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Ten geleide
‘De voortplanting des geloofs’ in Amerika, daarin speelden zeventien paters en priesters en een kloosterzuster uit Tilburg en Udenhout een cruciale rol. Deze geestelijken vervulden daarmee een pioniersrol in de ontwikkeling van de katholieke kerk in
de Verenigde Staten. In een uitgebreide bijdrage in dit nummer van tijdschrift Tilburg
gaan Theo Beckers en Rob van Putten uitvoerig in op dit fenomeen, waaraan in de
geschiedschrijving van Tilburg en Brabant, maar ook in die van het Nederlands katholicisme tot nog toe maar weinig aandacht is besteed. Het tweede deel van hun artikel
zal in het volgende nummer verschijnen.
Waar al wél uitgebreid over is gepubliceerd, met name door Ed Schilders, die er het
boek Moordhoek aan wijdde, is de moord op Marietje Kessels. Toch weet Jan-Willem
van den Braak met zijn bijdrage in dit nummer nog een interessante toevoeging te
leveren aan wat er tot op heden over die geruchtmakende zaak is geschreven.
Verder vindt u in dit tijdschriftnummer bijdragen van Ton Wagemakers, over Dadaïst
Willem van Mook, en van Jan Timmermans. De laatste auteur dook in de geschiedenis
van wat een ‘mijlpaal voor het lager onderwijs in Tilburg was’, namelijk de invoering
van de Lager Onderwijswet van 1920.
De redactie van Tilburg en het bestuur van de Stichting tot Behoud van Tilburgs
Cultuurgoed hopen dat u veel leesplezier aan dit nummer mag beleven!
De redactie- en bestuursleden
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‘Zij brengen gaarne offertjes
tot welzijn van de zielen en hunne
eigene zaligheid.’
De missie van Tilburgse pioniers in Amerika (1)

1

Theo Beckers en Rob van Putten*2

* Theo Beckers (Maasniel
1941) is emeritushoogleraar aan de
Universiteit van Tilburg.
In 1983 promoveerde
hij in Wageningen op het
historisch-sociologische
proefschrift ‘Planning voor
Vrijheid’. Hij deed de laatste
jaren historisch onderzoek in
Limburg.
Rob van Putten (Tilburg
1946) is voorzitter van de
Stichting tot Behoud van
Tilburgs Cultuurgoed. Hij
was van 2005 tot 2014
redacteur van dit tijdschrift,
waarin hij ook regelmatig
publiceert. Hij is als vrijwilliger
op diverse terreinen actief bij
Regionaal Archief Tilburg.

Vlaamse en Brabantse geestelijken hebben
in de negentiende eeuw een belangrijke rol
gespeeld bij de opbouw en verspreiding van
het katholicisme in de Verenigde Staten.
Achttien van hen – zeventien paters en
priesters en één kloosterzuster – kwamen
uit Tilburg en Udenhout. Ze stonden in dienst
van ‘de voortplanting des geloofs’. Aan deze
pioniers in de ontwikkeling van de katholieke kerk in de VS is noch in de geschiedschrijving van Tilburg en Brabant, noch in
die van het Nederlands katholicisme veel
aandacht besteed.
Publicaties over Tilburgse missionarissen zijn
schaars, idealiserend, soms romantisch en weinig
kritisch. Vaak ontbreekt aandacht voor de sociale,
culturele en politieke context van hun werk. De verhalen zijn sterk vanuit de katholieke traditie geschreven. In Tilburg domineert Petrus Donders de kennis
en beeldvorming. André van den Eerenbeemt achterhaalde in 1945 van ruim drieduizend Nederlandse
missionarissen uit de periode 1810–1940 de plaats
van herkomst. Noord-Brabant spande de kroon met
bijna duizend missionarissen. Uit Amsterdam waren
er 235 afkomstig, uit Rotterdam 111, Den Haag 100,
Tilburg 92, Nijmegen 86, Den Bosch 81, Utrecht 66,
Maastricht 53, Breda 46. Voor 1900 vertrokken 750
priesters en paters uit Nederland, de meesten (213)
naar Noord-Amerika. De steden Tilburg, Den Bosch en
Nijmegen leverden relatief de grootste bijdrage.
In het Brabants offensief in Amerika is een drietal fasen te onderscheiden.
De eerste fase, van 1830 tot ongeveer 1850, was primair gericht op het bekeren van de ‘wilden’, de indi-

anen. Dat was het werk van de Jezuïeten, die bezig
waren zich nog te herstellen van de opheffing door de
paus van Sociëteit van Jezus in 1773. De Missourimissie vanuit St. Louis, belangrijk centrum in de
ontwikkeling van het katholicisme in de VS, is aanvankelijk een zaak van Vlaamse en Brabantse paters.
Drie Tilburgse Jezuïeten speelden daarin een zeer
belangrijke rol: de gebroeders Christiaan en Adriaan
Hoecken en Cornelis Smarius.
De tweede fase, van 1850 tot 1870, stond vooral in
het teken van de zorg voor immigranten en de confrontaties met protestantisme en anti-katholicisme.
Voor de immigranten moesten religieuze praktijken,
zoals ze die in Europa had gekend, weer vanaf de basis worden opgebouwd. De protestantse meerderheid
moest worden overtuigd van hun ongelijk en overgehaald om toe te treden tot het ware geloof. De zorg
voor de indianen door de Jezuïeten neemt in betekenis af. Hun aandacht richt zich op zielzorg, bekeringen
en het ontwikkelen van onderwijs. Frans (‘François’)
Janssens had als bisschop en aartsbisschop grote invloed.
De derde fase, van 1870 tot 1910, wordt gekenmerkt
door consolidering. De snelle groei van de katholieke
kerk in het laatste kwart van de negentiende eeuw
maakte personele en financiële hulp vanuit Europa
nog steeds noodzakelijk. Indian Territory in het latere
Oklahoma vroeg nog om extra aandacht en hulp. Dit
gebied was ooit bestemd voor van elders verdreven
indianen. Aan het eind van de negentiende eeuw werd
hun leefgebied echter opgeëist door Europese landverhuizers, die in Amerika hun geluk kwamen beproeven. De Land Run, die het land van de indianen onder
hen verdeelde, leidde tot de oprichting van een apostolisch-vicariaat, het laatste missiegebied in de VS.
Wij hebben voor ons onderzoek naar het Tilburgse
aandeel gebruik gemaakt van het overzicht uit André
van den Eerenbeemt, ook al is die lijst onnauwkeurig
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Tilburgse priesters, paters en zusters naar Amerika, 1830-1900
Geboorte

Naar VS

Overlijden

Eerste fase 1830-1850
Christiaan Hoecken SJ

1808

Tilburg

1832

1851

Florissant MO

Hermanus Aelen SJ

1812

Oosterhout

1834

1863

Ashland OR

Adrianus Hoecken SJ

1815

Tilburg

1839

1897

Milwaukee WI

Cornelis Smarius SJ

1823

Tilburg

1839

1870

Chicago IL

Daniel Swagemakers SJ

1828

Tilburg

1848

1888

Halle België

Francis van Emstede CssR

1829

Tilburg

1854

1886

Baltimore MA

Johannes Bertens

1835

Udenhout

1866

1900

Dutzow MO

Francis Janssens

1843

Tilburg

1868

1897

New Orleans MS

Wilhelmus Hendrickx

1843

Tilburg

1868

1921

Everett WA

Henricus Bronsgeest SJ

1842

Den Haag

1868

1918

Florissant MO

Willem de Bever

1830

Udenhout

1868

1919

Dexter MO

Johanna Smarius

1827

Tilburg

1874

1897

Tilburg

Theodorus Knegtel OSC

1845

Tilburg

1882

1915

Little Chute WI

Martinus Bronsgeest SJ

1857

Tilburg

1883

1938

Omaha NE

Johannes de Kanter SJ

1868

Tilburg

1888

1927

Spokane WA

Alphonse Janssens

1865

Tilburg

1891

1951

Tilburg

Fredericus van der Aa

1867

Oisterwijk

1893

1945

Tulsa OK

Bernardus Mutsaers

1872

Tilburg

1900

1929

Tilburg.

Tweede fase 1850-1870

Derde fase 1870-1900
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en incompleet. Zo laat hij de vrouwelijke religieuzen
buiten beschouwing. Een vollediger en correcter overzicht geeft Van Stekelenburg. De archieven van het
bisdom Den Bosch en van de Jezuïeten in St. Louis
en in Leuven hebben het beeld compleet gemaakt. In
totaal zeventien Tilburgse paters en priesters en één
zuster verruilden tussen 1830 en 1900 hun veilige
vaderland voor een zwaar en onzeker leven in de VS.
Veertien van hen zijn daar overleden. Acht priesters
waren wereldheer, zeven behoorden tot de Sociëteit
van Jezus, één was redemptorist, één kruisheer en
één zuster werd uitgezonden om in Connecticut het
eerste klooster van Zwijsen’s Congregatie van O.L.
Vrouw. Moeder van Barmhartigheid in de VS te stichten.
In deze bijdrage concentreren we ons op de derde fase, met bijzondere aandacht voor de eerste
Nederlandse priester in Oklahoma, Frederik Hendrik
(‘Frits’) van der Aa, die later gezelschap kreeg van
Bernard Mutsaers, de laatste Tilburgse missionaris
naar Amerika.

Marie van der Aa bouwde een huis
Hoe kwamen we op het spoor van deze verborgen
bladzijde in de geschiedenis van katholiek Tilburg?
Onze ontdekkingsreis startte letterlijk dichtbij huis en
bracht ons vervolgens – geheel onverwacht – naar het
zuiden van de Verenigde Staten. Het begon allemaal
met een document uit het Regionaal Archief Tilburg,
dat nodig was om de precieze locatie van het riool van
een huis aan de Spoorlaan op te sporen. In het dossier zat behalve een blauwdruk, ook een kopie van de
aanvraag voor een bouwvergunning. Op 28 juli 1927
gaf Marie van der Aa ‘met verschuldigden eerbied’
te kennen, dat ze een woonhuis wilde laten bouwen
aan de Nieuwe Bosscheweg 116, nu Spoorlaan 100.
Op 8 september 1927 werd begonnen met het grondwerk en negen maanden later, in juni 1928, was het
klaar voor bewoning. Maar het was niet Marie, die er
ging wonen. De aanvraag vermeldde weliswaar, dat
Maria tijdelijk domicilie hield bij haar moeder, aan de
St. Josephstraat nummer 53, maar ze woonde zelf in
het verre Amerika, in Hinton Oklahoma. Ze was ook in
Hinton op het moment, dat de vergunning werd verleend, de bouw begon en de oplevering plaatsvond.

Waarom liet ‘mejuffrouw’ Van der Aa, huishoudster
van beroep, vanuit Amerika een groot herenhuis bouwen in Tilburg? Hoe kwam ze aan dat geld en wat
deed ze in een klein plaatsje van 750 inwoners in het
zuiden van de Verenigde Staten?
Marie van der Aa werd op 29 juli 1888 in Tilburg geboren als derde kind van Cornelis van der Aa, landbouwer (1860-1915) en Cornelia van Abeelen (18611932). Als oudste zoon nam Cornelis in 1902 de
boerderij over aan de Sint Josephstraat 19 (vanaf
1924 nummer 65) van zijn vader Petrus van der Aa
(1829-1902). Cornelis had drie broers en drie zussen: Wilhelmus (1863-1884), Maria (1865-1945),
Fredericus (1867-1945), de tweeling Elisabeth
(1870-1942) en Helena (1870-1942) en Norbertus
(1872-1904). Fredericus Henricus is weliswaar in
Oisterwijk geboren, maar hij groeide op in de boerderij aan de Sint Josephstraat. Na de lagere school ging
hij in 1881 naar het kleinseminarie Beekvliet in SintMichielsgestel en vervolgens naar het grootseminarie
in Haaren. Op 23 mei 1893 werd hij tot priester gewijd. Een paar maanden later, op 14 oktober, vertrok
hij als missionaris naar Indian Territory in Amerika. In
1907 kreeg Frederik in Oklahoma gezelschap van zijn
nicht Marie.

Een Vlaams en Brabants
bondgenootschap
Dat Brabant het belangrijkste herkomstgebied werd
voor de Amerikaanse missie, vindt haar oorsprong in
Vlaamse initiatieven en een coalitie tussen Vlaamse
en Brabantse katholieke leiders in het aanvankelijk
nog verenigde Nederland en België. Zelfs tijdens de
Belgische Opstand en in de jaren erna hield dit bondgenootschap stand. De persoonlijke connecties tus-

Fragment van de
bouwtekening uit 1927 van
het huis Nieuwe Bosscheweg
116 (thans Spoorlaan
100). (Coll. Regionaal
Archief Tilburg, Bouwarchief
gemeente Tilburg)

sen de tussen de bisdommen Den Bosch en Breda
en geestverwanten in Turnhout, Leuven en Mechelen
lagen aan de basis van steun aan de ontwikkeling van
de katholieke kerk in de VS. Een sleutelrol vervulde
Tilburger Antonius van Gils, president van het grootseminarie van het vicariaat van ’s-Hertogenbosch.
Hij had al tijdens de Franse tijd kennis gemaakt met
een dringend verzoek om hulp bij het oplossen van het
structurele tekort aan priesters in de jonge Verenigde
Staten. Volgens zijn biograaf Allard sprak Van Gils al in
1808, tijdens een bezoek aan zijn oude universiteit in
Leuven, ‘met den heer Peemans over de gevaren der
Kerk en de ontluikende Amerikaansche missie, met
welker toestand en behoeften de president en Moser
eenige tijd later zoo innig vertrouwd werden gemaakt
door de ex-jezuïet John Carroll, den eersten aartsbisschop van Baltimore, primaat van geheel America en
stichter van ’t college in Georgetown. Dat geschiedde
dan ook niet vruchteloos. Ik zou Van Gils de schepper
durven noemen van dien echt apostolischen geest,
welke in geen Nederlandsch Seminarie zooveel heerlijke vruchten voor de buitenlandsche missiën heeft
opgeleverd als te Herlaar-Haaren.’
Vooral Jacobus Cuyten, vanaf 1837 tot zijn dood in
1884 president van het grootseminarie, was een zeer
gemotiveerde promotor van de Brabantse missie in de
VS. ‘Hij muntte uit door een ruime en verlichte missieijver. Het is dan ook te begrijpen, waarom het overgrote deel der Nederlandse missionarissen in Amerika
Brabanders waren en veelal oud-studenten van het
seminarie Haaren.’ schrijft Van den Eerenbeemt.
Cuyten had daarbij de onontbeerlijke en sterke steun
van zijn superieuren. Veel invloed op de trek naar
Amerika hadden brieven en bezoeken van seminaristen en priesters, die de sprong naar de Nieuwe Wereld
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van de democraat Jackson uitgevoerd in 1830. Het
werd een compromis tussen de roep om uitroeiing
van de kant van kolonisten en avonturiers (“de enig
goede indiaan is een dode indiaan”) en het beschavingsoffensief, dat missie- en zendingsgenootschappen en filantropische organisatie voorstonden. In het
compromis kwam er letterlijk ruimte voor de aanzwellende stroom landverhuizers en werden de indianen
verplaatst naar nieuwe gebieden in Indian Territory.
De zuidelijke staten Georgia, Tennessee, Alabama,
North Carolina en Florida kenden een perfect klimaat
om katoen te verbouwen. Maar de 125.000 indianen
zaten in de weg. Toen er in Georgia ook nog eens goud
werd gevonden, kwam president Andrew Jackson in
actie. Hij ondertekende in 1830 de Indian Removal
Act, waarmee een jarenlange, stelselmatige deportatie van de Five Civilized Tribes – Cherokee, Chicksaw,
Choctaw, Creek en Seminole – begon. De Cherokee
stapten naar de rechter. Opperhoofd John Ross procedeerde tot aan het Hooggerechtshof, en won. Maar
noch het vonnis, noch protesten van vooraanstaande
Amerikanen hielpen. In 1838 dreven soldaten de
Cherokee bijeen als vee en brachten ze naar een reservaat ten westen van de Mississippi, 1300 kilometer verderop. In het oosten en noordoosten waren
de indianen toen al praktisch helemaal verdwenen.
Bij het begin van de Amerikaanse burgeroorlog, het
conflict tussen de Noordelijke Staten (de Unie) en de
Zuidelijke Staten (de Confederatie) van 1861 tot 1865,
was Indian Territory inmiddels gereduceerd tot het
grondgebied van de huidige staat Oklahoma.
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Brief van mgr. Wilhelmus van
de Ven d.d. 22 september
1893, waarin hij aan Frederik
van der Aa toestemming
geeft in dienst te treden van
mgr. Meerschaert in
Oklahoma. (Coll. Archief
Grootseminarie Haaren)

al gewaagd hadden. Sommigen kwamen tussentijds
terug naar Tilburg om fondsen te werven onder vermogende families en nieuwe missionarissen over te
halen hun voorbeeld te volgen. Nog belangrijker was
de promotie door Amerikaanse bisschoppen, die hun
verplichte vijfjaarlijkse bezoek aan de paus gebruikten om zich hier te verzekeren van steun van hun collega’s, om geld in te zamelen bij de katholieke elite en
om priesters en priesterstudenten te winnen voor een
carrière in Amerika.

De missie in Indian en
Oklahoma Territory
Het laatste gebied, dat aan het eind van de negentiende eeuw nog niet door de katholieke kerk was bewerkt, was Indian Territory, een verzamelplaats van
Indiaanse stammen, die uit hun oorspronkelijke leefgebieden waren verdreven. In 1803 stelde president
Thomas Jefferson voor, de Indiaanse stammen te
verhuizen naar het nieuwe Amerikaans grondgebied
ten westen van de Mississippi, de Louisiana Purchase,
in dat jaar met steun van Hollandse bankiers van
Napoleon gekocht. Het gebied strekte zich uit van de
grens met Canada tot de delta van de Mississippi.
Daar moest voor hen een Indian Territory ontstaan,
onbedreigd door blanke kolonisten. Vele kolonisten en
avonturiers waren erop uit de autochtone bevolking
uit te roeien. Jeffersons plan werd na het aantreden

Na de burgeroorlog werden de rechten en vrijheden
van de indianen nog verder beperkt ten gunste van
de blanke kolonisten. Een beleid gericht op een zekere mate van autonomie van veranderde in een beleid gericht op volledige assimilatie en onderwerping.
De federale overheid sloot een nieuwe overeenkomst
met de Five Civilized Tribes. De overheid kreeg het
recht om orde en veiligheid te handhaven. De indianen
moesten hun land afstaan voor de aanleg van spoorlijnen, voor de bouw van openbare scholen en gerechtsgebouwen. Het gemeenschappelijk bezit en gebruik
door de indianen werd vervangen door een individueel
voorkeursrecht op een stuk grond. Elke man, vrouw
en kind had recht op 160 acres. De Homestead Act,
in 1862 door Lincoln ondertekend, bepaalde, dat het
land, dat niet was toebedeeld aan de indianen, mocht
worden verkocht aan kolonisten, op basis van het
principe ‘wie het eerst is, het eerst maalt’. Op voorwaarde dat de kolonist op het stuk land van zijn keuze
leefde en het productief maakte, werd hij eigenaar.
Eind jaren tachtig aasden landhongerige kolonisten op
nog niet toegewezen kavels in het westelijk deel van
Indian Territory. President Benjamin Harrison verleende uiteindelijk zijn goedkeuring en stelde twee miljoen
acres, achtduizend vierkante kilometer, open. De eerste Land Run in Oklahoma kon beginnen.
Op 22 april 1889, om precies 12 uur, stormden duizenden gegadigden het gebied binnen om een kavel
te bemachtigen binnen een vooraf door de overheid

afgebakend terrein. Sommigen, de sooners, hadden
zich al lang tevoren in het gebied verstopt, anderen,
de boomers, stonden aan de grens te trappelen van
ongeduld. Binnen een paar uur ontstonden de eerste
nederzettingen: de eerste hoofdstad Guthrie, de latere
hoofdstad Oklahoma City en plaatsen als Kingfisher,
Canadian, Logan en Cleveland. Later werden andere
delen opengesteld. De kolonisten stroomden het land
binnen.

‘Het moeilijke werk jonge en ijverige
priesters te vinden’

De uit Tilburg afkomstige
Adrianus Hoecken (18151897) en de Vlaamse
Jezuïet Pieter-Jan de Smet.
(Coll. Kadoc, KU Leuven)

Zelfs de Tilburgsche Courant besteedde aandacht
aan de Land Run. Dat kwam door het bezoek dat
mgr. Theophile Meerschaert, apostolisch vicaris van
Indian Territory, begin augustus 1893 bracht aan
Tilburg. ‘Weten onze lezers wat het ‘Indianengebied’
is?’ vraagt de krant zich af. Het is bekend dat de
Indiaanse bevolking langzamerhand is teruggedrongen naar het westen. Aan die stammen werden nederzettingen toegewezen op Indiaans grondgebied,
een uitgestrekte streek tussen Texas, Nieuw Mexico,
Kansas, de Missouri en Arkansas. Maar die nederzettingen worden van tijd tot tijd ingenomen. Vier jaar
geleden hebben de 90.000 wilden dat gebied, tegen
schadeloosstelling, afgestaan aan het gouvernement
in Washington. Dat heeft het vervolgens opengesteld

‘zonder eenige titel dan dien van eersten inbezit-nemer’. Hoe gaat men te werk? Men trekt in het midden van een geheel onbewoond land het plan van een
stad. Men bepaalt de straten, pleinen en wijken en
verdeelt het gebied in blokken. Op een landkaart worden de grenzen aangegeven. Daarna sluiten soldaten
het grondgebied af. De toekomstige bewoners, een
zonderling samenraapsel behorend tot allerlei landaard en tot alle standen, hopen zich op bij de afgezette grenzen. Met allerlei middelen van vervoer zijn
zij erheen gebracht. Een vijftiental treinen, volgepropt
met passagiers, terwijl honderden als wespennesten
aan de balustraden en balkons hangen, voeren hen
hierheen. Na een ongeduldig wachten geeft de afgevaardigde uit Washington om twaalf uur een teken en
meteen stormen de duizenden af ‘op het terrein dat
aan hun arbeidzaamheid of begeerlijkheid wordt overgegeven’.
Al vier keer in de afgelopen jaren heeft dit toneel zich
afgespeeld in het diocees van mgr. Meerschaert en
daaraan is de snelle uitbreiding van het diocees toe te
schrijven. ‘Vier jaar geleden was het een vruchtbare
prairie, thans is het (Guthrie) een stad met 10.000 inwoners. Oklahoma-City telt 8000, Kingfisher 5000,
Alrino 4000 inwoners, enz.’
Voor lezers van de Tilburgsche Courant is het duidelijk: Meerschaert heeft dringend hulp nodig. Hij heeft
bovendien van zijn vriend Frans Janssens, aartsbisschop van New Orleans, de opdracht gekregen om
de twaalf Benedictijnen, die vanuit een klooster in
Sacred Heart actief waren in het vicariaat, te vervangen door ’eigen’ priesters. Hij kreeg hulp uit Tilburg.
Op 6 augustus 1893 om negen uur ‘s avonds arriveert Meerschaert vanuit Gent in Tilburg. Hij logeert
op de Heuvel in het huis waar Eduard, de broer van
mgr. Janssens, met zijn gezin woonde. In de week
die volgt, bezoekt hij eerst het grootseminarie in
Haaren. ‘In view of getting seminarians and young
priests for the Missions’ schrijft hij in zijn dagboek.
‘Meerschaert’s appeal at the seminary here was
successful, for it resulted in the decision of a newlyordained priest, Frederick van der Aa, to accompany
the bishop to the missions of the Indian Territory.’
schrijft James White. De tocht ging verder naar het
grootseminarie in Roermond en de Roermondse bisschop Boermans, het grootseminarie in Hoeven en
de Bredase bisschop Leyten. De laatste was ‘most
kind’, een term, die hij in zijn dagboek gebruikt wanneer hij financiële steun mocht incasseren. Op 22
september 1893 gaf de Bossche bisschop Willem van
de Ven Frederik toestemming in dienst te treden van
Meerschaert. Enthousiast laat Frederik zijn nieuwe
baas weten, dat hij van de Ven de litteras dimissianales en diens zegen heeft ontvangen. Hij vraagt ook ‘op
welk uur Uwe Doorluchtige Hoogwaardigheid mij op
Vrijdag 13 October in Antwerpen verwacht en waar wij
elkander zullen ontmoeten, in welk hotel of anderszins. Verders Monseigneur mag ik u mede deelen dat
mijne dierbare familie zich tamelijk goed houdt; er komen weleens wolkjes aan de lucht, maar zij verdrijven
alras.’
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Boerhaveplein in 1939.
Het middelste huis is
gebouwd voor
Marie van der Aa. (Coll. RAT)
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Meerschaert was eerste bisschop van Oklahoma.
Hoewel uit Frankrijk gevluchte Benedictijnen al sinds
1877 actief waren in Indian Territory, markeerde zijn
benoeming in 1891 het echte begin van de katholieke
kerk. Het was het antwoord van het Vaticaan op de
Land Run van 1899. Het vicariaat strekte zich uit over
twee staatkundige eenheden: Oklahoma Territory, inmiddels bezet door kolonisten, en het steeds kleinere
Indian Territory. Theophile Meerschaert (1847–1924)
werd geboren in Rozenaken. Hij wilde al jong als
missionaris naar Amerika en bezocht ter voorbereiding het in 1857 in Leuven opgerichte Amerikaans
College. Na zijn priesterwijding vertrok hij naar het
bisdom Natchez in de staat Mississippi. Daar werkte
hij tien jaar onder de zwarten, tot aan zijn benoeming
in 1880 tot plebaan van de kathedraal en in 1887 tot
vicaris-generaal van het bisdom, onder bisschop
Frans Janssens, zijn grote voorbeeld. Toen Janssens
in 1888, na zijn benoeming tot aartsbisschop, naar
New Orleans vertrok, pushte hij Meerschaert als zijn
opvolger. Dat mislukte. Het was echter voor iedereen
duidelijk dat hij dé kandidaat was bij de eerstvolgende
vacature. Meerschaert vestigde zijn zetel in Guthrie,
toen de grootste stad en bouwde er een kathedraal.
In 1905 werd het vicariaat opgewaardeerd tot bisdom
en ging de bisschopszetel naar het inmiddels veel
grotere Oklahoma City, twee jaar later de hoofdstad
van de nieuwe, zesenveertigste staat Oklahoma. Het
vicariaat was enorm uitgestrekt, aanvankelijk dunbevolkt en nauwelijks ontsloten. Met een oppervlakte
van 80.000 vierkante mijl was het vijfmaal Nederland.
Het aantal katholieken was en bleef beperkt. ‘Toen ik
in het najaar van I89I naar dit nieuwe vicariaat werd
gezonden, vond ik in deze uitgestrekte landstreek
12 priesters. 12 kleine kerken en een paar scholen,
zonder eenige middelen of geestelijke studenten, om
in de toekomst te voorzien.’ vertelt hij de Tilburgsche
Courant. ‘Na eene rondreis, niet van de gemakkelijkste, gemaakt te hebben door het geheele terrein en

daardoor de behoefte daarvan hebbende leeren kennen, begaf ik mij naar België, om voor het moeilijke
werk jonge en ijverige priesters te vinden en om naar
middelen uit te zien om dezen in hunne onderneming
behulpzaam te zijn.’ De katholieken, hoofzakelijk kolonisten, woonden zeer verspreid en vormden een
kleine minderheid ten opzichte vele protestantse
kerkgenootschappen. In de eerste jaren bedienden
de priesters meerdere kleine gemeenschappen, droegen de mis op bij katholieken thuis of in eenvoudige
houten kerkjes. Zijn biograaf James White tekent op:
‘When his administration began, his labours were difficult and perplexing; he was compelled to travel long
distances and weary miles on horseback, railroad facilities being very meagre and accommodations poor.
In those days mass was celebrated many times in
dugouts, no house being available, and churches were
very few and only in the larger towns.’
Meerschaert’s reis naar Europa in 1893 was de eerste
in een lange reeks. In totaal ging hij tien keer op en
neer. Meestal vertrok hij meteen na Pasen en kwam
hij terug eind oktober. Zo vermeed hij de zomerse
hitte van Oklahoma. Hij bezocht familieleden en vrienden en ook de families en relaties van zijn priesters.
Hij kwam tijdens bijna elke reis naar Tilburg, om de
families van ‘zijn’ priesters te ontmoeten en om geld
in te zamelen. Hij verdiende wat bij door taken over
te nemen van Belgische en Nederlandse collega’s, zoals het toedienen van het vormsel en het wijden van
priesters. Het bezoeken van Rome en het schrijven
van rapporten over de toestand in zijn diocees vergde veel tijd. Fondswerving was echter de hoofdtaak,
net als het rekruteren van missionarissen. Alles bij
elkaar wist hij tijdens zijn ambtsperiode van tweeëndertig jaar minstens zeventig Europese priesters
en seminaristen over te halen naar Oklahoma te komen. De meesten kwamen uit België, vooral uit zijn
geboortestreek; een behoorlijk aantal was afkomstig uit Nederland, met name Brabant. Volgens de

Catholic Encyclopedia werkten er in 1910 22 Belgen
in zijn diocees en 12 ‘Hollanders’, vooral Brabanders.
Meerschaert wijdde zesendertig Amerikanen tot
priester. Pas vier jaar na zijn dood kwamen de eerste priesters uit Oklahoma zelf. Tijdens zijn -bewind
groeide het aantal parochies van 11 in 1891 tot 71;
nam het aantal kerken en kapellen toe van 21 tot 169,
het aantal katholieke scholen van 11 tot 54, steeg het
aantal priesters van 2 naar 68.
Frederik van der Aa legde zijn eerste indrukken vast
in een tweetal brieven aan zijn ouders, beide gepubliceerd in de Tilburgsche Courant in december 1893. In
de eerste brief vertelt hij over zijn reis van Tilburg naar
Guthrie, in de tweede doet hij verslag van een verkenningstocht in de omgeving van de stad, waar de
sporen van de Land Run nog duidelijk zichtbaar zijn.
Over de kathedraal en het huis van Meerschaert is hij
positief. Waarschijnlijk kleurt hij zijn verhaal naar de
verwachtingen en smaak van het thuisfront. ‘Deze
kerk, nog de eerste van Guthrie, is gelegen een weinig verwijderd van het middelpunt der stad. Het is een
klein, maar schoon en eenvoudig houten kerkje, groot
genoeg om 200 personen eene goede plaats te bezorgen. Naast de kerk staat het paleis van Mgr., eveneens een net huisje met eene verdieping, waarnaast
een klein bijbouwtje, met eene verdieping; alles van
hout gebouwd en alles heel netjes. In dit bijbouwtje
hebben wij, vier nieuwe missionarissen, ieder een kamertje waarop een ledikant staat met een waschtafel
en een stoel. Voor tafel gebruik ik mijne koffers; namelijk het kleine koffer voor mijn stoel en het groote
voor mijn schrijftafel. Het overige meublement is een
wijwatersvat en het kruisbeeld. Heel gerust en zeer
gelukkig woon ik hier op deze kamer. Dikwijls nochtans zijn wij in vroolijken kring rondom Mgr. in zijne
nette zaal vereenigd. Mgr. is een hartelijke en opge-

Links het woonhuis van
Eduard Janssens, de broer
van bisschop Janssens, aan
de Heuvel (thans café Philip),
waar bisschop Meerschaert
in 1893 logeerde.
Foto 1892. (Coll. RAT)

ruimde Bisschop; hij gaat heel broederlijk met ons
om; hij bemint ons en wij beminnen hem.’ Die liefde
zou later aanzienlijk bekoelen. ‘Den 1 November met
Allerheiligen hadden Wij te 10 uren een plechtige pontificale Mis. Ik was diaconus aan den troon. Mgr. hield
eene toespraak tot de geloovigen, die in geringen getale ter kerke waren gekomen. (Ik geloof niet dat er
meer dan 50 man in de kerk was). Hij sprak in het
Engelsch, doch ik verstond er veel van: hij verhaalde
zijne reis, zijn bezoek aan Rome en Z. H. den Paus,
en stelde ons vieren voor als jeugdige priesters, die
gekomen waren om in het nieuwe land het geloof te
verkondigen en den geloovigen tot herders te dienen.’

‘Missionaris in Amerika’
Tijdens zijn priesteropleiding besloot Frederik van
Der Aa, dat hij naar de missie wilde. Aanvankelijk
had hij een voorkeur voor Mongolië, ook een populaire bestemming in het laatste kwart van de negentiende eeuw. Omdat zijn vader dat te gevaarlijk vond,
koos hij voor de VS. Als jongen van veertien moet hij
de glorieuze intocht van Frans Janssens in Tilburg
in juni 1881 hebben meegemaakt. En als seminarist heeft hij ongetwijfeld Janssens ontmoet tijdens
diens bezoek aan Haaren op 17 juli 1889 bij de viering van het vijftigjarig bestaan van het grootseminarie. Doorslaggevend was echter de komst van
Meerschaert in de zomer van 1893. Op 14 september meldt de Tilburgsche Courant, dat een Tilburgse
priester de rij van missionarissen in Amerika zal vergroten. De eerwaarde heer Van der Aa zal zich begeven naar het diocees van mgr. Meerschaert. De krant
houdt haar lezers goed op de hoogte. Op 12 oktober
kondigt ze zijn vertrek aan. Ze wenst ‘den moedigen
priester eene voorspoedige reis en bidden God om
een rijken zegen over zijn moeite vollen arbeid in den
wijngaard des Heeren.’ Het zou een voorspoedige reis
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worden. Meerschaert noteert in zijn dagboek: ‘The
trip across the Atlantic Ocean was very pleasant. The
weather very favorable. The young priests especially enjoyed it very much and only two of them were
sick, for a very short time.’ Tijdens zijn bedeltocht
door België en Nederland had hij 5000 dollar verzameld, een geweldige som voor een missiebisschop,
die voor zijn vertrek uit Amerika nog een persoonlijke
lening had moeten sluiten, om zijn reis te kunnen betalen. Gelukkig kreeg hij voor de reis van de vier jonge
priesters steun van de schatrijke bankiersdochter
zuster Katherine Drexel uit Philadelphia. Ze was overste van een door haar opgerichte zustercongregatie,
die zich vooral toelegde op het werk onder zwarten en
Indianen. Zij had ook Frans Janssens financieel gesteund.
Op 14 oktober ging Meerschaert in Antwerpen aan
boord van stoomschip Westernland van de Red Star
Line. In gezelschap van zijn aanwinsten: een voormalige misdienaar uit zijn geboortedorp, Eugene
Yserman (1861-1939), Alfred Dupret (1865-1925) uit
Renaix in het bisdom Gent, Denis van Huffel priester
gewijd in Luik en Frederik. Van deze vier is alleen Van
der Aa tot aan zijn dood, meer dan vijftig jaar later, in
Oklahoma gebleven.
Een dag voor het vertrek doen zijn vader, broers
en zussen Frederik uitgeleide op het station. ‘Na
u, dierbare Vader, broeders, zusters enz. in den
trein te Tilburg nog een hartelijk vaartwel! te hebben toegeroepen en nogmaals toegezwaaid, zette ik
mij, bewust van mijn geluk en het hart vol vreugde,
op de zachte kussens neder om voor het laatst (ten
minste voor de eerste vijfjaren) mijn breviergebed in
mijn vaderland voor u allen op te dragen en om eene
gelukkige reis voor mij en mijne medegezellen af te
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De Red Star Line AntwerpenAmerika. Affiche door Henri
Cassiers (1858-1944) uit
1899. Met het stoomschip
Westernland vertrok
Meerschaert op 14 oktober
1893 naar Amerika.

smeeken. Te Esschen was ik hiermede gereed, toen
ik moest rekenschap geven van al mijn reisgoed,
doch ik bleef heel kalm in de coupé zitten, totdat ik
deze moest openen, reeds bezorgd dat mijne fijne
Hollandsche sigaren naar de maan zouden gaan. Maar
toen ik zeide dat mijn naam Missionaris in Amerika
luidde, mocht ik mijn valies stilletjes laten staan, en
was het onderzoek afgeloopen.’ In Antwerpen aangekomen neemt hij de omnibus naar Hotel de la Paix aan
de Keyserlei. Zijn reisgenoten zijn er nog niet. Hij gaat
dan maar alvast de Westernland bekijken. De volgende morgen haalt hij monseigneur en de drie collega’s
af van het station. Meerschaert geeft in het hotel een
afscheidsdiner aan zijn vrienden. Na gedronken te
hebben op een goede reis, stappen ze in een rijtuig die
hen naar de boot brengt. ‘Wat groot gevaarte die boot
“de Westernland”, de prachtigste van alle booten te
Antwerpen: vier masten en twee schoorsteenen; hoe
netjes is alles ingericht, nette kamertjes, een prachtige salon, schooner dan in het prachtigste hotel;
een schoone zaal waar de heeren mogen rooken; alles even netjes en gemakkelijk gemaakt, zoodat een
reiziger niets meer verlangen of wenschen kan. En
wat de tafel betreft, die is overheerlijk; ‘s morgens
te 8 uur ontbijten wij; ‘s middags te 1 uur nemen wij
onze lunch (d.w.z. ons halfelfje) en ‘s avonds te 6
uur ons middagmaal. Zoowel ‘s morgens, ‘s middags
als ‘s avonds is de tafel overheerlijk.’ Hij kan ze zijn
ogen niet geloven: een paradijs op aarde. ‘Nooit zal ik
een heerlijker tafel hebben. Visch krijgen wij van allerlei soort, vleesch van allerlei aard, kalfs-, runds-,
schapen-, varkensvleesch enz. enz. nog veel meer,
op allerlei wijze klaar gemaakt en volgens de kunst;
verders gevogelte van velerlei soort; aardappelen van
vreemde soort, en op zes manieren klaar gemaakt.
Vruchten enz. die men wenschen en uitdenken kan;
alles even frisch. Dus voor een gezonde maag blijft er
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Oklahoma City)

niets te wenschen over, en gezond, dat ben ik, dat kan
ik u verzekeren; ik geloof niet dat er één aan boord is
die beter kan eten dan uw gelukkige Frederik.’
De boot herbergt honderdtwintig emigranten in de
eerste en tweede klas en driehonderd in de derde.
Die bevinden zich afgezonderd benedendeks, zonder
een ‘heerlijke tafel’. Om drie uur vertrekt de boot. De
Schelde is zeer bedaard. Om zeven uur passeren ze
Vlissingen en beginnen ze aan de overtocht richting
Engeland. ‘Wij blijven tot 10 uur op het dek. Hier op
het dek is het frisch, wij laten er leuningstoelen plaatsen, trekken onzen dikken overjas aan, nemen onze
reisdeken op de knieën, en nu laat ze maar doen.
Wij keuvelen smakelijk over onze toekomstige reis
enz. vooral ook over de zeeziekte, waarvoor ik nog
wel niet bevreesd ben, maar die toch bijna iedereen
krijgt’. Op de derde dag begint de ‘inburgeringscursus’: Engelse les volgens de katholieke methode. ‘Den
geheelen dag hebben wij bijna doorgebracht met het
leeren van de Engelsche taal. Monseigneur heeft ons
een Engelschen catechismus gegeven. Wij leeren nu
het „Onze Vader”, „Wees gegroet”, „Symbolum der
Apostelen” enz. in het Engelsch. Dan weder zijn wij
gezeten rondom Monseigneur, die ons ieder eene les
van den Catechismus laat lezen, en al doende leert
men veel in korten tijd. Monseigneur is een buitengewoon goedig man; hij leeft met ons, als ware hij onze
eigene broeder.’ Een week na vertrek bereiken ze New
Foundland, door hem als ‘Nieuw Finland’ vertaald.
Toch vorderen de Engelse lessen volgens hem goed.
Die dag nemen ze een kijkje in de derde klas. Wij lezen ieder eene les uit den Engelschen Catechismus.

Wij zijn reeds aan de 22ste les. Wij maken allen goede
vorderingen in het Engelsch lezen, maar het spreken
gaat nog zoo goed niet, dat zullen wij voornamelijk
in den Indian Territory moeten leeren. Daar juist nog
hebben wij een bezoek gebracht aan de derde klas
van onzen Westernland. Dat is daar een mengelmoes
van volkje; alle naties zijn daar vertegenwoordigd,
maar van zekere „natie” heb ik er toch niet veel aangetroffen. Zij vermaken zich daar ook heel goed en
zijn vandaag bijna allen frisch en gezond. Er zijn er nu
maar een 300 in de derde klas, heeft men mij vandaag gezegd, maar soms zijn er op onzen Westernland
1400 passagiers.’ Ze naderen New York en bespreken het vervolg van de reis. ‘In den leuningstoel gezeten vervolgen wij de Catechismusles. Wij zijn aan
de 30ste les. Vandaag na den middag hebben we nog
wat les, en morgenvroeg, voor wij te New-Vork aankomen. En dan beginnen wij voorgoed met Engelsch te
spreken. Wij bespreken de reis die wij door Amerika
zullen maken. Wij hebben nog 5 dagen en 5 nachten
te reizen per spoortrein, indien wij regelrecht naar
Guthrie gingen. Maar wij maken nog eene reis door
het Noorden van de Vereenigde Staten. Wij gaan den
grootsten waterval van de geheele wereld zien, nl.
den waterval der Niagara. Vervolgens gaan wij naar
de wereldtentoonstelling te Chicago en daarna naar
Guthrie. De spoortreinen in Amerika zijn veel prachtiger, veel schooner en beter ingericht dan in Europa.
Zij leggen in korten tijd een kolossalen afstand af; bijv.
Chicago is 333 uren (gaans) van New-York en er zijn
treinen die dezen afstand afleggen in 22 uren.’
Op de avond van 24 oktober loopt de boot de haven
van New York binnen. Het een jaar eerder geopende
immigratiecentrum op Ellis Island was al gesloten. Pas de volgende ochtend kunnen ze van boord.
Majoor John D. Keiley (1839-1901), een vooraanstaand katholiek uit Brooklyn, staat hen op te wachten. Het gezelschap verblijft twee dagen in zijn huis
aan Clermont Avenue. Van der Aa is zwaar onder de
indruk, blijkt uit zijn tweede brief. ‘Nooit of nergens
heb ik zoo brave menschen aangetroffen, ofschoon zij
in de wereld zoo’n hooge plaats bekleeden, ofschoon
zij tot den hoogsten stand behoorden van New York,
waren zij zoo eenvoudig, zoo goedig, en dienden zij
ons arme Missionarissen als zijnde van God gezonden.’ Ze gebruiken hun verblijf om New York te bewonderen. Wat een drukte. ‘Brussel is hier niets bij.’
Wat een prachtige gebouwen. Met tien, vijftien tot
twintig verdiepingen. En dan die elektrische tram.
‘Elke minuut vertrekt er een tram, en dat de heele stad
door. Die tram is geen paardentram, ook geen stoomtram, maar alles werkt hier met elektriciteit, dan gaat
alles van zelf.’ En hij vervolgt: ‘Dit moet ik u zeggen,
dat de verbeelding in Nederland niet zoo ver kan gaan,
om zoo iets voor te stellen, zoo iets moet ge eerst gezien hebben. New-York is grootsch, New-York is eene
levendige stad, waar alle kunsten en wetenschappen
zoo ver gevorderd zijn, dat men moet zeggen: hoe is
dit alles mogelijk. Maar New-York is tevens eene onzindelijke stad, de straten zijn er over het algemeen
smerig, en de huizen zijn leelijk rood.’

47

werpen, beelden, ornamenten en altaren over de
hele wereld. Op de wereldtentoonstelling van 1876
in Philadelphia was het bedrijf al vertegenwoordigd.
De snelle expansie van de kerk in de VS vormde een
aantrekkelijke en profijtelijke groeimarkt. De neogotische architectuur van de meeste Amerikaanse kerken uit die periode sloot naadloos aan op de stijl en
ontwerpen van Pierre Cuypers’ atelier. De wereldtentoonstelling eindigde met een tragedie. De dag voor
hun aankomst was Chicago’s burgemeester Carter
Harrison vermoord. Als gevolg hiervan werden veel
slotceremonies afgelast en vervangen door rouwceremonies. Noch Frederik, noch zijn bisschop maken
hiervan melding.

Guthrie, kathedraal met het
woonhuis van bisschop
Meerschaert, 1893.
(Coll. Archdiocese of
Oklahoma City)
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Op vrijdag 27 oktober vertrekt het gezelschap naar
Chicago, via de Niagara-watervallen, die ze op volgende ochtend bekijken. Frederik schrijft er niet over.
Misschien om het thuisfront niet de indruk te geven,
dat het plezierreis was. Hij is vol van de treinreis. ‘Wat
een prachtige locomotief, wat een prachtige wagons,
ruim tweemaal grooter dan in Nederland. Wat rijkdom
in deze wagons ofschoon er geen verschil bestaat van
eerste, tweede en derde klas. Iedereen is hier even
goed, de armste zo goed als de rijkste.’ Prachtige uitzichten. De eerste uren loopt de trein langs een rivier
met aan de andere kant niets dan bergen en rotsen
van allerlei kleur, begroeid met honderden soorten
bomen. ‘Alles is hier verrukkend schoon. Zoo iets is
in heel Europa niet zien; het is Amerikaansch schoon.’
Op zondagochtend arriveren ze in Chicago. Vol trots
meldt hij, dat stad van 1 miljoen inwoners heeft,
waarvan de meesten katholiek zijn. Er zijn 86 katholieke kerken. Andersgezinden van allerlei soort hebben 300 kerken, ofschoon zij minder volk hebben dan
de katholieke.’ Ze logeerden in het Ignatiuscollege
van de Jezuïeten. Zondagmiddag en maandagmorgen
gingen ze naar de Wereldtentoonstelling. De World’s
Columbian Exposition was een -expositie, die in dat
jaar werd gehouden in Chicago ter viering van het feit,
dat 400 jaar eerder Christoffel Columbus in Amerika
arriveerde. “De tentoonstelling hebben wij nog juist
gezien, de laatste twee dagen dat deze geopend was.
Ik zal u maar niet schrijven wat ik hier allemaal gezien
heb, hiertoe is mijn pen niet in staat. Hier heb ik alles gezien wat kunst en wetenschap vermag, van alle
landen ter wereld. Ook was er iets van Nederland namelijk. De prachtige kerkgewaden enz. uit Roermond,
en eenige schilderstukken, draperieën, enz.’ Het is
niet verwonderlijk dat het in 1852 opgerichte atelier
van Cuypers en Stoltzenberg daar exposeerde. Vanuit
zijn werkplaats leverde het bedrijf talloze kunstvoor-

Om vijf uur dinsdagmiddag vertrekken ze met de
Santa Fé trein voor de laatste etappe. ‘Arrived in
Guthrie on Tuesday night, a few minutes past midnight and too late to take any supper’, noteert
Meerschaert een beetje spijtig. De volgende dag is het
Allerheiligen. Tijdens de mis houdt Meerschaert een
toespraak tot de gelovigen, ‘die in geringe getale ter
kerke waren gekomen. Ik geloof niet dat er meer dan
vijftig man in de kerk was. Hij sprak in het Engelsch,
doch ik verstond er veel van. Hij verhaalde zijne reis,
zijn bezoek aan Z.H. den Paus, en stelde ons vieren
voor als jeugdige priesters, die gekomen waren om
in het nieuwe land het geloof te verkondigen en den
geloovigen tot herders te dienen.’ De taal blijkt toch
een probleem te zijn, wanneer hij een paar dagen later de mis heeft opgedragen en een vrouw bij hem wil
biechten. Hij moest haar tot zijn spijt verwijzen naar
een collega, William Ketcham, de eerste en enige in
Amerika geboren priester op dat moment.

‘Het moet eene goede plaats zijn,
zooals men zegt.’
We weten niet of de eerste lichting jonge priesters
zich al voor vertrek uit Europa realiseerde, dat ze
niet zouden gaan werken onder de indianen, zoals
de naam van het vicariaat suggereerde. Het werd
Frederik in elk geval meteen duidelijk vijf dagen na
aankomst. Hij beschrijft hoe mannen en vrouwen, kinderen en grijsaards van heinde en verre naar de kerk
komen, geen indianen, maar kolonisten. Het was mooi
om hen te zien aankomen, per paard of met een rijtuig. Ze binden hun paarden vast aan het hek van de
kerk. Iedereen rijdt hier paard. Er zijn meer paarden
dan mensen. Kinderen van acht of negen jaar gaan op
hun pony’s naar school. Als boerenzoon heeft hij naar
de prijs geïnformeerd. Een pony kost tussen de vijfentwintig en zestig gulden, een paard tussen de veertig
en de honderdtwintig. ‘Bijna alle andere zaken zijn
hier veel duurder dan in Europa. Met een dollar kan
men hier niet meer doen dan in Europa met een gulden en toch is de waarde gelijk aan een rijksdaalder.
De menschen nemen het hier goed van.’ Rundvlees,
varkensvlees, eenden, kippen, patrijzen en konijnen
zijn hun dagelijks voedsel. De luchtstreek is hier buitengewoon gezond, veel gezonder dan in Holland. In
de winter zijn er soms verschrikkelijk koude dagen. In
den zomer is het echter veel warmer dan in Holland.

Van der Aa en Mutsaers:
bovenste rij; tweede van links
Frederik van der Aa; onderste
rij uiterst rechts Bernard
Mutsaers. (Coll. Archdiocese
of Oklahoma City)

Maar dan loopt iedereen met een parasol of komt
niet buiten tussen tien en drie. Regenen doet het zeer
weinig; alles op het veld is verschroeid en verdroogd.
Toch lopen er veel koeien, paarden en varkens buiten in het veld. Ondanks de droogte, ziet het vee er
buitengewoon goed uit. In het voorjaar en het begin
van de zomer is alles groen, uitgestrekte velden, waar
men in dertig uren in den omtrek geen huis aantreft.
Alles is één vlakte, zonder een enkelen boom, en een
weinig bergachtig. Dikwijls moet de missionaris door
deze vlakten trekken. ‘Zoo zijn in deze acht dagen dat
ik hier ben, bijna alle missionarissen van het geheele
bisdom bij Monseigneur geweest om hem te bezoeken. Ik heb met hen allen kennis gemaakt. Allen zijn
hier in deze streken zeer graag, ondanks de vele opofferingen die zij zich moeten getroosten. Of liever,
zij brengen gaarne offertjes tot welzijn van de zielen
en hunne eigene zaligheid. Gisteravond zaten wij met

Kerk Edmond, eerste post
van Frederik van der Aa.
(Coll. Edmond Historical
Society & Museum)

negen missionarissen bij Monseigneur op zijne kamer.
Het was een vroolijke kring, en alle negen spraken wij
in dit land, waar anders niets dan Engelsch gesproken
wordt, alle negen spraken wij de Vlaamsche taal.’
Frederik vertelde welke bestemming Meerschaert
voor hem had bedacht. ‘Ik werd benoemd tot pastoor
van Edmond, een dorp waar niets dan blanken zijn.
Het moet eene goede plaats zijn, zooals men zegt.’
Edmond lag vijftien mijlen van Guthrie, aan het spoor.
Er is was al een kerk. ‘Ik zal daar in de kost gaan bij
goede katholieken, omdat eigen keuken en meid,
enz. te kostbaar is.’ In een parochie zo groot als half
Brabant konden de gelovigen onmogelijk elke zondag naar de kerk komen. ‘Om de veertien dagen zal
ik ‘s Zondags naar Deer Creek rijden om daar biecht
te hooren, de H. Mis te lezen, te prediken enz., omdat daar eene kerk is. Om de veertien dagen blijf ik
’s Zondags te Edmond. De overige plaatsen zal ik
bezoeken op de werkdagen en ik zal elke maand op
een bepaalden dag de katholieken verzoeken om de
H. Mis te hooren in een bepaald huis. Zoodoende zult
gij zien dat ik mijne twee paarden en rijtuig niet voor
niets heb, want de afstanden zijn groot en de wegen
dikwijls slecht.’ Hij vergelijkt de situatie in Oklahoma
met die in Tilburg: ‘Hieruit, dierbare ouders, broeders
en zusters en kennissen, zult u kunnen opmaken welk
voorrecht gij bezit in uwen overvloed van priesters en
kerken, en zult gij ook eenigszins het missionarisleven
kunnen bestudeeren.’
Vanaf Nieuwjaar 1894 gaat hij wonen in Edmond.
Tot die tijd blijft hij in Guthrie om te werken aan zijn
Engels. Hij werkt als kapelaan in de kathedraal.
‘Monseigneur wil hebben, dat ik volgende Zondag aan
het preeken ga. Maar ik heb hem geantwoord, dat
mijn mond zich nog niet goed leent tot de Engelsche
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van Monseigneur een zwarte is. Zij is eene echte negerin, doch goed beschaafd. Zij spreekt Engelsch en
Fransch. Maar wat was dat in het begin een vreemd
gezicht voor mij. Nu echter ondervind ik dat ze goed
kan koken, en dat het een braaf mensch is, zoodat ik
voortaan geheel aan dat vreemd gezicht gewoon ben.’

De Land Rush in Guthrie,
Oklahoma. Foto 24 april
1889. (Internet)

F.A.C. Janssens (18431897) werd in 1881
bisschop van Natchez
(Mississippi) en in1888
aartsbisschop van New
Orleans. (Coll. Stadsmuseum
Tilburg, inv. nr. SMT00395)
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taal. Ik ben dan ook tegenwoordig druk bezig met
het aanleeren van deze taal, want over zeven of acht
weken moet ik mij zelven voortaan kunnen redden,
en pastoor zijn van twee dorpen, waar vele katholieken waren. Dus uwe Frederik is tot zijne groote
vreugde benoemd tot pastoor van Edmond. Ik ben
buitengewoon goed gezond en overgelukkig in deze
landstreek. Wat wil ik meer.’ Hij heeft nog wel een
verzoek: ‘mochten er in Tilburg menschen zijn, die
eenige H. Missen door mij willen gelezen hebben,
dan zullen de Eerw. Heer Pastoor of Kapelaans verder wel voor de gelden zorgen, die tot het onderhoud
der priesters gegeven worden.’ Hij besluit zijn brief
met een observatie. ‘Verders heb ik nog eene zaak
vergeten te schrijven, namelijk, dat de keukenmeid

In afwachting van zijn vertrek naar Edmond verkent
Frederik de omgeving van Guthrie. Opnieuw doet
hij verslag aan zijn ouders en via hen aan de lezers
van de Tilburgsche Courant. ‘Gij vraagt mij om alles
te schrijven, juist zooals het in deze streken is; ik zal
trachten. Zooals u weet is het hier nog een arm land.
Bijna al het volk dat hier is, is uit andere streken gekomen om hier zijn geluk te zoeken, en ik hoop dat zij
het zullen vinden. Zooals ge weet, kan bij de opening
van dit land, iedereen een stuk grond voor niets aanvaarden of liever inpalmen. Ik heb gereisd door het
noordelijk gedeelte van Oklahoma, namelijk door de
Cherókee strip, een grondgebied 2 maal grooter dan
Nederland. Dit gedeelte is vóór drie maanden voor het
volk opengesteld. Voordat het geopend was, waren
de steden bepaald en de wegen, enz. waren aangelegd, en het land was verdeeld in vierkante blokken.
Honderd duizenden stonden op de grens om op een
gegeven teeken het land te bestormen. In de eerste
weken van hunne inbezitneming hadden er verscheidene moorden plaats, omdat er natuurlijk onder het
geringe volk kwestie ontstond wie hunner een stuk
grond het eerst had ingenomen. iedereen moest zijne
ingenomen plaats bewaken en kon zijne plaats niet
verlaten voor dat alles geregeld was. Verscheidene
nachten hebben zij onder den blooten hemel doorgebracht, want huizen stonden er niet; het was eene
wildernis, de grond was nooit bebouwd en levensmiddelen waren er geene dan die zij van elders hadden
medegebracht. Thans echter is alles geregeld en alles is in de beste orde. Verscheidene steden en dorpen van vierhonderd tot duizend man zijn nu reeds
gevormd op de plaats waar vóór drie maanden bijna
geen sterveling leefde. Zeer nette planken huizen en
hutjes zijn reeds opgetrokken, en alles is reeds zoo
geregeld als in steden die jaren en jaren bestaan.
Doch wat ik u hier schrijf is over het noordelijk gedeelte van Oklahoma, zestig mijlen boven Guthrie. Het
overige gedeelte, waar ik als Missionaris zal werken,
heeft hetzelfde lot ondergaan vier jaar geleden, maar
zooals u begrijpen kunt, is het volk in deze vier jaar
nog niet rijk geworden. De menschen zijn hier nog
waarlijk arm. Drie of vier plaatsen kunnen ternauwernood één priester onderhouden, daar zij tot nu toe alle
pogingen hebben ingespannen om hier en daar geld te
verzamelen, om een houten kerkje te bouwen.’
Ruim een jaar later lezen we in de krant hoe het hem
vergaat in Edmond. De toon van de bedelbrief is minder hoopvol, meer realistisch. Veel gezinnen in zijn
parochie leven in uiterste armoede, na twee jaar
extreme droogte. ‘Terecht kan ik dus als Priester en
Missionaris zeggen Evangelizare pauperibus misit
me, de Heer heeft mij gezonden om den armen het
Evangelie te verkondigen. En, ondanks de opoffe-

ringen, werk ik hier in deze uitgestrekte en veeltijds
moeilijke Missie met vreugde en troost. De oppervlakte van het Missieveld mij toevertrouwd is meer dan
half zoo groot als geheel Noord-Brabant. Op deze uitgestrektheid hebben zich slechts vijf dorpen gevormd
van vijfhonderd tot twaalfhonderd inwoners. De katholieken mijner Missie zijn ongeveer achthonderd in
getal. De overigen zijn protestanten en ongeloovigen
en meestal een zeer onwetend volk. Verscheidene
protestantsche kerkjes zijn in mijne Missie gebouwd
door het rijkere volk van andere streken, en in die
kerkjes wordt gepredikt door zoogenaamde predikanten van beider geslacht. Het onwetende volk neemt
dit alles voor goede munt aan. Het is veelal te wijten
aan gebrek aan priesters, maar ook aan gebrek aan
katholieke kerken, dat het getal bekeeringen tot het
ware geloof betrekkelijk klein is. Vanaf het begin dat
ik in deze Missie werkzaam ben, heb ik dit betreurd,
en mijn zeer beminde en Vaderlijke Bisschop betreurt
dit met zijne priesters. Konden wij maar meer en betere kerken en katholieke scholen bouwen, zegt hij
dikwijls. Mijn innig bewustzijn van dit alles doet mij
terugdenken aan mijn Vaderland en vooral aan mijne
Vaderstad, Tilburg, dat katholieke scholen en goede
kerken en het ware geloof bezit. Mijn hart als priester
dwingt mij ten laatste mij te richten naar mijn dierbaar
Tilburg, dat edelmoedige weldoeners bezit, vooral als
het geldt: de voortplanting van het geloof.’
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De moord in de Noordhoekse kerk
Over de pastoor, de koster en mijn voorouders
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Het verhaal van de lugubere moord in de
Noordhoekse kerk hoorde ik al in mijn
Tilburgse kindertijd; er was daar ooit een
meisje vermoord, de toen 11-jarige Marietje
Kessels, waarbij er drie verdachten waren:
de koster, de pastoor en de schilder, die echter geen van allen veroordeeld werden. Ik
had de indruk dat het zich allemaal vlak voor
mijn geboorte in 1952 moest hebben afgespeeld, zo intens was het verhaal, maar het
was al ruim een halve eeuw eerder gebeurd,
namelijk in augustus 1900. Dat mijn ouders
in die kerk getrouwd waren en ik er gedoopt
was, besefte ik toen evenmin.
In 1988 verscheen het fascinerende Moordhoek van Ed
Schilders. Het eerste gedetailleerde en tegelijk definitieve boek over deze moordzaak. Hierin komt pastoor
George van Zinnicq Bergmann als de vermoedelijke
dader naar voren, waarbij deze de koster, ene Johan
van Isterdael, zou hebben betrokken in een complot
om deze gruweldaad te verheimelijken door het kinderlijkje te verbergen op het verwulfsel van de kerk
en door ook nog de schuld op de schilder trachten te
schuiven. 1
In dit artikel voeg ik een ondersteunend element aan
Schilders reconstructie toe, namelijk de hechte relatie
tussen de koster en de pastoor. Ik ontdekte meer over
deze relatie in het kader van een genealogisch onderzoek naar mijn voorouders van moeders kant, waarbij
tot mijn verrassing bleek dat mijn betovergrootmoeder
de verbindende schakel tussen de pastoor en de koster vormde!

Mijn (bet)overgrootouders en de pastoor
Mijn betovergrootmoeder Agatha Maria van der Mark
werd in 1826 geboren in een gezin met vijf kinderen van
een Haagse behanger. Het moet een eenvoudig maar beschaafd gezin zijn geweest, met gevoel voor schoonheid
en kunst.
De vader overleed een jaar na Agatha’s geboorte. In de jaren veertig verhuisden twee oudere broers van haar naar
Noord-Brabant. Een ging naar Den Bosch, leerde daar het
vak van goudsmid en trouwde in 1851. Agatha woonde

bij hem in en ging als dienstbode werken bij de vooraanstaande familie Van Zinnicq Bergmann, waar datzelfde
jaar George werd geboren, van wie ze het kindermeisje
werd.
Een tweede broer woonde in Oirschot, waar hij beeldhouwer werd, net als later zijn twee zonen. Zo heeft
Agatha vermoedelijk Wilhelmus van Lith leren kennen,
die deurwaarder was bij het kantongerecht aldaar. Ze
trouwden en verhuisden in 1866 naar de Kleine Berg in
Eindhoven, waar hij opnieuw deurwaarder werd en ze de
laatste van hun drie kinderen kregen. Het was een vroom
gezin, dat ruimschoots zijn aandeel zou leveren in de katholieke traditie om per gezin tenminste één kind als geestelijke
aan de kerk ‘af te staan’. George van Zinnicq Bergmann
werd een goede huisvriend, nadat hij priester was geworden en sinds 1877 kapelaan was in de Eindhovense
Catharinaparochie, waar de Kleine Berg onder viel. Hij
stimuleerde zoon Frans zeer om priester te worden,
zoals blijkt uit de volgende passage in een biografie
van hem:
‘Frans’ moeder (=Agatha Maria van der Mark) was een
buitengewone vrouw. Zij had, in dienst van de aanzienlijke familie Van Zinnicq Bergmann, grote verdiensten
gehad voor de opvoeding der kinderen. De jongste van
dezen, George, had haar toewijding nooit kunnen vergeten en later kapelaan geworden in Eindhoven, werd hij op
zijn beurt huisvriend en weldoener der Van Lith’s. Deze
nu was het, die de vader overreedde van meer wereldse
plannen omtrent Frans af te zien en die daardoor de stoot
gaf tot de verwezenlijking van Frans’ priesterroeping.2
Frans werd in 1896 als priester uitgezonden naar
Midden-Java om daar de missie op te zetten. En dat
zou hij doen met onverwoestbare plichtsbetrachting,
zonder zijn ouders en zusters ooit nog te zien. De
jongste van het gezin trad, ongetwijfeld onder aanmoediging van George en Frans, in het klooster.
Alleen de oudste dochter Maria trouwde en wel met
ene Jacobus Ruttjes, die een kruidenierszaak had in
Eindhoven. Dat huwelijk is ongetwijfeld ingezegend
door George van Zinnicq Bergmann en ze vernoemden
in 1887 hun tweede zoon naar hem.

Mijn (bet)overgrootouders en de koster
Johan van Isterdaels vader kwam oorspronkelijk uit
Bergen op Zoom. Hij verhuisde als jongeman naar
Tubbergen, een Overijssels dorp vlakbij de Duitse
grens, in verband met zijn huwelijk met een Duitse
boerendochter en vond er werk als ambtenaar. In
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1863 werd Johan geboren. Zijn vader kon blijkbaar
niet aarden want hij verhuisde met zijn gezin naar
Schagen, waar er nog drie kinderen kwamen, vervolgens naar Terneuzen en in 1877 naar Geldrop.
Johan werd timmerman van beroep. In Eindhoven
leerde hij Petronella van Ierland kennen, de weduwe
van Alexander van Lith, de zwager van Agatha Maria
van der Mark, en kreeg een relatie met deze eenentwintig jaar oudere Tilburgse van geboorte. Misschien
moest hij een klus aan haar huis doen, het kan ook
zijn dat hij zondags naar de mis in de indrukwekkende Catharinakerk ging en haar zo leerde kennen – en
daardoor ook kapelaan George van Zinnicq Bergmann.

Hoe dan ook, Johan en Petronella trouwden in augustus 1884, hun huwelijk werd natuurlijk ingezegend
door George. Johan en Petronella kregen in november
1885 een dochter, Anna Maria, die ongetwijfeld ook
weer gedoopt werd door George. Ze voedden haar op
samen met Elisabeth, de vier jaar oudere dochter uit
Petronella’s eerdere huwelijk.

De pastoor en de koster
Zo leerden George van Zinnicq Bergmann en Johan
van Isterdael elkaar dus kennen. George vertrok in
1887 uit Eindhoven om een professoraat te gaan
vervullen aan het grootseminarie van Haaren bij Den

en maar twee minuten lopen naar de nieuwe kerk,
terwijl Petronella als winkelierster bijdroeg aan het
gezinsonderhoud.
De kerk werd ingewijd in 1898 om twee jaar later onteerd te worden door de gruwelijke moord, waar dus
volgens Schilders beiden hun aandeel in hadden, zij het
de pastoor een veel groter en gruwelijker aandeel, maar
waar ze nimmer voor vervolgd werden.

Pastoor George van Zinnicq
Bergmann (1851-1910).
(Coll. RAT)

George’s kindermeisje Agatha Maria van der Mark
woonde inmiddels als weduwe in Eindhoven in bij het
gezin van haar dochter Maria. Ongetwijfeld zullen ze als
vrome katholieken ten diepste geschokt zijn geweest
over de moord in de kerk maar ze zullen geen seconde
geloofd hebben dat George en/of Johan daar ook maar
iets mee te maken hadden.

Wat gebeurde er na de moordzaak
met de pastoor en de koster?

Bosch, waar hij eerder zijn priesteropleiding had gevolgd. Johan verhuisde vijf jaar later met zijn vrouw
en de beide kinderen naar Vught om ook daar weer als
timmerman de kost te verdienen. Nog geen tien kilometer van Haaren, het lijkt erop dat ze zo goed contact bleven houden.
George kreeg in 1896 de opdracht om in Tilburg
bouwpastoor te worden van de kerk van de nieuwe
Heilig Hartparochie in de buurt van het station, in de
volksmond al gauw Noordhoek geheten. En wie anders dan Johan zou hij vragen om zijn koster te worden ... Deze ging op het aanbod in en ook zijn vrouw
wilde maar al te graag terug naar haar geboortestad. En zo verhuisden ze opnieuw, en wel naar de
Alleenhouderstraat vlakbij de loopbrug over het spoor
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Koster Johan van Isterdael
(1863-1960).
(Coll. A. van Lith)

Pastoor George van Zinnicq Bergmann werd na de
moord weliswaar verhoord maar bleef op vrije voeten. Hij bleef pastoor van de Noordhoekse kerk tot zijn
overlijden in 1910.
Johan van Isterdael werd kort na de moord gearresteerd, net als de schilder, op verdenking van de
moord. Hij werd op 29 december 1900 weer vrijgelaten, terwijl de schilder in arrest bleef in afwachting
van zijn proces in het jaar daarna (waarbij hij werd
vrijgesproken).
De spanningen rondom de moord moeten Johans
vrouw Petronella zo belast hebben, dat zij naar Den
Bosch vertrok, wellicht door bemiddeling van George
van Zinnicq Bergmann, die immers Bosschenaar van
geboorte.
Eind 1902 verhuisde Petronella naar Waalwijk, waar
Johan en hun dochter zich bij haar voegden. Haar
dochter Elisabeth was inmiddels getrouwd met een
Tilburger en zou later naar Limburg verhuizen. Medio
1904 verhuisde het gezin tenslotte naar Den Haag,
waar Johan opnieuw als timmerman aan de kost
kwam.
In 1911 overleed Petronella, later dat jaar trouwde hun
dochter met een Haagse stoffeerder, met wie ze vijf
kinderen kreeg. Johan ging bij hen inwonen en dat
zou zo blijven. Anna Maria en haar vader overleden
beiden in 1960 in Den Haag, hij maar liefst 97 jaar
oud.3
De vraag kan gesteld worden waarom Johan nu juist
naar Den Haag verhuisde, in die tijd vanuit Brabant
toch niet geheel voor de hand liggend. Anderzijds had
hij al in vele plaatsen gewoond, tot in Noord-Holland
toe. Misschien wilde hij gewoon na alle ellende van de
moordzaak als het ware onderduiken in een verre en
grote stad, waar niemand iets van hem en die moordzaak wist.
In Den Haag woonde een zuster van George van
Zinnicq Bergmann, die non was. Wellicht heeft dat
toen een rol gespeeld bij de keuze van Johan voor
die stad c.q. heeft zij hem wegwijs gemaakt aldaar.
Of zou hij daarbij (ook) geholpen zijn door Agatha
Maria van der Mark, nog steeds het hoofd van de

volgd worden door de moord. Begin maart 1918 meldde zich bij de Haagse politie een zekere Breithaupt,
een zwerver, die beweerde dat hij Marietje had vermoord. Hij zou ‘‘daarover onlangs ook gesproken hebben met een ‘schrijnwerker’ die hij in de Wagenstraat
had ontmoet. Van Isterdael werd verhoord en met
Breithaupt geconfronteerd; die zei dat Van Isterdael
niet de man is die hij gesproken had, waarna hij werd
vrijgelaten.4

Slot: de blijvende fascinatie

Trouwfoto van Johan van
Isterdael (1863-1960)
en Petronella van Ierland
(1842-1911) in 1884.
(Reproductie Koninklijke
Bibliotheek, Den Haag)

Eindhovense familie van Lith (ze overleed in 1908),
die immers zelf geboren was in Den Haag en daar nog
familie en relaties had?

Conclusie
Zo eindigt dit verhaal met een open, niet meer te beantwoorden vraag. Maar wat duidelijk is, dat áls de
pastoor de moord pleegde en de koster hem hielp
om dit te verheimelijken (en daar lijkt het dus volgens
Schilders op), hun al vanaf 1884 via de familie-Van
Lith-van der Mark in het Eindhovense opgebouwde
relatie, misschien zelfs vriendschap, en daaruit voortkomende wederzijdse loyaliteit een belangrijke rol
daarbij speelde.
Omgekeerd zou je ook kunnen zeggen, dat die hechte
relatie tussen beiden ‘ondersteunend bewijs’ is voor
hun beider betrokkenheid bij de moordzaak, waarover
beiden blijvend zouden zwijgen, de koster zelfs zestig jaar lang. Hoe had hij trouwens nog anders kunnen
doen, nadat hij direct na de moord voor die weg gekozen had? Dan zou hij niet alleen zijn eigen leven maar
vooral ook dat van zijn vrouw en kinderen verwoest
hebben, zelfs in het verre Den Haag en Limburg.
De koster zou trouwens ook in Den Haag nog achter-

George, de oudste zoon van Jacobus Ruttjes en Maria
van Lith, overleed in 1906 aan tbc, nog pas 19 jaar
oud. Gelukkig bleven er vier andere kinderen wel in leven, onder wie mijn grootvader. Hij kreeg in 1930 een
zoon, die hij ook weer George noemde.
Na mijn doop kwam ik nog één keer in de
Noordhoekse kerk en wel op een zondagmiddag in
1960. Ik was met mijn nichtjes van vaders kant, wier
ouders in de Mozartstraat op nummer 10 naast de
kerk woonden, op het kerkplein aan het spelen. Als
nieuwsgierig jongetje ging ik even de imposante kerk
binnen en werd bijna bevangen door de stilte en de
leegte, toen ik in de verte welgeteld één levend wezen zag, geknield biddend in een kerkbank. Tot mijn
verrassing was het mijn vrome grootvader Ruttjes,
die als hoofd van de openbare ULO in de Langestraat
bij het station aldaar in de dienstwoning woonde. Hij
keek even op, zag me maar liet niets blijken. We waren wel in de kerk tenslotte. Zou hij als kind iets over
de moordzaak hebben gehoord van zijn ouders en/of
grootmoeder Agatha Maria, zo vraag ik me nu af?
Op het kerkhof aan de Bredaseweg liggen alle vier
mijn grootouders én mijn vader begraven, allemaal
woonden ze ooit in de parochie Noordhoek. Als ik er
eens een keer rondwandel, kan ik niet nalaten ook altijd even bij het graf van Marietje stil te staan, vlakbij
het graf van … George van Zinnicq Bergmann.
De ‘Moordhoek’ blijft tot de verbeelding spreken. Het
standaardwerk van Ed Schilders is in 2013 prachtig
herdrukt en in mei 1917 ging een Tilburgse musicalversie van het drama in première. Het wachten is nog
slechts op de verfilming.

Noten
1

Schilders, Moordhoek, de reconstructie van de moord op Maria
Kessels in een katholieke kerk, Tilburg – 1900 (Tilburg, Boekhandel
Gianotten, 1988). In 2011 verscheen De moord op Marietje Kessels
van de hand van Godelieve Kessels, een kleindochter van de vader
van Marietje, waarin zij beschrijft hoe haar grootvader al direct wist
dat de pastoor de moord had begaan maar dit niet openbaar durfde te
maken, omdat hij vreesde dan op allerlei manieren zakelijk benadeeld
te gaan worden met alle gevolgen vooral ook voor zijn personeel. Deze
kennis zou hij daarom slechts vertrouwelijk hebben doorgegeven aan
zijn jongste zoon, die deze weer doorgaf aan zijn dochter, de schrijfster
van het boek. Zie ook: Klaas de Graaf, Een onopgeloste kindermoord;
vragen over de verkrachting en de moord op Marietje Kessels in een
kerk (in: Anna van Buul c.s. (red.), ‘Onnoemelijke dingen: over taboe en
verbod in het fin de siècle’ (Verloren, 2014).

2

Zie L. van Rijckevoorsel S.J., Pastoor van Lith S.J.; De stichter van
de missie in Midden-Java 1893-1926 (Nijmegen, Stichting St.
Claverbond, 1952), p. 23.
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3

Anna Maria Elisabeth van Isterdael (1885 Eindhoven-Den Haag 1960)
en Willem Eduard van Rossum (1882 Den Haag-Den Haag 1956)
woonden, samen met haar vader, eerst op het adres Zuidwal 64, vanaf
1915 aan de Parallelweg 44, vanaf 1922 aan de Gedempte Burgwal
19, vanaf 1927 in de Maliestraat 7, vanaf 1950 in de Wagenstraat
105A en tenslotte verhuisden ze in 1959 naar de Kepplerstraat 138.
De verhuislust bleef opspelen blijkbaar.

4

Informatie van Ed Schilders aan de auteur. Er werd toentertijd een
aantal malen over de kwestie bericht in de Haagsche Courant en de
Tilburgse kranten.

De auteur dankt Ed Schilders voor zijn commentaar bij dit artikel.
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Toen ik half september 1988 bij drukkerij Gianotten mijn paraaf zette op de derde en laatste proef van Moordhoek, en wel onder het woord
‘Akkoord’, was dat zowel een gelukkig als een angstig moment. Gelukkig, omdat daarmee het werk van twee jaar onderzoek en schrijven
definitief naar de drukpers werd gestuurd, angstig, omdat ik er absoluut niet zeker van kon zijn dat ik niets over het hoofd had gezien.
Iedere onderzoeker die onontgonnen gebied in kaart brengt, kent dat gevoel, want elke landkaart van elk historisch onderzoek heeft een
gebied dat ‘terra incognita’ wordt genoemd bij gebrek aan gegevens. Op oude landkaarten staan daar dan vaak de waarschuwende woorden: ‘Hic sunt leones’, ‘Hier zitten de leeuwen’. En als je pech hebt, vreten die je boek op.
Moordhoek kreeg inderdaad zijn ‘leeuwen’. Op de dag van de presentatie kreeg ik telefoon van een verre nazaat uit de familie van pastoor
Van Zinnicq Bergmann. Ze beweerde dat zich in een kerkarchief een document bevond dat de pastoor geheel zou vrijpleiten. Een kopie
daarvan heb ik nooit mogen ontvangen.
Tegelijkertijd is er ook hoop. De hoop namelijk dat stukjes van de landkaart die je in je boek wèl hebt ingekleurd voor anderen aanleiding
worden om op ontdekkingsreis te gaan. Zeg maar: dat stukje landkaart te voorzien van plaatsnamen, hoofdwegen, en misschien zelfs een
eigen lapje grond. Ook dat is gebeurd, bijvoorbeeld door de foto van koster Van Isterdael, die ik pas na publicatie van het boek mocht ontvangen, en die ik in de vierde druk kon opnemen.
En dus moet ik Jan-Willem van den Braak nu niet alleen een historicus noemen maar vooral een ontdekkingsreiziger. Met zijn artikel ‘De
moord in de Noordhoekse kerk - Over de pastoor, de koster en mijn voorouders’ heeft hij mij een zeer groot plezier gedaan. Vooral met dat
‘mijn voorouders’. Dat is een ‘particulier toponiem’ op die grote landkaart van Moordhoek.
Van den Braak is de eerste die het vergrootglas op een vitaal onderdeel heeft gelegd met het doel dat feitelijk te detailleren. Hij is daarin
uitstekend geslaagd. Wie zijn reconstructie van de relatie tussen pastoor Van Zinnicq Bergmann en koster Van Isterdael leest, zal nog beter begrijpen waarom de tragedie van Marietje Kessels moest verlopen zoals die in augustus 1900 verliep.
Ed Schilders

Dadaïst Willem van Mook
To n W a g e m a k e r s *

*Ton Wagemakers,
cultuursocioloog en
sociaalhistoricus;
actief als schrijver en
cultuurondernemer.

Bedoel je de ‘Journalist – Romancier’, hoofdredacteur van de Tilburgsche Post en auteur
van vele Brabantse Novellen? Ja, die bedoel
ik. Dadaïst? Ja, een echte Dadaïst uit het
Tilburgse Absurdistan.
In het archief van Willem van Mook, gedeponeerd in
het Regionaal Archief Tilburg, trof ik onlangs bij toe
val een typoscript aan, twee velletjes, met als titel
Dadaïst.1 Inmiddels weet ik uit onderzoek naar Van
Mook, dat hij niet eenvoudig te plaatsen is en zijn
teksten ‘fantastisch’ kunnen zijn, maar dadaïstisch?
Even dacht ik nog het is een leuke pastiche, maar het
is een serieuze tekst.
In Nederland wordt Dada vaak alleen gezien als een
literair-artistieke beweging die op een absurdistische
wijze reageerde op de gevestigde kunst c.q. alleen
binnen de kunst opereerde. Er is echter ook een politiek geëngageerd Dadaïsme, zoals zich dat met name

in Berlijn manifesteerde. Daar wordt de politieke idiotie van de Eerste Wereldoorlog aan de kaak gesteld.
Het Dadaïsme ontstond als antwoord op de absurditeit
van de Eerste Wereldoorlog. Het absurde, het zinloze
van de slachtvelden. Het failliet van de politieke elites,
het kapitalisme en de geldmacht. In de tekst van Van
Mook zie ik de verwantschap met deze Berlijnse stroming van het Dadaïsme terug. Geheel verwonderlijk is
dat niet. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog
woont en werkt Willem van Mook in Verviers, België.
In een autobiografische tekst heeft hij het over een
‘wereldschokkend drama’. In Verviers hoort hij het gebulder van het zware kanonvuur uit het nabije Luik. Na
de verovering van Luik was ook ‘zijn’ Verviers gevallen: ‘Duitse soldaten voerden een waar schrikbewind
uit. Overal waar ze kwamen richtten ze verwoestingen aan. Plunderende Duitsers schoten ook vaak op
de burgerbevolking.’ Deze ervaringen gekoppeld aan
zijn anarchistische, antikapitalistische geest heeft
een politiek geladen Dadaïstische tekst opgeleverd.
Vooralsnog heb ik geen aanwijzingen kunnen vinden,
hoe Van Mook ‘de principes van Dada’ ontdekt kan
hebben.

Dadaïst
Wat zou U doen, als u achter op een tram stond te soezen en u werd plotseling aangesproken met de woorden:
‘Juffrouw, die groene bloedvlek op je hals van de conducteur voetbalt met het varkensoog op de rug van je
doofstomme kanariepietje.’
Er zouden zijn, die flauw vallen of om hulp riepen of
van de tram sprongen.
Niet aldus ik.
Ik drukte de spreker, een correct jongmens, de hand
en inviteerde hem in het naastbij zijnde herbergje op
een dronk en lafenis.
Hij nam het aan en wij zaten tegenover elkaar.
‘Dadaïst?’ vroeg ik.
‘De aanspreker draait biljartballen uit de bek van de
goudvis’, antwoordde hij kalm en dronk.
Het smaakte hem.

Willem van Mook (18931982) in 1928. (Coll. RAT)

Van Mook begint hier met een onschuldig Hollands
literair-dadaïstische tekst met een ontregelend en
absurdistisch karakter. Leuk om uit te spreken bij een
Dadaïstisch Soiree, maar nog niks aan de hand. Van
de andere kant maakt het absurdistische karakter van
de tekst de geest vrij om anders te denken . Als een
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vrij man. Een van de pseudoniemen die Van Mook als
schrijver gebruikte was Willem Vrijman!
Na het eerste vrolijke deel van deze tekst introduceert
Van Mook ineens een ‘kantelredenering’.
‘Is u volkomen nuchter en bij uw positieven?’ vroeg ik.
‘Goed …. Rrrt…. Brrr… Kiele – Kiele…. Paradijs….’
En ik redeneerde:
‘Als ie bij zijn volle verstand is, is hij gek. Als ik hem
dus gek maak, komt ie bij zijn volle verstand.’
Ik voerde hem alcohol in vele gedaanten en smaken en
hij slikte. Hij was eindelijk topzwaar en begon te spreken.
Van Mook maakt hiermee de weg vrij om een serieuze
aanklacht te beginnen. ‘J’accuse, ik beschuldig’, is
een vorm, die je ook in andere teksten van Van Mook
aantreft. Het tweede deel van de tekst vangt aan met
‘Luister wij zijn niet stapel. Jullie zijn stapel’ en ‘De
onzin heeft een diepe zin’. Ik hoor de echo van de uitspraak van de dadaïst Kurt Schwitters: ‘Niet Dada is
nonsens – maar het wezen van onze tijd is nonsens.’
Van Mook gebruikt hier net als Schwitters de paradox
als krachtig stijlmiddel.

Wat zou U doen, als u achter
op een tram stond te soezen
…’ (Ill. Jeroen de Leijer)
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‘Luister’, zei hij, ‘wij zijn niet stapel. Jullie zijn stapel. De onzin, die wij spreken, heeft een diepe zin.
Negentien eeuwen hebben jullie predikers verstandig
gesproken. De wereld is een gekkenhuis geworden.
Jullie hebt gezworen bij: “hebt uwen naasten lief als
u zelven”. Tien miljoen doden. Tien miljoen moor-

denaars. Gij zult niet begeren uws naasten os, ezel,
vrouw. Elke fatsoenlijke man, die man is, heeft de
vrouw van een ander plus zijn eigen vrouw, die weer
vrouw van een ander is, welke andere enzovoorts.
Jullie neemt niet alleen elkaar ossen, maar het land en
de boerderijen en de boerin er bij. Gij zult geen valse
getuigenis geven. Negentienhonderd jaar hebben jullie regeerders nooit een woord waarheid gesproken en
sinds er kranten zijn uitgevonden …”
‘Drink nog eens’, zei ik.
In bovenstaande tekst komt ook het antiautoritaire
karakter van Van Mook naar boven, die aansluit bij
het gedachtegoed van de Dadaïsten. Hijzelf noemt
zich ook wel eens anarchist en zo wordt hij ook wel
genoemd. Het is, wat ik altijd noem, een ‘Tilburgs anarchisme’. Je zegt ja tegen een verzoek / opdracht,
maar gaat gewoon je eigen gang.
In het laatste deel van de tekst komt Van Mook met
een heilsverwachting. Religieus getint? Het zou kunnen bij Van Mook. Uit andere teksten blijkt wel dat hij
anti-kerkelijk is c.q. pastoors, die hun macht gebruiken voor eigen gewin, bestrijdt, maar wel religieuze
gevoelens heeft. Is dat dadaïstisch? Als het opgevat
wordt als subtiele ironie wel, maar dat lijkt hier niet
het geval. Interessant in dit verband is dat Hugo Ball,
een van de oprichters van het Dadaïsme, als ‘oplossing’ van de crisis gelooft in een heilige christelijke
revolutie en een ‘unio mystica’ van de bevrijde wereld;
in een nieuwe verbintenis met de oude spiritualiteit
van Europa. Ik voel verwantschap in het (soms onnavolgbare) gedachtegoed van Hugo Ball en Willem van
Mook. Uiteindelijk gaat het voorbij aan het absurde,
maar heeft het wel nodig om een volgende stap te
zetten.
In de laatste regels zwemt de ‘anti-zwaan’ in de tekst.
Een waarschuwing tegen het zwaan-kleef-aan denken, het zomaar meelopen met een groep. Blijf als een
Dadaïst denken.
‘Zo kan het met de wereld dus niet voortgaan en als wij
als zuigelingen stamelen en ons da-da-isten noemen,
dan wil dat zeggen, dat wij allen heil voor de mensheid
zien in een wedergeboorte, een beginnen van de grond
af. Eerst alles op z’n kop, dan alles plat en de Mens zal
gered zijn. Betaal jij?’
En hij was weg, achter een jonge dame aan en ik
hoorde hem haar toefluisteren:
‘De liefde is de poetsdoek van de anti-zwaan.’
De jonge dame begreep hem…
Het blijft gissen hoe je een tekst moet duiden. Is het
een uitgesproken politiek geladen Dadaïstisch tekst of
meer een fantastische Mookiaanse prozatekst? ‘Het
komt vaak voor, dat commentaar de tekst verduistert’,
is een aforisme van de Tilburgse dadaïst Antony Kok.
In ieder geval is hier de tekst van de echte ‘meesterkok’ gepresenteerd, die uitnodigt om zoals Willem
van Mook het formuleert ‘de diepe zin van de onzin’ te
begrijpen. De lezer hoeft mij niet te volgen, wees een
anti-zwaan…

‘Hij was uiteindelijk topzwaar
en begon te spreken..’ (Ill.
Jeroen de Leijer)
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Noot
1

Het typoscript is ongedateerd. Gezien de spelling en inhoud van de
tekst dateer ik het op de jaren twintig, vermoedelijk tweede helft,
van de vorige eeuw. Hier is de spelling aangepast en waar nodig interpunctie aangebracht. Ed Schilders heeft commentaar geleverd op
een eerste versie van dit artikel. Ik heb daar natuurlijk gebruik van gemaakt, als het mij uitkwam.

Bron
Regionaal Archief Tilburg
Toegang 353, Plaatsingslijst collectie W. van Mook, inv. nr. 62, Dadaist;
inv. nr. 168, Dagboek van een autodidact.
Internet
https://www.vn.nl/dada-beantwoordde-de-politieke-idiotie-metidiotie
https://dadarockt.wordpress.com/tag/dada-berlijn/
https://www.kunstbus.nl/kunst/dada.html
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Hugo Ball, De vlucht uit de tijd, Nijmegen 2016
Antony Kok, Gedichten & Aforismen (bezorgd en nawoord door Jef van
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Ton Wagemakers, ‘Redder Tilburgse textiel’ in, Astrid de Beer e.a.,
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In Memoriam Gerrit Kobes
(1947-2017)
Yvonne Welings*

* Yvonne Welings is
gemeentearchivaris van
Tilburg.

Op donderdag 30 maart 2017, slechts enkele
dagen voor zijn 70-ste verjaardag, vond de
herdenkingsdienst plaats voor Gerrit Kobes
in de Goirlese parochiekerk Sint Jan.

Tweede Gertje
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Gerrit Kobes woonde in Goirle, maar werd in april
1947 te Sinderen geboren als zoon van Derk Willem
(1914-1978) en Hendrika Tannemaat (1910-2007).
Thuis werd hij Gertje genoemd. Hij was niet de eerste zoon Gerrit en zijn zusje Riki was niet de eerste
dochter in het gezin Kobes. Zijn oudere broertje Gerrit
en zusje Riki zijn tijdens de oorlogshandelingen in februari 1945 overleden. Boven Sinderen vlogen op 22
februari 1945 geallieerde jagers. Toen rond de klok
van 4 uur het gevaar geweken leek te zijn, mochten de
drie kleuters Riki en Gerrit Kobes en hun buurjongen
Wim Reimes in de tuin gaan spelen. De kleine kinderen moeten ongemerkt de achtertuin hebben verlaten
en naar het plein zijn gelopen. Op dat plein voor de
school stond op dat moment een Duitse vrachtwagen geparkeerd, die doelwit werd van een geallieerd
jachtvliegtuig. Alle drie de kinderen, niet ouder dan vijf
jaar, komen om bij het vuurgevecht. Het is niet bekend
of de piloot de kinderen heeft gezien.
Het verlies van deze twee jonge kinderen heeft een
zwaar stempel gedrukt op het gezin Kobes.

Zo vader zo zoon
Vader Derk W. Kobes was bakker. Maar toen Kobes
in de jaren vijftig oude archieven in handen kreeg
over het huis Sinderen, was zijn belangstelling voor
de streekgeschiedenis gewekt. Tussen 1958 en
1963 werd een streekarchivariaat voor de gemeenten Aalten, Dinxperlo en Wisch opgericht, waar Derk
Kobes benoemd werd tot archivaris.
Zijn zoon Gerrit koos voor de opleiding maatschappelijk werker. Na een aantal omzwervingen vond
hij uiteindelijk vaste grond in Tilburg waar hij bij
de gemeente Tilburg werd aangenomen. In 1980
maakte hij net als zijn vader de switch naar het vak
van archivaris en ging aan de slag bij het toenmalige
Gemeentearchief Tilburg. Hij trad daarmee in de voetsporen van zijn vader.

Passie voor de geschiedenis
van de Tweede Wereldoorlog
In die tijd, zeker bij een gemeentelijke archiefdienst,
was het zeer gebruikelijk dat een archivaris als allround medewerker functioneerde. Dienstverlening,
depotbeheer en het toegankelijk maken van archieven waren kerntaken aangevuld met het zogenaamde
grondslagonderzoek. Feitelijk hield het grondslagonderzoek in dat archivarissen zelf archiefonderzoek
deden en hierover publiceerden. De belangstelling van
Gerrit Kobes voor de Tweede Wereldoorlog mocht met
recht zijn passie genoemd worden. Want naast archivaris wilde hij ook de geschiedenis van de oorlog vastleggen en de oorlogsslachtoffers van Goirle en Tilburg
een gezicht geven. Zijn archiefonderzoek in een tijd
dat daar nog minder belangstelling voor bestond is
uniek te noemen. Zijn onderzoek naar oorlogsslachtoffers en verzetsmensen is uitgebreid en systematisch gedocumenteerd. Zijn twee documentatiecollecties over de Tweede Wereldoorlog, een van Goirle en
een van Tilburg, zijn bij Regionaal Archief Tilburg te
raadplegen.
Publicaties volgden zoals Donkere jaren (1990), Opdat
wij niet vergeten...: fusillades in Midden-Brabant
1942-1944 (1992) en samen met Ad de Beer Het leven
gebroken, de geschiedenissen van de Tilburgers die
als gevolg van de strijd tegen Duitsland en de bezetting van Nederland om het leven kwamen (2002).
Door zijn uitgebreide netwerk kan het Archief vele
archieven van particuliere eigenaren betrekking hebbend op de Tweede Wereldoorlog beschikbaar stellen.
Zonder deze betrokken archivaris zouden deze archieven wellicht verloren zijn gegaan. In het bijzonder mogen de familiearchieven Dasché, - Norenburg en Deen
niet ongenoemd blijven. Na zijn ontdekking van het
dagboek van Helga Deen in 2004 werd het Tilburgse
Archief wereldnieuws.

Unieke collega
Gerrit Kobes was een markante persoonlijkheid.
Naast zijn sterk arbeidsethos had hij een geweldig gevoel voor humor en sfeer. De dubbeltjes van de baas
zijn niet van blik was een van zijn gevleugelde uitspraken.
Na zijn pensionering in 2012 bleef hij als vrijwilliger
aan het archief verbonden, maar werd ook adviseur
bij het museum De Bewogen Jaren in Hooge Mierde.
We missen Gerrit Kobes en gedenken in hem een
unieke collega met veel gevoel voor humor.

Mijlpaal voor het lager onderwijs
in Tilburg
De Lager Onderwijswet van 1920
Jan Timmermans*

*Jan Timmermans (1938)
was van 1982 tot 1994
wethouder van Tilburg met
in zijn portefeuille onderwijs,
sport, volksgezondheid en
later ook cultuur. Daarvoor
was hij werkzaam in het
onderwijs, o.a. als docent
onderwijskunde. Erna was
hij bestuurder van diverse
organisaties. Hij schreef in
2015 het boek ‘Wonen als
arbeiders in een textielstad.
Arbeidershuisvesting in
Tilburg 1870-1938’.

De allereerste onderwijswet dateert van
1801. Het schoolprogramma en bekwaamheidseisen voor onderwijzers werden vastgelegd. Er ontstonden twee soort scholen;
openbare scholen die geheel gefinancierd
werden door de overheid en bijzondere
scholen die in stand werden gehouden door
kerken of liefdadigheidsinstellingen. De
schoolstrijd, die ging om de financiële gelijkstelling, kwam na meer dan een eeuw in
1917 ten einde. De nieuwe grondwet van dat
jaar werd een paar jaar later uitgewerkt in de
Lager Onderwijswet. Daarmee werd 1920 de
afsluiting van een tijdperk en het begin van
een nieuwe aanpak van het lager onderwijs.

Een kleine voorgeschiedenis
De Zusters van Liefde en de Fraters van Tilburg zorg-

den in de periode voor 1920 met veel inzet en weinig
financiële middelen voor een verbetering van kwantiteit en kwaliteit van het lager onderwijs. Tot aan 1832
gingen veel Tilburgse kinderen niet naar school. Ze
hielpen hun ouders met het vergaren van een gezinsinkomen, vaak door in een fabriek te gaan werken.
Het was pastoor Joannes Zwijsen echter een ergernis
dat kinderen geen godsdienstige opvoeding kregen.
Hij stelde dat kinderen niet mochten gaan werken
voordat ze hun communie hadden gedaan (12 jaar).
Door deze eis aan de Tilburgse fabrikanten gingen
steeds meer jonge kinderen naar school. Godsdienst
was wel meer dan een schoolvak. Het hele onderwijs
was doordrongen van religiositeit.
Waar Zwijsen voor ogen had dat de zusters en de fraters alleen onderwijs zouden geven op de armenscholen, breidden beide congregaties hun werkzaamheden
ook uit naar burgerscholen. Ouders met hogere inkomens wilden dat hun kinderen goed onderwijs kregen,
en dat gaven de religieuzen. De armenscholen werden
deels gefinancierd met schoolgeld dat betaald werd
op burgerscholen. Maar in een arme stad als Tilburg
werd het gaandeweg steeds moeilijker voor de katholieken om eigen scholen te runnen. Door verschillende
wettelijke maatregelen werden de bekwaamheidseisen voor onderwijzers strenger. Ook werden de eisen
ten aanzien van de gebouwen en hun inrichting steeds
verhoogd.

De vrijheid van onderwijs en de
financiële gevolgen

Mgr. Joannes Zwijsen
(1794-1877). (part. Coll.)

De handelingen van de Tweede Kamer die betrekking
hebben op de behandeling van de Lager Onderwijswet
1920 zijn interessant . Het is wel een uitgebreide
tekst, want er werd (in twee maanden) zestien keer
over het onderwerp vergaderd. Uiteindelijk kwam
een wet tot stand die de toets der kritiek, zeker ook
internationaal, kon doorstaan. De Lager Onderwijswet
maakte het ideaal van een volksschool mogelijk;
kleine klassen, zeker in vergelijking met voorheen.
Een scala aan verplichte vakken zorgde voor een
brede algemene ontwikkeling. Het was mogelijk om
binnen het toegestane budget goede gebouwen neer
te zetten of bestaande gebouwen aan te passen. Er
was geld om de juiste leermiddelen aan te kopen.
Belangrijk was ook dat de onderwijzers een goed sa-
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telkens twee lagere scholen; een meisjesschool en
een jongensschool. In 1938 waren er in de stad 15
kerkbesturen die samen 40 scholen onder zich hadden. De Zusters van Liefde en de Fraters van Tilburg
hadden niet voldoende menskracht, daarom vonden
ook andere congregaties hier hun werkterrein. De religieuzen werden door de kerkbesturen ingehuurd, ze
tekenden een formeel contract.

Spotprent naar aanleiding
van de Leerplichtwet in
1900: ‘Eerst leren, dan
werken’ door Braakenziek.
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laris kregen, maar helaas bleek al snel dat de overheidsfinanciën minder toereikend waren dan men bij
behandeling van de wet voor ogen had. De bezuinigingen tijdens de eerste helft van de jaren twintig zorgden voor grotere klassen en de scholenbouw werd
afgeremd. De geplande zevende klas kwam er (voorlopig) niet, salarissen werden gekort.
Goed onderwijs is belangrijk voor de welvaart van het
land én het welzijn van de inwoners van elke gemeente, dus vond de verantwoordelijke minister De Visser
dat ook gemeenten dienden bij te dragen aan de
kosten van lager onderwijs. De salariskosten van het
openbaar en het bijzonder onderwijs kwamen voortaan voor rekening van het rijk. De gemeente moest de
overige kosten betalen. In de eerste tien jaar na het in
werking treden van de wet werden veel nieuwe scholen gebouwd. In Tilburg alleen al in de jaren 19211923 veertien nieuwe lagere scholen, voor in totaal
fl. 1.238.187,-. Overeenkomstig de wet werden alle
scholen die de katholieken voor 1921 met eigen geld
hebben gebouwd getaxeerd. De gemeente betaalde
een jaarlijkse huur van 6%. voor het gebruik. Op jaarbasis was de gemeente daarvoor bijna fl.100.000,kwijt. De katholieke scholen kregen jaarlijks ook een
bedrag voor de exploitatie, ruim tien gulden per leerling. Zaken als verwarming, verlichting, schoonmaak,
pennen en schriften etc. werden daarvan betaald.

Het bijzonder lager onderwijs
in Tilburg na 1920
Bij het van kracht worden van de Lager Onderwijswet
op 1 januari 1921 telde Tilburg vier openbare scholen en 31 bijzondere scholen voor lager onderwijs en
ulo. Dertig katholieke scholen en één protestantse
school (Nijverstraat). In totaal betrof het 9.300 leerlingen, een aantal dat groeide tot 11.119 in 1929. Na
WOI werden veel (woningwet-)woningen gebouwd,
waardoor diverse nieuwe wijken ontstonden. Daar
een wijk en een parochie samenvielen (95% van de
Tilburgse bevolking was immers- katholiek) verrezen

Een kenmerk van die overeenkomsten was dat de
congregaties veel macht wilden hebben en niet betutteld wilden worden door een kerkbestuur dat op
onderwijsgebied ondeskundig was. Een school met
veel religieuzen was aantrekkelijk voor de parochianen, omdat gedacht werd dat de kwaliteit dan gewaarborgd was. Zelf bestuurden de congregaties
maar een beperkt aantal scholen. In Groeseind stond
de jongensschool onder het gezag van het kerkbestuur en waren alleen leken aan de school verbonden. De meisjesschool werd bestuurd door het onderwijsbureau (de Rosa-Stichting) van de zusters
Dominicanessen in Nijmegen. Voor technische en juridische zaken lieten de kerkbesturen zich tussen 1922
en 1938 bijstaan door de Vereniging R.K. Tilburgse
Schoolraad; dit bureau regelde alle formele contacten
met de overheid. De bisschoppen zagen via een eigen
inspectie toe op de katholiciteit van de scholen en de
onderwijzers. Voor de lekenonderwijzers werden speciale eisen geformuleerd.

Het salaris van de onderwijzer
Voor de invoering van de Lager Onderwijswet werd
het salaris van het onderwijzend personeel op een
openbare school bepaald en betaald door de gemeente, het bevoegd gezag van de school. Bij katholieke
scholen stelde het schoolbestuur de hoogte van het
salaris vast. Dat was lager dan hetgeen gemeenten
betaalden. Omdat de vergoeding door het rijk achterbleef bij de kosten, moesten de katholieke scholen via
schoolgeld en schenkingen extra inkomsten genereren. Vooruitlopend op de behandeling van de wet zelf
nam de Tweede Kamer op 12 juni 1920 met overgrote
meerderheid een wet aan die de salariëring van alle
onderwijsgevenden in het lager onderwijs regelde. Na
een grondige schriftelijke voorbereiding werd er toch
uren plenair gediscussieerd, omdat er enkele principiële tegenstellingen overbrugd moesten worden.
Een paar daarvan waren belangrijk voor de Tilburgse
situatie. Van de zijde van voorstanders van het openbaar onderwijs kwam het voorstel om religieuzen
minder salaris te geven dan anderen. Zij hadden immers een gelofte van armoede en kuisheid afgelegd.
Geen gezin te onderhouden, dus minder kosten. En de
overheid was er toch niet om een kerkgenootschap te
subsidiëren? Ook de vakbond van onderwijzers aan
openbare scholen had grote bezwaren tegen de gelijke beloning. Men voorzag, naar later bleek terecht,
dat na de financiële gelijkstelling meerdere openbare
scholen zouden verdwijnen ook in Tilburg. Er kwam
overigens geen meerderheid voor het standpunt religieuzen te korten.

Hierna kwam het voorstel ter tafel om onderscheid te
maken tussen gehuwden en ongehuwden. De eerste
acht jaarlijkse verhogingen van het salaris van een onderwijzer waren nodig omdat pas na acht jaar iemand
voldoende ervaring had opgedaan. De jaarlijkse periodieken daarna waren vooral bedoeld om de (mannelijke) onderwijzer de kans te geven als kostwinner
een gezin te onderhouden, een verantwoordelijkheid
die ongehuwden niet hadden. Ook deze opvatting
haalde geen meerderheid. Naast nog een paar andere
aspecten kwam natuurlijk ook de hoogte van het salaris aan de orde. Een Kamerlid stelde dat een straatveger meer verdiende dan een onderwijzer als het
voorstel van de minister werkelijkheid zou worden.
Maar er kwam uiteindelijk toch een voorstel dat op
een grote meerderheid kon rekenen. De onderwijzers
aan openbare scholen in een grote gemeente kregen
haast geen verhoging, ze hadden al een goed salaris.
Onderwijzers op bijzondere scholen gingen er wel,
soms tientallen procenten, op vooruit. De berekening
van het salaris was gecompliceerd, want de hoogte
was afhankelijk van het aantal dienstjaren, behaalde
diploma’s, de pensioenbijdrage, het aantal kinderen in
het gezin en de gemeenteklasse van de school.

Geen leren zonder voedsel en kleren
De Leerplichtwet van 1900 hield rekening met schoolverzuim vanwege een gebrek aan eten of kleding/
schoeisel, de gemeente moest dan voorzien in die
tekortkoming. Een mogelijkheid waarvan in ZuidNederland niet vaak gebruik werd gemaakt. Met een
beroep op deze wet vroeg de pastoor van Broekhoven
in 1930 aan de gemeente Tilburg om zijn kerkbestuur
te ondersteunen. Hij wilde tussen de middag een
warme maaltijd verzorgen voor kinderen van arme

Leerlingen van de St.
Jozefschool aan de
Veemarktstraat in 1900.
(Coll. RAT)

ouders. Het personeel van de parochieschool zou
koken met behulp van enkele wijkbewoners. Aan de
gemeente de vraag om per kind een kleine bijdrage te
leveren. De gemeente wees het verzoek af, maar twee
jaar later werd het alsnog gehonoreerd. Gaandeweg
de crisisjaren werd deze mogelijkheid steeds vaker
en voor veel meer kinderen gebruikt. Ook werden er
door de Dominicanessen (parochie Groeseind) op eigen kosten maaltijden verstrekt aan gezinnen waarvan de kinderen nog niet naar school gingen. Kleding
en schoeisel werden niet via de gemeente, maar door
het crisiscomité en liefdadigheidsinstellingen zoals de
Vincentiusvereniging verstrekt.

De gangschool en de eenheidsschool
Schoolgebouwen transformeerden gaandeweg de
negentiende eeuw. Geen grote ruimten waarin kinderen van alle leeftijden verzameld werden, maar kleinere klaslokalen voor groepen kinderen van ongeveer
dezelfde leeftijd. Die kregen tegelijkertijd de leerstof
aangeboden op dezelfde wijze. Er werd geen rekening
gehouden met het individuele kind. De klassen, eerst
zes, later zeven, werden op een rij geplaatst. Er kwam
een gang over de hele lengte aan de rechterhand van
de leerlingen. Voor elk kind een kapstok, de klompen
werden onder de jassen gezet. De school moest een
veilige en gezonde plaats zijn, daarom werd toegezien
op de hygiëne. Langzaam ontstond een soort standaardschool. De architecten keken allereerst naar de
bouwvoorschriften, daarna kwam de esthetiek aan
de orde. Buitensporigheden waren niet toegestaan,
wel werd verwacht dat de school rust en ingehouden
schoonheid uitstraalde. In 1911 schreef ingenieur
Rückert over schoolgebouwen: “Er dient daarvan een
geest van ernst en eenvoud uit te gaan, van welwillen-
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de strengheid. Omdat er naar gestreefd dient te worden de kinderen evenwicht in zichzelf en kalme rust
te brengen, moet ook de architectuur van het schoolgebouw dit streven in de hand werken”. Binnen het
uitbreidingsplan dat Rückert voor Tilburg ontwierp zijn
diverse mooie klassieke schoolgebouwen ontworpen.
Hoewel al voor 1920 diverse vooruitstrevende schoolmeesters ideeën hadden met betrekking tot het meer
individueel benaderen van kinderen, werden deze pas
na WOII gerealiseerd. De Lager Onderwijswet was geschreven met de klassikale school voor ogen. Nieuwe
onderwijsvisies werden bedacht door deskundige
idealisten, de gewone onderwijzer had er geen zicht
op. Ook niet omdat de kweekscholen het traditionele
onderwijs als uitgangspunt namen bij de opleiding van
onderwijzers.
Ondanks de goede bedoelingen van de wet werden
de klassen ook, om financiële redenen, tijdens het
Interbellum niet kleiner maar groter. In 1927 hadden
de meeste katholieke lagere scholen in Tilburg meer
dan 200 leerlingen. De inspectie waarschuwde met
regelmaat voor de grote klassen, maar bij waarschuwen bleef het.
Een positief bijeffect van de Lager Onderwijswet was
dat het onderscheid tussen een ‘burgerschool’ en een
‘armenschool’ verdween. In 1929 constateerde de
inspectie: “De eenheidsschool heeft in de stad kinderen bij elkaar gebracht uit milieus die veel verschillen in levensopvatting en beschaving, in zin voor ontwikkeling, in belangstelling voor het onderwijs en in
verwachting van het resultaat der schoolopvoeding”.
Een constatering die zeker gold voor Tilburg waar elke
parochie een eigen meisjesschool en jongensschool
kende. Tussen de parochies was afgesproken dat ze
in principe geen leerlingen op hun school toelieten van
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Leerlingen met frater van de
Leo-school aan de Leo XIIIstraat in 1907. (Coll. RAT)

buiten de parochiegrenzen, en dus gingen kinderen uit
alle standen naar dezelfde school.

De leerstof op de katholieke
lagere scholen
Bij de schoolbezoeken keken de inspecteurs niet alleen naar de wijze van lesgeven, maar ook naar de
inhoud van het onderwijs. Voldeed die wel aan de
eisen die je van goed lager onderwijs mocht verwachten? De bevindingen van de inspecteurs zijn
terug te vinden in jaarlijkse rapportages. Daar zie je
hun mening over de sterke en zwakke kanten van de
leerstof. Over het rekenonderwijs vroegen ze zich bijvoorbeeld met regelmaat af of de inhoud van het vak
wel voldoende toegesneden was op hetgeen de leerlingen na hun schooltijd in de dagelijkse praktijk nodig hadden. In 1923 verscheen in de ‘Opvoedkundige
Brochurenreeks’ een kritische analyse van de leerstof. De schrijver concludeerde dat een heleboel
ballast opgeruimd moest worden. Over een in 1926
verschenen rekenmethode (mooie illustraties, veel
zelfwerkzaamheid) waren de vaklui enthousiast, maar
het gebruik in de praktijk viel tegen. Onderwijzers
moesten nog leren om te gaan met een andere benadering, ze waren gehecht aan het oplossen van cijferen vormsommen. Dus naast de nieuwe methode bleven ze oude boekjes gebruiken. Schoolbesturen zagen
graag dat methodes een aantal jaren meegingen, er
moest eerst voldoende gespaard worden voordat
men nieuwe boeken kon aanschaffen. De Tilburgse
onderwijsinspectrice adviseerde in 1931 de jongensschool in Groeseind om de nieuwe methode niet aan
te schaffen, maar terug te grijpen naar een verbeterde
versie van een oudere methode.
Waar bij het rekenen de kritiek op de inhoud vooral
kwam uit de hoek van de inhoudelijk deskundigen,

gevoelde leegte op te vullen, maar soms kwam dat
wat gekunsteld over; onbelangrijke bedevaartplaatsen werden genoemd in plaats van grotere steden.
Ook bij het lezen werden katholieke keuzes gemaakt.
In leesboeken werd kinderen vertrouwd gemaakt met
de wereld van geestelijken (missionarissen, paters,
fraters en zusters).
De uitgeverijen Zwijsen en Malmberg waren belangrijk
binnen de katholieke wereld, maar niet allesbepalend.
Een blik op de rekeningen die van de Tilburgse boekhandels naar de scholen zijn gegaan toont aan dat niet
alleen de pennenvruchten van de Fraters van Tilburg
(Zwijsen) aandacht kregen, maar ‘rooms’ was het allemaal, ook bij andere aankopen. In juni 1931 stuurde
de Vereniging R.K. Tilburgse Schoolraad een brief
aan het college van B&W met een retorische vraag.
Een meisjesschool wilde voor fl. 56,85 aanschaffingen doen, niet ter versiering van de school maar ten
behoeve van het godsdienstig liturgisch onderwijs.
Het betrof zaken als een monstrans, een kelk, een
wierookvat, en kandelaars met kaarsjes. De katholieke schoolraad vond dat de aanschaf betaald moest
worden uit de vergoeding die de gemeente jaarlijks
gaf voor de exploitatie. In een aantekening op de brief
noteerde de ambtenaar dat het een school vrij staat
om leermiddelen aan te schaffen die gebruikt worden
voor het vak (in dit geval godsdienst) dat op het leerplan staat. De aanschaf werd door de gemeente dus
niet ter discussie gesteld.

Het zevende leerjaar en verder
Klassikaal leesbord in 1905
ontwikkeld door fr. Euthymius
Becker (1874-1946) bij het
R.K. Jongensweeshuis te
Tilburg. (Coll. Stadsmuseum
Tilburg, inv. nr. SMT00544)

kwam bij een vak als geschiedenis de kritische benadering vooral uit de pen van de historicus als katholiek. Tot ongeveer 1900 brachten katholieke uitgevers
schoolboeken op de markt die een kopie waren van
‘neutrale’ methoden. Daarna werd er steeds vaker
gekozen voor een andere didactische en psychologische benadering. En men vond dat er meer een eigen
katholieke visie op de geschiedenis moest worden uitgedragen. In het streven naar emancipatie en maatschappelijke erkenning, dus naast de protestantse
visie op de vaderlandse geschiedenis, bijvoorbeeld
minder aandacht voor de opstand tegen Spanje, maar
meer voor de ten onrechte zo genoemde ‘donkere’
middeleeuwen.
Een goed leermiddel bij de geschiedenisles was de
wandplaat. Zo kon de jeugd geboeid worden met interessante en spannende verhalen. Om scholen te
helpen ‘katholieke geschiedenis’ te onderwijzen verschenen tussen 1910 en 1939 bij de grote katholieke
uitgevers geschiedenismethoden die probeerden de
gevoelde leemten op te vullen. Zo nu en dan schoten
ze op hun beurt echter door in eenzijdigheid. Voor het
vak aardrijkskunde gold eigenlijk hetzelfde. Vanuit het
katholiek lager onderwijs was er veel waardering voor
de kwaliteit van het lesmateriaal van uitgevers als
Noordhoff en -Thieme, maar men was het niet eens
met de keuze voor de ‘weinig katholieke’ onderwerpen. Frater Rafaël probeerde met zijn landkaarten de

De wet bepaalde in 1920 dat aan het lager onderwijs een verplicht zevende leerjaar zou worden toegevoegd. Dit moest voor 1 januari 1925 gerealiseerd
worden. Wettelijk viel er eerst wat te regelen, want de
Leerplichtwet verplichtte kinderen zes jaar onderwijs
te volgen, geen zeven. Daarnaast waren veel scholen
gebouwd op zes leerjaren. De uitbreiding met een lokaal was niet zo snel geregeld voor de meer dan 7000
scholen die Nederland op dat moment rijk was. Daar
kwam bij dat de staatskas zeer matig gevuld was.
Maar de noodzaak van een zevende en eventueel
een achtste leerjaar was er wel. Een kind mocht namelijk pas vanaf zijn veertiende in loondienst treden.
Dus liepen er veel kinderen op straat die voldoende
jaren lager onderwijs hadden gevolgd, maar nog niet
mochten gaan werken. Pas in 1928 werd, na een uitvoerige discussie over de invulling ervan, het zevende
leerjaar werkelijkheid. Voor veel kinderen was het lager onderwijs eindonderwijs. Ze zaten niet te wachten
op meer kennis over onderwerpen waar ze niets mee
hadden. Dat zevende leerjaar moest hen beter voorbereiden op het werkzame leven, was de algemene opvatting. Handenarbeid (voor jongens) en handwerken
(voor meisjes) werden als zinvolle vakken gezien voor
na het zesde leerjaar.
In het gunstigste geval ging een arbeiderskind in
Tilburg na de lagere school naar een school voor nijverheid, zoals de ambachts- of textielschool. Vaak
was dat een avondschool. De meisjes gingen ‘natuurlijk’ naar een huishoudschool, veelal een patronaat.
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wachten op de afgestudeerden. Op de meeste ulo’s
werden immers vakken als boekhouden, handelsrekenen en handelskennis gegeven.

Effecten

Meisjesschool van de
Besterd, 1925. (Coll. RAT)
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Jongensschool aan het
Molenbochtplein, jaren
twintig. (Coll. RAT)

Op deze manier probeerde men twee zaken te verenigen. Enerzijds de behoefte aan een meer vrouwelijke
vorming, anderzijds de noodzaak om al vroeg te gaan
verdienen. Veel meisjes gingen aan de slag in fabrieken en winkels of als dienstmeisje. Gemakkelijk was
het dus niet een avondschool te volgen als er overdag
hard gewerkt moest worden. Daar kwam voor meisjes
ook nog bij dat ze ook thuis geacht werden de handen
uit de mouwen te streken. De wet op het huishoudonderwijs kwam in 1922 tot stand, maar de jaren
daarna waren nog maar weinig docenten bevoegd.
Initiatieven voor de oprichting van een huishoudschool
moesten van een congregatie komen, want scholen in
een Tilburgse parochie met enkele duizenden gelovigen waren niet levensvatbaar.
In 1929 gingen in Tilburg ruim 11.000 kinderen naar
de lagere school. Slechts 531 daarvan stroomden door naar een ulo, een beperkt aantal kinderen
ging naar de Rijks-HBS, het Odulphus of Theresia.
Overigens was de kwaliteit van de uloscholen groot.
De zusters en fraters stuurden bekwame mensen
naar deze scholen, waardoor de eindresultaten meer
dan bevredigend waren. Zeker in gunstige economische perioden zat men in de handel en nijverheid te

De door het rijk aangestelde inspecteurs hadden
de taak toe te zien op de kwaliteit van het onderwijs. Ze deden jaarlijks verslag. Over 1929 noteerde
de hoofdinspecteur belast met Brabant en Limburg:
“Toch is de algemene indruk (…) dat er geen reden
is om zich over achteruitgang van het onderwijs te
beklagen, maar dat de waargenomen resultaten,
ofschoon niet in alle opzichten voldoende, op een
aanmerkelijke vooruitgang wijzen (…) De betere inrichting van de scholen en de aanwezigheid van voldoende en geschikte leermiddelen; de samenwerking
van school en kerk; de ernstige plichtsbetrachting
van de overgrote meerderheid der onderwijzers”. De
Lager Onderwijswet wordt geprezen en de effecten
zijn aldus de inspectie het best zichtbaar in de eerste klassen, met name wat betreft lezen en schrijven.
Methoden werden voortdurend verbeterd; ‘Ik lees
al’, ontwikkeld door de fraters Reynders en Doumen,
bleef meer dan veertig jaar een bestseller.
Bij de voorbereiding van de Lager Onderwijswet werd
nagedacht over de mogelijkheid om ook het kleuteronderwijs bij wet te regelen. Maar om diverse redenen kwam een wettelijke regeling er pas in 1956.
Desondanks bleef er aandacht voor het voorschoolse
onderwijs. In 1921 waren er veertien kleuterscholen
in Tilburg, met in totaal 2850 leerlingen. Dit grote
aantal leerlingen komt vooral doordat de zusters zich
inzetten voor deze vorm van onderwijs. In andere steden verzorgden ze ook het kleuteronderwijs aan nietkatholieke kinderen. Meisjes hebben overigens tijdens
het interbellum meer in het onderwijs geparticipeerd
dan jongens. Het diep inprenten van godsdienstige indrukken en het op de voorgrond plaatsen van reine zeden waren immers de beste waarborgen om van meisjes
‘eerzame en werkzame moeders’ te maken.
In de Tilburgse gemeenteraad in Tilburg wordt aan
het begin van de twintiger jaren gepleit voor ondersteuning van het kleuteronderwijs door de gemeente.
Een argument was dat door de tijdelijke afwezigheid van de kleuters, moeders in die tijd taken konden uitvoeren waaraan ze anders niet toekwamen.
Verschillende zustercongregaties regelden, zoals al
opgemerkt, op eigen kosten het kleuteronderwijs in
de Tilburgse parochies waarin ze werkzaam waren.
De zusters/kleuterleidsters werkten voor niets, de
congregatie regelde het gebouw en de inventaris en
de gemeente ondersteunde met een kleine bijdrage.
In juni 1929 kwam er in Tilburg een definitieve regeling, met net als voor wat betreft het lager onderwijs
allerlei eisen inzake veiligheid en hygiëne; maximaal
56 kinderen per lokaal, een buitenspeelplaats en voldoende toevoer van lucht, licht en warmte in het lokaal. Ook goed ingerichte en van elkaar gescheiden
privaten en urinoirs waren verplicht. Voor de aanvang
van het schooljaar moest naar B&W een leerplan,

bouwen aangepast aan de eisen van de tijd. De gebruikte methoden werden samengesteld volgens
moderne opvattingen over onderwijs. De onderwijsgevenden, zowel religieuzen als leken, namen hun
taak serieus. Ze waren vaktechnisch goed opgeleid.
Er moet echter geconstateerd worden dat het katholicisme een te indringende rol speelde in het onderwijs.
Dat werd ook toen al gezien door een beperkt aantal
pedagogen, maar er werd niets mee gedaan. In dit
verband zijn de bevindingen van professor Janssens
interessant. Zij constateerde dat er in Tilburg een rigide en bijna onoverkomelijke sociale scheidslijn
was tussen de arbeidende klasse en de rest van de
samenleving. De kerk leerde dat God de standen had
gewild. De werkgevers hadden geen bezwaar tegen
die visie en een groot deel van het onderwijzend personeel, met name de religieuzen, ondersteunde deze
visie eveneens. Een van de gevolgen was dat de grote
meerderheid van arbeiderskinderen meteen na het
voltooien van de lagere school aan het werk ging. Tot
ver in de vorige eeuw ging slechts een klein gedeelte
naar ambachtsschool of huishoudschool, dit terwijl de
‘middenstand’ naar de ulo en de ‘hogere stand’ naar
HBS, MMS of gymnasium ging.
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Omslag van de leesmethode
‘Ik lees al’ van de Fraters van
Tilburg, ontwikkeld in 1910
door fr. Jos. M. Reijnders en
fr. N. Doumen. Dit is de versie
uit 1934. (Part. Coll.)

een rooster van werkzaamheden en de schooltijdenen vakantieregeling worden gestuurd. Er moest een
tweede leerkracht zijn bij meer dan 45 kinderen, en
voor elke volgende 48 kinderen nog een nieuwe leerkracht. Deze moest bij voorkeur in bezit zijn van diploma A, al was (tot 1935) uitstel van deze eis mogelijk. In 1931 werd deze verleend aan de kleuterschool van de zusters dominicanessen in de parochie
Groeseind, omdat een van de hulpkleuterjuffen nog
in opleiding was. Tegenover de gemeentelijke eisen
stond een subsidie van fl. 3,- per jaar per kind en van
fl. 200,-- per jaar voor elk leslokaal. Naast de onderwijsinspectie hield de Gemeentelijke Geneeskundige
en Gezondheidsdienst Dienst (GG en GD) toezicht. De
inspectie constateerde dat kinderen die de kleuterschool hadden gevolgd in de eerste klas van het lager
onderwijs sneller en beter profiteerden van het onderwijs dat daar werd gegeven.

Conclusie
De Lager Onderwijswet 1920 heeft Tilburg veel goeds
gebracht. In een beperkt aantal jaren werden veel
nieuwe scholen gebouwd en werden bestaande ge-
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Op zoek naar de wortels
van Oranje
Tilburgse republikeinen hadden het zwaar in
de periode voorafgaand aan 27 april 2017. Er

viel niet aan te ontkomen dat de stad dit jaar
het toneel zou zijn van Koningsdag. De reuring nam toe, zeker nadat men de af te leggen route had laten uitlekken. Twee weken
voor het bezoek van de koninklijke familie
aan Tilburg kregen alle leerlingen in de bovenbouw van de basisscholen in de gemeente alvast een presentje. Een doe- en kijkboek
waarvoor in de stad stickers verzameld
konden worden. Hoofdfiguren in het stickerboek zijn de drie prinsessen Amalia, Alexia
en Ariane. Zij trekken door Tilburg en leren
zo de omgeving kennen waar hun voorvader
zo dol op was, ze komen langs het PaleisRaadhuis en langs de sterfplek van Koning
Willem II. Ze verkopen ‘ouwe meuk’ in het
Wilhelminapark en zien de Delftsblauwe toiletpot van koningin Wilhelmina. Zo ontdekken ze hun ‘Oranje Tilburgse wortels’.
De teksten zijn van voormalig stadsdichters
Frank van Pamelen en Nick J. Swarth. De
kleurrijke tekeningen zijn onmiskenbaar van
Jeroen de Leijer en Studio Ontwerphaven
verzorgde de vormgeving. Burgemeester
Noordanus schreef het voorwoord. Al gaat
het wel wat ver om, zoals hij doet, zijn stad
een heuse koningsstad te noemen. Enkele
decennia voordat Willem II in MiddenBrabant neerstreek was Tilburg immers
nog een anti-orangistische Bataafse stad.
Met historisch besef en een niet te miskennen gevoel voor humor weten de schrijvers
echter ook elementen in het boekje te verweven waarvan de koninklijke familie zelf
misschien minder gecharmeerd van zal zijn.
De eerste koning van Nederland een Oranje?
Nee dus, weet de kroonprinses haar jongere
zus Alexia te corrigeren. Dat was immers de
Fransman die Tilburg in 1809 stadsrechten
verleende. En wat te denken van het in te
kleuren Roze Maandag-portret van Willem
II? Zo wordt en passant zijn biseksualiteit
benoemd. De schooljeugd zou bijvoorbeeld
kunnen kleuren met streepjes en stipjes,

zoals Van Gogh dat deed. Op dezelfde bladzijden dus ook nog even aandacht voor de
schilder die als HBS-leerling tussen 1866 en
1868 anderhalf jaar in Tilburg woonde.
Maawen kunnen Tilburgers als geen ander,
maar de prinsesjes dienen de actievoerders
van de Muurkrant dapper van repliek. Voor
het ontwerpen van een republikeinse postzegel is geen tijd, maar voor het proeven
van een Brabants ‘vorstenbroodje’ vanzelfsprekend wel. Ook zingen ze nog even bij
013 en gaan ze langs bij de superkruiken
van voetbalclub Willem II. Onder de toepasselijke noemer ‘Hoffelijk-Stoffelijk’ worden
de prinsesjes bijgespijkerd over de textielgeschiedenis, maar daarna is het toch echt tijd
voor de allerlaatste halte, het Ontdekstation.
Door de eigenzinnige aanpak van schrijvers
en illustrator is het resultaat een boekje
waarin voor zowel basisschoolleerlingen als
volwassenen meer dan genoeg te ontdekken
valt. Het verhaal in het stickerboek gaat ook
niet alleen over de geschiedenis van de stad,
maar kijkt ook vooruit. De koning viert zijn
50ste verjaardag in onze stad, maar wie weet
doet prinses Amalia dat ook wel als zíj 50
wordt. Zien we haar terug op Koninginnedag
in 2053?
Sander van Bladel

Tuinstraat: de verbinding
Het boek Tuinstraat: de verbinding, geschreven door Berry van Oudheusden, is een uitgave van Stichting Straat. Deze stichting
heeft het sympathieke doel om bewoners op
een nieuwe manier te laten kijken naar hun
omgeving, onder andere door het organiseren van manifestaties. De historische ontwikkeling van de straat wordt belicht aan de
hand van kunst, architectuur, natuur, industrieel en religieus erfgoed etc. en er wordt
samengewerkt met bewoners, wijkcentra,
kunstenaars en (kunst)historici.
Ook voor het boek Tuinstraat werd input van
bewoners gevraagd; de auteur stopte in

elke brievenbus een folder met het verzoek
aan de bewoners of zij nog verhalen, herinneringen, foto’s en documenten hadden.
Dat leverde veel informatie en leuke anekdotes op. Het boek is uiteindelijk een reis
van deur tot deur geworden, van het Pieter
Vreedeplein tot de vijfsprong, waar behalve
de Tuinstraat, ook de Nieuwlandstraat, Korte
Schijfstraat, Noordstraat en Stationsstraat
samenkomen.

Van Oudheusden maakt veel gebruik van
oude krantenadvertenties, wat een mooi en
nostalgisch beeld oplevert van lang vervlogen tijden. Zoals bijvoorbeeld de verschillende advertenties waarin om dienstbodes
wordt gevraagd, zoals deze uit 1912: Op
Tuinstraat 80 wordt gevraagd ‘eene zeer zindelijke dienstbode als meid alleen, een burgerpot kunnende koken en bekwaam al het
overige werk netjes te verrichten’.

Door de aanleg van spoorlijn en station
in 1863 werd Tilburg beter bereikbaar.
Industrie en bevolking groeiden voorspoedig,
zodat uitbreiding van het aantal woningen
noodzakelijk was. Goede verbindingen tussen de Heuvelstraat en de Parallelweg (de
huidige Spoorlaan) waren nodig. Op particulier initiatief ontstonden in de jaren voor
1880 de Comediestraat (huidige Willem
II-straat), de Mariastraat, Antoniusstraat
en de Wolstraat (huidige Telexstraat).
De Tuinstraat is een voortzetting van het
Tuinpadje, tussen de Willem II-straat en de
Heuvel. Pas in 1897 was de Tuinstraat, de
laatste verbinding in de binnenstad, een gegeven. Tussen 1895 en 1905 werden er bijna
honderd huizen gebouwd.

Tuinstraat: de verbinding is een lekker leesbaar boek met veel plaatjes. Jammer is dat
het boek veel interessante zaken aanstipt,
maar er niet dieper op in gaat. Daardoor blijft
het nogal aan de oppervlakte hangen, terwijl
de Tuinstraat m.i. meer verdient. Hinderlijk is
dat bij de meeste foto’s en advertenties geen
bronvermelding staat, maar soms weer wel
(in rood). De afbeeldingen, hoe mooi en passend ook, overheersen het boek, wat jammer is. Van Oudheusden heeft een vlotte pen
en een goed gevoel voor foto’s en interessante advertenties. Over de Tuinstraat had
hij gemakkelijk een boek kunnen schrijven
met evenveel plaatjes en drie keer zoveel
tekst.
Astrid de Beer

De Tuinstraat wordt – zoals eerder vermeld –
van deur tot deur beschreven. Van elk adres
zijn er oude en nieuwe foto’s (soms van – delen – van het pand, soms van de huidige bewoners) in het boek opgenomen, advertenties en wetenswaardigheden. Architect en
bouwjaar – voor zover bekend – worden bij
elk adres vermeld. De lezer krijgt een mooi
beeld van de diversiteit van de vroegere bewoners en hun nering. Er is een apart hoofdstuk gewijd aan de geboorte van De Stijl.
Anthony Kok (1882-1969), medeoprichter van het tijdschrift De Stijl, woonde van
1908 tot 1918 op kamers op Tuinstraat 58,
boven de slagerij van Bernard de Brouwer.
Kok werkte toen als ‘chef-commies’ bij de
staatsspoorwegen.
In de Tuinstraat waren minstens vijftien geregistreerde pensions, maar er werden ook
kamers aangeboden in officieuze kosthuizen, zoals op nummer 131 waar ‘een paar
nette kostheeren’ direct geplaatst konden
worden. De middenstand was nadrukkelijk
aanwezig: slagers, bakkers, groentewinkels,
een visboer, cafés, interieurzaken, er werden
auto’s verkocht, maar ook naaimachines, radio’s en stofzuigers, glas, porselein en aardewerk, korsetten, op nr. 75 zetelde ook een
praktijk voor heilgymnastiek en massage en
op 123 een depot van chirurgische instrumenten

Berry van Oudheusden, Tuinstraat de verbinding (Tilburg, Stichting Straat eo, 2017), 96
blz., ISBN/EAN: 978-94-92063-01-4, € 10.

Koning Willem-Alexander ziet
Abraham in Tilburg
Wat was het een fantastische dag!
Koningsdag 2017. De vijftigste verjaardag
van Willem-Alexander. In Tilburg. Geen enkele wanklank, geen enkele arrestatie, alles
tot in de puntjes geregeld en uitgevoerd, ook
de trein reed op tijd. Zelfs de zon hield zich
moedig staande totdat de koning weer vertrok. Waarna het meteen begon te plensen.

Koning Willem-Alexander ziet Abraham in
Tilburg bevat bijdragen van verschillende
schrijvers en fotografen, wat zorgt voor een
interessante wisselwerking. Het boek begint met een overzicht van 250 jaar Oranje
in Tilburg, waarin vele bezoeken van de
koninklijke familie aan Tilburg vanaf 1766
worden beschreven. Vervolgens worden
alle aspecten van Koningsdag van begin tot
einde in woord en – vooral – beeld getoond.
Van de voorbereidingen, de aankomst van
de Oranjes in Tilburg, de route, de dertien
werelden en de Oranjefestivals en -feesten
elders in de stad. Het boek sluit af met ‘koningsdag 2017 in vier gedichten’.
De foto’s zijn prachtig en geven een mooi
beeld van een bijzondere dag. Grappig – tussen alle foto’s met Oranjeaanhangers – is
de foto van een lachende man met een bord
met daarop ‘leve de Republiek Nederland’.
Ook dat moet kunnen.
WA50 is het resultaat van een gewaagd plan
dat door goede samenwerking en hard werken gerealiseerd kon worden. Mooi boek,
dat een prima beeld geeft van een bijzondere
dag!
Astrid de Beer

Vijftig uur na het bezoek van de koning verscheen het boek Koning Willem-Alexander
ziet Abraham in Tilburg. 27 april 2017. Enkele
maanden van tevoren kregen Ronald Peeters
en Ed Schilders het ambitieuze idee om een
boek te maken over het bezoek van de koninklijke familie aan Tilburg. Het plan was
dat vijftig uur na het bezoek van de koning
het boek al in de boekhandels zou liggen.
Aldus geschiedde. Op zaterdag 29 april
werd het tweede exemplaar van het boek
uitgereikt aan wethouder Erik de Ridder. Het
is een mooi vormgegeven boek met harde
kaft in koningsblauw en oranje aan de binnenkant. Met een leeslint in de Nederlandse
driekleur.

Ronald Peeters en Ed Schilders (red.),
Koning Willem-Alexander ziet Abraham in
Tilburg. 27 april 2017 (Tilburg, Gianotten
Printed Media / Marketing Tilburg, 2017),
144 blz., geb., ISBN/EAN: 978-90-6663079-6, € 24,95.

Verbeelde impressies in nieuwe
gemeentehuizen
Handel en Nijverheid zorgen voor
kunstraadsel
Een gaanderij met een trappartij, links en
rechts geflankeerd door twee grote beelden.
Het is slechts een impressie voor de inrichting van het nieuwe stadskantoor I waarvoor
architectenbureau DEDRIE de ontwerpteke-
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Litho van het stadhuis door H. Borremans uit Brussel, 1848. (Coll. RAT)
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ningen maakte. De bedoeling is dat er twee
grote beeldhouwwerken komen te staan.
Maar hoe die eruit zien, was op het moment
dat de visual werd gemaakt nog niet exact
bekend.
Zo moet de in Tilburg geboren architect
Hendrik van Tulder meer dan anderhalve
eeuw geleden ook hebben gedacht. Hij
kreeg in 1848 de opdracht van gemeente
Tilburg om een nieuw stadhuis te ontwerpen omdat er behoefte was aan een ‘convenable stadhuys’. Van Tulder ontwierp een
neoclassicistisch gebouw. Deze bouwstijl
grijpt terug op het classicisme in de zeventiende en vroeg achttiende eeuw waarbij
er gebruik wordt gemaakt van elementen
uit de Griekse en Romeinse oudheid zoals
zuilen, timpanen, bogen en beeldhouwwerken. De gebouwen zijn vaak symmetrisch
van opzet. Een bekend voorbeeld van classicisme is het Amsterdamse stadhuis op
de Dam (ca. 1655) van Jacob van Campen.
Het Mauritshuis in Den Haag dateert van ca.
1822 en is een vorm van neoclassicisme.
De in 1842 gebouwde Lancierskazerne in
Tilburg bevat evenzo elementen van de genoemde neoclassicistische bouwstijl, evenals de in 1850 gebouwde kerk op het Korvel,
eveneens door Van Tulder ontworpen.
Hoe het oorspronkelijke gemeentehuis eruit zag, menen we te kunnen afleiden uit
negentiende-eeuwse prenten. In de collectie van Regionaal Archief Tilburg bevinden
zich er enkele waarop het gemeentehuis
is verbeeld. We zien een symmetrisch gebouw met de nadruk op het midden en een
trap naar de eerste verdieping die centraal
een boogvormige ingang bevat. Blik vangend is de zuilenpartij en de ramen op de
eerste verdieping die bovenaan de lijst een
kleine timpaan bevatten. Een horizontale

daklijst markeert de overgang van de voorgevel naar het leien dak daarboven. De
entreepartij wordt gesierd door twee beelden met in het midden een medaillon. De
negentiende-eeuwse prenten zijn afkomstig
van Duitse en Franse tekenaars en drukkerijen. Zo is een van de prenten gesigneerd
door lithograaf H. Borremans uit Brussel,
die volgens Wikipedia rond het midden van
negentiende eeuw actief was. De prent is
getiteld als Stadhuis van Tilburg en Hôtel
de ville Tilbourg, en is gebaseerd op de tekening van ‘H VAN TULDER, ARCHITECTE
INV A TILBOURG’. De tweede prent bevat het
onderschrift ‘TILBURG / MARKT, GROOTE
KERK EN STADHUIS’. Deze is links gesigneerd met ‘CHR. Schüler delt.’ (tekenaar) In
het midden lezen we ‘Exec. bij G.G. Lange,
Darmstadt’ (drukker) en rechts ‘J. Richter
sculpt.’ (graveur).
Of de tekeningen naar de waarneming zijn
gemaakt, valt te betwisten. Kan het niet zijn
dat de ontwerptekeningen van Hendrik van
Tulder werden opgepikt door negentiendeeeuwse tekenaars en lithografen die zij vervolgens op de markt brachten als topografische tekeningen?
De beelden nog op het stadhuis, jaren zestig.
(Part. Coll.)

Verwonderlijk is namelijk dat pas in 1905 de
Tilburgse gemeenteraad het besluit neemt
om twee beelden bovenop het gemeentehuis te doen plaatsen. Uit jaarverslagen
blijkt dat de firma F.W. Braat uit Delft de
opdracht kreeg om voor fl. 2500,00 Handel
en Nijverheid te verbeelden voor boven op
het stadhuis. Deze werden gesymboliseerd
door twee dames in neoclassicistische stijl.
Getooid met een lauwerkrans op het hoofd
en het lichaam omwikkeld met een draperie
doen de dames denken aan Griekse godinnen. Het beeld Handel heeft een geldbuidel
in haar hand en Nijverheid draagt een klassieke urn. Firma Braat was destijds een
gerenommeerd bedrijf dat gespecialiseerd
was in metalen sierobjecten en -smeedwerken. Zo werden ook het Centraal Station in
Amsterdam en de Passage in Den Haag in de
late negentiende eeuw door de Delftse firma
voorzien van zinken sierornamenten. In 1909
was F.W. Braat vertegenwoordigd met een
stand op de Tilburgse tentoonstelling voor
Handel, Nijverheid en Kunst.
In 1905 werden de beelden pas geplaatst. Bij
het onderzoek naar de herkomst ervan ging
er dan ook meteen een alarmbelletje rinkelen. Zagen we die beelden niet eerder op
de negentiende-eeuwse prenten? In talloze
historische publicaties van Tilburg waarbij
de situatie van de Markt, de Heikese kerk en
het gemeentehuis van de negentiende eeuw
zijn verbeeld, zien we dat zowel foto’s als
de genoemde prenten daarvoor worden gebruikt. Tot op heden merkte niemand op dat
de beelden die door Hendrik van Tulder werden geschetst slechts een impressie waren
in plaats van de werkelijke situatie. Dat de
beelden pas in 1905 werden geplaatst, bleek
uit het onderzoek dat in 2017 plaatsvond
toen de beelden Handel en Nijverheid voor
tijdelijk onderkomen bij Regionaal Archief
Tilburg werden aangeboden.
Waar Hendrik van Tulder in de negentiende
eeuw een artist impression gaf van het
nieuwe stadhuis schetsten de architecten
van DEDRIE anno eenentwintigste eeuw
wederom een situatie van twee beelden
die de trappen in het nieuwe stadhuis flankeren. De dames Handel en Nijverheid zijn
speciaal voor die bestemming opgeknapt
door de Delftse firma Kunstwacht. Totdat
het nieuwe stadskantoor gereed is, staan
de dames in afwachting van hun definitieve
plaatsing in de voormalige stallen van de
Lancierskazerne in een symmetrische opstelling links en rechts van de entree.
Laat ons, historici en publicisten, deze keer
de tekeningen, de foto’s en de realisatie van
deze beelden in de gaten houden. Zodat

ten’, ‘Natuurverschijnselen’ en ‘De oorlogsjaren’. Ik heb ze alle veertig met veel plezier
gelezen! Mijn favorieten zijn ‘Bruine benen’
(‘opgedragen aan alle meisjes, die ‘s zomers
menen haar blote benen bruin te moeten
verven!’) en het aandoenlijke ‘Klacht van
een hond’. De gedichten worden vergezeld
van een kadertekst met context, een krantenartikel en/of een foto.

De beelden in de hal van het Regionaal Archief Tilburg, na de onthulling op 19 juli 2017.
(Foto’s Maria van der Heyden)

we in de volgende eeuw niet weer voor een
raadsel komen te staan.
Petra Robben

Voici!
In september verscheen het zestiende deel
van de reeks InTilburg, Voici! het opmerkelijke leven van John Majoie. Tilburgse plezierdichter en columnist 1910-1974. Met ‘n
bloemlezing uit zijn lichte verzen, geschreven
door Ed Schilders. Voici was de schuilnaam
van de Tilburgse journalist en plezierdichter
John Majoie (1910-1974). Tussen februari 1928 en januari 1944 verschenen er 370
‘lichte verzen’ van zijn hand in de Nieuwe
Tilburgsche Courant. Majoie publiceerde
ook twee boeken, Honderd versjes van Voici
(1943) en Paradijs achter de Pyreneeen.
Lofzang op Spanje (ca. 1960).
John – Johnny voor intimi – Majoie werd op
11 juni 1910 te Tilburg geboren als Johannes
Josephus Maria Antonius Majoie. Hij was de
vijfde – en jongste – telg van Samuel Majoie
en Catharina van den Muijsenberg. John
groeide op in een welgesteld milieu; Vader
Majoie was mede-eigenaar van sigarenfabriek G&S Majoie. Op 3 februari 1928 maakte Majoie – zeventien jaar oud – als Voici zijn
debuut in de NTC met het gedicht ‘Dooiehonden-misere’, waarin hij op cynischhumoristische wijze zijn mening gaf over de
gang van zaken bij het Tilburgse abattoir.
Overigens bleek niet iedereen zijn schrijfstijl
te kunnen waarderen...
Voici’s oeuvre behoort tot wat Schilders
‘lichte verzen’ noemt, een genre zonder lite-

raire pretentie en bedoeld om de lezer te laten lachen. Majoie zelf gaf blijkbaar van harte toe dat hij een ‘rijmelaar’ was. Zijn verzen
waren altijd een kritische en humoristische
reactie op de actualiteit. In eerste instantie
schreef Majoie vooral over Tilburgse ‘toestanden’, maar na zijn promotie als redacteur buitenland bij de NTC gingen zijn verzen
steeds vaker over de actuele politieke ontwikkelingen in het buitenland.
In lichtvoetig proza en met mooi gebruik van
Voici’s verzen neemt Schilders de lezer mee
door het ‘eerste’ leven van de sympathieke
levensgenieter Majoie. We komen hem tegen als scholier, mislukt gymnasiast (Majoie
werd van ‘het Odulphus’ afgestuurd), redacteur Buitenland van de NTC, toneelspeler bij
The Showboat, conferencier en rallyrijder
(hij deed meet met de Opel prestatierit van
1932), maar ook als oorlogscorrespondent
in het door burgeroorlog geteisterde Spanje.
Eind augustus 1939 werd de mobilisatie afgekondigd; Majoie maakte deel uit van de
verbindingstroepen. Hij schreef voor de NTC
twaalf artikelen over zijn persoonlijke ervaringen, ‘Flitsen uit het soldatenleven’. In
1942 had Majoie blijkbaar genoeg van zijn
alter ego Voici, begin 1943 verscheen het
boek Honderd versjes van Voici, een bloemlezing uit zijn werk. Daarna zijn de Voici’s
nog op een hand te tellen voordat het definitief stopt in 1945.
Uit Voici’s oeuvre heeft Schilders veertig
versjes gekozen, verdeeld over vier thema’s:
‘Tilburgse toestanden’, ‘Gemengde berich-

Het ‘tweede’ leven van Majoie is een breuk
met het eerste, maar zeker niet minder
verrassend! Na de oorlog werd de NTC onderwerp van onderzoek bij de commissie
Perszuivering. Majoie kreeg een beroepsverbod van drie jaar. In 1949 vertrok hij naar
Spanje als ‘dagbladcorrespondent’ (vermoedelijk voor De Telegraaf ). Dat bleef hij
tot 1953, in dat jaar begon hij als reisleider
toeristen te begeleiden op busreizen door
Spanje. Als Jan Triborgh schreef hij in de jaren vijftig een rubriek in de NTC, ‘Dagboek’.
Op 12 november 1957, zevenveertig jaar
oud, trouwt Majoie met een Spaanse schone. Het huwelijk is geen lang leven beschoren en loopt uit op een scheiding. Na vijftien
jaar Spanje keert Majoie begin jaren zeventig
weer terug naar Tilburg. Op dinsdag 6 augustus 1974 overlijdt hij in Tilburg.
Ik heb Voici! het opmerkelijke leven van
John Majoie met heel veel plezier gelezen.
Gaandeweg het lezen ben ik een beetje van
John Majoie gaan houden! Het moet een bijzondere man geweest zijn. Terecht dat Ed
Schilders hem uit de vergetelheid ontrukt
heeft met dit mooie boek!
Astrid de Beer
Ed Schilders, Voici! Het opmerkelijke leven
van John Majoie Tilburgse plezierdichter
en columnist 1910-1974. Met een bloemlezing uit zijn lichte verzen (Tilburg, Gianotten
Printed Media, 2017), 120 blz., ISBN/EAN:
978-90-6663-080-2. Deel 16 in de reeks In
Tilburg, € 16.
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