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Ten geleide
Veel facetten van de Tilburgse textielindustrie zijn al beschreven in tientallen publicaties. Ton Wagemakers is er echter in geslaagd hier een onderbelicht verhaal over een
bijzondere familie aan toe te voegen. Op ongekend grote schaal worden machinale
weefgetouwen in Tilburg geïntroduceerd, maar soms staan oorlogen de commerciële
belangen van de familie Deen in de weg. Een stuk bedrijfsgeschiedenis van andere
aard komt aan de orde in de bijdrage van Theo van Etten. De historie van een bedrijfstak wordt gekoppeld aan het persoonlijk relaas van leerlooier Frie van der Aa.
Met de handel in honden haalde Tilburg nu niet de landelijke aandacht waar je als
stad trots op zou moeten zijn. Yvonne Welings ontrafelt in haar artikel hoe de Tilburgse
hondenmarkten uit het stadsbeeld verdwenen. En in dit tijdschrift ook nog interessante bijdragen van Frans Goris en Ronald Peeters. Goris doet de geschiedenis uit
doeken van de met name Amsterdamse militairen die aan het begin van de Eerste
Wereldoorlog onderdak werd geboden door de trappisten. In het artikel van Peeters
wordt een rondgang gemaakt om u te laten lezen dat het Tilburgse erfgoed anno 2018
leeft.
In de redactie van dit tijdschrift heeft een wisseling plaatsgevonden. Na twaalf jaar
heeft Jeroen Ketelaars de redactie verlaten. In zijn plaats komt Rob van Putten de
redactie wederom versterken. Wij willen vanzelfsprekend Jeroen van harte bedanken voor zijn bijdrage. Een vernieuwde redactie én een nieuw logo, dat ook dit tijdschrift siert. In dit treffende nieuwe, door Sander Neijnens en Ivo van Leeuwen van
TilburgAns ontworpen, beeldmerk herkent u ongetwijfeld de sheddaken. Dezelfde daken die voor het eerst door de familie Deen in Tilburg werden toegepast.
De redactie
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Het Tilburgse erfgoed leeft
2018 Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed
Ronald Peeters*

*Ronald Peeters (1953) was
oud-gemeentearchivaris van
Tilburg en tot 2016 hoofd
van Stadsmuseum Tilburg.
Hij publiceerde honderden
artikelen en boeken over
onder andere Tilburg. Hij is
medeoprichter en redacteur
van ‘Tilburg. Tijdschrift voor
geschiedenis, monumenten
en cultuur’.

Om het belang van ons cultureel erfgoed én
het behoud ervan te benadrukken, heeft de
Europese Commissie 2018 uitgeroepen tot
het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed.
Gedurende dit themajaar zullen in heel
Europa activiteiten en evenementen plaatsvinden om zoveel mogelijk mensen, van alle
leeftijden en achtergronden, ertoe aan te
zetten om het Europees cultureel erfgoed te
ontdekken en ervan te genieten. Welke rol
speelt Tilburg daarin en wat doen we op het
gebied van erfgoed? Dit artikel is een rondgang langs het brede erfgoedveld.
In de gemeente Tilburg houden vele mensen en organisaties zich bezig met het voortdurend onder de
aandacht brengen en beschermen van het Tilburgse
erfgoed, zowel in materiële als in immateriële zin. Dat
gebeurt door professionals en door (georganiseerde)
liefhebbers. De ‘erfgoedconsumptie’ is groot. En met
de vergrijzing van de bevolking wordt de belangstel-

Pictogram met lettertype
TilburgsAns ontworpen door
Sander Neijnens en Ivo van
Leeuwen, 2017.

ling voor het verleden steeds groter. Maar de erfgoedorganisaties treden ook doelbewust in contact met
jongeren om hun kennis van het verleden en de identiteit van de stad met hen te delen.

Musea en collecties
We kennen allemaal de professionele door de gemeente Tilburg ruim gefinancierde erfgoedinstellingen zoals Stichting Mommerskwartier (bestaande
uit TextielMuseum, Regionaal Archief Tilburg en
Stadsmuseum Tilburg) en Natuurmuseum Brabant.
Deze instellingen, uiteraard allemaal gehuisvest in
prachtig gerestaureerde historische panden, werden
in 2017 door ruim 150.000 mensen bezocht. Zij beheren omvangrijke erfgoedcollecties, maken tentoonstellingen, geven cursussen en workshops en organiseren lezingen en educatieve activiteiten.
Het Natuurmuseum richtte onlangs een nieuwe zaal
in: ‘jouw Brabant, mijn Brabant’, waarin het allemaal
draait om herinneringen aan het landschap van inwoners van Brabant.
Stadsmuseum Tilburg, in 2004 opgericht, moet het
nog steeds zonder huisvesting doen. In 2009 werden
twee ‘dependances’ opgericht: het Peerke Donders
Paviljoen en Vincents Tekenlokaal. Stadsmuseum
stopte in 2015 met de exploitatie van het Peerke
Donders Paviljoen, dat nu wordt uitgevoerd door
Stichting Petrus Donders Tilburg. Dit jaar is de permanente expositie aangepast en uitgebreid, en is de
collectie Peerke Donders die nog bij Stadsmuseum
Tilburg in beheer was daarnaartoe overgebracht.
Vincents Tekenlokaal is ontmanteld. In maart verhuisde het nieuwe tekenlokaal naar Ontdekstation013
in de Spoorzone. Het gereconstrueerde negentiende-eeuwse tekenlokaal bleef achter in het PaleisRaadhuis, en is nu voor enkele jaren gesloten vanwege de verbouwing van Stadskantoor I en het
paleis-Raadhuis. Maar wordt het weer heropend?
Het zou best een goed idee zijn om te zijner tijd het
gehele Paleis voor het publiek open te stellen. Dit
fraaie rijksmonument is een geschikte locatie om
museaal en educatief aandacht te schenken aan
Vincent van Gogh, koning Willem II en de geschiedenis van het stadsbestuur. Een substantieel deel van de
Stadscollectie Tilburg kan daarin een plek krijgen.
Die Stadscollectie is overigens nu geheel geïnventariseerd, beschreven en gefotografeerd. De bedoeling
is om de collectie te gebruiken voor pop-up exposities
en voor een digitaal museum. Een mooie plaats voor
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Immaterieel erfgoed

TextielMuseum Tilburg.
(Foto Jan van Oevelen, 2015)
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Er vinden vele
archeologische opgravingen
in de gemeente Tilburg
plaats. De open dag van
15 september 2010 op
het opgravingsterrein van
de voormalige HaVePfabrieken trok honderden
belangstellenden. (Foto
Ronald Peeters)

wisseltentoonstellingen wordt ook de nieuwe bibliotheek in de Spoorzone.
Er zijn in Tilburg nog meer museale collectie met
hun verhalen te zien. In het Dröge-gebouw naast het
TextielMuseum bevindt zich sinds 2014 een bijzonder museum: Kessels Muziek Instrumenten Tilburg.
De Fraters van Tilburg en de Zusters van Liefde hebben ieder in hun kloosters, respectievelijk aan de
Gasthuisring en de Oude Dijk, een eigen congregatiemuseum, waarin hun rijke geschiedenis vanaf ca.
1830 in beeld wordt gebracht.
In Udenhout is aan de Schoorstraat het Heemcentrum
’t Schoor gevestigd. Daar is een grote collectie oude
gebruiksvoorwerpen ondergebracht en er zijn hoekjes
ingericht over onder andere de Udenhoutse steenfabriek, de kloosters, het gilde, de gezondheidszorg en
het hout van Udenhout. Verder beschikt Heemcentrum
‘t Schoor over een uitgebreide documentatie met
talrijke onderwerpen die betrekking hebben op de
Udenhoutse en Biezenmortelse historie. Vele foto’s,
knipsels, boeken en archiefstukken maken deel uit
van deze collectie.

In Tilburg is ook veel aandacht voor het immaterieel
erfgoed, zoals verhalen, tradities en gebruiken van
alle verschillende culturen in de stad. Kermis, carnaval en Driekoningenzingen zijn daar bekende voorbeelden van. De Driekoningen Werkgroep Midden
Brabant houdt de traditie levend in Tilburg en omgeving. Het Driekoningenzingen in Midden-Brabant
is geplaatst op de Nationale Inventaris Immaterieel
Cultureel Erfgoed.
In de gemeente Tilburg zijn zeven eeuwenoude schuttersgilden met rijke tradities en gebruiken actief. De
Kapel van Onze Lieve vrouw ter Nood organiseert al
sinds 2009 jaarlijks de openluchtmanifestatie Maria
zingt. Onlangs werd er een Werkgroep De Torenklok
opgericht die zich inzet voor het in stand houden van
het kerkklokkenluiden.
En dan de Tilburgse taal. Al 25 jaar beijvert de
Stichting Tilburgse Taol zich voor het behoud van het
Tilburgse dialect. Bekende activiteiten zijn de goed
bezochte Taolbèttel (Tilburgs diktee), de Taolklas en
het festival Kènderkwèèk, waarbij actieve inzet van de
deelnemers wordt verwacht.
Het herdenken van slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog krijgt op diverse manieren aandacht.
Al sinds 2010 worden met enige regelmaat zogenaamde Stolpersteine oftewel struikelstenen in het
trottoir voor voormalige woonhuizen van omgekomen
joodse Tilburgers geplaatst. Het zijn kleine vierkante
stenen van 9 x 9 centimeter met messing bovenkant
waarin de naam, geboorte- en sterfdatum zijn gegraveerd (ontwerpen door de Duitse kunstenaar Gunter
Demnig).
Het Tilburg Cobbenhagen Center (Tilburg University)
werkt met maatschappelijke partners samen aan
actuele vraagstukken op het terrein van het herdenken van oorlog en vieren van vrijheid in Nederland.
In Cobbenhagen Building op de universiteitscampus
is een monument geplaatst voor de 22 studenten die
de Tweede Wereldoorlog niet hebben overleefd. Het
Cobbenhagen Center heeft samen met een twintigtal
vrijwilligers in het Regionaal Archief Tilburg de levensgeschiedenissen van die studenten uitgezocht en ze
zodoende ‘een gezicht’ gegeven.

Monumentenzorg en archeologie
De gemeente Tilburg timmert op erfgoedgebied ook
flink aan de weg. Regelmatig wordt voorafgaande aan
bouwactiviteiten archeologisch onderzoek verricht.
Jammer alleen dat er relatief weinig over wordt gepubliceerd. Er is de laatste tien jaar zoveel onderzocht
dat stadsarcheoloog Guido van den Eynde blijkbaar
een forse achterstand heeft opgelopen. De laatste
jaren zijn er tal van opgravingen uitgevoerd die een
geheel nieuw licht kunnen werpen op de vroeg-middeleeuwse geschiedenis van Tilburg
In de Omgevingsvisie Tilburg 2040 schetst de gemeente hoe Tilburg er over 25 jaar uit zou kunnen
zien. Die visie geeft ook richting aan de ruimtelijke ontwikkeling van de stad met aandacht voor
het cultureel erfgoed. Het erfgoed moet een duidelijke rol toegedicht worden in het ruimtelijk domein:

Cultuurplan 2017-2020 van de gemeente Tilburg
Het in 2016 door de gemeenteraad vastgestelde Cultuurplan Tilburg 2017-2020 schetst de kaders van het
cultuurbeleid voor de komende periode. Hierin staat een voor het erfgoed belangrijke paragraaf. Deze biedt
voor het erfgoedveld een goede kapstok om de komende jaren verdere activiteiten te ondernemen.
Erfgoed heeft een grote verbindende kracht, waaraan vanuit verschillende bestuurlijke invalshoeken wordt
gewerkt. Daardoor wordt toegewerkt naar een integrale benadering van erfgoed in onze stad: verhalen over
de geschiedenis van Tilburg geven betekenis aan de stad en versterken ons besef van identiteit. Dat draagt bij
aan community-vorming vanuit trots op wat we hebben bereikt. Door verhalen van Tilburg in context te vertellen, krijgen bewoners een scherper beeld van de stedelijke ontwikkeling; hoe Tilburg tot hier is gekomen én
hoe we de stad verder kunnen brengen. Daarnaast wekt een goed gecoördineerde en inzichtelijke presentatie
van de stedelijke ontwikkelingsgeschiedenis de belangstelling van bezoekers aan onze rauwe, experimentele
en daadkrachtige stad. Hoe meer mensen vertrouwd raken met dat beeld, hoe sterker het imago van Tilburg
in stad en (buiten)land. Een stad als Tilburg vraagt om een eigentijdse benadering van deze uitdaging. Met
de erfgoedpartners gaan we ieders kracht benutten om daaraan inhoud te geven. Erfgoed omvat objecten en
collecties, monumenten en stadsgezichten, maar ook historisch waardevolle ensembles, landschappen en bodemarchief. Monumentenzorg streeft naar behoud door ontwikkeling met onder andere instandhouding, leesbaarheid en inspiratie als doel. Dit speelt nadrukkelijk mee in de ruimtelijke kwaliteit. Richtinggevend daarin is
de Omgevingsvisie Tilburg 2040 waarin wij ons richten op het verhaal, of beter de verhalen van de stad. In het
verlengde hiervan wordt in 2016 een werkplan Ruimtelijk Cultureel Erfgoed vastgesteld.
Naast het materiële erfgoed zijn er de stadse, dorpse en regionale tradities en gebruiken die inwoners met
elkaar verbinden; het immateriële erfgoed. Plekken van cultuurhistorische waarde willen we niet alleen inhoudelijk uitlichten, maar ook in fysieke zin met elkaar verbinden door middel van specifieke routes. We benutten
de Omgevingsvisie bij het versterken van de relatie tussen erfgoed en ruimte.
Beleidsdoel 12: bewoners en bezoekers nemen kennis van de verschillende verhalen van Tilburg. Acties:
ontwikkelen gezamenlijk erfgoedprogramma over de cultuurhistorie van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout.
Wie: samen met gemeentelijke erfgoedpartners (in brede zin), City Marketing, Erfgoed Brabant, Onderwijs,
CiST. Wanneer: looptijd cultuurplan. Resultaat: verhalen van Tilburg zijn zichtbaar en toegankelijk.
Niet alleen de presentatie, ook het beheer en behoud van collecties vragen onze aandacht. De collecties
van TextielMuseum en van Stadsmuseum Tilburg, beide eigendom van de stad, vereisen betere opslag en
bescherming. De collectie van Kessels-muziekinstrumenten is tijdelijk opgeslagen in het Dröge-pand. Een
nieuwe, permanente voorziening is hiervoor aan de orde wanneer wij voor het Dröge-pand een nieuwe bestemming hebben gevonden. In de beleidsperiode van dit cultuurplan komen wij daarom met een voorstel ter
verbetering van depotvoorzieningen voor erfgoedcollecties van onze stad.

Kessels Muziek Instrumenten
Museum. (Coll. Kessels
Museum, 2015)

Beleidsdoel 13: depotvoorzieningen voor erfgoedcollecties van Tilburg worden verbeterd. Acties: ontwikkelen voorstel. Wie: gemeente in samenspraak met Mommerskwartier en Kessels. Wanneer: looptijd cultuurplan. Resultaat: voorstel aan de raad strekkende tot verbetering van depotvoorzieningen voor erfgoedcollecties
van Tilburg.

‘Monumenten en archeologische waarden spelen een
belangrijke rol bij het versterken van de identiteit van
stad, dorpen en buitengebied. Het gebouwde erfgoed
vergroot de oriëntatie en herkenbaarheid van wijken
en buurten en draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit
en leefbaarheid. Meer dan randvoorwaarde zie we
cultuurhistorie als een inspiratiebron bij ontwikkeling.’
En daarmee heeft de gemeente een goed punt. Maar
zien wij al iets van die visie in de praktijk? Jazeker,
kijk maar naar gebouwen en gebieden met een rijke
historie die een nieuwe bestemming hebben gekregen
en toekomstbestendig zijn gemaakt. Voorbeelden zijn
de nog lopende ontwikkelingen van industriële en religieuze erfgoedcomplexen zoals Piushaven (o.a. de
IJzergieterij) en Spoorzone, en recent het klooster de
Rooi Harten aan de Bredaseweg, de AaBe-fabriek aan
de Ringbaan-Zuid en Koningsoord in Berkel-Enschot.
‘Rauwe’ of karakteristieke sporen van het verleden
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De nieuwe uitbreiding van de
permanente expositie in het
Peerke Donders Paviljoen.
(Foto Ronald Peeters, 2018)
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zijn of worden mooi ingepast in nieuwe bestemmingen.
Het erfgoedveld is ook een goede gesprekspartner
voor de gemeente. Heemkundekring Tilborch heeft
een werkgroep die zich bezighoudt met het inventariseren en beschrijven van waardevolle panden. Samen
met onder andere Erfgoedvereniging Heemschut afdeling Tilburg en Platform Ruimtelijk Erfgoed Tilburg
geven zij de gemeente ongevraagd advies om waardevolle panden aan te wijzen tot gemeentelijk monument. Toen onlangs door de gemeente het voornemen
werd uitgesproken om 50 naoorlogse panden op de
gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen, was dat
ook mede te danken aan de inzet van deze erfgoedorganisaties.
De erfgoedorganisaties Stichting tot Behoud van
Tilburgs Cultuurgoed, Heemkundekringen (van

Highlights Tilburgs erfgoed: het bezoeken waard
TextielMuseum (industrieel erfgoed / museum / geschiedenis / kunst en
design / educatie / www.textielmuseum.nl)
Natuurmuseum Brabant (oude fabrikantenvilla en voormalige school /
museum / educatie / www.natuurmuseumbrabant.nl)
De Pont (industrieel erfgoed / museum / moderne kunst / www.depont.nl)
Kessels Musiekinstrumenten Tilburg (industrieel erfgoed /
www.muziekinstrumentenmuseum.nl)
Peerke Donders Paviljoen (religieus erfgoed / Peerke Donders Park /
www.peerkedonders.nl)
Spoorzone (complex industrieel erfgoed / horeca / Ontdekstation013 /
Vincents Tekenlokaal / educatie / www.ontdekstation013.nl)
Oude binnenstad / dwaalgebied (historische panden / winkels en horeca /
rondwandelingen door stadsgidsen / https://013straatjes.nl /
www.stadsgidserij.nl)

Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout), Stadsgidserij
Tilburg, Stadsmuseum Tilburg zijn samen met de gemeente Tilburg verenigd in de Werkgroep Open monumentendag. Al vele jaren organiseert deze werkgroep
de jaarlijkse Open Monumentendag in september.

Meer initiatieven
De organisaties zoals Stichting Straat, Stadsgidserij
Tilburg en Stichting Bels Lijntje nemen de erfgoedconsumenten als het waren aan de hand mee langs
het bebouwde erfgoed van stad en streek. Daarbij
organiseren zij ook allerlei culturele (en soms ook
gastronomische) activiteiten. Uit ‘onverwachte’ hoek
komen er eveneens mooie initiatieven. Zo ontwikkelden typografisch vormgever Sander Neijnens en
beeldend kunstenaar Ivo van Leeuwen het lettertype
TilburgsAns dat gebaseerd is op het karakter van
Tilburg. Het bevat een serie pictogrammen die een
overzicht bieden van het erfgoed van de stad.
En wat te denken van de niet aflatende stroom aan
historische publicaties? Heemcentrum ‘t Schoor heeft
in de afgelopen 25 jaar al 50 boeken en boekjes uitgegeven die in de meeste gevallen door het eigen
schrijversteam zijn geschreven. Stichting tot Behoud
van Tilburgs Cultuurgoed is al sinds 1983 uitgever van
het tijdschrift ‘Tilburg’ en gaf sinds 1992 al 25 boeken
uit. Een commerciële partij zoals Gianotten Printed
Media heeft zich enkele jaren geleden als uitgever van
Tilburgse boeken op de markt gestort. Vanaf 2013 zijn
er al 18 delen verschenen in de reeks ‘In Tilburg’

Erfgoed Tilburg
Wat in 2016 op initiatief van Stadsmuseum Tilburg begon als een ‘erfgoedwandeling’ ontwikkelde zich snel
tot de zogenaamde community Erfgoed Tilburg. Meer
dan 30 erfgoedorganisaties komen regelmatig samen,

maken verbindingen met elkaar en beschikken sinds
dit jaar over een eigen website: www.erfgoedtilburg.
nl waarop vele actualiteiten over het Tilburgse erfgoed
staan. Het is ook een portal naar al die organisaties.

BNG Bank Erfgoedprijs 2018
Jaarlijks wordt aan de gemeente met het beste erfgoedbeleid de BNG Bank Erfgoedprijs uitgereikt. De
prijs stimuleert gemeenten om materieel en immaterieel erfgoed breed op te nemen in beleid en praktijk
en bestaat uit een bedrag van € 25.000, beschikbaar gesteld door hoofdsponsor BNG Cultuurfonds.
2018 is de achtste editie. Genomineerde steden waren Deventer, Leiden, Tilburg en Zaanstad. Tilburg
maakte indruk op de jury van de prijs door de sterke
omgevingsvisie en de groeiende community Erfgoed
Tilburg. De uitreiking van de prijs vond op 29 maart
plaats in Zutphen. En de winnaar was Leiden. Ook
Deventer, Tilburg en Zaanstad werden door juryvoorzitter Ina Adema uitgebreid geprezen: “Het is inspirerend wat deze gemeenten presteren. Allen zetten zich
op fascinerende en gepassioneerde wijze in voor hun
erfgoed”. Jammer dus voor Tilburg, maar de stad is
met zijn erfgoed wel nationaal in het nieuws geweest.

Hond te koop!
Hoe de Tilburgse hondenmarkten geleidelijk uit het
stadsbeeld verdwenen
Yvonne Welings*
* Yvonne Welings is
gemeentearchivaris van
Tilburg

De Tilburgse hondenmarkt heeft de gemoederen onder de Tilburgse bevolking en ver
daarbuiten jarenlang bezig gehouden. Vanaf
1962 tot aan de opheffing in 1965 was de
hondenmarkt onderwerp van de landelijke
politiek en pers. De stad kwam zeer negatief
in het nieuws: “Ga naar Tilburg en bekijk
het geboefte, een afspiegeling van wellicht
de diepst gezonken laag in het Nederlandse
gangsterdom.” Met het geboefte werd
vooral de Duitse handelaar Heinz Vieten
bedoeld, die honden opkocht voor vivisectie in Duitsland. Veel meer was er over de
Tilburgse hondenmarkten tot op heden
niet bekend. Met deze bijdrage wordt een
begin gemaakt om de raadselen rondom de
Tilburgse hondenmarkt te ontrafelen.

De hondenmarkt op het Willemsplein
(1920-1938)
Voor de Tweede Wereldoorlog was een hondenmarkt
geen uniek fenomeen in Nederland. In plaatsen als
Eindhoven, Woensel, Rotterdam, Dokkum, Nijverdal
en Volkel bestonden ook hondenmarkten. Daarnaast
waren de hondenmarkten in Duitsland zeer populair.
Een voorbeeld hiervan was de hondenmarkt Apolda
in Thüringen, die zich had gespecialiseerd in het hondenras Dobermannpincher.
De markt op het Willemsplein werd formeel in 1938
beëindigd, maar het feitelijke einde van de hondenmarkt startte vanaf 1965. Een belangrijke oorzaak
voor het stopzetten van de hondenhandel was dat een
hondenmarkt maatschappelijk niet meer aanvaardbaar was. Gevoelens over het dierenwelzijn en daarmee de dierenbescherming speelden een doorslaggevende rol in het debat. Op het Willemsplein werd vanaf
1920 tot 1938 elke zaterdagmiddag een hondenmarkt
gehouden. Het was de Tilburgse gemeenteraad die in
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fing van de hondenmarkt met ingang van 1 december
1938 en Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
keurde het gemeenteraadsbesluit goed.

Het ‘hondenmarktvrije’ tijdperk
(1938-1962)
In maart 1944 vroeg eigenaar C.P. van den Boom van
café Tivoli aan de Bosscheweg toestemming om een
wekelijkse hondenmarkt in de tuin te mogen houden.
De overlast voor omwonenden zou hierdoor beperkt
blijven. Zijn verzoek werd echter niet gehonoreerd. En
ook het verzoek van J.N.Th. de Beer in 1948 voor een
wekelijkse hondenbeurs in de Anna Paulownastraat
werd met het oog op de hygiëne afgewezen.

Heinz Vieten met zijn
vrachtwagen met kisten
jonge honden aan de
Bredaseweg, 1962. (Coll.
Regionaal Archief Tilburg,
foto Persbureau Van
Eijndhoven / Beeld Werkt)
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juli 1920 de wens uitsprak dat bij de vogelmarkt op
het Willemsplein ook honden zouden mogen worden verhandeld. Het college van Burgemeester en
Wethouders zelf stond op het tegengestelde standpunt dat een hondenmarkt tot verkeerde toestanden
en misbruik zou leiden en was tegen de instelling van
een hondenmarkt. De meerderheid van de gemeenteraad stemde echter met een hondenmarkt in, de hoofdelijke stemming in de raad zorgde ervoor dat de hondenhandel op het Willemsplein in 1920 van start ging.
Het aanbod van de honden was divers; rashonden met
of zonder papieren, vuilnisbakkenras, met of zonder
gecoupeerde staarten. De hondenmarkt had eveneens een sociale functie om eens ’te buurten’. Honden
werden niet alleen gehouden als gezelschapsdier,
maar speelden in die tijd ook nog een belangrijke rol
bij het stropen van konijnen. Ook waren ze soms in
dienst als trekhond bij bijvoorbeeld groentemannen en
bewaakten huis en erf.
Meer tegengas tegen de hondenhandel kwam achttien jaar later. De vereniging De Hondenvriend protesteerde in augustus 1938 bij het college van
Burgemeester en Wethouders tegen de hondenmarkt
op het Willemsplein. Bij De Hondenvriend waren veel
klachten over mishandeling binnengekomen en daarbij werd geconstateerd dat de honden soms ziek en
gestolen zouden zijn. De opvatting van binnenstadsbewoners speelde hierbij een rol, het Willemsplein
zou door de honden vervuild worden en de buurtbewoners ondervonden hierdoor overlast. Het college
wilde geen standpunt innemen over de klachten van
De Hondenvriend, immers in 1920 werd hun opvatting door de leden van de gemeenteraad ter zijde gelegd. Dit keer werd de besluitvorming direct aan de
gemeenteraad overgelaten en de gemeenteraad was
het eens met het college. De raad besloot tot afschaf-

Het formele besluit tot opheffing en het niet verstrekken van vergunningen maakte echter geen einde
aan de hondenhandel. In januari 1959 berichtte De
Telegraaf nog over een Tilburgse hondenhandelaar
die zeer jonge Cocker Spaniels pups zonder enige
verzorging per post naar Duitsland had verstuurd.
De politie meldde dat gedurende de periode van september 1961 tot februari 1962 eenenzeventig honden
in Tilburg als vermist waren opgegeven, maar dat er
geen hard bewijs was en dat de schuld bij hondenmeppers gezocht moest worden.
Bij de autoriteiten werd steeds meer duidelijk dat
niet iedere inwoner formeel toestemming vroeg om
honden te mogen verhandelen. In 1961 werd geconstateerd dat de hondenmarkt bij het café van Fer
Mathijssen aan Bredaseweg zo populair was dat de
dierenhandel ‘gevaar voor het rijverkeer’ opleverde.
In de Lange Nieuwstraat werden zelfs de trottoirs gebruikt voor de koopwaar. De gemeentepolitie ontdekte
bovendien een ‘stambomenzwendel’, hondenhandelaren verhandelden valse stambomen met gefingeerde
adressen.

Nieuwe markt aan de Lovense Kanaaldijk
De hoofdcommissaris van politie G. Eissens pleitte
daarom voor een officiële hondenmarkt bij het slachthuis aan de Lovense Kanaaldijk. Tegen het besluit
werden echter verschillende bezwaren ontvangen.
Zo liet In maart 1962 prof. dr. S. Hofstra, voorzitter
van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van
Dieren een tegengeluid horen. Veelzeggend detail, de
plaatselijke afdeling Tilburg was voor. Het Zoo Centre
uit Waterloo waarschuwde het gemeentebestuur, met
name voor de malafide praktijken van Heinz Vieten.
Er zouden honden worden doorverkocht aan Duitse
laboratoria. Ook vele duizenden katten zouden er in
Duitsland zijn verdwenen.
Ondanks al deze bezwaren, stemde de gemeenteraad weer met de hondenmarkt in. Sommige raadsleden hoopten dat door deze verplaatsing de markt
zou doodbloeden. Het nieuwe marktterrein maakte
in ieder geval politiecontroles mogelijk. Andere dierenmarkten werden strikt verboden, zo ook die aan
de Bredaseweg. Maar de officiële hondenmarkt was
wederom een feit, een zaterdagmarkt van 10.00 tot

Het echtpaar Polak-Moor
Uiteindelijk was een bezoek in 1962 van Louise PolakMoor (1908-1995) aan de Tilburgse hondenmarkt
het begin van het einde voor de markt. Louise Polak
zette zich in voor de dierenbescherming en had aldus
veel invloed. Edwina Louise Moor, roepnaam Louise,
was getrouwd met mr. dr. Fred Polak (1907-1985). De
oorlogsperiode was voor het echtpaar een moeilijke
periode. Fred Polak verloor zijn baan als directeur bij
De Bijenkorf en moest onderduiken. De niet-joodse
Louise Polak was actief in het verzet en ontving na de
oorlog diverse onderscheidingen voor haar verzetsactiviteiten. Het echtpaar wist samen met hun drie
kinderen de oorlog te overleven. In 1962 woonde het
echtpaar in Boekelo, vlakbij Enschede. Fred Polak
was directielid bij de Twentse textielfabriek Menko.
De vermissing van haar poes was voor Louise Polak
de directe aanleiding om in actie te komen tegen hondenhandelaar Heinz Vieten.

Hondenhandelaren met
onder andere Heinz Vieten
aan de Bredaseweg lezen
De Telegraaf, 1962. (Coll.
Regionaal Archief Tilburg,
foto Persbureau Van
Eijndhoven / Beeld Werkt)
Hondenhandelaren bij
de hondenmarkt aan de
Bredaseweg, 1962. (Coll.
Regionaal Archief Tilburg,
foto Persbureau Van
Eijndhoven / Beeld Werkt)

15.00 uur. In oktober 1962 werd de introductie van
de markt uit voorzorg echter nog enige tijd uitgesteld
wegens een uitbraak van hondsdolheid in Amsterdam.
Enkele Tilburgse honden die ervan verdacht werden besmet te zijn, werden in observatie geplaatst.
Tijdelijk werd in deze periode door burgemeester
Alphons Panis een hondenmarkt in Enschot toegestaan, of beter gezegd: hij kon een hondenmarkt daar
niet ‘verhinderen’. Op het terrein van het gemeentelijk
slachthuis in Tilburg werden legaal honden verhandeld tot het verbod in februari 1965.

Haar zoektocht leidde tot Vieten, hoewel er geen bewijs was dat hij ook daadwerkelijk haar poes naar
Duitsland zou hebben ontvoerd. Heinz Vieten was
vooral actief in het oosten van het land. De honden en katten werden in kisten per vrachtwagen
naar Duitsland vervoerd. In maart 1962 gaf Louise
Polak een klap aan Heinz Vieten bij de grenspost
Glanerbrug. Ze was wel zo correct geweest om eerst
haar zware ring af te doen. Samen met enkele medestanders was Polak de hondenhandelaar gevolgd vanuit de hondenmarkt in Nijverdal. De vrouwen wilden
controleren of Heinz Vieten de benodigde inentingspapieren zou ophalen.
Vooraf hadden ze de radio en televisie gewaarschuwd
dat er ‘iets’ zou gaan gebeuren. Er kwam slechts één
journalist opdagen, die getuige was dat de vrachtwagen van Vieten werd geopend met hierin de opgesloten honden. Bewust gaf Louise Polak Heinz Vieten een
klap in het gezicht. Hiermee wilde ze een gerechtelijke
procedure uitlokken tegen de export van honden en
katten naar Duitsland, die daar voor vivisectie werden
gebruikt. Vieten deed echter geen aangifte. Maar die
ene journalist zorgde wel voor landelijke publiciteit. In
een groot artikel in De Telegraaf werd aandacht besteed aan de export van Nederlandse honden en katten voor vivisectie doeleinden.

Protestactie in Tilburg
Op een zaterdag in dezelfde maand maart 1962 bezocht Louise Polak de hondenhandelaren aan de
Bredaseweg. Ze kreeg al snel het verzoek het terrein
te verlaten, haar aanwezigheid werd bepaald niet op
prijs gesteld. “Jullie zijn allemaal hondenmoordenaars” schreeuwde Louise Polak de handelaren toe.
Als reactie kreeg zij toen van een omstander een
schop tegen haar been. In mei vervolgde ze haar protestactie in Tilburg, maar toen ze dit keer weer werd
bedreigd schoot ze enkele keren met een alarmpistool
in de lucht. De foto’s bij dit artikel geven een uniek
beeld van de Tilburgse hondenmarkt in 1962. Door
toeval werden ze ontdekt in het negatievenarchief van
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het Persbureau Van Eijndhoven, nu Beeld Werkt geheten.
Fred Polak, de man van Louise, was lid van de Eerste
Kamer namens de Partij van de Arbeid. Als de parlementariër stelde hij in 1964 Kamervragen over de
Tilburgse hondenmarkt. Kern van zijn betoog was dat
de honden veelal afkomstig zouden zijn van diefstal,
heling en verduistering. Het antwoord van staatssecretaris Van de Laar stelde hem niet tevreden.
Maatregelen zouden alleen tot doel hebben dieren te
beschermen tegen slechte behandeling, maar niet om
de herkomst te traceren. Om deze reden werd er een
verplichting ingevoerd tot het houden van een register
door de handelaren, waarin de naam van de verkoper
en de koper moest worden opgeschreven, evenals het
signalement van het dier. Aldus geschiedde, in oktober 1964 trad het Honden-en Kattenbesluit in werking. Louise Polak bleef tot tenminste in 1966 actie
voeren tegen vivisectie.

Einde van de hondenmarkt
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Meisje met hond aan de
Bredaseweg, 1962. (Coll.
Regionaal Archief Tilburg,
foto Persbureau Van
Eijndhoven / Beeld Werkt)

Het Honden- en Kattenbesluit, waarmee de handel
van honden en katten door particulieren formeel werd
verboden, betekende het einde van de hondenmarkt.
De scheidslijn tussen wie nu professioneel en wie
privé honden verhandelde was moeilijk te controleren.
Daarnaast zorgden de voorschriften voor veel meer
administratie, waardoor er meer markt- en politiepersoneel nodig zou zijn. De hondenmarkt te Tilburg werd
bij raadsbesluit van 29 januari 1965 met ingang van
1 februari opgeheven. Of dit honden- en kattenbesluit
toen echt heeft geleid tot een einde van het verhandelen van honden en katten naar het buitenland voor
vivisectie-doeleinden wordt in kringen van de dieren-

bescherming nog steeds betwijfeld. Daarbij bleef de
handel in honden voor verschillende inwoners een
aantrekkelijk idee.
Al snel na de opheffing ontving de opperwachtmeester N. Lubbers uit Berkel-Enschot in februari 1965 berichten dat Duitse, Belgische en Nederlandse hondenhandelaren op de kruising Enschotsebaan-Kruisstraat
wederom handelden in honden. Het stamcafé was
Kerkzicht. De kastelein van Kerkzicht Jan van Breugel
en de pastoor C. van Acht ontvingen anonieme branddreigingen met de boodschap dat de hondenhandel
moest ophouden. Ook een kantoorhouder van de P.T.T.
en de zusters trappistinnen werden ‘gewaarschuwd’.
Later bleek dat een vrouw uit Helvoirt met psychische
problemen deze anonieme dreigbrieven had geschreven.
De gemeenteraad Berkel-Enschot nam in november
1965 een besluit om de hondenhandel te verbieden.
Slechts één verzoek kwam vijf jaar later bij het
Tilburgse gemeentebestuur binnen om de hondenmarkt nieuw leven in te blazen. In 1970 vroeg een F.J.
Benders toestemming om een hondenbeurs te starten
in de Professor Keesomstraat. Dat verzoek werd direct afgewezen.
In oktober 1971 werd de Tilburgse handelaar A.P.A.
van der Velden aan de Belgisch-Nederlandse grens
bij Wernhout aangehouden. Hij vervoerde 116 uit
Engeland geïmporteerde honden op een kwellende
manier, terwijl ze niet waren ingeënt. Van dit transport
stierven er 16 en uit een veterinair onderzoek bleek
later dat paratyfus hiervan de oorzaak was. Van der
Velden kon de honden miserabel, in te kleine kisten,
vervoeren want ‘uitvallen’ onderweg kwamen niet
hard aan. De inkoopprijs van elk dier was 150 gulden
en de verkoopprijs 300 à 600 gulden. Illegale hondenhandel bleef dus ook na 1970 nog enige tijd een probleem.

Bronnen
- Regionaal Archief Tilburg, Gemeentebestuur Tilburg 1938-1985 (484),
inventarisnummer 3701.
- Diverse kranten: via Delpher
- Gemeentearchief Schiedam, Streekarchief Langstraat Heusden
Altena, Erfgoed Leiden
- Koninklijke Bibliotheek, Verslagen Eerste Kamer, Vaststelling hoofdstuk
VIII (12 mei 1964), 839.
- Ad van den Oord en Wil van Oosterhout, Berkel-Enschot-Heukelom,
drie zielen en een bestuurlijk hart (Berkel-Enschot 1996).

Van Arke Noachs tot Sint Filippus
De leerlooierij van Frie van der Aa
Theo van Etten*

* Theo van Etten (1963)
is samensteller van
bedrijfsboeken en
jubileumuitgaven. Hij
onderzocht de geschiedenis
van de baksteenfabricage in
Tilburg en het buitengebied
‘De Rauwbraken’. Beide
onderzoeken publiceerde
hij in boekvorm: ‘Stenen uit
de Rauwbraken’ (2011) en
‘Verdwenen Rauwbraken’
(2017).

In dit artikel neem ik u mee naar de
Hoefstraat van zo’n 100 jaar geleden. Om
precies te zijn: Hoefstraat 83, de plek waar
de looierij van ‘Frie’ van der Aa ooit stond.
Aan de hand van zijn verhaal krijgt u een
beeld van het familiebedrijf. Daarnaast komt
in het kort de geschiedenis van het regionale
leerlooien aan bod. Een overzicht van de
belangrijkste ontwikkelingen in het productieproces, geeft u tenslotte een globaal beeld
van het leerlooien in de periode rond 1900.

Sint Filippushof
Een bedrijfsuitbreiding
vormde vaak aanleiding om
de heuglijke gebeurtenis
op beeld vast te leggen.
Hiervoor werd speciaal een
fotograaf ingeschakeld. Deze
foto, waarop de werknemers
gewillig poseren, dateert van
1928 en is kort na de laatste
uitbreiding van 1927/1928
genomen. Het gedeelte op
de voorgrond is de nieuwe
‘vleescherij’. (Coll. Regipnaal
Archief Tilburg)

Daar stond ik dan met die oude foto in mijn hand. Met
daarop een vergeeld beeld van een overduidelijk zeer
oud fabrieksgebouw. Mensen poseerden gewillig voor
de fotograaf; hij was waarschijnlijk op speciaal verzoek komen opdagen. ‘1928 - leerlooierij G. v.d. Aa’
luidde het bijschrift.
Ik ontdekte dat het fabriekscomplex van de foto
aan de Hoefstraat had gestaan, op de plaats waar
vandaag een markant appartementengebouw het
straatbeeld domineert. Alle woningen hier dragen het
adres Sint Filippushof, een straat die pas in 2007 ontstond, nadat de oude gebouwen waren afgebroken.
Opvallend vond ik dat het appartementenblok niet
haaks, maar schuin ten opzichte van de Hoefstraat is
gesitueerd. Net als ooit het gebouw op de foto.

Toch wel een bijzondere situatie, waar ik meer van
moest weten.

Die geur…
Het oude gebouw bleek de paardenstuitenlooierij van
Godefridus van der Aa te betreffen. Een leerlooierij die
zich specialiseerde in het bewerken van een bijzonder
soort leder. Het werd namelijk gemaakt van paardenhuid, maar dan specifiek van de bilpartij. Dat leverde
volgens velen het beste leer op dat je maar kan hebben. De lederindustrie, in die tijd op de textiel na de
belangrijkste nijverheidstak in Tilburg, huisvestte ooit
tientallen leerlooierijen in onze stad.
Tegenwoordig is de bedrijfstak hier volledig verdwenen. Dat vinden de meeste mensen overigens niet zo
erg, gezien de stankoverlast die deze bedrijven vaak
met zich mee brachten. Deze wordt vaak geweten
aan de riekende bezinkbassins, blauwsloten en looikuipen. Maar volgens leerlooiers vielen de geuren
van het looiproces echter wel mee. De belangrijkste
oorzaak van de stank zou hebben gelegen bij het niet
tijdig opruimen van afvalhuid, waardoor het vlees vervolgens begon te rotten. Dit veroorzaakte veel overlast voor omwonenden.
Naast restanten van gebouwen, heeft de leerindustrie
ook haar sporen in de bodem achtergelaten. En die
zijn niet altijd even positief. Vroeger werd het afvalwater via bezinkputten en vloeivelden vaak rechtstreeks
geloosd op het oppervlaktewater. Resten van chroom,
verf en kleurstoffen drongen zo de grond in, waardoor
de bodem ernstig verontreinigde. Terreinen waar een
leerlooierij werd afgebroken voor herontwikkeling
moesten dan ook vrijwel altijd gesaneerd worden,
voordat er nieuwbouw kon worden gepleegd.

Leerlooien in Noord-Brabant
De provincie Noord-Brabant beschikt van oudsher
over perfecte voorwaarden voor het looien van huiden. De verschillende riviertjes tussen de dekzandruggen zorgden voor voldoende (niet-ijzerhoudend)
water en op de schrale zandgronden groeiden volop
eikenbomen. De hier aanwezige veeteelt garandeerde
een constante aanvoer van huiden. In 1815 werden er
ongeveer 250 looierijen geteld, die aan 330 mensen
werk boden. Aanvankelijk waren dat eenmansbedrijven met één, hooguit twee knechten in dienst. Vanaf
circa 1850 ontstonden er concentraties rond Breda,
Tilburg en Waalwijk. Aan het eind van de negentiende
eeuw waren er in Noord-Brabant bijna 550 leerlooi-
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Bazaantjes
In Tilburg werden vroeger vooral schapenhuiden
gelooid. In de zeventiende eeuw werden deze
verwerkt tot het zogenaamde ‘bazaanleder’
(schapenleer) dat onder de naam ‘Tilburgsche
bazaantjes’ op de markt werd gebracht.
Aanvankelijk werd dit gebruikt voor het inbinden van boeken, later voor het vervaardigen van
paardentuig, hamen en schootsvellen.

Het gezin Van der Aa

Door de afbraak van de
oude leerlooierij ontstond
er ruimte voor een
appartementencomplex én
een straat. Geheel in lijn met
de overige straten in de wijk,
die allemaal naar heiligen
zijn genoemd, werd voor
Sint Filippushof gekozen.
Toevallig is Sint Filippus ook
patroonheilige van
de leerlooiers.
(Foto Theo van Etten)
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In de leerlooierij van de Firma
Cornelis Ackermans aan het
Wilhelminapark maakte men
vachezoolleder, technisch
leder en kuipgelooid leder.
De tonnen op de voorgrond
bevatten looiextracten,
die gebruikt werden bij
vachelooiing. Foto 1928.
(Coll. Regionaal Archief
Tilburg)

erijen actief. De Frans-Duitse oorlog (1870-1871),
de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) en de wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog leidden tot grote bloei van de Brabantse en dus ook de
Tilburgse leerindustrie. In 1950 waren 124 van de 163
looierijen in Nederland in Noord-Brabant gevestigd.
Tegenwoordig kennen we in Midden-Brabant Rompa
Leder B.V. in Rijen en Ecco Leather B.V. in Dongen als
laatste ‘overlevenden’.
In 1816 telde Tilburg tien looierijen, waarna het aantal opliep tot 34 in 1870. Bekende Tilburgse bedrijven
waren Pessers (Hasselt), Mannaerts (Lijnsheike) en
Van Arendonk (Korvel). In de jaren zestig bestond ‘De
Hinde’ in de Bisschop Zwijsenstraat nog en met de
sluiting van Schenkers aan het Wilhelminapark verdween de laatste looierij in Tilburg.
De meeste kleine looierijen ontstonden in het noordelijk stadsdeel (de herdgangen Veldhoven, Goirke,
Hasselt en Heikant). Omdat drogen in de open lucht
vanwege het natte klimaat niet mogelijk was, werden
speciale bedrijfsgebouwen opgericht. Deze bestonden
vaak uit een stenen onderbouw, waarin de looierij was
ondergebracht en een houten bovenbouw met luchtkleppen: de drogerij. Daartussen bevond zich de touwerij waar het leer werd afgewerkt.

Godefridus van der Aa wordt geboren op 2 maart
1854 in Hulsel, als zoon van Christiaan van der Aa
en Josephina van Gisbergen. ‘Frie’, die ook wel Goof
wordt genoemd, is de middelste van vijf kinderen.
Naast zijn oudere zus Johanna en broer Cornelis worden er na hem nog twee zusjes geboren: Philomena
en Petronella.
Frie begint als looiersknecht en wordt vervolgens
‘schaftenmaker’, een belangrijk ambacht in de
schoenmakerij. De beroepencombinatie schoenmaker-leerlooier komt overigens vaker voor. Niet alleen de grote schoenfabrieken in de Langstraat, ook
Tilburgse bedrijven als Mannaerts en Van Arendonk
looien in eigen beheer.
In 1881 trouwt Frie met de acht jaar oudere Maria
Elisabeth Rijnen. ‘Bets’ Rijnen is geboren op 14
maart 1846 in Tilburg als dochter van Johannes
Rijnen en Wilhelmina Wijtens. Het stel vestigt zich in
een klein huisje in de Tilburgse Hoefstraat. Al snel
volgt er gezinsuitbreiding. In 1882 wordt dochter
Josephina Maria geboren en een jaar later volgt een
tweede dochter: Wilhelmina Maria, kortweg Mina.
Dolgelukkig zijn Bets en Frie als ze in 1885 een zoon
krijgen. Met de geboorte van Christ (Christianus
Josephus) lijkt de bedrijfsopvolging immers geregeld. Hierna krijgen Bets en Frie nog twee zonen:
Jan (Joannes Petrus Martinus (1888) en Willem
(Wilhelmus Josephus (1890).

Arke Noachs
Tussen 1881 en 1889 verhuist het gezin naar een

Schaftenmaker
Een ‘schaft’ of ‘schacht’ is het deel van een
schoen of laars dat om de enkel en het onderbeen heen zit. De schachtenmaker vervaardigt
dus het bovenwerk van schoenen en laarzen. Hij
begint bij de leest (een kopie van de voet in hout)
waarop hij een patroon maakt. Daarna wordt het
leer gesneden in de vorm van dat patroon. Het
beroep bestaat tegenwoordig nog steeds. Vooral
bij orthopedisch schoentechnische bedrijven is
de schachtenmaker een pure ambachtsman.

Godefridus – ‘Frie’ – van
der Aa (1854-1928) en
zijn vrouw Maria Elisabeth
– ‘Bets’ – Rijnen (18461912). (Coll. Regionaal
Archief Tilburg)

ruimere woning in de Hoefstraat, die naar verluid de
naam ‘Arke Noachs’ draagt. Het huis is vooral interessant vanwege de hoeveelheid grond, die Frie hard nodig heeft om zijn toekomstplannen te verwezenlijken.
En zo gaat na jaren van hard werken een lang gekoesterde wens van Frie in vervulling: hij start een eigen
leerlooierij. Het huis van Bets en Frie biedt voldoende
ruimte en ook de gebouwen zijn al voorhanden. In
1897 vraagt Frie een Hinderwetvergunning aan voor
het oprichten van “een leerlooierij met bewaarplaats
voor leder en huiden”.

de aanvraag uit 1911 geeft een goed beeld hoe de
leerlooierij destijds was ingericht.

Frie specialiseert zich in het looien van ‘paardenstuiten’. Dit leer wordt vervaardigd van het achterste van
een paard. Het wordt voor bijzondere toepassingen
gebruikt en is door de relatief beperkte hoeveelheid
paardenstuiten die voorhanden zijn, vaak bijzonder
duur. De methode van het bewerken van paardenleer is honderden jaren geleden ontstaan in Spanje,
in de stad Cordoba. Het Franse woord ‘cordonnier’
(schoenmaker) is ervan afgeleid. Maar ook de leersoort Cordovan bijvoorbeeld, waarvan hoge kwaliteit
schoenen worden gemaakt, komt er vandaan.

“De billen van een paard geven het beste leer. Het
heeft een vaste structuur en is daardoor zeer geschikt om hoge kwaliteit schoenen van te maken.
Specialisatie vormde het bestaansrecht van een
looierij. In tegenstelling tot nu, waarin alles gemechaniseerd is, waren de bedrijven namelijk niet
flexibel genoeg om verschillende leersoorten door
elkaar te bewerken.”
(Sjors van Iersel, Het LeerLokaal)

Groei
In 1899 doet het ‘walkvat’ zijn intrede in Nederland.
Hierdoor kan het looiproces aanzienlijk versneld
worden. Waar voorheen huiden jarenlang in kuipen
werden gehangen, gebeurt het looien nu op mechanische kracht. De procestijd bedraagt nog ‘slechts’ vier
weken. Frie is een moderne ondernemer en schaft
in 1904 een walkvat aan. Hij brengt het onder in een
nieuw gebouwtje van circa drie bij drie meter. Hierin
staat ook de gasmotor die voor de aandrijving zorgt,
vandaar dat hij deze ruimte ‘machinekamer’ noemt. In
1911 volgt opnieuw een uitbreiding. Er kan nu gesproken worden van een echte fabriek. Opnieuw wordt
een aanbouw gerealiseerd en het machinepark uitgebreid. Als gevolg daarvan komt er ook een zwaardere
gasmotor in het bedrijf. Een tekening die behoort bij

Bonje met de buren
De uitbreiding van 1911 komt echter niet zonder slag
of stoot tot stand. Adriana en Adrianus Smulders, de
buren van Bets en Frie, hebben het even gehad met
de steeds maar groter wordende leerlooierij. Hun

Over het looien van paardenstuiten

“Er werd inderdaad gezegd dat paardenbillen het
beste leer opleverden en dat het vooral geschikt
was voor schoenen. Maar volgens mij werd er
maar weinig gespecialiseerd. Looierijen looiden
alles. En als de klant paardenleer wilde hebben,
dan werd het beschikbare materiaal natuurlijk als
paardenleer verkocht. Zo ging dat.”
(De heer Roovers, voorheen eigenaar van leerlooierij Roovers in Rijen)
“Het leer van paardenbillen heeft de vorm van
een 8: twee ronde schijven met een verbindingsstuk ertussen. Dat is precies genoeg om één paar
schoenen van te maken. Overigens heeft het leer
van ezelbillen eenzelfde kwaliteit. Alleen is de
vorm anders, namelijk driehoekig.”
(Sjors van Iersel, Het LeerLokaal)
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Tekening behorende bij
de bouwaanvraag voor
de uitbreiding van de
leerlooierij van Frie van
der Aa, 1911-1913. Op
de tekening onder andere
een nieuwe aanbouw met
drie gemetselde kalkputten
(kalkerij), in de looierij twee
kalkputten en vier looiputten
en een stoommachine voor
verwarming. (Coll. Regionaal
Archief Tilburg)
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De Hoefstraat in 1918 ter
hoogte van de kerk van de
Heilige Antonius van Padua,
waar op dat moment een
uitvaart gaande is. Tegenover
de kerk lag de steenfabriek
van Johannes Cornelis
(‘Nilliske’) Claesen. Links
van de schoorsteen staat
zijn woonhuis (tegenwoordig
is dat het adres Hoefstraat
214). (Coll. Regionaal
Archief Tilburg)

weiland grenst aan het perceel van Van der Aa en
wordt slechts gescheiden door een sloot. En daarover gaat hun klacht. Want volgens Smulders loost
Frie het vuile afvalwater in deze greppel. De klacht
wordt als volgt geformuleerd: “Behalve dat het water
een onaangename geur afgeeft en een leelijke gele
kleur heeft, schijnt het voor het vee ook gevaarlijk te
zijn. Tenminste in 3 jaren zijn 11 koeien van reclamant
gestorven en dit wordt door hen vooral geweten aan
het vuile water der looierij, dat ook over en langs zijne
gronden loopt. Zelfs het water uit de laafkuipen wordt
door den aanvrager langs open greppels afgevoerd.”
Broer en zus Smulders pleiten er dan ook voor dat Van
der Aa wordt aangesloten op het gemeenteriool, zodat het water voortaan via die weg wordt afgevoerd.
Blijkbaar heeft de wrevel van de familie Smulders een
andere oorzaak. Want een ambtenaar die de situatie ter plaatse onderzoekt, constateert het volgende:
“Voorheen loosde Van der Aa afvalwater in een greppel die uitkwam op de openbare waterloop. Omdat de
greppel voor de helft eigendom was van Smulders, betaalde Van der Aa jaarlijks NLG 5,- aan Smulders. Toen
in de Hoefstraat riolering werd aangelegd, sloot van
der Aa zijn huis en bedrijf daarop aan, waardoor het

afvalwater voortaan rechtstreeks de riolering in liep.
Hierop stopte van der Aa de betaling aan Smulders.”
De ambtenaar stelt tevens vast dat de sloot droog
staat, waaruit blijkt dat Van der Aa er geen water
meer in loost. De twee kuipen die hij dagelijks leegt,
gaan volgens Frie rechtstreeks het riool in. Adriana
Smulders werpt daarop tegen dat de droogstand komt
doordat Frie de sloot zou hebben uitgediept. Ook wijst
zij op een gat in de muur van de looierij, waaruit nog
water in de sloot terecht kan komen. Na de belofte
van Frie dat hij dit gat zal dichten, wordt de zaak afgedaan. Het is een begrijpelijke reactie van de familie Smulders. Met lede ogen zien zij een, ook voor die
tijd, vervuilend bedrijf groeien en zich uitbreiden in de
richting van hun eigendom en grootste goed: het vee.
De angst om daar de dupe van te worden, heeft hen
waarschijnlijk in verzet gebracht. Deze officiële klacht
was mogelijk een poging om het naderend onheil te
stoppen.

Hoefstraat: een ‘kaaiweg’ met
‘hobbelkeien’
De Hoefstraat vormt samen met de Koestraat
een eeuwenoude verbindingsroute tussen het
noordelijke Tilburg (Heikant) en het huidige centrum (Heuvel). De weg komt al op de oudste
plattegrond van 1760 voor als ‘Hoefstraatje’.
Mogelijk verwijst de naam naar de eeuwenoude
hoeve ‘Spechtenborg’. Hoe moeten we ons de
Hoefstraat in de tijd van Van der Aa voorstellen?
Volgens een onbekende auteur die rond 1900 in
de straat opgroeide, was het een ‘kaaiweg’ met
‘hobbelkeien of kènderköpkes’. Aan beide zijden hiervan lag een voetpad en, daar waar geen
huizen stonden, liep een sloot met struikgewas
of schaarhout. De meeste huizen hadden een
‘stoepke’ van slechts enkele tegels voor de deur
en geen dakgoot. In het oog springende locaties
aan de Hoefstraat waren de kerk van de Heilige
Antonius van Padua en de steenoven van Nilliske
Claesen. Er woonden veel thuiswevers.

Met een meetmachine werd
de oppervlakte van een stuk
leer gemeten. Belangrijk
werk want het bepaalde de
prijs. Dit exemplaar staat in
museum ‘De Looierij’
in Dongen.
(Foto Theo van Etten)

Christ van der Aa:
oprichter van de KVL in Oisterwijk

Alleen verder
1912 is een droevig jaar voor Frie en zijn gezin: op
66-jarige leeftijd komt Bets te overlijden, veel te
jong nog. Frie zal het voortaan alleen moeten rooien.
Weliswaar met hulp van zijn kinderen Mina, Christ,
Jan en Willem, die allen meewerken in het bedrijf. Het
werk moet echter door en samen met de kinderen laat
Frie zijn bedrijf verder groeien. In 1913 voegt hij een
glansstootmachine en een meetmachine aan het machinepark toe. Daarnaast komt er een stoommachine
in het bedrijf. Niet voor het aandrijven van machines,
maar puur voor verwarming van de werkruimte.
Nu Bets is overleden en Frie zelf ook al aardig op
leeftijd begint raken, denkt hij na over zijn opvolging.
Logisch lijkt dat zijn oudste zoon Christ de looierij zal
voortzetten; hij kent het vak inmiddels door en door
en heeft een goed zakelijk talent. Maar Christ heeft
andere plannen, hij heeft verkering gekregen met de
dochter van een Oisterwijkse looier: Cornelia van de
Ven. Zij wil haar woonplaats niet verlaten en Christ

Jan, Christ en Willem van der
Aa bij de kalkput. Opvallend
is dat Christ als enige geen
gereedschap in zijn handen
heeft. Zou hij toen al hebben
nagedacht over een carrière
als directeur van zijn eigen
bedrijf? (Coll. Wilfried Prins)

In 1916 vertrekt Christ van der Aa naar
Oisterwijk. Kort daarvoor is hij getrouwd met
Cornelia van de Ven, de enige dochter van een
Oisterwijkse looier. Met diens financiële hulp
start hij samen met Jan Vermetten een leerfabriek die zal uitgroeien tot de N.V. Lederfabriek
Oisterwijk, ook bekend als KVL. Enkele jaren
later verkoopt Christ het succesvolle bedrijf aan
een Amsterdamse handelsmaatschappij, maar
blijft zelf directeur.
Het personeelsbestand groeit van 500 mensen naar 1200 in 1939. In 1941 overlijdt Christ
van der Aa na een kort ziekbed en de eigenaren
Adler en Oppenheimer moeten vanwege hun
joodse achtergrond vluchten voor de Duitsers.
Oppenheimer wordt in een concentratiekamp
vermoord. De fabriek wordt door de Duitsers bezet. Na de oorlog kent de fabriek ups en downs.
In de jaren 90 is bedrijfssluiting onvermijdelijk
en de laatste 85 werknemers worden ontslagen.
Tegenwoordig vinden veel bedrijven en bedrijfjes
een onderkomen in de voormalige KVL.

start in Oisterwijk een eigen leerlooierij. Een besluit
dat hem geen windeieren zal leggen. Mina, Jan en
Willem blijken wel honkvast en Frie zet zijn bedrijf om
in een vennootschap: Firma G. van der Aa is geboren.
Het bedrijf heeft inmiddels meerdere mensen in vaste
dienst, waaronder een aantal die al heel wat jaren
trouw zijn aan Frie en zijn leerlooierij.

Voor- en tegenspoed
Met de looierij van Frie gaat het goed. De Eerste
Wereldoorlog is daar ongetwijfeld debet aan. Er is
grote behoefte aan legerkleding, waaronder laarzen
en paardentuig. Zo ontstaat er opnieuw behoefte
aan extra werkruimte. In 1918 komt er een nieuw gebouw, waarvan het dak gedeeltelijk uit glas bestaat.
Hierdoor is er voldoende lichtinval voor de huidenbereiders om hun werk naar behoren te kunnen uitvoeren. In deze nieuwe ruimte zijn dagelijks drie man bezig met het afwerken van het leder. Een stolmachine,
een splitmachine en een schaafmachine worden aan
het machinepark toegevoegd. Ook wordt een pomp
geplaatst voor de aanvoer van bedrijfswater. In 1924
wordt de oude stoomketel vervangen door een nieuwe. Deze is fors groter en er moet dan ook een speciaal ketelhuis voor worden gebouwd. De bijbehorende
schoorsteen reikt tot 17 meter boven het maaiveld.
In 1927 volgt de laatste grote uitbreiding van het bedrijf. Aan de westzijde van het complex voegt Frie een
gebouw toe, waarvan hij de benedenverdieping inricht
als ‘vleescherij’. Op de bovenverdieping komen twee
magazijnen en een ververij. Met deze aanbouw ontstaat het gebouw dat we kennen van de foto uit 1928.
Voor de aandrijving van de nieuwe machines zijn maar
liefst vijf elektromotoren nodig.
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1993 wordt dat bedrijf overgenomen door de meubelfabriek Echo Holland B.V., die in 2001 zijn deuren weer sluit. Er volgen plannen voor woningbouw.
Verschillende bodemonderzoeken tonen echter aan
dat de grond vervuild is. Niet alleen door de looierij,
ook de meubelfabriek heeft zijn sporen achtergelaten.
Een ander ‘obstakel’ is de aanwezigheid van tafeltennisvereniging SBM, die onderdak heeft in een deel van
het oude bedrijfspand. Nadat die verhuisd is naar het
Bart van Peltplein, kan in 2005 de sloop beginnen. In
2006 zijn alle opstallen verdwenen. Een nieuw wooncomplex heeft alle herinneringen aan het oeroude
ambacht dat hier ooit werd uitgeoefend, weggevaagd.
Alle sporen? Nee, want volgens een bewoonster van
het Sint Filippushof, zoals het hier tegenwoordig heet,
zitten er nog resten van de oude schoorsteen onder
haar schuurtje!
Het personeel van N.V.
Stoomschoenfabriek J.A.
Ligtenberg in Dongen bij
de viering van het 50-jarig
bestaan in 1931. (Coll.
Regionaal Archief Tilburg)

Op 24 januari 1928 overlijdt Godefridus van der Aa, 73
jaar oud. Jan trekt in bij zijn zus Mina, die verderop in
de Hoefstraat woont. Daar heeft zij in 1921 een ‘heerenhuis’ laten bouwen. Tegenwoordig is dat het adres
Hoefstraat 260. Broer Willem kan niet achterblijven en
laat in 1933 eenzelfde woning in spiegelbeeld tegen
die van zijn broer en zus aan bouwen: Hoefstraat 262.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog blijft rampspoed de
familie Van der Aa niet bespaard. Willem overlijdt in
1941, nog maar 50 jaar oud. Tot overmaat van ramp
overlijdt broer Christ een half jaar later. Een hersenbloeding wordt hem op 55-jarige leeftijd fataal.

Bedrijfsovername
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Gedenknaald bij de KVL
in Oisterwijk, geplaatst bij
gelegenheid van het 25-jarig
bestaan. Christ van der
Aa mocht dit jubileum net
niet meer meemaken: hij
overleed kort daarvoor.
Foto Theo van Etten)

Mogelijk hebben al deze ontwikkelingen ertoe geleid
dat de firma in 1942 wordt omgezet in een commanditaire vennootschap. Door de algehele malaise in de
leerindustrie lijkt het erop dat het einde van het familiebedrijf nadert. Een laatste poging om de ooit zo
succesvolle onderneming te laten voortbestaan wordt
ondernomen. In 1946 neemt de Dongense leerfabriek
van de familie Ligtenberg het bedrijf over. Petrus
Ligtenberg en zijn zoon Ludovicus zwaaien voortaan
de scepter in de voormalige paardenstuitenlooierij. De
naam van Godefridus blijft echter aan de firmanaam
verbonden.

Met dank aan Anton van Dorp (Heemkundekring Het Kwartier van
Oisterwijk), Kees van Wanrooij (museum De Looierij), Sjors van Iersel
(Het Leerlokaal) en de heer Roovers.

Bronnen
- Hennie van den Berg (e.a.), 100 verhalen van de looierij / KVL
Oisterwijk (Oisterwijk, Het Kwartier van Oisterwijk, 2016).
- M. van den Dries, ‘Memoires van een 76-jarige uit zijn kindertijd’, in:
Actum Tilliburgis, Heemkundekring Tilborch, 1973, nr. 4, blz. 9-13.
Regionaal Archief Tilburg
- Adresboeken
- Bevolkingsregister
- Collectie bidprentjes
- Collectie Hinderwetvergunningen
- Collectie sloopdossiers

In 1954 wordt de firma een Naamloze Vennootschap,
de ‘N.V. Lederfabriek G. van der Aa’. Het bedrijf houdt
zich dan officieel bezig met de ‘fabricage van en handel in leder, lederwaren en aanverwanten artikelen
en het verwerken van en handel in huiden.’ Petrus
Ligtenberg wordt commissaris. Ludovicus is directeur
en houdt kantoor aan de Ringbaan-Oost. Jan van der
Aa maakt dit nog maar net mee: hij overlijdt op 30 mei
1955, 67 jaar oud. Op 15 augustus 1969 valt het doek
voor de leerlooierij. Tijdens de vergadering van aandeelhouders wordt besloten om het bedrijf op te heffen. Dit betekent het einde van 75 jaar leerlooien in de
Hoefstraat.

Een nieuwe bestemming
Nog in hetzelfde jaar richt meubelmaker Th. de Kruijff
in de voormalige looierij een meubelfabriek op. Later
verbouwt hij het oude woonhuis tot meubelzaak. In

Websites
- www.tilburgopdekaart.nl
- www.advandenoord.nl
- www.boei.nl
- www.cubra.nl
- www.geheugenvantilburg.nl
- www.wikipedia.nl
- www.ad-konings-familieverhalen.nl
- www.zwartjes.nl

Diversen
- Kranten (Tilburgsche Courant, Nieuwe Tilburgsche Courant)
- Handelsregister (BHIC)
- Verkennend bodemonderzoek Hoefstraat/St. Pieterstraat (VBP
Holland BV, december 2001)
- Historisch onderzoek Hoefstraat 83 (Geofox, april 2002)
- Straatnamenbesluit (aanv. 116, 2006)

Wolhandelaren,
katoen- en zeepfabrikanten
Vier generaties familie Deen in de Tilburgse textiel
To n W a g e m a k e r s *
* Ton Wagemakers is
socioloog en textielhistoricus.

Van Spaendonck, Van den Bergh, Diepen,
Van Dooren, Eras, Swagemakers, Pessers,
Dröge en Mommers zijn bekende Tilburgse
textielgeslachten. Zij maakten van Tilburg,
zoals P.J.M. van Gorp treffend omschreef,
‘eens de WOLSTAD van Nederland’. In
de schaduw van de wol blijft vaak de
Tilburgse katoennijverheid onbeschreven.
Gezichtsbepalend voor deze activiteit is de
familie Deen geweest. Daarnaast komen we
hen tegen als wolhandelaren en in de zeepfabricage voor de textiel. Hoogste tijd voor
een uitgebreide schets van deze onderbelichte Tilburgse textielfamilie.
De familie Deen, die we hier onderzoeken, vindt haar
Nederlandse oorsprong in Oisterwijk. Over het land
van herkomst van stamvader Mozes Hartog is niets
bekend. We weten dat hij in Oisterwijk schoolmeester
is geweest en getrouwd met Catharina Abraham, afkomstig uit Duitsland. Ze krijgen drie kinderen, waaronder Joseph. Mozes Hartog overlijdt op 2 december
1779 te Oisterwijk.1

Op 7 januari 1863
kreeg Mozes Deen
‘firma Gebroeders Deen
Callicots fabriekanten’
toestemming een fabriek met
‘stoomwerktuig van twintig
paardenkracht’ te bouwen
in de wijk Heuvel op perceel
sectie L nr. 1372, op het
voormalige exercitieterrein
van de Lancierskazerne
tegenover de
textielfabriek van BeKa.
Aquarel van het voormalige
fabriekscomplex (sinds 1909
eigendom van BeKa)
van de Gebr. Deen aan de
St. Josephstraat door
G. Röder, 1913.
(Coll. TextielMuseum, Tilburg)

Joseph Deen / marchand des laines
In november 1811 neemt Joseph, inmiddels woonachtig in Tilburg, voor hem en zijn twee dochters de
achternaam Deen aan. Naar zijn geboortedatum kunnen we alleen gissen: in de jaren 1773 – 1780. Hij was
in juni 1807 te Oisterwijk getrouwd met Betje Isaacs.
Enige jaren later begint een uittocht van joodse han-

delaren van Oisterwijk naar Tilburg. Het zijn gouden
tijden in de Tilburgse textiel, dankzij de veldslagen en
de oorlogen van keizer Napoleon. Grote militaire orders zorgen voor een ongekende bloei. Voor handelaren en ondernemers liggen er kansen. Ook Joseph
pakt die kans en vestigt zich als ‘marchand des laines’
(koopman in wol). Hij en andere joodse (wol)handelaren uit Oisterwijk worden met argwaan bekeken; de
Tilburgse katholieke wolhandelaren vrezen voor hun
handel. Als de wollenstoffenindustrie tussen 1814 en
1824 inzakt, weet Joseph Deen zijn handel te behouden. In 1844 gaat hij met zijn zonen Mozes en Isaak
een vennootschap aan tot uitoefening van de wolhandel onder de firmanaam Gebrs. Deen.
Een jaar later sterft Joseph Deen. Hij laat na ‘een huis,
bestaande in twee woningen met schop, erf en tuin.’
Echtgenote Betje Isaacs neemt bij de firma zijn plaats
in. Januari 1853 wordt deze vennootschap voor wolhandel opgeheven.2

Gebrs. Deen / calicotfabrikanten
& wolhandelaren
Mozes Deen is op 6 juni 1812 in Tilburg geboren. We
weten vrij weinig over het eerste deel van zijn leven.
Het ligt voor de hand, ook gezien zijn latere carrière,
dat hij bij zijn vader in de leer is gegaan als wolhandelaar. En bij diens overlijden zijn moeder heeft geholpen
om de wolhandel voort te zetten.
Juni 1852 trouwt Mozes Deen met Dina Wolff te
Kampen. Zijn schoonvader Jacob Wolff is sinds
1845 mede-eigenaar van de calicotweverij Wolff
& Bottenheim. Vanaf de jaren dertig van de negentiende eeuw (afscheiding België) ontstonden er op
diverse plaatsen calicotweverijen om voortaan vanuit
Nederland aan de vraag van Nederlands-Indië te vol-
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‘De Noord-Brabanter, Staaten Letterkundig Dagblad’ van
28 oktober 1862.
(Bron: Delpher)
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Kadasterkaart, hermeting
Sectie M (Kerk en Heuvel),
1893. Boven in het midden
de fabriek van de Gebr.
Deen. (Coll. Brabants
Historisch Documentatie
Centrum, Den Bosch)

doen. Deze weverijen werden ook opgericht als werkverschaffing ter bestrijding van armoede. Zo kreeg
bijvoorbeeld de firma Wolff & Bottenheim voor hun onderneming, jaarlijks f 600 subsidie van de gemeente
Kampen.3
Mozes Deen zal waarschijnlijk bij zijn schoonvader
het idee hebben gekregen en ook zijn expertise hebben opgedaan om in Tilburg een calicotweverij op te
gaan zetten. Calicot, een effen, meestal ongebleekte,
stevige katoenen stof, is voor Tilburg een onbekend
product. Mozes Deen durft het aan om in de wolstad
een groot katoenbedrijf op te zetten.
Augustus 1852 begint Mozes Deen in Tilburg mensen
‘werk te verschaffen’. Hij opent een werkplaats in de
Korvel voor het fabriceren van handschoenen, die na
korte tijd aan 30 man personeel werk verschaft. Hoe
lang of kort deze fabriek heeft bestaan weten we niet.
Ook begint hij met ‘enige mensen’ calicots te produceren. Twee maanden na aanvang wordt al gemeld
dat de ‘calicots fabriek’ in volle werking is.4 Zonder
ondersteuning van de gemeente stapt hij in een markt

met gesubsidieerde concurrenten.
Formeel wordt in januari 1853 de firma Gebrs. Deen
opgericht voor het handel drijven in wol en het fabriceren van katoenen goederen. Mozes Deen en zijn
broer Isaak vormen samen de vennootschap.5 De locatie van de (gehuurde) fabriek zonder stoommachine
is aan ’t Ven (huidige Piusplein) of Korte Heuvel geweest.6 In de eerste jaren werken er ca. 24 volwassen
arbeiders.7
Ze produceren vooral voor Nederlands-Indië. De
Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM) heeft
het monopolie op de afzet van de calicots aldaar. De
markt heeft een sterk wisselvallig karakter, waar een
producent geen invloed op heeft en hij maar moet afwachten wat de NHM wil bestellen. Er zijn enige cijfers bekend. In 1853 vervaardigt Gebrs. Deen 1450
calicots en in 1856 gaat het om 7403 stuks. Na 1859
zou het weer sterk afnemen.8
Behalve calicots wordt ook perkal, een zeer fijn geweven katoen, geproduceerd. Soms wordt Gebrs. Deen
dan ook als ‘calicot- en percailfabrijk’ of enkel als
‘percalfabrijk’ aangeduid.9
Daarnaast zijn ze leverancier van katoenen garens
voor de Tilburgse wollenstoffenfabrieken, waar stoffen met katoenen ketting en wollen inslag, zoals dommet en flanel, worden geproduceerd. Bijvoorbeeld aan
de fa. G.C. van Spaendonck wordt tussen 1852 en
1860 jaarlijks voor f 6.000 tot f 15.000 aan katoenen
garens geleverd.10
Door af en toe de nadruk op levering van katoenen garens te leggen kan het bedrijf de soms verminderde
vraag naar calicots opvangen en zo als fabriek overeind blijven.
In 1857 verhuist Isaak naar Antwerpen en vestigt zich
daar als (wol)koopman, waar de belangrijkste wolveilingen voor Tilburg gehouden worden. Onbekend is of
hij daar optreedt namens de firma Gebrs Deen. Vanaf
die tijd wordt Mozes Deen de drijvende kracht achter
de calicotfabriek.
In het najaar van 1862 wordt het voormalige exercitieterrein tegenover de textielfabriek van BeKa, de voormalige Lancierskazerne, aan de noordzijde van de St.
Josephstraat gekocht. In de pers verschijnt het bericht: ‘Naar men hier verneemt zal de calicofabriek der
heeren Gebrs. Deen alhier door eene groote stoomfabriek worden vervangen.’11 Kort daarna wordt duidelijk
dat de firma een ‘stoom-kalikotweverij’ willen oprichten, die voorlopig voor 150 machinale weefgetouwen
zal worden ingericht. Een 100-tal daarvan zal worden
geplaatst.12 De omvang van deze voorgenomen plaatsing was voor de Tilburgse textiel in die tijd sensationeel te noemen. Slechts maar een paar wollenstoffenfabrieken hadden enkele machinale weefgetouwen
in bedrijf.
In de St. Josephstraat verrijst, evenwijdig aan de
straat, een relatief kleine fabrieksbouw. Een novum
is de shedbouw erachter. Het is de eerst textielfabriek in Tilburg, waar de kappen alleen noorderlicht
toelaten.13 Een stoommachine van 20 PK wordt geplaatst om, uiteindelijk, 26 machinale weefgetouwen

In 1876 en 1877 komt het bedrijf opnieuw stil te liggen. Volgens de firmanten veroorzaakt door nadelige
wijzigingen in de heffing van belastingen voor de uitvoer van calicots en de sterke Britse concurrentie.16 In
tegenstelling tot 13 jaar eerder komt het bedrijf deze
klap niet meer te boven. Eind 1878 beginnen onderhandelingen om de fabriek te verkopen. In maart 1879
vindt de verkoop plaats van ‘een hecht, sterk wel
doortimmerd fabrijksgebouw slechts een tiental jaren
gediend hebbend tot machinale katoenweverij’. Mozes
Deen en zijn broer Isaak verkopen voor f 15.000 de
fabriek ‘met enig toebehoren’ aan Constant Lombarts,
fabrikant van wollen stoffen.17

Gebrs. Deen / wolhandelaren en
vennootschap van koophandel

Rechts in het midden het
voormalige woonhuis
van Abraham Deen in de
Heuvelstraat op de hoek
Telefoonstraat in 1933. Een
deel staat er nu nog. (Coll.
Regionaal Archief Tilburg)

aan te drijven.14 Geen 150, geen 100, maar ‘slechts’
26 stuks! Nog steeds betekent dat voor de Tilburgse
textiel in die tijd het grootste aantal door stoom aangedreven weefmachines in één fabriek.
Het produceren kan beginnen… maar in Amerika
breekt de Burgeroorlog uit. Dat betekent geen invoer
van katoen. Noodgedwongen sluit de fabriek haar
poorten in 1863 en 1864. Normaliter zou dit tot een
faillissement geleid hebben, maar de wolhandel bloeit
juist door de afgesneden aanvoer van katoen, als
nooit tevoren. Je kunt wel stellen dat de wolhandel
Gebrs. Deen in die jaren gered heeft. Na beëindiging
van de Burgeroorlog in 1865 wordt de fabriek weer
opgestart en zal ze tussen 1866 en 1875 een grote
bloei kennen. Er werken gemiddeld ongeveer 50 arbeiders in die jaren. In 1874 worden 30.000 stuks en
in 1875 40.000 stuks calicots en andere katoenen
stoffen geproduceerd.15

Na de sluiting van de fabriek zijn er sporadisch gegevens over de activiteiten van Mozes Deen. In het
Adresboek van Tilburg van 1879 staat hij als wolhandelaar voor de fa. Gebrs. Deen vermeld. Na het
overlijden van zijn broer Isaak in 1882 lijkt Mozes
Deen alleen verder te gaan onder de firmanaam
Gebrs. Deen. Curieus is een bericht in het Algemeen
Handelsblad (8 november 1885) waarin de fa. Gebrs.
Deen bekend maakt twee handels- en fabrieksmerken in Amsterdam gedeponeerd te hebben:
‘Stoomweverij van Gebrs. Deen te Tilburg’ en ‘Deen &
Co “Soerabaya”’. De laatste merknaam verwijst vermoedelijk naar Joseph Deen, zoon van Mozes Deen,
die toentertijd in Soerabaya (Nederlands-Indië) woonde en daar als handelaar onder de firmanaam Deen &
Co handel dreef. En de stoomweverij in Tilburg? Bij de
verkoop van de fabriek in 1879 werden een hydraulische pers en 26 machinale weefmachines buiten de
koop gelaten. Had hij zijn machines ondergebracht bij
een weverij om daar onder zijn naam stukken te laten weven? Is het toeval dat de firma E.A. Lombarts
jr., familie van Constant Lombarts en koper van de
fabriek van Gebrs. Deen, in opdracht voor anderen
wollen stoffen produceren?18 En, in het Adresboek van
Tilburg van 1889 staat M.J. Deen nog steeds vermeld
als wollenstoffenfabrikant. Het blijft gissen. Eén ding
is zeker: Mozes Deen bleef actief ondernemen.
Nog eenmaal komen we Mozes tegen. In 1890 verschijnt hij met zijn zonen Isaak Isidoor en Abraham
bij notaris Daamen te Tilburg om wederom een firma
Gebrs. Deen op te richten, ditmaal voor een vennootschap van koophandel.19
Een jaar na de oprichting, op 12 februari 1891, overlijdt Mozes Deen.

De ‘Nieuwe Tilburgsche
Courant’ van 14 februari
1925. (Bron: Delpher)

Uit de Memorie van successie, de erfenis, blijkt dat
Mozes Deen een succesvol ondernemer is geweest.
Hij laat twee grote huizen na met pakhuis en erven in
de Heuvelstraat, een flink pakket aan fondsen en effecten, diverse textielgoederen en een tegoed van de
firma Gebrs. Deen van f 36.339,53. Zijn netto nalatenschap bedraagt f 68.999, 64! 20
Behalve financieel is hij ook maatschappelijk geslaagd. Zo was Mozes Deen bijna 35 jaar een actief
bestuurslid van de Kamer van Koophandel en maakte
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gen. Er zou zonder opgaaf van redenen door de regering de grondstoffen van de zeepfabriek in beslag zijn
genomen. Nadien is het bedrijf weer opgestart, maar
het lijkt steeds meer in de problemen te zijn gekomen.
Eind 1921 verschijnen advertenties voor openbare
verkoping van de fabrieksgebouwen en machines
van beide firma’s. Dan volgt een persbericht dat verkoop niet doorgaat wegens beslaglegging.27 Toch zal
Mozes Deen de komende jaren zich zeepfabrikant blijven noemen.

De ‘Nieuwe Tilburgsche
Courant’ van 4 april 1897.
(Bron: Delpher)

hij zo deel uit van de economische elite van Tilburg.21
Ook politiek was hij korte tijd actief. In 1871 richtte
Mozes Deen met Charles van Dooren, firmant van
‘Pieter van Dooren’, en enige anderen de politieke
partij ‘De Vereeniging tot Bevordering van het Politiek
Leven’ op en nam, zonder succes, deel aan de gemeenteraadsverkiezing van dat jaar. Het was een liberale en vrijzinnige partij, die vermoedelijk kort na de
mislukte verkiezing werd opgeheven.22
Door al zijn inspanningen behoort de familie Deen in
die jaren tot de gevestigde elite van Tilburg.

Abraham Deen /vennootschap van
handel en zeepfabrikant

20

Abraham, geboren mei 1858, en zijn broer Isaak
Isidoor, geboren januari 1857, gaan na het overlijden
van hun vader door met hun activiteiten onder de
naam Gebrs. Deen.
De betekenis en omvang van deze vennootschap valt
slechts beperkt te omschrijven. Uit krantenberichten
wordt duidelijk dat ze minstens enige jaren, van tijd
tot tijd, bij inschrijving orders binnen halen voor het
leveren van weefgarens aan strafinrichtingen zoals
die in Veenhuizen.23 Een geheel andere activiteit is dat
de Gebroeders Deen (Tilburg – Amsterdam) optreedt
als agent van een ‘Fabriek van Zuid-Afrikaansche
Asbestgoederen’. Met advertenties pogen ze ook
klanten binnen te halen bij de Tilburgse textielindustrie.24 De datum van opheffing van deze vennootschap is vermoedelijk tussen 1894 en 1903.
In 1899 vertrok Isaak Isidoor met zijn gezin naar
Amsterdam en tot zijn overlijden in maart 1910 stond
hij daar bekend als ‘koopman in diamant’. Abraham
bleef actief in de textiel vanuit Tilburg.
Tussen 1910 en 1915 heeft Abraham Deen een zeepfabriek opgericht. In Tilburg zal men vergeefs naar
die fabriek zoeken. Het is in Breda waar hij eigenaar
wordt van de firma de Fraiture & Co, stoomzeepziederij “de Kroon” en de firma J.J. de Fraiture & Co, zoutziederij.25 Zeker de eerste jaren moeten dat succesvolle ondernemingen zijn geweest. In 1914 behoort
Mozes Deen tot de groep hoogst aangeslagen personen van de belastingen in Tilburg.26 Gedurende de
Eerste Wereldoorlog zijn er ups en downs. April 1917
wordt een vergunning gevraagd tot uitbreiding voor
het plaatsen van een stoommachine. Een maand later
wordt de fabriek stopgezet en de werklieden ontsla-

In Tilburg mengt hij zich tussen 1913 en 1919 in de
discussie over oplossingen voor de vervuiling van de
Leij door de Tilburgse textielindustrie. Veroorzaker is
het vet, met name uit de vollerijen, dat in het slib terechtkomt. Hij komt in de loop der jaren met diverse
oplossingen om het vet te scheiden van het afvalwater en als grondstof te gaan gebruiken voor zeepfabricage. Hij is bereid om een proef te financieren,
wanneer de gemeente garandeert dat hij, bij succes,
de concessie tot ontvetting van rioolwater krijgt. Het
komt er niet van, de Eerste Wereldoorlog breekt uit en
er zijn andere zorgen. Kort na de beëindiging van de
oorlog komt hij met een nieuwe oplossing. Uiteindelijk
zal de gemeente in 1925, zonder zijn betrokkenheid,
een proef starten voor ontvetting van afvalwaterslib.28 Wat opvalt in deze jarenlange discussie is de
deskundigheid van Abraham Deen over textielchemische processen, zijn kennis hoe andere belangrijke
textielsteden in Europa deze problematiek oppakken
en zijn durf om als ondernemer te investeren om het
probleem (winstgevend) op te lossen.
Naast zijn beroep als zeepfabrikant en chemisch deskundige is hij ook actief in het maatschappelijk leven
in Tilburg. Zo is hij lid en waarnemend voorzitter van
de Tilburgsche Spaarbank en neemt hij zitting in diverse officiële Comités in de stad.29 Net als zijn vader is hij ook politiek actief. Abraham Deen doet zowel
aan provinciale als lokale verkiezingen mee voor de
Vrijzinnige Democratische Bond.30
In 1925 overlijdt Abraham Deen. Uit de Memorie van
successie blijkt dat hij nog steeds eigenaar is van de
zeepfabriek, de zoutziederij en enige huizen in Breda.
Ook bezit hij twee percelen grond in Oisterwijk. De
huizen in de Heuvelstraat nrs 87 en 89 zijn eerder bij
overlijden van Mozes Deen naar zijn vrouw Dina Wolff
gegaan. Na haar overlijden in 1905 is het in volle eigendom overgegaan op Gertrude Wolff, de echtgenote
van Abraham Deen.31
Desondanks lijkt het een behoorlijke erfenis, maar de
lasten en schulden overtreffen ruimschoots de baten.
Het zuivere, nadelige saldo bedraagt f 359.549,54! 32
Een astronomisch tekort. Abraham Deen blijkt erg
ondernemend te zijn geweest, maar zakelijk te hebben gefaald. Bij de uitvaart en het aan hem gewijde In
Memoriam wordt met geen woord gerept over zijn (falend) ondernemerschap, maar zijn de sprekers vol lof
over zijn maatschappelijke verdiensten voor Tilburg en
voor de joodse gemeenschap.33

Willy Deen (1891-1943) en
Käthe Deen-Wolff (18941943) met hun dochter
Helga Deen (1925-1943) in
Stettin, ca. 1930. (Coll. Rob
Molijn, Nieuw-Zeeland)

Willy Deen /textielchemicus en
agenturen
Op 3 maart 1891 wordt Willy Deen te Tilburg geboren.34 Hij is het eerste kind van Abraham Deen en
Gertrude Wolff, afkomstig Duitsland. Na hem komen
nog Alfred en Erik. Alfred zal nooit in de textiel werkzaam zijn. Erik heeft tussen 1922-1924 met succes
de 2-jarige dagcursus ‘Apprêteeren en Verven’ op de
Textielschool gevolgd.35 Mogelijk is hij daarna in de
Tilburgse textiel werkzaam geweest. In 1938 vertrekt
hij naar Nederlands-Indië.
Willy Deen vertegenwoordigt de vierde generatie van
de familie in de Tilburgse textiel. Na de Openbare
lagere school gaat hij, net als vele familieleden voor
hem, naar de Rijks-HBS Koning Willem II. Hij heeft
daar enige jaren op school gezeten, maar onbekend
is of hij de school heeft afgemaakt.36 Daarna is hij
in militaire dienst gegaan en als reservist actief gebleven.37 Over mogelijk verdere opleidingen en werk
in de jaren tussen ca. 1910 en 1919 is niets bekend.
Nadien zal hij zich chemicus noemen, wat wel duidt
op een opleiding. Het kan goed zijn dat hij in 1918 een
van de eerste cursisten is geweest voor de opleiding
‘Apprêteeren en Verven’ van de Textielschool, waar
chemie een belangrijk onderdeel was. Deze opleiding
is de perfecte opstap om, in de voetsporen van zijn

vader, in de zeepfabricage voor de textielindustrie te
gaan werken. In 1919 komen we hem dan ook tegen
in het Adresboek van Tilburg als zeepfabrikant. Willy
Deen lijkt me echter meer de ‘zoon van de zeepfabrikant’, die werkt bij de stoomzeepziederij te Breda,
waarvan zijn vader eigenaar is.38 Hij heeft er slechts
enkele jaren gewerkt. Als hij in september 1922 met
zijn nicht Käthe Wolff trouwt, geeft hij als beroep controleur op. Ze verhuizen naar Berlijn en twee jaar later
trekken ze verder naar Stettin. Daar wordt op 6 april
1925 hun eerste kind, Helga, geboren. Hij oefent dan
het beroep van ‘chemiker’ uit. Drie jaar later wordt
hun zoon Klaus geboren. Op dat moment (1928) heeft
hij een agentuur in zepen en parfumerieën onder de
handelsnaam DEPA. Tot aan het vertrek van zijn gezin
uit Stettin in 1933 houdt hij zijn agentuur. Voor het gezin is er dan geen toekomst meer in Hitler-Duitsland.
Willy Deen gaat met zijn gezin terug naar Tilburg,
waar hij een kleine burgerwoning huurt. Aan huis
start hij opnieuw met een agentuur, ditmaal in verfspuiten voor textieldoeleinden. De agentuur staat
niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en
hij heeft geen personeel in dienst. Alles duidt op een
kleinschalige activiteit. Daarnaast lijkt hij ook op kleine schaal bezig te zijn geweest met een zeepziederij,
vermoedelijk vanuit het oude pakhuis achter de ouderlijke woning in de Heuvelstraat.
In 1936 krijgt Willy Deen een motorongeluk, waardoor
hij een gebroken heup oploopt. Een jaar lang is hij aan
huis gekluisterd, de heup zal niet meer goed herstellen en bezorgt hem een blijvende invaliditeit. Mogelijk
bepaalde dat mede dat zijn handel niet echt liep.
Zijn maatschappelijke actieradius is beduidend kleiner
dan die van zijn voorouders en lijkt meer bepaald te
zijn door de culturele activiteiten van zijn vrouw. De
kring beperkt zich voornamelijk tot liberale vrienden
rond de Rijks-HBS, textielfabrikanten ontbreken.
Wel is hij erg actief in de schaakwereld. Als amateur
behoort hij in de tweede helft van de jaren ‘30 tot de
beste van Tilburg en Noord-Brabant.39 Hun relatie met
de joodse gemeenschap is uiterst beperkt en terughoudend. Het zijn liberale, vrijzinnige mensen met een
joodse afkomst.
Willy Deen werkte in de marge van de Tilburgse textiel. Het ontbrak hem aan de ondernemende eigenschappen van zijn voorouders. Hij is meer een kleine
zelfstandige, een middenstander, die er in de crisistijd
niet in slaagt om met zijn textiele activiteiten de eindjes aan elkaar te knopen. Dat lukt alleen, doordat zijn
vrouw met haar werk ook inkomsten verwerft.

Adres en logo op enveloppe
van agentuur Willy Deen,
1930. (Coll. Regionaal
Archief Tilburg)

Op 10 mei 1940, de dag van de Duitse inval, doet het
gezin Deen een mislukte vluchtpoging naar België.
Het geld voor een oversteek naar Amerika ontbreekt.
Begin 1941 stopt Willy Deen feitelijk met zijn agentuur
van verfspuiten voor de textiel. De Duitse bezetter
confisqueert nog een bedrag van f 40,05, het laatste
restje vermogen van de agentuur. De textielfamilie
Deen houdt op te bestaan.
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Het gezin Deen is voor de bezetter alleen een joods
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Trappistenklooster
Koningshoeven met
bierbrouwerij De
Schaapskooi, 1900. (Coll.
Regionaal Archief Tilburg)

Maandag 10 augustus 1914 beloofde opnieuw een mooie zomerdag te worden.
De sfeer in het land was door de mobilisatie niettemin verre van vrolijk. Cornelis
Brenders, de burgemeester van BerkelEnschot, zal dan ook niet zonder zorgen
hebben uitgezien naar wat de nieuwe week
hem zou brengen. Kort voor acht uur in de
morgen lag de eerste aanwijzing hiervoor al
op zijn bureau. Brenders werd verzocht een
nachtkwartier te regelen voor de staf van de
7e infanteriebrigade.
Deze zou bestaan uit vijf officieren, vijftien onderofficieren en minderen, en twaalf paarden. Het telegram
dat tien minuten later arriveerde, vertelde een heel
ander verhaal: “Derde batteljon 7e regiment Infanterie
sterk 1 hoofdofficier, 18 subalterne officieren, 1000
minderen, 34 paarden en 16 voertuigen komt hedenavond om 7.14 nm aan het station Udenhout aan en
marcheert naar uw gemeente om nachtverblijf te houden.” Anderhalf uur later wordt nog gemeld dat ma-

joor Cramer, de hoofdofficier, graag alles zoveel mogelijk ziet voorbereid. Tenminste het tweede telegram
moet voor Brenders toch behoorlijk verrassend zijn
geweest. Zijn eigen lijst van inkwartieringsadressen
voorzag op geen enkele manier in zulke aantallen. De
gemeente Berkel-Enschot had de Staat laten weten
dat bijvoorbeeld het klooster Koningshoeven onderdak kon bieden aan twee officieren.1 Op het voormalige Trappistinnenklooster, de Rendierhoeve, had men
gedacht aan twee soldaten. Deze aantallen stonden in
schril contrast met het gevraagde onderkomen voor
ruim duizend manschappen. Brenders had slechts
tien uur de tijd om het probleem op te lossen. Dit kon
hem alleen lukken met steun van abt Dubuisson van
Koningshoeven. Van deze van oorsprong Belgische
abt 2 vielen geen grote principiële bezwaren te verwachten. Het Duitse leger was per slot van rekening
zes dagen eerder zíjn vaderland binnengevallen.
Ongetwijfeld wist hij ook dat een weigering niet geaccepteerd zou worden; Mannenkloosters waren volgens de inkwartieringswet verplicht mee te werken.
Het hielp daarbij weinig dat de abdij kort daarvoor zich
nog had ingedekt tegen mogelijk oorlogsgeweld door
zich aan te sluiten bij de Orde van Malta. Daarmee
had de abdij zich ‘slechts’ onderdeel gemaakt van het
Rode Kruis, met als taak om in tijd van oorlog onderdak te verlenen aan “gewonden en zieken, behoorende tot de legers van oorlogsvoerende Mogendheden”.3
Op tien augustus deed deze situatie zich echter niet
voor, en de volgende vier jaar zou dit voor Nederland
niet veranderen. Mochten er bij Dubuisson toch nog
bedenkingen zijn geweest, dan zal de burgemeester
de abt ongetwijfeld gewezen hebben op de lucratieve
kant van de inkwartiering: een dan nog uiterst ruime
financiële vergoeding. Én beide mannen wisten op dat
moment dat de schuldenpositie van het klooster minder fraai was. Iedere gulden was welkom. Bovendien
was er slechts sprake van een ‘nachtkwartier’. Dat
het allemaal anders zou uitpakken, kon de abt toen
nog niet weten. Hij zou uiteindelijk niet één nacht
maar veertien maanden lang grote groepen soldaten
onderdak moeten bieden. Op 12 augustus meldde
het militair gezag: “Teneinde de inkwartiering voor
de ingezetenen zoo min drukkend mogelijk te maken
moeten grote opvanglocaties worden gevonden”.4 Het
trappistenklooster was zo’n locatie. Voor zover bekend was Koningshoeven het enige klooster binnen
Nederland dat zo’n grote bijdrage leverde.

23

de brouwerij. Op die manier zou het gewone kloosterleven zo weinig mogelijk ontregeld worden. Dit gold
ook het toen nog zeer strenge regime van de trappistenorde (OCSO), én de abt. Het bestond naast het
celibaat onder andere uit, zwijgen, armoede, gehoorzaamheid, (nachtelijk) gebed, vegetarische voeding,
werken en soms zelfkastijding. De 4e compagnie van
het bataljon, zo’n tweehonderdvijftig man, betrok het
voormalig Trappistinnenklooster, nu Rendierhoeve.
Hier zouden ze ingekwartierd blijven tot ongeveer 23
september 1914, om dan samen met de andere drie
compagnieën naar de grens te trekken.7 Het nachtkwartier waar Cramer op tien augustus om gevraagd
had, was dus feitelijk een kantonnementskwartier geworden.

C. Brenders (1852-1934),
burgemeester van Berkel
c.a. van 1881-1919, door
H. Bogaerts, 1929. (Coll.
Stadsmuseum Tilburg)

‘Voornamelijk Amsterdammers
met veel Joodjes eronder’8

De nachttrein naar Udenhout
Tegen middernacht stopte in Udenhout de eerder aangekondigde trein. Ruim duizend soldaten van het 3e
bataljon van het 7e regiment infanterie5 marcheerden
kort erna vanuit het station naar Koningshoeven. Hun
commandant Majoor G.H.C. Cramer ging hun daarbij
te paard vooraf. Eenmaal binnen de poort sloegen
de officieren linksaf richting het gastenverblijf in het
kloostergebouw. Hun kamers beschikten over een
ledikant met beddengoed, een nachtkastje, wastafel,
stoel en kapstok. De onderofficieren marcheerden
met hun manschappen rechtsaf naar de bedrijfsgebouwen. Ze installeerden zich in de stallen en op de
zolders. Zo vond bijvoorbeeld de 3e compagnie onderdak op de moutzolder.6 Het feitelijke klooster (het
slot) kon makkelijk worden ontzien, omdat het bij de
nieuwbouw met opzet volledig was afgescheiden van
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Abt Dubuisson met de
staf van het 3e bataljon
7e Regiment infanterie.
Briefkaart van J.D.
Meerwaldt, sergeant
mitrailleurpeloton 7e R.I.
(Coll. Abdijarchief Trappisten
Koningshoeven)

Het 7e Regiment Infanterie uit Amsterdam had de
taak gekregen om de bij Tilburg gelegen grenzen met
België te bewaken. Begin augustus 1914 was dat nog
met het oog op een mogelijk front tegen de Duitsers.
Het bataljon op de Trappisten bestond uit een hoofdofficier, achttien subalterne officieren en duizend
minderen. Verder moesten vierendertig paarden en
zestien voertuigen worden ondergebracht. Onder deze
laatste vielen waarschijnlijk ook de karren van het
honden-mitrailleurpeloton, een noviteit.9 Omdat een
aanval van de Duitsers uitbleef, richtte het leger zich
al snel op de aanpak van smokkelaars, het opvangen
van vluchtelingen en interneren van ‘Belgische deserteurs’. Een cruciale taak was verder om alle oorlogspartijen toch vooral te laten zien dat Nederland absoluut neutraal was. Het 7e regiment was een onderdeel
van de IVe divisie die in zijn geheel in Tilburg en omgeving werd gestationeerd. Het ging daarbij in totaal
om ruim 20.000 man.10 Meestal verbleven de legeronderdelen vier tot zes weken in een grensgemeente,
om daarna weer een aantal weken uit te rusten, dienst

men gewaarschuwd, maar de inwoners daar bleken
tamelijk ingenomen met de Amsterdammers. Toch
echoden zelfs in 1931 nog de vooroordelen na in de
katholieke krant De Tijd: ‘Ze (De Brabanders) zullen
wel eens hebben moeten lachen om die rad-tongige
Amsterdammers, voor zover ze tenminste het mixture
van Jiddisch en bargoensch konden verstaan, maar
iedere lach heeft ze minstens een paar dekens, een
koppel kippen of een ben eieren gekost’.12 Na het vertrek van de Amsterdammers eind september volgden
in het klooster de ‘regimenten elkaar op’.13 Wij beperken ons hierna voornamelijk tot het 7e.

‘Kolossale voorraden vivres’

Landweer, 3e compagnie
van het 21e bataljon, staf en
paters, ongeveer juli 1915.
(Coll. Regionaal Archief
Tilburg)

Tekening van soldaat
Johannes Elsinga (18931969): de ‘Buntsche
Hei’, onder het Berkven,
Moergestel. Zicht op de kerk
van het trappistenklooster
en fabrieksschoorstenen
van Tilburg. (Coll. Regionaal
Archief Tilburg)

te kloppen, en te oefenen in een niet grensgemeente.
Er werd zoveel mogelijk gerouleerd om te voorkomen
dat de soldaten te nauwe relaties aanknoopten met
de lokale bevolking. Daar verwachtte de legerleiding
niet veel goeds van. De lokale notabelen, en vooral
de pastoors onder hen, overigens ook niet. De soldaten van het 7e bleken op voorhand al een slechte
naam te hebben. Dat was niet alleen vanwege hun
Amsterdamse afkomst die garant stond voor sympathieën voor het socialisme, vakbonden en anarchisme. Eind september 1914 al waren de inwoners
van de grensdorpen om andere redenen voor hen gewaarschuwd. Hun voorgangers, van het 5e regiment,
hadden het 7e betiteld als “dieven en menschen die
moedwillig alles vernielden”.11 De Amsterdamse korporaal Maade van het 7e protesteerde hiertegen in De
Soldatencourant. Hij moest dan weer wel toegeven dat
zijn jongens geen brave Hendriken waren. De pastoor
van Udenhout noteerde een jaar later in zijn memoriaal: “Een Compagnie van het beruchte VIIde Regiment
(met veel socialisten en Joden) werd 3 November
naar Udenhout gedirigeerd en ondergebracht in het
woningencomplex genaamd ‘de zestien’ en later ‘de
acht’, door den Heer H. Weyers, directeur der steenfabriek aan de Militaire overheid verhuurd. Op hun
hevig protest tegen genoemd kwartier, door hen ‘de
wandluizenfokkerij’ genoemd, werden zij bij particulieren ondergebracht, en ... vielen veel mee. Mijn relaties met hen bleven maar dun.” Ook in Goirle was

Zoals eerder vermeld logeerde vanaf elf augustus de
bataljonsstaf van het 7e in het gastenverblijf. Hij bestond toen uit tweeëntwintig personen. Zij en hun
opvolgers zouden zich, tot 23 oktober 1915, culinair
laten verwennen door Pater Ambrosius.14 De deelnemers betaalden hiervoor persoonlijk f 1,25 per dag,
wat zij zelf dan weer vergoed kregen. Hun ’minderen’
kregen tijdens de inkwartiering de maaltijd opgediend
vanuit de ‘voerketels’ van de militaire keukenwagens
op de binnenplaats. Een lichtpuntje was dat er in die
tijd aan eten geen gebrek was. Het derde bataljon
was namelijk in de begindagen van de mobilisatie in
Hilversum geconfronteerd geweest met grote overschotten aan voedselvoorraden: ‘kolossale voorraden
vivres’. De sergeant-menagemeester van de 3e compagnie had hiervan een deel in de trein naar Udenhout
kunnen meenemen. In het Trappistenklooster bleek
hiervoor helaas niet genoeg berging. Zo moest hij
bijvoorbeeld de voorraad erwten onder een boom opslaan. Ondertussen bleven er ongewild en onverwacht
toch weer nieuwe voorraden binnenkomen. Toen de
compagnies van het 7e eind september het klooster
weer zouden verlaten, kon opnieuw niet de gehele
voorraad levensmiddelen worden meegenomen: “De
kaas stond te bederven in de zon; met de kazen werd
zelfs gevoetbald, potten met eten en spek stonden te
rotten.” De menagemeester vond het doodzonde en
verstuurde dan ook geruime tijd het nodige naar zijn
meisje in Amsterdam.15 Kort voor het vertrek naar
de grenzen werd aan de kloosterpoort verder nog
overgebleven voedsel uitgedeeld aan de armen van
Tilburg.

Niet alles marcheert goed
Het dagelijkse leven op Koningshoeven verliep voor de
ingekwartierden volgens de militaire dagindeling. De
dag begon soms al om vijf uur ‘s morgens, met een
reveille.16 Daarna kon de infanterist zich wassen. Een
uur later was er dan thee of soep in de veldfles. Op
de allereerste ochtend van hun inkwartiering kreeg iedereen gratis trappistenbier in de veldfles.17 Een rondje van de abt dus, en voor de meeste Amsterdammers
een eerste kennismaking met het Trappistenbier.
Om zeven uur volgde het ochtendappel. Wie zich dan
nog niet geschoren had, kon rekenen op een stevige
straf.18 Gewassen en verschoond hoefde men anderzijds blijkbaar weer niet te zijn. Hierna volgde vaak
een mars van zo’n veertig kilometer. Dit hield de le-
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De kantine met onder meer
pater Ambrosius. De sigaren
staan klaar. (Coll. Abdijarchief
Trappisten Koningshoeven)

gerleiding voor absoluut noodzakelijk omdat in die tijd
de benenwagen voor de infanteriesoldaten nu eenmaal het enige middel van vervoer was.19 Ook moest
het veldleger voor vriend en vijand zichtbaar aanwezig
zijn. De Amsterdammers staken, zoals enigszins te
verwachten viel, hun onvrede hierover niet altijd onder
stoelen of banken. Zo draaiden ze soms hun hoofden
demonstratief de andere kant op, en zongen minder
vleiende teksten. De kloostersoldaat die na afloop van
zo’n mars behoefte had aan een bad, kwam er in het
begin bekaaid af. Pas later kon hij gebruik maken van
een ‘nabije waterplas’.20
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Weinig leven in de brouwerij
Wachtpoort ‘het strohuisje’
met portier broeder
Pachomius Bernaards
(1853-1923).
(Coll. Abdijarchief Trappisten
Koningshoeven)

De officieren en soldaten hadden tijdens hun gedwongen verblijf binnen de kloostermuren waarschijnlijk
nog minder vertier dan hun Amsterdamse collega’s
van het eerste en tweede bataljon die in Tilburg gelegerd waren. Soldaat Van de Vrande meldt in zijn memoires21 expliciet dat de soldaten van het 7e zich in

het klooster voelden ‘opgesloten’. Hun kwartier was
dan ook tevens hun kantonnement. Dit laatste kon
men alleen met speciale toestemming via de wacht
verlaten. Het zal verder duidelijk zijn dat binnen de
kloostermuren uiteraard het vrouwelijk schoon geheel afwezig was. In principe althans. De toffe jongens van het 7e lijken er binnen de muren ook verder bekaaid vanaf te zijn gekomen. Mogelijk bleef
voor hun het georganiseerd vermaak beperkt tot een
eenmalig concert van het reizende ‘volkszangorgel’.
Het ging hier om een draaiorgel met enkele zangers
van de Federatie van de R.K. Vereenigingen voor
Volkszang.22 Volgens generaal Weber was het een
succesvol gebeuren. Hij had er zich dan ook persoonlijk voor ingezet en gezorgd voor driehonderd zangbundels voor de meezingers. De conclusie kan niet
anders zijn dan dat de kloostersoldaat het toch vooral
moest hebben van zijn schaarse verlof. Eind augustus
kregen de soldaten voor de eerste maal verlof. Pas op
twintig september was er nog eens een dag verlof. Het
naastgelegen Tilburg bood de soldaat naast cafés en
bioscoop nog niet zoveel meer dan de officiële ‘lokaties voor ontspanning en ontwikkeling’ van de Sociale
Katholieke Aktie, of propaganda-bijeenkomsten van
de SDAP in het Volksgebouw (Kruisstraat).
De Amsterdammers zullen zich ongetwijfeld het
meest thuis hebben gevoeld bij de socialisten. Door
het 7e werd in ieder geval al snel een socialistische
‘mobilisatieklub’ opgericht. In het bondsgebouw konden de mannen Het Volk lezen, én zich daarop abonneren. In dit blad zouden tijdens de mobilisatiejaren
veel klachten van militairen worden geregistreerd. De
door het rijk gesubsidieerde Soldatencourant stond
daar minder voor open.
Bij de katholieke clubs konden de wereldwijze
Amsterdammers zich desgewenst verder nog verdiepen in de Tilburgsche Courant, de Nieuwe Tilburgsche
Courant, Het Dagblad van Noord-Brabant, de Maas

op hoge winstmarges? 23 Uit een heel andere hoek, De
Sumatra Post, kwam in ieder geval nog de opmerking:
“Tegen de verwachting der soldaten tapten de paters
het vermaarde kloosterbier niet voor niets, maar hielden het goed op prijs.”24 De onmogelijkheid voor de
‘klooster-milicien’ om even elders te gaan inkopen,
creëerde in de praktijk een monopoliepositie. Omdat
binnen de kloostermuren niet iedere jongeling voldoende troost vond in het gebed, zal menig kloostersoldaat er zijn heil in het trappistenbier hebben gezocht.

De nieuwsvoorzieningen

De soldaten bij de biervijver.
(Coll. Abdijarchief Trappisten
Koningshoeven)

bode, De Tijd en Het Huisgezin. Niet voor iedere
Amsterdammer even boeiend. Toch lijkt bijvoorbeeld
de Nieuwe Tilburgsche Courant wel garen gesponnen te hebben bij de mobilisatie en de vluchtelingenopvang. De oplage was in oktober naar eigen zeggen
‘geweldig vermeerderd, met enkele duizenden exemplaren’.

De kantine van het Trappistenklooster
De paters hadden een kantine ingericht waar ze
bier, sigaren en snoep verkochten aan de soldaten. De kantine werd georganiseerd door de paters
Ambrosius Zonneveld, Cherubinus Lenssen, en broeder Joseph. Het is onduidelijk hoe groot de omzet
was, maar ze zou met een gemiddelde bevolking van
driehonderdvijftig soldaten aanzienlijk kunnen zijn
geweest. Het kloosterarchief meldt, niet helemaal
zonder humor: “P. Ambrosius maakte er een winstgevend zaakje van, zodat tegen Pasen een van de
Paters hem een teken maakte, dat hij maar eens een
goede paasbiecht moest spreken.” Werd hier gehint

Het veldleger in Tilburg
met een wagen van de
‘Maatschappij Amsterdam
Goederenvervoer’, 1914.
(Coll. Regionaal Archief
Tilburg)

Waarschijnlijk was in de kantine van pater Ambrosius
ook een (dagelijkse) leesgelegenheid. Het christelijk-historisch nieuwsblad De Zeeuw meldt op
veertien september in ieder geval al dat er op het
Trappistenklooster, – voor hun jongens – nog niet zoiets was als een militair tehuis. Er kon al wel lectuur
worden gestuurd naar een ‘daar gehuurde zaal’. Meer
gewaagde bladen zullen ook hier niet tussen hebben
gezeten. Begin september had de legerleiding het
ook al nodig gevonden nodig om een algemeen verbod af te kondigen op het hebben en verspreiden van
lectuur zoals Het Manifest van de Samenwerkende
Arbeidersvereenigingen. Later, in mei 1915, zouden ook kritische bladen verboden worden zoals Het
volks(dag)blad en Wapens neder.25 Of dit soort bladen tijdens de inkwartiering uiteindelijk helemaal uit
het Trappistenklooster geweerd bleef, is de vraag. In
het algemeen werden ze nogal eens verstopt in andere bladen of voedselpakketten. Bovendien waren er
binnen de muren dagelijks de nodige contacten met
de vijfentwintig burger-werknemers van de brouwerij. Van de kloosterlingen zelf zal men zeker niet veel
wijzer zijn geworden. Deze waren voor hun informatie
van buiten volledig afhankelijk van hun abt. De krant
kwam niet verder dan zijn bureau, en alle inkomende
en uitgaande post werd door hem gecensureerd, c.q.
vernietigd. Ook het telefoontoestel viel onder zijn be-
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veld. Balletje trappen was in principe mogelijk omdat
de NVB op 22 augustus aan iedere compagnie een
gratis voetbal (op aanvraag) ter beschikking had gesteld. Het 7e had al snel een zeer sterk elftal dat onder
meer rond twintig augustus tegen Willem II speelde.

Geestelijke verzorging en spijswetten
voor Joodse militairen

Minjen’, tien joodse
militairen, 1914-1915.
(Coll. Joods Historisch
Museum, Amsterdam)

heer. Het is dan ook waarschijnlijker dat de kloosterlingen juist door de soldaten enigszins op de hoogte
bleven. Om aan de grote vraag naar nieuws tegemoet
te komen, had het leger zelf al vroeg besloten om
driemaal per week met een goedkope eigen krant te
komen, de uiterst brave Soldatencourant. Het nagestreefde doel om ‘een opgewekte geest bij leger en
vloot blijvend te bevorderen’ werd nooit behaald.

Drank, verveling en sport
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De postwagen van de
4e Divisie , 1914-1915.
(Coll. Abdijarchief Trappisten
Koningshoeven)

Hoewel de divisiestaf zonder bedenkingen de soldaten van het 7e in een bierbrouwerij had ondergebracht, ging de strijd tegen het alcoholisme ook
voor hen door. Dit gebeurde in samenwerking met
protestantse, katholieke, socialistische groeperingen en de legerleiding. Zo kregen de soldaten van
het Trappistenklooster van de majoor speciale toestemming om in het patronaatsgebouw St. Paulus in
Tilburg lezingen over dit thema bij te wonen. Ze werden verzorgd door een dominee en een socialist.26
Over toneel, lezingen, zang of andere culturele activiteiten binnen het Trappistenklooster zelf is vooralsnog
niets anders bekend dan het eerder genoemde volkszangorgel. Sport lijkt evenmin hoog op de agenda te
hebben gestaan. Een uitzondering gold waarschijnlijk
het bij de Amsterdammers zeer populaire voetbal, ook
al lijkt het klooster niet te hebben meegewerkt aan
het beschikbaar stellen van een geschikt wedstrijd-

In het toen nog zeer gelovige Nederland was er veel
aandacht voor de geestelijke verzorging van de soldaat. Op 22 augustus 1914 al zei generaal Snijders
dat “zoveel mogelijk militairen de gelegenheid geboden dient te worden om hun godsdienstplichten
te vervullen, voor zover de dienst en de veiligheid dit
toelaten.”27 Dit zou volgens hem goed zijn voor hun
geloof, helpen tegen zedelijke gevaren én zorgen voor
betere militairen. Voor de IVe divisie was deze mooie
taak op 28 augustus in handen gegeven van kapelaan Som, dominee Meiners en dominee Schutte.28 Ze
reisden in de rang van majoor de troepen af per auto
of te paard. Officiële Joodse geestelijke verzorgers
ontbraken in die tijd. Wel was er in september sprake
van enkele joodse geestelijken die contacten hadden met de militairen.29 In het 7e regiment in Tilburg
en Berkel waren in totaal zo’n driehonderd israëlitische soldaten. In het Trappistenklooster zouden er
dan bij een gelijke spreiding, over de drie bataljons,
zo’n honderd moeten zijn geweest. Dit komt overeen
met het percentage joden onder de Amsterdamse
bevolking. Dit bedroeg destijds ook ongeveer 10%.
De driehonderd militairen waren inzake (sommige)
geloofskwesties afhankelijk van de Tilburgse joodse
gemeenschap. Deze moet echter zodanig in gebreke
zijn gebleven, dat de Amsterdamse jood D.I. Davids
het achttien september voor zijn stadgenoten meende te moeten opnemen. Hij liet via het Israelietisch
Weekblad weten dat de joodse gemeenschap van
Tilburg de Amsterdamse joden in de steek had gelaten, in het bijzonder een dertigtal orthodoxe onder
hen. De Tilburgers zouden namelijk al een maand
lang geweigerd hebben “onder de meest nietige voorwendsels (…) de echt Joodse plicht koosjer eten aan
onze Israel. militairen te verstrekken.” Zij konden
naar zijn zeggen alleen terecht bij de joodse slagerij
S. Hartog, (Poststraat 8). Zij kregen mogelijk van het
leger een vergoeding van f 0,60 per dag omdat ze niet
deelnamen aan de militaire maaltijden, ‘de menage’.30
Toen de slagersvrouw in 1914 ernstig ziek werd, verviel echter deze hulp aan de joodse militairen. Daarop
bezochten de dertig orthodoxen persoonlijk alle vijfendertig welgestelde Tilburgse joden. Het leidde tot
niets. Ze moesten zich noodgedwongen tevredenstellen met in water gekookt griesmeel of havermeel,
klaargemaakt door een niet-jood. Davids eindigt zijn
ingezonden brief met de hoop uit te spreken dat de
Tilburgse joden tijdens de tien bekeringsdagen voor
Jom Kipoer alsnog tot inkeer zouden komen.31
Ondertussen waren toch enige landelijke maatregelen
genomen voor de joodse soldaten. Het betrof het verlof voor het joods nieuwjaar, 20-22 september 1914,
en de Grote Verzoendag. Ook was er sprake van een

Het bataljon op de Trappisten
bestond uit een hoofdofficier,
achttien subalterne
officieren en duizend
minderen. Verder moesten
vierendertig paarden en
zestien voertuigen worden
ondergebracht. Onder deze
laatste vielen waarschijnlijk
ook de karren van het
honden-mitrailleurpeloton
(foto onder), een noviteit.
(Coll. Regionaal Archief
Tilburg)

Tilburgs initiatief voor een zaal ten behoeve van de
israëlitische militairen voor ‘het door hun beoogde
doel’.32 ‘De heer Polak’ zou het gaan regelen. Het resultaat is helaas niet bekend. Wellicht dat hij de ruimte van het schooltje bij de synagoge voor ogen had.
Later, in 1915, volgden ook tegemoetkomingen voor
het joods paasfeest. Het koosjere voedsel, waaronder
paasbroden, werd toen landelijk verspreid onder ongeveer zevenhonderd joodse soldaten, waaronder een
grote groep in Tilburg. Daarnaast kwamen er beperkte extra verlofmogelijkheden.33 Of de Tilburgse synagoge de Amsterdamse joden veel te bieden had, is
twijfelachtig, ook al had iedere Israëlitische militair op
zaterdagmorgen recht op de ‘kerkgang’.34 De ‘jodensoldaten’ konden volgens hun geloofsleer echter ook
gewoon op het kloosterterrein bijeenkomen om daar
met een groep van tien of meer (minjan) een gebedsdienst te houden. Feit is verder dat in 1914 de meeste
joden hun geloof vooral nog als een particuliere zaak
beschouwden.35 Het synagogebezoek was in die jaren
zelfs op belangrijke feestdagen nog maar 15%.
Vooral onder de meer orthodoxe joden was er ontevredenheid. Het betrof militaire taken die hun dwongen

de joodse wetten te overtreden.36 De Vereeniging voor
Joodsche militairen probeerde die toestand te verbeteren. Dit leidde dan soms weer tot protesten van onder andere roomse soldaten, die zich nu achtergesteld
voelden bij de joodse. Er waren hoe dan ook al meteen
vanaf augustus 1914 in het Tilburgse anti-joodse gevoelens boven komen drijven. Zo was een anonieme
Tilburger woedend omdat nu aan het station in Tilburg
ook de NRC werd verkocht én door roomsen werd
gelezen. Die krant was in zijn ogen uiterst verderfelijk: “niet alleen liberaal maar ook joods en priesterhatend”.37 Zijn visie werd verspreid via de populaire
Nieuwe Tilburgsche Courant.

‘Bevolking’, die zich ook op de benen van
de Paters vastzette
Op vrijdag 28 augustus, zeventien dagen na aankomst, kreeg de 3e compagnie van het 7e voor het
eerst vierentwintig uur verlof. Velen kozen voor een
gratis treinreis naar Amsterdam om het thuisfront te
bezoeken. Dit verlof was voor de soldaten een goede
gelegenheid om eindelijk zichzelf en de toch al slechte
uniformen grondig te wassen. Een Amsterdams familielid had waarschijnlijk niet voor niets opgemerkt
dat de verlofganger “tegen je aan stonk van het
vuil”.38 Een groot aantal onder hen had verder nog
altijd geen goede legerschoenen gehad. Bij de mobilisatie bleek namelijk dat maar één paar op voorraad
was voor iedere twee opgeroepen verlofgangers. De
voorraad van 137.000 paar was dan ook binnen enkele dagen uitgeput.39 Het zal duidelijk zijn dat dit een
serieus “knelpunt” was bij de bovengenoemde lange
marsen. Omdat tot half september slaapdekens ontbraken, hielden de miliciens tijdens de soms koude
nachten vaak het uniform aan. De trappisten deden
overigens hetzelfde. Hun pij en onderkleed werd ‘s
nachts niet afgelegd. Zij hadden daarentegen wel hun
eigen cel en bed. De soldaten sliepen in het stro, later
op de strozak, en soms zelfs in de strozak. De paters
zouden al snel met de gevolgen worden geconfron-
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manschappen vooral bestond uit prentbriefkaarten,
een ideaal medium voor de minder geletterden. De
officieren konden voor hun privézaken mogelijk ook
gebruik maken van telefoonaansluiting no. 54 van het
klooster.46 Dit medium viel pas in 1915 onder de militaire censuur.

Veldkeuken aan de
Tilburgseweg in Goirle,
1915. (Coll. Regionaal
Archief Tilburg)
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teerd40 : “bevolking, die zich ook op de benen van de
Paters vastzette, en zo in huis kwam, bedden en kleren raakten er vol van. Een ware plaag.”
Hetzelfde gevoel zal geheerst hebben bij de soldaten,
die daarnaast ook in weinig gezonde omstandigheden leefden. Zo schrijft Het Volk op 16 september:
“Met het nachtleger der hier gelegerde troepen is het
voor een groot deel treurig gesteld. Vele soldaten zijn
ondergebracht in voorraadkamers van een klooster,
liggen op steen met een dunne laag stro en zonder
dekens.”41 Wie boven de koeienstal van het klooster
moest slapen, klaagde over de verschrikkelijke stank.
Ook de ziekenkamer op het klooster was van dubieuze
kwaliteit. De ruimte was niet alleen te klein maar de
zieke lag ook daar op stro op de vloer. Daarnaast had
de bataljonscommandant de gewoonte om zelf uit de
losse pols mensen af te wijzen voor dit ‘ziekenkwartier’.42 Ongeveer een maand na het begin van de inkwartiering kreeg het klooster bezoek van de minister
van oorlog, Bosboom. Het zal geen toeval zijn geweest
dat juist een dag ervoor de dekens voor de soldaten
waren aangekomen. Die dag kregen de manschappen
bovendien, voor het eerst sinds hun aankomst, atletiekoefeningen en voetbal als “dienst”!

Contact met het thuisfront
Voor contact met familie en geliefden waren de soldaten, buiten het maandelijks verlof, volledig afhankelijk
van de post. Het verzenden van brieven en kaarten via
de militaire post was dan ook niet voor niets gratis.
Voor de soldaten op Koningshoeven was het militaire
(veld)postkantoor van de IVe divisie in Tilburg verantwoordelijk. In het begin functioneerde deze veldpost echter zo slecht dat Brigadegeneraal Burger zijn
post liever aan een particulier adres liet bezorgen.43
In De Soldatencourant, werden door de veldpostkantoren in het begin dan ook vaak oproepen geplaatst
inzake onbestelbare post en (voedsel)pakketten.44
Ook de postcensuur voor het klooster vond plaats op
het postkantoor in Tilburg. Het lijkt voor de soldaten
in de praktijk niet veel problemen te hebben opgeleverd.45 Misschien ook omdat het postverkeer van de

Alle gemobiliseerde soldaten kregen een persoonlijk
traktement van tien cent per dag. De kostwinners onder hen konden verder rekenen op een beperkte ondersteuning voor hun gezinnen. Niet zelden raakten
deze toch financieel zwaar in de problemen. Dit werd
voor de (gehuwde) soldaten vaak de grootste bron van
zorg. De arbeiders onder hen verloren vaak hun vaste baan. De ambtenaren daarentegen hadden meer
geluk. Ze kregen automatisch hun salaris doorbetaald. Toen Koningin Wilhelmina later haar memoires
schreef, deed ze over dit aspect van de mobilisatie de
volgende uitspraak: “de lezer make zich een voorstelling van de ontwrichting die bij de gezinnen intrad, van
de moeilijkheden bij de opvoeding van de kinderen,
die daar ontstonden waar de medewerking van de
vader geheel kwam te ontbreken. (…) Alle huwelijken
– mag men wel zeggen – die niet op een zeer hechte
grondslag rustten gingen er aan.”47
De legerleiding kon minder begrip opbrengen voor
de gemobiliseerde huisvaders. Zo werd in september
1915 een soldaat uit het Trappistenklooster gestraft
met veertien dagen politiekamer en het terugbetalen van het treinkaartje (ƒ 3,00 = € 30,00). Zijn gezin werd vervolgens nog gestraft met de inhouding
van de gangbare vergoeding voor de duur van 6 dagen. Dit alles omdat de militair door omstandigheden
geen doktersverklaring had kunnen aanreiken voor de
moeizame bevalling van zijn vrouw. Vanwege geldgebrek had hij namelijk gebruik moeten maken van een
vroedvrouw.48

De onderlinge verhoudingen in de
kloostergemeenschap anno 1914
Voor de mobilisatie begon, had het Trappistenklooster
net twee zeer ingrijpende affaires achter de rug. De
eerste in 1909 49 en de tweede in 1913. Er was toen
strijd geweest rondom de vrije abtskeuze. Het resultaat was dat de prior ‘IJzeren Simon’ (Dubuisson), afkomstig van het klooster Notre-Dame de Scourmont,
bij Chimay, toch tot abt werd gebombardeerd. Van de
veertien priesters had daarna de helft uit protest het
klooster verlaten.50 De in augustus 1914 nog aanwezige Nederlandse kloosterlingen waren volgens
de Nederlandse wet vrijgesteld van dienstplicht. De
Duitsers onder hen moesten zo snel mogelijk terugkeren naar hun vaderland. Om te voorkomen dat ze
daar als milicien moesten gaan dienen, werden ze
op Koningshoeven vóór hun repatriatie nog gewijd
tot subdiaken. Hun Duitse militaire dienstplicht werd
daardoor beperkt tot het volgen van een cursus ambulancedienst.51 Voor iedere gewone Nederlandse
‘dienstplichtige’ kloosterling moest het klooster regelmatig, via Brenders, opnieuw ‘ontslag van werkelijken dienst’ aanvragen. Het lijkt erop dat deze vrijstellingsmogelijkheid ook bij de trappisten tot misbruik

leidde. Terstegge52 meent in ieder geval dat de abt
teveel waarde hechtte aan de groei en daardoor de
novicen niet goed genoeg screende. Het was volgens
hem dan ook geen toeval dat twintig binnengekomen
broeders-novicen meteen na de oorlog opstapten. Het
kan haast niet anders of deze anders-geïnspireerden
moeten ook een nadelige invloed hebben gehad op
de geest in het klooster. Vanwege de Grote Oorlog
was het toezicht op het kloosterleven middels visitaties in Berkel-Enschot in de knel geraakt. De voor
deze taak aangewezen abt Dom Chautard mocht als
Belg van de Duitsers nu eenmaal niet over de grens
met Nederland. Omdat diezelfde abt visitatie vanuit Nederland niet zinvol vond, konden sommige
kloosterlingen hun zorgen onvoldoende kwijt. Pater
Ambrosius schreef 15 mei 1917 dan maar een brief
aan mgr. Pompen, de vicaris generaal van het bisdom
Den Bosch. Daarin bracht hij verslag uit over “allerlei
hardhandige ontaktische machtsdaden”53 van de zijde
van abt Dubuisson. Aangenomen mag worden dat
deze kritiek niet slechts het jaar 1917 betrof.

Botsende belangen

Het 7e Regiment Infanterie
uit Amsterdam had de
taak gekregen om de bij
Tilburg gelegen grenzen
met België te bewaken.
Omdat een aanval van de
Duitsers uitbleef, richtte
het leger zich al snel op de
aanpak van smokkelaars, het
opvangen van vluchtelingen
en interneren van ‘Belgische
deserteurs’. (Coll. Regionaal
Archief Tilburg)

Zoals te verwachten viel, leverde de inkwartiering de
nodige situaties op die voor het kloosterleven minder
positief waren. Sommige majoors waren inschikkelijk
genoeg om de problemen zo snel mogelijk op te lossen, andere vertikten het. Niet iedereen in Nederland
stond nu eenmaal even positief tegenover het katholieke kloosterwezen. Cramer, niet katholiek, was een
voorbeeld van zo’n ‘inschikkelijke’ officier. Toen de
paters aangegeven hadden last te hebben van het
vroege reveil, nadat ze zelf om twee uur ‘s nachts nog
uit bed waren geluid, loste hij het probleem direct op.
Hij liet resoluut de hoornblazers vervangen door de
wacht die voortaan de soldaten uit “bed” trommelde
door met stokken op de deuren te slaan. In zo’n klein
kantonnement was dat uitvoeringstechnisch waarschijnlijk ook niet zo’n grote ingreep. Een latere majoor weigerde aan deze oplossing mee te werken. Zijn
stelling was dat als de abt zich aan de regels meende
te moeten houden (klokluiden om twee uur ‘s nachts)
dan kon men dat ook van hem verwachten (reveil met
hoornblazers om vijf uur in de morgen).
Verdere harde conflicten tussen de kloosterregels en

de discipline van het leger zijn niet bekend. De zeer
belangrijke kloosterregel inzake de zwijgplicht werd
tijdens de inkwartiering door de abt zelf om praktische redenen niet altijd voor iedereen streng gehandhaafd. Omdat de kloosterlingen moeilijk hun oren en
ogen konden sluiten, moeten ze zich op den duur zeker aan al die overlast hebben geërgerd. Ook het taalgebruik van onderofficieren en officieren moet hun
pijn aan de oren hebben gedaan. Hun bevelen gingen
vaak gepaard met de nodige vloeken en beledigingen.
Zelfs de soldaten lieten niet na hierover te klagen. In
het kader van de agrarische bedrijfsvoering meldt het
kloosterarchief tenslotte nog wel een hoogopgelopen incident. Een majoor meende de stallen te kunnen vorderen voor zijn legerpaarden. Pater Serapion
Tunders verzette zich echter fel: “Te midden van een
hele troep soldaten ging het een half uur lang hard tegen hard, totdat de razende majoor afbrak en wegliep,
tot grote vreugde van de soldaten.” De pater, die ook
verantwoordelijk was voor de brouwerij, had waarschijnlijk goed begrepen dat hij de wet aan zijn zijde
had: inkwartiering mocht nooit de bedrijfsvoering
schaden.

Slot
De inkwartieringen op Koningshoeven eindigden op
22 oktober 1915.54 Opmerkelijk is dat een dag later
burgemeester Brenders een verzoek indiende om in
zijn gemeente een compagnie, 250 man, te mogen
inkwartieren.55 Behalve de genoemde beperking in
omvang, stelde hij ook de voorwaarde dat het ‘andere
troepen’ moesten worden.
Wilde hij liever geen protestanten, joden of socialisten
meer die de katholieke notabelen slapeloze nachten
bezorgden? Hoe dan ook, een dag na zijn verzoek al
kreeg Brenders een helder antwoord. Er was besloten
dat de totale IVe divisie voortaan geen gebruik meer
zou maken van Berkel-Enschot.56 Dit bericht hield zeker ook verband met het kort ervoor genomen besluit
om grote troepen soldaten uit Tilburg en omgeving
voortaan over kleinere kwartieren te gaan verspreiden. Een voor iedereen acceptabel spreidingsbeleid.57
Mogelijk was abt Dubuisson minder blij met deze uitkomst. De baten voor zijn klooster en de N.V. waren
zeer aanzienlijk geweest. De overlast lijkt daarnaast,
voor zover bekend, binnen de perken te zijn gebleven. In ieder geval werd broeder portier nu weer alleen de baas over de poort van de Trappisten. Cornelis
Brenders bleef nog wel tot 1917 betrokken bij de opvang van Belgische vluchtelingen en kloosterlingen.
Deze woonden toen in het door de Trappisten verhuurde (voormalige) Trappistinnenklooster. Daarnaast
kreeg de gemeente Berkel, ongevraagd, toch nog
lange tijd (beperkte) inkwartiering vanuit de IVe divisie. Ze “trof” met name de pastorie van pastoor
Raymakers. Zijn collega uit Udenhout schrijft daarover
in 1918 bij Raymakers’ overlijden: “hij [was] aanvankelijk vol geestdrift en ijver voor de ingekwartierde
soldaten; maar de lasten der mobilisatie en voortdurende inkwartieringen in de pastorie hebben zijne
sterke lichaamskracht op den duur geknakt.” Dit was
IJzeren Simon bespaard gebleven.
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Martin Beversluis, Toverstad. Een selectie
uit de Tilburgse stadsgedichten 2015-2017
(Tilburg, Blikvorm, 2017), 42 blz., ISBN/
EAN: 978-90-823796-5-5, € 17,50.
Luc Brants, ‘Van doodzwijgen naar roze
maandag: homoseksualiteit in Brabant’, in:
In Brabant, jrg. 9, 2018, nr. 1, p. 8-17.
N.B. Tilburg passim.
Erik-Jan Broers, Rabauwen, vagebonden
en lediggangers. Criminele voorouders berecht en bestraft (Antwerpen, Maklu-Uit
ge
vers nv, 2018), 174 blz., ISBN/EAN:
9789046608913, € 20,00.
Koos-jan de Jager en Jeffrey Huntjens, ‘Het
Volkspetitionnement van 1878. De stem
van het Tilburgse volk’, in: In Brabant, jrg. 9,
2018, nr. 1, p. 50-56.
N.B. Betreft de katholieken in strijd voor bijzonder onderwijs.
Harrie de Jong en Theo de Jong, 44 jaar
tonpraoten in Kruikenstad (Tilburg, K.V. De
Fènpruuvers, 2018), 28 blz., € 2,00.
Mayken Jonkman (red.) e.a., Nederlanders
in Parijs 1789-1914 (Bussum, Thoth, 2017),
272 blz., ISBN/EAN: 978-90-6868-741-5,
€ 29,90.
N.B. Hoofdstuk over de uit Tilburg afkomstige bloemschilder Gerard van Spaendonck
(1746-1822).
Charles van Leeuwen, De wereld van frater
Andreas (Tilburg, Fraters CMM, 2017), 223
blz., ISBN/EAN: 978-90-824078-3-9,

€ 15,00. Voor informatie en bestellingen:
generalboard@cmmbrothers.nl
Joost van der Loo, ‘Bart Mutsaers: honderd
jaar’, in: De Kleine Meijerij, jrg. 68, 2017, nr.
4, p. 135-137.
Jasper Mikkers, Nachtleven (Tilburg, Bran
don Pers, 2018), 45 blz., €17,50. Info: cvanraak@online.nl
N.B. Gedichtenbundel van Tilburgse auteur
met illustraties van Daisy Karthaus.
Martijn Neggers, Spoetnik (Amsterdam,
Nijgh & van Ditmar, 2018), 288 blz., ISBN/
EAN: 9789038804330, € 19,99.
N.B. Literaire roman van Tilburgse auteur.
Jan van Oevelen, Loc 3737. Expositie
Spoorhuis Baarle-Nassau (Baarle-Nassau,
2017), € 10,00. Bestellen: info@jevo-fotografie.nl
N.B. Betreft catalogus fototentoonstelling
historische stoomtrein over het Bels Lijntje
in 1974.
Frank van Pamelen, De Vliegende Hollander
(Amsterdam, Ambo-Anthos Uitgevers,
2018), ISBN/EAN: 978-90-263-3744-4,
€ 20,00.
N.B. Literaire thriller van Tilburgse auteur.

plaren. Bestellen: cvanraak@online.nl
N.B. Bibliofiele uitgave van Tilburgse auteur.
Pieters Siebers, Kleine encyclopedie Tilburg
University 1927-2017 (Tilburg, Tilburg
University, 2017), 312 blz., ISBN/EAN: 97894-6167-344-2, € 12,95.
Pieter Siebers, Hans Dieteren en Henk
Kempff (samenstelling en redactie). Een
kwart eeuw bibliotheek van de toekomst en
wat daaraan vooraf ging (Tilburg, Tilburg
University, 2017), 68 blz., geb., € 14,95.

Ronald Peeters, Broekhoven, tussen Pius
haven en Leij (Tilburg, Gianotten Printed
Media, 2018), In Tilburg deel 18, 192 blz.,
ISBN/EAN: 978-90-6663-088-8, € 17,50.

Cor Sinnema e.a., Met nieuwe ogen.
Verhalen over joden en christenen in Tilburg
(Tilburg, Lorenzetti / Raad van Kerken,
2018), 74 blz., ISBN/EAN: 978-90-7424212-7, € 15,00.
N.B. Publicatie naar aanleiding van gelijknamige tentoonstelling 14 januari t/m 28 februari 2018 in Bibliotheek Tilburg Centrum.

Annie van Roessel, ‘Grote brand in de
Winkelschehoek in 1888 in Udenhout’, in: De
Kleine Meijerij, jrg. 68, 2017, nr. 4, p. 148150.

Gerard Snikkenburg en Dineke Stam,
‘Sporen van slavernij in Noord-Brabant’, in:
In Brabant, jrg. 8, nr. 4, 2017, p. 10-22.
N.B. Tilburg passim.

Ed Schilders, Casanova’s wraak (Tilburg,
Brandon Pers), € 17,50. Oplage 140 exem-

P.F. Thomése, Ik J. Kessels (Amsterdam,
Uitgeverij Pluim, 2018), ISBN/EAN: 978-94-
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929-2800-9, € 19,99.
N.B. Roman speelt zich deels in Tilburg
af. Dit boek is het laatste deel van de J.
Kessels-trilogie.

34

Pieter Tops, Een ongetemde buurt.
Achterstand, ondernemingszin en criminaliteit in een volksbuurt (Amsterdam, Balans,
2018), 192 blz., paperback, ISBN/EAN: 97894-600-3510-4, € 19,99.
N.B. In dit boek beschrijft de Tilburgse
hoogleraar Pieter Tops op indringende wijze
de geschiedenis van de Vogeltjes- en de
Visserijbuurt in Tilburg.
Unentse Sprokkels 15. Jaarboek van
‘t Schoor Heemcentrum voor Udenhout
en Biezenmortel. Waarin opgenomen het
jaarverslag 2017 (Udenhout, Uitgever
‘t Schoor, Heemcentrum voor Udenhout en
Biezen
mortel, 2018), 104 blz., ISBN/EAN
978-90-78933-28-1, € 10,00.
Marc Vermeer, ‘Pragmatische geletterdheid in de middeleeuwse Meierij. De dorpssecretarie van Oisterwijk tot 1550’, in:
Noordbrabants Historisch Jaarboek 34
(Tilburg, 2017), p. 53-75.
N.B. Tilburg passim.
Ronald Peeters

Overleven aan de rafelrand van de
samenleving
Recent verscheen Een ongetemde buurt.
Achterstand, ondernemingszin en criminaliteit in een volksbuurt, een sociografische
studie van de Tilburgse hoogleraar bestuurskunde Pieter Tops.
Deze ‘canon’, zoals de auteur het zelf

noemt, is het resultaat van een onderzoek naar de criminele handel en wandel
in twee volksbuurten in het stadsdeel dat
bij Tilburgers bekend staat als Broekhoven
III: de Vogeltjesbuurt en de aanpalende
Visserijbuurt. Tops baseerde zich niet alleen op grondig bronnen- en archiefonderzoek, hij interviewde ook politiemensen,
wijkprofessionals en buurtbewoners. Enkele
van zijn bevindingen verwerkte hij eerder al
in het vorig jaar verschenen – en in dit tijdschrift besproken – boek De achterkant van
Nederland waarin hij samen met journalist
Jan Tromp een beeld schetst van de verstrengeling van onder- en bovenwereld in
Nederland.
De kern van de Visserijbuurt werd gevormd
door de Ruisvoornstraat, later achtereenvolgens Baarsstraat en Alverstraat geheten. De huizen zijn in de jaren zeventig gesloopt; nu ligt er de Baarshof. De aanleg van
de Ruisvoornstraat was het gevolg van een
raadsbesluit uit 1929 om woningen ‘met
lage huurwaarde’ te bouwen op twee geïsoleerd gelegen locaties: ten noorden van de
Wittebollestraat (de ‘Curaçaobuurt’) en nabij
de Groenewoudstraat (de Ruisvoornstraat).
Deze woningen waren speciaal bestemd
voor mensen die zich op de onderste sport
van de maatschappelijk ladder bevonden, de
‘onmaatschappelijken’ of ‘asocialen’.
Mensen, die onder armoedige omstandigheden leefden, geen of weinig scholing hadden, en zich niet hielden aan de toen algemeen geldende normen en waarden. Als zij
al werk hadden (het waren de crisisjaren!),
werkten zij vaak als los arbeider, opperman
of grondwerker. Door diefstal, heling en stroperij vulden zij hun karig inkomen aan.
Met de aanleg van de Vogeltjesbuurt was
eind jaren twintig een begin gemaakt. Een
buurt, die aanvankelijk niet specifiek bestemd was voor de onaangepasten, maar als
gevolg van het gemeentelijk huisvestingsbeleid steeds verder afgleed.
Door de aanleg van de Ringbaan-Zuid kwamen de Vogeltjesbuurt en de Ruisvoornstraat
geïsoleerd te liggen van de stad. Dat had
grote consequenties voor de bewoners. Tops
spreekt van ‘ruimtelijke segregatie’ en ‘sociale isolatie’. “Bewoners voelden zich uitgesloten en beseften dat de samenleving hen
niet accepteerde en buiten haar gezichtskring had geplaatst.” Daardoor kon er een
subcultuur ontstaan met zijn eigen normen
en ongeschreven regels. De onderlinge band
tussen de bewoners was heel sterk. Elkaar
verlinken deed men niet. Degenen die niet
deelnamen aan criminele of illegale activiteiten hoorden niets, zagen niets, en zwegen.

Dat deze gestigmatiseerde groep zich vijandig gedroeg tegenover de buitenwereld, laat
zich raden.
De segregatie werkte trouwens ook door in
het lager onderwijs: kinderen uit de ‘asociale’ gezinnen en die uit de ‘betere’ gezinnen
zaten in aparte klassen.
Jarenlang was het beleid erop gericht geweest om onmaatschappelijken te ‘verheffen’, onder meer met huisbezoeken door
maatschappelijk werksters en door de stichting van wijkhuizen. Zo kreeg de Vogeltjes
buurt in 1950 zijn eigen wijkhuis in de
Lijsterstraat; in 1958 kwam er ook een in de
Ruisvoornstraat.
In de jaren zestig vond er echter een belangrijke omslag in denken plaats. Het ooit uit
particulier initiatief ontstane maatschappelijk werk werd vervangen door welzijnswerk,
waarin de gemeente een belangrijke stem
kreeg. De nadruk kwam nu niet meer te liggen op de bestrijding van onmaatschappelijk
gedrag, maar op algemeen sociaal-culturele
vorming voor alle inwoners van de stad.
Door de bewoners van de Vogeltjes- en
Visserijbuurt werd veel gesmokkeld: boter naar België en tabak naar Nederland.
Maar na de totstandkoming van de
Europese markt was dit niet meer lonend.
Zwartwerken in de bouw in Duitsland en in
de haven van Rotterdam was ook lange tijd
voor velen een belangrijke bron van inkomsten. Aan het begin van de jaren zeventig
werd een nieuwe en zeer winstgevende inkomstenbron aangeboord: de handel en fabricage van drugs. Eerst amfetamine, later
xtc. Aan de familie Denis, die er een fortuin
mee verdiende, heeft Tops twee hoofdstukken gewijd. Ook de kleinschalige teelt
van wiet op zolders, in slaapkamers en in
schuurtjes bleek voor veel huishoudens uiterst lucratief. En verder werd er op grote
schaal gefraudeerd met uitkeringen. Een
van de toegepaste trucs was de ‘schijnechtscheiding’, die een dubbele uitkering opleverde.
In 1989 werd de Vogeltjesbuurt aangewezen
als ‘aandachtswijk’. Desondanks gebeurde
er van overheidswege weinig concreets, en
hadden de bewoners vrij spel. “Het hoge
aantal sociale uitkeringen, het hoge aantal
wapens, de zich ontwikkelend drugsproblemen waren signalen die niet goed werden
begrepen en niet in samenhang gezien. De
dominante manier van denken in die tijd – bij
de gemeente, in de samenleving – stond dat
niet toe.”
Een notitie aan B en W uit 2004 kwalifi-

ceerde de Vogeltjesbuurt als een stukje
‘vrijstaat’ in Tilburg. Er was sprake van een
‘harde kern’ die zich met illegale praktijken
bezighield en in de wijk een sterke sociale
controle uitoefende. Crimineel gedrag werd
de kinderen al met de paplepel ingegeven
en de wijkprofessionals hadden weinig in
te brengen. Dat noopte tot krachtdadig ingrijpen. Op 4 oktober 2005 was het zo ver.
Medewerkers van de gemeente, de politie,
de belastingdienst en de vuilophaaldienst
trokken gezamenlijk op in teams en doorzochten huis na huis. De oogst van ‘Operatie
Tweety’: 42 hennepkwekerijen en twee xtclaboratoria. Onder druk van gemeente en politie zette woningbouwvereniging Tiwos 22
bewoners met een hennepplantage uit hun
huis. “Lang niet iedereen in de buurt was
rouwig om het optreden tegen de hennepkwekers. Behalve veel welvaart had hennep
de buurt ook geweld en tweespalt gebracht.
Sommige buurtbewoners ergerden zich aan
het criminele systeem. Maar lange tijd was
er geen overheid die de helpende hand toestak en als bondgenoot werd ervaren.”
In 2013 werden de verouderde woningen
in de Vogeltjesbuurt gesloopt en vervangen
door nieuwbouw. Na Operatie Tweety was
dit een volgende stap in een transformatieproces dat moest leiden tot een ‘normale’
buurt. Maar de weg daarheen is nog heel
lang. De sociale structuur was inmiddels
wel wat losser geworden, waardoor ook de
groepsdruk – die door sommigen als benauwend ervaren werd – afnam. Ook zien
steeds meer bewoners het belang in van
onderwijs. De criminaliteit in de buurt is
een stuk verminderd, maar er wonen nog
steeds “enkele succesvolle criminele entrepreneurs”. En de armoede in de wijk is nog
groot, het aantal uitkeringen is hoog, en veel
mensen hebben schulden. Ook met de gezondheid is het slecht gesteld.
In zijn Epiloog noemt Tops de houding van de
autoriteiten lichtzinnig en naïef. “Ze lieten
het leven in de buurt lange tijd betijen en zagen over het hoofd dat het belangrijkste leerstuk van de moderne samenleving – zelfredzaamheid – een heel eigen invulling kreeg.”
Hij concludeert verder dat voor veranderingen in buurten zoals de Vogeltjesbuurt
en de Visserijbuurt een lange adem nodig is, en daar is de overheid niet goed in.
“Overheidsbeleid is wispelturig.” Maar hij
eindigt toch gematigd positief: “Duurzame
verandering moet ook uit de buurt zelf komen. Meer dan in het verleden bestaan hier
aangrijpingspunten voor.”
Een ongetemde buurt is een vlot geschreven

boek, waarin de auteur met enig begrip en
compassie het bestaan beschrijft van mensen die leven aan de ‘rafelrand van de samenleving’.
Rob van Putten
Pieter Tops, Een ongetemde buurt. Achter
stand, ondernemingszin en criminaliteit in
een volksbuurt (Amsterdam, Balans, 2018),
192 blz., paperback, ISBN/EAN: 978 94 600
3510 4, € 19,99.

Van Aarts tot Zwijsengebouw
Begin jaren twintig van de vorige eeuw
woedde er een strijd tussen de steden
Tilburg, Nijmegen, Den Bosch en Maastricht
over de vestigingsplaats van een roomskatholieke universiteit. Tilburg had met zijn
R.K. Leergangen de beste papieren, maar de
bisschoppen kozen in 1923 voor Nijmegen.
Als ‘troostprijs’ kreeg Tilburg vier jaar later
een hogeschool, die met vijf hoogleraren,
acht lectoren en 28 studenten van start ging.
Wat begon als R.K. Handelshogeschool
groeide in de loop der jaren uit tot de huidige
Tilburg University met meer dan 13.000 studenten. En hoewel de katholieke signatuur
uit de naam verdween, is Tilburg University
nog steeds een ‘bijzondere universiteit’,
waarbij een stichting waakt over de katholieke identiteit.
Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan
verscheen eind vorig jaar de Kleine encyclopedie. Tilburg University 1927-2017. Een
handzaam, rijk geïllustreerd en fraai vormgegeven boekwerk, waarin allerlei feiten,
gebeurtenissen en personen uit heden en
verleden van de universiteit vastgelegd zijn.

Iets wat je zelden zult aantreffen in een encyclopedie (want overbodig), is een alfabetische index van lemma’s. Wel heel handig is
het alfabetisch register van persoonsnamen.
Zo kunnen we personen vinden die geen eigen lemma kregen, maar die toch belangrijk
genoeg zijn of waren om ze bij andere lemma’s onder te brengen.
Het eerste lemma is gewijd aan de huidige
rector-magnificus, Emile Aarts. Bijzonder
is, dat hij als bèta (hij is fysicus) aan het
hoofd staat van een instelling die alfa’s en
gamma’s opleidt. Aarts, afkomstig van de TU
Eindhoven, speelde een belangrijke rol bij de
totstandkoming van een samenwerkingsverband tussen de twee Brabantse universiteiten, resulterend in de Jheronimus Academy
of Data Science te ‘s-Hertogenbosch. Een
halve eeuw geleden liep een poging tot samenwerking tussen Tilburg en Eindhoven
nog uit op een mislukking. Mede daardoor
ging de achtste medische faculteit toen aan
de neus van Tilburg voorbij.

Bezetting van de hogeschool in 1968. (Foto Rien Siers, coll. Regionaal Archief Tilburg)
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Aanvankelijk huisde de hogeschool in een
pand dat in 1924 gebouwd was voor de R.K.
Leergangen. In 1962 kwam de nieuwbouw
gereed, het huidige Cobbenhagengebouw,
een creatie van de Tilburgse architect Jos.
Bedaux. In 2015 kreeg het de status van
Rijksmonument.
De studentenrevolte die in 1968 aan de
Parijse Sorbonne begon, bereikte Tilburg in
het vroege voorjaar van 1969. Gedurende
enkele dagen was de gevel van het hoofdgebouw (het huidige Cobbenhagengebouw)
getooid met de naam Karl Marx Universiteit.
Twee maanden later bezetten linkse studenten de senaatskamer. Na ruim een week
kwam er einde aan de bezetting. De bezetting vormde een eerste aanzet tot de democratisering van het hoger onderwijs in
Nederland.
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De hogeschool fungeerde gedurende vele
jaren als ‘kraamkamer’ voor (vooral KVP-)
politici. Bijvoorbeeld Jan de Quay, oudhoogleraar aan de hogeschool, voorman
van de Nederlandse Unie, minister-president
en commissaris van de koningin in NoordBrabant.
De alumni Gerard Veldkamp en Norbert
Schmelzer kregen geen eigen lemma.
Veldkamp, die in drie achtereenvolgende
kabinetten minister van sociale zaken was,
kreeg een plaats bij het lemma over hoogleraar sociaal recht Frans van der Ven (die
onder het pseudoniem Frank Valkenier dichtbundels publiceerde). Veldkamp was van
1984 tot aan zijn emeritaat in 1986 nog buitengewoon hoogleraar sociale zekerheid aan
zijn vroegere alma mater.
Schmelzer, ‘de gladde teckel’, was lange tijd
kamerlid, staatssecretaris en minister. We
komen hem tegen bij Olof en bij Openbaar
bestuur. Wat niet onvermeld had mogen blijven, was dat Schmelzer ook voorzitter was
van de ‘Raad van Negen’ die het Nederlands
studentenverzet tegen de bezetter coördineerde.

ker niet mag ontbreken, is die van Martinus
Cobbenhagen.
Dat ook wetenschappers niets menselijks vreemd is, zien we bij het lemma
Wetenschappelijke integriteit. Hier is het
tragische verhaal te lezen van de sociaalpsycholoog die met gefingeerde onderzoeksresultaten de werkelijkheid naar zijn hand
trachtte te zetten. Een ander geval van fraude wordt genoemd bij het lemma Promoties.
Het betreft een oud-decaan die overheidsgeld wegsluisde o.a. via een schoonheidssalon van een familielid. De universiteit wilde
deze affaire graag ‘onder de pet houden’,
maar door journalistiek speurwerk kwam de
zaak begin 2017 toch in de openbaarheid.
Nog één persoon verdient vermelding:
Willem Witteveen, briljant jurist, hoogleraar
Encyclopedie van de rechtswetenschap,
die met zijn gezin omkwam bij de ramp met
de MH17. Ter nagedachtenis werden op de
campus twee fotografische monumenten
onthuld.
Het laatste lemma is gewijd aan het
Zwijsengebouw, in de volksmond ‘de duikboot’ geheten, een gebouw waarin mensen
in stilte kunnen vertoeven om te bidden of
te mediteren, ongeacht hun levensbeschouwing. De vernoeming naar Zwijsen, pastoor
in Tilburg, en later bisschop en aartsbisschop, riep protesten op omdat de naam
velen niets meer zei. Bovendien was hij representant van een traditionele visie. Dat
zijn precies de twee redenen om zijn naam
te handhaven.
De samenstellers van de encyclopedie hebben zich niet alleen gebaseerd op geschreven bronnen, zij interviewden ook (oud-)
medewerkers, studenten en alumni. Het
moet voor hen een heel karwei geweest zijn
om eerst een karrevracht aan gegevens te
verzamelen, en daarvan vervolgens prettig
leesbare stukjes te maken. Ze zijn daar mijns
inziens meer dan uitstekend in geslaagd.

van de Tilburgse universiteit door toenmalig
onderwijsminister Jo Ritzen geopend werd.
Ter gelegenheid daarvan verscheen – tegelijk met de Kleine encyclopedie. Tilburg
University 1927-2017 – eind vorige jaar Een
kwart eeuw bibliotheek van de toekomst en
wat daaraan vooraf ging. In het 68 pagina’s
tellend boekje worden in het kort de belangrijkste feiten uit de geschiedenis van de universiteitsbibliotheek op een rij gezet.
Het is een beetje hilarisch om te lezen dat de
om zijn zuinigheid bekendstaande prof. dr.
mgr. Th. Goossens, medeoprichter en eerste
rector-magnificus van de hogeschool, een
bibliothecaris niet nodig achtte. Tot 1951
vervulde hij die functie zelf.
Toen de hogeschool in 1962 haar nieuwe onderkomen betrok (het huidige
Cobbenhagengebouw), werd daarin ook de
bibliotheek ondergebracht. Al spoedig bleek
de ruimte echter te krap voor de steeds verder uitdijende boekencollectie. De eerste
ideeën over een afzonderlijk gebouw voor de
bibliotheek dateren al van 1972. Dankzij een
goede samenwerking tussen de bibliotheek
en het rekencentrum kon er een visie ontwikkeld worden die zou leiden tot ‘de eerste
digitale universiteitsbibliotheek van Europa’.

Rob van Putten
Vrijwel alle studenten die in de periode
1940-1945 aan de hogeschool studeerden,
weigerden in 1943 de loyaliteitsverklaring aan de bezetter te ondertekenen. De
meesten werden vervolgens tewerkgesteld
in Duitsland, sommigen wisten onder te
duiken. Ter nagedachtenis aan de 22 studenten die tijdens de bezettingsjaren door
oorlogsgeweld, uitputting en ontbering of
ziekte het leven lieten, werd in 2017 in het
Cobbenhagengebouw een monument onthuld. Ook kregen zij een digitaal monument.
Volgend jaar zal er een boek over hen verschijnen. Een naam, die in dit verband ze-

Pieters Siebers, Kleine encyclopedie Tilburg
University 1927-2017 (Tilburg, Tilburg
University, 2017), 312 blz., ISBN/EAN: 97894-6167-344-2, € 12,95.

De bibliotheek van de toekomst
Er is bijna geen plek te vinden waar de
stormachtige ontwikkelingen op het gebied
van digitalisering en automatisering zo goed
voor iedereen zichtbaar zijn als in een universiteitsbibliotheek.
In 2017 was het 25 jaar geleden dat de ‘bibliotheek van de toekomst’ op de campus

Eind jaren zeventig beschikte de bibliotheek
al over een geautomatiseerde catalogus en
sinds 1983 hoefden kopieën van artikelen
niet meer per post verstuurd te worden; dat
ging voortaan per fax (inmiddels alweer obsoleet).
Bij de uitwerking van het nieuwe concept
kwam ook de functie van de bibliotheek aan
de orde: “…het verzamelen en bewaren
van boeken en tijdschriften of (…) het ter
beschikking stellen van wetenschappelijke
informatie.” Men koos voor de tweede optie, maar de ‘klassieke’ bibliotheek mocht
niet verdwijnen; het schrikbeeld van iedere

rechtgeaarde wetenschapper. Toch verliest
de klassieke bibliotheek steeds meer terrein doordat wetenschappelijke publicaties
tegenwoordig met een druk op de knop ‘full
text’ beschikbaar zijn. Bovendien komen
steeds meer (vooral oudere) boeken en dissertaties als doorzoekbare pdf beschikbaar.
Een afzonderlijk hoofdstuk is gewijd aan de
architectuur en het interieur van het gebouw.
Ook de renovatie komt hier aan de orde,
want die bleek na 15 jaar intensief gebruik
noodzakelijk om de bibliotheek toekomstbestendig te houden.
De bibliotheek herbergt ook enkele heel bijzondere collecties. De voornaamste daarvan
is de Brabant-Collectie, die voortkomt uit de
collectie van het Provinciaal Genootschap
van Kunsten en Wetenschappen in NoordBrabant. Deze collectie omvat behalve
150.000 boeken (waaronder een grote collectie oude drukken) en 3000 tijdschriften
o.a. ook brieven, handschriften, tekeningen,
prenten, kaarten en foto’s. Twee collecties
zijn een erfenis van de in 2006 opgeheven
Theologische faculteit: De Haarencollectie,
afkomstig van het in 1967 gesloten grootseminarie in Haaren en de Kapucijnencollectie,
afkomstig van de centrale bibliotheek van
de paters kapucijnen. In 2014 verwierf de
bibliotheek opnieuw een verzameling bijzondere boeken: de Kinderboekencollectie
Buijnsters-Smets.
Rob van Putten
Pieter Siebers, Hans Dieteren en Henk
Kempff (samenstelling en redactie). Een
kwart eeuw bibliotheek van de toekomst en
wat daaraan vooraf ging (Tilburg, Tilburg
University, 2017), 68 blz., geb., € 14,95. Het
boek is ook te downloaden via www.tilburguniversity.nl/UB25

Gerard van Spaendonck
(1746-1822) in Parijs
Op de fraaie tentoonstelling ‘Nederlanders in
Parijs 1789-1914’ in het Van Gogh Museum
te Amsterdam, was van 13 oktober 2017 tot
7 januari 2018 een onderdeel gewijd aan de
uit Tilburg afkomstige kunstschilder Gerard
van Spaendonck (1746-1822). Daarna ging
de tentoonstelling naar Petit Palais – Musée
des Beaux-Arts in Parijs. Bij de tentoonstelling verscheen een gelijknamig boek.
Gerard van Spaendonck werd in 1746 in
Tilburg geboren als zoon van Jan Anthony
van Spaendonck, rentmeester van prins
Wilhelm VIII landgraaf Von Hessen-Kassel,
die de heerlijkheid Tilburg en Goirle bezat.
In 1764 ging hij in de leer bij decoratie- en

Woonhuis van Gerard van Spaendonck (Maison Buffon) in Parijs. Gouache door J.A. Knip, ca. 1805. (Fundation
Custodia, Coll. Frits Lugt, Parijs)

meubelschilder Herreyns te Antwerpen en in
1769 vertrok hij naar Parijs, waar hij enkele
jaren als miniatuur- en decoratieschilder
werkte, onder andere van serviezen voor
de porseleinfabriek in Sèvres. In 1774 werd
hij benoemd tot koninklijk botanisch miniatuurschilder aan het hof van koning Lodewijk
XVI. Hij kreeg een woning in het Louvre.
Na het overlijden van madame Françoise
Madeleine Basseporte (1780) volgde Van
Spaendonck haar officieel op als koninklijk
miniatuurschilder en verhuisde hij naar de
koninklijke tuinen. Hij ging toen aan de zogenaamde vélins (velijnen) werken, botanische studies in gouachetechniek op een
speciaal soort perkament. Tussen circa 1781
en 1785 vervaardigde hij zo’n 55 bladen. De
velijnen behoren tot de belangrijkste botanische werken ter wereld. De 6500 bladen in
105 albums zijn opgenomen in de collectie
van het Musée d’Histoire Naturelle te Parijs.
In 1793 werd Van Spaendonck benoemd tot
Professeur d’Iconographie, en in 1795 werd
hij directeur van de Jardin des Plantes (koninklijke tuinen Louvre) en directeur van de
porseleinfabriek te Sèvres. Hij ging wonen in
Maison Buffon in de Jardin des Plantes. Van
dit huis werd omstreeks 1805 een gouache
gemaakt door de eveneens uit Tilburg afkomstige kunstschilder Josephus Augustus
Knip (1777-1847). Op de tentoonstelling en
in het boek waren ook nog twee schilderijen van en vanuit de Bataafse ambassade
in Parijs te zien, eveneens van de hand van
Knip, die in 1801 door Van Spaendonck aan
de Bataafse consul Rutger-Jan Schimmel
penninck was voorgesteld.
Tussen 1799 en 1801 gaf Van Spaendonck

in eigen beheer 24 gravures uit, die naar zijn
aquarellen waren vervaardigd. Ze behoren
tot de beste plantengravures ter wereld. Een
daarvan is tentoongesteld/afgebeeld, samen
met zijn portret en enkele schilderijen.
Gerard van Spaendonck was in Parijs een
invloedrijk beeldend kunstenaar, botanisch
tekenaar, bestuurder en onderwijzer. In 1804
ontving hij als een van de eersten de nieuw
ingestelde Orde van het Legioen van Eer. In
1808 werd hem door keizer Napoleon de titel
van graaf verleend. Van Spaendonck werd
op de begraafplaats Père Lachaise te Parijs
begraven.
Ronald Peeters
Mayken Jonkman (red.) e.a., Nederlanders
in Parijs 1789-1914 (Bussum, Thoth, 2017),
272 blz., ISBN/EAN: 978-90-6868-741-5, €
29,90.

Beleef WOII in Tilburg via
Instagram
Stadsmuseum Tilburg betrekt jongeren
bij het project ‘Herdenken en Vieren’ met
Instagram-kanaal. Op 3 april startte dit
Instagram-project waarmee men een maand
lang de belevenissen van een jong Tilburgs
meisje in de Tweede Wereldoorlog kan volgen. Zij was 15 toen Tilburg in oktober 1944
bevrijd werd.
Het Instagram-account is gebaseerd op de
belevenissen van de bestaande (en nog levende) Marie-Jes van Ierlant, die tijdens de
Tweede Wereldoorlog in de Heuvelstraat
in Tilburg woonde. Haar persoonlijke er-
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varingen, herinneringen en verhalen worden aangevuld met historische feiten en
archiefmateriaal, en verrijkt met de social
media-mogelijkheden van nu. Het account is
te volgen via @mariejestilburg en onder de
#wijherdenkenenvieren.
Het Instagram-account past prima bij een
nieuw lesprogramma voor groep 7 en 8
van Tilburgse basisscholen. Er hoort ook
een stickerboek bij voor de leerlingen, met
plaatselijke oorlogs- en verzetsverhalen
uit die tijd plus veel verwerkingsopdrachten. Stadsmuseum Tilburg heeft dit lesprogramma ontwikkeld op verzoek van
gemeente Tilburg, het Plaatselijk Comité
Nationale Herdenking 4 mei Tilburg en het
Oranje Comité Tilburg. Dit jaar proberen zeven basisscholen het nieuwe lesprogramma
uit. Volgende jaren kunnen meer scholen in
Tilburg meedoen.
“We willen een jonge doelgroep bereiken,
het gesprek aanwakkeren en geschiedenis
en actualiteit met elkaar verbinden”, vertelt projectleider Berny van de Donk. Door
te werken met het populaire Social Mediakanaal Instagram hoopt het Stadsmuseum
bovendien dat de doelgroep 10- tot 12-jarigen de Tilburgse historie op een laagdrempelige manier leert kennen. “Dit doen we
door echte verhalen te vertellen door de
ogen van een leeftijdsgenootje in dezelfde
stad. Door oud en nieuw naast elkaar te laten zien. Door niet alleen feiten te noemen,
maar ook te benoemen wat een 11- tot
15-jarige toen voor spelletjes speelde. En
door archiefbeelden te mengen met stickers,
hashtags en gifs. Kinderen kunnen hun vragen onder een post stellen aan een medewerker van het Stadsmuseum.”
Daarnaast is het natuurlijk mooi als niet alleen basisschoolleerlingen, maar iedereen
die iets wil weten over Tilburg ten tijden van
de Tweede Wereldoorlog het account volgt.
“We hopen dat ouders en kinderen, en kinderen onderling, door het account het ge-

sprek met elkaar aangaan”, aldus Van de
Donk.
Voor het idee, de invulling en uitwerking
van het Instagram-project werd LiveWall
Group uit Tilburg benaderd: “Analoog en
digitaal hoeven elkaar allesbehalve tegen
te werken”, vertelt Sanne Stenvert, hoofd
Communicatie bij LiveWall. “Je slaat een
brug tussen het lesprogramma en de leerlingen met een doelgerichte strategie; een
visueel dagboek, dat te allen tijde te bekijken is.” Het stickerboek is gemaakt door
Ontwerphaven en Buro Vonkstof. Ook bevat
het tekeningen van Jeroen de Leijer.
Persbericht

Rabauwen, vagebonden en
lediggangers
Wist u dat in de zeventiende en achttiende
eeuw radbraken de meest voorkomende
straf voor moord was? En dat op doodslag
onthoofding stond? Dat men vroeger het
begrip ‘ontoerekeningsvatbaar’ niet kende
en dat ook de ‘dommen en de dullen’ (kinderen en verstandelijk gehandicapten) waren
opgenomen in het strafrecht en dus berecht
konden worden? Dat ook dieren en overledenen terecht konden staan?
In het zojuist verschenen Rabauwen, vagebonden en lediggangers. Criminele voorouders berecht en bestraft van mr. Erik-Jan
Broers komen bovenstaande onderwerpen
– naast vele andere – aan de orde. Aan de
hand van dertien concrete strafprocessen uit
de zeventiende en achttiende eeuw schetst
Broers een levendig en divers beeld van verschillende strafbare feiten, de wijze waarop
deze bestraft werden, maar ook de veranderende ideeën over schuld en straf.
Het strafrecht behoort tot de meest ingrijpende – en meest tot de verbeelding sprekende – onderdelen van het recht. Misdaden
laten diepe sporen na in een mensenleven,
net als de daaropvolgende juridische reacties. Dat was vroeger niet anders dan nu. Uit
de zeventiende en achttiende eeuw is er veel
onderzoeksmateriaal bewaard gebleven,
zoals processtukken en vonnisboeken (te
vinden in onder andere de archieven van de
schepenbank). In het archiefmateriaal vindt
men geen abstract recht zoals in strafwetten, maar ‘recht met een menselijk gezicht’.
Recht dat is toegepast op ’echte’ mensen
van vlees en bloed die ooit met het strafrecht
in aanraking zijn gekomen.
In Rabauwen, vagebonden en lediggangers
worden verschillende strafzaken uit de rechterlijke archieven behandeld. Bijvoorbeeld
de zaak (1749) van Arnoldus Verhoeven, die
zich zozeer ergerde aan de ‘hoeders’ van
zijn buurman, dat hij zijn ‘snaphaan’ pakte

en op de kippen van zijn buurman schoot.
Helaas raakte hij zijn buurman, die enkele
uren later aan zijn verwondingen overleed.
De Tilburgse drossaard beschouwde dit als
moord, waarop de doodstraf stond.
Aangezien Verhoeven voortijdig Tilburg
ontvlucht was, bleef hem de doodstraf bespaard.
Ook de moord op Tilburger Jan Cornelis
Maes uit 1736 komt uitgebreid aan de orde.
Maes was een voerman met een slecht huwelijk. Hij werd vermoord door zijn vrouw
Piternel en haar minnaar, de chirurgijn
Guilbertus da Costa. Voordat Maes stierf
wist hij nog uit te brengen dat hij zijn ‘doodswond aan zijn overspelige vrouw te danken
had’. Zoon Adriaen, die eerst werd gezien als
getuige, vervolgens als een medeplichtige,
werd schuldig bevonden aan vadermoord.
Hij werd onthoofd. Moeder en minnaar wisten tijdig te vluchten. Bij verstek werden zij
veroordeeld tot levenslange verbanning uit
Tilburg. Adriaen stond terecht in een ‘extraordinair’ (buitengewoon) proces, waarin
er voor hem weinig tot geen mogelijkheden
waren om zich te verweren. Bij een ‘ordinair’
(gewoon) proces was de positie van de aangeklaagde veel beter. Broers beschrijft hoe
de verdachte tot driemaal toe werd onderworpen aan een ‘scherpe examinatie’, een
verhoor onder tortuur, om hem tot een bekentenis te brengen. Broers legt het verschil
uit tussen directe en indirecte doodslag, tussen daadstrafrecht en schuldstrafrecht.
Ook een ‘dood lichaam’ kon terecht staan.
Broers geeft hier de voorbeelden van zelfmoordenaars Frans Gijsberts (1712) uit
‘s-Hertogenbosch en de Tilburger Gerit
Spaendoncq (1681). Zelfmoord werd niet
alleen als een schandelijke maar ook een
strafbare daad gezien, een misdaad jegens God. Zelfdoding werd beschouwd als
de meest ernstige vorm van moord. Wie
zelfmoord pleegde doodde niet alleen zijn
lichaam maar ook zijn ziel. Het proces ‘contra het doode lichaem van Gerit Jan Gerit
Spaendoncq’, betrof zelfmoord door middel van een strop. Het lijk werd door de beul
uit huis verwijderd: door het lichaam uit het
raam te gooien of onder de drempel van de
voordeur door te trekken. Vervolgens werd
het lichaam aan de galg opgehangen.
Brabant had in de zeventiende en achttiende
eeuw te lijden onder de kwalijke praktijken
van troepen rabauwen, huurlingen en legertroepen. Broers zet dit af tegen de achtergrond van de toenmalige staatkundige en
politiek toestand. Voor het rechterlijk gezag
was het moeilijk om deze groepen effectief
te straffen: hun rechtsmacht was beperkt tot
het eigen territorium. Een voorbeeld van een
proces tegen zo’n bende ‘rabauwen’ was de

bende van Engele Jantje, oftewel Jan Dircks
(1727-1729). Hij was het kopstuk van een
bede rondtrekkende criminelen, die het platteland onveilig maakten. De bende bestond
uit een groep van circa 20-30 landlopers,
zowel mannen als vrouwen. Zij pleegden inbraken, gebruikten geweld en dreigden met
brandstichting.
Andere rechtszaken die Broers in zijn boek
behandelt betreffen een incestzaak, Een
jongen die seksuele handelingen verricht
met een schaap, een dienstmeid die zwanger raakt van de predikant, een verbroken
trouwbelofte, twee visverkoopsters op de
markt van Breda die elkaar voor ‘dikke hoer’
uitschelden en de zaak van ‘Jantje zonder
ziel’. De processen worden in de context van
plaats en tijd gezet. Ook de denkbeelden van
invloedrijke juristen zoals Hugo de Groot,
Filips Wielant, Cesare Bonesana en anderen
komen aan de orde.
Rabauwen, vagebonden en lediggangers is
geschreven zoals Broers spreekt: meeslepend, goed onderbouwd en ook de humor
ontbreekt niet. Ik heb het met veel plezier en
interesse gelezen. Rabauwen is voor iedereen die interesse heeft in strafprocessen en
criminaliteit in vroegere tijden een aanrader.
Astrid de Beer
Erik-Jan Broers, Rabauwen, vagebonden
en lediggangers. Criminele voorouders
berecht en bestraft (Antwerpen, MakluUitgevers nv, 2018), 174 blz., ISBN/EAN:
9789046608913, € 20,00.

Broekhoven, tussen Piushaven en
Leij
In de jaren negentig van de twintigste eeuw
studeerde ik in Utrecht. Regelmatig nam ik
bus 143 vanuit Reusel naar Tilburg Station,

om daar op de trein richting Utrecht te stappen. Bus 143 reed door Broekhoven. Ik keek
altijd mijn ogen uit: de mensen die in de
deuropening met elkaar stonden te praten,
De goudgekrulde versierselen op de vensterbank, de geplooide en met flosjes behangen
gordijnen voor de ruiten. Als het mooi weer
was dan stonden de stoelen, bierkratjes en
barbecues buiten op straat. Het zag er altijd wel gezellig uit, maar heel anders dan
ik thuis gewend was. Tijdens de busroute
door Broekhoven heb ik ook voor het eerst
(en vooralsnog voor het laatst) in mijn leven een rouwkoets gezien, zwart bekleed,
met pluimen en getrokken door zwarte
paarden. De bus bleef ervoor stilstaan. Het
zag er indrukwekkend uit. Wat me ook elke
keer opnieuw fascineerde en aan het lachen bracht was het pand op de hoek van
de Broekhovenseweg en Ringbaan-Zuid.
Vroeger was het een klooster, nu zit er een
acupunctuurpraktijk. In de jaren negentig –
toen was het ook al een acupunctuurpraktijk
– hing er naast de deur een bordje met de
tekst ‘Wij verkopen ook borduurgarens’. Hoe
krijg je het verzonnen!
Broekhoven, tussen Piushaven en Leij is
het tweede boek uit de reeks Buurten in
Tilburg. Het is geschreven en samengesteld door Tilburgexpert Ronald Peeters,
met medewerking van fotograaf Jan van
Oevelen. Zoals het eerste boek uit de serie,
over de wijk Hasselt, geeft ook het boek
over Broekhoven geen uitputtende en gedetailleerde geschiedenis van het leven in
Broekhoven. Zoals Peeters in het voorwoord
schrijft: “het is eerder een collage met allerlei aspecten van die wijk”. Het is een lijvig
boek geworden van 192 pagina’s met weinig
tekst en heel veel foto’s.
De vroegste geschiedenis van Broekhoven
komt als eerste aan de orde: 3.500 jaar geleden waren er al bewoningssporen, en wist
u dat er niet een, maar twee kasteeltjes op
Broekhoven hebben gestaan? Boeiend is
het stukje over de straatnamen naar oude
toponiemen, zoals deze genoemd worden
op de manuscriptkaart van Diederik Zijnen
uit 1760, zoals Broekhoven, Sevenhoek,
Stuivesant en andere, en de ontwikkeling
van de wijk Broekhoven. In Broekhoven
stonden lange tijd nog ‘ware krotten’ die als
arbeiderswoningen gebruikt werden.
Fotograaf Jan van Oevelen, zelf geboren in
Broekhoven, heeft in 1975 een fotoreportage
gemaakt over het straatleven in zijn wijk.
Deze reportage is in het boek opgenomen.
Deze foto’s alleen al zijn het waard om het
boek te kopen. Wat een schitterende reportage, die ook nog eens een prachtig beeld
geeft van de jaren zeventig!
Helaas wordt er in het – overigens zeer in-

teressante – boek niet ingegaan op de sociale en economische ontwikkeling van
Broekhoven. Is Broekhoven altijd al in meer
of mindere mate een ‘volksbuurt’ geweest?
En zo ja, wat waren de factoren die daaraan
ten grondslag lagen? Op dit soort vragen
geeft Broekhoven, tussen Piushaven en Leij
geen antwoord. Dat is volgens het voorwoord ook niet de bedoeling: het boek is
geen geschiedschrijving van de wijk, maar
een fotoalbum. En dat is het zeker, het boek
staat vol met – goedgekozen – oude foto’s:
Van het straatleven in Broekhoven, het onderwijs en het verenigingsleven, de bedrijven die er gevestigd waren, de middenstand,
het Rijke Roomsche Leven etc. Voor veel lezers – of kijkers – zal Broekhoven een ‘trip
down memory lane’ zijn.
O, ja, ik heb nog een foutje ontdekt: de bijschriften op pagina 52 zijn verwisseld.
Astrid de Beer
Ronald Peeters, Broekhoven, tussen Pius
haven en Leij (Tilburg, Gianotten Printed
Media, 2018), In Tilburg deel 18, 192 blz.,
ISBN/EAN: 978-90-6663-088-8, € 17,50.

Erratum
In de vorige aflevering van ‘Tilburg’ (2017,
nr. 3, p. 89) is abusievelijk een verkeerde
foto geplaatst. Dit is niet Jan van den Braak
(1924-1984), maar zijn vader Willem van den
Braak (1896-1944). Hierbij de juiste foto van
Jan van den Braak.
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