg een condoleancebrief aan de familie
Norenburg gestuurd. In deze brief wordt René geprezen om “zijn prettig en sportief karakter en zijn aangename omgang.”

Bim van der Klei
Op diverse plaatsen kwam ik de naam Bim van der
Klei tegen als studievriend of sportvriend of hockeyvriend van René Norenburg. In De Warandeklok van
17 december 1942 staat Bim van der Klei vermeld
in de opstelling van het derde herenelftal. Dit is zijn
enige spoor naar de TMHC Tilburg. Misschien is hij
maar kort lid geweest. Bim van der Klei werd in 1921
geboren in Bergen op Zoom. In 1932 verhuisde het
gezin naar Oisterwijk waar vader notaris werd. Bim
ging in Tilburg naar de middelbare school en begon daarna economie te studeren aan de Katholieke
Hogeschool. In zijn studiejaren kreeg hij contact met
studenten in het verzet. Bim sloot zich aan bij het
verzet, werd verzetsleider in de regio Oisterwijk en
Haaren en stond in verbinding met de landelijke Raad
van Verzet. In dit gebied zaten veel onderduikers die
moesten worden voorzien van vervalste persoonsbewijzen en bonkaarten. Eens heeft de groep van Bim
(met ook René Norenburg) een overval geënsceneerd
op het gemeentehuis van Haaren om, met medewerking van enkele gemeenteambtenaren die ook voor
het verzet werkten, vervalsingen in het bevolkingsregister te verdonkeremanen. De bezetter zou het
anders op een gegeven moment zeker zijn opgevallen
hoe sterk de bevolking in slechts korte tijd was toegenomen! Vanuit zijn onderduikadres wist Bim langs
clandestiene weg verder te komen met zijn studie
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economie. Bim van der Klei overleefde de oorlog wel,
maar in 1948 openbaarde zich een oogziekte die hem
blind maakte. In Oisterwijk is een straat naar hem genoemd. In 1997 stierf hij in Geldrop.

Tot slot
Onder de bezetting mocht er weer worden gehockeyd
en dat gebeurde zolang het kon, ook al moest er vaak
een mouw aan worden gepast. De grootste problemen
deden zich weer voor in het laatste oorlogsjaar en
werkten door in de eerste naoorlogse jaren.
In 1945 bestond de TMHC Tilburg 20 jaar. Dit kon
gevierd worden met een toernooi en feest. Voor de
inwendige mens waren er erwtensoep met kluif en
broodjes genoeg. Wat een weelde! Het clubleven, dat
zolang op hooguit een waakvlammetje had gestaan,
kon opnieuw van start.
De animo om te gaan hockeyen spoot omhoog na
de bevrijding van Tilburg op 27 oktober 1944, maar
de mogelijkheden van de club waren beperkt en het
zou zoals hiervoor vermeld nog wel even duren voordat het hockey landelijk weer goed op stoom kwam.
In 1947 meent het bestuur van de TMHC Tilburg
evenwel, “dat er niet langer op meer normale tijden
kan worden gewacht” en besluit om voorbereidende
stappen te nemen voor een vergroting van de accommodatie. Die komt er uiteindelijk begin 1951 met een
uitbreiding van het aantal velden tot vier en een verruiming van het clubhuis.
Tot ver na de oorlog bleven de munitiescherven uit
1940 soms herinneren aan die roerige tijd. Zo bleken
er rond 1970, toen de grond voor een zevende veld
gereed moest worden gemaakt, in de bomen die hiervoor moesten wijken nog munitiescherven te zitten!
Dit maakte het hout onverkoopbaar.

Noten
1.

Op 4 mei 2015 vonden er op verschillende locaties in de stad (‘Huizen
van Verzet’) herdenkingen plaats van Tilburgse verzetsmensen. Een
week later werd er door het Cobbenhagen Center aan de universiteit
een academische herdenking gehouden rond het thema ‘Vrijheid doorgeven’. Marie-Colette van Spaendonck hield lezingen over haar vader
Frans (1920-1945) en oom Rob (1916-1944) van Spaendonck. René
Norenburg (een zoon van Adriaan, 1915-1999) hield lezingen over zijn
oom René Norenburg (1921-’45). Dankzij beide nabestaanden is er
ook veel aanvullende informatie over het verleden van de hockeyclub
opengelegd en kon dit artikel worden geschreven.

2.

De Warandeklok, officieel orgaan van de TMHC Tilburg, edities 6 maart
1941 en 17 december 1942, uit het archief van TMHC Tilburg (nu HC
Tilburg). Zie ook het boek Onze Club, uitgave 2014 (te bevragen in het
clubhuis van HC Tilburg, Bredaseweg 447).

De ‘aanstelling’ van René
Norenburg als reserve
kabelwachter, 16 aug. 1942
(Coll. fam. Norenburg)

3.

Polygoon-Profilti / Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid via npogeschiedenis.nl

4.

Geschiedschrijving van de Katholieke Hogeschool Tilburg, deel I
(1927-1954) door Hans Bornewasser, Tilburg 1978, pag. 198.

Beschouwingen naar aanleiding
van boek ‘Wonen als arbeider in een
textielstad’ van Jan Timmermans
Henk van Doremalen*

* Henk van Doremalen
(1952) werkt freelance
als historicus en publicist.
Hij publiceerde tientallen
boeken en artikelen
over Tilburg. Hij was o.a.
redacteur en mede auteur
van de wetenschappelijke
geschiedschrijving van
Tilburg ‘Tilburg. Stad met
een levend verleden’ en de
populair-wetenschappelijke
series ‘Ach Lieve Tijd’ en
‘De Kleine Geschiedenis
van Tilburg’. Hij is tevens
directeur van Golazo Athletics
Tilburg, organisator van het
sportevenement Tilburg Ten
Miles.

Oud-wethouder en voormalig docent Jan
Timmermans (1938) schreef een rijk gedocumenteerd, maar liefst 344 pagina’s tellend
boek onder de titel ‘Wonen als arbeider in
een textielstad. Arbeidershuisvesting in
Tilburg, 1870-1938’.
Het boek gaat over meer dan arbeidershuisvesting, want Timmermans betrekt er allerlei
aspecten bij zoals de landelijke wetgeving,
plaatselijke politiek en ruimtelijke ordening.
Maar ook zaken die meer of minder samenhangen met het wonen zoals gezondheidsaspecten, inkomen, de rol van de kerk en
zelfs het onderwijs.

Gevarieerde inhoud
Hoe ziet het boek er inhoudelijk uit. Na een inleiding
(1) waarin de onderzoeksvragen worden geformuleerd en de bronnen worden besproken volgen 13
inhoudelijke soms sterk uiteenlopende hoofdstukken. 2. Kwaliteit en kwantiteit van arbeiderswoningen
tijdens de industriële revolutie met daarin internationale, nationale en Tilburgse ontwikkelingen. Dan volgt
3. Voortschrijdend inzicht in het belang van goede
volkshuisvesting voor de volksgezondheid met ook
algemene zaken en bijvoorbeeld drinkwater en riolering in Tilburg. Het volgende hoofdstuk heeft als titel
4. De tijd is rijp voor een Woningwet en een nieuwe
Gezondheidswet. Ook hier algemeen en toegespitst op
Tilburg.
Daarna volgen de specifiek Tilburgse ontwikkelingen
die af en toe onderbroken worden door ontwikkelingen elders. Hoofdstuk 5 is getiteld Een tentoonstelling
uit 1913 als beginpunt van nieuw beleid. 6. Tilburg
groeit op eigen wijze. Over de bevolkingsgroei en de
relatie met het katholicisme in de stad. 7. De zwanenzang van Ruckert, directeur van Publieke Werken met
uitgebreid diens visie op de ontwikkeling van de stad
inclusief de woningbouw. 8. De eerste effecten van de
Woningwet 1901 in Tilburg waarin de (late) oprichting
van de woningbouwverenigingen en de problemen
die men ondervond aan de orde komen. De denkbeelden achter het huisvesten van arbeiders komen
terug in hoofdstuk 9 Verheffing van het volk met zaken als woonbeschaving, inspecties, inrichting van
het huis en de invloed van de kerk. In 10 handelt het
over Inkomen en huurpotentie. In 11 komt aan de orde
Problemen voor huurders en verhuurders tijdens de
crisisjaren 1930. Het zijn nogal wat onderwerpen die
variëren van algemeen tot heel specifiek.
In de laatste drie hoofdstukken (12, 13 en 14) gaat het
over de wijk Groeseind. Laten we zeggen een casestudy waarbij het over woningbouw en huisvesting
gaat, maar ook over tal van andere aspecten zoals
de parochie, de geestelijkheid en tamelijk gedetailleerd het katholiek onderwijs. Hier komt Timmermans
tot zijn recht als voormalig docent en wethouder van
onderwijs. Hoewel er wel lijnen zijn, staat het wat los
van de voorgaande hoofdstukken.
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Arbeiderswoningen aan de
Broekhovenseweg ingang
Van Malsenhof, 1982 (foto
Dré van den Bogaard,
coll. RAT)
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Motivatie
Timmermans geeft in zijn motivatie voor zijn studie
aan dat hij zich medeverantwoordelijk voelt voor het
huisvestingsbeleid. Hij geeft dat op pagina 13 weer:
“Zittend in de rijdende trein heb ik geparticipeerd in
de discussies en medeverantwoordelijkheid gedragen
voor besluiten. Gezien mijn functie alleen maar op gemeentelijk niveau en dan enkel in collegialiteit, maar
toch (noot HvD: Jan Timmermans was wethouder van
1982 tot 1994 van onderwijs, gezondheidszorg, sport
en later ook cultuur). Nu ik de hitte van de dag niet
meer draag heb ik tijd vrijgemaakt om te onderzoeken
wat de plaats en het belang is geweest van het fenomeen woningwetwoning in het volkshuisvestingsbeleid in de gemeente Tilburg.”
Timmermans heeft het op de pagina’s 11 tot en met
15 over de wijze waarop in Nederland het volkshuisvestingsbeleid vorm heeft gekregen. Dat overzicht
loopt door tot het kabinet Rutte anno 2e decennium
21e eeuw (!). Dat belooft veel en zou beslist interessant zijn voor Tilburg. De afbakening tot 1938 (hoewel die grens soms wel wordt overschreden) is een
gemiste kans. Het betekent dat de naoorlogse ontwikkelingen met de grote stadsuitbreidingen in westwaartse (De Reit, het Zand, Wandelbos, Reeshof),
noordwaartse (Stokhasselt, Heikant, Quirijnstok)
en zuidwestelijke richting (de Blaak) en de talloze
projecten voor de invulling van de ruimtes binnen de
ringbanen met name de oude terreinen van de textielfabrieken zoals Enneking, Eras, Pessers, Franken/
Dröge, Thomas de Beer, A & N Mutsaers, Brouwers,
Jurgens niet aan de orde komen. Dat zou interessant
zijn geweest, omdat dat deels in de periode valt waarin Timmermans als wethouder heeft gefunctioneerd.
Jammer dat dan gekozen is voor de periode tot 1938
waarover al de nodige literatuur beschikbaar was en
zelfs enkele proefschriften (!) en niet voor de tweede
helft van de 20e eeuw. Maar die keuze is nu eenmaal
gemaakt in weerwil van het betoog over het volkshuisvestingsbeleid.

Kanttekeningen
De prestatie die Jan Timmermans geleverd heeft is
zeker te waarderen. Dat iemand de moeite neemt zich

jarenlang op een interessante periode in de ontwikkeling van Tilburg te richten en zijn bevindingen in een
boek onder te brengen verdient lof. Mijn kanttekeningen betreffen dan ook vooral de wijze waarop hij dit
doet en specifiek het gebruik van literatuur en andere
bronnen of juist het ogenschijnlijk niet gebruiken van
beschikbaar materiaal.
Over volkshuisvesting i.c. arbeiderswoningen en
de (bijbehorende) sociaal-maatschappelijke en
soms ook politieke ontwikkelingen in Tilburg in de
door Timmermans genoemde periode (1870-1938)
is het nodige geschreven. Diverse proefschriften
en monografieën zoals die van Ton Wagemakers
Buitenstaanders in actie, dat handelt over de periode
1888-1919, Ton Thelen over de priester Lambert Poell
en tal van aspecten van de katholieke arbeidersbeweging en sociale omstandigheden, Cor van der Heijden
Het heeft niet willen groeien over de zuigelingen- en
kindersterfte 1820-1930. In al deze werken komen
aspecten van de arbeidersbeweging, volkshuisvesting
en volksgezondheid en invloed van de (katholieke)
kerk in Tilburg meer of minder ter sprake. Maar ook
over zaken als aanleg waterleiding, totstandkoming
riolering, de Arbeidsenquête van 1887 is al het nodige gepubliceerd. Als je je op die terreinen beweegt is
het raadplegen van wat al gepubliceerd is een ‘must’.
Timmermans doet dat ondanks een lijvige literatuurlijst slechts beperkt. Hij lijkt zelf het onderzoek te
hebben gedaan ook op terreinen waar anderen hem
voorgingen.
Deels is er zelfs specifiek gepubliceerd over het
hoofdonderwerp van het boek van Timmermans, de
volkshuisvesting eind 19e, begin 20e eeuw. Dat betreft de dissertaties van Van de Put uit 1971 en vooral
het proefschrift van Marian Rossen uit 1988. Ik zal die
verderop specifieker in de beschouwing betrekken.
En vanzelfsprekend zijn de hoofdlijnen van de ontwikkeling van de stad opgenomen in het standaardwerk
over de geschiedenis van Tilburg onder hoofdredactie
van mevrouw Cock Gorisse kort getiteld: Tilburg stad
met een Levend Verleden. Wie met een nieuwe studie
komt zal voort moeten bouwen op wat er al aan onderzoek is, of dient dat in zijn beschouwing betrekken
of (graag zelfs) dient aan te geven waar het bestaande
onderzoek omissies vertoont en welke nieuwe zienswijze dient te worden gevolgd. Timmermans doet dat
eigenlijk niet, maar lijkt alles zelf (opnieuw) te hebben
opgespoord, uitgezocht of bekeken.

Bronnen
De imposante bronnen- en literatuurlijst van deze
uitgave, die verschenen is bij Zuidelijk Historisch
Contact, laat zien dat hij zich intensief met het onderwerp heeft beziggehouden. Door gebruik te maken
van annotaties waarmee hij zijn bevindingen onderbouwd, komt hij op het pad van de wetenschappelijke
geschiedschrijving. Timmermans heeft geen populairwetenschappelijke (samenvattende) uitgave gemaakt
voor een groot publiek, maar een analyse en beschrijving van een groot aantal onderwerpen die met de
volkshuisvesting te maken hebben. In brede zin, want
kerk, onderwijs, politiek, gezondheidszorg komen

ruim aan bod. Zelfs een casestudy van een specifieke
wijk (Groeseind) ontbreekt niet. Opmerkelijk vind ik
het dat allerlei zeer detaillistische en nauwelijks relevante publicaties worden vermeld, maar dat voor
Tilburg en de genoemde periode belangwekkende publicaties als die van Wagemakers (Buitenstaanders)
en Gorisse (Stad met een levend verleden) op de lijst
ontbreken en anderen slechts terloops voorkomen.

Volksleven in Tilburg
Over wonen, woningbouw en arbeidershuisvesting
in Tilburg is veel geschreven, een stelling die oudwethouder en docent Jan Timmermans in zijn boek
onderschrijft. Timmermans denkt dat dit vooral
geldt voor de periode na 1938, maar het geldt zeker ook voor de periode die hij voor zijn rekening
heeft genomen. Zo is daar het eerder gememoreerde
proefschrift Van de Put onder de titel Volksleven in
Tilburg rond 1900. Sociaal-Historische Hoofdstukken
(Assen, 1971). Daarin heeft hoofdstuk I als titel ‘de
Volkshuisvesting’ met als hoofdparagrafen ‘onderzoek
en wetgeving op het gebied der volkshuisvesting’,
‘woningbouw ‘, ‘ drinkwatervoorziening’ en ‘vuilwaterafvoer en stadsreiniging’. Van de Put heeft zijn
studie zeer ruim opgezet, zoals al blijkt uit dit eerste
hoofdstuk, dat tientallen pagina’s omvat en diverse
bijlagen over de volkshuisvesting in de periode 19001925. De verdienste van Van de Put was dat hij tientallen bronnen heeft onderzocht. Timmermans heeft
(uiteraard) van dezelfde bronnen gebruik gemaakt,
maar slechts in 1 annotatie komt Van de Put terug.
Diens proefschrift staat ook in de literatuurlijst vermeld. Waarom Van de Put geen recht wordt gedaan of
waarom (desgewenst) zijn aanpak of bronnengebruik
niet wordt bekritiseerd, is mij niet duidelijk.

Volkshuisvesting in Tilburg

Geld uittrekken voor
woningonderhoud
was en bleef voor veel
woningeigenaren een
probleem. De daken van
deze weverswoningen
aan de Kwade Hoek
kunnen een opknapbeurt
goed gebruiken. Foto van
Schmidlin, circa 1925.
(Coll. RAT)

Van groter belang is het proefschrift van Marian
Rossen uit 1988. Onder de titel Het gemeentelijk
volkshuisvestingsbeleid in Nederland. Een comparatief onderzoek in Tilburg en Enschede (1900-1925)
(Tilburg, 1988). Natuurlijk is dat proefschrift al weer
ruim een kwart eeuw geleden verschenen, maar
tientallen ontwikkelingen die Timmermans schetst
komen ook in dit boek voor. Des te verbazingwekkender dat Rossen slechts in drie annotaties voorkomt.
Inderdaad kiest Timmermans voor enkele andere invalshoeken, maar de hoofdlijnen van de ontwikkeling
die Rossen schetste: de betekenis van de Woningwet
1901, een weinig actief Tilburgs gemeentebestuur,
de oprichting van de bouwverenigingen, de Tilburgse
politieke situatie in het Interbellum komen in beide
boeken aan bod. Ook hier mag een betoog refererend
aan het onderzoek van Rossen verwacht worden. Geef
maar aan wat de andere aanpak is, waar Rossen gecorrigeerd zou moeten worden.

Nieuwe zaken
Vooral in allerlei details heeft Timmermans nieuwe
zaken tevoorschijn gehaald of nader onderzocht. Hij
geeft aan waarom ontwikkelingen in Tilburg anders
zijn gegaan dan elders. De uitgebreide bebouwing, de

aard van de bevolking, het ontbreken van de elders op
het terrein van de volkshuisvesting invloedrijke socialistische beweging en de invloed van de R.K. geestelijkheid spelen dan een rol. Ook schrijft hij uitgebreid
over discussies in de raad en standpunten die ingenomen werden. Daar komen dan op basis van zijn onderzoek in een groot aantal bronnen nieuwe gegevens tevoorschijn. Vooral geldt dat voor discussies in de Raad
en een casestudy van één wijk te weten Groeseind.
Waarom de bevindingen dan niet afgezet tegen het
onderzoek dat er al ligt?

Illustraties
Het beeldmateriaal dat gebruikt is ter ondersteuning
van het betoog is zeer uiteenlopend met uiteraard veel
Tilburgse situaties, ook die ver buiten het gekozen
tijdvak vallen, zoals de eerste flats uit de jaren vijftig aan de Ringbaan West. Ze zijn op die plaats dan
wel functioneel. Wie minder of niet bekend is met de
historische literatuur over Tilburg zal verbaasd zijn
over wat er zich in de archieven bevind. Anderzijds
ook hier geldt dat al veel eerder is gepubliceerd. Een
groot aantal illustraties hebben betrekking op (model)
situaties elders van Parijs tot Wenen. Soms zijn zaken
overbodig zoals twee illustraties over het Palingoproer
in Amsterdam. Ook hier geldt dat het gedeelte over
het Groeseind er het best uitkomt.

Groeseind
De conclusies die Timmermans trekt wijken niet af
van wat al bekend was middels de diverse hierboven
genoemde proefschriften en andere monografieën.
Slechts in details en het verhaal over het Groeseind is
nieuw. Dat de opbouw van die wijk aansloot bij wat elders in de stad al decennia gebruikelijk was en de bepalende rol van de katholieke kerk daarin wordt door
Timmermans bevestigd. Hij geeft in het gedeelte over
die wijk die hij goed kent, wel een fraai detailinzicht
hoe de kerk te werk ging met name op het terrein van
het onderwijs, de geloofsbelevenis en de sociale controle. Misschien had hij zich daar (nog) meer op moeten concentreren en het tegen de achtergrond van enkele ontwikkelingen in de stad tot onderwerp van het
boek moeten maken.

Jan Timmermans, Wonen als arbeider in een textielstad Arbeidershuisvesting in Tilburg, 1870-1938
(Hilversum, Verloren / Tilburg, Zuidelijk Historisch
Contact, 2015), 344 blz., ISBN/EAN 978-90-8704551-7, € 35,00.
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Willem Reijniers, pater familias
van Sint Caecilia
Sander van Bladel*

* Sander van Bladel
(Goirle 1970), studeerde
geschiedenis in Tilburg en
Utrecht. Hij werkt bij het
Regionaal Archief Dordrecht
en is sinds twee jaar
redacteur van dit tijdschrift.
Momenteel werkt hij aan een
boek over de 140-jarige
geschiedenis van Koninklijk
Tilburgs Mannenkoor Sint
Caecilia.

De culturele voedingsbodem werd ook in
Tilburg vanaf het midden van de negentiende
eeuw steeds gunstiger. Zie hiervoor bijvoorbeeld het artikel van Petra Robben in het
eerste nummer van deze jaargang. Een van
de verenigingen die een paar decennia later
verder vorm en inhoud zou gaan geven aan
het muzikale leven bestaat in 2017 140 jaar.
Het Koninklijk Tilburgs Mannenkoor Sint
Caecilia is een vitaal gezelschap, al ging niet
alles in de beginperiode over rozen.

Een in 1846 in het Noord-Limburgse Gennep geboren
musicus zwaait drie decennia lang de scepter over
Sint Caecilia. In het karmelietenklooster in Boxmeer
krijgt Wilhelmus Ignatius Reijniers een muzikale opleiding. Daarmee gaat hij eerst aan de slag in Driebergen
om vervolgens in 1871 als muziekleraar op Rolduc
terecht te komen. Daar leert hij Christ de Wijs jr. kennen, de zoon van de Tilburgse politicus die onder andere ook als president van harmonie Orpheus actief is.
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In het vroege voorjaar van 1876 vestigt Willem
Reijniers zich in Tilburg. Hij wordt daar organist van
de Goirkese kerk. Christ de Wijs senior heeft echter
de intentie de veelbelovende musicus Reijniers ook directeur van Orpheus en van de Goirkese liederentafel
te maken. Onder zijn medebestuurders ondervindt De
Wijs echter zoveel oppositie dat hij bakzeil haalt. De
leiding bij Orpheus wordt dus niet aan Willem Reijniers
toevertrouwd. Dit tot grote onvrede van Christ de Wijs
die niet alleen als voorzitter maar ook als lid van harmonie Orpheus bedankt. In zijn kielzog kondigen meer
leden hun vertrek aan.

Mariacongregatie
Sinds de jaren 1830 spelen devotionele broederschappen en andere religieuze genootschappen een
groeiende rol in de Tilburgse samenleving. Ook congregaties als de aan de fraters van Tilburg verbonden Mariacongregatie eisen een steeds grotere rol
voor zichzelf op in het publieke domein. Bij enkele
leden van het koor van deze congregatie ontstaat in
het midden van de jaren 1870 de behoefte een eigen
zangvereniging op te richten. Men weet de ontevreden
Orpheus-leden te vinden en richt een provisioneel gezelschap op. In de statuten worden een zeventiental
heren als oprichters genoemd.
Er wordt tevens toenadering gezocht tot geestverwante leden van de zoeavenbroederschap. Op zoek
naar een geschikt onderkomen besluit het kersverse
gezelschap zelfs in te gaan huizen bij Fidei et Virtuti.
Hiermee gaat echter wel een verplichting gepaard. De
nieuwe zangvereniging wordt een onderafdeling van
de zoeavenbroederschap. De allereerste repetities
vinden plaats onder leiding en ten huize van P. van de
Boer, maar al snel besluit men Willem Reijniers te benaderen voor het directeurschap. Op dinsdag 20 april
1877 maakt Reijniers kennis met het koor waaraan hij
leiding gaat geven.

Eerste optredens

Willem Reijniers (18461908) in 1876. (Coll. RAT)

De repetities werpen blijkbaar al snel vruchten af,
want op zaterdag 7 juli treedt men voor het eerst op.
Het is een kort programma met vier liederen waarvan het eerste, toepasselijk getiteld Zouavenjubellied,
door Willem Reijniers zelf is gecomponeerd. Een krantenrecensie is er helaas van dit allereerste optreden
niet teruggevonden.
Eind juli 1877 wordt in rooms-katholiek Nederland
veel aandacht besteed aan het gouden bisschopsfeest

Bestuur en leden van Sint
Caecilia voor de sociëteit van
de zoeavenbroederschap
aan de Koestraat, 1881.
(Coll. RAT)

van paus Pius IX. Bij een mis in de Heikese kerk wordt
ook het jonge Sint Caecilia de mogelijkheid geboden
een lied te zingen. Men kiest niet voor de makkelijkste weg, maar voor de zware Piuscantate (Verhulst).
Na de mis is er een feestvergadering in de zaal van
Souvenir des Montagnards. Ook op deze bijeenkomst
laat Sint Caecilia zich weer horen. Men brengt onder
leiding van een in de pers bejubelde Reijniers wederom met succes het Zouavenjubellied ten gehore.
Bij het vervolg van de festiviteiten, later die avond, in
het eigen onderkomen geeft men vanzelfsprekend ook
acte de presence.

Rol in het sociëteitsleven
De rol van Sint Caecilia binnen het geheel van de
zoeavenbroederschap is in de periode Reijniers statutair vastgelegd. Het koor is van groot belang voor het
sociëteitsleven van Fidei et Virtuti. Soms lijkt het ondersteunen van de gezelligheid in de sociëteit zelfs te
prevaleren boven de kwaliteit van de muziek, hoewel
die natuurlijk wel nauwgezet in de gaten wordt gehouden.
Een volgend openbaar concert van Sint Caecilia wordt
gegeven op zondag 26 augustus 1877. In een volle
zaal treden een 16-tal jeugdige zangers op voor een
enthousiast publiek. Maar er zijn ook solostukken
voor zang en cornet met begeleiding van piano te beluisteren. In de pauzes tussen de liederen geeft een
van de zangers komische voordrachten. Dit met groot
succes, want na afloop van elk stuk worden de uitvoerenden uitbundig toegejuicht.
Op maandag 5 november neemt Sint Caecilia voor het
eerst deel aan de viering van de herdenking van de

overwinning der zoeaven te Mentana. Het publiek is
groot, want zo’n 300 leden van de broederschap zijn
er bijeen in het gebouw aan de Koestraat. Zoeavenpresident Becx heeft in zijn toespraak zeer lovende
woorden voor zowel P. van de Boer als voor Willem
Reijniers. In korte tijd hebben de beide heren zich in
zijn ogen blijkbaar dusdanig bewezen dat ze voor hun
verdiensten worden beloond. Aan Van de Boer wordt
een medaille uitgereikt waardoor hij als eerste president van Sint Caecilia wordt benoemd. Reijniers wordt
buitengewoon erelid gemaakt. In hoeverre Willem
Reijniers overigens bij de oprichting van Sint Caecilia
betrokken is geweest, is niet helemaal duidelijk. In
diverse bronnen staat hij in het lijstje met oprichters
niet genoemd, maar in de krantenverslagen van zijn
uitvaart wordt gezegd dat Willem Reijniers medewerking verleent aan de oprichting van Sint Caecilia. Door
Reijniers’ dochter Anna wordt dit in een brief gedateerd op 8 juli 1960, bevattende de levensbeschrijving
van haar vader, bevestigd.

Requiem voor de paus
Ook bij minder vreugdevolle gelegenheden treedt Sint
Caecilia op. Op 16 maart 1878, drie kwart jaar na de
festiviteiten in verband met het gouden bisschopsjubileum van paus Pius IX is men aanwezig bij een
plechtigheid in de fraterskerk aan de Gasthuisstraat.
Aan de statige gregoriaanse requiemmis voor de
overleden paus levert Sint Caecilia een bijdrage. Een
paar maanden later, op maandag 27 mei 1878 is de
uitvaart van de voorzitter van de Nieuwe Koninklijke
Harmonie. Even daarvoor is J.A. Verbunt op 55-jarige
leeftijd overleden. Hierbij was naast de N.K. Harmonie
tevens harmonie Orpheus aanwezig. Maar ook een
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drietal zangkoren, waaronder Sint Caecilia, brengen
een muzikaal huldebetoon aan de overledene.
Aan het begin van een traditie wordt ook gewerkt,
want in november van dat jaar wordt voor de tweede
keer de overwinning van de zoeaven bij Mentana gevierd. Op deze kameraadschappelijke reünie staan
onder andere De grenzen (Richard Hol) en Petrus in de
kerker (B.A. Pothast) op het gevarieerde programma.
Deze keer was het de beurt aan de beschermheer van
de zoeaven, Jan Vrancken, om hulde te brengen aan
directeur Reijniers. Vrancken spreekt grote waardering uit voor de steun die Sint Caecilia aan de zoeavenbroederschap verleent door bijeenkomsten op te
luisteren.
De aansluiting van het koor bij Fidei et Virtuti voorziet
in een behoefte. Sint Caecilia “brengt de sociëteit tot
bloei, verhoogt het peil der edele zangkunst en geeft
tevens een nuttige verpozing. Ook de taak, de kunst
onder het volk te brengen en dit cultureel te verheffen
volbrengt zij met ere”, zoals het in een van de jubileumboekjes wordt omschreven. Zelfs als in 1937 het
60-jarig jubileum wordt gevierd is er nog steeds aandacht voor ‘Mentana’ en de band van het koor met de
zoeaven. Nog tijdens het directeurschap van Willem
Reijniers zal echter, alle lof ten spijt, enige verwijdering ontstaan.

Brabantse leut en mooie mannenzang
Door de band van Sint Caecilia met de zoeavenbroederschap neemt het koor lang een bijzondere positie
in onder de Tilburgse zangverenigingen. Het gaat het
koor tot na de eeuwwisseling voor de wind en er kunnen meerdere successen worden gevierd. Over de
eerste 25 jaar van Sint Caecilia lezen we in het gedenkboek ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan:
“Hier was van echte Brabantse leut en mooie mannenzang met volle teugen te genieten. Men bezat dan
ook op dit gebied een zekere vermaardheid.” Eens per
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vier à zes weken wordt er een concert gegeven. Voor
de leden zijn de komische intermezzo’s daarbij een
niet onbelangrijk aspect. Men grijpt de gelegenheid
regelmatig aan om in het gebouw aan de Koestraat allerlei feestelijke bijeenkomsten te houden. Ook wordt
er al vroeg jaarlijks een uitstapje georganiseerd.
Het reilen en zeilen van Sint Caecilia als deel van de
zoeavenbroederschap valt prima te schetsen aan de
hand van de notulen van de algemene vergaderingen
van Fidei et Virtuti. Het is ook goed dat deze bron er
is, want het bestuur van Sint Caecilia houdt voor zover
bekend lange tijd geen eigen notulen. De notulen van
de broederschap, die beschikbaar zijn vanaf 1905,
bevatten vooral veel financiële informatie. Maar eruit
blijkt ook dat de zoeavenbroederschap twee aanverwante onderafdelingen heeft; de harmonie ‘Tilburgse
Capelle’, en de toneel- of dilettantenafdeling ’L’Art
après le travail’. De harmonie is later na een fusie
‘Capelle Sint-Jan’ gaan heten. Dit gezelschap gaat na
wederom een fusie verder als ‘Harmonie Tilburg’.
Uit de notulen van 15 januari 1905 blijkt dat voorzitter
Louis Donders zegt dat, vanwege nieuwe regelgeving,
voortaan streng zal moeten worden toegezien op de
aanwezigheid van niet-leden in de sociëteit. De wet
staat voor slechts 30 dagen per jaar toe dat de sociëteit wordt gebruikt voor de activiteiten van externen.
Maar deze nieuwe bepaling is natuurlijk wel nadelig
voor de kastelein en daarom wordt de leden in overweging gegeven ook niet-katholieken als lid van de
broederschap toe te laten. Er wordt over deze breuk
met de traditie gestemd, en een meerderheid van de
aanwezigen is voorstander van het openstellen van
het lidmaatschap.
De voorzitter maakt ook van de gelegenheid gebruik
te vertellen wat er in de maand januari nog op het
programma staat. Op zondag 22 januari geeft ‘liederentafel’ Sint Caecilia een concert. En op donderdag
26 januari is het de beurt aan de harmonie Tilburgse
Capelle. Dit concert wordt aangeboden aan de intekenaars voor het nieuwe vaandel. Vooral in de jaarlijkse
kermisweek zorgen deze beide onderafdelingen samen met de toneelafdeling voor een druk programma.

Generatieconflict

Advertentie in de Tilburgsche
Courant van 7 november
1886. (Coll. RAT)

Allemaal pais en vree is het overigens niet, want voorzitter Donders laat bij de vergadering in 1906 weten
liever geen anonieme klachtenbrieven meer te willen
ontvangen. Een twistpunt is ook de eindtijd van de
‘bals’. Als voornaam argument wordt gesteld dat hoe
dan ook de zonen en dochters van de leden, ook in de
kermisweek, voldoende nachtrust moeten krijgen. ‘s
Morgens vroeg moet er immers weer gewerkt worden. Op deze vergadering wordt opnieuw een concert
van Sint Caecilia aangekondigd. Het zal plaatsvinden
op zondag 2 december 1906 om zeven uur ‘s avonds.
Men krijgt hierbij de welwillende medewerking van
Anna Reijniers, dochter van de directeur en pianistevioliste, van sopraan Cor Rijven, van bariton en één
der Sint Caecilia-oprichters Louis Rijven en van de
Amsterdamse tenor Frans Reijnen.

ling heeft hij immers altijd zijn werk verricht.
Het vertrek van Rijven noopt het bestuur eens te meer
om naar versterking op zoek te gaan. De vacatures
van president van de liederentafel en secretaris van
de broederschap wil men het liefst zo snel mogelijk weer invullen. Vooral ook omdat penningmeester
Klerckx heeft aangegeven dat zijn taak te belastend
voor hem wordt. In de eerste vergadering van het
nieuwe jaar wordt, ter vervanging van Louis Rijven,
August Stalpers tot president van Sint Caecilia gekozen. Het erelidmaatschap wordt verleend aan Rijven.
Naast Stalpers maken op dat moment de heren J.
Smits, A. van de Sande, J. Simons, P. Lemmens en G.
de Lange deel uit van het Sint Caecilia-bestuur. Het
koor telt 46 werkende leden, en Gerard Schellekens is
nog altijd interim-directeur.

Cantate door Willem
Reijniers, 1898. (Coll. RAT)

Van een beginnend generatieconflict lijkt sprake te
zijn. Op zondag 14 april 1907 zijn de harmonie en Sint
Caecilia van plan weer een gezamenlijk concert te
geven, en ook over een afwisselend zomerprogramma wordt nagedacht. De oudere en de jongere leden
verschillen echter van mening over hoe er op de bals
gedanst moet kunnen worden. Het bestuur blijft terughoudend en stelt dat de bals in ieder geval om half
twaalf ‘s avonds moeten eindigen en dat er na die tijd
geen muziek meer gemaakt mag worden.
Ook aan het persoonlijk welzijn van de directeur wordt
tijdens een van de vergaderingen door de voorzitter aandacht besteed. Hij spreekt de hoop uit hem
spoedig weer geheel hersteld terug te zien. Willem
Reijniers is ziek, hij heeft al enige tijd last van hartproblemen en lijdt veel pijn. Vooruitlopend op de terugkomst van Reijniers wordt hij als directeur van
Sint Caecilia vervangen door Gerard Schellekens. Die
geeft in juli 1907 bij een concert voor het eerst leiding
aan het koor. Schellekens kan daarbij als snel niet
meer rekenen op de heer Van den Heuvel, pianist van
de broederschap. Want tijdens de algemene vergadering van zondag 10 november 1907 wordt bekend
gemaakt dat Johan Heerkens als nieuwe pianist is
aangesteld. Ook besluit men dat aspirant-zangers een
half jaar contributie moeten hebben betaald, voordat
zij definitief als zanger worden toegelaten. In deze jaren komt tijdens de vergaderingen ook regelmatig de
niet bepaald florissante staat van het onderkomen
aan de orde.

Trieste dagen
Op de laatste algemene vergadering van 1907 zijn er
warme woorden van waardering en hulde voor Louis
Rijven. Men ziet “ons aller vriend” Rijven niet graag
naar Maastricht vertrekken. Louis Rijven heeft als
zanger, president van Sint Caecilia en secretaris van
Fidei et Virtuti dan ook een grote staat van dienst. Zijn
ijver en toewijding zullen worden gemist, met bezie-

Een niet geheel onverwachte maar desalniettemin
trieste dag volgt niet lang daarna. In de Tilburgse
Courant van 18 februari 1908 staat het overlijdensbericht van Willem Ignatius Reijniers.
Na een langdurige ziekte is hij op zondag 16 februari
overleden. De overledene heeft zich, aldus de krant,
tijdens zijn leven niet alleen bewezen als talentvolle
dirigent. We moeten hem ook blijven herinneren als
bekwaam componist van kerk- en niet-religieuze muziek. Willem Reijniers was als muziekleraar een bezielende leermeester voor zijn leerlingen. Op woensdagmorgen 19 februari vind de teraardebestelling plaats
op het kerkhof van ’t Goirke. De Tilburgse Courant
doet een dag later verslag.
In 1902 wordt het zilveren jubileum van Reijniers nog
groots gevierd. Met ‘zijn’ koor neemt hij met regelmaat deel aan zangwedstrijden en behaalt daar de
schitterende overwinningen, te Nijmegen, Den Haag
en Schiedam. Naast directeur van Sint Caecilia is
Willem Reijniers ook 17 jaar directeur van de fanfare
Oefening en Uitspanning te Goirle. Reijniers is daarnaast censor van de, door paus Pius X ingestelde,
wereldwijd opererende Tilburgse afdeling van de
Gregorius-vereniging. Reijniers’ composities zijn over
het hele land verspreid. En drie jaar voor zijn dood
is hij het die nog een naar de laatste eisen gebouwd
nieuw orgel voor de Goirkese kerk weet te regelen.
Om negen uur wordt Willem Reijniers uit zijn sterfhuis naar de kerk gedragen door zijn zangers. Vooraf
gaan enkele oud-zoeaven alsmede de harmonie
Tilburgse Capelle, een afvaardiging van de Souvenir
des Montagnards en het bestuur van Oefening en
Uitspanning. Vier kransen van deze muziekgezelschappen dekken de baar. De mis wordt opgedragen
door monseigneur Bots, deken van Tilburg. Het versterkte zangkoor zingt de vierstemmige requiemmis
van Reijniers zelf.
Louis Donders, president van de zoeavenbroederschap spreekt op het kerkhof. Gerard Schellekens, die
Willem Reijniers al ruim een half jaar heeft waargenomen, wordt nu ook officieel zijn opvolger. Succesvol
blijft Sint Caecilia onder zijn leiding ook, maar al na
twee jaar moet het koor weer op zoek naar een nieuwe directeur.
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František Fadrhonc: vluchteling,
vaderons, voorbeeld
Thijs Kemmeren*
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* Thijs Kemmeren
(Goirle 1951) studeerde
lichamelijke opvoeding in
Tilburg en geschiedenis
in Tilburg en Utrecht. Als
hogeschooldocent doceerde
hij Sport en de Sportwereld
en Citymarketing en sport
bij de Fontys Economische
Hogeschool Tilburg. Op
1 maart 2015 nam hij
met een symposium
‘Sportgeschiedenis, waard
om te worden doorgegeven’
afscheid van de Hogeschool.
Zijn inleiding handelde over
het leven van František
Fadrhonc. Thijs Kemmeren
werkt aan een proefschrift
met als werktitel: Tilburg
Sport 1844 - 1940.
Urbanisatie, sport en
identificatie. De verwachte
promotie is in 2017.
Daarnaast is hij redactielid bij
Willem II.

Op zaterdag 9 juli 1949 om 09.00 uur arriveert een slordig geklede man, František
Fadrhonc, samen met zijn in verwachting
zijnde vrouw, op het station in Tilburg. Het
echtpaar heeft in twee koffers hun hele bezit
bij zich. Fadrhonc is een van de duizenden (politieke) vluchtelingen uit TsjechoSlowakije, waar in 1948 een communistische staatsgreep plaatsvond. De vergelijking
met de in het najaar van 2015 door Europa
zwervende vluchtelingen uit Syrië, ligt voor
de hand.

Dr. František Fadrhonc groeit als trainer van Willem
II in de eerste helft van de jaren vijftig uit tot clubicoon en ontvangt als trainer van het succesvolle
Nederlands elftal in 1974 uit de handen van ministerpresident Joop den Uyl een lintje. Dit artikel gaat in
op de vraag hoe een politiek vluchteling uitgroeide tot
het symbool van de trainers van Willem II en waarom
er een zaal in het Koning Willem II stadion naar hem is
vernoemd.

Dynamisch erfgoed

Schets van de eerste
verdieping van het Koning
Willem II Stadion.
(Coll. Archief Willem II)

Een voetbalstadion is, net als een gemeentehuis, een
station, een kathedraal, een concert- of een theaterzaal, een gebouw waarop de inwoners van een stad
trots willen zijn, dat soms controversieel is (bijvoorbeeld vanwege de gekozen architectuur of de hoge
kosten), dat de stad een gezicht geeft en waarmee
de inwoners zich willen identificeren. Identificatie

is een proces van toe-eigening, zingeving en representatie. De stad en haar bewoners ontlenen er
een deel van hun identiteit aan. Ieders identiteit is
gelaagd en heeft historie. In elk geval horen her- en
afkomst, geboorteplaats, opleiding, maar ook de gekozen cultuur, muziek, sport en sportvereniging tot
die lagen. Cultuurhistoricus Willem Frijhoff gaf in een
overzichtsartikel in 1992 aan dat in cultuurhistorisch
onderzoek naar identiteit in ieder geval betrokken
moeten worden: verbeelding van eigenschappen en
attributen van een groep, de benoeming van de groepsidentiteit in een verhaal over dat beeld en de herkenning van dat verhaal als een zinvolle voorstelling van
de wij-groep. Frijhoff vraagt zich af of cultuurgeschiedenis toekomst heeft en komt tot de conclusie dat iedere generatie schatplichtig is aan haar voorouders
en verantwoordelijk voor de nakomelingen. Dat erfgoed is materieel en immaterieel, en ook dynamisch
omdat iedere generatie haar eigen keuzes maakt en
juist daarom moeten we zo voorzichtig zijn met vernietigen ervan. Daarmee is ook meteen gezegd dat
niet alle overblijfselen uit het verleden erfgoed zijn,
maar alleen de overblijfselen die wij ons toe-eigenen,
waar wij betekenis aan geven.

Sportstadions als cultureel erfgoed
Sportstadions kunnen, misschien wel moeten, onderwerp zijn van sociaal- en cultuurhistorisch onderzoek
omdat ze behoren tot het erfgoed, dat de vereniging
en de stad zich toe-eigent en waarmee de leden en
de aanhang zich identificeren. Behouden en doorgeven, betekenis geven aan, geldt ook voor een voetbalclub en haar stadion. Cultureel antropoloog Desmond
Morris vergeleek de voetbalclub met een stam, met
een stamhoofd, stamkleuren, stamgewoonten en
stamliederen. Die stam komt samen in een stadion
waarvan ontwerp en inrichting laten zien wat voor de
club belangrijk is. Voor de voetbalclub Willem II is in
het Koning Willem II stadion haar materiële en immateriële erfgoed te vinden.
In het stadion zijn in de vitrines allerlei attributen te
vinden die behoren tot het erfgoed. Op een wedstrijddag staan de spandoeken vol met teksten die
refereren aan het erfgoed. De zalen van het stadion
zijn genoemd naar de iconen van de club. Iconen die
naar de mening van de bestuurders behoren tot het
immateriële erfgoed van de vereniging. Er zijn zalen
genoemd naar de oprichter Gerard de Ruiter, de topscoorder aller tijden Piet de Jong, bestuurders zoals

ganisatie die zich richtte op de fysieke, morele en intellectuele training van jongeren. De oorzaak van de
vlucht van Vera en Frantisek is onder andere gelegen
in hun (vooraanstaande) lidmaatschap. Ofschoon
Sokol officieel boven de politiek stond, speelde de
organisatie een belangrijke rol in het Tsjechisch nationalisme. Opgericht door Myroslav Tyrs, een van
oorsprong Oostenrijkse kunsthistoricus en filosoof,
houden de ideeën een verbinding in tussen de intrinsieke en extrinsieke kracht van sport: fysiek, mentaal
en moreel. Hij is, net als velen in Europa in de tweede
helft van de negentiende eeuw, gefascineerd door het
opvoedingsideaal van de oude Grieken waarin sport
en cultuur een belangrijke rol spelen.

Huwelijk František Fadrhonc
en Vera Kaliba.
(Coll. Familie Fadrhonc)

Bert Schuerman, beste voetballers bijvoorbeeld, als
Jan van Roessel en Joris Matthijssen, trainers waaronder Co Adriaanse en ook het oudste lid van Willem
II, Peter Annee, al meer dan zeventig jaar betrokken
bij Willem II.
Een van die zalen is genoemd naar Dr. František
Fadrhonc, waarmee de club hem en zijn gedachtegoed heeft toegeëigend, voor nu en om door te geven.
De prestaties van de club onder zijn leiding zijn fantastisch. Hierover later meer.

František Fadrhonc en Sokol
František Fadrhonc wordt geboren op 18 december
1914 in Nymburk, een prachtig uit de Middeleeuwen
stammend stadje aan de Elbe in Midden-Bohemen,
zo’n 45 kilometer oostelijk van Praag. Nymburk behoort eind 1914 tot de Oostenrijks-Habsburgse monarchie. Zijn vader is machinist. Het gezin is niet rijk
en tijdens zijn studie moet František flink bijwerken
om voldoende inkomen te verkrijgen. Tijdens zijn
jeugd speelt hij, naast voetbal, vooral ijshockey. Na
zijn opleiding aan het gymnasium van Nymburk studeert František lichamelijke opvoeding en culturele
antropologie aan de universiteit in Praag. Op 24-jarige
leeftijd promoveert hij op een proefschrift genaamd
‘De relatie tussen fysieke fitheid en ontwikkelingsstoornissen op basisscholen te Praag’. Zijn tijd ver
vooruit legt hij in de jaren dertig van de vorige eeuw
al een relatie tussen de fysieke, mentale en cognitieve
ontwikkeling en het beweeggedrag. Tijdens zijn trainersloopbaan in Nederland besteedt hij veel aandacht
aan fysieke fitheid van de spelers en benadrukt het
belang van sport en bewegen voor de jeugd.
Op 23 september 1946 trouwt František Fadrhonc
met Vera Kaliba, in 1936 een van de begeleidsters
van de Olympische Tsjecho-Slowaakse atletiekploeg
die deelnam aan de Olympische Spelen te Berlijn.
Vera Kaliba is na de oorlog benoemd tot voorzitter van
de Tsjecho-Slowaakse atletiekunie en beoogd chef
d’équipe van de Tsjecho-Slowaakse ploeg voor de
Olympische Spelen van Londen in 1948. Het tweetal
had elkaar leren kennen bij Sokol. De opvattingen van
Fadrhonc over de rol en betekenis van sport zijn sterk
beïnvloed zijn door Sokol, een in 1862 opgerichte or-

Het symbool en de naam van de organisatie werd
een valk (in het Tsjechisch Sokol). De uitgangspunten van Miroslav Tyrs voor zijn Sokolbeweging zijn
opmerkelijk modern, actueel en herkenbaar zoals:
‘Alleen kun je niets, met zijn allen kunnen we alles
veranderen’ (Johan Cruyff Foundation), ‘Just go for it’
(Nike) , ‘Als je kracht aanwendt beweegt de wereld’.
Tyrs beschouwt de militair-gerichte opvattingen van
de grondlegger van de Duitse Turnbeweging, Ludwig
Jahn barbaars: gymnastiek vooral gericht op het
sterker maken van het lichaam en het volk. Als mede-grondlegger van het museum van Praag en een
actieve promotor van het Nationaal Theater in Praag
onderkent Tyrs de waarde en betekenis van cultuur.
Ofschoon Sokol officieel boven de politiek stond groeit
de beweging, waar jongens en meisjes lid van kunnen worden, na Wereldoorlog I uit tot een van groot
belang in de nieuwe tot stand gekomen natie TsjechoSlowakije. Tsjecho-Slowaakse emigranten richten afdelingen op in Polen, Hongarije, maar ook in Australië
en de Verenigde Staten, die de band met het vaderland willen behouden. Grote evenementen zijn de zesjaarlijkse ‘Slets’. In 1932 bestaat het Sletfestival onder meer uit een hardloopwedstrijd vanuit negen delen van het land naar Praag, winterfestivals, wedstrijden tussen scholen, een competitie tussen de diverse
afdelingen van Sokol en veel culturele programma’s.
190.000 mensen nemen deel aan dit programma.
Het festival eindigt met optochten waarbij meer dan
100.000 deelnemers en een miljoen toeschouwers
aanwezig zijn.
Het festival in 1938 heeft een sterk nationalistisch
karakter. Hitler klopt aan de poort en valt in 1938
Sudetenland binnen. De optochten tijdens de Slet ontwikkelen zich tot een ode aan de nog jonge republiek
en een protest tegen de Duitse overheersers.

In en na de Tweede Wereldoorlog
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkt Fadrhonc als
arbeider in een machinefabriek en moet met duizenden landgenoten de oorlogsmachine van de Duitsers
op peil houden. Na werktijd organiseert hij voor de arbeiders na zijn dagtaak sportwedstrijden om de mensen enige ontspanning te bieden.
De jonge republiek Tsjecho-Slowakije komt na de oorlog onder Russische invloedssfeer. President Edward
Benesj en Jan Masaryk, minister van Buitenlandse
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Willem II landskampioen
1952. Achterste rij v.l.n.r.:
Trainer František Fadhronc,
Toon Becx, Jef Mertens,
Rinus Formanoy, Piet van
Beers, Jan van Roessel,
Sjel de Bruijckere en
penningmeester Hub
Kuysters. Voorste rij v.l.n.r.:
Piet de Jong. Jo Mommers,
Gerrit Verreyt, Cees
Botermans, en voorzitter dr.
A. Schuerman. Tussen de
eerste en achterste rij Janus
Wagener en Frans van Loon.
(Coll. Archief Willem II)
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Het Magisch Vierkant (Coll.
Archief auteur)

Zaken en zoon van oud-president Tomas Masaryk,
zoeken weliswaar contact met Moskou, maar ze
hebben ook belangstelling voor het Amerikaanse
Marshallplan. In 1948, onder invloed van de gebeurtenissen in het Joegoslavië van Tito, verandert de
toon vanuit Moskou en worden allerlei organisaties
ondergebracht in een algemeen volksfront en iedere
dissident wordt de mond gesnoerd. Benesj treedt af
en Masaryk (net als de president aanhanger van en
afkomstig uit Sokol) verdwijnt, mogelijk pleegt hij zelfmoord. Het Slet-festival in juni 1948 is één groot protest tegen het opkomend communisme en het regime
van Klement Gottwalt. Tijdens het festival worden de
Sokols herdacht die tijdens de oorlog gesneuveld zijn.
500.000 mensen nemen deel aan de optochten in
Praag en meer dan 2 miljoen mensen juichen de deelnemers toe. Na het festival straffen de communisten
duizenden prominente leden van Sokol. Velen worden
gevangen genomen, vermoord en keren nooit meer
terug. Velen vluchten.
Fadrhonc krijgt na de oorlog de opdracht om sport
en met name de voetbalsport in Tsjecho-Slowakije
opnieuw op te zetten. Aan de Universiteit van Praag,
krijgt hij een aanstelling. Tegenover journalist Jean
Nelissen zegt hij hierover in 1974: ‘Ik moest door het
hele land reizen om in de districten een nieuwe voetbalorganisatie op te bouwen, trainers op te leiden en
nieuwe ideeën door te voeren. Het was een zware
taak, reisde vaak ’s nachts en sliep in treinwagons’.
De voetbalbond stelt hem aan als masseur en la-

ter zelfs als bondscoach van het nationale elftal. Dat
bondscoachschap duurt slechts één wedstrijd. Hij
heeft dan dus een belangrijke en drukke baan gericht
op de herontwikkeling van de Tsjecho-slowaakse
sport en in het bijzonder het voetbal. In juli/augustus
1948 voelt ook František Fadrhonc zich gedwongen
om met Vera te vluchten. Zij zijn uit al hun functies gezet, naar eigen zeggen, omdat ze niet akkoord konden
gaan met de opvattingen van de communisten. Na
een barre tocht door Bohemen en via Wenen komt het
echtpaar aan in een vluchtelingenkamp in Salzburg.
In Salzburg nemen zij hun intrek in een kleine kamer
van een goedkoop hotel en scharrelen, onder andere
door de verkoop van sieraden enig inkomen bij elkaar.
Vera kan bij de vluchtelingenorganisaties administratief werk verrichten omdat ze Frans, Duits en Engels
spreekt. Het echtpaar gaat niet bij de pakken neerzitten en Vera schrijft verschillende sollicitatiebrieven
naar Europese nationale voetbalbonden, onder meer
in oktober 1948 naar Karel Lotsy, voorzitter van de
KNVB, die ze hebben leren kennen tijdens een wedstrijd tussen Tsjecho-Slowakije en Oostenrijk in Praag
(5 oktober 1947, gewonnen door Tsjecho-Slowakije
3-2). Lotsy reageert met de mededeling dat hij geen
werk heeft, maar er naar zal uitkijken. Dat werk vindt
Lotsy bij de voetbalclub Willem II.

Fadrhonc en Willem II
Naar aanleiding van de brief van František en Vera
heeft Karel Lotsy contact gelegd met Willem II.
Bestuurslid Horsten, die als contactpersoon fungeert
meldt in de vergadering van 15 november 1948 dat Dr.
František Fadrhonc graag in dienst wil treden, maar
er zijn nog wel enkele obstakels. Voor sommige bestuursleden is het wel een probleem dat Fadrhonc
protestant is en zijn vrouw katholiek. Deze bestuursleden zijn bang dat Willem II bij de geestelijkheid in
Tilburg, die na de oorlog aan een katholiek offensief
is begonnen richting de sportverenigingen, in een
kwaad daglicht komt te staan. Andere problemen zijn
de verblijfsvergunning en de trainerslicentie. De verblijfsvergunning komt pas tot stand na tussenkomst
van het Nederlands Consulaat in Wenen en het ministerie van Justitie in Den Haag. Het bestuur schakelt
Karel Lotsy regelmatig in om te bemiddelen. Fadrhonc
krijgt uiteindelijk een contract voor drie jaar aangeboden waarin onder meer vermeld staat dat de trainer
naar zijn geboorteland kan terugkeren wanneer de
situatie daar verandert. Het salaris wordt vastgesteld
op ﬂ. 6.000, een voor Fadrhonc teleurstellend bedrag,
dat hij kan aanvullen door voor de Tilburgse elite bijvoorbeeld tennistrainingen te verzorgen. Het salaris
loopt na enkele jaren op tot ﬂ.12.000.
Op zaterdag 9 juli 1949 arriveert de nieuwe trainer,
met zijn zwangere vrouw, op het station in Tilburg. Hij
wordt daar opgehaald door het bestuur van Willem II,
de heren Schuerman, Horsten, Van Deijl en Kuijsters.
Het echtpaar arriveert in een omgeving die volledig in
contrast is met waar ze hebben gestudeerd, gewoond
en gewerkt: Nymburk en Praag. Tilburg is een industriestad zonder kern, een stad met kerken en fabrieken, en met weinig allure.

František Fadrhonc viert
carnaval bij de sociëteit de
Philharmonie.
(Coll. Archief Willem II)

Voorzitter Bert Schuerman zorgt voor beter onderdak
en inboedel bij mevr. Van Beurden, een weduwe die
alleen een groot huis bewoont aan de Leijparkweg. De
contacten tussen de familie Van Beurden en de familie
Fadrhonc ontwikkelen zich zo goed dat František, en
later ook Vera, na zijn overlijden in 1981 in Goirle begraven wordt naast zijn goede vriend Ad van Beurden,
een zoon van de genoemde weduwe.

Een succestrainer

Het gezin in 1955: František,
Zora, Vera en Tom.
(Coll. Fam. Fadrhonc)

Op maandag 11 juli 1949 vergadert het bestuur met
de nieuwe trainer die zijn plannen voorlegt. Fadrhonc,
die in gebrekkig Duits zijn ideeën op tafel legt, wijst
meteen op de betekenis van de jeugd voor de opbouw
van de vereniging, de aandacht voor techniek, fitheid,
uithoudingsvermogen en wilskracht.
Hij krijgt een goed elftal onder zijn hoede. Willem II
heeft de voorafgaande drie seizoenen steeds de derde
plaats behaald in de eerste klasse van de KNVB. In
het eerste jaar van zijn trainerschap behaalt Willem II

opnieuw de derde plaats. Daarna volgt groot succes,
Willem II gaat voor een reeks van jaren behoren tot
de nationale top. In het seizoen 1950-51 wint de club
het kampioenschap van de eerste klasse D met clubs
uit Noord-Brabant en Rotterdam en mag meedingen
naar het landskampioenschap. Dat lukt dat jaar nog
niet, maar wel in het seizoen 1951-1952. Willem II
wordt voor de tweede keer landskampioen (de eerste
keer was in 1916) en de inwoners waren vol trots. Het
Katholiek Weekblad schrijft: ‘Hoezeer geheel Tilburg
meeleeft met het wel en wee, daarvan getuigde de
enorme menigte. Men beweert dat geen kip in huis
was gebleven, toen de kampioenen op originele wijze
hun glorieuze intocht deden in Tilburg. Tienduizenden
hadden zich in de straten opgesteld om de tricolores
toe te juichen. En natuurlijk lieten de gemeentelijke
autoriteiten zich niet onbetuigd.’ In de daaropvolgende seizoenen behaalt de trainer tweemaal de tweede
plaats in de competitie. In het seizoen 1954-1955 bereikt de ploeg opnieuw het allerhoogste. In een controversieel begonnen competitie (de eerste profclubs
in Nederland begonnen aanvankelijk een eigen competitie) wordt de Tilburgse club de eerste landskampioen van het betaald voetbal in Nederland. Het clubblad, De Willem-er spreekt van een nieuwe Gouden
Eeuw voor de club.
De spelers, allemaal afkomstig uit de stad en de regio,
zijn de helden van de stad. Veel spelers halen vertegenwoordigende elftallen. Sommige spelers (Sjef
Mertens, Sjel de Bruyckere en Jan Brooijmans) komen in het Nederlands elftal en Jan van Roessel en Jo
Mommers gaan zelfs mee naar de Olympische Spelen
in Helsinki. In de wedstrijdverslagen komt de naam
van Fadrhonc overigens zelden of nooit voor. Tijdens
de huldiging van het landskampioenschap in 1955
sprak de trainer: ‘eerst de jongens, heer burgemeester, die hebben er het hardst voor gewerkt.’

Trainingsmethoden
Al tijdens de eerste training die František Fadrhonc
bij Willem II gaf, maakte hij grote indruk. Peter Annee,
jeugdspeler in die jaren: ‘We verstonden aanvankelijk geen woord van wat hij zei. Hij bracht ons een
bepaalde yell bij, die we bij alle oefeningen moesten
uitschreeuwen. Hij eiste volstrekte gehoorzaamheid
maar dwong tegelijkertijd een enorm respect af.’
Fadrhonc oefent zijn spelers niet alleen in techniek,
tactiek, maar ook mentaal, in uithoudingsvermogen, lenigheid en kracht. Oud-speler Willem II-er en
Nederlands elftalspeler Jan Brooijmans zegt hierover:
‘Schitterend in die begintijd bij Willem II was de coaching van Fadrhonc. Hij was een schitterend mens.
Als trainer-coach was hij heel serieus. Fadrhonc was
in zijn trainingsmethodiek zijn tijd vooruit. Hij ging met
ons meteen ook in quarantaine, zoals dat toen werd
genoemd. Als we op zondag moesten spelen, gingen
we ‘s zaterdag even buiten Tilburg naar het klooster
van de trappistenmonniken. In dat klooster gingen we
op zaterdagavond naar de kerk. Willem II had in die
tijd ook een geestelijk adviseur voor de spelers, maar
die man zag je alleen als er iets te vieren was’.
De aandacht van de trainer voor fitheid uit zich vol-
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en passant aan waarom hij het communisme afwijst:
‘beseft gij wel, welk een zware taak wij feitelijk meedragen t.o.v. de jeugd. Wie de jeugd heeft, heeft de
toekomst. De jeugd is feitelijk het belangrijkste in de
menselijke gemeenschap. Het is juist daarom zo uitermate spijtig en onverantwoord dat in de voorbije
jaren en ook nu nog mensen en naties werden en
worden aangetroffen die de jeugd voor een politieke
wagen spannen’. De invloed van Sokol over de opvatting met betrekking tot sport als opvoedingsmiddel is
herkenbaar. ‘De jeugd wil spelen. Voor alles spelen. Zij
moet zich kunnen uitleven en tegelijkertijd juist door
die spelbeoefening, de elementaire begrippen van de
voetbalsport: teamgeest, sportiviteit, beschaving, offervaardigheid etc. etc., leren kennen’.

Enschede, Deventer en Oranje
František en Vera ontmoeten
in 1974 hun Tsjechische
familieleden voor het eerst
sinds 1948.
(Coll. Fam. Fadrhonc)
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gens Chris Feijt, de enige niet-Brabander in het kampioenselftal van Willem II in 1955 en inmiddels de
zeventig gepasseerd zo: ‘Voor iedere wedstrijd masseerde hij alle spelers. Hij had daarvoor een teiltje met
water en zeep. De dag na de wedstrijd stookte hij de
gaskachels in de kleedkamers tot grote hoogte op
zodat er een sauna-achtige omgeving ontstond’. Feijt
oefent nog elke dag de lenigheidoefeningen die hij op
zeventienjarige leeftijd leerde. Ook aanvoerder van
het kampioenselftal Frans van Loon noemt het ‘bijzonder grote aandeel’ dat Fadrhonc in dat kampioenschap had, de trainer verdient ‘onze erkentelijkheid en
hulde’.
Hoewel Fadrhonc zichzelf niet echt als een systeemman beschouwde, introduceert hij vanuit het
Stopperspil Systeem, het zogenaamde magisch vierkant, bestaande uit twee teruggetrokken binnenspelers en twee halfspelers. Hierdoor ontstaat het
zogenoemde W-M systeem. Hij bouwt dit systeem
uit tot het 4-2-4 systeem, misschien wel de belangrijkste verandering voor het toch al uitstekende elftal
van Willem II, waarbij de razendsnelle buitenspelers
worden aangemoedigd om ook te verdedigen en de
verdedigers de kans krijgen aan te vallen. Fadrhonc
legt hier de kiem voor het totaalvoetbal in Nederland.
Het speelveld wordt kleiner, van de spelers wordt veel
meer dynamiek, inzet en uithoudingsvermogen gevraagd.
Fadrhonc is voor Willem II veel meer dan alleen de
trainer en masseur van het eerste elftal. Met inmiddels de bijnaam ‘vaderons’ traint hij alle elftallen, inclusief de jeugd. Maar het belangrijkste voor hem is
toch de aandacht voor de jeugd, de jeugdopleiding
en de bijdrage die sport kan geven aan de opvoeding.
Wat dat betreft is hij de meeste trainers decennia
vooruit. Samen met Bert Schuerman, richt hij de eerste voetbalschool van Nederland op. Voetbalschool is
overigens een groot woord. De uitverkoren kinderen
krijgen een keer per week extra aandacht in een gymnastiekzaal aan de Trouwlaan.
In een interview over het kampioenselftal van 1955,
formuleert Fadrhonc zijn opvattingen over de betekenis van de sportvereniging voor de opvoeding en geeft

Na zijn zeer succesvolle tijd in Tilburg vertrekt de trainer in 1956 naar Sportclub Enschede, een ploeg die
hij bijna naar het landskampioenschap brengt, om
vervolgens bij Go Ahead uit Deventer zeer succesvol
aan de slag te gaan. In de jaren dat Fadrhonc traint,
presteert de ploeg uitstekend. Gouden Jaren wordt
deze periode in Deventer genoemd. Bij Go Ahead krijgt
hij de kans om zijn ideaal van de voetbalschool te realiseren in het beroemde voetbalinternaat. Samen met
Wim Beltman opent hij in 1962 dit internaat. Het idee
erachter is jonge talenten onder eigen toezicht op te
leiden en klaar te stomen voor het eerste elftal. Eten,
slapen, leren en trainen onder een dak. Enkele namen: Nico van Zoghel, Oeki Hoekema, Nico Rijnders,
Michiel Boerebach, Marc Overmars, René Eijkelkamp,
Henk Warnas, Dick Schneider, Dwight Lodeweges,
Bert van Marwijk, Johan Derksen. De ideeën van
Fadrhonc leven voort; menigeen is, kwam in het
Nederlands elftal terecht kwam en is daarna trainer
geworden.
In 1970 benoemt de KNVB hem als opvolger van
Georg Kessler. Fadrhonc ziet het als zijn belangrijkste
taak om een hecht team te vormen, hoewel het voor
hem, afkomstig uit een hiërarchische samenleving
niet gemakkelijk moet zijn geweest om te gaan met
spelers die zich gedroegen als vertegenwoordigers
van de mondige jaren zestig . Maar Johan Cruyff is
zeer positief in Voetbal International in 1988: ‘Dr.
Fadrhonc zorgde voor een fijne sfeer. Iedereen speelde graag in het Nederlands elftal, want dan waren we
er gezellig een paar dagen uit. Dat was vreemd want
er viel echt niks te verdienen’. Cruyff kent Fadrhonc
al sinds de jaren vijftig toen, na het overlijden van zijn
vader, de oud-Ajacied Arend van der Wel hem meenam naar Sportclub Enschede, waar trainer Fadrhonc
zich om hem en zijn broer bekommerde. Fadrhonc
presteert als bondscoach geweldig: twintig interlands, dertien gewonnen, vier gelijk en drie verloren.
Cruyff scoort negentien keer in zestien wedstrijden.
Voor het eerst sinds de jaren dertig kwalificeert het
Nederlands team zich voor het wereldkampioenschap
van 1974 en behaalt de finale. Hij accepteert Rinus
Michels boven zich tijdens de wedstrijden op het toernooi en beide trainers zitten samen op de bank in kostuum en trainingspak.

Na 1974 traint Fadrhonc nog AEK Athene, dat hij tot de
halve finale van de UEFA Cup brengt. In 1979 vertrekt
hij naar Panathinaikos om tenslotte Keravnos Nicosia
op Cyprus te leiden. Hier overlijdt hij, volkomen onverwacht, aan een hartstilstand in 1981. Hij wordt,
net als later Vera, begraven in Goirle naast zijn vriend
Ad van Beurden, een zoon van genoemde weduwe.
In 1982 organiseert de KNVB voor het eerst het dr.
František Fadrhonc Toernooi, een jeugdtoernooi voor
kinderen onder vijftien jaar. Het werd in mei 2015 voor
de 35ste maal georganiseerd, ditmaal in Rijssen.

lijk verdient hij de grootste zaal. Willem II en Tilburg
hebben zich František Fadrhonc, die net als alle politieke vluchtelingen in 2015 op zoek was naar een
nieuw bestaan, terecht toegeëigend. Het is ook terecht dat de club zich met hem wil identificeren. De
geschiedenis van Fadrhonc toont aan dat vluchtelingen een verrijking van de samenleving kunnen zijn.
Zijn gedachtegoed is voor Willem II en voor de stad
immaterieel erfgoed dat de moeite waard is om te
worden doorgegeven.

Tot slot

František Fadrhonc met
Johan Cruyff tijdens een
training in Zeist 1 mei 1973
(Coll. Ga het na)

Het antwoord op de vraag die we in het begin gesteld
hebben: heeft het bestuur van Willem II terecht een
zaal naar František Fadrhonc genoemd moet dan ook
volmondig met ja worden beantwoord. Immers, iemand die als politiek vluchteling een lintje in zijn nieuwe vaderland krijgt, Willem II tot twee keer toe naar
het landskampioenschap leidt, Sportclub Enschede
bijna het landskampioenschap, Go Ahead de, tot nu
toe, beste periode bezorgt en het Nederlands elftal
onder niet eenvoudige omstandigheden naar het WK
leidt en het daar tot de finale brengt, een geweldige
inbreng heeft in de vernieuwing en verbetering van
het Nederlandse voetbal, die heel veel aandacht heeft
voor de rol en betekenis van sport voor de ontwikkeling van jongeren, die verdient niet alleen een lintje,
maar ook een zaal in een Koninklijk Stadion. En eigen-

Bronnen
Archief Voetbalclub Willem II.

Interviews met
Peter Annee, Tom Fadrhonc, Christ Feijt, Piet de Jong.
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De Indische straten op
Google Maps.

Vanuit Heemkundekring Tilborgh schreef
Petra Robben mee aan een boek over
Indische buurten in Nederland. Begin 2015
deden geograaf Dick Rozing en architectuurhistorica Lisette Breedveld een oproep aan
Nederlandse historici en heemkundekringen,
om onderzoek te doen naar de Indische
buurten in eigen stad. Naast een publicatie
die in 2016 verschijnt, wordt er door de organisatie van het project ‘Indische buurten’
gewerkt aan een educatief programma en
een website. Momenteel is er al een website
onder de naam indischebuurten.nl.

Indische buurten in Tilburg
‘Een Indische buurt bevat minimaal drie onderling
verbonden straten met namen die in hele directe zin
refereren aan het (voormalige) Nederlands OostIndië en West-Indië (Suriname en de Antillen),’ zo
luidt de definitie die door Dick Rozing is vastgesteld.
Hanteren we deze definitie voor de stad Tilburg,
dan zijn er drie aan te wijzen: de buurt van de WestIndische eilanden, de (voormalige) Curaçaobuurt met
namen als Surinamestraat en Antillenplein. De tweede is de Oost-Indische buurt, waarin onder andere
Bataviastraat, Floresstraat en Insulindeplein. Als derde
zijn er in de wijk Armhoefse Akkers straatnamen die
verwijzen naar Oost-Indische gouverneurs-generaal
als J.P. Coenstraat en Van Heustzstraat. In dit artikel
worden de Curaçaobuurt, de Indische buurt en de
Armhoefse Akkers met elkaar vergeleken. In hoeverre
zijn er overeenkomsten en wat zijn de verschillen? Is
de Tilburgse straatnaamgeving te relateren aan het
type huizen en / of bewoners of is die geheel willekeurig?

´Een dubieuze heldenrol’
De Indische straatnamen verwijzen naar de voormalig koloniale betrekkingen van Nederland. Interessant
is om te onderzoeken hoe er in Tilburg door de jaren
heen, gedacht is over onder andere de rol van de gouverneurs-generaal in Nederlands-Indië. Zo lezen we in
het B en W-besluit van 19 mei 1930 dat Jan Pietersz.
Coen als ‘onderkoopman in dienst der O.I.C. naar Indië
vertrok en er spoedig opklom tot gouverneur-generaal
in 1617. […] Na verbitterden strijd stichtte hij in 1618
op de puinhoopen van het oude Jacarta de nieuwe
stad Batavia en wist door groote veldheersbekwaamheden, gepaard aan een bijzonder organisatietalent
de grondslagen te leggen van onze koloniale macht.’
In 1930 werd J.P. Coen blijkbaar nog als een held
gezien. Ook vijftien jaar later, in 1945, toen er een
historische optocht plaatsvond in de wijk Armhoefse
Akkers, zien we op een foto dat buurtbewoners, verkleed in Oost-Indische kledij en met bruin geschminkte gezichten, naast een kar lopen waarop J. P. Coen
op een sokkel troont. In het bijschrift, geschreven in
1994, wordt verwezen naar de dubieuze ‘heldenrol’
van de gouverneur-generaal: ‘Werd in 1945 J.P. Coen
nog als een held vereerd, het laatste stukje uit het

Curaçaobuurt
Sint Eustatiusstraat
Surinamestraat
Sabastraat
Curaçaostraat
Bonaireplein
Bonairestraat (Opgeheven in 2006)
Arubastraat
Antillenplein

2008
1954
1960
1930/1960
2006
1930/2006
1930/1960
1960

Indische buurt
Ambonstraat
Atjehstraat
Balistraat
Bankastraat
Bataviastraat
Bataviaplein
Billitonstraat
Borneostraat
Celebesstraat
Ceramstraat
Floresstraat
Insulindeplein
Insulindestraat
Javastraat
Sumatrastraat
Timorstraat

1929
1922/1926
1929
1922/1926
1933
1929
1922/1926
1922/1926
1922/1926
1971
1985
1929
1947
1922/1926
1922/1926
1922/1926
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Armhoefse Akkers
Cornelis Speelmanstraat
Daendelsstraat
Hendrik Zwaardecroonstraat
Laurens Reaelstraat (Opgeheven in 1954)
Jan Pietersz. Coenstraat
Loudonstraat
Maetsuijckerstraat
Van Heutszstraat
Van Imhoffstraat
Antonie van Diemenstraat

1930
1930/1933
1937/1954
1937/1954
1930
1930
1930
1930
1930
1930

Verspreid over de stad
Karel Doormanlaan

1950/1973

Abel Tasmanstraat
Jan van Riebeeckstraat
Houtmanstraat

1929
1929
1927

Colijnstraat

1967

Arthur van Schendelpark
Valentijnstraat
Jan Tooropstraat

1966/1968
1960/1960
1928/1928

plaats van er dwars door heen. Deze huidige belangrijke verkeersader hoefde destijds nog geen deel uit
te maken van het stedelijk netwerk van hoofdwegen,
maar zou slechts de buitenwijken met elkaar verbinden. Op de plattegrond van de stadsuitbreiding en op
het kaartje van Google Maps zien we hoe de drie buurten, de Curaçaobuurt, Indische buurt en Armhoefse
Akkers, gelegen zijn aan deze ceintuurbaan, die later Ringbaan-Noord (1924) en Ringbaan-Oost (1922)
werden genoemd.

Van ‘onmaatschappelijken’
tot de betere stand
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Uitsnede plattegrond Tilburg,
1934. De Indische straten
zijn omcirkeld. (Coll. RAT)

denkcursiefje van [de Tilburgse pastoor] Witlox […]
laat aan duidelijkheid niets te wensen over.’ Gedoeld
wordt hier op een column in De Tilburgse Koerier uit
1991: ‘Over onze kolonialen kunnen we best een toontje lager zingen. Straatnamen in een Tilburgse buurt
herinneren nog aan die harde geschiedenis. J.P. Coen,
Jan Maurits van Nassau, Daendels, Van Heutsz […] er
zit nog een ware slavenjager tussen ook.’

Een ceintuurbaan rond
de bebouwde kom
Bij de straatnaamgeving in de jaren ’20 en ’30 van
de vorige eeuw had Tilburg echter te kampen met
andere problemen. De textielindustrie floreerde en er
was een groeiende behoefte aan woningen voor zowel de arbeiders als de beter gesitueerden. De sociale
woningbouw in Tilburg was na 1910 ver achter gebleven in vergelijking met andere steden in Nederland.
In 1913 werd een impuls gegeven door de komst van
de nieuwe directeur van Publieke Werken, ir. Johan
Rückert. Deze sociaal voelende en niet-katholieke
ingenieur pleitte onder andere voor de bouw van arbeiderswoningen. Tussen 1913 en 1917 kwam er van
zijn hand een eerste gemeentelijk uitbreidingsplan
voor heel Tilburg, het later genoemde ‘plan Rückert’.
Een essentieel onderdeel daarvan was een ‘ceintuurbaan’, een rondweg die de bebouwde kom van
Tilburg omsloot. Rückert beoogde onder meer dat de
Tilburgers de mogelijkheid moesten hebben om op
een aangename weg rond de stad te kunnen wandelen. Bovendien zou de ringbaan de mogelijkheid
bieden om het verkeer om de stad heen te leiden, in

In 1930 kwamen de Curaçaostraat, Bonairestraat en
Arubastraat tot stand. Deze buurt, gelegen aan de latere ‘ceintuurbaan’ en Ringbaan-Noord, was bedoeld
voor de laagste klassen van de Tilburgse bevolking.
De locatie was een weiland van de Tilburgse boer
Mutsaers. Het was allesbehalve toeval, dat de toekomstige buurtbewoners op agrarische grond, ver
buiten de bebouwde kom, werden geplaatst. De gemeente Tilburg voorzag problemen met uit noodwoningen afkomstige bewoners met hun ruwe manieren.
In de nieuwe buurt verbeterden de woonomstandigheden door de beschikbaarheid van stromend water en
aansluiting op het gemeentelijk riool. Er was nog geen
douche: de wekelijkse wasbeurt vond plaats in een
zinken teil. Er was zeker in de eerste jaren sprake van
armoede, waarvoor broodbonnen nodig waren. De
kinderen leden aan ondervoeding, sliepen met meerderen in een bed, en soms waren er zelfs niet genoeg
stoelen voor alle leden van de grote arbeidersgezinnen. De schuttingen tussen de tuinen werden bewust
laag gehouden, ter verhoging van de sociale controle.
In de jaren ’50 werd de Bonairestraat nog bevolkt
door ‘onmaatschappelijken’, wat zou blijven tot en
met de 21e eeuw. In de jaren 1990-2000 werd een
projectgroep herstructurering voor de Curaçaobuurt
gevormd. Criminaliteit, geweld en de slechte kwaliteit van de woningen waren redenen daarvoor.
Gemeenteambtenaren die er op bezoek gingen, kregen zelfs het advies ‘een kogelvrij vest aan te trekken’. Na het jaar 2000 kreeg de wijk Curaçaobuurt
een nieuwe benaming, namelijk Goirke-West.
Eerder dan de Curaçaobuurt werd ten oosten van de
stad langs de geprojecteerde Ringbaan-Oost vanaf de
jaren 1922 de Indische buurt aangelegd. Tot de eerste straten behoorden onder andere de Billitonstraat,
Bankastraat en Borneostraat. In 1931 lezen we in de
Nieuwe Tilburgsche Courant een publieke verkoop van
48 woonhuizen met ‘erven en tuin’ aan de Javastraat,
Celebesstraat, Borneostraat en Bankastraat. Elk
woonhuis was ingedeeld als volgt: beneden een gang,
twee kamers en suite, een keuken, bijkeuken en
‘keldertje’. Boven waren er drie slaapkamers en een
zolder. De prijzen varieerden van fl. 6,50 per week
tot fl. 28,30 per maand. Uit de krant van 1936 blijkt
dat er aan het Bataviaplein in Tilburg een verhuurder
actief was. Deze bood huizen aan onder andere in
de buurt Loven (Tilburg Oost): ‘Zij die gaan trouwen,
en een mooie woning zoeken à fl. 4,50 à fl. 4,75 per

Overzicht van de zeven
straten in de Curaçaobuurt
op Google Maps.

De Sumatrastraat,
jaren twintig.

week. Bevragen bij Bataviaplein 13.’ In de Indische
buurt woonden er weliswaar arbeiders zoals ook in
de Curaçaobuurt, maar toch waren deze van een
iets hogere klasse. Opvallend in de Indische buurt is
de bewoning van medewerkers van de Nederlandse
Spoorwegen. In een adresboek van 1931 zien we bij
de beroepen van bewoners van het Bataviaplein een
‘gepensioneerde N.S.’ en een ‘metaaldraaier N.S.’.
Wie vervolgens in een adresboek uit 1937 zoekt op
het trefwoord ‘N.S.’, krijgt in de Indische buurten als
resultaat: Celebesstraat, Billitonstraat, Javastraat,
Bataviastraat, Daendelsstraat en Van Heusztstraat.
De derde Tilburgse Indische buurt, was de woonwijk
Armhoefse Akkers die met een weldoordacht stratenplan in de periode 1917-1940 werd gevormd. Een
deel van deze buurt, die van de O.I. gouverneursgeneraal, kan als beste van de drie Indische buurten
worden beschouwd. Ook in deze wijk woonden arbeiders, maar hun woningen waren in tegenstelling tot
die van de Curaçaobuurt kwalitatief goed te noemen.
Er werden luxe woningen met glas-in-loodramen
en gekleurde bakstenen gebouwd. Er vestigden zich
arbeiders, middenstanders tot artsen, ambtenaren
en directeuren. Plantsoenen werden aangelegd en
in sommige straten waren voortuinen verplicht. Er
moest ruimte zijn voor frisse lucht en speelruimte voor
de kinderen. Door toepassingen van bouwstijlen als
onder andere de Amsterdamse school en de Nieuwe
Zakelijkheid is de wijk monumentaal te noemen. Door

het achterliggende stedenbouwkundige idee van de
wijk, de strakke reglementering, het oog voor esthetiek en architectuur ontstond er een leefbare wijk die
vijftig à zestig jaar later nog voldoet. In de Armhoefse
Akkers vestigde zich in 1933 een aantal Duitse gezinnen. Saillant is dat er in datzelfde jaar, in de wijk
Armhoefse Akkers maar liefst drieëndertig bewoners
de fascistenbond aanhingen. Andere opmerkelijke
aantallen zijn te noemen in de arbeiderswoningen in
de Daendelsstraat. Vier huizen op een rij bleken goed
voor maar liefst tweeënveertig (!) kinderen. Een daarvan was het Tilburgse gezin Elling met zeven zonen en
vier dochters. Er staat maar één Elling in het adresboek van 1963. Deze was kantoorbediende in een
wollengarenfabriek en woonde Daendelsstraat 36.

Zwemmen in kanaal of Baksche Ven
Hoewel de drie Tilburgse Indische buurten nogal verschilden qua sociale bevolking en omstandigheden,
waren er ook overeenkomsten. Zo blijkt het parallel
aan de Ringbanen-Noord en Ringbaan-Oost gelegen
Wilhelminakanaal een aantrekkelijke plek om te spelen voor de kinderen. Zo vertelt een van de bewoonsters uit de Curaçaostraat dat ze bij warm weer een
duik namen in het kanaal: ‘Dan waren we meteen
gewassen. Zwemmen mochten we er niet, maar we
hadden geen geld voor het zwembad.’ Tegenover de
Indische buurt in de wijk Loven, lag aan de RingbaanOost een prachtig binnenbad en een buitenbad dat
een van de grootste van Nederland was. Ook de
padvinderij was niet bedoeld voor de kinderen van
Tilburgs armste buurt. Alleen kinderen uit de middenstand en die van fabrikanten mochten er lid worden.
Toch kregen ook deze kinderen hun vertier. Met geld
van de fabrikanten uit de nabij de Curaçaobuurt gelegen Goirkestraat richtte de Tilburgse kapelaan Beijer
een harmonie op die voor tachtig procent uit jongens
van ‘de Curaçao’ en ‘de Bonaire’ bestond. Al snel
werd de harmonie de ‘Boefjesharmonie’ genoemd.
Voor de kinderen uit de Indische buurt was het nieuwe
sportterrein aan de destijds Nieuwe Lovenstraat een
uitkomst. De Tilburgse Pastoor Nabuurs zegende het
terrein en sprak zijn dank uit aan God ‘die de genademiddelen had geschonken om dit werk te beginnen.’
Het lag niet in de bedoeling om er ‘sportmaniakken te
kweeken’, maar het was de bedoeling de jeugd ‘op te
voeden en te leiden in den geest van onze Moeder de
H. Kerk.’ Ook in de Armhoefse Akkers was er vanaf
de jaren ’30 een bloeiend verenigingsleven mede onder invloed van de Rooms-katholieke kerk. Er werd
een jeugdhuis gebouwd en ‘De Jonge Wacht’, een
verkennersgroep, opgericht. Hoewel de kinderen uit
de Armhoefse Akkers ook regelmatig in het kanaal
zwommen of met een bootje voeren, was er voor
hen én het zwembad aan de Ringbaan-Oost én het
‘Baksche Ven’ beschikbaar, een natuurbad op enkele
kilometers afstand van Tilburg, dat in eerste instantie
alleen bestemd was voor de elite, dokters en fabrikanten. De eerdergenoemde kinderen van de grote familie Elling hoorden daar niet bij en waren gedwongen
creatief te zijn. Na sluitingstijd kropen zij onder het
prikkeldraad door en zwommen er in hun onderbroek.
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De J.P. Coenstraat in 1965.
(Coll. RAT)

‘Ze verdienen geen straatnamen’
Hoewel de drie Tilburgse Indische buurten binnen een
tijdsbestek van twintig jaar zijn gebouwd en alle drie
gelegen zijn aan de Ringbaan-Noord en RingbaanOost, blijken zij te verschillen qua sociale klasse,
woonomstandigheden en huizenbouw. De verschillen in bewoners variëren van arbeiders uit de onderste klasse tot aan de meest elitaire bevolking van
Tilburg. In de drie buurten was er ruimte voor sport
en spel, zij het noodgedwongen te zwemmen in het
Wilhelminakanaal tot speciale sportvelden in de wijk,
tot meer elitaire zwembaden in de buurt en op afstand. De straatnamen van de Indische buurten zijn
niet representatief voor het type bewoners van de
wijk, noch waren er wijzigingen in de naamgeving na
veranderende perspectieven op het koloniale verleden. Slechts de naam van J. P. Coen werd in de jaren
negentig door een enkeling ter discussie gesteld: ‘J.P.
Coen, Jan Maurits van Nassau, Daendels, Van Heutsz
[…] Ze verdienen geen straatnamen, alleen een kritische herinnering.´
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De sloop van de Curçaobuurt
in 2005. (Foto Reinoo
Kieboom, coll. RAT)
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Archiefnr. 871. Plaatsingslijst van het archief van het Gemeentebestuur van
Tilburg, 1908-1937, Gemeenteblad van Tilburg 1930, nr. 15, pp. 3
en 4.
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W.A.G. Cöp, Het spel van de macht. De familie Van Broechoven en de politieke en economische elite in ‘s-Hertogenbosch tussen
1579 en 1629 (Hilversum, Verloren / Tilburg,
Zuidelijk Historisch Contact, 2015), 344 blz.,
ISBN/EAN 978-90-8704-464-0.
N.B. Tilburg passim.
Nienke Denekamp en René van Blerk, in samenwerking met Teio Meedendorp, De grote
Van Gogh Atlas (Amsterdam, Rubinstein,
2015), 184 blz., ISBN/EAN 9789047617983,
€ 24,95.
N.B. In De Grote Van Gogh Atlas (ook in het
Frans en Engels vertaald) volgen we Vincent
langs alle dorpen en steden waar hij woonde. We zien hoe zijn wereld er in die tijd uitzag: van de landelijke rust op het platteland
van Brabant (met o.a. Tilburg waar hij van
1866-1868 studeerde) en Zuid-Frankrijk,
tot de zinderende drukte in wereldsteden
als Londen en Parijs. Een rijke keuze uit zijn
werk laat zien hoe hij als kunstenaar de wereld om hem heen als onderwerp voor honderden tekeningen en schilderijen gebruikte.
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tura, 2015), 120 blz., ISBN/EAN
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Hergé, De sieraoj van Bianca Castafiore
(Tilburg, Stichting Tilburgse Taol, 2015),
vertaald in het Tilburgs door Hans Hessels,
Theo van Iersel, Esther Nagtegaal, en Ed
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N.B. Een selectie van de gedichten die
Jasper Mikkers als stadsdichter van Tilburg
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roman (Tilburg, Gianotten Printed Media,
2015), 132 blz., In Tilburg deel 12, ISBN/EAN
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Jan Timmermans, Wonen als arbeider in een
textielstad Arbeidershuisvesting in Tilburg,
1870-1938 (Hilversum, Verloren / Tilburg,
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Goede Herder, 2015), 176 blz., ISBN/EAN:
978-90-818326-1-8, € 10,00.
Ronald Peeters

‘Tilburgse’ Poolheld Sjef van
Dongen
Sjef van Dongen werd in 1906 in Haarlem
geboren. Toen zijn vader in 1912 een kantoorbaan kreeg bij Kessels’ muziekinstrumentenfabriek in Tilburg, ging het gezin
(komende vanuit Rotterdam) in Tilburg wonen waar Sjef zijn jeugd doorbracht op het
Lijnsheike. Hij ging er naar de Rijks-HBS
Koning Willem II.
Begin jaren twintig kreeg vader Van Dongen
een baan bij de Nespico (de Nederlandse
Spitsbergen Compagnie), een bedrijf dat
zich bezig hield met de exploitatie van steenkoolmijnen op Spitsbergen. De zaken gaan
aanvankelijk goed en vader Van Dongen
weet in 1923 een baan voor zijn zoon – die
op school niet goed mee kan komen – te
regelen op het verre, verlaten en koude
Spitsbergen.
Michelle van Dijk is ruim tien jaar actief als
gids en expeditieleider op Spitsbergen, waar
zij ook eigenaresse is van de Longyearbyen
Camping, de meest noordelijk gelegen
camping ter wereld. In 2013 studeerde ze aan het Arctisch Centrum van de
Rijksuniversiteit Groningen, waar ze onderzoek deed naar de Nederlandse poolheld
Sjef van Dongen. Dat resulteerde in een mooi
vormgegeven boek over Sjef van Dongen die
in 1928 op Spitsbergen de neergestorte generaal Nobile probeerde te redden van het
pakijs. Deze stortte in 1928 met zijn zeppelin
neer op het pakijs van Spitsbergen tijdens
zijn poging op de Noordpool te landen. De
grootste reddingsoperatie op de Noordpool
ooit. Maar liefst 26 dagen trok Sjef van
Dongen met zijn hondenspan door een witte
hel, en maakte deel uit van de grootste reddingsoperatie in het poolgebied ooit. Tijdens
zijn barre tocht op het ijs lieten zijn honden
het leven en zelf werd Sjef ternauwernood
gered.
Bij de redding van Nobile werden schepen
en vliegtuigen uit tien landen ingezet en ver-
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onale held is geworden. De tijd eind jaren ’20
van de vorige eeuw was een echt heldentijdperk. Denk maar aan Charles Lindbergh. Sjef
van Dongen bouwde al direct na afloop van
zijn grote avontuur in Noorwegen een grote
band op met een journalist van Het Leven,
Frans Schiphorst. De Kluyver ‘ontmaskerde’
hem als de ghost writer van de twee boeken
van Sjef van Dongen. En de door hem bestudeerde dagboeken van Van Dongen geven
een minder ‘heldhaftig’ beeld over hem dan
in de twee boeken door Schiphorst staat beschreven.
Voorafgaande aan het verschijnen van de
twee boeken over Sjef van Dongen ging in
2014 ook de film De vergeten held Sjef van
Dongen van regisseur Frans Mouws in première, die tot nu toe al vele tientallen keren
in het land is vertoond. Daarin wordt ook
het verhaal van Sjef verteld toen hij nog in
Tilburg woonde.
Ronald Peeters
Michelle van Dijk, Sjef van Dongen. Ne
derlandse Poolheld (Amsterdam, Lectura
Cultura, 2015), 120 blz.,
ISBN 9789082135428, € 19,00.
Adwin de Kluyver, Terug uit de Witte Hel. Hoe
poolreiziger Sjef van Dongen een nationale
held werd (Amsterdam, Uitgeverij Balans,
2015), 320 blz., ISBN 9789460030741,
€ 18,95.
De vergeten held Sjef van Dongen van regisseur Frans Mouws, zie: http://hatsiekiedee.
tv/De_vergeten_held.html
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Flaneren door de Heuvelstraat

loor de bekende Noorse ontdekkingsreiziger
Roald Amundsen het leven. Kranten over de
hele wereld (en ook de Tilburgse kranten)
volgden het nieuws van dag tot dag. Terug
in Nederland werd Sjef als een held onthaald
en ontving hij pauselijke en koninklijke onderscheidingen.
Maar wie kent hem vandaag de dag nog?
Dit boek is een eerbetoon aan een Hollandse
poolheld. Het is een reconstructie aan de
hand van zijn eigen dagboeken en brieven.
Bijna gelijktijdig verscheen er nog een boek
over Sjef van Dongen, dat echter een geheel
andere kijk op de ‘poolheld’ geeft. Adwin de
Kluyver, historicus en journalist, en maker
van een tweedelige radiodocumentaire voor
de VPRO, vroeg zich in zijn boek Terug naar
de Witte Hel af hoe Sjef van Dongen een nati-

Wat voor Amsterdam de Kalverstraat is, is
voor Tilburg de Heuvelstraat. Aanvankelijk
woonden er vooral notabelen, maar vanaf
de tweede helft van de negentiende eeuw
kwamen er geleidelijk aan winkels. Het was
paraplufabrikant Gimbrère die zich hier in
1853 als eerste met een winkel vestigde. De
Heuvelstraat is nog steeds dé winkelstraat
van Tilburg, ofschoon ze de afgelopen jaren
veel aan kwaliteit heeft ingeboet. Vroeger
kende de straat veel speciaalzaken waaraan
velen met enige weemoed zullen terugdenken: Hamers van Hooff (luxe lederwaren),
Hoyng-Jungerhans (huishoudelijke artikelen), Ansems (textiel), Gerzon (damesmode)
en Aarts & Co. (schrijfwaren en kantoorartikelen). En niet te vergeten de Italiaanse ijssalon van De Lorenzo. Het sterk verschraalde winkelaanbod bestaat nu vooral uit zaken
uit de categorie ‘meer van hetzelfde’.
De Heuvelstraat maakte eertijds deel uit

van de heerbaan die vanaf Antwerpen via
Hoogstraten, Alphen, Tilburg en Vught richting Keulen liep. In de loop van de zeventiende eeuw werd begonnen met de bestrating van het gedeelte tussen de Heuvel en
de kerk. Dat werk kwam gereed in 1659, en
sindsdien sprak men over de ‘Steenwech’.
Tegen het midden van de negentiende eeuw
kwam de naam Heuvelstraat in gebruik, althans voor het gedeelte tussen de Heuvel en
de Willem II-straat; het andere deel heette
toen nog Kerkstraat. Tot 1948 moest het
autoverkeer van Breda naar ’s-Hertogenbosch en Eindhoven zich nog door de smalle
Heuvelstraat wurmen, en pas in de jaren
zestig werd de straat afgesloten voor doorgaand verkeer.
Met de Heuvelstraat is nog iets merkwaardigs aan de hand. Wie er vanaf de Heuvel
al winkelend doorheen loopt, kan het niet
ontgaan dat de straat een gebogen beloop
heeft. Ter hoogte van de Willem II-straat
houdt deze vloeiende lijn abrupt op. Er zit
een ‘knik’ in de straat, die onnatuurlijk aandoet. Ook is het gedeelte vanaf de Willem
II-straat tot de Oude Markt nagenoeg recht,
alsof het zo van de tekentafel afkomt. Dat
kan erop duiden dat het van jonger datum is.
Wegen waren vroeger nooit recht, want hun
loop werd vooral gedicteerd door de landschappelijke omstandigheden.
Het heeft er dan ook alle schijn van dat de
Heuvelstraat heel vroeger een ander tracé
volgde. Een goede kandidaat daarvoor is
het Kerkpad. Dit straatje, waarvan nu nog
slechts een deel resteert, mondde vroeger
ter hoogte van de Willem II-straat uit op de
Heuvelstraat.
Recent verscheen er een bijzonder fotoboek
over de Heuvelstraat van fotograaf Jan van
Oevelen waarin alle 141 panden, van de
Heuvel tot de Schoolstraat, in kleur afgebeeld zijn. Wat daarbij onmiddellijk opvalt, is
dat Van Oevelen veel oog had voor architectonische details.
Zijn foto’s maakte hij vanaf de eerste of
tweede etage van het tegenoverliggende
pand. De ene keer was zijn standpunt een
riante woonkamer, een andere keer moest
hij met zijn zware apparatuur kruip-doorsluip-door naar een stoffig magazijn om een
goede opname te kunnen maken. Hij maakte
het zichzelf daarmee niet gemakkelijk, maar
zijn werkwijze leverde wel juweeltjes van
foto’s op.
Elke foto is voorzien van een historische beschrijving van het pand, de naam van de bewoners of de zaken die er gevestigd waren
en – voor zover bekend – gegevens over op-

drachtgever en architect. Voor de beschrijving van de panden is veel research gedaan,
o.a. door enkele leden van Heemkundekring
Tilborch. Daarbij is veel gebruik gemaakt
van het digitale bouwarchief.

Jan van Oevelen, Heuvelstraat in beeld. Nu
en in het verleden (Tilburg, Gianotten Printed
Media, 2015), 247 blz., ISBN 978-90-6663071-0, € 29,95.

De meeste panden zijn in de loop der jaren
soms meerdere keren verbouwd, waarbij
de begane grond het vooral moest ontgelden. Daarmee verloren ze hun monumentale waarde. De gedetailleerde foto’s van
Van Oevelen tonen ons hoe bijzonder fraai
sommige panden ooit geweest moeten zijn.
Overigens, in de Heuvelstraat, sinds 2012
onderdeel van rijksbeschermd stadsgezicht
‘Stadskern Tilburg’, staan 29 panden met de
status van gemeentelijk monument en zes
met de status van rijksmonument.
De waarde van het boek wordt nog verhoogd
door de vele historische zwart-wit foto’s die
ons een blik gunnen in het rijke verleden van
de straat. Bovendien bevat het boek enkele
tientallen persoonlijke verhalen en herinneringen. Het boek van Jan van Oevelen is
vooral een prachtig kijkboek, dat bij velen
oude herinneringen zal doen herleven.

Een Kuifje-avontuur
in plat Tilburgs

Rob van Putten

Het heeft veel inspanning gekost, maar uiteindelijk zijn initiatiefnemer Hans-Georg
van Liempd en de Stichting Tilburgse Taol
er toch nog betrekkelijk snel in geslaagd
de eerste vertaling van een Kuifje-album
in een Nederlands stadsdialect te realiseren. De keuze is daarbij gevallen op het
album Les bijoux de la Castafiore (1963),
in het Nederlands De juwelen van Bianca
Castafiore, in het Tilburgs De sieraoj van
Bianca Castafiore. De reden om juist dit
album te vertalen is het gegeven dat het
zich afspeelt in een omgeving en met personages die zich goed lenen voor ‘vertilburgsing’: naast het pure vertalen ook een
aanpassing van de tekst met Tilburgse
elementen. Molensloot, het buitenverblijf
van kapitein Haddock, werd omgedoopt in
Moerenburg, de harmonie van Molensloot
werd het Tilburgse harmonieorkest L’Echo

des Montagnes, en de steeds maar verkeerd
verbonden Slagerij van Kampen is ‘Slaagerij
van de Pas’ geworden. De vaste pianist van
La Castafiore heet voortaan Jos W. Simons.
Het ‘avventuur’ is vertaald door Hans
Hessels, Theo van Iersel, Esther Nagtegaal,
en Ed Schilders. Zij hebben zich uiteraard
gebaseerd op de Franse tekst van Kuifjevader Hergé, en op de twee Nederlandse
versies. De kunst en het plezier van deze
vertaling lagen minder in het letterlijke dialectiseren van de tekst maar meer in de
uitdaging om er ook een typisch Tilburgse
toon aan te geven. Dat daarbij ook oudere
Tilburgse woorden en uitdrukkingen uit de
volkstaal gebruikt zijn, verhoogt de beleving en hoeft geen bezwaar te zijn voor een
goed begrip, want aan het album is een
uitgebreide woordenlijst toegevoegd voor
degenen, denk ook aan de niet-Tilburgse
Kuifjeverzamelaars, die het Tilburgs idioom
niet beheersen. Wie het album leest, weet
na lezing weer wat ‘Jikkeres van meraante’
uitdrukt, wat ‘semènketije’ betekent, en wie
het originele ‘Zibbedeeske’ was.
Ed Schilders
Hergé, De sieraoj van Bianca Castafiore
(Tilburg, Stichting Tilburgse Taol, 2015),
vertaald in het Tilburgs door Hans Hessels,
Theo van Iersel, Esther Nagtegaal, en
Ed Schilders, ISBN 978 90 303 7092 5,
Winkelprijs: zachte kaft € 7,50, harde kaft
€12,50.

Een Tilburgse roman
door Ineke van Pelt
Veel schrijvers hebben hun feitelijke herinneringen aan hun leven in Tilburg te boek
gesteld maar romans waarin Tilburgers
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Lief en leed aan de Bredaseweg
Aan de Bredaseweg was eerder dit jaar een
omvangrijk project gewijd dat onder meer
een boekuitgave, lezingen, een openhuizendag en een grote buurtbarbecue omvatte.
Terecht dat de straat eens uitgebreid onder
de aandacht kwam: Tilburg heeft nogal wat
te danken aan de Bredaseweg.
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en het verleden van de stad Tilburg de
hoofdrol spelen zijn zeer schaars. De laatste was Jasper Mikkers die met Karl Marx
Universiteit in 2009 terugblikte op de bezetting van de Katholieke Hogeschool in 1968.
Oudere Tilburg-romans zijn van de hand
van Ed de Nève (Bij ons op den Heuvel),
Jan Horsten met onder andere De Vier
winden en Een stad ontwaakt, en de zesdelige textielreeks van Wim Hornman Het
geslacht van Galen. Met Tegendraads sluit
Ineke van Pelt dus aan bij een kleine maar
voor Tilburgers uiterst herkenbare traditie
waarin de stad zelf nadrukkelijk aanwezig is.
Moerenburg, Broekhoven, het St.-Annaplein,
‘d’n Atteljee’, de Korte Heuvel, museum De
Pont, en het Huis der Duizend Likeuren op
Prinsenhoeven, het zijn slechts enkele van
de vele locaties waar de roman zich afspeelt,
en waar veel Tilburgers herkenbaar figureren. De hoofdpersoon, de vertelster van het
verhaal, is Geertje, die na de dood van haar
moeder een aantal geheimzinnige gebeurtenissen in haar familie probeert te ontrafelen. Die speurtocht voert haar langs drie
generaties en naar het harde leven van de
arbeiders in de textielindustrie, de oorlogsjaren, de drankzucht, en de tanende invloed
van het katholicisme. In die familiegeschiedenis speelt tegendraadsheid een grote
rol. Chris, Geertje’s broer (of is hij toch niet
haar broer?), is een tegendraadse, net als
de kunstschilder Frans Mesech, wiens levensloop door Van Pelt gebaseerd is op het
leven van Vincent van Gogh. De geheimen
worden ontrafeld, de antwoorden gevonden.
Tegendraads is behalve een speurtocht door
het verleden echter ook een zoektocht naar
toekomstig geluk.
Ed Schilders

Ineke van Pelt, Tegendraads. Een Tilburgse
roman (Tilburg, Gianotten Printed Media,
2015), 132 blz., In Tilburg deel 12, ISBN 97890-6663-070-3, € 12,95.

Als die er niet was geweest, zou de economische ontwikkeling die zich in de stad heeft
voorgedaan namelijk nooit hebben plaatsgevonden. De ruim 7,5 kilometer lange weg
diende immers als belangrijke aanvoerroute
van grondstoffen voor onder andere de textielindustrie én als afvoerroute voor de producten die in Tilburg gemaakt werden.
Toch zag het er bijna 200 jaar geleden naar
uit dat Tilburg letterlijk gepasseerd zou worden. Er was in die tijd een directe verbinding gepland tussen Breda en Den Bosch.
Maar dat tracé liep via onder meer Dongen
en Loon op Zand. Niet via Tilburg. Paniek op
het stadhuis. Als de plannen doorgingen, zou
dat immers een ramp voor de lokale handel
en industrie betekenen. Pas na jaren van
gesteggel en een persoonlijk bezoek van
burgemeester en wethouders aan koning
Willem I werd Tilburg dan ook maar aan het
traject toegevoegd.
De ontwikkeling van de Bredaseweg staat
beschreven in het boek Bredaseweg met drie
gezichten van Berry van Oudheusden. De publicatie maakte deel uit van een grote manifestatie van de Stichting Straat, die eerder al
bijvoorbeeld de Korvelseweg, de Besterd en
andere Tilburgse plekken voor het voetlicht
bracht.
De ‘drie gezichten’ uit de titel hebben betrekking op de verschillende ‘stukken’ waar
de straat in verdeeld kan worden. Het eerste deel loopt van de begraafplaats tot aan
de Ringbaan-West en heeft een wat kleinschalig karakter. Het tweede loopt van de
ringbaan tot aan de benzinepomp en bestaat
uit villa’s en herenhuizen. En het laatste deel
bestaat uit landgoederen en bossen en loopt
door tot aan Hulten.
In zijn boek heeft Van Oudheusden een grote
hoeveelheid informatie bijeengebracht. Over
bedrijven die er zitten en zaten, over de
kloosters, de architecten, de huizen, de herbergen, de watertoren, Amarant, en ja, ook
over de dodelijke ongelukken op natte dagen
als het wegdek spekglad werd.
Maar ook over de bewoners. Velen van hen
openden hun deuren en toegangspoorten
en deelden persoonlijke verhalen met Van
Oudheusden. Af en toe waren dat verhalen
met een rouwrand. Zoals dat over de villa
die in de jaren dertig gebouwd werd voor het

joodse gezin Mendels. Alleen dochter Marret
overleefde de Jodenvervolging.
Jeroen Ketelaars
Berry van Oudheusden, Bredaseweg met
drie gezichten (Tilburg, 2015, Gianotten
Printed Media), 96 blz., ISBN 978-90-6663069-7, € 10,00.

In de Brabantse voetsporen van
Vincent van Gogh
Zowel Vincent van Gogh als enkele bekende Noordbrabantse fotografen (18651918) werden in hun werk geïnspireerd
door het Brabantse landschap, het boerenleven en de thuiswevers. Deze gedeelde
inspiratie komt samen in de expositie ‘In
de Brabantse voetsporen van Vincent van
Gogh’ in Natuurmuseum Brabant. In deze
expositie zijn oude foto’s uit Noord-Brabant,
brieffragmenten en vroege tekeningen van
Van Gogh én objecten uit de collectie van
Natuurmuseum Brabant naast elkaar te zien.
De foto’s van het Brabantse landschap geven een beeld van het landschap zoals Van
Gogh dat gezien moet hebben. De bezoeker
wordt uitgenodigd om op zoek te gaan naar
de overeenkomsten in Vincents tekeningen en brieven met de vroege Brabantse
fotografie (1865-1918). De expositie loopt
van 17 oktober 2015 tot en met 6 januari en is een initiatief van Brabant-Collectie,
Natuurmuseum Brabant en Stadsmuseum
Tilburg.
Voor zijn schilderijen en tekeningen maakte
Van Gogh gebruik van foto’s en hij tekende
buiten in de natuur (naar het leven) én naar
model. Minder bekend is dat Van Gogh naast
een groot natuurliefhebber ook een vogelkenner was. Natuurliefde is hem met de paplepel ingegoten. Eerst door zijn ouders, echte
natuurminnaars. Later werd de natuur zelf
zijn leermeester tijdens de vele wandelingen in de omgeving van zijn geboorteplaats
Zundert, waar hij zijn jeugdjaren doorbracht.
De vier componenten (foto’s, brieffragmenten, vroege tekeningen en objecten) in de
expositie zijn naast elkaar gezet om één
verhaal te vertellen. Ze vullen elkaar aan en
maken het beeld compleet. De landschapsfoto’s zijn veelal van bekende fotografen zoals Henri Berssenbrugge, Jan Bijnen, Tinus
Swinkels en Herman de Ruiter. Deze zijn
afkomstig uit de Brabant-Collectie en uit
de collectie van Regionaal Archief Tilburg.
Natuurmuseum Brabant vult de tekeningen
en foto’s aan met objecten uit de collectie
om een nog levendiger beeld te scheppen.

De brieffragmenten laten Vincents stem
spreken. Hij neemt de bezoeker als het ware
mee op zijn toch langs Zundert, Tilburg,
Etten, Zevenbergen, Breda, Helvoirt, Den
Bosch, Oudenbosch, Rijsbergen en Nuenen.
Van Gogh vond op het platteland de rust
en inspiratie om tot een kunstenaar uit te
groeien. Als hij in steden verbleef maakte hij
lange wandelingen in de omgeving, zoekend
naar rust en natuurschoon. In de stad had
hij oog voor tuintjes, parkjes en dorpswijken. De kosmopoliet bleef zich tot zijn dood
tevens Brabander voelen. Voor veel kunstenaars van nu is het landschap nog steeds
een belangrijke inspiratie.

Boerderij uit de Bronstijd in
Udenhout
In het plangebied Den Bogerd–Udenhout
heeft in oktober 2015 een opgraving plaatsgevonden op de plaats waar binnenkort de
eerste woningen worden gebouwd. Bij het
onderzoek zijn vooral nederzettingssporen gevonden, waaronder de paalsporen
van een boerderij uit de Midden-Bronstijd
(1500-1100 voor Chr.) De boerderij had een
lengte van 25 meter bij 7 meter. Mensen en
vee leefden onder één dak. Boerderijen uit
de Bronstijd zijn in Zuid-Nederland vrij zeldzaam. Opmerkelijk is dan ook dat de laatste
paar jaar bij opgravingen in de regio Tilburg
al diverse van deze boerderijen aan het licht
zijn gekomen. Het Udenhoutse exemplaar is
daarbij weer een belangrijke aanvulling en
geeft wederom aan dat de regio een lange
bewoningsgeschiedenis kent waarvan resten goed bewaard zijn gebleven in de bodem.
In 2011 werd ter voorbereiding van het plan
een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Uit
dat onderzoek bleek al dat verspreid over
het gebied allerlei sporen te verwachten waren uit de IJzertijd en de Romeinse tijd (ca
Grote belangstelling bij de opgraving in Udenhout.
(Foto Christel van Hooff, 2015; coll. gemeente
Tilburg)

800 v. Chr. – 400 na Chr.) Om zorgvuldig
met het archeologisch erfgoed om te gaan,
is door de gemeente Tilburg op basis van de
resultaten uit het proefonderzoek besloten
voorafgaand aan de bouwplannen opgravingen uit te voeren. Vondsten Behalve de
verkleuringen in de bodem, die duiden op
plaatsen waar vroeger palen zijn ingegraven
of greppels zijn aangelegd, worden vooral
stukken van aardewerken potten verzameld.
Soms komen er echter ook meer complete
voorwerpen aan het licht. Zo kwam in 2011
in een van de proefsleuven een kuil tevoorschijn met maar liefst 14 weefgewichten uit
de Vroege IJzertijd (ca. 800–500 voor Chr.).
Deze gewichten van gebakken klei werden
gebruikt bij het weven van wollen of linnen
kleding. De weefgetouwen uit die tijd hadden
een houten ‘geraamte’, waarin de verticale
scheringdraden door de weefgewichten op
hun plaats werden gehouden. Vervolg De
opgraving duurt naar verwachting tot 23 oktober. Daarna wordt het opgegraven gebied
door de archeologen vrijgegeven en kan gestart worden met het bouwrijp maken voor
de eerste fase woningbouw.

Pil over de wijk Theresia
Het moet een wat macabere ervaring geweest zijn: door het schrijven van zijn boek
over de Tilburgse wijk Theresia ging Piet
Gerrits léven voor Ben van Hamond. Niet fijn:
Gerrits, de NSB’er die er tijdens de Tweede
Wereldoorlog voor zorgde dat tal van joden
en verzetslieden in handen van de Duitsers
vielen, weer tot leven gewekt. En dat bijna
zeventig jaar nadat de gewetenloze politieman zijn foute gedrag had moeten bekopen
met de doodstraf.
Dat Ben van Hamond (67) zich zo’n sterk
beeld van Gerrits ging vormen, kwam
door de verhalen die hij te horen kreeg van
Tilburgers die net als de gevreesde collaborateur in Theresia woonden. “Bij sommigen
zijn de herinneringen aan hem nog zó sterk,
dat zij echt moeite hadden om over hem te
praten. Alsof hij al die jaren na zijn dood
nog steeds iets kon aanrichten. Dat heeft
mij enorm aangegrepen”, vertelt Drunenaar
Van Hamond. “Gerrits was de schrik van de
straat.”
‘De straat’ is de Le Sage ten Broekstraat,
die een prominente plek in Van Hamonds
project innam. Hij kwam er zelf in 1948 ter
wereld en bracht er zijn jeugd door. Al met
al is hij vijftien jaar bezig geweest met zijn
zoektocht naar de historie van de buurt waar
hij opgroeide. In het begin, toen Van Hamond
nog werkzaam was in het onderwijs, ging
het wat langzamer, maar gaandeweg werd
de speurtocht zowat een obsessie. “Het was

heel boeiende materie, iets wat je niet meer
loslaat. Puzzelstukjes gingen steeds meer op
hun plek vallen.”
Wat Van Hamond bijeenbracht, heeft hij gebundeld in 80 jaar Le Sage ten Broekstraat
1935-2015, een boek dat eind september
verscheen. De omvang van de publicatie
geeft al wel aan dat er veel over Theresia te
vertellen valt, want het is een pil van bijna
400 pagina’s geworden. Daarin zijn heel wat
bijzondere verhalen opgenomen, die vaak
over de bewoners van de wijk – vroegere
en huidige – gaan. Mooie verhalen. Vrolijke
verhalen én treurige verhalen, onderhoudend
opgeschreven.
Van Hamonds eigen ouders komen ook in
de uitgave voor. De eerste ontmoeting die
zij met hun buurtgenoten hadden, vond
plaats op een nogal opmerkelijke locatie: in
een schuilkelder in het Wilhelminapark. Jef
en Riet van Hamond waren namelijk in mei
1940 getrouwd, net voordat de Duitsers
Nederland binnenvielen.
Iemand die een belangrijke rol in de ontwikkeling van de wijk blijkt te hebben gespeeld, is Janus de Bruin, die er zelf ook
woonde. Hij had een aannemersbedrijf en
bouwde woningen aan het Theresiaplein,
in de Mr. Stormstraat en in de Le Sage ten
Broekstraat. Maar De Bruin werd volgens
nabestaanden bedonderd door een zogenaamd bevriende notaris die hem voor
50.000 gulden zou hebben opgelicht. Ook
sterft dochtertje Janny op nog maar 4-jarige leeftijd aan hersenvliesontsteking. De
Bruin zelf is ook niet oud geworden. In 1943
overlijdt hij op 39-jarige leeftijd. Tijdens een
hoestbui gestikt in een eierkoek. Hoe grillig
kan het leven lopen? Een mooi eerbetoon
dan weer: dochter Annie van Hest-de Bruin
nam in september het eerste exemplaar van
Van Hamonds boek in ontvangst.
Gespreksstof was er die dag genoeg.
Over het boek, maar ook over het gestolen
Mariabeeldje dat zich ooit in een nis in de Le
Sage ten Broekstraat bevond. In september
werd er een fonkelnieuw beeldje geplaatst.
En om de tongen nog losser te maken: een
buurtbewoner brouwde speciaal voor deze
gelegenheid een biertje.
Jeroen Ketelaars
Een eerdere versie van deze bijdrage verscheen, net als de bijdrage elders in Tilburg
Kort over het boek over de Bredaseweg, in
het Brabants Dagblad.
Ben van Hamond, 80 jaar Le Sage ten
Broekstraat 1935 - 2015. Tussen CTM en
het land van boer Maas (particuliere uitgave,
2015), € 39,50. info: benendiny@hotmail.
com of 06-26030502.
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