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Ten geleide
Wij zijn bijzonder content dat we weer een erg dik en gevarieerd tijdschrift hebben
kunnen samenstellen. Een tijdschrift waaraan niet alleen twee eigen redacteuren bijdragen leverden, maar tevens met meerdere artikelen die zijn geschreven door auteurs die er niet eerder in publiceerden. Ook al is er van een grote variatie aan (deel-)
onderwerpen sprake, de meeste artikelen hebben wel het nodige met elkaar gemeen.
Ze hebben namelijk allemaal betrekking op de Tweede Wereldoorlog. 75 jaar na de
Bevrijding van Tilburg is er immers alle reden om te herdenken en bijvoorbeeld nog
eens stil te staan en te lezen over de vrouwen en mannen in het verzet. In dit nummer
is er – eindelijk – aandacht voor de vrouwen in het verzet. Sinds oktober 2018 is de
onderzoeksgroep ‘Vrouwen in het verzet’ gestart (een project van Regionaal Archief
Tilburg en het Tilburg Cobbenhagen Center). Elke Tilburger kent Coba Pulskens,
maar verder is er heel weinig bekend over andere vrouwen in het Tilburgse verzet.
Gedurende het onderzoek zijn veel nieuwe feiten en namen aan het licht gekomen.
Alle verzamelde informatie wordt gebundeld in een publicatie, ‘Haar verhaal’ (najaar
2019), een symposium ‘Heldinnen van het Tilburgse verzet’ (Najaar 2019) en deze
speciale uitgave van het tijdschrift Tilburg (september 2019).
Herdacht wordt er ook in de korte bijdrage die Ed Schilders schreef over de eerder
dit jaar overleden Tilburgse taalautoriteit Wil Sterenborg, meer dan drie decennia lang
onze vaste corrector. Zoals u van ons gewend bent sluiten we af met Tilburg Kort, een
rubriek waarin de diversiteit evenzeer groot is.
De redactie
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Vergeten verzetsvrouwen
De onderbelichte rol van Tilburgse vrouwen in de
geschiedschrijving van de illegaliteit
Sanne Schraa*
* Sanne Schraa (1990)
studeerde in 2013 af aan de
Universiteit van Amsterdam
op de rol van humaniteit
in de memoires van de
Italiaans-Joodse auteur
Primo Levi. Op dit moment
studeert zij Geschiedenis aan
de Universiteit Antwerpen om
haar ‘droom als historisch
onderzoeker na te jagen
en daarmee onderdrukte
minderheden als Joden en
vrouwen een podium
te geven’.

Het is zondag 9 juli 1944 als de
Sicherheitspolizei aan het eind van de
ochtend het huis van de Tilburgse Coba
Pulskens aan de Diepenstraat 49 binnendringt. Er is vernomen dat er geallieerde
piloten bij haar ondergedoken zitten. De
Canadese, Engelse en Australische piloten
die inderdaad bij Coba verblijven, zitten op
dat moment te eten. Zij worden overvallen
en proberen te vluchten: een van de piloten
wordt daarbij in de gang naar de keuken
neergeschoten. De andere twee piloten
worden meegenomen naar de tuin en daar
geliquideerd.

Coba krijgt vervolgens de opdracht een laken te halen
om over de lijken heen te leggen. Zij komt terug met
een keurig gestreken Nederlandse vlag, die zij reeds
klaar had liggen voor de bevrijding, en legt die over de
piloten heen.
Het verhaal van deze heldhaftige verzetsactie van de
Tilburgse Coba Pulskens is beroemd en geliefd. ‘Tante
Coba’ is het symbool geworden van Tilburgs verzet
tegen de Duitse bezetter. Door de jaren heen zijn er
verschillende beschrijvingen aan dit verhaal gegeven.1 Wat veel mensen niet weten, is dat Coba en haar
huis al langer in de gaten werden gehouden door de
Sicherheitsdienst. De fascinatie voor haar verzetsactie met de vlag insinueert dat Coba uitsluitend is gearresteerd vanwege deze verzetsdaad.2 Zij bood echter
al vanaf 1942 onderdak aan meerdere Joden, geallieerde piloten en verzetsstrijders. Haar heldenstatus
wordt daarnaast vergroot doordat de lezer geneigd is
te denken dat ‘de ongehuwde’ Coba individueel opereerde. Ondanks dat zij samenwerkte met meerdere
Tilburgse verzetsvrouwen waaronder Jet van Oijen
blijven die vrouwen in historisch onderzoek naar Coba
vaak onbenoemd. Het heroïsche verhaal van Coba is
gemanipuleerd door historici en plaatst daardoor de
rol van andere Tilburgse vrouwen in het verzet op de
achtergrond.

De onderbelichte en ondergewaardeerde
rol van vrouwen in de geschiedschrijving
van het Nederlandse verzet
“De rol van vrouwen in het verzet is over het algemeen
een dienende geweest. De maatschappelijke rolverdeling zette zich voort in het verzet. Het verzet van
vrouwen is geen bijdrage geweest tot hun emancipatie. Sowieso was het aantal vrouwen, dat zich met het
verzet bezighield, vrij gering” (uit: Kinderwagens en
korsetten, 97)
“De ‘stilheid’ van het verzet dat vrouwen hadden gepleegd, had alles te maken met vaste verwachtingspatronen en rolverdeling” (uit: 101 vrouwen en de oorlog,
13)
De verzetsmythe van Coba is representatief voor de
geschiedschrijving van het verzet in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een heroïsch verhaal
over een (gewapende) verzetsactie tegen de Duitse
bezetter imponeerde, verenigde en versterkte het
nationalistische gevoel na de zware oorlogsjaren.
Historica Ismee Tames ziet hierin een verband met
de ontkenning van een schuldgevoel in de (nog) altijd
heersende zoektocht naar de vraag van goed of fout:
een gewapende aanslag op een bevolkingsregister
om persoonsgegevens van Joden te vernietigen doet
het beter dan het feit dat Nederland als enige land in
Europa zo actief heeft meegewerkt aan de deportatie van honderdduizenden Joden, Roma, Sinti en verzetsstrijders.3 De nadruk op heldhaftige, gewapende
verzetsacties heeft de rol van vrouwen in het verzet
gereduceerd, vervormd of zelfs doen vergeten doordat
zij ondervertegenwoordigd waren in deze tak van het
verzet. De vrouwen die wel een rol hadden gespeeld
tijdens gewapende verzetsacties werden gedegenereerd tot ‘helpsters’ of dienden louter ‘ter ondersteuning.’
Deze (gender)stereotypen zijn diepgeworteld in onze
ideeën over welke rol vrouwen hadden in het verzet en
waren leidend in de historiografie in het midden van
de twintigste eeuw. In de historiografie zijn vrouwen
inferieur geweest aan de man. De eerste publicatie
waar het woord vrouwengeschiedenis in de titel voorkomt dateert uit 1978.4 Deze ondergeschikte rol geldt
zeker voor de geschiedschrijving van de rol van vrouwen in het verzet. Direct na de Tweede Wereldoorlog
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overzichtswerk over het verzet in Nederland tijdens de
Tweede Wereldoorlog waarin hij onderduikhulp niet
als een vorm van verzet beschouwt. Aangezien veel
vrouwen juist in deze tak van het verzet actief waren,
worden zij door De Jong vergeten.

Coba Pulskens (Tilburg
1884-Ravensbrück 1945).
(Coll. Regionaal
Archief Tilburg)
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werd onderzoek naar het verzet grotendeels geschreven door mannen. In deze periode werd door historici
de klassieke kijk op de rolverdeling tussen mannen en
vrouwen in het verzet gelegd: “[...] mannen verrichten
het echte verzetswerk, vrouwen deden slechts ondersteunend, ‘verzorgend’ werk.”5 Historici keken daarbij
ook graag naar de cijfers. Bob de Graaff en Lidwien
Marcus concluderen hun onderzoek naar de sociale
oorzaken van de rol van de vrouw in het verzet met:
“Nu we aan het eind van dit boek zijn gekomen, willen
we allereerst de niet bedoelde maar misschien toch
ontstane indruk wegnemen, dat het verzet van vrouwen groot van omvang is geweest.”6 Door het aandeel
van de vrouw in het verzet te beoordelen op cijfers
vechten vrouwen een oneerlijke strijd.
De Graaff en Marcus benoemen de verzetsactiviteiten van vrouwen bovendien ‘karweitjes’ en ‘klusjes’.
De ‘dienende’ functie van de vrouw in het verzet past
binnen de historische context van de heersende manvrouwverhoudingen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Deze sociale verhoudingen vormen een verklaring
voor de verschillende rollen van mannen en vrouwen in het verzet. Historici hebben in het licht van
deze genderstereotypen echter een waardeoordeel
aan de verzetsactiviteiten van vrouwen gehangen.
Omschrijvingen als ‘de assistente van’, ‘de weduwe
van’ of ‘de vriendin van’ plaatsen de vrouw in het verzet bewust in een onderbelichte en ondergewaardeerde positie.
Het doet je vertrouwen in de wetenschap wankelen:
zoals historica Marjan Schwegman terecht maar
jammerlijk concludeert in haar doctoraalscriptie Het
stille verzet blijkt historisch onderzoek een oncontroleerbare manipulatie door de onderzoeker. Een ander
voorbeeld van manipulatie als oorzaak van de onderbelichte rol van vrouwen in het verzet ligt in de meetbaarheid van het begrip verzet. Sinds de jaren vijftig is
de definitie van verzet door historici ruim geïnterpreteerd. Historicus Loe de Jong schreef een algemeen

Er kan gelukkig worden geconcludeerd dat er vanaf
de jaren tachtig in de historiografie sprake is van een
langzaam veranderende kijk op de rol van vrouwen in
het verzet. De doctoraalscriptie van Schwegman uit
1980 vormde een eerste aanzet tot deze adaptatie:
zij geeft openlijk kritiek op het feit dat de geschiedschrijving van de Nederlandse illegaliteit in alle opzichten wordt gedomineerd door mannen. Daarnaast
onderstreept zij terecht de overheersende interesse
voor ‘de wapenfeiten van het verzet’ waardoor andere
vormen van verzet vergeten worden. Om dit te voorkomen prefereert zij de term illegaliteit boven verzet.
Illegaliteit omvat volgens Schwegman alle acties die
door de Duitse bezetter verboden waren en als illegaal
werden gezien. Hierdoor beperk je je niet tot activiteiten waarin er uitsluitend sprake was van ‘verzet tegen
de Duitse bezetter’ maar creëer je een breder onderzoeksveld van illegale activiteiten waarin het aandeel
van vrouwen groot was.
Toch leveren hedendaagse historici nog steeds een
bijdrage aan de onderwaardering van de vrouw in
het verzet. In De Volkskrant van 22 april 2015 schrijft
historicus Coen Hilbrink: “In het gedenkboek van de
Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers
(LO) en Landelijke Knokploegen (LKP), de grootste
landelijke verzetsorganisaties die ons land tijdens de
bezetting heeft gekend, kun je ook de namen vinden
van de 1.671 door de bezetter gedode medewerkers: 22 vrouwen (1,3 procent) en 1.649 (98,7 procent) mannen. Heldere cijfers, lijkt het, voor wie wil
weten hoe de rollen van mannen en vrouwen in het
verzet zich tot elkaar verhielden.”7 Zijn artikel is een
reactie op het kort daarvoor verschenen artikel van
Schwegman in De Volkskrant van 13 april 2015 waarin
zij benoemt dat verzetsvrouwen stelselmatig werden
genegeerd in de Nederlandse historiografie. Het argument van Hilbrink is stereotiep en incorrect: op basis
van cijfers concludeert hij dat het aandeel mannen
in de overkoepelende verzetsgroepen van Nederland
groter was. Zijn argument baseert hij op door de bezetter gedode medewerkers: aangezien vrouwen met
name actief waren in takken van het verzet waar geen
doodstraf op stond en zij bovendien minder snel en
gemakkelijk opgepakt werden, onder andere doordat
zij door de bezetter minder nauwlettend in de gaten
werden gehouden, kan de oneerlijke vergelijking van
Hilbrink op basis van gedode verzetsstrijders niet als
verklaring worden gezien voor het negeren van vrouwen in de Nederlandse geschiedschrijving. De rol van
vrouwen in het verzet is bovendien grotendeels anoniem gebleven waardoor het moeilijk is om betrouwbare cijfers te geven over hun aandeel in het verzet.
Tenslotte, “als vrouwen, in plaats van naar kampen
gestuurd te worden en daar te sterven, in Nederland
geëxecuteerd zouden zijn en als er aan deze execu-

ties door de bezetters publiciteit gegeven zou zijn,
dan hadden deze vrouwen de eer gekregen die hen
toekomt.”8
Deze aandacht ligt nu in de historiografie van de
Nederlandse illegaliteit bij de heldhaftige rollen van
(mannelijke) individuen in gewapende verzetsacties.
De activiteiten van vrouwen verspreidden zich echter
in alle takken van het verzet: van symbolisch verzet
als het dragen van oranje speldjes tot het vervoeren
van illegale lectuur en het veilig onderbrengen van geallieerde piloten en Joodse kinderen. Bij gewapende
verzetsacties waar de vrouw een hoofdrol speelde,
zochten historici dwangmatig naar de oorzaken voor
deze ‘bijzondere gevallen.’ De historiografie van het
Nederlandse gewapende verzet wordt enerzijds gedomineerd door een overdaad aan heroïsche verzetsverhalen met een mannelijke hoofdrol, en anderzijds
door ‘atypische’, ‘robuuste’, alleenstaande vrouwen in
een ‘ondersteunende functie’ of als uitzondering op de
regel.

‘Het zwakke geslacht’:
genderstereotypering in de
geschiedschrijving van de vrouw in
het verzet
‘Als wijf weet ik heus wel dat geslacht niets met moed
te maken heeft’ (Lau Mazirel, verzetsvrouw, uit: 101
vrouwen en de oorlog, 7)
Antonetta Wouters (19241945). Zij werkte onder
andere onder de schuilnaam
‘Hetty’ als hoofdkoerierster
voor de Geheime Dienst
Nederland, een landelijke
illegale spionageorganisatie,
die in 1943 een
hoofdkwartier had in de
Willem II-straat. Zij kwam om
bij een granaatinslag in de
Hasseltstraat op 17 januari
1945. (Coll. Regionaal
Archief Tilburg)

Genderstereotypering in de geschiedschrijving van de
rol van de vrouw in het verzet is een belangrijke oorzaak van haar onderbelichte en ondergewaardeerde
rol. Vrouwen die een hoge functie of leidinggevende
rol hadden in een verzetsgroep kregen mannelijke
karaktereigenschappen toegeschreven. Jacoba van
Tongeren, de oprichtster en leidster van Groep 2000,
een Amsterdamse verzetsgroep van 140 leden, werd
omschreven als een ‘potige dame’. De Graaff en
Marcus noemen vrouwen die een leidinggevende
functie hadden ‘atypisch’. Historici zoeken naar een
verklaring voor de ‘uitzonderlijke aanwezigheid’ van
vrouwen in een door mannen gedomineerde bovenlaag van een verzetsorganisatie. Deze genderstereo-

typen zijn door historici overgenomen en herhaald
waardoor de rol van mannen in het verzet als waardevoller werd gezien dan die van vrouwen.
Veel mannelijke verzetscollega’s verklaren de afwezigheid van vrouwen in de top van het verzet aan hun
‘gevoeligheid’. Hierdoor waren zij niet geschikt om het
‘zware werk’ uit te voeren, dat vaak ook gewelddadig
was. Vrouwen konden beter de verzorging van de kinderen thuis op zich nemen. Belangrijk gevolg van deze
generaliserende kijk op vrouwen is dat er door historici werd aangenomen dat het aandeel vrouwen in de
illegaliteit veel lager lag dan dat van de man. Dit werd
versterkt door het maken van een onderscheid tussen
‘mannelijk en vrouwelijk verzet.’ De suggestie wordt
gewekt dat mannen en vrouwen apart van elkaar
opereerden. ‘Mannelijk verzet’ omvat uiteraard de gevaarlijke categorieën gewapend verzet en spionage,
‘vrouwelijk verzet’ lag in de ‘dienende functie’ of onderduikhulp. Historisch onderzoek heeft echter uitgewezen dat verzetsstrijders zelden tot nooit individueel
opereerden maar dat er in heel Nederland sprake is
geweest van organisaties waarin mannen en vrouwen
met elkaar samenwerkten.

De onderbelichte rol van de Tilburgse
vrouw in de illegaliteit
“Geschiedschrijving wordt vaak geredigeerd vanuit
een hoofdstad of een regeringscentrum. Wat er gedurende een oorlog en bezetting in de grensstreken van
een land gebeurt komt er vaak meestal bekaaid van af.
Wat er daar aan verzet en vrijheidsstrijd gedaan wordt,
blijkt van het begin af aan onderbelicht en raakt te gemakkelijk vergeten” (uit: Vrouw in verzet. Miet Pauw
en de bezetting in Baarle, 6).
Halverwege de oorlog vond er een omslag plaats
in de houding van de Duitse bezetter in Nederland:
tot 1942 gedroegen de Duitsers zich ‘rustig’ om de
Nederlanders aan hun kant te krijgen. Als gevolg van
het geleidelijk Judenrein maken van Nederland en de
invoering van de Arbeitseinsatz voor jonge mannen
groeide de behoefte aan onderduikadressen ineens
zeer snel. De daaropvolgende Duitse plannen om
studenten die de loyaliteitsverklaring niet getekend
hadden gedwongen te werk te stellen in Duitsland
zorgde voor nog meer vraag naar onderduikplekken.9
Deze groeiende behoefte had tot gevolg dat het verzet in Noord-Brabant, net als in andere provincies in
Nederland, steeds groter en georganiseerder werd.
Tilburg had in dit geval een zeer strategische positie
door de nabijheid van de Belgische grens. De stad
was een belangrijke onderduik- en doorvoerplaats:
de escapelijn van geallieerde piloten liep door Tilburg
naar België. Hierdoor waren veel Tilburgse verzetsgroepen actief in pilotenvervoer en het bieden van onderduik. Vrouwen waren zeer actief in deze onderdelen van de illegaliteit. Doordat veel mannen als gevolg
van de Arbeitseinsatz vanaf 1943 moesten onderduiken werd de vraag naar vrouwen in het verzet steeds
groter.
Historisch onderzoek naar de rol van vrouwen in
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De gezusters Leonie
(1919-1998) en
Bep van Harssel
(1917-2001), beiden actief
in het verzet, onder meer
als pilotenhelpsters. (Coll.
Regionaal Archief Tilburg)
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het verzet concentreerde zich tot op heden vooral
op verzet in de grotere steden zoals Amsterdam en
Groningen. Verzetsvrouwen als Hannie Schaft en
Jacoba van Tongeren zijn zeer bekend. Dit hebben
zij hoofdzakelijk te danken aan de interesse van historici in de ‘uitzonderlijke gevallen’ binnen het ‘grote’
verzet. Het verzet van vrouwen in Tilburg gaat verder
dan de heroïsche verzetsdaad van Coba Pulskens.
Ondanks de rijke hoeveelheid aan primaire bronnen is
er tot op heden minimaal historisch onderzoek gedaan
naar (de omvang van) Tilburgse vrouwen in de illegaliteit. Het Regionaal Archief Tilburg bezit bijna alle dagboeken van de Tilburgse verzetsvrouw Miet Schijns:
van 1919 tot 1947 hield zij meerdere dagboeken bij
over de oorlog. Met haar familie woonde zij aan het
Wilhelminapark waar zij vanaf de inval van de Duitsers
in Nederland in mei 1940 vluchtelingen een slaapplek boden. Als de familie Schijns in september 1940
een Duitser in huis krijgt, schrijft Miet dat zij graag
naar de Engelse radio luistert terwijl ‘de mof’ door
hun huis marcheert. Haar anti-Duitse houding loopt
als een rode draad door de dagboeken. Van klein,
symbolisch verzet in het begin van de oorlog, zoals
het plaatsen van een mandje met hyacinten met een
rood-wit-blauwe strik voor het raam op de verjaardag

van Koningin Wilhelmina, tot het bieden van onderduikplekken en vergaderplekken voor het verzet: het
huis van de familie Schijns was een broedplaats van
Tilburgs verzet. Haar dagboeken onthullen veel informatie over de rol van vrouwen in het verzet.
De Rauterzegeltjeskraak, die plaats vond op 25 januari 1944 in Tilburg, heeft als ‘een van de belangrijkste
wapenfeiten van de Nederlandse illegaliteit’ niet dezelfde aandacht gekregen als bijvoorbeeld de overval
op het Bevolkingsregister in Amsterdam.10 Inmiddels
zijn er verschillende versies van de geslaagde overval
waarin de spannende situatie in het huis van ‘een weduwe’ altijd wordt uitgelicht.11 Het belang van de verspreiding van de bonkaarten met zegeltjes die meerdere vrouwelijke koeriersters na de overval op zich
hebben genomen, is nooit verder onderzocht. De rol
van ‘de weduwe Verbunt’ daarentegen wel.12 Bronnen
en secundaire literatuur discussiëren echter uitsluitend of Louise Janssens (haar meisjesnaam) vrijwillig of gedwongen onderdeel uitmaakte van de overval.
Het feit dat zij buiten haar rol in deze overval als felle
anti-Duitse veel onderduikers in huis had genomen,
blijft onbenoemd.13
Tilburgse vrouwen die actief waren in de illegaliteit
hadden verschillende sociale achtergronden: zij waren afkomstig uit arbeidersgezinnen, werkten als onderwijzeressen of waren studente. Deze diversiteit tekent zich af in de verschillende takken van het verzet
waarin zij actief waren. Veel van de onderzochte vrouwen trouwden pas ná de oorlog. Enkelen hadden een
man of vriend die ook actief was in het verzet. Dit betekent echter niet dat de motivatie om verzet te plegen
altijd bij de man lag: veel van de onderzochte vrouwen opereerden uit eigen initiatief. Jo Verschuuren,
die werkte als lerares, voelde zich geroepen om na de
invoering van de loyaliteitsverklaring door de Duitsers
hulp te bieden: zij zette zich actief in op het gebied
van huisvesting, voeding, kleding en financiën. Zij
bracht uiteindelijk ongeveer honderd onderduikers onder in de omgeving van Hulsel, vooral bij boeren. De
Tilburgse Céline Diepen heeft zelfs zeer waarschijnlijk
haar man Frans van Spaendonck gemotiveerd om toe
te treden tot het verzet.
Ook waren er veel vrouwelijke koeriersters in Tilburg:
zij moesten langs bij opgegeven adressen waar onderduikers zaten of mogelijk konden verblijven. Zij
noteerden en beoordeelden daar de behoeften en
zorgden voor geld, bonkaarten, een Ausweis en eventuele extra verzorging. Martinus Hoogenraadt omschrijft het belang van zijn ‘naamloze’ vrouw Cornelia
Haremaker als koerierster: “Mijn echtgenote nam ook
menige malen deel als een koerierster, speciaal wanneer documenten of wapens moesten worden overgebracht naar de “arena” voor een speciale taak. Ze verborg de wapens in een speciaal corset, dat de indruk
van zwangerschap verwekte.”14 Koeriersters waren
ook actief in het verspreiden van illegale lectuur zoals
Wilhelmina Knibbeler en Laura Camilla de Paepe. De
Tilburgse Anna Antonetta Wouters was zelfs hoofd-

Pagina uit het dagboek
van Leonie van Harssel. Zij
hielp Britse piloten vluchten
naar het buitenland. In
de oorlog werkte ze als
doktersassistente, tot ze op 9
juli 1944 wordt gearresteerd
en via Vught en Haaren in
concentratiekamp Dachau
terechtkomt. Daar heeft
zij Coba Pulskens voor de
laatste keer in oktober 1944
in levende lijve gezien. Ze
overleeft de oorlog.
(Part. coll., foto Regionaal
Archief Tilburg)

koerierster voor de Geheime Dienst Nederland, een
landelijke illegale spionageorganisatie die van juli tot
december 1943 haar hoofdkwartier in Tilburg had.
Koerierswerk was zeer riskant: de kans om gepakt te
worden was groot.

Annemarie Vossen-Vennix
(1899-1986) in Maaseik,
1985. (Coll. Ronald Peeters)

De rol van Tilburg in de Eerste Wereldoorlog maakt
historisch onderzoek naar de rol van vrouwen in het
verzet ook interessant. Veel vrouwen die actief waren in de illegaliteit in de Tweede Wereldoorlog waren dat ook tussen 1914 en 1918, bijvoorbeeld in het
bieden van een onderduikplek aan Belgische vluchtelingen. Daarnaast is het feit dat veel Tilburgse vrouwen in meerdere verzetstakken tegelijk actief waren
een duidelijk bewijs dat zij er met volle overtuiging in
stonden. De Tilburgse Annemarie Vennix is daar een
voorbeeld van: haar huis aan de Bosscheweg vormde
een belangrijke onderduikplek voor studenten, verzetsstrijders, piloten en Joden. Daarnaast was zij
zeer actief in het versturen van (voedsel)pakketten
naar krijsgevangenen van alle nationaliteiten in Duitse
kampen. Zij blijkt, samen met veel andere Tilburgse
verzetsvrouwen, zeer ambitieus.
Volgens Hilbrink hadden ‘koeriersters geen andere
ambities, geheel in het kader van de toen heersende
man-vrouwverhoudingen.’ Het tegendeel is makkelijk te bewijzen. Het in 2018 gestarte onderzoek
van het Regionaal Archief Tilburg en het Tilburg
Cobbenhagen Center naar de onderbelichte rol van
Tilburgse vrouwen in het verzet laat tot op heden zien
dat het aandeel van Tilburgse vrouwen in het verzet
groot is geweest. Na ruim twaalf maanden onderzoek
in de archieven van het Regionaal Archief Tilburg, het
NIOD en het Nationaal Archief is er een lijst van zestig

vrouwen ontstaan die een rol hebben gespeeld in de
illegaliteit rond Tilburg. Veel namen zijn in dit artikel
nog ongenoemd gebleven. Tilburgse verzetsvrouwen
waren vertegenwoordigd in alle takken van het verzet: als koerierster, zij vervoerden piloten, pleegden
ambtelijk verzet, hielpen (onbewust) bij overvallen,
boden onderduik en stuurden voedselhulppakketten
naar krijgsgevangenen in Duitse kampen. Meer historisch onderzoek naar de rol van Tilburgse vrouwen in
het verzet is noodzakelijk voor een meer realistische
en meer evenwichtige kijk op hun onmisbare rol in de
illegaliteit.

Oproep tot modernisering in de
geschiedschrijving van vrouwen
in de illegaliteit
In de historiografie van het verzet in Nederland tijdens
de Tweede Wereldoorlog is de vrouw een onderbelichte en ondergewaardeerde rol toegeschreven. Dit
komt in de eerste plaats doordat mannelijke historici
zich in de twintigste eeuw in historisch onderzoek
voornamelijk concentreerden op gewapende verzetsacties. Doordat vrouwen in het gewapend verzet ondervertegenwoordigd waren, werden zij vergeten. De
rollen die vrouwen tijdens deze heldhaftige verzetsacties hadden, werden als ‘ondersteunend’ en ‘dienend’ beschreven. Hierdoor is hun bijdrage als minder
waardevol geclassificeerd. Het vervoeren van de benodigde wapens was minder belangrijk en spectaculair dan het daadwerkelijk overhalen van de trekker.
Genderstereotypering zorgt ervoor dat de vrouw tot op
de dag van vandaag gedwongen in de schaduw van
de mannelijke verzetsstrijders blijft. Vrouwen krijgen
mannelijke (karakter)eigenschappen toegeschreven
wanneer zij ‘bij hoge uitzondering’ een functie in de
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top van het verzet wisten te bemachtigen. Een eerste
aanzet tot zonder sekse gerelateerde vooroordelen
van de rol van vrouwen in de illegaliteit werd in de jaren tachtig gegeven door Marjan Schwegman. Meer
onderzoek naar de rol van vrouwen in het verzet (op
regionaal niveau) kan hier een verdere bijdrage aan
leveren.

- Els Kloek (samenst.), 101 vrouwen en de oorlog (Amsterdam 2016).
- Marjan Schwegman, Het stille verzet: vrouwen in illegale organisaties.
Nederland 1940-1945, (Amsterdam 1979).
- De wapens van het verzet. Geweld, geweldloosheid en gender in de
strijd tegen onderdrukking en vervolging (Amsterdam 2016), Rede ter
gelegenheid als afscheid als directeur van het NIOD en als hoogleraar
Politiek en Cultuur in de lange twintigste eeuw aan de Universiteit
Utrecht.

Clichés van verzet moeten aan het wankelen worden gebracht. Dit artikel stelt de tekortkomingen
van de historiografie over de rol van de vrouw in het
verzet ter discussie en dient daarmee inzichtelijk,
maar vooral als aanzet tot een nieuw genderperspectief in de geschiedschrijving van de rol van de
vrouw in de Nederlandse illegaliteit tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Schwegman riep reeds op tot een
modernere kijk op verzetsgeschiedenis. De historicus dient vrouwen in het verzet zonder (subjectief)
waardeoordeel en zonder door gender gelaagde stereotypen te benaderen zodat zij de gerechtvaardigde
waardering krijgen voor hun bijdrage aan het verzet.
Samen met alle vrouwen die een rol hebben gespeeld
in de vele verschillende takken van de illegaliteit in
Tilburg geven wij het startschot.

- ‘Rol vrouw in verzet bleef onderbelicht’, De Volkskrant, 19 april 2015.
- Ismee Tames, Over grenzen. Liminaliteit en de ervaring van verzet, rede
uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar
‘Geschiedenis en betekenis van verzet tegen onderdrukking en vervolging’ in de faculteit Geesteswetenschappen aan de Universiteit Utrecht,
op 17 mei 2016.

Noten
1

Er zijn bovendien meerdere eigenaren van de vlag van Coba. Recent
is er DNA-onderzoek gedaan naar mogelijke bloedvlekken op de
vlag die in het bezit is van het Stadsmuseum in Tilburg en die naar
alle waarschijnlijkheid van Coba is geweest. Er kon niet worden vastgesteld of het om bloedvlekken van de vermoorde piloten gaat.

Bronnen

2

resteerd, naar kamp Vught gebracht en later op transport gesteld naar
Ravensbrück. Daar overleed zij door vergassing in februari 1945.

- Regionaal Archief Tilburg, NL-TbRAT-430, Archief A.M.J. Vossen3

Vennix.
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Coba is naar aanleiding van de overval van de SD in haar huis gear-

Op 27 maart 1943 pleegt een Amsterdamse verzetsgroep een aanslag

- Regionaal Archief Tilburg, NL-TbRAT-323, Archief van de dames

op het bevolkingsregister van Amsterdam om de persoonsgegevens

Schijns.

van Joodse inwoners te vernietigen zodat zij niet op deportatie kunnen

- Regionaal Archief Tilburg, NL-TbRAT-565, Collectie Documentatie

worden gesteld. De verzetsvrouw Frieda Belinfante speelde overigens
een prominente rol in de voorbereidingsplannen van de aanslag.

Tilburg 1940-1945, inventarisnummers 91, 106.
- Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD), Collectie

4

Els Kloek, 101 vrouwen en de oorlog, 8.

251a, Stichting Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers en

5

Marjan Schwegman, ‘Rol vrouw in verzet bleef onderbelicht’, De
Volkskrant, 19 april 2015.

Landelijke Knokploegen, inventarisnummers 42, 43, 45, 226, 228.
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Miet Schijns:
een ándere vrouw in het
Tilburgse verzet
Natasja Zeegers*
* Natasja Zeegers (1970) is
afgestudeerd als psycholoog
BSc aan de Universiteit van
Tilburg. Zij maakt deel uit
van de onderzoeksgroep
‘Vrouwen in het verzet’ die
in oktober 2018 startte.
Daarvoor nam zij deel aan
een serie workshops, waarin
onderzoek gedaan werd
naar Tilburgse studenten die
omgekomen zijn tijdens de
Tweede Wereldoorlog.

Als men aan Tilburgse verzetsvrouwen denkt
tijdens de Tweede Wereldoorlog, dan komen
de meeste mensen niet verder dan Coba
Pulskens. Slechts weinigen weten dat er
meer vrouwen in Tilburg actief waren in het
verzet. Eén van die vrouwen is Miet Schijns.
Samen met haar zus Net zorgde zij onder
andere voor onderdak voor diverse “duikelingen”, zoals zij ze zelf noemde. Zij schrijft
hierover in haar dagboek. Schijns komt
hierin over als een vrouw met een stevig
rechtvaardigheidsgevoel, compassie voor
anderen en een sterk geloof in een goede
afloop. Haar verzet tegen de Duitse bezetting
zit zowel in grote als in kleine dingen.

Gezin van herkomst
Marie (Miet) Françoise Louise Joseph Schijns wordt
geboren op 21 juni 1896 in Tilburg. Zij was de dochter
van Arnold François Joseph Schijns (1854-1943) en
Louise Gerardina Broekhans (1861-1911).1 Het echtpaar Schijns-Broekhans kreeg zes kinderen, vijf meisjes en een jongen. Miet was de vierde in de rij. Haar
moeder overleed na een lang ziekbed in juli 1911.
Schijns was toen net vijftien jaar oud. Zij had één
broer, Antoine. Deze stierf in 1931 en liet een weduwe
en zoon achter. Jongste zus, Louïse (Wies), trouwde
in maart 1931 met Jac van Hout.
Miet bleef, net als haar andere zussen, ongehuwd. De
twee oudsten, Thérèse en Jeanne, gingen het klooster
in. Met haar oudere zus Net woonde Miet jarenlang in
het ouderlijk huis aan het Wilhelminapark, op nummer 34. Vader Schijns startte daar, toen hij eind negentiende eeuw vanuit Verviers (België) naar Tilburg
kwam, een bedrijf in machines en accessoires:
A. Schijns fils.
In de jaren twintig studeerde Miet waarschijnlijk aan
de R.K. Leergangen in Tilburg. Zij was actief voor studentenvereniging Sint Leonardus. Haar persoonskaart
vermeldt dat zij boekhoudster was.

Dagboek
In juli 1915 begon Miet haar bevindingen van het
voorafgaande jaar op te schrijven in een schrift.2 Ze
beschrijft hierin hoe zij in de Eerste Wereldoorlog te
doen heeft met de Duitse en vervolgens de Belgische
vluchtelingen die naar Nederland trekken. Het gezin
Schijns vangt vluchtelingen op en krijgt daarnaast
Nederlandse militairen ingekwartierd. De zussen
Schijns zorgen ervoor dat iedereen een plekje heeft
en eten krijgt. Sommigen gasten zijn nogal veeleisend, tot ongenoegen van Schijns. Wanneer er te
weinig slaapplaatsen zijn, krijgen ze van één van de
Belgische vluchtelingen te horen dat de zussen maar
met zijn drieën in één bed moeten slapen. Miet laat
niets blijken van haar woede, maar schrijft: “Ik was
woedend, verbeeld je dat je dat van een vreemde
moet horen in je eigen huis, maar ik hield me maar
stil, en den raad hebben we ook maar opgevolgd en
Jeanne kwam bij mij en Wiesje in bed gekropen. Nou
erg aanbevelen kan ik ’t niet, zo met zijn drieën in bed,
ik slaap er nog net zo lief naast.”
In 1919 vindt Miet Schijns haar schrift weer terug. Zij
schrijft dan een stukje over haar ervaringen tijdens
de oorlog en over de militairen die bij het gezin gelogeerd hebben. Daarnaast begint zij op 6 januari 1919
met haar dagboek: “Al zoo dikwijls heb ik het betreurd
de laatste jaren geen dagboek te hebben gehouden,
dat ik nu met het nieuwe jaar, ik er maar eens aan
begin.” In de jaren die volgen schrijft zij met wisselende frequentie. Vaak schrijft zij over haar sociale
contacten en de visites die zij aflegt. Ook beschrijft ze
de reizen die zij maakt. In 1919 reist zij bijvoorbeeld
door België en beschrijft hoe het land er na de Eerste
Wereldoorlog uitziet.
Na het overlijden van haar broer Antoine (1931),
schrijft Schijns pas eind 1932 weer. Vanaf 13 maart
1933 schrijft zij frequenter. Zij vertrekt dan met haar
zus Net naar Rome en Assisië “om de plechtige professie van Thérèse mee te maken”. Inmiddels heeft
in Italië het fascisme van Mussolini zijn intrede gedaan. Schijns lijkt daar niet van onder de indruk. Ze
schrijft: “Je krijgt van Mussolini een korting van 70%
op je treinreis, maar dan moet je er op de fascistische
tentoonstelling een zegel van 25 lires op laten plakken. Dus eerst entrée’s genomen voor die tentoonstelling, toen recht naar boven naar de zalen gegaan
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nen zijn bijtijds aangeschaft (…). Voor den middag
was de kelder helemaal in orde en ’t huis op alle verdiepingen zo goed mogelijk voorzien.”

Miet Schijns (1896-1984).
(Foto Leo van Beurden, coll.
Regionaal Archief Tilburg)

58

om te laten stempelen, heel eventjes geneusd in een
zaal en toen weer eruit. Dat zal wel niet Mussolini z’n
bedoeling zijn, maar ’t was veel te lekker weer om
in volle zalen te gaan rondhangen.” De jaren daarna
blijft Schijns vooral schrijven over alledaagse dingen.
Over politiek en de toestand in de wereld schrijft zij
weinig. Dat verandert wanneer de oorlogsdreiging in
1939 toeneemt. Op 31 augustus 1939, de dag voor de
Duitse inval in Polen, schrijft zij: “De toestand ziet er
niet goed uit, je luistert maar naar de radio en krijgt
allerlei berichten, die op zichzelf niet veel zeggen,
maar je krijgt zo het gevoel dat zich van alle kanten
donderwolken op stapelen.” Hoe slecht de toestand
is, blijkt de volgende dag: “Sinds vanmorgen zijn de
Duitse troepen Polen binnengetrokken en wordt er
gevochten. Hitler beweert wel dat er geen oorlog is,
maar ik zou dan wel willen weten wat het dan wel is.
(…) Nederland is sinds vandaag in oorlogstoestand,
maar eigenlijk blijf je toch geloven dat er nog wel iets
op gevonden zal worden om die ellende van Europa af
te wenden.” Helaas is dat niet het geval.

Duitse inval
Op 10 mei 1940 begint Miet aan een nieuw dagboekschrift: “’t Is wel op een ongeluksdatum dat ik dit
nieuwe dagboek moet beginnen. Gisteren leefden
we nog zo rustig en kalm en nu zitten we opeens al
midden in de ellende.” Om vier uur ’s nachts wordt de
Tilburgse bevolking opgeschrikt door overkomende
vliegtuigen. De familie Schijns gaat kijken naar de
luchtgevechten. Daarna luisteren ze naar de radio en
beginnen veiligheidsmaatregelen uit te voeren: “Om
een uur of zes waren we druk bezig met ’t stikken en
vullen van zandzakken. (…) Ik was toch wel blij dat
ik volgens ’t program van de luchtbescherming veel
voorzorgen had genomen en alles wat nodig zou kun-

Miet woont op dat moment samen met haar vader,
Nina3, de hulp in de huishouding, en haar zussen Net
en Jeanne. Vader Schijns is in 1935 gestopt met zijn
bedrijf. Hij heeft een zwakke gezondheid. Net werkt
als onderwijzeres, Miet zorgt voor het huishouden
en verkoopt zo nu en dan, vanuit huis, jurken van het
merk Bleyle. Jeanne Schijns woonde voor de oorlog in
een klooster in Ermeton, België. In mei 1940 verblijft
zij, om aan te sterken, tijdelijk bij haar familie op het
Wilhelminapark.4 In september 1940 vertrekt zij naar
de Onze-Lieve-Vrouwe-abdij in Oosterhout.
Wanneer opnieuw het luchtalarm klinkt, begeeft de
familie zich naar de kelder, “kalm en netjes, ieder z’n
taak zoals afgesproken was”. Daarna komen de onheilsberichten al snel binnen. In de Noordstraat is een
bom gevallen, die de eerste Tilburgse burgerslachtoffers maakt. Daarnaast vallen er onder andere bommen op de BBA loodsen, in de Langestraat en bij van
Gend en Loos. De familie Schijns is hier al gauw van
op de hoogte. Ze krijgen berichten over de Heikant,
waar veel vernield zou zijn en waar diverse doden
zouden zijn gevallen. Wanneer de sirenes weer beginnen te loeien komen ook buren schuilen in de kelder.
Schijns: “We begonnen steeds met een tientje en het
gebedje voor de vrede, maar verder werd er gewoon
gepraat en wat je je eigenlijk niet kunt voorstellen af
en toe moppen getapt en gelachen.” Na afloop van de
bombardementen constateert Net Schijns droog dat
ze over haar angst voor onweer heen is na al die bombardementen. Vanaf 12 mei zoeken diverse vluchtelingen onderdak bij Schijns, waaronder een kennis5 met
vijf kleine kinderen, de jongste net zes weken oud. Zij
woonden aan de Delmerweg en waren gebombardeerd. Ze hadden de dagen daarvoor moeten schuilen
in het bos of in loopgraven, die in alle haast gegraven
werden.

Bezetting
Op 15 mei schrijft Miet: “En zo leven we dan al onder
het bestuur der Duitsers en schijnt na het verschrikkelijke bombardement van Rotterdam Nederland zich
overgegeven te hebben. Ons arm landje. Uiterlijk gaat
het leven z’n gewone gang al weer wat. (…) maar ’t is
een heel ander leven dan een week geleden. We hebben al Duitse tijd, zo nu en dan ga je de reclamezuil
eens rondlezen wat er allemaal voor proclamaties bij
gekomen zijn, je moet om acht uur binnen zijn, de verduistering gaat ’s avonds door, maar dat is allemaal
niet erg, maar de verbijstering dat die oorlog over ons
gekomen is en we in enkele dagen tijds onze zelfstandigheid kwijt zijn. En de angst om onze jongens allemaal, en vrienden en bekenden in het bijzonder. (…)
Tot heden treden de Duitsers zeer correct op, schijnen
zelfs een vriendschappelijke verhouding met de bevolking te wensen. Ik heb niks tegen de mannen persoonlijk, maar zag ze liever in hun eigen land.”
Enkele dagen later zijn alle vluchtelingen weer vertrokken. Uit het dagboek van Schijns blijkt verslagen-

heid, maar ze verzoent zich niet met de oorlog en ze
blijft van begin af aan vertrouwen op de koningin en
de regering. Ze schaamt zich voor de verraders onder
de Nederlanders, maar is trots op sommige “staaltjes
van dapperheid”. Over de sfeer onder de bevolking
schrijft ze dat men zich “echt onrustig, geknauwd
en vernederd” voelt. Maar er is ook een andere kant:
“Den Brabander is nog even vlug in de mond als altijd en z’n spot en humor tieren welig.” Schijns geniet van de spotverzen die her en der opduiken, zoals
deze: “Ik snak naar het uur dat de laatste Germaan,
zonder Sieg, zonder Heil, naar zijn Heimat mag gaan.”
Schijns: “Dat is me uit het hart gegrepen en daar denk
ik dikwijls grinnikend aan, als ik er weer zo’n hele
troep bij elkaar zie.”

Krijgsgevangenen
Op 25 juni 1940 gaat Schijns met een vriendin naar
het ziekenhuis: “Vanmiddag ben ik met Diets naar het
ziekenhuis gegaan om de gewonde Franse krijgsgevangenen te bezoeken die daar nog zijn. (…) gewapend met wat flessen wijn fietsten we er naar toe. (…)
Het zijn toch stumpers, ik had er echt mee te doen.
Ze hebben hun wonden toch hier voor onze verdediging opgelopen. (…) Maar de jongens vinden het in
ieder geval prettig eens een praatje te kunnen maken,
we zullen er nog eens heengaan.” In juli worden deze
krijgsgevangenen op transport gezet naar ’s-Hertogenbosch. Miet heeft als afscheid een feestelijk pakketje gemaakt, waarin “onder andere voor ieder ook
een fles wijn en een Frans vlaggetje. Die hebben we
veiligheidshalve maar weer terug mee naar huis genomen, maar de rest hebben we bij ieder in de bagage
bij gepakt.”

Briefverkeer
Tijdens de eerste oorlogsweken zijn er zorgen omdat
de zussen Wies en Thérèse, die in het buitenland wo-

Arnold Schijns (18541943) met Nina, de
inwonende dienstbode, voor
de deur van zijn huis aan
het Wilhelminapark. (Coll.
Regionaal Archief Tilburg)

nen, onbereikbaar zijn. Wies woont met haar gezin in
Nederlands-Indië en Thérèse in een klooster op Duits
grondgebied. Daarnaast is Schijns bezorgd om haar
vrienden en kennissen in België. Ze probeert brieven
te sturen, maar die komen al snel terug. Later lukt
het om het contact te herstellen. De post van Thérèse
komt gecensureerd aan, maar tussen de regels door
valt nog heel wat te lezen: “ik gnuif als ik zo denk wat
de censuur toch allemaal ongemerkt passeert.” Post
naar Indië is verboden, maar het lukt soms om post
te versturen via de Verenigde Staten. Na de inval van
Japan in Indonesië is communicatie met Indië niet
meer mogelijk.

Inkwartiering
Verschillende mensen in Tilburg krijgen te maken met
inkwartiering door de Duitsers. Over het algemeen
gaat dit niet op vrijwillige basis. Ook Schijns sputtert
(tevergeefs) tegen, wanneer ze op 4 september 1940
hoort, dat ze inkwartiering krijgen. “De inkwartiering
is gisterenavond gekomen en al zijn we anders gastvrij van aard, zo’n soldaat van de vijandelijke bezetting
kan recht van de huisdeur naar z’n slaapkamer marcheren.” Het gaat om “wachtmeister Dahl 09846C”.
Zijn naam lezen ze op het kaartje dat een paar dagen
later boven het naambordje van de familie Schijns bij
de voordeur hangt. Hij is nog maar een jaar getrouwd
en heeft zijn vrouw al sinds januari niet meer gezien.
Het lijkt Schijns wel een aardige jongen, maar ze
is hem liever kwijt dan rijk. Als hij dan ook nog met
een paar collega’s door de tuin trekt, wordt dat niet
gewaardeerd: “Vanmorgen kwam hij met een stuk of
vijf/zes anderen ineens achterom gestapt en toen ik
vroeg wat dat beduidde, “fast die ganze Armee”, verklaarde onze bewoner dat hij maar even wilde laten
zien waar hij woonde, terwijl een andere zwaarwichtige Duitser begon te betogen dat het leger heel wat
groter was gelukkig voor hen.” De familie houdt Dahl
op een afstand. Er worden weinig woorden met hem
gewisseld en hij moet op zijn kamer eten.
Ondertussen wordt er op gezette tijden naar de (illegale) radio geluisterd. “Ik vind het nogal amusant
naar de Engelse radio te luisteren terwijl onze mof dan
nogal dikwijls op zijn kamer is. Tot zulk een brutaliteit
achten ze je zeker niet in staat, dus geeft het nog een
gevoel van veiligheid.” Ze zijn niet angstig uitgevallen,
zoals Schijns zelf zegt en ze noteert later de volgende
anekdote:
“(…) van de week was er veel storing tijdens de
Engelse radio, zodat we hem nogal hard hadden aanstaan (…). Opeens kwam Nina binnen met de mededeling dat onze inkwartiering heel braaf voor de deur
stond en al drie keer geklopt had zonder dat we iets
hoorden. Nou zonder af te zetten (want dat zou precies verdacht zijn) stond ik hem toen maar te woord.
Hij zou die avond laat thuiskomen en wilde erg graag
de sleutel hebben. Die krijgt hij nu voort af en toe
maar moet hem na gebruik weer op de kapstok deponeren. Je ziet, hij is prima gedresseerd en kent verder
nog niets van het huis dan de kamer die hij in gebruik
heeft.” Later in de oorlog wordt ook geluisterd naar

59

uitzendingen van onder andere ‘Radio Oranje’, ‘De
Flitspuit’ en een illegale Duitse zender waar ene Hans
Weber “openlijk revolutie preekt”. De radio heeft dan
inmiddels een schuilnaam gekregen: “Gladys kwam
voor de middag ook op bezoek”, waarmee bedoeld
wordt dat er naar de radio wordt geluisterd.
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In oktober, wanneer Dahl met verlof mag, heeft
Schijns een kort gesprek met hem. Zij gunt hem zijn
vakantie, omdat hij zijn vrouw al lang niet meer gezien heeft. De Duitser vertelt haar dat hij de mensen
in Frankrijk vriendelijker vond dan in Nederland. Miet:
“Hij was heel verwonderd toen ik hem vertelde dat
wij met onze vijanden liefst zo min mogelijk te maken hadden. “Wir sind doch Blut und Stamverwandt”,
waarop ik antwoordde, “quatsch, Blut und Stam
verwandt, wir sind Feinden”.”

daag echt een opgelucht gevoel. ’t Was misschien wel
wat onvoorzichtig maar ik heb zo flink kunnen uitpakken tegen een mof dat het me heus goed deed.” De
Duitser vertelt haar dat zij als vrienden zijn gekomen,
maar Schijns antwoordt hem dat zij als dieven in de
nacht, zonder oorlogsverklaring ons land zijn binnengevallen. Daarnaast zegt ze hem dat zij de verwoesting van Rotterdam en andere steden niet als
een vriendschapsdaad kan zien. Zij geeft aan dat ze
Duitsland haat en dat zolang hij een uniform draagt
zij hem alleen ziet als vijandelijke soldaat en niet als
vriend. De nieuwe inkwartiering heet Schack en is onderofficier bij de cavalerie. Hij blijft tot begin mei en
vertrekt dan naar de Bredase weg. Schijns schrijft: “’t
Is voor die jongens ook wel beroerd dat ze zo overal
op afstand gehouden worden, maar ze moeten goed
weten dat ze in vijandig gebied zijn.”

Mededogen

De Nederlandse Unie6

Ondanks alles krijgt Dahl met Sinterklaas toch een
schaaltje appels, een portie speculaas en boterletter. Hij moet het wel op zijn kamer opeten. Na Kerst
verhuist Dahl naar de Rooi Pannen. Schijns neemt beleefd afscheid van hem. Hij bedankt haar en zij zegt
hem dat ze het jammer vindt dat ze hem als vijand
heeft moeten ontvangen en niet als gast. Later schrijft
zij: “Veel last hadden we niet van hem en persoonlijk
heb ik geen haat tegen hem, maar ik vind ’t toch een
opluchting dat hij weg is”. Deze houding kenmerkt
Miet Schijns gedurende het dagboek. Zij is duidelijk
anti-Duits, en heeft sterke opvattingen over goed en
fout. Tegelijkertijd blijft ze menselijk en vol mededogen. Ze haat de Duitse overheersing, maar kan medelijden hebben met individuele Duitsers. Wanneer er
bijvoorbeeld een trein met gewonde Duitse soldaten
door Tilburg rijdt, heeft ze met hen te doen: “Oorlog
is toch een ellendig iets, je hebt medelijden met die
gewonden en toch zie je er het eerst de vijand in.”

Op 29 oktober 1940 houdt de Nederlandse Unie een
propagandavergadering3 in de Tilburgse Schouwburg.
Professor de Quay en Jef de Brouwer zullen er spreken. De vergaderingen zijn druk bezocht. Ook Net en
Miet gaan er heen. Zij hebben kaarten gekregen van
Siemer7, een vriend van de familie. Schijns schrijft:
“Eerst sprak prof. de Quay en Jef de Brouwer. Prof. de
Quay sprak toch wel heel sympathiek en meestal ben
ik het er wel mee eens. Voorlopig zullen we ons maar
aan de unie houden. “Trouw aan oranje” kunnen ze nu
niet openlijk als leuze nemen, maar ik geloof toch dat
dat er ook wel achter zit, al kun je het moeilijk zeker
weten.”

In april komt er opnieuw inkwartiering. Schijns laat
duidelijk merken hoe ze daarover denkt. “Ik heb van-

Ontspanning
Schijns vindt de ellende die ze om zich heen ziet verschrikkelijk en wil graag helpen, maar ze voelt zich
machteloos. Om even te ontsnappen aan het leven
onder de Duitse bezetting, gaan Miet en Net regelmatig naar de Pompstok, een buiten met een (thee)huisje
in de buurt van het huidige industrieterrein Kraaiven.
“Als je daar op de Pompstok zo druk aan ’t modderen

Johan Buziau
Op 23 november 1940 wordt het schouwspel “Jolijt” opgevoerd in de stadsschouwburg van Tilburg. Louise
Bouwmeester-Sandbergen is producent en regisseur van dit stuk. De drie voorstellingen van deze revue zijn
uitverkocht, wat voor een groot deel te danken is aan hoofdrolspeler Johan Buziau. Het publiek geeft hem al
een staande ovatie voordat hij één woord heeft gezegd. Hij maakt toespelingen, die op zich redelijk onschuldig zijn, maar die door het publiek met daverend applaus worden ontvangen. Bijvoorbeeld de terugkerende
uitspraak: “maar eruit gaan ze”. Veel negatieve toespelingen ten aanzien van het Duitse regime werden later
onterecht aan Buziau toegeschreven. Ook de beroemdste daarvan is waarschijnlijk niet van hem: “Ik kreeg
een portret van mijn oom Herman, maar nou weet ik niet, wat zal ik er nou mee doen? Ophangen of tegen
de muur zetten?” In 1941 komt hij in de problemen. Hij speelt in de Bouwmeester-revue ‘Sprookjesland’ een
dichter en komt met een zwaai van zijn linkerarm het toneel op terwijl hij stottert: “Stik…stik…stik…in stikdonker dwaal ik…”. Dit levert Buziau een ovatie op, omdat men meende dat hij “stik” zei en de Hitlergroet
bracht. Hij moet zich melden bij de Sicherheitsdienst. Gelukkig weet hij hen te overtuigen dat het niet zo bedoeld was. In 1942 wordt hij opgepakt als gijzelaar. Wanneer hij weer thuis is, besluit hij om nooit meer op te
treden. Hij is te bang voor represailles. Ook na de bevrijding treedt hij niet meer op. Buziau was een inspiratie
voor onder andere Toon Hermans. Zijn eerste succes boekte hij met een imitatie van Johan Buziau.

bent, kun je wezenlijk de oorlog eens even vergeten.
(…) Diets8 was ervoor om daar maar voorgoed te
gaan wonen, ik geloof niet dat daar ooit een Duitser
komt.” Verder gaan de zussen Schijns regelmatig op
bezoek bij vrienden en kennissen, of kaarten bij de
buren. Soms gaan ze naar de film, maar ze slaan het
Duitse bioscoopjournaal over, want “’t journaal is alleen te verdragen als je er mee spot en dat wordt dan
ook vrij algemeen gedaan.”
Eind november 1940 gaan de zussen naar de schouwburg, naar de ‘revue van Buziau’. “Net constateerde
heel voldaan, dat ze tijdens het kijken nou eens niet
aan de oorlog gedacht had. ’t Was een heel aardig
kijkspel, de balletten keurig verzorgd en pracht van
costumes en Buziau vermakelijk als altijd. De toespelingen op de toekomst zijn heel onschuldig of heel zijdelings. (…) En de telkens terugkerende verzekering
tot het publiek “maar eruit gaan ze”, wordt met daverend applaus ontvangen.” Later zien ze nog diverse
toneelstukken zoals, ’t Chineesche landhuis en Van de
vos Reinaerde, beiden met Albert van Dalsum9 in de
hoofdrol. In augustus 1941 bezoeken ze een tentoonstelling van Kees Mandos10, in de Tilburgse leeszaal.

Nieuwjaarswens
Op 31 december 1940 is Schijns dankbaar dat ze er
nog zo goed vanaf zijn gekomen en ze bidt voor spoedige vrede en vrijheid. En verder: “Al die (…) schaarste van levensmiddelen en kolen, verduistering en
andere ongemakken, me dunkt we zouden dat niet
tellen als we maar niet onder dwang van de Duitsers
stonden. (…) Tegenover alles wat ze veranderen en
op Duitse leest schoeien, (…), sta je vijandig. En niets
kun je doen, me dunkt als we maar konden meewerken aan onze bevrijding dat zou zo’n grote opluchting
zijn. Maar we verliezen de moed niet, onze goede tijd
komt.”
Het nieuwe oorlogsjaar begint met een onverwachte
nieuwjaarswens van Dahl: “Dat zal je toch ook overkomen, de eerste die ik een gelukkig nieuwjaar gewenst heb is een mof.” Om kwart voor twaalf staan
er plotseling Duitse soldaten voor de deur. Schijns beschrijft het voorval als volgt: “Tot mijn verwondering
hebben ze het allemaal over nieuwjaar wensen, tot er
een onbekende naar voor komt en op Dahl wijzend die
wat op de achtergrond bleef, verklaarde dat die zijn
oud kwartier nieuwjaar wilde wensen. Ik boog maar
eens netjes terug en zei ook Gluchkliches Neujahr en
presenteerde zelfs een sigaar, maar zover kwam ik
niet, want toen vroeg de woordvoerder of ik nu met
nieuwjaar niet een handdruk wilde wisselen. Nu wilde
ik Dahl die zich toch altijd wel correct gedragen had
voor die hele troep niet beledigen dus zei ik “Herr Dahl
weisst wohl das es das erste Mal ist aber da es jetzt
neujahr ist, werde ich es mahl machen”. Dahl kwam
stralend naar voren en daar wisselden we een handdruk en nieuwjaarswens. (…) Inmiddels stelde de
woordvoerder voor om maar aan te sluiten, maar
dat werd me toch te bar, die ging ik geen hand meer
geven dus beantwoordde ik zijn voorstel met “Aber
nein, wir sind doch Feinden”. Waarop hij losbarstte

“Feinden, sind wir Feinden?” Waarop ik antwoordde,
“Ja es war doch kein freunschaftliches Besuch dass
sie am 10e mai machten?“ Wat hij me toen allemaal
aangeblaft heeft heb ik maar half verstaan. ’t Speet
hem dat hij ooit vriendelijk geweest was, ik zou er wel
meer van horen en nog meer, toen een commando en
ineens was de gang weer leeg. Dahl salueerde nog bij
het weggaan en zei “entschuldige bitte”. Ik denk dat
het tegen zijn wil gebeurd is, misschien een weddenschap of zoiets, een glaasje teveel op misschien. In ieder geval moet ik telkens grinniken als ik aan heel die
malle situatie denk.”

Rantsoenering
Al meteen bij de Duitse inval in mei 1940 wordt er
in huize Schijns besloten zo zuinig mogelijk te leven. Boter en margarine en meer producten volgen.
Desondanks weet Miet iedere keer weer wat bij elkaar
te “scharrelen”. Daarvoor worden ook regelmatig op
de zwarte markt inkopen gedaan en gesmokkeld.
“Wat je nu buiten distributie kunt kopen, onttrek je
enkel aan de Duitse weermacht, dus dat doen we met
plezier”, schrijft Schijns. In februari 1941 wordt er een
levend varken afgeleverd, “op klaarlichte dag, en in
’t café hier tegenover zat een stelletje Duitsers voor
’t raam”. Een slager slacht het varken en zo staat er
weer voor een tijdje vlees op het menu. Verder houdt
de familie Schijns kippen (die ze niet officieel opgeven) en in de tuin worden kersen en kruisbessen geplukt. Deze worden ingemaakt voor in de winter en
later ook verkocht of weggegeven. Schijns reageert
met humor op de schaarste: “Ik doe in ieder geval met
de tijdsomstandigheden mee, ik ben nu al dertig pond
lichter geworden.”
In november 1941 lukt het Miet om een partij aardappelen op de kop te tikken: “Ik geloof haast dat ik
vanmorgen de doodstraf alweer verdiend heb, ik heb
tenminste langs twee kanten zakken aardappelen
gehamsterd, zodat ik me nu over aardappelen deze
winter niet veel zorg meer hoef te maken.” Hoewel het
Schijns redelijk lukt om aan eten te komen, merkt ook
zij in 1943 op: “Door het gebrek aan vet in het eten
word je hoe langer hoe kouwelijker.” Ze schrijft dat
mensen erg bang zijn voor een koude winter, zeker
omdat veel mensen al aan hun laatste kolen toe zijn.
Wanneer in Oosterhout hun pakje boterhammen wordt
gestolen, merkt Schijns op: “die zal dan waarschijnlijk
wel meer honger gehad hebben dan wij.”
Regelmatig fietsen de zussen naar een boer in ’s
Gravenmoer, om groente op de kop te tikken. Daar
krijgen ze een keer warme melk met suiker, een echte
traktatie in die tijd. Groenten worden ook geruild voor
textiel in plaats van geld. Gas is eveneens op rantsoen. In augustus 1943 krijgt men een boete (f 2,70)
voor ‘oververbruik’ en ze worden twee dagen afgesloten. Schijns ligt er niet wakker van: “We hadden dat
wel verwacht, want we waren er 40 meter overheen,
maar we zitten liever af en toe eens met straf dan
steeds door zo zuinig te moeten zijn. Voor die twee
dagen straf hebben we dan ook twee maanden onbezorgd gebruikt.”
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Anti-Duits
Al van begin af aan is Miet Schijns anti-Duits en trouw
aan het koningshuis. Verjaardagen van het koningshuis worden door veel mensen stiekem gevierd. In
huize Schijns trakteert vader Schijns op gebak, wanneer koningin Wilhelmina verjaart. Bij de verjaardag
van prinses Beatrix zet Schijns een mandje witte hyacinten met een rood-wit-blauwe strik voor het raam.
Aan de andere kant zet zij een boeket met lampionnetjes. Ze vindt het leuk om te zien hoeveel voorbijgangers er goedkeurend tegen knikken en lachen. Bij andere verjaardagen prijkt een rood-wit-blauw boeket in
het raam. Ook laat Schijns een oranje zakdoek uit de
zak van haar mantelpakje hangen, steekt een goudsbloem in een knoopsgat of versiert haar jurk met een
rood-wit-blauwe corsage. Haar vaderlandsliefde komt
ook tot uiting in het kopen van een tegeltableau voor
de gang: “’t Stelt de VII Provinciën voor, vier wapperende Hollandse vlaggen erop, dat beviel me erg
goed.”

Pakjes aan krijgsgevangenen
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Affiches van de ‘V-actie’ op
het politiebureau aan het
Wilhelminapark, voorjaar
1941. (Part. coll.)

Vanaf maart 1941 stuurt Schijns geregeld pakjes aan
Engelse krijgsgevangenen in Duitsland. De adressen
krijgt ze van het rodekruis en ze geeft die ook door
aan bekenden: “Ik maak reclame voor ’t zenden van
die pakjes waar ik kan, en er is wel animo voor.”
Samen met Siemer verzorgt zij pakjes voor lt. C.H.
Allen en W. Morrison. Schijns schrijft: “Je krijgt nauwkeurig opgegeven wat er in mag en ze mogen maar
2 kilo wegen. We hadden er een blikje worst in (van
onze kostbare voorraad) een doosje kaas, 1 doos
koekjes, een pakje sigaretten, 5 repen chocolade, 1
rolletje pepermunt, 2 zakdoeken en een pot jam.” Zij
krijgt ook post terug van beide mannen. Van Allen
krijgt ze een portret en diverse kaarten, waarop hij
schrijft dat hij de pakjes zeer apprecieert. Hij vertelt
over zijn vrouw en dochter en dat ze in het kamp een
tuintje hebben aangelegd. In juli 1941 krijgt zij een
grote bos bloemen van Allen. Schijns snapt er niets
van en belt de bloemist. Die weet haar te vertellen dat
hij de opdracht uit München heeft gekregen.
Op verzoek van zus Thérèse wordt later ook aan een
Belgisch krijgsgevangene, Vicomte Yves Poullet11, een
pakje gestuurd. Schijns: “dan worden het er iedere

maand maar drie”. In maart 1943 krijgen al vijf krijgsgevangenen een pakje, maar het wordt wel steeds
moeilijker om alles bij elkaar te krijgen.

Inleveren metaal
19 juni 1941 wordt bekend gemaakt dat alle metalen
voorwerpen moeten worden ingeleverd. Hoewel er in
het eerste oorlogsjaar al wat koper en tin verstopt is,
moet er nog heel wat verdwijnen, merkt Schijns op.
Ze heeft het idee dat de inzameling niet zo veel succes zal hebben. Ze geniet van de spottende opmerkingen die er gemaakt worden: “dat Hitler dat nou in april
gedaan had, toen hadden we kou en geen kolen, toen
kon je je warm werken en nou staan we allemaal te
zwitten [NZ: = zwiite = zweten] mee ’t spaoien [NZ: =
spòòje = spitten of graven] ”. De mensen zijn, volgens
Schijns, vooral woedend dat die metalen tegen de eigen soldaten en bondgenoten gebruikt zullen worden.
Op aanraden van anderen levert de familie Schijns
toch een kleinigheid in, omdat er een grote kans is
op huiszoeking als men niets inlevert. Hun keuze valt
op een “totaal versleten wandbord, zo dun als papier.
(…) ’t Ding woog warempel nog 300 grs”. In januari
1943 wordt het metaal door de familie Schijns weer
opgegraven, gepoetst en teruggezet. “Als het nog
nodig mocht zijn, zijn ze nu vlug verdwenen in de geheime bergplaats.”

De VV van vrijheid en vergelding
In het voorjaar van 1941 werd via de Engelse radio
opgeroepen om de letter V (V for Victory!) op de muren te schilderen tegen de Duitse overheersing. De
‘V-actie’ werd op 18 juli 1941 om middernacht ingezet. Ook in Tilburg verschijnen de V’s. Schijns: “De
VV van vrijheid en vergelding worden steeds meer
populair (…). De Duitsers staan vrijwel machteloos
tegenover deze beweging, want steeds weer en overal
duiken V’s en W’s12 op. Nu hebben ze er iets op gevonden en verklaren (ze) dat die V’s betekenen ‘de V van
victorie, want Duitsland wint op alle fronten’. Ik zou
in hun geval dan toch maar de S van Sieg genomen
hebben. In ieder geval houden wij ons maar aan onze
eigen bedoeling, ik heb daarstraks al een serie V’s in
stevig karton zitten knippen en na elf uur trekken Nina
en ik er ook nog met een krijtje gewapend op uit.” De
volgende morgen vindt Schijns de V’s die overal verschenen zijn erg “vermakelijk”. “Overal met krijt op
muren, deuren, de Duitse richtingsborden enz. En op
de straten zwierven overal de papieren en kartonnen
V’s. Op ramen waren ze geplakt, ik zag ook een wit
hondje rondlopen met een zwarte V op z’n kop en op
zijn lijf.” Daarnaast verschijnen er ozo’s13 en slogans
zoals op het viaduct van de Bossche weg, “Mof blijf
van ons V af”. Als tegenreactie verschijnen er Duitse
aanpakbiljetten met “V=Duitsland wint op alle fronten”. “Maar naast iedere zuil staat de hele dag pal een
politieagent, zo hoeven onze V’s niet bewaakt te worden.”

Ontmoeting met NSB-agent Gerrits
In januari 1942 schrijft Schijns in haar dagboek over
een treffen met de beruchte Tilburgse politieagent

Pagina uit het dagboek van
Miet Schijns, 10 mei 1940.
(Coll. Regionaal Archief
Tilburg, Archief 323,
inv.nr. 14)

Piet Gerrits. Net werd al eerder staande gehouden
door deze agent, omdat zij ‘het kleine kruisinsigne’
droeg. Schijns vertelt hoe dit gesprek verliep: “Dame
U moet dat kruisje afdoen, dat is verboden”. (Net heel
minachtend) “Jo, is dat verboden? Daar weet ik niets
van.” “Ja dat is verboden, ik waarschuw U een keer,
maar volgende keer krijgt U een proces”. “Ik heb toch
in geen enkele krant dat verbod gelezen. Maar… (met
de vingers op hem wijzend), is U misschien Gerrrits?”
(Met een vuurrode kop, stotterend) “Em, em, ja… De
andere agenten zullen er misschien niets van zeggen,
maar dat moeten zij weten, ik zeg U dat speldje af.”
“Nou dan zal ik voorlopig dat speldje afdoen en dan
zal ik eens informeren of het werkelijk verboden is”.
“Nou belt U dan ’t politiebureau op.” ”Hoe ik moet informeren behoeft U mij niet te zeggen, dat weet ik zelf
wel, maar ik kan mij niet voorstellen dat het aan katholieken verboden is een kruisje te dragen.” Net af.”
Op 6 januari zijn Miet en Net op weg naar een verjaardag, wanneer ze weer worden aangehouden door
Gerrits. “Net en ik droegen beide het gewone roodwit-blauw speldje14. Net zag hem aankomen en nam
’t speldje vlug in haar hand, maar toen ze het mij zei,
had hij ons al in de gaten dus liepen we gewoon verder.” Gerrits groet en vraagt of hij Schijns’ speldje
even mag zien, waarop zij antwoordt: “Gerust, agent,
dat zijn onze Nederlandse kleuren.” Gerrits: “Af dat
speldje zeg ik U.” Miet Schijns: “Maar agent, mogen
we onze eigen vaderlandse kleuren niet meer dragen?” Gerrits: “Ik heb uw zuster eens gewaarschuwd
en dat doe U ook (de vuilak kent ons dus nog ook). Ik
zeg U, dadelijk dat speldje af, of ik neem het in beslag. U krijgt een proces en een flinke douw.” Schijns
doet het speldje af en steekt het aan de binnenkant

van haar revers. Gerrits: “U denkt misschien dat zulke
dingen alleen van mij uitgaan?” Net Schijns: “Ja, zo
min of meer.” Gerrits, woedend: “O daar zal ik werk
van maken. Dus U beweert dat ik zulke wetten uitvaardig?” Met tweeën minachtend: “O nee, natuurlijk
niet” en “Daar hebt U de macht niet toe”.
Daarop sluiten de twee het gesprek af met “goeden
morgen”. Miet schrijft nog: “(…) we stapten door
terwijl we hem nog wel twee huizen ver achter ons te
keer hoorden gaan. Nu zijn we hem sedert al dikwijls
tegengekomen en fietst hij soms terug om spiedend
naar de revers te kijken, maar hij is lucht, wij zien hem
helemaal niet. Ik heb vroeger op school veel standjes
gehad voor m’n honende en minachtende toon en blikken. Nu tegenwoordig maak ik er ook nogal eens bewust gebruik van, tegen en over moffen en NSB-tuig.”

De eerste onderduikers
Op 29 maart 1942 worden de zussen Schijns gebeld
door Jan Donders15 : “Donderdag waren we druk bezig
(…), toen ik een raadselachtig telefoontje kreeg van
Jan Donders, met heel veel omhaal, maar ik snapte
dan toch dat het erom ging om voor een nacht twee
Franse ontvluchtte krijgsgevangenen in huis te nemen. Nou daar had ik op zichzelf niets op tegen, maar
eerstens had ik op ’t ogenblik geen enkele kamer beschikbaar en tweedens vond ik dat er al wel erg veel
personen in gemoeid waren, ik had zo’n aanvraag liever rechtstreeks gehad.” Toch wordt zo snel mogelijk
een logeerkamer gereed gemaakt.
“Om 9 uur werd het tweetal door een mij onbekend
heerschap gebracht, die naar mijn zin teveel praatte
en zich niet voorstelde, maar hij zei wel het afgesproken wachtwoord. We hebben een uurtje met die twee
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twee Franse krijgsgevangenen worden later in de
kantlijn genoteerd, waarschijnlijk na de oorlog. Zij
heetten Marcel Vigoureux en Henry Vilmet.
De volgende morgen om 10 uur worden de heren weer
opgehaald. Op 19 april komt er bericht dat de twee
veilig aangekomen zijn in Erquelinnes, een Belgisch
dorp aan de grens met Frankrijk. Na de oorlog worden
de dames Schijns voor deze daad voorgedragen voor
een Franse onderscheiding.

Net Schijns (1894-1981).
(Foto Leo van Beurden, coll.
Regionaal Archief Tilburg)

Jodenvervolging
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jongens zitten praten, toch wel zielig als je zo helemaal van anderen afhangt. Maar na wat dwalen de
eerste dagen was sinds Deventer de reis gesmeerd
gegaan, daar hadden ze iemand gevonden die hen
voort geholpen had en hun wat geld en treinkaartjes
tot Tilburg had bezorgd, terwijl ze op reis iemand hadden die ze maar hoefden te volgen. Op dezelfde manier zouden ze weer van hier naar Maastricht gaan,
daar werden ze naar een adres gebracht die hun over
de grens naar Luik zou brengen.” De namen van de

In oktober 1940 schrijft Schijns al verontwaardigd
over de verordeningen ten aanzien van joden. Ze
schrijft: “Met Jodenvervolging hebben we ons hier
nog nooit opgehouden.” Nieuwe verordeningen in
januari 1941 doen haar verzuchten “Moeten al die
belachelijke Duitse maatregelen nu toch hier ook ingevoerd worden”, en ze vraagt zich af waarom “ze
die mensen toch niet met rust kunnen laten”. In mei
1942 wandelt ze met zus Net naar de Hasseltse kapel.
“In ’t park is nu bij alle ingangen ook een plaatje geplaatst “voor joden verboden”. Ik heb echt zin om over
’t woord joden “moffen” te plakken.” En later: “Sinds
gisteren moeten nu alle joden een grote gele ster dragen. Je ziet het al in de verte. Maar het enige wat ze er
mee bereikt hebben is, dat iedereen nu de joden groet
en extra vriendelijk tegen hen is.” In het voorjaar van
1943 verneemt Schijns dat alle joden zich in Vught
moeten melden en schrijft: “Dat er tegen zo’n onrecht
nu niets te doen is!”

Toenemende dreiging
In mei 1942 doen er geruchten de ronde dat het voor
oud-reserveofficieren niet veilig is om ’s nachts thuis
te slapen. Daarom komt een vriend, Gijs van Rooijen,

Net Schijns
Antoinette (Net) Marie Joseph Schijns werd op 21 april 1894 geboren in Tilburg. Net Schijns was de derde
in een gezin van zes kinderen. In 1910 vertrekt Net Schijns voor een periode naar het Ursulinenklooster in
Venray. Ook in de periode 1914-1916 verblijft zij daar verschillende keren. In de jaren twintig is Net Schijns
actief voor studentenvereniging Sint Leonardus. Zij studeert dan aan de R.K. Leergangen in Tilburg voor onderwijzeres. In 1924 werkt zij, samen met zus Miet, mee aan het organiseren van een “letterkundige kursus”
van dr. Moller. Na haar opleiding gaat zij aan het werk op de Sint Annaschool aan de Korvelseweg in Tilburg.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zorgt zij samen met haar zus Miet voor de opvang van onderduikers en stelt
zij hun huis open voor andere verzetsactiviteiten. Twee keer heeft zij een aanvaring met N.S.B.-politieagent
Gerrits, waarbij zij haar minachting duidelijk laat blijken.
Na de oorlog zet Net Schijns zich in voor de opvang van evacués. In november 1944 moeten er 800 evacués
in hun parochie ondergebracht worden. Na overleg met zus Miet wordt besloten dat zij ook een kind zullen
opnemen, maar uiteindelijk is het niet nodig. Net Schijns stopt veel van haar vrije tijd in dit werk. Vaak is zij
na haar werk als onderwijzeres nog tot ’s avonds laat onderweg.
In december 1944 sluiten Net Schijns zich, net als haar zus Miet, aan bij een groep van voormalige verzetsmensen. Later sluit zij zich aan bij GOIWN (Vereniging Gemeenschap Oud Illegale Werkers Nederland). Voor
haar pilotenhulp ontvangt zij na de oorlog een ‘grade 5’ onderscheiding. Deze onderscheiding werd gegeven
aan mensen die direct contact hadden gehad met een piloot en hem hielpen, bijvoorbeeld door hem onderdak te verschaffen voor minstens één nacht.
In 1977 verhuist zij samen met haar zus naar Indigolaan 96b, in Tilburg. Net Schijns overlijdt daar op 19
december 1981, zevenentachtig jaar oud. Op haar bidprentje wordt zij herdacht als een blije vrouw, die altijd
goede zin had en een goed gevoel voor humor.

bij de familie Schijns slapen. Na een paar dagen gaat
hij weer naar huis, maar in februari 1943 slaapt hij
voor de veiligheid weer een weekje bij Schijns. In
het voorjaar van 1943 neemt de dreiging toe. Joden
moeten zich in Vught melden en in april 1943 wordt
bekend dat het Nederlandsche leger, dat in 1940
onder de wapenen was, zich aan moet melden als
krijgsgevangenen. In mei ziet Schijns dat het ‘Politie
standrecht’ wordt afgekondigd: “Ze kunnen je nu zo
ongeveer voor alles zonder waarschuwing doodschieten. (…) Op alcohol verkopen of vervoeren staat de
doodstraf maar Diets leverde nog gauw een fijne fles
likeur.”
Er verschijnen regelmatig Duitse overvalwagens in
het Wilhelminapark. Via radio Oranje wordt bekend
gemaakt bekend dat men militairen aanraadt zich niet
te melden. Schijns krijgt diverse verzoeken om als het
nodig is onderduikers op te nemen. Ze schrijft: ”We
vinden het onze plicht om tenminste op die manier
aan het verzet mee te werken, al zal het niet meevallen steeds iemand in huis verborgen te hebben.”
Ondertussen krijgt Miet briefjes om te verspreiden.
Daarop staat dat oud-strijders zich niet moeten melden. Ze raakt ze makkelijk kwijt.
In mei 1943 moeten alle radiotoestellen ingeleverd
worden. De familie Schijns regelt een oud exemplaar
voor als ze huiszoeking krijgen en verstopt het andere
radiotoestel. Ze kunnen de uitzendingen niet missen.
Later verstoppen ze hun toestel toch en halen het
regelmatig uit de schuilplaats om te luisteren. In juni
1943 sturen duizenden artsen een protestbrief aan
Seyss-Inquart. Miet hoort dat er door het hele land,
ook in Tilburg, artsen worden opgepakt en praktijken
worden gesloten. Het gevolg is dat artsen massaal
onderduiken. Ze schrijft dat ook bij hun buurman een
arts is ondergedoken en ze heeft gezegd dat deze in
geval van nood bij hen terecht kan.

Beginnend verzetswerk
Uit stukken uit archief 565 van het Regionaal Archief
Tilburg komt naar voren dat er (waarschijnlijk) in het
voorjaar van 1943 een verzetsgroep ontstaat waarin
Paula Mandos, frater Frederico van Dongen (“ome
Frits” in het verzet), Agnes Franken-Keijzer, zoon
Jan Franken (buren van Schijns op Wilhelminapark
36), en Jan Bloemen actief zijn. Later wordt ook contact gelegd met onder andere Jo Verschuren en pater Rembertus de Haan (“Rooie Rem”). De zussen
Schijns sluiten zich aan bij deze verzetsgroep. In het
dagboek van Schijns komen deze namen op dat moment nog niet voor. Een aantal personen met wie ze in
contact komt, omschrijft ze in bedekte termen.
In juni 1943 wordt de familie Schijns gevraagd om
“een bijdrage gevraagd per week voor “een goed
Nederlands doel”, zonder verdere uitleg.” In goed
vertrouwen zeggen ze dit toe. Daarnaast krijgen ze
een verzoek van Wies Franken of haar man Tin16 bij
hen onder mag duiken. Wies is in april bevallen van
een zoon, Hans. Geheel onverwacht krijgt Tin nu
een oproep om zich melden voor ‘Arbeitseinsatz’ in

Duitsland. De zussen Schijns vangen hem op. Miet is
wel bezorgd dat ze te weinig eten zullen hebben met
een extra mond te voeden, maar zowel Tin als een
vriend brengen voedsel mee, dus dat probleem wordt
al snel opgelost. In oktober komt er nog een oplossing: “’t Is leuk om te zien hoe iedereen meehelpt als
het gaat om de moffen te beduvelen. Er was langs
slinkse wegen voor gezorgd dat Tin een bonnenkaart
kreeg, daarvoor was hij hier even ingeschreven in
het bevolkingsregister, maar er later weer uitgelicht.” In juni komt er een vraag om iemand die door
de Gestapo wordt gezocht voor enkele dagen onderdak te bieden. Miet Schijns wil meteen ja zeggen,
maar haar zus Net heeft bezwaar, dus ze zeggen nee.
Mocht er geen plek gevonden worden, dan mag deze
persoon alsnog bij hen onderduiken. Het zit haar wel
dwars dat ze niet meteen volmondig ja zeggen op het
verzoek.
Overigens zijn het niet alleen mensen die onder moeten duiken in deze periode. In november 1943 laat
Schijns haar kippen voor de zekerheid onderduiken:
“Gisteren kregen we van verschillende kanten bericht
dat er controle was op kippen, op verschillende plaatsen in de buurt waren er gevonden. (…) We hadden
juist daags te voren nog drie nieuwe kippen bijgekregen dus besloten we maar ze op twee plaatsen te laten duiken.”

1944
Van 7 november 1943 tot 23 mei 1944 ontbreekt een
deel van de dagboeken van Miet Schijns. In deze periode overlijdt vader Schijns, op 29 december 1943, 89
jaar oud. Wat er verder gebeurde en hoe het werk voor
het verzet zich verder ontwikkelde in deze periode is
onbekend. Uit wat Miet op 23 mei 1944 schrijft, blijkt
dat in elk geval minstens vier personen de periode
daarvoor bij de familie Schijns zijn ondergedoken. Het
is niet bekend wie deze personen zijn.
Ook daarna komen er regelmatig mensen een
nachtje bij de zussen schuilen. Er is een samenwerking ontstaan tussen het gezin Franken-Keijzer van
Wilhelminapark 36 en de zussen Schijns. Vaak slapen
mensen bij Schijns en gaat men achterom naar de familie Franken-Keijzer voor het eten en verblijf. De tuin
wordt ook gebruikt als weg om veilig bij het huis van
Franken-Keijzer te komen. Miet knikt de piloten en
verzetsmensen die ze soms langs ziet trekken vriendelijk toe. Door de tuinen achter de huizen kan men
makkelijk wegvluchten, mocht dat nodig zijn.
Op 27 mei wordt er een jongetje bij de familie Schijns
afgeleverd en na een uur weer opgehaald. Schijns lijkt
niet geheel tevreden over de gang van zaken: “Ik heb
met Piet17 een gesprek gehad over gisteren, zoiets
is niet zonder gevaar en in ’t vervolg wil ik van tevoren weten in hoever ze ongeveer onze medewerking
nodig hebben.” In de kantlijn een aantekening van
latere datum: “Een zoon van een illegale werker uit
Amsterdam. De jongen moest van duikadres veranderen.” Piet van Hoeckel blijft regelmatig slapen, om
dan weer voor een paar dagen te verdwijnen. Ook Jan
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Franken en Henk Baljon, een vriend en verzetsman uit
Limburg, blijven een aantal keren slapen.
Op 5 juni schrijft Schijns over een nieuwe gast voor
één nacht. “Maar deze kwam en vertrok zonder even
kennis te komen maken. Dat wensen we niet. Daar
zullen we eens aanmerking op maken, ’t is hier geen
logement waar men komt en verdwijnt zonder z’n
opwachting te maken.” In de kantlijn staat weer een
aantekening van latere datum, die duidelijk maakt
om wie het hier gaat. De gast van die nacht is Jan
Hendrikx18, bekend onder de schuilnaam Ambrosius
of Çhiel Gabriëls. Hij heeft contacten met (kapelaan)
Piet en (waarschijnlijk) Jan Franken.

Nachtelijke inval
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Op 5 juni 1944 krijgen de zussen Schijns een waarschuwing dat er waarschijnlijk die nacht mensen
‘opgepikt’ zullen worden door de politie. Ze geven de
waarschuwing door (onduidelijk is aan wie) en men
maakt zich er niet bijzonder druk om. Maar om vier
’s nachts horen ze voetstappen en het ’t gepiep van
hun hekje. Schijns: “Ik in ’t donker m’n bed uit peignoir aan en gauw m’n buurman wekken, (…) ’t gebel
werd dringender, daarna gelui en toen werd er nog
stevig bij gebonsd ook. (…) We waren met vijven druk
in de weer want twee19 moesten er verdwijnen met
hun rommel en de bedden afgetrokken. Nauwelijks
waren we daarmee klaar of ik hoorde dat ze de poort
forceerden, (…) en toen vond ik het tijd naar beneden te gaan. Volgens afspraak verdwenen Net en Nina
weer in hun bed. Toen ik beneden kwam waren er
al twee door de achterdeur binnen en een riep ‘politie’. Ik begon direct maar met flink op te spelen: dat
’t een schande was ’s nachts zo’n lawaai te maken
in een vrouwenhuishouden, dat ik doodsbang was,
enz. Terwijl had ik in de gang licht gemaakt en moest
toen ook de voordeur openmaken waarvoor ook nog
zo’n stuk schorum van de landwacht stond.” Men is
op zoek naar de heer A. Schijns. Miet legt uit dat haar
broer Antoine al 13 jaar dood is en haar vader sinds
nieuwjaar. Eén Janhagel20 ging naar boven en die tippelde ik maar achterna, want daar wilde ik bij zijn om
zo mogelijk Tin’s kamer dicht te laten. En het lukte
warempel ook, de sufferd zag al eerst ’t afgehaalde
bed op de opkamer niet. Natuurlijk maakte ik nergens
licht en liet hem maar tobben terwijl ik mijn best deed
hem suf te praten en te mopperen. (…) Net en Nina
speelden prachtig comedie. Net ontwaakte verschrikt
(…) en vanachter Nina d’r gesloten deur (…) kwam
een heel angstig slaperig stemmetje “wat is er” toen
er geklopt werd. Op ’t klein logeerkamertje stapte de
vent tot aan de wastafel en zei niks van ’t afgehaalde
bed en toen ik met mijn rug voor Tin’s kamer verklaarde “hier slaap ik”, draaide hij zich netjes om zonder
mijn of Tin’s kamer binnen te gaan. (…) De (gelukkig
lege) logeer- en badkamer onderzocht hij zorgvuldig,
maakte zelfs de kasten open, de zoldertrap besteeg
hij halverwege en toog toen naar beneden. Daar dook
er een uit de kelder op. De andere uit de keuken en
toen moesten ze nog een bewijs hebben dat mijn vader en Toine overleden waren. Ik diepte maar gauw
een doodsprentje op en daarna vertrokken ze. (...) Ik

gauw even boven gerustgesteld en toen de tuin in, ‘t
goot en ’t was nog vrij donker, maar eentje diepte ik
al gauw op. Nr. twee die ze zeker ook nooit in handen
mochten krijgen, was niet te vinden, die was wat verder weggevlucht en had het boven de begane grond
gezocht. Die heeft minstens een uur in de gietregen
in een boom gezeten en verklaarde vanmorgen heel
lakoniek “ ’t was dat het regende maar anders zat ik
er heel goed”. (…) De klucht van deze nacht kunnen
we helaas niet in kleuren en geuren vertellen, hoe die
sufferds zo’n goede buit hadden kunnen hebben en
niets vonden.”
Men blijkt op zoek te zijn geweest naar mannen voor
de Arbeitseinsatz. Dat men bij de zussen Schijns aanklopte, kwam doordat een ambtenaar op de afdeling
bevolking ervoor had gezorgd dat broer Antoine op
papier weer ‘levend’ werd. Op deze manier konden
bonkaarten voor het verzet worden verkregen.
Op 21 juni, Miets verjaardag, worden ze opnieuw lastiggevallen, maar ze zijn nu meer voorbereid. “Gladys’
kastje, ’t koffertje21, de doos en nog zo wat verdween
weer netjes. Piet z’n kamer werd weer toonbaar gemaakt en hij zou op de divan slapen. Jan bovenop z’n
bed.” Ook een envelop met correspondentie wordt
veiliggesteld. Even voor vieren ’s nachts wordt er hard
aangebeld. Miet doet op haar gemak open, zodat iedereen de kans krijgt te verdwijnen. Ze staat de agenten op haar gebruikelijke, niet al te vriendelijke manier
te woord. Opnieuw komt men A. Schijns ophalen. De
agenten gaan dit keer grondiger te werk. Ook de zolder wordt geïnspecteerd. Daar vinden ze een mannenjas. Schijns vertelt dat die van haar zwager in Indië is.
De agenten kijken nog even rond en druipen dan af. In
de kantlijn van dit stuk staat een opmerking van latere
datum: “Na de overval hier op het bevolkingsbureau
had v Santen (die later door de moffen werd doodgeschoten) zich bij Franken verkleed en die jas waar
de aanslag mee gepleegd was, was hier gebleven).”
Om half 6 wordt er opnieuw aangebeld. Omdat er
geen mannelijke A. Schijns is, moet Net (Antoinette)
maar meekomen. Terwijl Net zich omkleedt, maakt
Miet Schijns nog even een beschuit en een kopje thee.
Ondanks de protesten van de wachtende NSB’ers
krijgt ook een andere dame die al eerder opgepakt
is, een kopje thee aangeboden. Tegelijkertijd maakt
Schijns duidelijk dat ze het een schande vindt dat
Nederlanders dit soort werk doen en ze protesteert
over de beschadigingen aan de deur. Daarna vertrekt
het gezelschap. Voor 7 uur ’s ochtends is Net echter
alweer terug, net op tijd om naar de mis voor Miets
verjaardag te gaan.
Naast mensen uit het verzet blijft er eind juni ook
een Duitse frater slapen. Deze is als weeskind naar
Nederland gekomen en heeft een tijdje in het Duitse
leger gediend, maar is nu gedeserteerd. Een ander
komt in september 1944: “De gast ging mee bij ons
slapen, een cappucijn hadden we nog niet in de verzameling.”

Ander verzetswerk
Het verzetswerk breidt zich in 1944 uit tot meer dan

alleen mensen laten onderduiken. Er worden boodschappen ontvangen en doorgegeven en in het huis
van de zussen wordt regelmatig vergaderd door leden
van het verzet. Op 25 mei noteert Schijns het volgende: “Ons eerzaam huis herbergde vandaag heel wat
binnen z’n muren. Als je met iets begint weet je niet
hoe diep je er in zit na enige tijd. De vraag was enkel
met 3 mensen een bespreking te houden, maar toen
ik er 2 van zag binnenkomen, o.a. onze laatste gast,
wist ik al wel waar het om ging. Later kwam er nog
één waaronder één in uniform. De aanvrager ging weg
en toen werd het complot pas voor goed gesmeed,
met verkleedpartij en alles. ’s Middags om 3 uur kwamen er weer drie bij elkaar, weer een poosje gepraat
en weg. Twee zouden later nog terugkomen en hun
spullen terughalen. Toen die twee teruggekomen waren en weer vertrokken zoals ze de eerste keer gekomen waren, had ik de indruk dat het niet naar wens
gegaan was. Ik denk dat de achtergelaten brief geen
succes kon melden, maar je zegt of vraagt niets en
doet maar of je alles doodgewoon vindt.” In de kantlijn schrijft Schijns later dat het om een uniform van
een officier van de arbeidsdienst ging. En daarnaast
schrijft ze: “’t Plan was Piet Gerrits te doden, maar hij
was de hele dag in gezelschap van Duitsers.”

Wegtrekkende Duitse
militairen op de Bredaseweg
tijdens Dolle Dinsdag op 4
of 5 september 1944. (Coll.
Regionaal Archief Tilburg)

In het huis van de zussen worden ook dingen opgeslagen die niet gevonden mogen worden door de
Duitsers. Eind augustus 1944 wordt er gewaarschuwd dat er ’s nachts weer een huiszoeking komt.
De schuilplaats in huis wordt niet veilig genoeg geacht
en dus worden de spullen buitenshuis gebracht. “Nou
alles werd bij elkaar gezocht en dat was nog heel wat.
Voor twee mensen moest ook nog onderdak gezocht
worden en zo kwam ik in de stikdonkere (er was geen
maan) over en door heggen in de late avond nog bij
een verre buur op bezoek, waar ik anders nog nooit
in huis was geweest. En ’t werd me een sjouwen in
de donkere, met een zwaar kastje en diverse koffers.
(…) Drie jongens zouden voor de rest zorgen. (…)
Na een poosje kwam een van de jongens al zenuwachtig terug, de schuilplaats die ze gedacht hadden
was onbereikbaar, maar ze zouden nu gaan spitten.

’t Werd later en later, (…) en daar kwamen ze om
half één warempel alle drie terug met de mededeling dat er nog niks gebeurd was. (…) Ze mochten
me dan misschien bazig vinden, maar nu toog ik eens
mee op pad, (…). Eerst alles teruggehaald en aan ’t
schiften. (…) Tenslotte bleef er een koffertje over dat
een van de jongens rustig mee kon nemen en het koffertje. Daarvoor werd besloten iemand op te bellen,
die ’s nachts op straat kon en het wel voor een nacht
zou kunnen nemen (In de kantlijn: Dr. Bloemen).” De
waarschuwing bleek achteraf niet zo ernstig en, maar
vanaf nu is men voorzichtiger, “wat niet direct nodig
is, is verder uit ’t huis en ook het koffertje krijgt voorlopig elders onderdak”. Later komt het koffertje weer
even terug en weer later wordt het koffertje vervangen door een tas: “Bij de tas die toch al wat extra’s
ongeoorloofds bevatte is nog zo’n nieuwe tas bijgekomen.” Het blijft helaas onbekend wat de tas, en daarvoor het koffertje, bevatten.
Misschien wel het vreemdste dat de zussen Schijns te
verbergen krijgen is het volgende: “Bij alle rare dingen
die ik al in bewaring kreeg kwamen nu nog een paar
blokjes fosfor, ofschoon ze goed onder water staan,
hebben we ze toch maar een plaatsje ver in de tuin
gegeven”.

Dolle dinsdag
Op 1 september 1944 schrijft Schijns: “Er gaan hoe
langer hoe meer geruchten, vandaag werd verteld
dat Namen al bevrijd was en ze bijna in Luik zaten.
Gladys heeft ook erg goede berichten, maar daar gaat
het toch in een iets langzamer tempo en staan ze pas
bij de Belgische grenzen. De moffen trekken hier nog
veel voorbij, ’t is echt een zenuwachtig gedoe en ’t
maakt wel de indruk van een terugtrekkend leger. Ze
slepen nog mee wat ze maar kunnen.”
En op 4 september: “Vandaag is het een grote dag,
’t terugtrekken van de moffen is nu een echte vlucht
geworden en ’t blijft maar voorbij stromen. (…) Je
staat maar te kijken en met elkaar de laatste nieuwtjes te bespreken. Brussel is al vrij, gisteren al en de
Amerikanen moeten hier op verschillende punten
vlakbij de grens zijn.” Er zijn zelfs geruchten dat de
geallieerden al in Nederland zijn. In werkelijkheid is
Antwerpen bevrijd. Schijns noteert dat de Duitsers en
NSB’ers al volop wegtrekken, maar ze kan zich niet
indenken dat het waar is, dat ze binnen enkele uren of
dagen weer vrij zullen zijn. Daarom gaat ze maar aan
het werk: “Een paar uren hebben we toch nog hard
gewerkt. Fl 15.000,- en honderden kaarten moesten
verdeeld worden en dat moest nog aan kant zijn want
als we morgen misschien onze bevrijding vieren komt
het er helemaal niet meer van.”
Na een drukke nacht arriveren er ’s ochtends
weer meer Duitse troepen in het Wilhelminapark.
Mitrailleurs worden opgesteld en soldaten staan met
een geweer achter de bomen. Het wordt in de loop van
de dag rustiger op straat en verder gebeurt er niets.
Ook de dagen daarna blijft de gehoopte bevrijding
uit en de Duitsers komen terug: “De groene politie is
vannacht ook weer terug gekomen en dat was eerst
zo’n goede opruiming.” Er komen nieuwe verordenin-

67

gen, voertuigen worden gevorderd, ook degenen die
nodig zijn voor de voedselvoorziening: “Vanmorgen
waren er toch enkele wagens met melk aan de CTM22
aangekomen, er was bekend gemaakt dat voertuigen
die voor de voedselvoorziening nodig zijn, niet opgeëist mogen worden. Een boer is klaar met leveren en
z’n wagen wordt door de moffen opgeëist, niet tegenstaande de protesten. Juist als ze wegrijden komt de
voedsel commissaris aanrijden in z’n auto en die laat
zich het geval uitleggen. Hij in z’n auto de wegrijdende
moffen achterna om de gevorderde wagen terug te
halen, maar een kwartiertje later kwam hij te voet terug, was z’n auto ook kwijt. De moffen argumenteren
alleen met hun geweren of revolvers.”

Neergestorte piloten

Op 12 september heeft Miet al een Engelse en
Amerikaanse vlag klaar, en ook de andere versieringen zijn gereed. Een paar dagen later krijgen ze bericht dat Maastricht en Eisden bevrijd zijn: “We zijn
wel wat jaloers al vinden we het natuurlijk prachtig
nieuws”. Wanneer er een “karretje” voorbijkomt met
drie Duitsers en een geallieerde krijgsgevangene,
groet Schijns deze laatste en ze maakt het V-teken,
“waarop hij nadrukkelijk ja knikte en lachte”.
Elke dag brengt nieuwe geruchten. Op 22 september wordt bericht dat de geallieerden bij Middelbeers
zijn, volgens andere berichten zijn ze vlakbij Oirschot.
Daarnaast wordt er heftig gevochten rond Arnhem.
Nu de oorlog zich richting Tilburg verplaatst wordt
de schuilkelder weer ingericht en een koffer en eten
klaargezet. Ondertussen bereikt hen het bericht dat
een van hun “slaapgasten”, Ambrosius, “welhaast zeker doodgeschoten is”.

Op 6 oktober arriveert er een nieuwe onderduiker. Er
is bezoek bij Franken. “En ’t slot was dat we dat bezoek samen weer opnamen, daar in de kost, bij ons
huisvesting. ’t Is een echt gezellige jongen. (…) Onze
gast is vol bewondering voor de mensen hier en de
hulp die hij van een ieder kreeg. (…) Hij snapt er niets
van hoe alles hier voor elkaar komt, waarschijnlijk zullen zijn ouders nog telegrafisch gerustgesteld worden
ook”. Het gaat om de neergestorte, Amerikaanse piloot John Coleman. In oktober worden op verschillende plaatsen weer Duitse soldaten ingekwartierd.
Ook bij de zussen Schijns komen ze aan de deur.
Coleman kan snel door de tuin ontsnappen. Miet weet
de Duitsers met een smoesje af te poeieren. Toch
wordt besloten Coleman voor de zekerheid maar tijdelijk op een andere plek onder te brengen. Hij verhuist
overhaast naar een woning in de wijk Broekhoven.
Een paar dagen later gaat Schijns hem opzoeken.
“Gistermiddag zijn Anne-Marie23 en ik hem gaan bezoeken, aan ’t andere einde van de stad. In die straten
was ik nog nooit geweest. Z’n gezicht klaarde op toen
hij ons binnen zag komen, er was nog een bezoekster wat ik niet zo geschikt vond. Ze zijn erg aardig en
vriendelijk voor hem, en ze spreken ook Engels, maar
’t huisje is zo klein, hij zit zo echt opgesloten en ’t is
er zo’n heel ander milieu en nogal slordig. (…) Daar
de kant van Broekhoven uit, hoor je het schieten veel
harder dan hier, waar de stad er nog tussenin ligt.”

De Duitsers maken een nieuwe vordering bekend,
iedereen moet wollen dekens inleveren. Schijns: “Je
moet ze nog gaan brengen ook. We zullen gek zijn,
we zullen al die strenge straffen ook maar weer eens
riskeren.” De zussen leveren dus geen dekens in. Wel
hebben ze op een of andere manier een bewijs van
inlevering geregeld. Ze hebben er zelfs nog een paar
over ook.
Eindhoven wordt op 18 september bevrijd: “Maar als
je zo de verhalen hoort, hoe vrij ze zich daar voelen,
wat een feestelijke stemming er is, word je toch jaloers. (…) Er is een echte verbroedering tussen de
troepen en de burgers en de samenwerking met het
binnenlands verzet is prima. (…) De troepen delen
kwistig chocola en snoep uit en de burgers delen al
hun fruit uit.” Begin oktober gaan er geruchten dat de
troepen 2 km voor Goirle zijn en voorbij Hilvarenbeek.
Een paar tanks zijn gezien in het Leypark. ”We zijn nu
echt weer vol verwachting dat de bevrijding gauw zal
komen”.
Er komen ook minder goede berichten van een kennis:
“Terwijl ze veilig in hun kelder zaten werden ze daar
opeens door de moffen uitgedreven en ze mochten
niets (…) meenemen, zelfs niet het evacuatie koffertje dat ze gereed hadden staan. (…) Ze waren eerst
nog op boerderijen in de buurt gebleven en waren
daar getuigen van een ware plundering; langzamer-

Op 21 oktober wordt het weer veilig genoeg geacht
aan het Wilhelminapark en Coleman wordt weer opgehaald. Die avond maken ze kennis met een andere
piloot, die de dag daarvoor is neergekomen. Het gaat
om Fransman, Marcel24, die ingedeeld was bij de
R.A.F. en op 20 oktober een noodlanding maakte.
Hij is door Jan Franken ondergebracht bij het echtpaar De Cock-Marchand en komt kennismaken met
Coleman. De twee piloten kunnen het goed met elkaar
vinden en brengen tot aan de bevrijding geregeld tijd
met elkaar door.
Op 26 oktober schrijft Schijns dat ‘Oom Frits’25 ook
langs komt en die had een mooi verhaal. “Twee fraters waren naar Moergestel gegaan om te proberen
een koe te kopen, maar eenmaal daar vergaten ze hun
hele handel, want ze maakten daar de intocht mee
van honderden Engelse tanks. Ze werden enthousiast ontvangen, ze kregen eten en drinken van de
bevolking en ’t graafwerk dat gedaan moest worden,
mocht niet door de soldaten verricht worden, dat deden spontaan de omstanders. Dus in Moergestel zijn
ze, de fraters kwamen door binnenwegen terug en zagen bij den Buunder enkele Engelse tanks op verkenning, (…). Als bewijs voor hun ontmoeting brachten
de fraters Engels geld en sigaretten mee, een daarvan
kreeg John en die werd door Oom Frits, John en Jan
gezamenlijk met veel verrukking opgerookt”.

Wachten op de bevrijding
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hand zakten ze zo naar Tilburg af. 34 kwamen er aan,
7 moesten ze er onderweg begraven. We hebben een
pak voor hen bij elkaar gezocht. (…) Je ziet de oorlogsellende steeds meer van dichtbij”.

27 oktober 1944
“’t Was goed dat we gisteren al om 10 uur naar boven gingen, zo hadden we alvast een tukje beet. Goed
twee uur wed ik wakker van geweldig schieten, de
granaten floten weer door de lucht en de knallen van
’t inslaan hoorde je van veel dichterbij. (…) Op een
gegeven moment hoorde ik ook op onze huisdeur
kloppen, fluiten en iets roepen dat ik niet verstond
maar Duits klonk. Ofschoon ik op was hield ik me
maar doodstil en hij ging verder. Vanmorgen hoorde
ik dat hij bij Anna Eras was opengedaan en dat hij enkel maar water en brood vroeg omdat hij in drie dagen geen eten gehad had. Nu dat had hij al is ie vijand desnoods hier ook wel wat kunnen krijgen maar
ik durfde toch niet opendoen met ons Amerikaans
pilootje in huis. Vanmorgen en vanmiddag (…) waren er weer flinke schietpartijen en dachten we er
over naar de kelder te gaan. (…) En toen veranderde
ineens het toneel, de straat was opeens vol mensen
(…). Er zouden al Engelse tanks in de stad zijn, toen
ook al infanterie, ze waren op de Heuvel, al aan ’t station, toen kwamen er Engelse sigaretten laten zien,
de stemming kwam er hoe langer hoe meer in. John
en Marcel zaten bij Franken en hunkerden om ook op
straat te gaan (…). Ik ben toen met hen bij ons voor
de deur gaan staan. Ze genoten ervan en als er mensen dichtbij stonden zei John heel eigenwijs “ja” en
Marcel “nee”. Toen hoorden we dat er ook troepen
waren bij de brug aan ’t Lijnsheike en trokken we
daar met een hele troep naar toe, John en Marcel netjes achteraan. En nauwelijks zijn we aan ’t kanaal of
daar komen de eerste soldaten in een bootje over, ze
werden enthousiast ontvangen, ze konden haast niet
verder sommige werden op de schouders gedragen.
Je kunt je ook niet voorstellen hoe heerlijk het is, vier
en een half jaar hebben we op het bevrijdingsleger gewacht en eindelijk zie je ze dan komen. (…) Na even
wachten kwam er ook een officier over en die werd
door John direct aangeklampt, (…) en toen gingen de
twee pilootjes zich met Jan daar over het kanaal bij de
hoofdmacht melden. Wij gingen maar terug onderweg
nog eens met die Schotten een praatje makende. (…)
Toen John en Marcel wat later terugkwamen waren ze
al zo van het vrijheidsgevoel doordrongen dat ze hardop in ’t Engels hun wedervaren kwamen vertellen bij
de gretig meeluisterende buurt. Maar nu hoef je zulke
dingen ook niet meer geheim te houden, we zijn vrij,
vrij, vrij.”

Tilburg bevrijd
De dag na de bevrijding schrijft Schijns: “Ik wil al
maar op straat of voor de ramen kijken naar de vrolijke drukke, feestelijke straten en het overdonderende aantal soldaten en materiaal dat voorbij trekt.
Telkens is er wat anders te zien, dan ritsen tanks,
dan motors of vechtwagens, dan wat gearresteerde
NSB’ers of moffenmeiden die met de Hitlervlag in de
hand en omstuwd door de joelende buurt worden opgebracht. Ook af en toe enkele Duitse krijgsgevangenen.” En “Gisteren nog voor we een Engelsman gezien
hadden, waren de plaatjes Noorderpark al overplakt
met Wilhelminapark.” Er wordt afscheid genomen van

de piloten en daarna wordt de vlag uitgehangen, het
huis versierd en de radio weer op zijn plek gezet. Piet
Gerrits wordt na een paar dagen gearresteerd. Schijns
heeft gedurende de oorlog met veel mensen mededogen gehad, maar over Gerrits schrijft zij heel stellig:
“Hij is de schuld van zoveel doden, ik hoop dat hij ook
de kogel krijgt.”
Op 4 november wordt de bevrijding van de stad
Tilburg officieel gevierd. “In de stad was het een
drukte van belang, allemaal vrolijke mensen met
rood-wit-blauw en vooral oranje gesierd. Je kon niet
in de buurt van ’t raadhuis komen, al die straten waren al opgestopt. (…) Er reed ook een grote nog gave
BA bus met het opschrift “ik was een duikeling”. Op
den heuvel stonden massa’s mensen, we hoorden
gejoel en ’t schijnt dat langs de andere kant prins
Bernhard in een auto voorbijreed. (…).”

Opnieuw inkwartiering
Meteen na de bevrijding krijgen de zussen Schijns
twee Schotse kapiteins ingekwartierd, Maclean en
Robbertson. De Engelse lessen26, die vanaf eind september 1941 gevolgd zijn, blijken nu erg waardevol.
Ter ere van deze eerste geallieerden “in kwartier”,
wordt een vooroorlogse fles port opengetrokken.
Later vinden ook diverse andere soldaten (Canadezen,
een Belg en een Nederlander) onderdak bij Schijns.
De soldaten “zijn erg goedgeefs, we kregen een stuk
heerlijk brood, een zakje wit meel, wijnen en een
pakje thee. Daar moet je vier oorlogsjaren met slechte
voeding voor achter je hebben om te weten hoe blij
je daarmee bent”, aldus Schijns. Over het algemeen
kunnen de zussen het goed met de inkwartiering
vinden. Er is heel wat aanloop en ook Anne-Marie
Franken komt regelmatig even langs. Schijns: “’t
Gaat in alle eer en deugd, maar Anne Marie vindt die
inkwartiering van ons heel prettig, dat gaat zo als je
18 bent.”
De zussen houden contact met diverse van hun vroegere gasten. Van de Schotse kapiteins krijgen ze een
kaartjes en brieven. John Coleman stuurt via zijn
moeder een kaartje. Ook van Allen, de krijgsgevangene die Schijns pakjes stuurde, komt later bericht.
Een van de Schotse kapiteins, Maclean, komt in januari 1946 nog eens langs. Heel bijzonder is het bezoek
van dhr. Schuitema. Hij was tijdens de mobilisatie in
1915 bij de familie Schijns in kwartier. Toen was hij
luitenant, nu is hij kolonel en de baas van de huidige
inkwartiering bij Schijns.
Ook sommige onderduikers komen later nog even
langs, zoals van Hoeckel en de Duitse frater. Hij komt
de zussen bedanken. Hij verzoekt Schijns uitdrukkelijk
niet aan de inkwartiering te vertellen dat hij ooit een
‘moffenuniform’ heeft gedragen, omdat hij zich daar
nog steeds voor schaamt. Op 5 april 1945 komen Piet
en zijn ouders bij de familie Franken op visite en Miet
en Net Schijns zijn ook uitgenodigd. Schijns: “Bij het
vertrek staken mijnheer en mevr. v. Hoeckel een bedankspeechje af tegen Jes en Noud, Net en ik stonden
toen ook al netjes in afwachting van ons bedankje,
maar ’t bleef bij een vormelijk “tot genoegen”.
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Tekorten
De bevrijding maakt helaas geen einde aan de voedsel- en brandstoftekorten. “Met de voeding is het
op ’t ogenblik knudde, je teert zowat uitsluitend op
’t restant van de voorraad. (…) Als je tegenwoordig
te communie gaat krijg je maar een klein deeltje van
een hostie, daar schijnen ze ook al vast mee te raken.”
Januari 1945 is erg koud en Schijns schrijft: “Ik voel
me vandaag niets lekker en doorkoud en rillerig. Als je
’s morgens in die ijskoude keuken staat te koken tintelen je tenen en vingers zo wat doorlopend.” Dankzij
het kacheltje van de inkwartiering is het soms wat
warmer. Buurvrouw Raaphorst komt zo nu en dan om
even op te warmen, want “die heeft enkel even voor ’t
eten en verder ’s avonds vuur in de huiskamer, verder
is alles koud”. Eind januari is het zo koud dat de waterleiding binnen bevriest.

Het leven gaat door
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Schotse militairen op het
Wilhelminapark, ca. 28
oktober 1944. (Foto Ad van
Ameijde, coll. Regionaal
Archief Tilburg. Ingekleurd
en gemonteerd door Jan van
Oevelen, 2019)

Half november zijn alle onderduikers verdwenen. De
piloten zijn naar hun regiment, Piet van Hoeckel verdween al voor de bevrijding en Jan Franken heeft zich
aangesloten bij de stoottroepen. Alleen Tin is nog
over. Eind december betrekt hij samen met zijn vrouw
Wies Franken een eigen huisje.
Ondertussen zet Net zich in voor evacués. In november 1944 moeten er zo’n 800 evacués in hun parochie
ondergebracht worden en zij probeert met een groep
rondom mevr. Bloemen onderdak voor hen te regelen. Miet twijfelt: “Ik heb het er eigenlijk niet hard op,
maar nu we er zelf zo goed zijn afgekomen zullen we
hier toch in huis ook maar een plaatsje afstaan voor
zwaar getroffenen”. De zussen besluiten om samen
een kind op te nemen, maar uiteindelijk blijkt het niet
meer nodig te zijn.
Op 24 november krijgen de zussen een brief; “om op
te geven wat wij voor illegaal werk gepresteerd hadden. Ik wist niet eens dat wij als illegale werksters

bekend stonden, ik zal eerst eens gaan horen wat de
bedoeling is van die vragenlijst”. Op 15 december is
de eerste vergadering. “Ik kende er niet zo heel veel
van, er werd reusachtig gezwamd en de hele sfeer
van de vergadering beviel me niet zo erg. ’t Lijkt me
dat het werken ondergronds vlotter ging dan nu het
vergaderen en ’t bestuur leek me nogal dictatoriaal.
Enfin, maar eens zien wat het wordt”. Op 16 januari
1945 is er een nieuwe vergadering voor ‘Oud Illegale
Werkers’27. Schijns omschrijft deze vergadering als
“niet onamusant”. Over de vereniging zegt zij, “Overal
is er verwarring en dringen de grote schreeuwers zich
naar voren. Nadat vier jaar de boel in de war is gestuurd is het niet zo makkelijk weer orde te krijgen”.
In de maanden na de Tilburgse bevrijding heeft Miet
zich toegelegd op het maken van poppen. De verkoop
van deze poppen levert haar een extra zakcentje op.
Met inkwartieringsgeld, het salaris van Net en de
huur komen de zussen maar net rond. Later, wanneer
er even geen poppen verkocht kunnen worden, gaan
Miet en Net over op het beschilderen van klompen.
Ondertussen verloopt de Russische opmars voorspoedig en maken de zussen zich zorgen om zus Thérèse,
die zich nog op Duits grondgebied bevindt.

De oorlog is nog niet voorbij
Een deel van Nederland is nu bevrijd, een groot
deel zucht nog onder de Duitse bezetting. Maar ook
voor het bevrijde deel is de oorlog nog niet voorbij.
Regelmatig beleeft men angstige momenten wanneer er V1’s28 vanuit Duitsland overkomen. Ook in
Tilburg vallen slachtoffers. Op 1 februari noteert
Schijns in haar dagboek dat er een bom op de minister
Talmastraat en de Leo XIII-straat is gevallen. Er zijn
22 doden en diverse gewonden. En op 2 februari moet
pension Mariëngaarde het ontgelden. Op 21 februari
1945 wordt Miet opgeschrikt door een overkomend
vliegtuig en een daaropvolgend “heftig gedonder,
alsof ’t huis inviel. Zo gauw het stil was liep ik eerst

langs achter naar buiten, maar daar zag ik niets, wel
hoorde ik gillen en kermen. Toen naar de straat, hier
voor de deur stond een man, die z’n jas kapotgeschoten was (…). Een eindje verder (…) lag een stervende
vrouw en aan de overkant een gewonde man, (…)
nog een man met een bloedend hoofd en dan kinderen die gillend en schreiend wegvluchten. Ik ben er
direkt naar toe gegaan of ik soms helpen kon, maar
er waren heel vlug soldaten met brancards (…) en de
Pastoor bediende nog de stervende vrouw. (…) Dat
vliegtuig had een raketbom uitgeworpen en een 20
tal splinterbommetjes waren hier neergekomen. In de
Coeck v Aalst, de Cornelis de Vriendt en de Vredeman
de Vriesstraat was de ellende nog veel groter. (…) In
het geheel zijn er 12 dode burgers en 10 militairen en
heel veel gewonden. (…) Net was met Jes Franken
voor de evacués uit, ze kwamen juist uit de Vredeman
de Vriesstraat en waren goed en wel in de Pironstraat
toen de bommen vielen. Een tank werd daar geraakt
en vloog in brand, zij dachten dat die tank ontploft
was en hadden er geen erg in hoe erg het was. Pas
toen ze hoorden van bommen bij ’t Wilhelminapark
kwamen ze vlug naar huis. Ons Nina zenuwachtig
en schreiend probeerde naar haar broer te gaan, de
Kuyperstraat was afgesloten, maar langs de andere
kant kwam ze er. Een van hun inkwartieringen was
zwaargewond, Kareltje had een schram, alle ruiten
waren uit ’t huis en wat vogeltjes en een kip waren
dood.”

Nederland bevrijd
In april komen er steeds positievere berichten. Op 10
april schrijft Miet over het bevrijdde Oostelijke deel
van Nederland en op 18 april zijn ook Friesland en
Groningen grotendeels bevrijd. Er komen geen bommen en V1’s meer over. Eind april hoort Schijns dat
driekwart van Berlijn is veroverd. Ze schrijft: “Thérèse
zit nu (…) zeker ook onder de Russen.” Op 1 mei horen ze dat “de meeste beruchte concentratiekampen
in Duitsland (…) nu bevrijd zijn, de toestanden zijn
er ontzettend, men vind er verhongerde mensen en
stapels lijken en allerlei bewijzen van beestachtige
wreedheden.”
En dan op 5 mei (vijf strepen onder deze datum in
Schijns’ dagboek): “Die datum mag wel dik onderlijnd
in m’n dagboek staan. Heel Nederland vrij, je kunt
het haast nog niet beseffen. Gisterenavond was er
weer een kringvergadering van GOIW. Net bleef thuis
maar Jes Franken en ik gingen er naar toe. (…) Om
goed 9 uur kwam Annemie Franken de vergadering
binnen met het grote nieuws, dat de Duitse troepen
in Nederland, Denemarken en West-Duitsland gekapituleerd hadden. Nog drie boodschappen kwamen
naderhand en we hoorden sirenes van fabrieken,
klokkengelui en schieten, maar de heren vergaderden
maar door. ’t Werd ons toch te bar en om half tien gingen we maar. De straten vol vlaggen, overal de lichten
aan zonder verduistering en de mensen allemaal in
feestelijke stemming, getooid met rood-wit-blauw en
oranje.”

Op 15 augustus wordt bekend dat ook Japan stopt
met vechten, de vlaggen worden weer uitgestoken,
maar Schijns vraagt zich af: “wanneer zullen we nu
bericht krijgen je weet toch maar zo erg weinig over
de toestanden in Indië en de weinig berichten die
langs omwegen door kwamen zijn niet erg rooskleurig.” Het duurt nog tot 5 januari 1946 totdat Wies en
Jac van Hout-Schijns en hun gezin veilig in Nederland
zijn. Van Thérèse wordt pas op 9 januari 1946 bericht
ontvangen, een kaart gedateerd op 10 juli 1945. Op
die kaart staat dat ’t klooster beschadigd was, maar
dat ze het toen ‘navenant’ goed maakte. Pas op 24
januari krijgen ze uitgebreider bericht, gedateerd op
7 december. “Therese heeft ook een heel zware tijd
gehad, eerst een hele tijd vlak aan ’t front geleefd en
in de Paasnacht trokken de Russen binnen. Een van
de nonnen werd in het bijzijn van alle andere doodgeschoten, ze hebben die zelf met andere oorlogsslachtoffers in het veld achter de tuin begraven, terwijl de
boerderijen rondom in brand stonden. Therese was
ook geslagen, ze was wel in elkaar gezakt, maar was
niet bewusteloos. Later (...) zijn (ze) zowat 6 weken op
de vlucht geweest, de eerste 14 dagen hebben ze met
‘n 200 anderen in een zandgroeve geleefd, later in een
verwoest dorp. Toen ze terugkwamen was hun klooster totaal leeggeplunderd.”

Na de oorlog
Na de oorlog blijft Miet actief voor het GOIWN, onder
andere als penningmeester. Op 19 mei 1945 is er
weer een vergadering: “’t Was er niet druk maar er
werd heel wat besproken en soms gevallen van tegenwerking, familie protectie en corruptie waar je met je
verstand niet bij kunt. ’t Nederlandse volk hield zich
over het algemeen zo prachtig tijdens de oorlog en ’t
verzet, ’t is net of nu de slechte elementen pas voorgoed aan de oppervlakte komen.”
Vanaf januari 1946 vangen de zussen Schijns zus
Wies en haar gezin op. Dit geeft veel drukte en Nina,
die inmiddels getrouwd is, komt regelmatig even
langs om bij te springen. Voor hun pilotenhulp ontvangen de zussen Schijns een ‘grade 5’ onderscheiding.
Deze onderscheiding werd gegeven aan mensen die
direct contact hadden gehad met een piloot en hem
hielpen, bijvoorbeeld door hem onderdak te verschaffen voor minstens één nacht.
Ondanks alle drukte blijft Miet nog een paar jaar in
haar dagboek schrijven. In juli 1947 stopt zij om onbekende reden plotseling met schrijven. Zij schrijft
daarvoor een paar keer dat ze zich moe voelt, en dat
de drukte valt haar soms zwaar. In 1977 verhuizen
Miet en Net Schijns naar de Indigolaan nr. 96b, ook in
Tilburg. In 1981 overlijdt Net op 87-jarige leeftijd. Miet
verhuist in 1983 naar Eindhoven, naar de Herman
Gorterlaan. Daar overlijdt zij, na lang ziek te zijn geweest, op 13 mei 1984, 88 jaar oud. Haar bidprentje
omschrijft haar als een centrale persoonlijkheid, een
evenwichtige vrouw, die het leven begreep en blij beleefde, “vanuit die volheid, warmte en geborgenheid
rond zich uitstralend. (…) Een vrouw om van te houden”.
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Bronnen

naam van zoon Antoine. Bij alle dochters van het echtpaar Schijns-

Regionaal Archief Tilburg:

Broekhans bleef de naam echter officieel ongewijzigd. Vandaar dat in
dit artikel gekozen is voor de naam Schijns, in plaats van Schyns.

- Archief 323, de dames A.M.J. en M.F.L.J. Schijns, 1915 – 1948, inven2

tarisnummers 1 -17, 19 – 23, 25

Eén van de dagboeken in archief 323 van het Regionaal Archief Tilburg

- Archief 565, Collectie documentatie Tilburg 1940-1945, inventaris-
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Noten
1

aan. Miet Schijns wordt ‘penningmeesteresse’ van de Tilburgse afdeling.

In april 1978 werd de naam van vader Schijns in zijn huwelijks- en
overlijdensakte officieel veranderd in Schyns, evenals de achter-
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Vergeltungswaffe 1.

Reisvereeniging Pirottin
all-inclusive - tout compris
Erwin Nas*

* Erwin Nas (1966),
econoom, vestigde zich na
zijn studie als zelfstandig
boekhandelaar en uitgever.
Hij is medeoprichter van de
Vereniging van Zelfstandige
Uitgevers en leidt
momenteel een bescheiden
kantoorboekhandel op
internet. Geschiedenis heeft
van kinds af zijn interesse.

“Ik kan niet nalaten op deze plaats de naam
te noemen van twee andere vaste medewerksters der groep, n.l. de dames L. en B.
Pirottin, wonende Armhoefstraat 22. Deze
beide dames hebben een zeer groot aandeel gehad in het huisvesten der piloten.
Ongeacht het aantal, ongeacht het tijdstip
en vooral ook ongeacht de tijdsduur van het
verblijf, steeds vond iedere piloot of ontsnapte gevangene bij hen een veilige en een
zeer gastvrije schuilplaats.”
Jan Poort, 1945.1
De zussen Louise en Blanche Pirottin hielden zich gedurende de Tweede Wereldoorlog met tal van illegale activiteiten bezig, met uitzondering van gewapend verzet.
Gedurende de bezettingsjaren waren de dames Pirottin
ongehuwd en woonden ze samen in de Tilburgse wijk
Armhoefse Akkers op het adres Armhoefstaat 22. Tot
nog toe was er weinig bekend over de verzetsactiviteiten
van de zussen. Onderzoek heeft onderstaande gegevens
opgeleverd.

Gezin
Het uit het Belgische Verviers afkomstige gezin Pirottin
werd op 4 mei 1897 in het bevolkingsregister van
Tilburg ingeschreven. Het gezin bestond uit vader
Laurent Casimir Joseph Pirottin, moeder Louise Marie
Catherine Maréchal, oudste zoon Louis Oger, Charles
Jean Casimir 2, en de zussen Emma Joséphina, Louise
Clemence Augustine en Blanche Ernestine Lambertine.
Vader Laurent Pirottin haalde de gezegende leeftijd van
76 jaar, moeder Louise Maréchal werd 80 jaar oud, maar
hun jongste dochter Emma stierf in de bloei van haar le-

ven op 22-jarige leeftijd. Allen zijn te Tilburg overleden
en werden begraven op de Begraafplaats Heuvel aan de
St. Josephstraat.

Verviers
Het beroep van vader Pirottin werd in het bevolkingsregister aanvankelijk omschreven als ‘directeur spinnerij’,
vervolgens werd ‘directeur wollenstoffenfabriek’ vervangen door ‘klerk’, wat later gewijzigd werd in ‘meesterknecht’. Dit kan worden gezien als een carrière die
in een negatieve spiraal is geraakt. Naar huidige maatstaven kan deze wijziging in functieomschrijving ook
worden geïnterpreteerd als een kenniswerker die bereid
is een stapje terug te doen ten faveure van jong talent.
Verviers kent een rijke textielgeschiedenis die vergelijkbaar is met die van Tilburg, alleen honderd jaar ouder.
Reeds aan het eind van de achttiende eeuw nodigde de
in Verviers gevestigde textielfabrikant Iwan Simonis de
beroemde Engelse machinebouwer William Cockerill uit
machines voor hem te bouwen. Dit was de start van de
industriële revolutie op het Europese continent.3

Jeugd
Korte berichtjes in de Tilburgsche Courant in de jaren
1903-1904 waarin Blanche wordt vermeld geven een
beeld van een actieve jongedame. Zo organiseerde de
afdeling Tilburg en omstreken van de Nederlandsche
Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde in de zaal
van de R.K. Gildebond jaarlijks een tentoonstelling van
bloemen die als stekjes aan schoolkinderen ter opkweking werden uitgedeeld. De krant berichtte dat van de
900 uitgereikte stekjes er ruim 550 ingeleverd waren
en dat in de categorie ‘Fuchsia’, deelnemer 476, de dan
12-jarige Blanche Pirottin, een eervolle vermelding had
verdiend.4 Blanche is niet enkel een actieve, ook een
pientere jongedame. In diezelfde periode publiceerde
de krant regelmatig een tweedelig raadsel. Onder de

Bevolkingsregister
Vader Laurent Casimir Joseph Pirottin [10 oktober 1854, Nessonvaux - 20 december 1930, Tilburg]
Moeder Louise Marie Catherine Maréchal [15 september 1854, Flémalle - 21 januari 1935, Tilburg]
Zoon Louis Oger [6 februari 1882, Nessonvaux - geen overlijdensgegevens]
Zoon Charles Jean Casimir [17 maart 1883, Nessonvaux - geen overlijdensgegevens] [3]
Dochter Emma Joséphina [3 februari 1886, Ensival - 1 januari 1909]
Dochter Louise Clemence Augustine, [31 januari 1887, Ensival - 30 oktober 1973, Tilburg]
Dochter Blanche Ernestine Lambertine, 23 december 1890, Verviers - geen overlijdensgegevens]
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De zussen Blanche (1890-?)
en Louise Pirottin
(1887-1973) bij hun huis
Armhoefstraat 22 hoek
Pelgrimsweg, 1943. (Coll.
Regionaal Archief Tilburg)
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‘Oplosser der beide raadsels’ stond meer dan eens Bl.
Pirottin vermeld.5 Na de lagere school ging Blanche naar
de Rijks-HBS Koning Willem II (toen nog in het voormalige paleis). Als zeventienjarige leerling ging ze in elk geval van de derde over naar het vierde leerjaar. Of ze uiteindelijk ook eindexamen heeft gedaan is niet bekend.6
Helaas zijn van Louise dit soort wetenswaardigheden uit
haar jeugd niet bekend.

Werk
Begin september 1919 berichtte de Nieuwe Tilburgsche
Courant dat het Kapelle Koor tijdens een evenement te
Dordrecht een enorm succes had behaald. Zo groots dat
‘een reuzenmenigte’ uitliep om het koor op het station
te onthalen. De directeur van het zangkoor werd door
de dan 28-jarige mejuffrouw Pirottin gehuldigd en door
haar namens het kantoorpersoneel van de firma Van den
Bergh Krabbendam, zijn collega’s, toegesproken.7 In
een brief van april 1946 schreef ze dat ze met een tussenpose van anderhalf jaar heel haar tot dan toe werkzame leven in dienst van Van den Bergh was geweest.
Het werkzame leven van Louise laat zich minder makkelijk vangen. De plaatsen waar zij ingeschreven stond
zijn Apeldoorn, Eindhoven, ‘s-Gravenhage, Helmond,
Utrecht, Zeist en Tilburg. Op haar gezinskaart uit 1949 is
het aanvankelijk onder beroep vermeldde ‘hulp in huish’
vervangen door ‘zonder’. Een aantal van haar verblijfsadressen zijn textiel gerelateerd. Zo verbleef Louise eind
1937 - begin 1938 bij de Helmondse textielfabrikant
Carp. De firma Carp werd in die periode overgenomen
door het Schotse J. & P. Coats uit Glasgow, maar bleef
gedurende de Tweede Wereldoorlog gewoon in bedrijf.
Gezien haar beroepsomschrijving in het bevolkingsregister ‘modiste’, en de steeds redelijk korte verblijfsduur op
de diverse adressen, kan Louise weleens als een vroege
zzp’er van het ene tijdelijke project naar het andere zijn
gereisd.

Verenigingsleven
Blanche was actief in het Tilburgse verenigingsleven.
Vanaf de oprichting in 1920 was ze betrokken bij de afdeling Tilburg van de Nederlansch Roomsch-Katholieke
Bond van Handels- Kantoor- en Winkelbedienden St.
Franciscus van Assisië. Ze was zelfs oprichter van de
afdeling Tilburg van de Nederlandsche Reisvereeniging.8
Naast een economische of maatschappelijke grond voor
organisatie en samenwerking hadden veel verenigingen
uit het ‘rijke roomsche leven’ ook duidelijk een sociale
functie. Zo organiseerde de Reisvereeniging naast reizen
ook informatieve avonden met film of lezing, en na afloop
van een vergadering was er tijd voor een praatje of het
leggen van een kaartje.

Ontmoetingsplekken
De bezettingstijd vroeg aan mensen die een bijdrage leverden aan de illegaliteit een nieuwe vorm van samenwerking, waarbij voorzichtigheid van levensbelang was.
Het lag voor de hand eerst binnen vertrouwde kringen als
kerk, familie, collega’s of verenigingen om te zien naar
een nuttig contact voor het illegale werk. Nieuwe contacten waren natuurlijk inherent aan het werk waarbij
extra alertheid geboden was. Ook gedurende de bezettingsjaren bleven de leden van de verenigingen en de
besturen van de ideële stichtingen elkaar treffen in de
boven- en achterzaaltjes als die van Café-Restaurant
Modern, Hotel Riche of Café-Restaurant de l’Industrie.9
De vergaderingen van dit soort verenigingen zouden tijdens de bezetting heel goed gebruikt kunnen zijn voor
een informele uitwisseling van informatie, of het maken
van afspraken binnen de illegaliteit.

Groep Peter
Het huidige onderzoek naar de rol van vrouwen tijdens
de Tweede Wereldoorlog in Tilburg en omgeving is schatplichtig aan het door Gerrit Kobes verrichtte pioniers-

werk.10 Zo valt nu uit archief 1074, collectie documentatie luchtoorlog Tilburg 1941-1945, eenvoudig op te
maken dat de Groep Peter bestond uit de volgende leden:
Peter Hornman, wachtmeester Van Broekhoven, Jules
Gimbrère, Frans Donders, fotograaf Ter Hoeven, en de
dames Pirottin.11
Peter Hornman was onderwijzer, maar werkte gedurende de bezettingsjaren voor de afdeling Distributie van de
Gemeente Tilburg als controleur over alle bijkantoren van
het hoofd-distributiecentrum. De in Goirle gestationeerde wachtmeester Marechaussee A.J. van Broekhoven
liet tijdens een interview met Ed Brok voor het Goirles
Belang optekenen: “Het was hartje zomer 1942 toen
Piet Hornman, ‘n tweelingbroer van de bekende schrijver
Wim Hornman, me op het gemeentehuis toefluisterde: Ik
zit met twee Canadese piloten en ik weet bij God niet hoe
ik die de grens over moet krijgen. Kun jij geen contact
leggen met de Witte Brigade en zorgen dat ze de grens
overkomen. Ik kende Piet al een tijdje via Neel de Volder,
een Goirles ambtenaar op de afdeling Distributie”.12 Op
de afdeling Distributie van de Gemeente Tilburg was
ook Frans Donders werkzaam. De echtgenote van Peter
Hornman, P.J. Hornman, staat in het Officieel Adresboek
van Tilburg, 1943 als kantoorbediende vermeld. Mogelijk
ligt hier een relatie met Blanche.

Krijgsgevangenen
Naast de opvang van geallieerde piloten hielp de Groep
Peter ook bij de repatriëring van militaire krijgsgevangen. Vanaf 1939 werden in Duitsland geallieerde militairen als krijgsgevangenen in kampen vastgezet. Zo zaten
bijvoorbeeld in Stammlager VI F te Bocholt (D.) Franse,
Poolse, Nederlandse, Britse en Senegalese manschappen en onderofficieren opgesloten.13
Op basis van direct na de oorlog ingesteld politieonderzoek werd gesteld: “Voor zover is kunnen worden
nagegaan zijn de eerste Franse krijgsgevangenen in
Tilburg aangekomen bij de dames Pirottin.”14 Dit moet
begin 1942 zijn geweest, maar kan niet worden bevestigd. Uit het dagboek van Miet Schijns blijkt dat eind
maart 1942 twee uit een Duits opvangkamp ontsnapte
Franse krijgsgevangen bij de dames Schijns aan het
Wilhelminapark arriveerden.15 Hoeveel militaire krijgsgevangenen uiteindelijk Tilburg hebben aangedaan is
ongewis. Peter Hornman verklaart: “Van hen [Pirottin]
kreeg ik de meeste krijgsgevangenen.”16 Amerikaans
onderzoek, direct na de oorlog verricht, bevestigde dat
de dames Pirottin in elk geval twaalf Fransen en zelfs
twee Italianen hadden opgevangen.17 Acht van deze
Fransen zijn door ‘Jan and Kees from Aalten’ naar Tilburg

gebracht.18 Jan blijkt Jan Tingen, Kees zou Cornelis
Ruizendaal geweest kunnen zijn.19 Aalten ligt slechts
twaalf km verwijderd van Bocholt [D], hemelsbreed ligt
het 120 km van Tilburg.
Naast de opvang van ontsnapte krijgsgevangen in
Tilburg bekommerden de dames zich ook om hen die nog
in Duitsland gevangen zaten. Zo werden maandelijks via
bemiddeling van het Rode Kruis pakketjes verstuurd.

Ontvangst
Neergestorte piloten en ontsnapte krijgsgevangenen
werden per trein vanuit Oost-Nederland naar station
Tilburg of Oisterwijk gebracht. Plaatsen van vertrek
waren Coevorden, Lichtenvoorde en Aalten. De reis per
trein bleek het meest effectief, de kans op controle was
klein. Gezien de noodzakelijke voorbereiding en begeleiding reisden de ontsnapte gevangenen in kleine groepjes. In de trein zaten ze in verschillende coupés, hadden
vervalste persoonsbewijzen op zak, waren voorzien van
een exemplaar van de NSB-krant Volk en Vaderland en
deden alsof ze sliepen. Tot ze een teken kregen. Op het
stationsplein van Tilburg keek het gezelschap uit naar
Louise die in haar linker jaszak èn in haar hand een
exemplaar van Volk en Vaderland had. In het fietsenhok
opzij van het station werden kort daarvoor door andere
leden van de groep fietsen achtergelaten. De reisleidster
fietste voorop, de reizigers op gepaste afstand van elkaar er achteraan.20 Ze waren zo de stad uit. Soms droeg
Louise onderweg het gezelschap over aan Kleine Peter of
aan diens helper Jules Gimbrère, een andere keer fietste
ze mee naar hun bestemming. Meestal was dit in de omgeving Moergestel-Oisterwijk. Bij voorkeur fietste men
aan het begin van de middag, dan was er nooit controle
onderweg.

Opvang
Armhoefstraat 22 kende een bont gezelschap gasten:
Fransen, Amerikanen, Canadezen, Britten, Australiërs en
zelfs twee Italianen. De verblijfsduur van deze gestrande
reizigers varieerde sterk. Soms bleef men een paar dagen, soms twee weken, soms zelfs een maand.
Alle gasten van voedsel voorzien vergde van de dames
veel tijd en inspanning. Weliswaar kregen ze van de illegaliteit extra bonnen, maar ze waren zich ervan bewust
dat iedereen wist dat het huishouden Pirottin uit slechts
twee personen bestond, en het dus onverstandig was
extra voedsel van reguliere adressen te betrekken. Dus
trokken ze er per fiets op uit om bij boeren uit de omgeving groenten en fruit te bemachtigen. Verder werden de
gasten indien nodig voorzien van kleding en schoeisel.
Ook werd er voor animatie gezorgd. In de woonkamer

Personalia Groep Peter
- Pertrus Aloysius Maria Hornman (Tilburg, 21 juni 1920, Telephoonstraat 18).
- Adrianus Johannes van Broekhoven (Helvoirt 26 juli 1905).
- Jules Hypolite Gimbrère (Tilburg, 26 juli 1922, St. Jozefstraat 63).
- Franciscus Sigbertus Antonius Maria Donders (Tilburg, 29 juli 1907, Hoogvensestraat 105).
- Bernardus ter Hoeven (Amsterdam, 31 oktober 1901, Heuvel 84).
- Louise Clemence Augustine Pirottin (Ensival [B], 31 januari 1887, Armhoefstraat 22).
- Blanche Ernestine Lambertine Pirottin (Verviers [B], 23 december 1890, Armhoefstraat 22).
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Ingekomen telegram bij
de Tilburgse politie, 16
juli 1941, waarin namens
de commandant van het
krijgsgevangenkamp te
Bocholt (D.) de opsporing en
aanhouding wordt verzocht
van 21 Franse militairen die
in de nacht van 13 op 14
Juli 1941 uit dat kamp zijn
gevlucht. (Coll. RAT, Archief
565, inv. nr. 89)

werd op landkaarten nauwkeurig bijgehouden hoe de
situatie op het front was. Dit hield de militairen uren bezig. Blanche was zeer actief in het verzamelen van ‘upto-the-minute news’ via de radio, dat ze vervolgens in
haar privékantoor met behulp van carbonpapier in kleine
oplages uittypte. Niet enkel voor de bezoekers bij haar
in huis, maar ook voor de elders ondergebrachte militairen, onderduikers en leden van de illegaliteit. Daarnaast
stond de gasten een collectie Franse en Engelse boeken
ter beschikking.21
Voor een succesvolle thuisreis waren correcte identiteitspapieren van levensbelang. Zelfs dit heel specialistische werk werd in huize Pirottin verzorgd. Zowel
Nederlandse als Belgische persoonsbewijzen werden
door de dames persoonlijk vervalst. De hiervoor noodzakelijke stempels, blanco identiteitskaarten en Belgische
arbeidskaarten waren aanwezig op de Armhoefstraat.
Boekdrukker Smits uit Tilburg beschikte over clichés
om ‘originele’ Belgische kaarten te drukken.22 De voor
de papieren noodzakelijke foto’s werden verzorgd door
Bernardus Ter Hoeven die op de Heuvel een fotostudio had. Dit waren niet zomaar pasfoto’s. De gerenommeerde Tilburgse fotograaf Wil van Dusseldorp, die zijn
opleiding aan de Keulse Vakhogeschool voor fotografie
had genoten, maakte er geen geheim van dat hij zijn artistieke wijze van portretfotografie aan Ter Hoeven had
ontleend.

Afscheid
Vlak voor vertrek werd de bezoekers gevraagd in één van
de boeken die ze hadden gelezen hun personalia achter
te laten. Het afscheid van de gasten viel de dames vaak
zwaar. Na een periode van ongedwongen samenzijn ontstond een gevoel van leegte, van eenzaamheid zelfs, aldus Blanche.23
Louise verzorgde de eerste etappe en bracht het fietsende gezelschap naar een afgesproken plaats waar Peter
Hornman of Jules Gimbrère het gezelschap overnam.
Vervolgens werd koers gezet richting het gemeentehuis

van Goirle. Peter Hornman moest regelmatig in Goirle
zijn vanwege zijn functie als controleur van de distributiekantoren. Marechaussee Van Broekhoven had sedert
medio 1942 Goirle als standplaats en nam de grensovergang voor zijn rekening. Goirle was een zwak bewaakte
grensovergang, in tegenstelling tot bijvoorbeeld die van
Baarle-Nassau. Terwijl Hornman ‘het gemeentehuis
met de vijf bogen’ inging volgden de vluchtelingen de
nauwkeurig omschreven politieman. De dag ervoor was
er telefonisch contact geweest tussen Hornman en Van
Broekhoven. Van Broekhoven stond met de fiets in de
hand ter hoogte van de monumentale ingang, meestal
rond 11 uur in de voormiddag. De bestemming was vaak
de boerderij van Miel Heikants die te Nieuwkerk aan de
zandweg Hilvarenbeek-Alphen net op Belgisch grondgebied woonde en in contact stond met Miet Pauw uit
Baarle-Hertog. Rond één uur in de middag was de marechaussee terug op de kazerne. Bij Hornman rinkelde vervolgens drie keer de telefoon dat de operatie geslaagd
was.24
Voor Louise was Armhoefstraat 22 niet altijd het vertrekpunt van de reis, ze begeleidde ook onderduikers die elders verbleven of door omstandigheden naar een ander
adres moesten.25

Bestemming
Voor burgers was de grensstrook verboden gebied.
Vandaar dat de fietsers altijd werden begeleid door minstens één marechaussee die vooropreed. Het reisgezelschap was vooraf geïnstrueerd wat het teken was als er
gevaar dreigde en hoe vervolgens te handelen. Vlak bij
de grens aangekomen werden de fietsen in het groen
achtergelaten26, later werden die door helpers opgehaald. Het is niet onwaarschijnlijk dat Frans Donders zich
inliet met de logistiek. Vervolgens passeerde men te voet
de grens en ging het via Nieuwkerk te voet of per fiets
naar Weelde. In Weelde nam het gezelschap de stoomtram of de houtgas-bus naar Turnhout, vervolgens de
elektrische sneltram naar Antwerpen en tenslotte de
trein naar Brussel en Parijs.27

Kort na de bevrijding
De foto van beide dames met fiets is treffend als illustratie voor het werk dat de Pirottins gedurende de bezettingsjaren hadden verricht. Ofschoon ze het fietsen op
een zeker moment moesten staken wegens gebrek aan
banden. Eind 1945 kreeg Blanche de beschikking over
een dienstfiets van de RAF. In die periode verbleven nog
steeds geallieerde gasten op de Armhoefstraat. Louise
trad zelfs in geallieerde dienst bij het in Duitsland gevestigde Censorship Station, dat toezag op berichtgeving in
de Duitse media. Begin 1946 stuurde Thomas Masdin
uit Toronto Blanche een invitatie naar Canada te komen,
ook Murray Forrest Hayward nodigde haar uit. Alle goede
werken ten spijt, Blanche moest zich enorm veel moeite getroosten een visum te verkrijgen. Brieven aan het
Canadese Consulaat en US Military Intelligence Service
hadden in september nog steeds niet het gewenste resultaat. “Families Warmly Welcome Courageous Dutch
Woman Who Sheltered 50 Servicemen - Miss Blanche
Pirottin” kopte The Evening Telegram dan eindelijk in juni
1947.28

Na haar bezoek aan Thomas, met wie ze heel haar leven contact hield, reisde ze af naar Estevan om Murray
te bezoeken. Of Blanche na deze reis naar Canada nog
naar Nederland is teruggekeerd is onduidelijk. Feit is
dat Blanche met de Canadese soldaat Murray Forrest
Hayward in het huwelijk trad en op zijn boerderij in de
provincie Saskatchewan bij hem introk.
Louise bleef alleen achter op de Armhoefstraat, in de
jaren ‘70 verhuisde ze naar rusthuis St. Lidwina aan de
Pelgrimsweg, bij haar vlak om de hoek in de Armhoefse
Akkers.

Een raadsel, met prijs
In archief 1074, collectie documentatie luchtoorlog
Tilburg 1941-1945 zit een door of namens Louise Pirottin
ingevulde vragenlijst voor helpers van Geallieerd personeel.
Onder 12. Bemerkingen staat vermeld: “Louise and
Blanche PIROTTIN sheltered in all 20 evaders. In addition to this they had ‘Jupiter’ for about 1 month, with his
wife. Louise PIROTTIN escorted the evaders in several
cases.” Vraag: wie is ‘Jupiter? Onder de goede inzenders
wordt de gebonden editie van de zesdelige romancyclus
Het geslacht Van Galen van Wim Hornman verloot. Wilt u
meedingen naar deze bijzondere prijs, mail de juiste oplossing voor 1 december 2019 naar
astrid.de.beer@regionaalarchieftilburg.nl

Bronnen

- Slenck, John M.S. Vlucht over vier grenzen (Amsterdam, zonder jaartal).
- Smit, C. ‘O, tint’le ook in ons dat hoog gevoel!’ De weldadige hand
der Toynbee-beweging (Instituut voor Geschiedenis, Utrecht, zonder
jaartal).
- Frans P.M. Janse, “Tante Coba, een eenvoudige vrouw. Coba Pulskens
(1884-1945, Tilburgse pilotenhelpster in de Tweede Wereldoorlog”,
Tilburg, tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur, jaargang
22, nr. 2, oktober 2004, 43-68.

Noten
1

[anoniem] Tilburg in de oorlogsjaren 1940-1945, 71; “Het verslag uit
de oorlog kun je vinden in het boekje Tilburg in de oorlogsjaren 19401945 dat geschreven is door een aantal ambtenaren een half jaar na
de bevrijding en mijn bijdrage begint op pagina 55 en eindigt op pagina 95.”, in: Rijen, Henk van. Mijn jeugd in de oorlogsjaren, het grote
avontuur (Tilburg 2010), 238.

2

Charles Jean/Joseph Casimir staat in het bevolkingsregister drie keer
als Charles Jean Casimir ingeschreven [Regionaal Archief Tilburg
(RAT), inv nr. 1470, blad 10, 4 mei 1897; inv. nr. 1550, blad 96; inv. nr.
1533, blad 144], en twee keer als Charles Joseph Casimir [RAT overlijdensregister 1909, archiefnr. 16, akten.r 2, huwelijksregister 1910,
archiefnr. 16, aktenr. 155]. Wellicht is Charles Jean Casimir zijn juiste
naam, als jongeman bedient hij zich van de naam Charles Joseph
Casimir.

3

nl.wikipedia.org/wiki/Iwan_Simonis

4

Tilburgsche Courant, 24-09-1903.

5

Tilburgsche Courant, 14 en 28-11-1903, 05-12-1903, 02-01-1904.

Regionaal Archief Tilburg:

Het raadsel van 15-11-1903 zou geweest kunnen zijn: eerste raadsel :

- Archief 1074, Collectie documentatie luchtoorlog Tilburg 1940-1945,
invnr. 6, vragenlijsten voor helpers van geallieerd personeel. 1945-

21

1946.
- Archief 565, Collectie documentatie Tilburg 1940-1945.
- Genealogische database.
Centraal Bureau voor Genealogie,Den Haag: persoonskaarten.

16

11

10

5

22

15

20

6

28

17

12

24

7

4

9

18

13

2

19

14

3

8

25

Literatuur
- [anoniem] Tilburg in de oorlogsjaren 1940-1945, (Tilburg, zonder

tweede raadsel: Hubert in ‘t Hert staat beter bekend als:

jaartal), blz 71.

Het origineel is via Delpher.nl vooralsnog niet vindbaar, een oplossing

- Kemenade, Kees van. Hilvarenbeek 1940-1945. Hilvarenbeek, Esbeek
en Biest-Houtakker tijdens de oorlogsjaren (Hapert, zonder jaartal).

Blanche Pirottin voor het huis
Armhoefstraat 22.
(Part. coll.)

wel.
6

- Marseille-Smit, Janine G. Een vlechtwerk van lijnen (2008).

Nieuwe Tilburgsche Courant, 12-07-1906, van 1e tot de 2e klasse,
Tilburgsche Courant, 18-07-1908, van klasse III naar klasse IV.

- Rijen, Henk van. Mijn jeugd in de oorlogsjaren, het grote avontuur

7

Nieuwe Tilburgsche Courant, 09-09-1919.

(Tilburg 2010).

8

De Nederlandsche Reisvereeniging werd op 24 maart 1906 in Den
Haag opgericht door de Haagse advocaat Marius Jacobus van der Flier
en de koopmanszoon Abraham Pieters. De vereniging had uitdrukkelijk een sociale grondslag die was gebaseerd op de Toynbee-gedachte.
Doel was het organiseren van goedkope groepsreizen voor mensen
met een smallere beurs. De vereniging werd in 1999 opgeheven.

9

Jaarvergadering NRV “ondanks de oorlogsomstandigheden, toch in
een actief verenigingsleven mocht verheugen”, Nieuwe Tilburgsche
Courant, 27-01-1942; Besloten werd tot het organiseren van een ontspanningsavond, o.a. in het bridgen, rikken, enz. Nieuwe Tilburgsche
Courant, 24-02-1943.

10

Gerrit Kobes (1947-2017), medewerker van Regionaal Archief Tilburg,
heeft uniek materiaal direct van particulieren verworven, heeft documenten opgevraagd bij instanties, gecorrespondeerd met onderzoekers en interviews met leden van de Tilburgse illegaliteit opgenomen.
RAT 420, 564, 1074. Interessant is dat zijn vader archivaris in Aalten is
geweest.

11

RAT 565/89, Hornman, Piet of Peter, Pertrus Aloysius Maria Hornman

77
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Toynbee-werk
Eind 19e eeuw kwamen fabrikanten, vakorganisaties en politici regels overeen die met name de werkomgeving van arbeiders moesten verbeteren. Het Toynbee-werk, vernoemd naar de econoom Arnold Toynbee,
richtte zich grotendeels op een verbetering van de vrijetijdsbesteding en de ontwikkeling van de arbeiders
en hun gezinnen. In het Londense East-End werd Toynbee Hall opgericht, studenten en docenten uit Oxford
woonden er en organiseerden voor de arbeiders uit de wijk lezingen en cursussen met als doel door scholing
te verheffen. In navolging van het goede werk in Londen verschenen er op het continent en in Noord-Amerika
tal van vergelijkbare sociale initiatieven. De Nederlandse versie, een huis voor volksontwikkeling, had vooral
Toynbee Hall voor ogen, maar de arbeidersclubs die door Ernest Gilon in Verviers waren opgericht vormden
uitdrukkelijk ook een inspiratiebron.
[ Christianne Smit, De weldadige hand der Toynbee-beweging, 67/85.]

Piet Gerrits, Tilburgs meest
gehate politieagent
Rob van Putten*

* ir. Rob van Putten is
voorzitter van de Stichting
tot Behoud van Tilburgs
Cultuurgoed en redacteur
van dit tijdschrift. Hij
maakte deel uit van de
onderzoeksgroep ‘Vrouwen
in het verzet’ die in oktober
2018 startte.

Al in 1943 werd in Londen de Bijzondere
Rechtspleging1 ingesteld, die na de bevrijding tot taak zou krijgen oorlogsmisdadigers
te berechten. Daarvoor werden vijf bijzondere gerechtshoven ingesteld: in Amsterdam,
Arnhem, ‘s-Hertogenbosch, Den Haag en
Leeuwarden. De ‘lichtere gevallen’ (onvaderlandslievend gedrag, NSB-lidmaatschap)
zouden behandeld worden door een van de
negentien tribunalen. Ook Tilburg kreeg
een tribunaal.
De vijf bijzondere gerechtshoven vonnisten samen
ruim 14.000 personen. Er werden 145 doodstraffen uitgesproken waarvan er uiteindelijk 42 voltrokken zijn. Onder de geëxecuteerden waren twee
Brabanders: de uit Etten-Leur afkomstige Jacobus
Suykerbuyk en de Tilburgse politieagent Piet Gerrits.
Dit artikel is voor een groot deel gebaseerd op twee
bronnen: het dossier Gerrits uit het Centraal Archief
Bijzondere Rechtspraak (CABR) dat zich in het
Nationaal Archief in Den Haag bevindt, en de levensloop van Gerrits die hij schreef tijdens zijn detentie in
Vught en op 6 januari 1946 voltooide. Het origineel,
met potlood geschreven, bevindt zich in het CABR. Er
circuleert echter ook een typoscript van.

Wie was Piet Gerrits?
De Tilburgse NSB-politieagent Piet Gerrits werd gevreesd en gehaat. Hij was zeer fanatiek in het opsporen van Joden en andere onderduikers en toonde
daarbij geen enkel mededogen. Tussen september
1942 en juli 1944 – toen hij met ziekteverlof ging –
hield Gerrits 173 personen aan die vervolgens overgedragen werden aan de Sicherheitsdienst (SD) 2 in Den
Bosch en Den Haag. Velen van hen keerden niet terug;
zij stierven in kampen of voor het vuurpeloton.
Uit zijn levensloop komt Gerrits vooral naar voren als
een makkelijk te beïnvloeden persoon, emotioneel
erg labiel en overdreven sentimenteel. Hij was vroom,
zeer gelovig, en had een groot Godsvertrouwen.
Iedere avond bad hij met zijn vrouw het rozenhoedje.
Hij vond van zichzelf dat hij over een sterk rechtvaardigheidsgevoel beschikte. Wij krijgen echter de indruk dat hij dat begrip verwarde met rechtlijnigheid
en gezagsgetrouwheid, want aan beide ontbrak het

hem niet. Hij was zo gezagsgetrouw dat hij de door de
Duitsers ingestelde regels en verordeningen kritiekloos en slaafs gehoorzaamde en uitvoerde. Hij was
immers van mening dat de bezetter “…het recht bezat
om verordeningen en wetten uit te vaardigen en dat
wij, de politie, verplicht waren deze verordeningen en
wetten te eerbiedigen en te handhaven.”

Jeugdjaren, militaire dienst, politie
Petrus Johannes (Piet) Gerrits werd op 29 januari
1896 geboren in Gilze (gemeente Gilze en Rijen) als
zoon van Pieter Gerardus Gerrits (Bemmel 1853, Gilze
en Rijen 1924), dagloner, later meesterknecht en opzichter bij de steenfabriek in Rijen en Maria Theodora
Schoute(n) (Nijmegen 1853, Gilze en Rijen 1941). Hij
was de jongste zoon en het op een na jongste kind uit
een gezin van vijf jongens en zes meisjes.
Na de lagere school ging hij als 12-jarige naar de
‘electriciteitsfabriek te Reyen’.3 Het werk beviel hem
echter niet zo, en een jaar later werd hij aangenomen
bij de schoenfabriek van De Jong in Gilze.
In december 1915 ging hij in militaire dienst, die hij later ‘de mooiste tijd van mijn leven’ noemde. Omdat hij
in het leger aan een heel ander leven gewend geraakt
was, wilde hij niet meer terug naar de schoenmakerij. Daarom solliciteerde hij na zijn demobilisatie op 18
november 1918 bij de gemeentepolitie in Tilburg. Op
29 mei 1919 werd hij daar aangesteld als politieagent.
Aan het eind van datzelfde jaar leerde hij Anna Maria
Schaekers kennen met wie hij op 3 juni 1921 in Gilze
in het huwelijk trad. Het echtpaar woonde eerst aan
het Goirke 76 (vanaf 1927 Julianapark 76, nu Oude
Lind 30), en vanaf 17 februari 1936 in de nieuwe wijk
Theresia, aan de Le Sage ten Broekstraat 20. Samen
kregen ze zeven kinderen. Twee daarvan werden
doodgeboren.

Zwakke gezondheid
In 1936 kreeg Gerrits plotseling last van een neurologische aandoening waardoor hij een half jaar ziek
thuis was. Dat was niet de eerste keer; in 1918, tijdens zijn militaire dienst, had hij ook last van ‘overspannen zenuwen’ met toevallen. In 1937 en 1938
werd hij voor diverse lichamelijke klachten in totaal
zes keer in het ziekenhuis opgenomen. De laatste keer
werd bij hem een nier verwijderd. Tussen de ziekenhuisopnames door deed hij steeds afwisselend een
aantal weken dienst en was dan weer een tijd thuis.
Van maart 1938 tot maart 1939 bleef hij permanent
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Piet Gerrits (1896-1947)
in burgerkleding. (Coll.
Regionaal Archief Tilburg)
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thuis; de rest van zijn leven zou Gerrits met zijn gezondheid blijven sukkelen. Ook zijn vrouw was in 1937
plotseling in het ziekenhuis opgenomen nadat zij op
27 mei een doodgeboren kind ter wereld gebracht
had; een bevalling die haarzelf ook bijna het leven
kostte.

Nationaalsocialist
Na een jaar ziek thuis te zijn geweest ging Gerrits in
maart 1939 weer aan de slag. Omdat hij vanwege
zijn conditie nog niet geschikt was voor de straatdienst, kreeg hij een administratieve taak bij de afde-

ling Bijzondere Wetten. Daar constateerde hij dat zijn
collega’s omgekocht konden worden bij de handhaving van de arbeidstijdenwet of bij het uitreiken van
vergunningen. Hij kon dit absoluut niet verdragen
en raakte daardoor uiteindelijk zo van streek, dat hij
zich ziek meldde. De bedrijfsarts, Lacroix, schreef
hem toen absolute rust voor. Van 12 maart 1940 tot 6
mei 1941, dus gedurende het hele eerste oorlogsjaar,
bleef Gerrits buiten dienst. In mei 1940 had hij nog
geprobeerd om zich op medische gronden af te laten
keuren, maar dat mislukte.
Een gesprek met commissaris Preusting4 over zijn
ervaring bij Bijzondere Wetten had niet het gewenste
resultaat. Gerrits voelde zich gekrenkt en tekortgedaan. Het ‘vermeend onrecht’ zoals het in het proces-verbaal heet, hem aangedaan door commissaris
Preusting, dreef hem (zoals hij dat zelf zei) uiteindelijk
in de armen van de NSB.
In zijn zoektocht naar erkenning was Gerrits met de
verkeerde mensen in aanraking gekomen, en al op 9
oktober 1940 werd hij lid van de NSB. Hij omarmde
onmiddellijk het gedachtengoed van de ‘Nieuwe Orde’
en zag in het nationaalsocialisme de ‘redding voor de
wereld’. Al in maart 1941 werd hij buurtleider, op 25
juli 1941 legde hij de ‘belofte van trouw’ af, en in april
1942 werd hij groepsleider. Dat het gedachtengoed
van de NSB onverenigbaar was met de roomse geloofsleer en NSB’ers de sacramenten onthouden konden worden, nam Gerrits als trouwe kerkganger dan
maar op de koop toe.
Gerrits werd ook lid van Rechtsfront, het Nederlands
Arbeidsfront (NAF, de nationaalsocialistische vakcentrale, sinds 1 mei 1942 de enig toegestane vakcentrale) en de Nederlandse Volksdienst (NVD), waarin het
sociaal-maatschappelijk werk ondergebracht was.
Ook werd hij begunstigd lid van de Germaanse SS.
Zijn echtgenote trad op 17 april 1941 eveneens toe
tot de NSB en zij sloot zich ook aan bij de Nationaal
Socialistische Vrouwen Organisatie (NVSO). De kinderen werden niet alleen lid van de NSB, maar ook van

Kinderen van Piet Gerrits
• Maria Josepha Ignatia (Riet), geboren Tilburg 22 februari 1922, overleden ‘s-Hertogenbosch 23 maart
1999, streekmeisjesleidster van de Nationale Jeugdstorm. Zij trouwde op 7 juni 1944 te Tilburg met Emile
Guillaume Armand Gérard Quaedvlieg, geboren Maastricht 20 mei 1923, overleden Vught 9 november
2013, opperkompaan, gewestelijk hoofd van de Afdeling Voorlichting van de Nationale Jeugdstorm. Uit dit
huwelijk werden vijf zoons en drie dochters geboren. Het huwelijk werd op 17 oktober 1969 ontbonden.
• Pieter Gerardus Theodora (Piet), geboren Tilburg 22 februari 1922, overleden aan het Oostfront 22 oktober 1942.
• Josepha Johanna Maria (Fientje), geboren Tilburg 12 maart 1924, overleden Winschoten 1 februari
1945.
• Theodorus Petrus Johannes (Theo), geboren Tilburg 29 mei 1927 (tweeling: doodgeboren zusje), overleden Maastricht 18 augustus 1993, toneeltechnicus. Hij trouwde op 15 juli 1953 te Maastricht met Maria
Louisa Adrienne Defesche, geboren Maastricht 27 mei 1931. Uit dit huwelijk werden twee zoons en twee
dochters geboren.
• Josephus Pieter Maria (Jozef, Joost), geboren Tilburg 13 mei 1935, overleden Wargla (Ouargla, Algerije)
17 september 1981, chef-kok. Hij trouwde op 14 november 1962 te Nijmegen met Everdina Maria Alberta
van Berkel, geboren Nijmegen 12 februari 1928. Zij had een zoon uit een eerder huwelijk.
Twee doodgeboren kinderen op 29-5-1927 en 28-5-1937.

de Nationale Jeugd Storm, de nationaalsocialistische
‘padvinderij’.
De oudste zoon van Gerrits liet zich in 1941 overhalen
om toe te treden tot de Germaanse SS en kort daarop
tekende hij voor de Waffen-SS. Als strijder tegen het
bolsjewisme trok hij als soldaat naar het Oostfront. Bij
Malgobek (in de Kaukasus) liet hij, 21 jaar oud, op 22
oktober 1942 het leven. Dat moet een zware slag geweest zijn voor Gerrits en zijn gezin. Dat zijn zoon naar
het Oostfront ging leverde Gerrits wel enkele voordelen op; hij kreeg een extra kolentoewijzing en extra
levensmiddelenbonnen. Verder mocht hij als NSB-lid
zijn radio houden.5

Van parkwachter tot handlanger
van de SD
Op voorstel van burgemeester Van de Mortel werd
Gerrits na zijn terugkeer in mei 1941 belast met het
toezicht op parken en plantsoenen. Hij hoefde dan ’s
morgens niet zo vroeg te beginnen, kon ’s middags
thuis gaan eten, en hoefde geen nachtdiensten te
doen. Gerrits controleerde onder meer op het dragen
van door de Duitsers verboden speldjes, insignes en
padvindersriemen. Verder hield hij personen aan die
radio’s of radio-onderdelen vervoerden.
Op eigen initiatief ging hij op een gegeven moment
ook de ‘zwarthandel’ bestrijden. Goederen die buiten
de distributie om gekocht waren – vooral levensmiddelen – werden dan door hem in beslag genomen.

Afgeserveerd
Op zekere dag arresteerde Gerrits de beruchte
zwarthandelaar caféhouder Jan Bierens. Deze wist
zich echter na interventie van enkele Tilburgse
NSB-kopstukken (Ouwerling, Stoetzer) vrij te kopen
door 300 gulden (nu bijna € 2000) te doneren aan
Frontzorg.6 Omdat Gerrits dat niet zinde, vroeg hij
belet aan bij Mussert. Hoopvol togen Gerrits en zijn
vrouw op 9 april 1943 naar de Maliebaan in Utrecht,
maar zij zouden van een koude kermis thuiskomen.
Mussert vond de zwarthandel niet zo’n probleem. “Nu
houden we dat nog in ons land wat in de zwarte handel is. Was dit niet zo dan sleepten de Duitsers ook
dit nog weg.” Gerrits repliceerde daarop met “En als
onze soldaten in het oosten eens wisten dat ze pakjes
kregen mede van de misdaad afkomstig, ik denk dat
ze hevig verontwaardigd zouden zijn.” Het antwoord
van Mussert: “Dat zeggen we niet, dus daar weten zij
niets van. Als jij de boel zo zwaar opneemt, dan zeg ik
je, hang je maar op, beter nu dan morgen.”
Deze confrontatie met Mussert had voor de zwaar
gedesillusioneerde Gerrits meer dan voldoende reden
kunnen zijn om de NSB de rug toe te keren. Maar dat
deed hij niet; hij meende ‘deze kliek’ van binnenuit te
kunnen bestrijden. Pas op 27 juli 1944, in het zicht
van de naderende bevrijding, bedankte Gerrits per
brief voor het lidmaatschap van de NSB. Enig opportunisme kan hem daarbij zeker niet ontzegd worden.
En ondanks de opzegging van Gerrits beval stormbanleider Stroink hem aan als een ‘betrouwbaar en hardwerkend nationaal-socialist’. Daarom kreeg Gerrits
nog in maart 1945, toen hij in Winschoten verbleef

en het gezin in financiële moeilijkheden verkeerde,
een toelage van 250 gulden van de ‘Nederlandsche
Frontstrijders’.

Majoor Boersma
In mei 1942 werd commissaris van politie P.A.M.
Preusting ontslagen. Twee maanden eerder was de
NSB’er Hendrik Boersma7 als inspecteur in dienst getreden en vanaf 10 juni 1942 nam hij de functie van
commissaris waar in de rang van majoor.8 Gerrits
kwam vanaf dat moment rechtstreeks onder bevel
van Boersma.
Van de SD in Den Bosch kreeg Boersma regelmatig
het verzoek om inlichtingen over bepaalde personen
op economisch, politiek, financieel of zedelijk gebied.
Gerrits deed dan een onderzoek en maakte daarvan
een rapport op, dat Boersma weer naar de SD stuurde.
In november 1943 richtte Boersma de afdeling
‘Preventieve politie’ op. Deze afdeling bestond uit
twee agenten: Gerrits en zijn secondant, Willem
Thijssen.9 Zij werden onder meer belast met het opsporen van illegale personen en het uitvoeren van opdrachten van de SD.
Boersma was toen nog vol lof over Gerrits. Op 22
november 1943 stuurde hij een bericht naar kolonel
Kooijmans, chef van de Staf van het Directoraat van
Politie te Nijmegen: “Gerrits maakt thans deel uit van
de preventieve afdeeling, welke zich kenmerkt door
een dynamisch en actief optreden. Door zijn buitengewone speurzin en ijver werkt hij tot volle tevredenheid.
Zijn ruime plaatselijke kennis, zijn groote ervaring,
zijn onvermoeide activiteit en werklust, benevens zijn
initiatief maken hem tot een onmisbare kracht.” Een
half jaar eerder had Gerrits nog een tevredenheidsbetuiging van de burgemeester gekregen omdat “Door
diens [Gerrits’] buitengewone speurzin, toewijding en
volharding…” vijf beruchte recidivisten in Eindhoven
aangehouden konden worden “…die zich aan
Jodensmokkel en het vervalschen van persoonsbewijzen hadden schuldig gemaakt.” Dat leverde Gerrits
een gratificatie op van vijftig gulden.
Gaandeweg ging Gerrits steeds meer als een traitd’union fungeren tussen de Tilburgse gemeentepolitie
en de SD. Zonder medeweten van Boersma voerde hij
voor de SD onderzoeken uit, waarvan hij aan Boersma
ook geen rapport uitbracht. Omdat er steeds meer
klachten binnenkwamen over Gerrits’ moreel gedrag
en zijn fanatieke optreden, besloot Boersma hem onder toezicht van luitenant Burger10 te plaatsen. Maar
Gerrits wenste zich niet onder curatele te laten stellen. Hij voelde zich in alle opzichten gesteund door de
SD en bleef gewoon zijn eigen gang gaan.
De ruim tien jaar jongere Boersma – overigens ook
geen frisse jongen – bleek totaal niet opgewassen
tegen Gerrits. Zij voerden dikwijls zeer felle woordenwisselingen, waarbij zij elkaar over en weer verwijten
maakten. Aan het begin van de zomer van 1944 had
Boersma zó genoeg van het eigenmachtig optreden
van zijn ondergeschikte, dat hij probeerde hem kwijt
te raken door overplaatsing. Gerrits was hem echter
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voor, en meldde zich ziek. Johannes Stevens, kapitein van politie, verklaarde later dat hij de indruk had
dat Boersma bang was van Gerrits en “…dat het niet
Boersma was die aan Gerrits, doch Gerrits, die aan
Boersma zijn wil oplegde.” Hoofdinspecteur Marten
Hannessen liet zich in soortgelijke bewoordingen uit:
“De gezagsverhouding tussen Boersma en Gerrits
was geheel anders dan die ten opzichte van het overige personeel. Gerrits deed wat hij wilde, daarbij voornamelijk steunende op de SD.”
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Piet Gerrits (1896-1947) als
opperwachtmeester bij de
gemeentepolitie, ca. 1943.
(Coll. Regionaal
Archief Tilburg)

Echtpaar en kind zijn eind november naar de SD in
Den Haag vervoerd. Jonas Fransman overleed op 30
juni 1944, 31 jaar oud, ‘ergens’ in Midden-Europa.
Zijn vrouw, 22 jaar oud, en dochter 102 dagen oud,
werden op 11 februari 1944 in Auschwitz vermoord.
Gerrits wist drommels goed wat er met de opgepakte
Joden gebeurde. Tijdens zijn verhoor in 1945 verklaarde hij: “Het was mij bekend, dat bij een eventueele aanhouding van joden overbrenging naar een
kamp volgde.”

Jodenjager

De mislukte moordaanslag op Gerrits

Gedurende de periode dat hij voor Boersma en de SD
werkte arresteerde Gerrits vele tientallen Joden. Ten
aanzien van hen nam hij een zeer ambivalente houding aan: “Ik stond echter tegenover de joden echter zoo, dat ik mij zelf trachtte wijs te maken, dat ik
anti-joodsch was en met mijn mond uitte ik mij werkelijk ook in dien geest, doch hier kwamen mijn eigenschappen wéér met elkaar in botsing, want in
mijn hart had ik werkelijk diep medelijden met deze
menschen om hetgeen zij moesten ondergaan.”11
Kennelijk wonnen zijn gezagsgetrouwheid en volgzaamheid het van zijn gevoel voor empathie – als
hij daarover al beschikte. Maar de brief van de
Nederlandse bisschoppen, op 26 juli 1942 vanaf
de kansels van alle katholieke kerken voorgelezen,
waarin de voorgenomen deportatie van Joden scherp
veroordeeld werd, kan Gerrits als trouwe kerkganger
toch niet ontgaan zijn?
Op 21 oktober 1943 arresteerden luitenant Burger en
Gerrits in een huis aan de Slotstraat de Jood Jonas
Samuel Fransman. Zijn hoogzwangere vrouw, Mary
van der Stam, mocht onder politiebewaking zolang
in de woning blijven. Op 1 november bracht zij in het
St. Elisabethziekenhuis een dochter ter wereld. Daar
mocht haar man haar onder begeleiding bezoeken.

Over de mislukte moordaanslag op Gerrits, die zes
verzetsstrijders het leven kostte, is door de jaren heen
veel gepubliceerd; in kranten, in tijdschriften en in
boeken: De Beer en Kobes (2002), Van Spaendonck
(2007), Van der Heijden (2011). Maar al deze publicaties spreken elkaar steeds op essentiële punten tegen. Vond de aanslag nu plaats op 21 of op 24 januari? Was Gerrits op weg van huis naar het politiebureau
of omgekeerd? En waarom mislukte de aanslag?
De algemeen aanvaarde verklaring is, dat de aanslag
mislukte door verraad. Maar klopt dat wel? Zeker,
Gerrits was gewaarschuwd dat er een aanslag op zijn
leven beraamd werd. Verderop zal echter blijken dat
die wetenschap geen enkele invloed had op het verloop van de gebeurtenissen en dat het mislukken van
de aanslag enkel het gevolg was van een uiterst ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Valse persoonsbewijzen
Naar aanleiding van een tip gingen Gerrits en
Thijssen op 14 januari 1944 ’s avonds naar Tuerlings,
Noordstraat 79. Daar arresteerden zij een Joods echtpaar dat in het bezit was van persoonsbewijzen op
naam van J. Melchers en A. van Bremen.12 Die persoonsbewijzen waren gemaakt en ondertekend door
Wim Berkelmans, ambtenaar bij de afdeling Bevolking
van de gemeente Tilburg. Politieagent Toon van Beek
had de persoonsbewijzen bij het echtpaar afgeleverd.
Omdat Gerrits vermoedde dat de persoonsbewijzen
vals waren, had hij de geboorteakten opgevraagd
in twee gemeenten in het noorden van het land. Als
Gerrits die akten eenmaal in handen had, zou het
spoor onvermijdelijk leiden naar Berkelmans en Van
Beek. Wim Berkelmans, die aanvankelijk een rol toebedeeld was bij de overval op de afdeling Bevolking
die op 25 januari plaats zou vinden, dook – op dringend advies van zijn chef Jan Poort – meteen na de
arrestatie van bovengenoemd echtpaar alvast onder
in Amsterdam.
Onderscheppen van de geboorteakten en vervangen
door vervalste exemplaren werd te riskant bevonden.
Besloten werd daarom de gehate Gerrits uit de weg te
ruimen. De groep die het plan zou uitvoeren bestond
uit wollenstoffenfabrikant Rob van Spaendonck, agent
Van Beek en Harrie Verbunt en Karel Aarts, beiden
ambtenaar bij het Gewestelijk Arbeidsbureau.
Op advies van de ondergedoken Berkelmans werd de
groep uitgebreid met de uit Amsterdam afkomstige
Barend Busnac, koopman en Albert Meintser, kunstschilder. Hun bijdrage gold als tegenprestatie voor

die op maandagochtend nog steeds niet gearriveerd
was, werd Wim Berkelmans verzocht om Meintser en
Busnac opnieuw naar Tilburg te sturen. ‘s Middags
kwam Kerstens alsnog naar Tilburg, zodat Meintser
en Busnac in Amsterdam konden blijven. Ze kwamen
echter toch. Hen weer terugsturen werd te riskant geacht, omdat ze bij een geslaagde executie uit frustratie loslippig konden worden.
Van Beek en Kerstens hadden besloten om samen
Gerrits, als hij van het bureau kwam, op te wachten
en neer te schieten in het portiek van drogisterij ‘De
Medicijnmeester’ (nu Eetcafé Langeboom), aan de
‘vijfsprong’ waar Nieuwlandstraat, Korte Schijfstraat,
Tuinstraat, Noordstraat en Stationsstraat bij elkaar
komen. Meintser en Busnac zouden ongeveer veertig
meter achter Gerrits aan fietsen om, zodra hij neergeschoten was en Van Beek en Kerstens zich uit de
voeten gemaakt hadden, de aktetas met papieren van
Gerrits veilig te stellen.

24 januari

Het hoofdbureau van politie
in de Bisschop Zwijsenstraat
in 1940. (Coll. Regionaal
Archief Tilburg)

vervalste persoonsbewijzen die Wim Berkelmans zou
leveren voor Busnacs Joodse verloofde en haar zus.
Meintser en Busnac zouden Van Beek assisteren bij
de liquidatie. Het wapen, een Browning 9 mm, was
geleverd door Rob van Spaendonck. Van Beek kon immers zijn eigen dienstwapen niet gebruiken, want een
kogel in het lichaam van Gerrits zou onherroepelijk tot
zijn pistool te herleiden zijn.

21 januari
De aanslag was aanvankelijk gepland voor vrijdag
21 januari. Gerrits was overdag echter in Rotterdam.
Toen hij ’s avonds wilde vertrekken raakte hij in gesprek met iemand die hij nog van vroeger kende, en
miste zijn trein. Daardoor kwam hij pas heel laat in de
avond terug in Tilburg. Gerrits beschouwde dit later
als ‘een beschikking Gods’.
Uit een gesprek dat Van Beek die dag had met
Meintser en Busnac bleek al snel dat zij niet berekend waren op hun taak. Besloten werd om ze naar
Amsterdam terug te sturen. Maar inmiddels had Van
Beek ook gehoord dat Gerrits overdag buiten de stad
was. Hij speculeerde erop dat Gerrits ’s avonds niet
meer naar het bureau zou komen. Hij zei daarvan echter niets tegen Meintser en Busnac, en bleef met hen
die avond van 20 tot 23 uur posten bij het politiebureau. ’s Anderendaags vertrokken de twee weer naar
Amsterdam.
De aanslag zou nu op maandag 24 januari zonder
hen plaatsvinden, want Henri Verbunt had iemand
anders bereid gevonden om de aanslag mede te plegen, een zekere Joop Kerstens uit Nijmegen. Omdat

Wat er die avond precies is voorgevallen, zullen we
nooit te weten komen. Daarvoor lopen de verklaringen
van Gerrits en Van Beek te veel uiteen.
Want waarom ging Gerrits ’s avonds nog naar het bureau? Hij zegt daarover: “Ik had de gewoonte om, als
er arrestanten aan het bureau waren, die op transport moesten worden gesteld, des avonds te voren,
als Boersma van het bureau weg was, afscheid te
laten nemen van hun vrouwen en familie, waartoe ik
de familie dan waarschuwde.” In dit geval ging het
om familieleden van J.A.H. Kruijssen, Veldhovenplein
die een radio verborgen had en R.C.M. Emich, J.P.
Coenstraat die zich met illegale zaken bezighield.
Rond half elf ging Gerrits van het hoofdbureau van politie aan de Bisschop Zwijsenstraat in de verboden rijrichting door de Nieuwlandstraat naar huis, want dat
was de kortste weg. Het was aardedonker; vanwege
de verplichte verduistering brandden er geen straatlantaarns en uit de huizen en winkels scheen geen
licht naar buiten.
Twee personen passeerden Gerrits op de fiets en hij
belichtte hen met zijn zaklantaarn om te zien wie het
waren. Het bleek zijn collega Van Beek te zijn, in burgerkleding, met nog een tweede persoon. Vijftien meter achter Gerrits fietsten nog twee personen, waarvan er een na belichting hard wegreed. Gerrits kon de
andere persoon, die Meintser bleek te heten, staande
houden. Meintser verklaarde dat de weggevluchte
persoon een vriend van hem was, en dat ze op weg
waren naar Verbunt in de Billitonstraat om daar te
overnachten. Waarom zijn vriend gevlucht was, wist
hij niet.
Om de papieren van Meintser te controleren liep
Gerrits met hem op naar de ‘vijfsprong’. Daar was verder niemand te zien. De papieren van Meintser bleken
in orde, en hij kon zijn weg vervolgen. Op dat moment
kwam uit de Stationsstraat Busnac aangefietst, die bij
het zien van Gerrits en Meintser de Korte Schijfstraat
in vluchtte. Ook Meintser wilde er toen vandoor, maar
dat mislukte. Daarop nam Gerrits hem mee naar het
politiebureau.

83
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Vervolgens ging Gerrits met Meintser naar het
huis van Verbunt. Diens vrouw, Mathilda van
Kruisselbergen, zei dat haar man op reis was, en dat
Meintser en Busnac daar inderdaad zouden overnachten. Omdat haar man niet thuis was, wilde zij echter
niet dat Meintser daar zou slapen. Meintser is vervolgens naar het politiebureau overgebracht om in de cel
de nacht door te brengen. Tot zover de verklaring van
Gerrits.
Volgens de lezing van Van Beek had hij met Kerstens
een minuut of vijf op de komst van Gerrits gewacht. Toen zij niets zagen, rees het vermoeden
dat er iets niet in orde was. Samen reden zij door de
Nieuwlandstraat naar het politiebureau, waar zij nog
net konden zien dat Gerrits daar met Meintser naar
binnen ging.
Waarom was Van Beek er zo zeker van dat Gerrits die
avond op het bureau zou zijn? Dat vertelt hij nergens,
maar het was wel een conditio sine qua non om de
aanslag volgens het geplande scenario te doen slagen.

Verraad
In Het Nieuwsblad van het Zuiden van 30 mei 1964
verscheen, twintig jaar na de mislukte aanslag, een
artikel onder de kop: ‘Aanslag op P. Gerrits mislukte
door verraad’. Het artikel is gebaseerd op een interview met agent Van Beek. Daarin zegt hij dat Gerrits
naar het politiebureau gelokt zou worden met de
smoes dat het gearresteerde Joodse echtpaar een bekentenis af wilde leggen. De aanslag zou dan plaats
moeten vinden tijdens de heenweg van huis naar het
bureau. Van Beek verschanste zich bij de ‘vijfsprong’
(zonder Kerstens?), Meintser en Busnac verborgen
zich in de Nieuwlandstraat (dus op een plek voorbij
de plaats waar de executie zou plaatsvinden). Toen
laat op de avond Gerrits nog steeds niet langsgekomen was, reed Van Beek de Nieuwlandstraat in waar
hij ‘een opgewonden Busnac’ tegenkwam die vertelde dat Gerrits tegen alle verwachting in vanuit de
Zomerstraat de Nieuwlandstraat in was komen rijden. Gerrits had Meintser gezien ‘meteen zijn revolver getrokken’ en hem meegenomen naar het bureau.
Er wordt dan ook nog gezegd dat Busnac een wapen

bij zich had, hoewel Van Beek in 1945 nog stellig beweerde dat Meintser noch Busnac gewapend waren.
Ze konden niet eens met een wapen overweg, daarom
wilde Van Beek ze ook terugsturen naar Amsterdam.
Kortom, de in dit krantenartikel gepresenteerde ‘feiten’ stemmen totaal niet overeen met de in 1945 afgelegde verklaringen van Gerrits en Van Beek. Het
doet ons vermoeden dat het een constructie is, enkel
bedoeld om te ‘bewijzen’ dat het mislukken van de
aanslag een gevolg was van verraad. Quod non.
Toen Van Beek twaalf jaar later door het weekblad
Panorama13 geïnterviewd werd wist hij zich opeens
wel weer te herinneren wat er die avond in werkelijkheid voorgevallen was. Hij vertelt dan precies hetzelfde wat hij in 1945 al verklaard had. De ‘verrader’,
wiens naam hij in 1964 nog niet durfde te noemen en
daarom aangeduid werd als ‘de heer X’, heet in 1976
Karel Aarts.
Het was inderdaad Karel Aarts (Tilburg 1907, Tilburg
1977) die bij nader inzien de aanslag te riskant vond.
Zonder de andere leden van de verzetsgroep te informeren belde hij op de bewuste avond rond zeven uur
naar mevrouw Ouwerling, barones Van Heeckeren
van Brandsenburg. Zij was de echtgenote van Fred
Ouwerling, oud-gemeentearchivaris van Tilburg en
heerbancommandant van de WA, de geüniformeerde
‘knokploeg’ van de NSB. Aarts vertelde haar – zonder
zijn naam te noemen – dat er een aanslag op Gerrits
gepleegd zou worden. Mevrouw Ouwerling seinde op
haar beurt majoor Boersma en NSB-kringleider Pitz
in. Namens Boersma ging hoofdagent Steenveld naar
Gerrits met het dingende verzoek om die avond thuis
te blijven.14 Een soortgelijk verzoek bereikte Gerrits
via NSB’er Vreugdenburg uit de Kwaadeindstraat.
Maar die waarschuwingen waren tegen dovenmansoren: “Ik heb dien avond echter toch weggegaan, omdat ik mij niet kon indenken, dat iemand een aanslag
op mij zou plegen.”

Bekentenis
Toen op dinsdag 25 januari – de dag na de mislukte
aanslag – de kluis van de afdeling Bevolking leeggeroofd werd, rees het vermoeden dat Meintser
en Busnac hierbij betrokken waren. Meintser bleef
daarom in arrest. Uit onderzoek van de SD bleek echter al snel dat Meintser daar niets mee te maken had,
en vrijgelaten kon worden. Net op dat moment kwam
Busnac aan het bureau om te informeren naar zijn
vriend. Hij vertelde dat hij een bekende was van Van
Beek en dat hij daar geslapen had. Hij kon echter niet
verklaren hoe, waar en wanneer hij Van Beek had leren kennen. Hij werd daarop aangehouden. Meintser
en Busnac zijn vervolgens overgedragen aan de SD en
naar Haaren getransporteerd.
Enkele dagen later vroeg de aangehouden Jood Van
Messel om Gerrits te spreken. Na de garantie gekregen te hebben dat het echtpaar in kamp Westerbork
kon blijven – alsof Gerrits daarover zou kunnen beslissen – vertelde hij dat Meintser en Busnac hadden gezegd dat zij in Tilburg waren om Gerrits van het leven
te beroven. Maar die bekentenis was in Haaren al –
vermoedelijk met de nodige pressie – afgedwongen.

Ondergedoken en weer opgepakt
Meteen na de mislukte aanslag doken de leden van
de verzetsgroep onder, maar de Duitsers slaagden er
in hen op te sporen en over te brengen naar Haaren.
Alleen Toon van Beek wist uit handen van de Duitsers
te blijven. Zijn vrouw kwam na een verhoor door de
SD ook in Haaren terecht, maar werd later weer vrijgelaten.
Harrie Verbunt, Karel Aarts en Rob van Spaendonck
doken eerst onder bij koerierster Cis Suijs in Vlijmen.
Enkele weken later konden Verbunt en Aarts door
bemiddeling van Joop de Jong, onderhopman van de
Nederlandse Arbeidsdienst, op twee verschillende
adressen in Doorn onderduiken. Als gevolg van verraad kon de SD Amsterdam echter op 24 februari een
netwerk van onderduikers en zwarte handel in Doorn
oprollen. Veertien personen werden opgepakt, onder
wie Verbunt, Aarts en de Jong.
Rob van Spaendonck, die eerst nog even onderdak
vond bij Giel Mommersteeg in Vlijmen, keerde na
enkele weken terug naar ‘Rosegaerde’, de ouderlijke woning aan de Sint Josephstraat 93. Daar werd
hij op 27 februari om vier uur ’s nachts door de SD
in tegenwoordigheid van Gerrits en Thijssen van zijn
bed gelicht. Eerder die nacht waren Jos. Mannaerts,
Wilhelminapark 106 en Wilhelmus Adrianus Baeten,
Jan Heijnsstraat 11 al gearresteerd. Gedrieën werden
zij eerst overgebracht naar de kazerne van de ‘Grüne
Polizei’ aan de Ringbaan-Zuid15, en vervolgens naar
Haaren.16
Schoenfabrikant Jos. Mannaerts werd gearresteerd
omdat hij duizend gulden (huidige waarde: ruim 6000
euro) ter beschikking had gesteld voor ondersteuning
van de verzetsmensen die betrokken waren bij de
mislukte aanslag op Gerrits. Het geld was bestemd
voor bovengenoemde Joop de Jong. Die had eerder
al geholpen om twee zoons van Mannaerts aan de
Arbeitseinsatz te onttrekken. Het geld werd in Doorn
afgeleverd door verzetsman Wilhelmus Baeten, magazijnbediende bij Mannaerts, die daarvoor van zijn pa-
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troon 200 gulden kreeg. Bij zijn arrestatie had de SD
al 100 gulden in beslag genomen, later heeft Gerrits
de vrouw van Baeten de resterende 100 gulden nog
afhandig gemaakt.
De laatste die gearresteerd werd was Wim Berkel
mans. Hij werd in Almelo bij toeval opgepakt omdat hij
voor iemand anders aangezien werd.
Jos. Mannaerts had geluk: hij kwam op 8 juni weer
vrij. Rob van Spaendonck, Wim Berkelmans, Harrie
Verbunt, Barend Busnac, Albert Meintser en Joop de
Jong leefden toen niet meer. Op 24 mei 1944 had het
Polizeistandgericht in Haaren hen met nog acht anderen (vijf voor een overval in Bergen op Zoom en drie
voor een overval in Groningen) ter dood veroordeeld.
Twee dagen later, 26 mei, werden de veertien verzetsmensen in de Loonse en Drunense Duinen geëxecuteerd.17 Alleen de verrader, Karel Aarts, kreeg op het
laatste moment gratie; zijn doodvonnis werd omgezet
in vijftien jaar tuchthuis.
Eerdergenoemde arrestant (Rudolph C.M.) Emich,
journalist (Nijmegen 1888, Tilburg 1979) deelde in
Haaren cel 105 met Barend Busnac. Na de rechtszitting had Busnac tegen hem gezegd: “Het meest tragische moment was toen beklaagde Aarts zich erop
beriep dat hij niet meegedaan had, doch de politie
had gewaarschuwd.” Aarts bestond het ook nog om
in 1945 te beweren dat Rob van Spaendonck en Henri
Verbunt wisten dat hij mevrouw Ouwerling ging bellen, wat uiterst onwaarschijnlijk is.
Ook Wilhelmus Baeten die zich met onderduikwerk
bezighield, moest zijn daad uiteindelijk met de dood
bekopen. Via Vught en Sachsenhausen kwam hij in
het concentratiekamp Bergen-Belsen terecht waar hij
op 28 februari 1945 overleed.18 Zo leidde de mislukte
aanslag op Gerrits indirect nog tot de dood van een
zevende verzetsstrijder.

Bezoek van monteurs
25 mei 1944. Verzetsvrouw Miet Schijns schrijft
in haar dagboek: “t’ Plan was Piet Gerrits te doden,
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maar hij was de hele dag in gezelschap van Duitsers.”
Een andere bron – die overigens geen datum noemt
– zou dit kunnen bevestigen. Twee verzetsmensen
gingen verkleed als monteurs van de PTT bij Gerrits
langs, zogenaamd om een storing te verhelpen. Bij
aankomst constateerden de ‘monteurs’ echter dat
Gerrits Duitsers op bezoek had, waardoor het plan
niet doorging.

Onbetamelijk gedrag
Over Gerrits deden ook allerlei geruchten de ronde
over zijn onbetamelijk gedrag tegenover vrouwen.
Toppunt was wel de aanranding en verkrachting van
een Joodse arrestante. Dat werd door agent Frans
Massuger, die belast was met de verzorging van arrestanten, gemeld aan de SD. Gerrits kreeg daarvoor
een ‘flinke reprimande’.19
Willem Thijssen, die dagelijks met Gerrits samenwerkte, was het opgevallen “…dat Gerrits als politieman een houding tegenover vrouwspersonen, die hij
in verhoor had, aannam die niet betaamt. Ik heb wel
eens gezien, dat hij een meisje kuste voor een sigaret.
Ook bracht hij den nacht met een arrestante in afzondering door om haar te bewaken. Het doel van hem
was te zorgen dat zij met niemand in contact kon treden.”
Lucia Jansen, echtgenote van de gearresteerde Wil
helmus Baeten, vertelde in mei 1945 (toen zij nog niet
wist dat haar man enkele maanden eerder al overleden was) dat zij enkele keren door Gerrits seksueel
was geïntimideerd. Na de mislukte aanslag op hem
kwam Gerrits ook nog verschillende keren aan huis bij
Maria Hamers, de echtgenote van Wim Berkelmans.
“Hij gedroeg zich steeds zeer eigenaardig, doch ik
hield hem steeds op een afstand, gezien de geruchten
die omtrent zijn zedelijk gedrag in omloop waren.”
Via verzetsman Ben van Huijgevoort kwam nog een
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anonieme aangifte binnen van aanranding van een op
14 februari 1944 gearresteerde vrouw. Bij het verhoor
had Gerrits zijn geladen pistool voor zich op tafel neergelegd en vervolgens begon haar te intimideren. Door
een aanval van hysterie voor te wenden kon zij aan de
klauwen van Gerrits ontsnappen.
Hoofdinspecteur Marten Hannessen die van Boersma
het verzoek had gekregen om klachten over Gerrits
te verzamelen, vertelde dat de vrouwen of verloofden
van mannen die door Gerrits voor de SD waren gearresteerd “…door hem waren aangezet tot het plegen
en dulden van ontucht.”

De arrestatie van Joost van de Mortel en
Frans van Spaendonk
Op een avond kwamen twee leden van de SD, Erich
Gottschalk en diens tolk en chauffeur, Joop Aben,
naar het Tilburgse hoofdbureau van politie. Gottschalk
vertelde Gerrits dat Joost van de Mortel en Frans van
Spaendonck verhoord moesten worden in verband
met een zekere Piet van Gils uit Roosendaal. Ze moesten onopvallend aangehouden worden zodat niemand
er weet van had, en het voor de buitenwereld leek alsof ze ondergedoken waren. Gerrits wees erop, dat de
gezinnen Van de Mortel en Van Spaendonck al zwaar
getroffen waren,20 maar Gottschalk verzekerde hem
dat niet om een arrestatie ging, maar slechts om een
verhoor, en dat ze daarna weer vrij waren om te gaan.
Enkele weken later werd Joost van de Mortel, die
werkzaam was op het kantoor van het ziekenfonds
A.A.Z. in de Willem II-straat, op weg naar huis door
Gerrits en Thijssen in de Tuinstraat aangehouden en naar Haaren gebracht. ’s Avonds gingen ze
naar de woning van Frans van Spaendonck aan de
Bredaseweg, maar die was volgens zijn vrouw naar
Amsterdam en zou de volgende ochtend pas thuiskomen. Om te verhinderen dat Van Spaendonck door zijn

vrouw gewaarschuwd zou worden, hield Gerrits haar
aan, samen met de aanwezige huisknecht, Vermeer.
De volgende dag zijn zij weer in vrijheid gesteld.
Een paar dagen later vroeg Gottschalk waar Van
Spaendonck bleef, want Van de Mortel en Van Gils zaten op hem te wachten. Maar Frans van Spaendonck
was ondergedoken. Thuis was hij niet, niet bij zijn
broer Charles en ook niet bij zijn schoonouders, de familie Diepen.
Op 12 mei 1944 kwam er een telefoontje van
Gottschalk dat er een anonieme tip was binnengekomen dat Frans van Spaendonck zich schuil zou houden in een huis aan de Broekhovenseweg 317 (dat
achteraf nummer 387 bleek te zijn). Gerrits, Thijssen
en Verstraaten, een lid van de Staatspolitie gingen
erop af. Volgens de verklaring van agent Thijssen gingen ze eerst bij hem thuis eten21 “…en na een borrel
gedronken te hebben, begaven wij ons naar bedoeld
adres.” Tevoren had Thijssen gevraagd waar ze moesten zijn, waarop Gerrits geantwoord had: ‘bij een
stoker’.22 Daarvan woonden er maar een paar aan de
Broekhovenseweg, en Thijssen liet via zijn vrouw snel
een boodschap sturen naar Jan de Laat, een kennis in
de Nachtegaalstraat, die vervolgens Van Spaendonck
moest waarschuwen. Dat mocht helaas niet baten.
Gedrieën gingen Gerrits, Thijssen en Verstraaten naar
bedoelde woning. Frans van Spaendonck probeerde
nog tevergeefs via de dakgoot te ontsnappen, maar hij
werd ingerekend en overgebracht naar de SD in Den
Bosch.

Op de vlucht
In juli 1944 meldde Gerrits zich ziek. Hij verbleef enige
tijd in Maastricht bij zijn inmiddels gehuwde oudste
dochter, maar in de loop van augustus kwam hij terug naar Tilburg. In september vluchtte hij met zijn

Links Joost van de Mortel
(1919-1944) en rechts
Frans van Spaendonck
(1920-1945). (Coll.
Regionaal Archief Tilburg)

gezin voor de naderende bevrijders halsoverkop naar
het noorden, met achterlating van al zijn bezittingen.
Die vlucht was op dringend advies van dokter Sartel,23
en mede in verband met de gezondheidstoestand van
Fientje, de jongste dochter van Gerrits.
Op 26 september schreef Gerrits zich in bij de burgerlijke stand van Winschoten. Daar overlijdt op 1
februari 1945 zijn jongste dochter aan maagkanker.
Zijn hoogzwangere oudste dochter, wier echtgenoot –
eveneens NSB’er – sinds september 1944 spoorloos
was, had intussen ook haar intrek genomen in het
huis aan de Bossingel 10.
Gerrits werkte in Winschoten bij de Ortskomman
dantur en verbleef daar onder de valse naam Van der
Velde, iets wat door hem overigens ten stelligste ontkend werd.
In het Brabants Dagblad van 2 juli 2005 is Mieke de
Reuver-Felix aan het woord die zich meldde naar aanleiding van een oproep in de krant. Zij woonde in 1944
in Winschoten. Gerrits woonde bij hun om de hoek, en
kwam ook wel eens bij hun buren, eveneens NSB’ers.
Een zus van Mieke de Reuver werkte op het kantoor
van de politieke opsporingsdienst toen zich daar na
de bevrijding van Winschoten op 15 april 1945 twee
functionarissen uit Tilburg meldden. “Toen de naam
Gerrits viel, ging er bij haar ‘n lichtje op. De NSB’ers
waren al geïnterneerd, maar zij wist waar Gerrits zat
en toen is hij gearresteerd.” Gerrits werd opgesloten
in de gevangenis in Winschoten, op 5 mei ging hij naar
Tilburg en op 6 mei werd hij naar Vught overgebracht.
Daar werd hij naar eigen zeggen ‘vreeselijk mishandeld’.
Na zijn arrestatie was Gerrits nog een aantal keren het
mikpunt van spot tijdens buurtbevrijdingsfeesten.
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Ofschoon Gerrits van diverse feiten verdacht werd,
berustte zijn veroordeling ‘slechts’ op twee zaken.
Zaken, die echter zo ernstig waren dat ze – naar de
maatstaven van die tijd – alleen met de hoogst denkbare straf vergolden konden worden: de arrestatie
en uitlevering aan de vijand van twee jonge Tilburgse
verzetsstrijders die als gevolg daarvan zijn omgekomen. Beiden waren zeer actief binnen de landelijke
verzetsgroep Trouw.
Op 13 februari 1946 begon de rechtszitting tegen
Gerrits in het Paleis van Justitie in ’s-Hertogenbosch.
Anders dan bij het gewone strafrecht bestond de
raadkamer niet uit drie, maar uit vijf raadsheren. Drie
burgerlijke: mr. Th.R.J. Wijers (president), mr. dr.
J.F.M. Eras en mr. B.W.M. Drion, en twee militaire:
W.J. Dalinghaus en A.J.E. Mathon. Procureur-fiscaal
(openbaar aanklager, vergelijkbaar met de positie van
officier van justitie) was mr. F.A.J. Deelen. Griffier
was mr. G.J.M. Corstens.
De Tilburgse advocaat C.N.P.M. Elbers was Gerrits
als verdediger toegewezen. Maar Gerrits wenste zelf
zijn zaak bepleiten: “Als ik voor den rechter kom, zal
ik mezelf verdedigen en dan zal ik onthullingen doen,
waarvan de rechters en alle aanwezigen in de zaal
zullen sidderen.”
Gerrits werd ten laste gelegd dat hij:
1. In of omstreeks april 1944 opzettelijk Jozef Marie
van de Mortel blootgesteld heeft aan vervolging, althans aan vrijheidsberoving of vrijheidsbeperking door
of vanwege de vijand door hem te arresteren, over te
brengen naar Haaren en hem daar over te dragen aan
de SD. Als gevolg daarvan is Van de Mortel ter dood
veroordeeld en gefusilleerd.24
2. Op of omstreeks 12 mei 1944 opzettelijk Francis
cus Theodoor Pieter Maria van Spaendonck blootgesteld heeft aan vervolging, althans aan vrijheidsberoving of vrijheidsbeperking door of vanwege de vijand
door hem ter arresteren en over te brengen naar de
Sicherheitspolizei te ’s-Hertogenbosch. Als gevolg
daarvan is Van Spaendonck naar een concentratiekamp weggevoerd en daar overleden.
Als getuigen verschenen de vader van Joost, mr. J.
van de Mortel, die net een maand eerder zijn ambt
als burgemeester van Tilburg had neergelegd, de
weduwe van Frans van Spaendonck, Celine van
Spaendonck-Diepen, agent W.P.J. Thijssen, majoor H.
Boersma en hoofdinspecteur M. Hannessen.
Gerrits erkende dat hij nauw had samengewerkt met
de SD, en ook dat hij wist wat de consequenties konden zijn van de uitlevering van personen aan de SD.
“Toen ik de in de telastlegging genoemde jongelieden arresteerde had ik te voren wel eens in de courant gelezen (…) dat Nederlanders wegens sabotage
of ander illegaal werk waren ter dood veroordeeld
en gefusilleerd. Mij was voorts bekend, dat vele door
mij aan genoemde Duitsche instanties overgeleverde
personen niet waren teruggekeerd. Ik begreep, dat zij
door de Duitschers werden gevangen gehouden. Ook
had ik wel verhalen gehoord over het wegvoeren van
Nederlanders naar concentratiekampen.”25
Op een vraag van de president of hij wist dat Joden

gedeporteerd zouden worden antwoordde Gerrits:
“Men had mij gezegd dat er met de Joden niets gebeurde. Zij werden ergens in Polen te werk gesteld.”
Geloofde hij dat? Ja, “Ik kon me niet voorstellen dat ’t
zoo’n onmenschelijk gedoe was.”
Als verdediging voerde Gerrits aan dat hij verplicht
was om de bevelen van Boersma uit te voeren. Maar
dat was een misvatting: een algemeen bevel om van
de vijand afkomstige opdrachten uit te voeren was onrechtmatig en “kan [niet] gelden als een bevoegdelijk
gegeven ambtelijk bevel, waaraan zou moeten worden voldaan…” Gerrits had dus kunnen (en moeten)
weigeren.
Dat Gerrits volgens een aan het Hof voorgelegde lijst
ook diverse mensen aan vervolging onttrokken had
en ook in een aantal gevallen niet tot arrestatie was
overgegaan, deed volgens de aanklager niets af aan
de ernst van de twee hem ten laste gelegde feiten. Het
werd hem zwaar aangerekend dat hij ook zelfstandig,
‘zonder bevel daartoe van zijn chefs’, personen arresteerde en aan de SD uitleverde, en dat hij bij zijn
werk voor de SD ‘een zeer groote activiteit aan den
dag legde.’
Bij het vaststellen van de uiteindelijke strafmaat werd
ook meegewogen dat hij lid was van de NSB en dat hij
zich tegenover vrouwen zeer onbetamelijk gedroeg.
De twee wettig en overtuigend bewezenverklaarde
feiten waren volgens de procureur-fiscaal niet op
zichzelf staande misstappen, maar slechts “…enkele
tragische voorbeelden van de vele handlangersdiensten, die de verdachte als fanatiek en toegewijd trawant van den vijand aan deze heeft bewezen, waardoor hij groot en vaak onherstelbaar leed heeft gebracht over vele gezinnen in de stad zijner inwoning.”
Na zijn uitvoerig requisitoir eiste de procureur-fiscaal
de doodstraf.
Gerrits’ pleitbezorger mr. Elbers was van mening
dat de doodstraf niet te rijmen was met de beschaving. Hij bestreed dat er sprake was van opzettelijke
blootstelling aan vervolging van Van de Mortel en Van
Spaendonck, want ze werden immers aangehouden
om te getuigen. Ook bestreed hij dat Gerrits op eigen
gezag handelde. Verder voerde hij ter verdediging aan
dat Gerrits niet uit eigen beweging lid geworden was
van de NSB, “…doch daartoe overgehaald door een
ander.” En “…de slappe en nerveuze figuur van requirant heeft zich er niet tegen kunnen verzetten.”
Op 26 februari 1946 werd Gerrits – conform de eis –
door het Bijzondere Gerechtshof ter dood veroordeeld.
Na de uitspraak werd Gerrits overgebracht naar het
huis van bewaring in ’s-Hertogenbosch en op 9 april
naar de strafgevangenis in Scheveningen.
Het Besluit Buitengewone Rechtspleging voorzag niet
in een hoger beroep, maar wel kon er cassatie ingesteld worden bij de Bijzondere Raad van Cassatie in
Den Haag. Daar verscheen Gerrits op 16 juli 1946. Het
vonnis werd echter niet gecasseerd. Alleen een gratieverzoek aan de Kroon was toen nog mogelijk. Op 1
augustus 1946 diende de familie een gratieverzoek in,
maar dat werd door koningin Wilhelmina op 30 januari
1947 afgewezen.
De executie van Gerrits zou op 6 februari plaatsvin-

den, maar op het laatste moment vroeg de advocaat
van Gerrits om revisie van het vonnis. Na grondig
onderzoek wees de Bijzondere Raad van Cassatie dit
verzoek echter af. Op donderdag 29 mei 1947, om
acht uur ’s ochtends, werd Gerrits door een executiepeloton van de Koninklijke Marechaussee terechtgesteld. ‘Gerrits was rustig en bad luidop.’

Epiloog
De vrouw van Gerrits, Anna Schaekers, was vanaf 30
mei 1945 gedetineerd. Op 14 januari 1946 werd zij
door het tribunaal in Tilburg onder voorwaardelijke
buitenvervolging gesteld. Zij werd op 14 juni 1946 uit
internering ontslagen. Zij woonde toen korte tijd met
haar twee zoons aan het Weilenseind A 537 in Gilze en
in oktober 1946 verhuisde zij naar Maastricht, waar
ook haar dochter en schoonzoon met hun gezin woonden. Omdat alle pensioenrechten vervallen verklaard
waren verkeerde de weduwe Gerrits in zeer kommervolle omstandigheden. Een verzoek van haar dochter
in 1947 aan de minister van Justitie om herziening
van het pensioenbesluit werd afgewezen. Een nieuw
verzoek werd pas in 1953 gehonoreerd; de weduwe
Gerrits-Schaekers kreeg toen haar weduwenpensioen. Anna Schaekers overleed op 12 mei 1994 in
Maastricht.
In het Brabants Dagblad van 9 juli 2005 komt Jo Maes
uit Riel nog aan het woord. Zijn moeder was een
zus van ‘Antje’ Schaekers. Een broer van haar, Theo
Schaekers, zat in het Belgische verzet en hielp onderduikers en piloten. Daarvoor kreeg hij later nog een
onderscheiding. Een andere broer, Jan Schaekers was
evenals zijn zwager Piet Gerrits agent bij de Tilburgse
politie. “Maar het waren geen vrienden.”
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Verzetsstrijders, genoemd in dit artikel
Berkelmans, Wilhelmus Adrianus Josephus (Tilburg 1912, Tilburg 1944), gemeenteambtenaar, Lieven de Keijstraat 40. Sinds 1936
gehuwd met Maria Gerarda Hamers. Hem werd postuum het Verzetsherdenkingskruis toegekend.
Verbunt, Henricus Adrianus Arnoldus Petrus (Tilburg 1909, Tilburg 1944), rijksambtenaar GAB, Billitonstraat 12. Sinds 1936 gehuwd met
Mathilda Maria Elisabeth van Kruisselbergen. Hem werd postuum het Verzetsherdenkingskruis toegekend.
Van Spaendonck, Robert (Rob) Franciscus Antonius Petrus (Tilburg 1916, Tilburg 1944). Ongehuwd. Rob was een broer van Frans van
Spaendonck. Hem werd postuum het Verzetsherdenkingskruis toegekend.
Busnac, Barend (Rotterdam 1922, Tilburg 1944), koopman, woonachtig in Amsterdam. Ongehuwd.
Meintser, Albertus Louis (Amsterdam 1920, Tilburg 1944), kunstschilder, woonachtig in Amsterdam. Ongehuwd.
De Jong, Johannes (Joop) (Vlaardingen 1916, Tilburg 1944), onderhopman van de Nederlandse Arbeidsdienst, Prins Hendrikweg 25,
Doorn. Gehuwd met Anna Catharina Charlotte Hacquebard.
Van Beek, Antonius Josephus Maria (Eindhoven 1915, Tilburg 1987), sinds 1940 agent bij de gemeentepolitie te Tilburg, Pagestraat 45.
Sinds 1941 gehuwd met Laura Cornelia de Paepe.
Baeten, Wilhelmus Adrianus (Alphen 1915, Bergen-Belsen 1945), magazijnbediende, Jan Heijnsstraat 11. Sinds 1940 gehuwd met Lucia
Josepha Maria Jansen.
Van de Mortel, Joseph (Joost) Marie (Tilburg 1919, Tilburg 1944), kantoorbediende. Ongehuwd.
Van Spaendonck, Franciscus (Frans) Theodore Pieter Maria (Tilburg 1920, Buchenwald 1945), fabrikant. Sinds 1943 gehuwd met Celina
(Lien) Johanna Maria Diepen. Hem werd postuum het Verzetsherdenkingskruis toegekend. Frans was een broer van Rob van Spaendonck.
Zij werden allen – met uitzondering van Antonius Van Beek en Wilhelmus Baeten – geëerd met een straatnaam.
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In 1931 overleed Jetty van Spaendonck, 22 jaar oud, in 1936 overleed

1923 tot 1942 en van 1946 tot 1950.

Frans van Spaendonck, 53 jaar oud, Rob van Spaendonck werd op 26
mei 1944 gefusilleerd.

In mei 1943 werden alle radio’s verbeurdverklaard. Alleen NSB’ers en
Rijksduitsers mochten hun radiotoestel houden.
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Thijssen woonde aan de Broekhovenseweg 270 F.

Frontzorg, opgericht door Mussert, was belast met het sturen van
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Op het adres Broekhovenseweg 387 woonde de familie Pollet.
Wellicht was Pollet stoker bij de nabijgelegen ververij van Gerard van

voedselpakketten, sigaretten en post naar soldaten aan het Oostfront.
7

Ondanks vele naspeuringen met geavanceerde apparatuur zijn de li-

van de Gestapo (politieke recherche) en de Kriminalpolizei (Kripo, re-

in 1942 samengevoegd tot ‘Sicherheitspolizei und SD‘. Deze organisa-

3

Het voormalige grootseminarie van het bisdom ’s-Hertogenbosch, dat tijdens de bezetting dienstdeed als gijzelaarskamp en

De Jong, Koninkrijk (1979), Deel 9, tweede helft. Bijzonere rechtsple-

Spaendonck.

Hendrik Boersma (Leeuwarderadeel 19-10-1905, Roquetas de Mar,
Spanje, 19-4-1974), voormalig onderofficier van het Nederlandse le-
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overgebracht moesten worden.

ger, werd in 1940 lid van de Waffen SS. Hij kreeg een politieopleiding
in Stuttgart en werd vervolgens bataljonscommandant van het Politie

De arts die belast was met de keuring van personen die naar Duitsland
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Joost van de Mortel was een van de 23 verspreiders van Trouw die

Opleidings Bataljon in Schalkhaar. In 1942 kwam hij naar Tilburg. Hij

op 9 en 10 augustus 1944 in Vught geëxecuteerd zijn. In september

was NSB’er en lid van de Germaanse SS. Tegen hem werd aanvan-

2019 verscheen hierover een boek van de hand van Peter Bak, getiteld
Duivels dilemma. De dood van 23 verspreiders van verzetsblad Trouw.

kelijk de doodstraf geëist, die na cassatie omgezet werd in 15 jaar
gevangenisstraf. Boersma was beslist geen ‘Jodenvriend’, maar wat
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Nijnatten (1945).

Tussen ‘pochen en zwijgen’
Hoe een verschil in herinnering aan het
Tilburgse verzet hoog opliep
Martijn van Bommel*
* Martijn van Bommel
(1991) is een masterstudent
Geschiedenis aan de
Radboud Universiteit
Nijmegen. Na de voltooiing
van de lerarenopleiding
Geschiedenis aan de Fontys
Hogescholen Tilburg heeft
hij een tijd gewerkt als
docent. Vervolgens is hij
geschiedenis gaan studeren
aan de Radbouduniversiteit
in Nijmegen. Eind 2019
studeert hij af op het thema
‘katholieke kerk en modern
massavermaak’. Tijdens
zijn stage bij Regionaal
Archief Tilburg heeft hij
onderzoek gedaan naar
verzetsorganisaties in
Tilburg tijdens de Tweede
Wereldoorlog.

‘Een echte verzetsstrijder schrijft en praat
nagenoeg niet!’, aldus Huub Simons: in de
Tilburgse oorlogsgeschiedschrijving een
bekende naam.1 Simons deed zijn uitspraak
tijdens een, in zijn ogen, lastercampagne
tegen waarheidsgetrouwe herinnering aan
de oorlog. Simons was een belangrijke speler in de zogenaamde ‘Rauterzegelkraak’.
Historicus Loe de Jong noemde deze kraak
‘een zorgvuldig voorbereide actie’ die een
landelijk tekort aan levensmiddelen voor onderduikers oploste. Een groot succes en een
verzetsdaad die net zo tot de verbeelding
spreekt als de films van Paul Verhoeven over
de oorlog. Wat als je in 1980, 36 jaar later,
een tijdschrift openslaat en een totaal andere versie van deze overval leest?

Inleiding
Dit overkwam o.a. Huub Simons en de ‘architect’ van
de overval, Jan Poort. Een voor hen vage bekende
nam, voor hun gevoel, een loopje met de waarheid en
zette zichzelf neer als één van de grote namen achter de Rauterzegelkraak. Deze vage kennis was Kees
van Hombergh, een man die veel geclaimd heeft na
de oorlog over zijn daden in het verzet. Deze claims
zijn fel aangevochten door o.a. de eerdergenoemde
verzetsmannen Poort en Simons. Het leidde zelfs tot
royering van Hombergh uit verscheidene verzetsveteranenorganisaties. Wie was deze Van Hombergh, welke bronnen staven zijn verzetsclaims en wat bewoog
hem tot deze beweringen?
In dit artikel wordt getracht deze vragen te beantwoorden en een beeld te schetsen hoe je als onderzoeker omgaat met een dergelijke historische actor.
Dit alles zal gebeuren aan de hand van enkele markante momenten in het naoorlogse leven van Van
Hombergh. Uiteindelijk wordt gepoogd om de man
achter de vele claims te kunnen plaatsen in het beeld
over het verzet en de verwerking van de oorlog in de
twintigste eeuw. Want de naam Van Hombergh is niet
weg te poetsen uit het vele bronmateriaal over het
Tilburgse verzet; positief, maar ook zeer negatief.

Kees van Hombergh: activiteiten en
arrestatie in de oorlog
Op 9 oktober 1910 werd Cornelius Antonius Henri
cus Dionysius Josephus van Hombergh geboren,
zijn roepnaam luidde Kees. Zijn moeder kwam uit
Waalwijk en zijn vader was een timmerman uit
Tilburg. Naast Kees kregen zij nog zeven kinderen,
waarvan er twee al vroeg overleden. Zij woonden
op de hoek van de Langestraat en Lochtstraat (nu:
Burgemeester Brokxlaan).2 Veel informatie uit de burgerlijke stand te Tilburg is er naast dit niet te vinden
over Van Hombergh. Voorwaarts in tijd naar de oorlogsperiode blijkt wel uit een Duits rechtbankverslag
uit 1944, dat Kees een postambtenaar was bij de
P.T.T. Weliswaar een bron van de bezetter, maar wel
een ambtelijke bron die Van Homberghs ‘persoon’ in
de oorlog beschrijft; een schaarste in het persoonlijke
archief van Kees.3
In 1950 beschrijft een vriend van hem, Nicolaas
Johannes Hoogers, ook dat Kees postbode was in
de oorlog. Dit doet hij in een verslag over de verzetsgroep die hij en Van Hombergh oprichtten, namelijk
het ‘Comité van Verzet K. en N’. Volgens Hoogers
betroffen hun illegale activiteiten het volgende: hulp
aan krijgsgevangen en Joden, spionagewerk aan het
vliegveld Gilze-Rijen, sabotage van de Arbeitseinsatz,
verspreiden van illegale lectuur, de Rauterzegelkraak
en sabotage bij de P.T.T. door het weggooien van post
voor de Duitsers en de NSB.4 Deze laatste illegale
activiteit is het enige dat ook terugkomt in een Duits
rechtszaakverslag over Van Hombergh en Hoogers:
‘Der Angeklagte Hombergh hat sich […], schuldig
und strafbar gemacht, denn er hat als Postbeambter
vorsetzlich Briefe unterdrückt die der Post anvertraut wahren.’5 Lees: brieven bestemd voor leden
van de NSB en Duitsers. Hoogers hielp mee met deze
‘briefonderdrukking’ maar lijkt minder schuldig te
zijn aangezien hij niet de postambtenaar was en Van
Hombergh wel. Daarnaast hadden de twee heren zich
schuldig gemaakt aan het bezitten van twee radio’s
die ze bij ene ‘Simons’ opgehaald hadden. Vervolgens
wordt enkel Van Hombergh veroordeeld tot één jaar
gevangenis.
Dit is wat officiële Duitse bronnen over Van Hombergh
en zijn illegale daden vermelden, zelf hebben Kees en
Nicolaas een andere lezing over de oorzaken van ar-

91

vraag. Zijn ‘naoorlogse’ verzetstijd begint met een
groepsfoto met hem en Leonie van Harssel. (p.94)

Vergeten graven op de Loonse en
Drunense Duinen
Twintig jaar later is Van Hombergh druk bezig met een
onopgelost raadsel uit de oorlogstijd. Hij is op zoek
naar de plek, waar een aantal gefusilleerde verzetsstrijders begraven liggen in de Loonse en Drunense
Duinen. Enkelen van deze gesneuvelde jongemannen waren Tilburgers die opgepakt waren na het
mislukken van de aanslag op SD-agent Piet Gerrits,
zoals Wim Berkelmans en Rob van Spaendonck.9
Van Hombergh heeft zich jarenlang ingezet om deze
Tilburgers te vinden, een nobele taak maar één met
vele vragen over de intentie.

De terugkeer van Kees
van Hombergh (19101994), derde van links,
uit krijgsgevangenschap,
temidden van een aantal
fraters. Foto 1945. (Coll.
Regionaal Archief Tilburg)
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restatie en veroordeling. Zij beweren namelijk de initiatiefnemers van de overval op de afdeling Bevolking
te zijn. Dat dit een andere interpretatie is dan elders
in het voormalige verzet, daar zal later op ingegaan
worden. In ieder geval zijn Van Hombergh en Hoogers,
volgens Hoogers, op de vooravond van de overval
bij Huub Simons thuis om radio’s op te halen en de
overval nog een keer door te spreken. De broer van
Simons, Sjef, zou dit verraden hebben aan de Duitsers
en zodoende werden zij gearresteerd.6 Het Duitse
rechtbankverslag getuigt alleen dat ze radio’s van een
‘Simons’ overgenomen hadden. In december 1979
beweert Van Hombergh nogmaals dat hij verraden is
voor zijn rol in de Rauterzegelkraak en hierdoor meerdere gevangenissen en concentratiekampen heeft
meegemaakt.7 Dit stelt hij in een briefwisseling met
Harry van Daal van de secretariaat-directie Stichting
Nederlands Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum
Overloon.

In een briefwisseling tussen L.J. Timmermans,
beheerder van het kerkhof Duitse gesneuvelden
Ysselstein-Venray, en het hoofd van de afdeling
Sociale Zaken van het Ministerie van Defensie uit
1966, wordt de zaak besproken: ‘Door de heer K.
van Hombergh […], werd ik benaderd met het volgende probleem: In 1944 zat hij opgesloten met vele
anderen wegens illegale acties tegen de Duitsers
in het Klooster te Haren […]. Deze groep van 14
personen is in de nacht overgebracht naar de zg.
‘Drunensche Duinen’ en aldaar gefusilleerd en begraven. Na de oorlog is door de Tilburgsche politie […]
naar de slachtoffers gezocht, maar deze werden niet
gevonden.’10 In deze context zijn de gesneuvelden
oude celgenoten van Kees tijdens zijn gevangenschap
voor zijn illegale activiteiten als PTT-ambtenaar. Hij
zou het tragische verhaal van deze verzetsstrijders
tijdens hun laatste dagen aangehoord kunnen hebben en ze vervolgens afgevoerd zien worden naar
een onbekend graf op de Duinen; genoeg voor een
levenslang trauma. Hij vertelt echter jaren later over
een andere band met deze noodlottige Tilburgers, het
zouden vrienden zijn geweest met wie hij samen de
mislukte aanslag op Gerrits had beraamd.

Waarheid en fictie lijken hier door elkaar heen te lopen. Afgaand op de ambtelijke Duitse bronnen kan
alleen gesteld worden dat Van Hombergh tot één jaar
gevangenis is veroordeeld, omdat hij zich schuldig
had gemaakt aan het onderdrukken van Duitse brieven en in het bezit was van twee radio’s. Nergens
in de Duitse bronnen is te lezen over zijn hoofdrol in
de Rauterzegelkraak of de andere activiteiten die
Hoogers beschreef. De bronnen zijn niet duidelijk over
wanneer hij weer uit gevangenschap terugkeerde. In
ieder geval is hij in gezonde toestand te bewonderen
op een foto uit de zomer van 1945 ergens gemaakt in
een Tilburgse tuin.8 Op deze foto treffen we hem o.a.
aan met zijn echtgenote Lena Mutsaers, verzetsvriend
Nico Hoogers en Leonie van Harssel. Laatstgenoemde
was recentelijk als heldin binnen gehaald uit een jaar
Duits gevangenschap. Een jaar na de fatale inval van
de Sicherheitsdienst in de woning van pilotenhelpster Coba Pulskens. Van Hombergh is dus bekend met
deze verzetsstrijdster, hoe en waarom: dat blijft de

Deze uitspraak doet hij in 1980 in het blad Service,
een personeelsblad van het depot vliegtuigmateriaal
in Rijen. Agent Antoon van Beek, bekend van zijn rol
tijdens de mislukte aanslag op Gerrits waarvoor hij
ondergedoken zat, leest dit en herkent niets van zijn
verleden in het verhaal van Van Hombergh. Hij schrijft
de redactie van Service een temperamentvolle brief:
‘Van Hombergh zegt […], zich de levenstaak te hebben gesteld, vijf in de oorlog gefusilleerde vrienden
te vinden en ze de laatste rustplaats te geven […].
Ik vestig er Uw aandacht op, dat ik niet weet of deze
vrienden, vrienden waren van Cees […]. Wel weet ik
zeker dat er tussen zijn door hem bedoelde (en later
met name genoemde) vrienden, met wie ik samenwerkte in het verzet, er geen samenwerking bestond
met Cees van Hombergh, aangaande de door verraad mislukte aanslag op […] Gerrits. Ook voor mij
was Cees van Hombergh een onbekende.’11 Van Beek
spreekt later nogmaals over het totaal ontbreken van
de persoon Van Hombergh in het plannen en uitvoeren

Huub Simons (1922-1991).
(Coll. Regionaal
Archief Tilburg)

van de aanslag op de Tilburgse SD-agent. Deze brief
naar het blad Service is onderdeel van een grotere
correspondentie van meerdere ex-verzetsstrijders die
zich beklagen over de beweringen van Kees, daarover
later meer.
Het verhaal dat Kees in 1966 heeft gedaan aan de
heer Timmermans van het Duitse kerkhof te Venray
lijkt in vijftien jaar tijd veranderd te zijn. De mannen
die met en over Van Hombergh over deze kwestie van
oorlogsgraven op de Duinen spraken, hoefden ieder
geval niet overtuigd te worden van zijn band met de
aanslag op Piet Gerrits. Zij hadden al genoeg aan het
verhaal van zijn tijd als celgenoot met deze helden.
Het lijkt een grimmige draai te geven aan de intentie
van Van Hombergh naar het vinden van zijn oude celgenoten. Kende hij hen überhaupt als ‘vrienden’ en
hoezo kent de laatst levende protagonist van de mislukte aanslag hem totaal niet? Een aanslag waarvan
Kees claimt medeberamer te zijn.12

Dodenherdenking 1973
In 1973 beheerst Kees van Hombergh even de lokale
pers. Tijdens de dodenherdenking van dat jaar doet
Kees namelijk het volgende: hij gooit, na de kranslegging, een krans weg van de ‘Bond van Oudstrijders’
en de ‘Prinses Irenebrigade’. In het Nieuwsblad van
het Zuiden staat op 5 mei 1973 het volgende hierover:
‘De heer Van Hombergh, in 1945 te Tilburg als een
held ingehaald toen hij uit gevangenschap in diverse
Nederlandse en Duitse concentratiekampen terugkeerde […] verklaarde tegenover ons, dat hij op deze
wijze wilde protesteren tegen de aanwezigheid van de
twee heren die de krans van de Oud-strijders en de
Prinses Irenebrigade gelegd hadden.’13 Van Hombergh
is van mening dat één van de leggers zichzelf als sergeant overgegeven had aan de Duitsers in de vroege
ochtend van 10 mei 1940, dit omdat hij sympathiseerde met het fascisme. Over de andere legger zegt Kees
in hetzelfde artikel: ‘De ander […] is een ‘kapitein

Köpenick’, die zich voordoet als medebevrijder van
Tilburg en als oorlogsheld. Hij is echter pas 3 dagen
na de bevrijding van Tilburg in militaire dienst gekomen. […] Later werd hij overgeheveld naar de Prinses
Irenebrigade.’14
Duidelijke taal van Kees die schijnbaar een stel ‘bedriegers’ op het spoor is. Er volgen hierna meerdere persberichten en dus persaandacht voor Van
Hombergh. Zo is er een artikel over Kees die na dit incident doodsbedreigingen kreeg uit onbekende hoek,
maar dit deerde hem niet: hij was het wel gewend
door de oorlog.15 In ieder geval vinden er jaren later na
dit incident twee relevante gebeurtenissen plaats. De
eerste is een kort geding tussen kranslegger De Kort

Rauterzegelkraak
Begin 1944 waren er zoveel valse papieren in omloop dat registratie van de bezetter vrijwel waardeloos was
geworden. Begin ’44 werd de Tweede Distributie Stamkaart door de Duitsers ingevoerd om onderduikers
voedsel e.d. af te snijden: wie geen stamkaart had, kon geen bonnen krijgen en dus ook geen voedsel. Om
de nieuwe distributiestamkaart te krijgen moest men zich bij de gemeente melden met het persoonsbewijs.
De nieuwe stamkaart was alleen geldig in het eigen district/woonplaats en moest door ieder persoonlijk
worden opgehaald. Op het PB werd dan een zegel geplakt, waarvan het nummer correspondeerde met dat
op de nieuwe stamkaart. Bij de ‘Rauterzegelkraak’ op 25 januari 1944 werd de kluis van het gemeentehuis
in Tilburg gekraakt.
105.000 Rauterzegels werden, door samenwerking tussen verschillende verzetsgroepen, op de kop getikt.
De actie was geheel geweldloos en gaf de Duitsers het nakijken; de Sicherheitspolizei had vrijwel geen aanknopingspunten en alleen de naam Huub Simons was bekend. De sleutels van de kluis en de brandkast
(waar de zegels lagen) werden, buiten het kantoor, ontfutseld van de afdelingsdirecteur en aan ambtenaar
Simons overhandigd. Deze haalde de zegels uit kluis en brandkast onder vermomming van zijn baan aan
de afdeling Bevolking, vervolgens overhandigde hij de zegels aan de KP-Soest die er mee vandoor gingen.
Dit scenario werd geschreven door Jan Poort, chef van het Evacuatiebureau (onderafdeling van de afdeling
Bevolking) en prominent lid van het Tilburgse ambtelijke verzet.
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Verzetsstrijdster Leonie van
Harssel weer veilig thuis
in Tilburg in de zomer van
1945. Op 9 juli 1944,
op dezelfde dag als Coba
Pulskens, werd ze door
de Sicherheitsdienst
gearresteerd en belandde in
de kampen Vught, Haaren en
Dachau. Als enige van een
groep van twaalf overleeft
ze de oorlog. Op de foto
zittend Cees van Hombergh
en zijn echtgenote Lena
Mutaers. Boven hen pater
Colombanus en de vader
van Cees van Hombergh.
Staande vanaf links: Annie
van Leer, Leonie van
Harssel, Jan van Riel en Nico
Hoogers. (Coll. Regionaal
Archief Tilburg)
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en Van Hombergh, op initiatief van Kees. Eén van de
uitkomsten van de zaak is dat De Kort wel degelijk een
Oud-strijder was, echter niet van het eerste moment
dienstbaar in de Prinses Irenebrigade. Uiteindelijk betreurt Kees het incident van 1973 en ziet af van verdere aantijgingen, hij wenst echter nooit contact meer
te hebben met een man als De Kort: ‘[…] die 40 jaar
de “zaak” bedrogen heeft […].’16 Het lijkt erop dat de
eerdere stevige uitspraken in de pers over bedrog afgezwakt zijn naar het niveau van een misverstand. De
tweede gebeurtenis loopt minder goed af voor Kees:
in 1987 wordt hij uit het comité van de dodenherdenking Tilburg gezet vanwege de hoeveelheid geruchten
die om hem heen zijn ontstaan.17 Van Hombergh die
veertien jaar eerder opkomt voor de waarheid door
een krans weg te gooien bij de dodenherdenking,
wordt door het comité van dezelfde herdenking geroyeerd. Later zal blijken dat het niet zijn enige royering
was.

De affaire rondom het blad Service
‘Geachte Redactie, In uw bladen […] heeft korporaal
I.L. Klerks geschreven over het onderwerp “Tilburgs
verzet”. Zijn zegsman is kennelijk de heer C. van
Hombergh geweest. De auteur schrijft, dat zijn artikelen 1,5 jaar research hebben gevergd. Het verwondert mij […] dat hij in die 1,5 jaar heeft verzuimd om
na te gaan in hoeverre de informatie, welke hij kreeg,
de toets der kritiek kan doorstaan. Sommige mensen
hebben nu eenmaal een overdaad aan fantasie, proberen met andermans veren te pronken en neme het
daarom niet zo nauw met de waarheid,’ aldus verzetsman Jan Poort in maart 1980 aan de redactie van het
blad Service te Rijen.18 Hetzelfde blad waar agent Van
Beek, drie dagen voor Poort, zijn brieven aan richtte

wegens de, volgens hem, onjuiste weergave van de
waarheid. Poort neemt geen blad voor de mond en de
brief is het begin van een affaire die Van Hombergh
uiteindelijk op een pad van royeringen uit meerdere
veteranenorganisaties leidt.
Poort reageert op een artikel over de Rauterzegel
kraak, de overval op de bevolking waarvan hijzelf de
scenarioschrijver was.19 Van Hombergh stelt in dit
artikel dat hij van Huub Simons gehoord zou hebben
dat er in de kluis bij de afdeling Bevolking 105.000
Rauterzegels lagen, waarop Kees gelijk dacht: ‘[…]
die zouden en moesten er uit!’20 Poort reageert laconiek op deze bewering: ‘[…] Mogelijk is deze gedachte wel opgekomen maar het heeft geen zin deze te
vermelden aangezien zij tot geen enkel resultaat heeft
geleid. Anderen maakten het plan voor de overval
en anderen voerden die overval uit.’21 Oftewel, vindt
Poort: Van Hombergh mag gedacht hebben wat hij
wilde, hij plande en voerde de overval niet uit. Steeds
reageert Poort in zijn brief met cynische zinsneden
waarmee hij Van Hombergh probeert te ontmaskeren. Hij doet er nog een schep bovenop door aan te
halen dat Huub Simons ook niets weet van de ‘fantasieën’ van Kees: ‘Huub Simons, heeft mij verklaard,
hier niet bij te zijn geweest [het gesprek tussen hem
en Van Hombergh] alhoewel hij daarvoor wel eens bij
Van Hombergh is geweest.’22 Ja, zegt Simons, hij had
kennis van Kees in die periode zoals ook al eerder de
Duitse officiële bronnen staafden. Nee, stelt Simons,
hij heeft niet de overval beraamd en/of gepleegd met
Van Hombergh. Het lijkt erop alsof Simons ooit iets
verteld heeft aan Van Hombergh en dat Kees zijn informatie baseert op dat eerdere gesprek. Zeker weten
doen we het niet, maar de affaire gaat voort.

De desbetreffende journalist van het beruchte artikel,
Klerks, reageert op de brieven van Poort en Van Beek
op 2 april 1980.23 Hij plaatst zichzelf buiten de discussie en verklaart neutraal te zijn. Zo bepleit Klerks dat
de inhoud van zijn stuk er niet toe doet en dat het hem
meer ging om de intentie en de bedoeling van het verhaal achter de overval.24 Poort vat dit op als een belediging en antwoordt fel in een brief van 11 april 1980.
Het gaat Poort immers wel om de waarheid: ‘Ik heb
er dan ook grotelijks bezwaar tegen, dat de betrouwbaarheid van de inhoud van mijn brief […] op één lijn
wordt gesteld met de verzinselen van een fantast, die
het plotseling nodig vindt om na 35 jaar zijn verzetsimage op te poetsen door zich verdiensten aan te praten, waaraan hij part noch deel heeft gehad.’25 Poort
eindigt de brief door te eisen dat er vervolgstappen
komen als het blad niet rectificeert voor 1 mei 1980.
De redactie van het blad biedt, voor 1 mei, een rectificatie aan; een rectificatie die Poort en Van Beek zelf
mogen tikken. Dit weigeren zij en Poort wijst de redactie nogmaals op hun journalistieke taken en noemt
daarbij een paklijst vol getuigen die hun zaak steunen.26 Uiteindelijk volgt er een rectificatie in Service,
en één die niet geschreven is door Poort of Van Beek.
Tijdens deze affaire schrijft Huub Simons ook nog een
brief aan het blad en één, eerder te lezen, uitspraak
lijkt de visie van Poort, Van Beek en Simons weer te
geven: ‘Een echte verzetsstrijder schrijft en praat
nagenoeg niet!’27 De zaak lijkt afgedaan als de rectificatie in het meinummer datzelfde jaar verschijnt.
Deze strijd, gevoerd met pennen, lijkt een periode van
royeringen voor Van Hombergh in te luiden. Meerdere
mensen in verschillende veteranenorganisaties gaan
zich dezelfde vraag stellen: ‘wat is waar van het verhaal van Kees van Hombergh?’

Royeringen
Eerder lazen we al dat Kees van Hombergh in 1987 uit
het comité van de dodenherdenking in Tilburg werd
gezet.28 Dit bleek niet de eerste en laatste royering te
zijn voor Van Hombergh, het komt zelfs zo ver dat er
een onderzoek naar zijn claims ingesteld wordt door
het Ministerie van Defensie.29 Deze royeringen lijken
samen te hangen met de hierboven beschreven affaire rondom het blad Service. Zo schrijft de heer
P.A. Wijnen van de Nationale Federatieve Raad v/h
Voormalig Verzet Nederland op 23 april 1980 aan Van
Hombergh: ‘Naar aanleiding van een aantal door ons
ontvangen klachten m.b.t. door U aan verschillende
personen verstrekte inlichtingen, informaties en interviews – waarbij onjuiste gegevens werden verstrekt
en door U verzetsdaden werden gesuggereerd – die
door anderen werden uitgevoerd, hebben wij, na ampele overwegingen, moeten besluiten, U bij het hoofdbestuur […] te moeten voordragen, om het lidmaatschap te beëindigen.’30 Dit lidmaatschap zal later dan
ook daadwerkelijk worden beëindigd.
Hetzelfde jaar wordt Kees ook de toegang ontzegd op
het Internationale Verzetscongres te Eindhoven. W.
Hesselink van de organisatie, stuurt Van Hombergh

een brief: ‘U heeft in de achterliggende tijd door het
zelf schrijven van artikelen, het geven van een onjuiste voorstelling van zaken tijdens interviews met
kranten en tijdschriften, het voeren van acties e.d.
zich op zodanige wijze jegens een of meer van de
Samenwerkend Verzet georganiseerde verenigingen
uitgelaten en opgesteld, dat bestuur en leden zich
niet met uw aanwezigheid op het congres kunnen
verenigen.’31 Dit kan niet anders dan een extreem bittere pil geweest te zijn voor Van Hombergh, de man
die zo veel met de oorlog bezig was; na de oorlog.
Als hij zijn royering aangetekend krijgt van de
Vereniging Pilotenhelpers The Escape blijkt de reden
niet zomaar. De uitkomst van een onderzoek naar
Kees door het Ministerie van Defensie wordt immers aangehaald door deze vereniging in een brief:
‘Gebleken is dat Van Hombergh aan een niet nader
te bepalen aantal Franse krijgsgevangen, Joodse
burgers en geallieerde piloten […] hulp heeft verleend […]. Gebleken is voorts dat Van Hombergh als
PTT-ambtenaar poststukken van c.q. voor Duitse- en
NSB-autoriteiten verduisterde […], reden waarom hij
door de Duitsers is gearresteerd […]. Verdergaande
verzetsbetrokkenheid van betekenis zijdens de heer
Van Hombergh is niet vastgesteld.’32 Deze opsomming
brengt enige duidelijkheid: Van Hombergh heeft zich
inderdaad heldhaftig opgesteld in de oorlog. Echter,
zijn verhalen over de Rauterzegelkraak en de aanslag op Piet Gerrits niet te bevestigen: niet door een
onderzoek van het Ministerie van Defensie, niet door
de toen nog levende betrokkenen en niet door grondig onderzoek van historici als Loe de Jong en Ad de
Beer.33 Kees van Hombergh lijkt Icarus achterna te
gaan, ondanks zijn goede daden in de oorlog.

Verschil in herinnering
Terugkijkend naar de hierboven beschreven, selectieve, geschiedenis van het naoorlogse leven van
Kees van Hombergh komt er maar één vraag naar
boven: Waarom? Afgaand op het onderzoek van het
Ministerie van Defensie blijkt dat Kees wel degelijk
een verzetsheld was, maar dat vele claims van hem
niet te bewijzen waren en dus lastig in te passen waren in de ‘naoorlogse waarheid’. Met als gevolg dat
Kees uit verschillende veteranenorganisaties werd
geroyeerd, zelfs uit die van ex-pilotenhelpers; een
vereniging gebaseerd op illegale activiteiten die Kees
daadwerkelijk heeft uitgevoerd. Tussen het moment
van de groepsfoto met de bekende pilotenhelpster
Leonie van Harssel en de royeringen, schijnt Kees van
Hombergh een eigen waarheid gevormd te hebben.
Een waarheid waarmee hij de, altijd sluimerende, pijn
van andere ex-verzetshelden weer liet oplaaien.
De reactie van agent Van Beek op het aanbod van het
blad Service om zijn eigen visie op het verhaal van
Kees te mogen tikken ter rectificatie, getuigt hiervan: ‘[…] ik heb geen visie over het Tilburgse verzet,
doch enkel de ware toedracht over de aspecten in de
artikelenreeks behandeld, ervaren. U moet goed begrijpen dat er geen sprake kan zijn van gebeurtenis-
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heren in het verkeerde keelgat. Zij willen immers het
verleden laten rusten, maar als een nieuwe generatie
het verleden wil bespreken dan wel graag met feiten.
Veertig jaar na de oorlog moeten de ex-verzetsstrijders meemaken dat voor een nieuwe generatie de
‘ware’ verhalen ondergeschikt zijn aan de intenties
van bepaalde daden; het moet surreëel zijn geweest.
Het lijkt een moeilijk aspect van het proces tussen
persoonlijke herinnering en collectieve herinnering,
zeker als deze ‘verstoord’ wordt door mensen die een
totaal andere lezing van de waarheid hebben.
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sen in de oorlogsjaren in Tilburg weer te geven in een
visie, doch uitsluitend weergave van feiten en daden
van waarheid. Ik heb geen behoefte om uitvoerig in
te gaan over wat er in de oorlogsjaren is gebeurd in
Tilburg. Met name C. van Hombergh uit Tilburg schijnt
er belangen bij te hebben om zijn visie op bepaalde
gebeurtenissen van destijds weer te geven. Dat zijn
visie in flagrante tegenspraak is met de waarheid
schijnt […] C v Hombergh […], [niet] te deren.’34 Hier
lijkt een man te spreken die een bittere weerzin heeft
tegen het te koop lopen met ‘verhalen en visies’ over
de oorlog, in schijnbare tegenstelling met, de media
opzoekende, Van Hombergh. Van Beek wil het verleden achter zich laten, hij heeft immers zijn vrienden
na de mislukte aanslag op Gerrits zien verdwijnen en
moest als enige doorleven. Het moet voor hem een bizarre gewaarwording zijn geweest om iemand anders
te zien zoeken naar deze jongemannen als ‘medeberamer’ van de aanslag.
Pijnlijk moet het wellicht ook zijn geweest voor mannen als Poort, Simons en Van Beek om de onverschilligheid mee te maken van een nieuwe generatie, na
de oorlog, t.o.v. die oorlog. Onverschilligheid zoals
die getoond lijkt te worden door de schrijver van de
artikelen over Van Hombergh in Service. Deze journalist, Klerks, stuurt namelijk precies dezelfde brieven naar zowel Poort als Van Beek als reactie op hun
commentaar. Hij bepleit hierin zijn neutraliteit en zegt
dat het hem meer gaat om de intentie van bepaalde
verzetsdaden, niet om het verhaal. Dit schiet bij beide

Nog eens veertig jaar later dan de beschreven affaires en royeringen van Van Hombergh is het nog steeds
een lastige taak, als onderzoeker, om deze man een
plek te geven in het Tilburgse verzet. Zoals gebleken
is, heeft hij daadwerkelijk goede daden verricht, maar
daartegenover staat wel een dossier vol met affaires
van gemeende leugens en zwendelarij. Na grondig
onderzoek van archiefmateriaal over het verzet in
Tilburg, uit archief 565 in Regionaal Archief Tilburg,
blijkt ook dat Kees zijn naam enkel terug te vinden is
in stukken over zijn naoorlogse affaires. Zijn naam
wordt simpelweg niet gevonden in de stukken over de
Rauterzegelkraak, de mislukte aanslag op SD-agent
Gerrits of ‘gewoon’ de stukken die herinneringen betreffen van ex-verzetslieden. Zijn verzetswerk is niet
te verwaarlozen, dat was ook de conclusie van het
onderzoek van het Ministerie van Defensie. Het lijkt
echter op een toevallige samenloop van omstandigheden waardoor hij illegaal werk heeft kunnen verrichten en in het geheel dus niet op een man als ‘spil in
het Tilburgse verzet’. Natuurlijk: ook ‘toevallige’ verzetsdaden zijn extreem dapper en zeer bewonderenswaardig, het wordt in dit geval alleen overschaduwd
door verzetswerk dat schijnbaar bij elkaar gelogen is.
Een persoon als Van Hombergh dwingt de historicus
om weer eens te beseffen dat herinneringen onbetrouwbaar kunnen zijn en dat niets voor waar aangenomen kan worden.

Getekend door de oorlog
Kees van Hombergh komt in 1994 te overlijden na een
bewogen leven waarin de Tweede Wereldoorlog altijd
centraal heeft gestaan. Dit blijkt ook uit de beschrijving op zijn bidprentje: ‘Kees was een markante persoonlijkheid, onafhankelijk en zelfstandig. Hij leefde
met een eigen stelsel van normen en waarden en hield
daaraan vast, ook als het soms tot conflictueuze situaties aanleiding gaf. […] Zijn leven was getekend
door de oorlog […].35 De oorlog lijkt altijd vastgezeten
te hebben in zijn herinnering en deze botste vaak met
andere herinneringen. Concluderend begaf hij zich
continu op een dun koord tussen pochen en zwijgen
over het verzet. Een aantal verzetsstrijders had graag
gezien dat hij het bij zwijgen had gehouden.
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Herinneringen aan oorlog, verzet en
bevrijding in het Tilburgse straatbeeld
Ronald Peeters*

* Ronald Peeters (1953)
is oud-gemeentearchivaris
van Tilburg en was tot 2016
hoofd van Stadsmuseum
Tilburg. Hij publiceert al vanaf
1970 boeken en artikelen
over de geschiedenis van
Tilburg. Sinds 1984 is
hij eindredacteur van het
tijdschrift ‘Tilburg’.

Op 27 oktober 2019 is het 75 jaar geleden
dat Tilburg door de 15th Scottish Division
werd bevrijd. In het straatbeeld (en in openbare gebouwen) wordt op vele plaatsen in
de vorm van monumenten en gedenktekens
aandacht geschonken aan oorlog en bevrijding. Herinneringen aan oorlogsslachtoffers
en verzetsmensen worden levend gehouden
in grafmonumenten, Stolpersteine en straatnamen. Deze bijdrage geeft een overzicht.

Gedenktekens algemeen

98

Alle foto’s zijn, indien niet
anders vermeld, in 2019
gemaakt door
Ronald Peeters.

De jaarlijkse dodenherdenking vindt niet langer meer
plaats bij de afzonderlijke monumenten die verspreid
waren door de stad. Vanaf 2017 wordt dat voortaan
gedaan in de Factoriumtuin, die werd omgedoopt tot
Vrijheidspark. In dit park staan vijf herinneringsmonumenten voor omgekomen burgers en militairen sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog. Op
4 mei 2017 vond de eerste herdenking nieuwe stijl
plaats.

Monument Koninklijke Nederlandse Brigade
Prinses Irene
Vrijheidspark
Monument in brons door Eduard Baron Spyart van
Woerden (1924), voorstellende een militair met opgeheven vaandel van de brigade. Dit monument werd
door prinses Irene onthuld op 27 oktober 1955 in het
plantsoen aan de Edisonlaan langs de Ringbaan-Zuid,
dichtbij de plaats waar in Broekhoven het hevigst
werd gevochten tijdens de bevrijding. De brigade trok
met de Geallieerden mee om Tilburg te bevrijden,
maar kreeg bij Tilburg de opdracht richting België op
te rukken. In 1977 is het monument verplaatst naar
het Stadhuisplein, waar het op twee verschillende locaties heeft gestaan, totdat het in 2017 werd overgebracht naar het Vrijheidspark.

Westerschool uit de Staringstraat, die het monument
geadopteerd hebben.
Op de kei zijn bronzen plaatjes bevestigd met de namen van drie geallieerde piloten die achter het woonhuis van verzetsstrijdster Coba Pulskens (1884-1945)
zijn gefusilleerd (zie verder). In 2017 is de kei verplaatst naar het Vrijheidspark.

Monument van de 15th Scottish Division
Vrijheidspark
Bronzen beeld van een doedelzak spelende Schot,
vervaardigd in opdracht van Sochot (Stichting
tot Onderzoek van de Culturele en Historische
Ontwikkelingen van Tilburg) door Frans Broers
(1934). Het beeld is onthuld op 28 oktober 1989 op
het Stadhuisplein. De 15th Scottish Division, onder
bevel van generaal-majoor Barber, heeft Tilburg op 27
oktober 1944 bevrijd.

Herdenkingskei Coba Pulskens
Vrijheidspark
Deze herdenkingskei werd op 27 oktober 1984 onthuld in de Coba Pulskenslaan op initiatief van de
buurtbewoners. Jaarlijks op 27 oktober werd hier
een herdenking gehouden door kinderen van de Zuid-

Gedenkplaquette ‘Venster naar het verleden,
Spiegel van het heden’
Noordstraat 59 en Vrijheidspark
Gedenkteken in brons en spiegelglas, dat herinnert
aan het bombardement van 10 mei 1940, waarbij
veertien burgers uit de Noordstraat om het leven zijn
gekomen. Het monument, een ontwerp van Mieke
Engering (1954), werd in 2008 in de Noordstraat 59
onthuld. In het Vrijheidspark bevindt zich sinds 2018
een replica op een bakstenen sokkel.

Indiëmonument
Vrijheidspark
Monument ter nagedachtenis aan de omgekomen
militairen die in Nederlandse dienst waren en tussen
1945 en 1962 sneuvelden in voormalig Nederlands
Oost-Indië. Het werd op 19 mei 2001 onthuld aan de
Gerard van Swietenstraat en het werd ontworpen
door ir. André Doevendans (1927). In 2017 is het verplaatst naar het Vrijheidspark.
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‘De Wasknijper’
NS-station aan de Spoorlaan
Het monument is op initiatief van het Comité
Oorlogsgedenkteken Tilburg in 1965 gebouwd door
de bekende stations-architect ir. K. van der Gaast
(1923-1993), als onderdeel van het NS-station ter
nagedachtenis aan de gevallenen in de Tweede
Wereldoorlog. Het kreeg vanwege zijn vorm in de
volksmond al gauw de naam ‘De Wasknijper’. In
dit bouwwerk bevindt zich een carillon van twaalf
klokjes, die zijn vervaardigd door de klokkengieterij Petit en Fritsen. Onder aan de toren bevindt zich
een herinneringsplaquette met de tekst: ‘MOGE DIT
KLOKKENSPEL DE DANK- / BARE GEDACHTENIS IN
STANDHOU- / DEN AAN DE STADSGENOTEN / DIE IN
DE STRIJD EN HET VERZET IN DE / JAREN 1940-1945
HUN LEVEN / OFFERDEN.’
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Monument van O.L. Vrouw van Altijddurende
Bijstand
Op de kruising Groenstraat - Ringbaan-Zuid
Bakstenen monument ontworpen door architect Jos.
Donders (1867-1960). Het Mariabeeld, een kopie van
een icoon in de kerk van San Alphonso te Rome, is geschilderd door Frans Mandos (1910-1977). Het is het
eerste ‘oorlogsmonument’ in Tilburg en het werd opgericht op initiatief van het comité ‘Straatkapel Blok
611’. De onthulling vond plaats op 27 oktober 1945,
de eerste verjaardag van de bevrijding van Tilburg.
In de wijk Broekhoven werd hevig gevochten. Een ingemetselde tekstplaat gedenkt de omgekomen blokploegleden en blokbewoners. Later is er een tweede
tekstplaat ingemetseld die de gevallen buurtbewoners
herdenkt die niet tot blok 611 behoorden.

Gedenkteken slachtoffers van d’n Atelier
Bibliotheek LocHal, Burgemeester Brokxlaan
Ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers onder
het personeel van de Nederlandse Spoorwegen zijn
in de jaren 1947-1948 bronzen plaquettes onthuld bij
110 Nederlandse stations, werkplaatsen of dienstgebouwen van de NS. Zo ook in Tilburg. Deze plaquette
werd oorspronkelijke geplaatst achter de portiersloge
van de NS-Werkplaats (d’n Atelier) aan het NS-Plein
en is in februari 2019 in de LocHal (Bibliotheek) opgehangen. Op de plaquette staan de namen van locomotief-bankwerker C.J.N.A. Bodden, baas A.P. Broos,
ketelmaker H.A. Büster, schrijver H. de Jongste, gediplomeerd verbandlegger S. Mozes (zie verder) en arbeider op contract G.C. Rijkers.

Foto Jan Stads, 2008.

Gedenksteen ambtenarenverzet
Oude Markt
Naast het pand Oude Markt 9 heeft het gebouw van
de afdeling Bevolking van de gemeente Tilburg gestaan. Op 25 januari 1944 was dat gebouw het decor van een gewaagde overval waarbij waardevolle
controlezegels en 700 blanco persoonsbewijzen zijn
buitgemaakt door het verzet. Tegen de muur is op 4
september 1982 door Huib Simons een bronzen gedenkplaat onthuld. Simons was bij de overval betrokken. Prof. dr. L. de Jong noemde deze overval in zijn
standaardwerk over de geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog ‘een van de grootste wapenfeiten in de
geschiedenis van de Nederlandse illegaliteit’. De gestolen zegels waren van essentieel belang om tienduizenden verzetsstrijders en onderduikers in Nederland
van valse papieren te voorzien. Naast een knokploeg
uit Soest, speelden Tilburgse ambtenaren een rol bij
het slagen van deze overval. De bronzen plaquette
hing eerst in de Kapelhof in de zijgevel van het hoekpand.

Glas-in-loodraam Van de Mortel/bevrijding
Willemsplein, Paleis-Raadhuis, Oranjezaal eerste verdieping
Glas-in-loodraam, aangebracht ter herdenking van
de ambtsperiode van burgemeester mr. J.C.A.M. van
de Mortel (1880-1947). Deze ramen symboliseren de
bevrijding van Tilburg, het herstel van het rechtmatig
gezag, het ondergane leed en de wederopbouw. De
ramen werden aan Van de Mortel aangeboden bij zijn
afscheid als burgemeester in januari 1946 ‘uit dank
en bewondering´ voor zijn verdiensten tijdens de bezetting. De ramen zijn vervaardigd door de Tilburgse
glazenier Piet Clijsen (1909-1977).

Gedachteniskapel O.L.V. Ter Nood
Kapelhof
De kapel komt voort uit toezeggingen die door enkele
vooraanstaande Tilburgse burgers gedaan zijn op 21
oktober 1944 (een week voor de bevrijding) om na
de oorlog aan een van de hoofdstraten in de stad een
kapel op te richten toegewijd aan Moeder Maria. Na
de bevrijding werd een bedrag van 137.000 gulden
bijeengebracht. Op 30 april 1949 wordt een voorlopige kapel ingezegend in de Zomerstraat. Na de sanering van de binnenstad is in 1964 de nieuwe kapel
gebouwd naar ontwerp van de Tilburgse architect Jos
Schrijvens (1908-1966). Het glas-in-betonraam is
vervaardigd door Daan Wildschut (1913-1995). In een
glazen vitrine ligt een in 1981 door Kees Koster (19202013) gekalligrafeerd gedachtenisboek met de namen
van 315 inwoners van Tilburg die tijdens de oorlog
zijn omgekomen. De bladzijden worden op datum
dagelijks omgeslagen. In de kapel bevindt zich een
Rijnlands gepolychromeerd notenhouten vijftiendeeeuwse Mariabeeld. Er is een metalen plaquette aangebracht ter ere van verzetsstrijdster Coba Pulskens,
die op 27 oktober 1984 werd aangeboden aan de gemeente Tilburg door het 83e squadron van de Royal
Air Force (Coningsby, Engeland). Het is een afbeelding
van een R.A.F.-vliegtuig en de kapel van St. Michaels
Church in Coningsby, waar de (vermeende) vlag van
Coba Pulskens wordt bewaard. Tot slot hangt er ook
een plaquette van kunstenaar J. Duyvekam, geschonken door de Gemeente Tilburg en aangeboden door
het Oranje-Comité ter gelegenheid van de viering van
de vijftigjarige bevrijding van Tilburg op 27 oktober
1994.
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Het gedenkteken door Jacques van Poppel (19091976) is onthuld op 2 februari 1947. Het terracotta-reliëf werd in 1989 wegens slechte toestand, vervangen
door een replica. Coba Pulskens woonde op nummer
25. Dit huis is in de jaren zeventig afgebroken. Het reliëf toont Maria met haar Kind. Beschermd door haar
mantel knielt rechts Coba Pulskens, en links knielen
de drie piloten die achter het woonhuis van Coba door
de Duitsers zijn vermoord.

Hiroshima Monument
Op een vijfsprong, hoek Noordstraat-Korte Schrijfstraat
Op deze vijfsprong is een Ginkgo-boom en een herdenkingskei met plaquette geplaatst om de ruim
240.000 slachtoffers te herdenken die vielen als gevolg van de atoombommen die werden afgeworpen op
6 augustus 1945 op Hiroshima en op 9 augustus 1945
op Nagasaki. Op de herdenkingskei zit een plaquette
met de tekst: ‘NOOIT WEER / HIROSHIMA - NAGASAKI
/ 6 - 9 AUG. 1945 / 1982’.
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Individuele gedenktekens
Gedenkteken Coba Pulskens (1884-1945)
In voorgevel woonhuis Diepenstraat 23
Verzetsstrijdster Coba Pulskens (1884-1945) bood in
de oorlog onderdak aan joden, leden van verzetsgroepen en gestrande geallieerde piloten. Zij werd door
de Duitsers opgepakt en kwam uiteindelijk in kamp
Ravensbrück om het leven. Voor Coba Pulskens, die
symbool werd voor het Tilburgse verzet, zijn op meerdere plaatsen gedenktekens te vinden (zie hiervoor).
Een gedenkteken voor haar dat geplaatst was in het
(gesloopte) gebouw van Publieke Werken bevindt zich
nu in de collectie van Stadsmuseum Tilburg.

Borstbeeld burgemeester mr. J. van de Mortel
(1880-1947)
Plantsoen Burgemeester Van de Mortelplein
Dit bronzen borstbeeld is een ontwerp van Albert
Termotte (1887-1978) en het werd onthuld op 25 oktober 1958. Het is opgericht uit dankbaarheid voor de
wijze waarop burgemeester mr. J. van de Mortel de
stad in oorlogsjaren had geleid en beschermd. Het opschrift luidt: ‘…Tilburgse burgerij aan haar burgervader 1940.1945’. Van de Mortel is op 11 januari 1940
benoemd tot burgemeester van Tilburg. Hij werd op
12 juli 1944 door de Duitse Rijkscommissaris met onmiddellijke ingang uit zijn ambt gezet, waarna NSB’er
ir. H. Hondius werd benoemd tot waarnemend burgemeester. Burgemeester Van de Mortel werd gegijzeld
in St. Michielsgestel en in Vught. Door de Minister van
Binnenlandse Zaken is hij op 25 september 1944 ontslagen maar hij werd op 27 oktober 1944 bij de bevrijding van Tilburg door de geallieerden in zijn functie
hersteld. Van de Mortel heeft zich een zeer tactvol diplomaat getoond tijdens de Duitse bezetting.

Gedenkplaat A.W. van Kuijk (1923-1945)
Station, Spoorlaan
Bronzen plaquette in het gebouw NS-station, in een
wachtruimte naast de kaartautomaat, ter nagedachtenis van de omgekomen NS-medewerker Adrianus
Wilhelmus van Kuijk (1923-1945). Van Kuijk was
wegwerker bij ploeg 50 van de sectie Breda en woonachtig te Udenhout. Hij werd op 12 oktober 1943 tewerkgesteld te Soest (Duitsland) en raakte gewond
tijdens een bombardement. Hij is op 28 juni 1945 in
Nederland aan zijn verwondingen overleden. De plaquette is oorspronkelijk op 9 september 1948 onthuld
in de hal van het toenmalige stationsgebouw. Tekst op
de plaquette: ‘1940 - 1945 / TER GEDACHTENIS AAN /
DEN GEVALLENE / ADRIANUS W. VAN KUIJK’.

Foto Jan Stads, 2008.

Monument René Klessens (1939-1944)
Willibrordusplein
Monument ter nagedachtenis aan René Klessens
(1939-1945). Tekst op het monument: ‘Rene Klessens
was de jongste van de slachtoffers uit de wijk Loven
in de Tweede Wereldoorlog. Hij stierf op 5 november
1944, slechts 5 jaar oud. / In hem eren wij alle toenmalige en toekomstige slachtoffers van oorlog / en
geweld. / Dit teken roept op tot waakzaamheid opdat
hun dood niet voor niets is geweest.’ Op de bronzen
plaquette staat een kind met driewieler afgebeeld
met de tekst ‘Tegen oorlog en geweld. Rene Klessens
1940-1945’.

Beeld voor Helga Deen (1925-1943)
Helga Deentuin
Helga Deen (geboren in Stettin, D. op 6 april 1925)
was de dochter van de uit Tilburg afkomstige Willy
Deen en dr. Käthe Wolff uit Neurenberg. Dit joodse
echtpaar woonde in Berlijn en vertrok in 1923 naar
Stettin. Toen Hitler in 1933 een boycot tegen het jodendom beval, vertrok het gezin, inmiddels uitgebreid
met zoon Klaus, naar Tilburg. Zij woonden aanvankelijk bij de moeder van Willy in de Heuvelstraat en
een jaar later aan de Pelgrimsweg 45. Helga bezocht
de Openbare lagere school aan de Korte Schijfstraat
(1933-1937) en de Rijks-HBS Koning Willem II (19371941). Daar leerde zij haar vriendin Hanneke Gerritsen
en diens vriend Gérard van Kalmthout kennen. Door
de anti-Joodse maatregelen van de bezetter moesten Helga, Klaus en de sinds 1940 bij de Deens inwonende Duits-joodse vluchtelinge Gerda Nothmann
naar het speciaal opgerichte Joods Lyceum in Den
Bosch (1941-1943). In die tijd werd Helga verliefd op
Kees van den Berg. In 1942 begon de deportatie van
de Joden. Die van de familie Deen werd vanwege hun
werkzaamheden voor de Joodse Raad uitgesteld tot 1
juni 1943. Zij werden overgebracht naar Kamp Vught.
Al vanaf de eerste dag hield Helga daar een dagboek
bij, een aangrijpende en ontroerende getuigenis van
het dagelijks leven in een concentratiekamp. Op 2
juli 1943 werd de familie Deen getransporteerd naar
Westerbork. Op 13 juli werden vanuit Westerbork
2417 Joden afgevoerd naar Sobibór in Polen, onder
hen Willy, Käthe, Helga en Klaus. Op vrijdag 16 juli
1943 werden ze vermoord.
In 2005 zijn het dagboek en enkele brieven, die door
de zoon van Kees van den Berg (1923-2001) waren ondergebracht in het Regionaal Archief Tilburg,
openbaar gemaakt. In 2007 volgden de publicatie
‘Dit is om nooit meer te vergeten: Dagboek en brieven van Helga Deen 1943’, een Duitse en Italiaanse
(2008) vertaling. In 2010 is in het plantsoen op de
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hoek Telegraafstraat en Willem II-straat naast de synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente in Tilburg
een kunstwerk in de vorm van Helga’s portret geplaatst, een ontwerp van de Tilburgse kunstenares Margot Homan (1956). Sinds 2013 is de Helga
Deentuin (straatnamenbesluit 2007) ingericht ter nagedachtenis aan Helga Deen en met haar al de andere
Tilburgse slachtoffers van de Jodenvervolging. Hier
liggen ook enkele zogenaamde Stolpersteine (zie verder).

Justine Leonie (Tineke) Spier-Bendien (’s-Gravenhage
21-11-1920 – Mauthausen 19-3-1945)
Dapperstraat 1 (6-4-2010)
Hartog Benjamin van Dam (Zuidhorn 28-12-1882 –
Sobibor 11-6-1943)
Maria van Dam-Geens (Meppel 22-11-1882 – Sobibor
11-6-1943)
Abraham Elie van Dam (Zuidhorn 29-12-1911 – vermoord Midden-Europa 31-3-1944)
Estella van Dam (Groningen 18-6-1917 – Auschwitz
3-9-1942)
Gasthuisring (7-4-2019)
Alexander Gerson(s) (Tilburg 1-5-1869 – Auschwitz
6-9-1944)
Betje Gerson(s)-de Jonge (Eindhoven 1-7-1872 –
Tilburg 30-5-1941)
Louis van Leeuwen (Eindhoven 1-10-1897 –
Auschwitz september 1944)
Alexander van Leeuwen (Tilburg 12-4-1929 –
Midden-Europa 15-3-1945)
Helga Deentuin (18-6-2013)
Alfred Samuel (Freddie) de Wit (Amsterdam 5-4-1911
– Auschwitz 17-7-1942)
Herta Gottschalk (Geilenkirchen (Dld.) 6-10-1897
– Polen 21-9-1942); gescheiden van Salomon
Hollander; woonde Van Malsenhof 24.
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Stolpersteine voor Joodse
oorlogsslachtoffers
In Tilburg liggen momenteel 39 zogenaamde struikelstenen (Stolpersteine) verspreid over de stad. Deze
zijn geplaatst in de periode 2010-2019. Het zijn betonnen stenen met aan de bovenkant een vierkante
messing plaatje (10 x 10 cm) die de toevallige passant tot nadenken moeten stemmen: hier woonde
een Joods slachtoffer van de Holocaust. Ze zijn een
onderdeel van een internationaal project dat de Duitse
kunstenaar Gunter Demnig (1947) is begonnen onder
het motto: ‘Een mens is pas vergeten als zijn of haar
naam vergeten is’. Sinds 1997 zijn verspreid over 24
landen ruim 20.000 struikelstenen gelegd.

Helga Deentuin (5-2-2017)
Elisa Hollander (Tilburg 13-12-1920 – Auschwitz 219-1942)
Dochter van Herta Gottschalk; woonde Van Malsenhof
24.

Bredaseweg 422 (10-5-2015)
Emanuel Mendels (Almelo 22-10-1893 – Sobibor 9-41943)
Marthe Mendels-van Engel (Deventer 11-4-1897 –
Sobibor 21-3-1943)
Kitty Mendels (Tilburg 28-12-1920 – Sobibor 20-31943)
Catharina (Rini) Mendels (Tilburg 7-6-1923 – Sobibor
14-5-1943)
Donald Manuel Mendels (Tilburg 8-2-1928 – Sobibor
14-5-1943)

Koningsplein (5-2-2017)
Links van de voormalige bibliotheek, richting dienstingang:
Joseph Gompers (Gouda 14-10-1901 – Auschwitz 282-1943)
Paulina Gompers-Hollander (Antwerpen 23-9-1905 –
Sobibor 11-6-1943)
Anna Gompers (Tilburg 29-8-1932 – Sobibor 11-61943)
Maria Anna Catharina Gompers (Tilburg 8-9-1936 –
Sobibor 11-6-1943)
Dit gezin woonde in de inmiddels verdwenen Anna
Paulownastraat 6.
Rechts van de voormalige bibliotheek, richting
Piusstraat:
Amalia Adelberg-Hartog (Tilburg 1-10-1877 – Tilburg
4-4-1943)
Sebilla Hartog (Tilburg 12-4-1881 – Tilburg 4-4-1943
Deze zusters woonden aan de inmiddels verdwenen
Anna Paulownastraat 52. Zij zouden gearresteerd
worden, maar voor het zover kon komen stapten zij
beiden uit het leven.

Burgemeester Van Meursstraat 5 (15-1-2015)
Franz Robert (Bobby) Spier (Düsseldorf (Dld.) 7-71913 – Auschwitz 17-8-1942)

Lange Nieuwstraat 162 (12-10-2012)
Edith Helena Bartels (Tilburg 30-7-1940 – Auschwitz
6-10-1944)

Foto Cees van Raak, 2006.

Oranjestraat (5-2-2017)
Nabij de ingang van de Emmapassage:
Magdalena Hollander (Antwerpen 19-8-1881 –
Auschwitz 25-1-1943)
Paulina Jacobs-Hollander (Antwerpen 8-7-1883 –
Auschwitz 19-8-1942)
Salomon Hollander (Antwerpen 29-11-1885 – Sobibor
16-4-1943)
Zij woonden Oranjestraat 5.
Prof. Dondersstraat 77 (29-4-2011)
Bertram Polak (Tilburg 29-3-1918 – Birkenau 17-81942).
Tuinstraat 85 (24-11-2013)
Salomon Maurits Moerel (Breda 24-11-1877 –
Auschwitz 6-9-1944)
Clara Moerel-Visser (Utrecht 16-12-1888 – Auschwitz
6-9-1944)
Carolina Josina Emma Moerel (Tilburg 9-11-1909 –
Auschwitz 25-1-1943)
Tuinstraat 61 (7-4-2019)
Henri Gersons (Tilburg 8-11-1890 – Bergen-Belsen
15-1-1945)
Frida Henriëtte Gersons-van Embden (Amsterdam 145-1896 – baanvak Wittenberg-Berlijn-Lübbere 17-41945)
Waterhoefstraat 63 (7-4-2019)
Salomon Mozes (Amsterdam 25-11-1899 – Sobibor
16-7-1943)
Kaatje Mozes-Zilverberg (Amsterdam 27-10-1897 –
Sobibor 11-6-1943)
Martha Mozes (1925 – uit Auschwitz bevrijd)
Roosje Salke Mozes (Amsterdam 2-5-1928 – Sobibor
11-6-1943)
Horst Eichenwald (Lippstadt (Dld.) 13-7-1932 –
Sobibor 11-6-1943)
Horst Eichenwald was een pleegkind. Salomon Mozes
staat ook vermeld op de NS-plaquette waar hij werkte
als verbandmeester bij d’n Atelier.

Gedenktekens en oorlogsgraven op
begraafplaatsen
Op de meeste Tilburgse begraafplaatsen bevinden
zich wel een of meerdere graven van Tilburgers die
als gevolg van de strijd tegen Duitsland en de bezetting van Nederland om het leven zijn gekomen. We
noemen alleen de begraafplaatsen waar het gaat om
groepen personen en waar ook een specifiek gedenkteken is geplaatst.
Joodse begraafplaats
Delmerweg 15
De Joodse begraafplaats werd in 1855 in gebruik genomen. Achteraan staat een gedenksteen uit 1948
die herinnert aan de Tilburgse en Oisterwijkse Joden
die zijn vermoord in de Holocaust. Tekst op het monument: ‘DEZE STEEN / ZIJ EEN HERINNERING / AAN
ALLE BEWONERS / ONZER GEMEENTE / VERMOORD
/ IN DE JAREN DER BEZETTING / 1940-1945 / WIER
LAATSTE RUSTPLAATS / SLECHTS GOD BEKEND IS’.

Algemene begraafplaats
Gilzerbaan
In 1930 werden twee begraafplaatsen aan de Gilzer
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Foto Jan Stads, 2008.
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baan in gebruik genomen, een protestantse (Vred
ehof) en een openbare. In de periode 1940-1945
werden op de Algemene begraafplaats (rechts van
Vredehof, met een eigen ingang) de omgekomen
geallieerde militairen begraven. Na de oorlog volgden er op grote schaal herbegravingen. In 1950 verzocht de Imperial War Graves Commission toestemming om een blijvende aanleg te realiseren van de
overgebleven geallieerde graven op de Algemene
Begraafplaats. Het college van B & W stelde voor dit
doel kosteloos de benodigde grond ter beschikking.
Thans telt dit oorlogskerkhof nog 76 graven van geallieerde militairen. Tussen de graven van slachtoffers uit het Britse Gemenebest, liggen ook Polen en
Tsjecho-Slowaken.
Het onderhoud van het kerkhof berust bij de Common
wealth War Graves Commission, een internationale
organisatie die overal ter wereld geallieerde oorlogsgraven registreert en onderhoudt. De burgergraven
die eromheen lagen, zijn in de loop der jaren vrijwel
allemaal geruimd.

R.K. Begraafplaats Hasselt
Lambert de Wijsstraat 13
Bijna drie maanden na de bevrijding van Tilburg werden op 17 januari 1945 door de Duitsers twee granaten afgevuurd die neerkwamen in de Hasseltstraat,
vlakbij de kerk. De eerste granaat zorgde voor twee
gewonden, de tweede die een minuut later volgde, explodeerde tussen een groep mensen waardoor twaalf
doden vielen. Deze getroffenen werden gezamenlijk
begraven: Henricus A. van Roessel * 24 februari 1897
/ Christianus J.F. van Eijck * 6 augustus 1917 [deze
datum staat fout op de steen, hij werd geboren op 6
maart 1917] / Josephus A.M. Tuerlings * 4 maart
1901 / Johannes C. van Elteren * 23 april 1920 /
Antoinetta A. Wouters * 23 augustus 1924 / Josephina
J.M. Verhagen * 24 december 1903 / Jacomijna M.
van Vlijmen * 23 maart 1886 / Cornelis A. Mommers *
17 februari 1900 / Anneke Mommers * 10 maart 1934
/ Anny van Berkel * 19 juni 1930 / Gerard van Berkel *
25 maart 1932 / Tiny Mutsaers * 23 maart 1936.

R.K. Kerkhof Goirke
Goirkestraat 68
Op dit kerkhof staat een monument ‘Ter herinnering
aan alle gesneuvelden in de oorlog 1940-1945’. Het is
ingezegend op 27 oktober 2003. Er bevindt zich ook
het familiegraf Buster. Acht leden van het gezin van
H. Buster kwamen om het leven door een V-1-inslag
in de Minister Talmastraat achter de woningen 44 en
46 op 1 februari 1945. Bij die inslag waren totaal 22
doden, 6 zwaargewonden en 78 lichtgewonden te betreuren.

Bisschop Zwijsenstraat 66 (hoek Primus van
Gilsstraat)
Mariabeeld ontworpen door de beeldhouwer Niel
Steenbergen (1911-1997). In 1940 geplaatst in opdracht van buurtbewoners om bescherming te verkrijgen tegen oorlogsgeweld. Opschrift: ‘H. Moeder
bescherm ons’.
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Bescherming door en dank aan Maria
Al vanaf mei 1940 was het (o.a.) in Tilburg een gebruik om een zogenaamde Mariategel, voorstellende
Maria Altijd Durende Bijstand, naast voordeuren in te
metselen om Maria te vragen huis en haard en gezin
tegen oorlogsgeweld te beschermen. Dit gebruik ging
ook nog door in de maanden na de bevrijding en de jaren daarna om Maria te bedanken dat de oorlog goed
was doorstaan. De Tilburgers Anne-Marie Bakkum,
Frans Staps en Hélène van Kempen inventariseerden
ongeveer 1600 ingemetselde tegels naast Tilburgse
voordeuren.
In het Tilburgse straatbeeld zijn ook nog tientallen
Mariabeelden te zien die steeds door inwoners in de
oorlog of kort daarna zijn bekostigd om de hulp van
Maria in te roepen of om haar te bedanken. Hieronder
volgen er enkele.
Merodeplein (plantsoen)
Mariabeeld van Franse kalksteen (Savonnières), in
1943 opgericht op initiatief van de buurtbewoners
om bescherming van hun wijk af te smeken. In 1992
herplaatst. Het beeld is van de Tilburgse kunstenaar
Albert Verschuuren (1887-1953).

Boomstraat 81 (in de gevel van buurthuis ‘In de
boomtak’)
Mariabeeld in 1941 aangebracht in het patronaatsgebouw van de parochie H. Hart in opdracht van de
buurtbewoners ter bescherming van de wijk tegen
oorlogsgeweld. Van gebakken klei vervaardigd door
Jacques Maris (1900-1996).

P.F. Bergmansstraat 4 (in de tuin).
Mariabeeld van gebakken klei, ontwerp Charles
Vos (1888-1954), vervaardigd in opdracht van
de Herencongregatie van de parochie van het
Allerheiligst Sacrament en ingezegend op 29 augustus 1941. Het beeld is in 2007 gerestaureerd door
Charles Vergouwen.
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Cornelis de Vriendtstraat 36 (zijstraat Pironstraat;
in zijgevel).
Mariabeeld door Hein Koreman (1921-2012) van tufsteen, aangebracht op initiatief van de gezamenlijke
buurtbewoners, als blijk van dank aan Maria voor de
bevrijding van de stad. In 1987 van de gesloopte fabriek van A & N Mutsaers gehaald en hier herplaatst.
Onder het beeld een ingelijste oorkonde.

Christiaan Huijgensstraat (plantsoen)
Tufstenen Mariabeeld, ontwerp Jo Uiterwaal (18971972). De zuil is ontworpen door de Tilburgse architect N.H. Pontzen (1913-1979). Het is opgericht
op initiatief van het buurtcomité Trouwlaan in de
Hesperenstraat op de hoek met de Trouwlaan; thans
op plantsoentje aan de Christiaan Huijgensstraat.
Tekst voorzijde: ‘Ter dankbare gedachtenis van hen
die hun leven gaven in de jaren van verdrukking en
verzet 1940-1945’. De inzegening was op 5 mei 1946.
Midden jaren tachtig is het beeld gerestaureerd door
Charles Vergouwen (1946).

Rooseveltplein (plantsoen)
Dit bronzen Mariabeeld van Hein Koreman (19212012) werd geplaatst op initiatief van de buurtbewoners die daarvoor in 1956 een actie startten met de

bedoeling om het beeld toe te wijden aan de verzetsstrijders (het Rooseveltplein ligt aan de rand van de
Verzetsheldenbuurt). In een later stadium hebben de
bewoners echter de voorkeur gegeven aan een ontwerp dat Maria uitbeeldt als beschermvrouwe der
jeugd. Het beeld werd ingewijd op 15 augustus 1960.

Straatnamen
In de wijk Korvel ten zuiden van de Berkdijksestraat
en ingeklemd tussen de Ringbaan-West, de Laar
straat en het Rooseveltplein, ligt een aantal straten
die tussen 1950 en 1954 genoemd zijn naar Tilburgse
verzetshelden uit de Tweede Wereldoorlog. Zij zijn nagenoeg allen door de Duitsers om het leven gebracht.
Het zijn: Wim Berkelmans (1912-1944), Pater Bleijs
(1906-1945; omgekomen bij auto-ongeluk), Pieter
Brinkman (1919-1942), Jan Eras (1904-1944), Loek
Lansdorp (1921-1944), Joost van de Mortel (19191944), René Norenburg (1921-1945), Coba Pulskens
(1884-1945), Rob van Spaendonck (1916-1944), Cor
Wortel (1921-1944) en Johannes van Zanten (19111944).
In 2004 is ten westen van de Goirleseweg een
straatnaam naar Jef van Bebber (1904-1944) genoemd en in 2018 kregen tussen Lage Witsiebaan en
Rueckertbaan vier verzetsmannen een straatnaam:
Barend Busnac (1922–1944), Joop de Jong (1916–
1944), Albert Meintser (1920–1944) en Frans van
Spaendonck (1920–1945).

Mariakapel Delmerweg
De Mariakapel aan de Delmerweg in Tilburg heeft
Hein de Groot in 1950 laten bouwen door architect
Jos. Bedaux (1910-1989) als dank aan Maria voor het
overleven van zijn gezin van de Tweede Wereldoorlog.

Er zijn nog een aantal personen met een relatie naar
de Tweede Wereldoorlog waarnaar een straatnaam
is genoemd: Helga Deen (1925-1943; omgebracht
Joods meisje), dr. Titus Brandsma (1881-1942;
Dachau), minister Carel Goseling (1891-1941) en burgemeester mr. Jan van de Mortel (1880-1947, burgemeester van Tilburg 1940-1946).
Ten zuidwesten van de verzetsheldenbuurt zijn enkele
straten genoemd naar militaire bevelhebbers: kolonel MacAllister (hoofd 602 Detachment Civil Affairs,
na bevrijding van Tilburg hoofd bureau Civil Affairs),
generaal Sir Collin Barber (1897-1964; commandant
van de 15e Schotse Divisie die Tilburg bevrijdde op
27 oktober 1944), generaal Henry Crerar (18881965; bevelhebber Eerste Canadese Leger), schoutbij-nacht Karel Doorman (1889-1942; slag in de
Javazee), generaal Dwight Eisenhower (1890-1969;
opperbevelhebber van de Geallieerde strijdkrachten in Europa), generaal Sir Bernard Montgomery
(1885-1976); Brits commandant onder Eisenhower),
generaal George Patton (1885-1945; commandant
3e Amerikaanse Leger), maarschalk Lord Archibald
Wavell (1883-1950; Brits generaal en staatsman),
generaal Henri Winkelman (1876-1952; opperbevelhebber Nederlandse Leger). In dezelfde wijk zijn twee
straatnamen genoemd naar wereldleiders tijdens de
Tweede Wereldoorlog: Sir Winston Spencer-Churchill
(1874-1965); Britse premier) en Franklin Roosevelt
(1882-1945; Amerikaanse president).
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De veteranen van het 8e
Bataljon Royal Scots op
bezoek in Tilburg op 20
maart 1981. Zij poseren hier
onder het straatnaambord
van hun voormalige
bevelhebber generaal Collin
Barber. (Foto Jan Brieffies,
coll. Regionaal
Archief Tilburg)

Tanksoldaten van The Desert
Rats met bevrijde burgers
voor het Paleis-Raadhuis,
27 oktober 1944. (Foto Ad
van Ameijde, coll. Regionaal
Archief Tilburg. Ingekleurd
door Jan van Oevelen,
2019)
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Motorordonnace van The
Desert Rats op het feestelijk
versierde Wilhelminapark, dat
in de oorlog tot Noorderpark
was omgedoopt, 28 oktober
1944. (Foto Ad van Ameijde,
coll. Regionaal Archief
Tilburg. Ingekleurd door Jan
van Oevelen, 2019)

Wil Sterenborg (1923-2019)
Ed Schilders*

* Ed Schilders (1951)
is zelfstandig publicist
in Tilburg. Hij schreef
o.a. enige boeken over
Tilburgse onderwerpen en
de Tilburgse taal.

Wilhelmus Joannes Maria – Wil –
Sterenborg werd op 20 juli 1923 geboren
in Lichtenvoorde in de Achterhoek, tegenwoordig onderdeel van de gemeente Oost
Gelre. Hij overleed op 15 mei 2019 in Tilburg.
Door zijn aanleg voor de taalwetenschappen kon hij zich op latere leeftijd opwerken
van kantoorklerk en conciërge aan het
Sint Odulphuslyceum in Tilburg tot leraar
Nederlands en conrector van die school.
Daarnaast was Sterenborg echter vooral bekend wegens zijn taalkundige activiteiten.
Jarenlang was hij medewerker van het tijdschrift
Onze Taal als publicist maar vooral ook als expert
van de ‘Taaladviesdienst’. In die hoedanigheid werd
hij door de directeur van Onze Taal, Peter Smulders,
ook betrokken bij een jaarlijks terugkerende precaire
taalkundige opdracht: de correctie van de troonrede.
In Tilburg en omstreken profileerde hij zich vooral
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Wil Sterenborg (19232019). (Foto Jan Stads,
2008, coll. Ronald Peeters)

als corrector en kenner van het Tilburgs dialect.
Sterenborg ontwierp daarvoor een nieuwe, op de
klankleer gebaseerde spelling, en was een verwoed
verzamelaar van bewijsplaatsen, die hij vastlegde op
circa 8000 systeemkaarten.
Wil Sterenborg was het tweede kind uit een gezin dat
uiteindelijk tien kinderen zou tellen. Zijn vader was
kapper in Lichtenvoorde en zijn uit Tilburg afkomstige moeder was borduurster. Omdat Wil overduidelijk
aanleg had voor de studie, plaatsten zijn ouders hem
in 1938, na twee jaar mulo, op het kleinseminarie ‘De
Rooi Pannen’ in Tilburg. Daarvan werd hij in 1939 verwijderd, volgens eigen zeggen omdat hij ‘te kritisch’
was. Van een andere opleiding kon wegens financiële
omstandigheden geen sprake zijn. Kort na de Duitse
inval in Nederland verhuisde het gezin Sterenborg
naar Tilburg. Daar werkte Wil van 1942 tot en met
1944 bij Bureau Van Spaendonck, een organisatiekantoor en de latere Kamer van Koophandel. Na de
bevrijding solliciteerde hij bij het Gemeente Gasbedrijf
en Gemeente Electriciteitsbedrijf. Tijdens dat dienstverband volgde hij een schriftelijke cursus hoofdakte
Nederlands. Maar weer zat het tegen: hij mocht geen
examen doen, omdat hij geen onderwijsakte bezat.
In 1960 solliciteerde Sterenborg naar de functie van
conciërge van het Sint Odulphuslyceum, en hij trad
daar per 1 januari 1961 als zodanig in dienst. Zelf
noemde hij dat later ‘een springplank’ want ook daar
viel zijn taalkundige kennis al snel op. Vooral bij de
rector, de classicus Jos Brands, met wie Sterenborg
– zo wil althans de legende – soms Latijn sprak in
de lerarenkamer. Brands wist te bewerkstelligen
dat Wil per september 1967 werd toegelaten tot de
Katholieke Leergangen om voor de akte Nederlands
MO-A te gaan studeren. Zij het voorwaardelijk, want
in feite had Wil nog geen enkele opleiding afgerond.
De studie MO-A rondde hij in twee jaar af, waarna
hij op het Odulphuslyceum terugkeerde als leraar
Nederlands. In 1975 werd hij benoemd tot conrector,
in 1983 ging hij met vervroegd pensioen. Sterenborg
gebruikte de vrijgekomen tijd om zich nog meer toe te
leggen op Onze Taal (waarin hij al vanaf 1954 vooral
korte artikelen en ingezonden brieven publiceerde),
en zich verder te verdiepen in het Tilburgs dialect.
Als lid van de Heemkundekring Tilborch gebruikte hij
zijn kennis van spelling en klankleer om een nieuwe

Cartoon troonrede uit het
Brabants Dagblad van 16
september 1987.
(Coll. Ed Schilders)

schrijfwijze, ofwel notatiesysteem, te ontwerpen
voor het Tilburgs dialect. Daarmee kwam hij in conflict met de in die tijd vigerende spelling van medeheemkundige Vereijken. Sterenborgs contacten
met professor Weijnen, initiator en aanjager van het
Woordenboek van de Brabantse Dialecten, leidde ertoe dat het Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en
Naamkunde (onderdeel van het Meertens Instituut) de
nieuw ontworpen spelling niet zozeer ‘goedkeurde’ –
zoals later vaak beweerd is – maar wel als bruikbaar
en helder prees. Die erkenning bracht Sterenborg en
zijn medestanders in een lastig parket: ze werden geroyeerd als lid van de heemkundekring.
Minder kleingeestig was Peter Smulders, de directeur van het Genootschap Onze Taal. Bij het tijdschrift
stond Sterenborg niet bekend als een meegaand type
of iemand die zich in de moderne taalontwikkelingen
kon verheugen. Smulders had Sterenborgs vlijmscherpe taalkennis echter doorzien, en betrok hem
bij de meest precaire opdracht die een corrector kan
krijgen: de controle van de troonrede. Sterenborg en
Smulders togen samen tien jaar lang (1987-1996)
naar het torentje op het Binnenhof om daar de tekst
van de troonrede te corrigeren en al doende de premiers Lubbers en Kok voor taalkundige en stilistische
blunders te behoeden. Dat was in de tijd dat de tekst
van de troonrede nog niet uitlekte maar over de gang
van zaken in het ‘Torentje’ zijn later wel enige anekdotes in omloop gekomen. Bij een niet al te heldere
passage vroeg Sterenborg aan Wim Kok: ‘Wat bedoelt u hier eigenlijk?’ Kok antwoordde: ‘Geen idee,
maar laat het maar staan.’ Sterenborg: ‘Ja, maar dat
begrijpt toch geen mens.’ Kok: ‘Dat hoeft ook niet.’

Kok was volgens Sterenborg zelden tot een aanpassing van de tekst bereid. ‘Lubbers gaf ons altijd gelijk, maar met Kok valt niet te discussiëren.’ (NRC van
21 september 1999.) Toen Sterenborg ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag een vriendenboek
mocht ontvangen, schreef Ruud Lubbers daarin: ‘Wil
Sterenborg en koningin Beatrix hadden één ding gemeen: zij hadden altijd gelijk.’
Het dialect van Tilburg leerde Wil Sterenborg al
in zijn jeugd- en jongelingsjaren in het Gelderse
Lichtenvoorde. Van zijn moeder. Hij schreef daarover: ‘Twintig jaar lang had ze zich in het Tilburgs
uitgedrukt, wat vader wel verstond doordat hij jaren in Tilburg gewerkt had. Alle kinderen zijn eigenlijk tweetalig opgevoed, want vader sprak gewoon Lichtenvoords.’ Wat betreft dit dialect wordt
Sterenborgs verdienste in de regel beperkt tot het
ontwerp van het spellingsysteem en zijn verzameling
van bewijsplaatsen ofwel zijn enorme kaartsysteem.
Wil was een verzamelaar en een monnik maar hij
heeft zijn enorme verzameling nooit kunnen of willen
omvormen tot een groot woordenboek. Wat van die
verzameling gepubliceerd is, bestaat slechts uit een
drietal zeer beknopte woordenlijsten. Waarom Wil
blijkbaar nooit de behoefte gehad heeft om een definitief woordenboek van het Tilburgs te publiceren, is mij
nooit duidelijk geworden. Maar hoewel we dus geen
‘groot’ gedrukt werk op naam van Wil Sterenborg
kunnen noteren, moeten we wel vaststellen dat alle
Tilburgse dialectvorsers hun voordeel hebben mogen
doen met Sterenborgs deskundigheid en verzameling.
Zelden was Sterenborg zelf tevreden over die samenwerkingen. Vooral het woordenboek van Henk van
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talisering van Wil Sterenborgs verzameling Tilburgs
dialect afgerond. Bij die gelegenheid werden het
complete kaartsysteem én de zo typerende schrijfmachine overgedragen aan het Tilburgs Stadsmuseum.
Sindsdien heb ik de digitale variant op internet onderhouden en met steun van velen uitgebreid.
Wil Sterenborg was al in besloten kring gecremeerd
toen zijn overlijden op 21 mei in een advertentie in het
Brabants Dagblad door de familie openbaar werd gemaakt. Peter Smulders en de Stichting Tilbörgse Taol
namen daarna het initiatief de asbus te begraven in
het Gedenkbos in De Moer, tussen Tilburg en Loon
op Zand. Dat gebeurde op 29 juni 2019 in aanwezigheid van velen die met Sterenborg, die ongehuwd
was, hadden samengewerkt. De asbus werd begraven
bij een nieuw aangeplante beukenboom. Daarnaast
werd een plaquette aangebracht met een tekst in het
Tilburgs dialect.
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De overdracht van het
kaartsysteem én de
schrijfmachine door Wil
Sterenborg aan Ronald
Peeters, hoofd Stadsmuseum
Tilburg. Rechts Ed Schilders.
(Coll. Ed Schilders)

Houten plaquette in het
Gedenkbos in De Moer,
29 juni 2019.
(Foto en coll. Ed Schilders)

Rijen, Mèn Tilbörgs Wóórdeboek (1993) werd hem een
doorn in het oog toen bleek dat Van Rijen weliswaar
gebruikgemaakt had van Sterenborgs verzameling
maar vervolgens een eigen spellingsysteem had ontworpen.
In 2009 heb ik Sterenborg voorgesteld zijn complete
kaartsysteem te digitaliseren en op het internet toegankelijk te maken. Wat het internet precies was,
dat was Wil niet helemaal duidelijk. Hij beschikte nog
steeds over een schrijfmachine. Let wel, een machine die aan zijn wensen was aangepast: met een
zeer kleine letter. Op een van de toetsen had hij een
teken laten afvijlen en laten vervangen door de in de
dialectspelling zo noodzakelijke stomme e ofwel de
sjwa. De eerste proeven van die website liet ik hem
zien in de Openbare Bibliotheek van Tilburg. Hij vond
het prachtig maar begreep de omvang niet echt. Ik
zei dat het nog niet af was, maar dat we het stapsgewijs moesten opbouwen. Wil aarzelde. Ik wist hoe
ik hem over de digitale streep moest trekken en zei:
‘Het Woordenboek van de Nederlandsche Taal is ook
niet in één keer gepubliceerd.’ En dat snapte hij uiteraard meteen. Hij antwoordde: ‘Als je er dan maar niet
net zo lang over doet.’ Op 21 juli 2011 was de digi-

De gedigitaliseerde dialectverzameling van Wil
Sterenborg wordt voortgezet door de website
‘Woordenboek van de Tilburgse Taal’, onderdeel van
website www.cubra.nl. Deze website bevat ook pagina’s met uitgebreide bibliografische gegevens van
Sterenborgs publicaties. Het levensbericht hierboven
is voor een deel afgestemd op de biografische gegevens op deze site.
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Mijn rooie, roomse oma
Een familieverhaal van Ineke van Pelt,
waarin haar ‘Tilburgse’ oma Marie van
Pelt-Moelands (1893 -1973) centraal staat.
Meteen trok het mijn aandacht die combinatie van namen: Van Pelt en Moelands. Zou
het familie zijn van de socialist en vakbondsman Bart van Pelt en van Gidus Moelands
van d’n Atteljee en raadslid voor SDAP in
de jaren dertig? En inderdaad Marie was
getrouwd met Frans van Pelt, een neef van
Bart, en haar broer was Gidus Moelands. Ik
ken beide families, dat wil zeggen begin jaren ’70 van de vorige eeuw heb ik met een
dochter van Bart gesproken en ook een
aantal keren met Gidus Moelands (in de
Madeliefstraat) en met vele mensen uit de
Tilburgse ‘rooie familie’, die beiden goed
gekend hebben. Ik herken allerlei anekdotes

die de schrijfster opdist, maar komt ook voor
mij met nieuwe verhalen. Het sterkst vind ik
haar beschrijvingen van allerlei gebeurtenissen, die in de familie hebben plaatsgevonden. Het geeft tijdsbeelden van Tilburg vanuit een vrouwelijke invalshoek, een ‘Opzijperspectief’. Daar zijn weinig voorbeelden
van in de literatuur over Tilburg. Af en toe
moest ik denken aan Bij ons op de Heuvel,
dat afspeelt rond 1900 en veel over de
Tilburgse mentaliteit vanuit het perspectief
van een vrouw (weduwe) van een fabrikant
wordt beschreven. Bij Ineke van Pelt ligt dat
wel een slag anders. De Tilburgse beschrijvingen staan wat los van de lotgevallen van
haar familie. Soms twijfel ik of de beschrijvingen kloppen. Daarbij komt dat het ‘rooie’
van haar oma niet echt uit de verf komt. Ik
denk dat het heel begrijpelijk is, maar de titel
van het boek suggereert meer.
Voor mij, zoals ze geschetst wordt, is het gewoon een roomse oma ‘met sociale idealen
van rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en
solidariteit.’ (blz. 153) Het zijn idealen, die
door katholieken en socialisten gedeeld kunnen worden. Vandaar ook dat de katholieke
wever Bart van Pelt pas socialist werd, nadat
hij er zeker van was dat een katholiek socialist kon zijn. En voor Gidus Moelands lag het
nog eenvoudiger: hij werkte bij d’n Atteljee
en daar werd je niet ontslagen om je opvattingen. Dat gold ook voor de man van Marie,
die daar werkte. Doordat Marie en haar familie van buitenaf kwam, Riel en Gilze-Rijen,
en velen bij d’n Atteljee werkte, was er ruimte om iets breder te denken. Toch bleef zij en
het merendeel van de familie (ook bij de Van
Pelten) katholiek met een klein ‘rooi randje’.
Eens hoorde ik iemand van de Tilburgse
‘rooie familie’ zeggen: ‘Een goed katholiek
kan alleen socialist zijn.’ Ik geloof niet dat
Marie dat beaamt zou hebben, maar in die
zin is ze voor mij wel een rooie, roomse oma.
Ondanks bovenstaande kanttekeningen wil
ik het boek toch graag aan de lezer aanbevelen. Het is geschreven vanuit invalshoeken, die we te weinig gewend zijn in het
Tilburgse: het vrouwelijk perspectief en vanuit het leven van een gewoon Tilburgs gezin.
Ton Wagemakers
Ineke van Pelt, Mijn rooie, roomse oma (Z.pl.,
Uitgeverij OPZIJ, 2019), 192 blz., Paperback,
ISBN 978-94-92851-02-4, € 17,95.

Heemkundekring Tilborch 50 jaar
Met speciale lezingen en een feestavond
viert de Tilburgse heemkundekring in december dat zij vijftig jaar geleden werd
opgericht. Maar ook wordt er een boekje
uitgebracht waarin de halve eeuw ‘eigen’
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geschiedenis uit de doeken wordt gedaan.
Eigenlijk is er van een heruitgave sprake,
want reeds bij het veertigjarig jubileum
kwam de vereniging met een kleine publicatie. Auteur was toen wijlen Frans Kense.
Voor het relaas van het afgelopen decennium is verenigingslid en tekstschrijver Theo
van Etten verantwoordelijk. Zoals we in de
inleiding kunnen lezen is de geschiedenis
van vijftig jaar heemkundekring ‘Tilborch’ er
een van pieken en dalen. De vereniging kent
stabiele, maar ook roerige tijden. Variërend
van jaren waarin de kring zich in een grote
populariteit mag verheugen, tot momenten
waarin de opheffing van de vereniging als
een zwaard van Damocles boven het hoofd
hangt. De oprichting van een heemkundekring blijkt in Tilburg sowieso geen appeltje-eitje. Drie keer eerder wordt een poging
ondernomen om een ‘kring voor heemkundigen’ van de grond te krijgen. Uiteindelijk
blijkt de vierde poging in december 1969
succesvol.
Kees Verwey, Antonie Kok, nr. 13 ‘Meditatie’, 1954.
(Coll. Rijksmuseum, Amsterdam)

Tussen 1970 en 1983 geeft men een eigen
tijdschrift uit. Eerst met als titel Historische
Bijdragen, later onder de naam Actum
Tilliburgis. De teloorgang van dit periodiek
staat even later aan de wieg van dit tijdschrift; Tilburg, tijdschrift voor geschiedenis,
monumenten en cultuur. Na de wat moeizame jaren tachtig ontstaat er in de jaren
negentig een toenemende belangstelling
voor erfgoed. De heemkundekring viert het
25-jarig jubileum groots en ook worden de
contacten met de gemeente en het gemeentearchief aangehaald. Aan het begin van het
nieuwe millennium krijgt de vereniging andermaal te maken met grote problemen. Een
nieuw bestuur zorgt echter vanaf 2007 voor
een creatieve en positieve sfeer. De lezingen
die worden georganiseerd zijn van een hoog
niveau en vooral op het gebied van de zorg
voor monumenten is de heemkundekring
een serieuze gesprekspartner voor andere
instanties. In vijf decennia heeft men zo een
aantal mooie successen behaald. Al blijft er
voor de vitale vereniging en haar werkgroepen genoeg werk te verrichten. Want ook het
naoorlogs en immaterieel Tilburgs erfgoed
kan een pleitbezorger goed gebruiken.
Sander van Bladel
Theo van Etten (red.), 50 jaar Heemkunde
kring ‘Tilborch’. 1969-2019 (Tilburg, uitgave
in eigen beheer, 2019), 50 blz., niet in de
handel.

Anthony Kok en Kees Verwey
Tot begin januari 2020 wordt in het
Dordrechts Museum de kunst van Kees
Verwey (1900-1995) getoond in de context
van zijn inspiratiebronnen. Een van die bronnen was de Tilburger Anthony Kok. Verwey
liet zich bewust beïnvloeden door de kunstenaars die hij bewonderde. De weerslag
die dit had op zijn werk en zijn ontwikkeling,
staat in deze tentoonstelling centraal. De
kunstenaar maakte verschillende tendensen in de schilderkunst mee. Regelmatig
greep Verwey het werk van anderen aan om
zijn eigen schilderijen verdieping te geven.
Niemand kan immers, aldus de schilder;
“geheel op eigen kracht leven. Er is een onmisbare band nodig met de grote geesten
om ons heen. Om desalniettemin een eigen
plaats te veroveren”. Portretten, bloemstillevens en atelierinterieurs horen tot zijn belangrijkste onderwerpen. Verwey kwam al
op jonge leeftijd in aanraking met het werk
van onder anderen George Breitner, maar
het werk van Franse (post-)impressionisten
had evenzeer zijn weerslag. Later werd de
kunstenaar gegrepen door het werk van de
Cobra-beweging en vermaarde kubisten als

Picasso en Braque. De vaardigheid en veelzijdigheid van Kees Verwey wordt ook duidelijk in de bij de tentoonstelling verkrijgbare
catalogus.
In de bundel is een artikel opgenomen van
de Tilburgse dichter Jef van Kempen en
zijn dochter Hanneke over Anthony Kok.
Deze geboren Rotterdammer, werkzaam
als spoorwegemployé, vestigt zich in 1902
in Noord-Brabant. Tussen 1908 en 1952
woont Kok in Tilburg. Na het uitbreken van
de Eerste Wereldoorlog zal hij in de stad
dichter-schrijver Theo van Doesburg ontmoeten. Van Doesburg is op dat moment in
de buurt als soldaat ingekwartierd. Samen
behoren de beide mannen met de schilders
Huszár, Van der Leck en Mondriaan en de
architecten Oud en Wils tot de oprichters
van kunsttijdschrift en –stroming De Stijl.
Kok zal zelf ook in De Stijl publiceren. Onder
invloed van Van Doesburg is hij namelijk in
1915, als een van de eersten in Nederland,
gaan experimenteren met het schrijven van
klankpoëzie. Tot aan zijn dood zou Kok ook
duizenden aforismen schrijven die hij daarentegen nooit heeft gepubliceerd. Na zijn
vertrek uit Tilburg maakt Anthony Kok in zijn
nieuwe woonplaats Haarlem in 1953 kennis
met Kees Verwey.
Uit de eerste indruk van Verwey over zijn
ontmoeting met Kok spreekt nog weinig dat
aanleiding geeft voor fascinatie of vriendschappelijke band. Waarom Kok op het idee
kwam om bij Verwey langs te gaan is dan
ook niet duidelijk. Maar er was iets in Kok
dat Verwey aantrok, iets in zijn verschijning interesseerde hem. Mogelijk werd hij
geraakt door Koks mystieke en spirituele
levensvisie. Tijdens hun eerste ontmoeting
maakt Kees Verwey ook al een portret van
Anthony Kok. Gaandeweg moet hij het plan
hebben opgevat om daar een reeks van te
maken. De ideeën van Kok maken heel wat
in Verwey los. Zo zette Kok hem aan tot het
experimenteren met materiaal. Collegakunstenaars maken zich echter zorgen over
de invloed van Kok op Verweys stijl en werk.
Later zal Verwey vertellen dat de ‘confrontatie’ met Kok voor hem bijna leidt tot een
instorting, met terugwerkende kracht neemt
hij duidelijk afstand van zijn model. In 1955
wordt de, dan nog groeiende, reeks portretten van Kok voor het eerst getoond in het
Stedelijk Museum in Amsterdam. Verwey
maakt uiteindelijk bijna 50 werken van Kok.
Sander van Bladel
Laura van den Hout, Judith Spijksma, Linda
Janssen (red.), Kees Verwey en zijn idolen
(Dordrecht, Dordrechts Museum, 2019), 76
blz., ISBN 978-90-71722-30-1, € 11,95.

en de rijke geschiedenis van het dorp. Voor
iedereen die weer eens, al of niet met enige
weemoed, wil lezen over het oude treinstation, het begin van De Schalm of Boerderij
Denissen. Ook de bestuurlijke en ruimtelijke ontwikkeling wordt met grove streken
geschetst. Zo komen we al lezende bijvoorbeeld ook meer te weten over de gemeentelijke herindelingen, de groei van de dorpen,
het gemeentehuis en het raadhuis.
Sander van Bladel

Groeten uit Berkel-Enschot
In het weekend van zaterdag 5 en zondag 6
oktober 2019 werd het cultureel evenement
Groeten uit Berkel-Enschot met een gevarieerd programma afgesloten. Op diverse locaties waren er optredens geïnspireerd op
de verhalen van inwoners en de historie. In
de vier daaraan voorafgaande weken werd
er ook al flink uitgepakt. Het volledige gerenoveerde trappistinnenklooster Koningsoord
diende vanzelfsprekend een paar keer als
decor, maar er was ook van alles te doen
op andere plekken in Berkel, Enschot en
Heukelom. Er kon worden gewandeld en gefietst en er waren rondleidingen, exposities
en filmvoorstellingen. Bij de aftrap van het
evenement werd bovendien een leuk boekje
gepresenteerd.
Net als bij het evenement werd er bij de publicatie ook samengewerkt door de Stichting
Straat en het Stadsmuseum Tilburg.
Samenstellers Petra Robben en Berry van
Oudheusden stelden vele vragen. Hoe was
het om in Berkel-Enschot op te groeien, om
er een zaak te beginnen, om er naar school
te gaan? Hoe werd je ontvangen als nieuwkomer? Waar ging je uit in het weekend, bij
welke verenigingen was of ben je actief?
Ook de onontkoombare vraag wat men nog
weet van het spanningsveld tussen Berkel en
Enschot wordt niet geschuwd. De interviews
resulteerden in 22 kleurrijke portretten die
de hoofdmoot vormen van het boek.
De interviews worden geïllustreerd met
unieke foto’s uit de privécollecties van
de geïnterviewden en andere inwoners.
Burgemeester Theo Weterings, zelf inwoner
van Berkel-Enschot, schreef het voorwoord.
Met de verschillende thema’s die voor het
voetlicht worden gebracht hebben de auteurs niet de intentie een encyclopedisch
overzicht te bieden. Voor meer diepgang
zijn andere publicaties beter geschikt. Wel
biedt Groeten uit Berkel-Enschot een bloemlezing uit het vitale sociaal-culturele leven

Berry van Oudheusden en Petra Robben,
Groeten uit Berkel-Enschot (Tilburg, Stads
museum Tilburg/Stichting Straat, 2019),
116 blz, ISBN 978-90-77643-19-8, € 10,00.

Korvel, Oerle en Berkdijk
Zeer recent verscheen het boek ‘Korvel,
Oerle en Berkdijk’, samengesteld door
Ronald Peeters. Het is het 23e deel uit de
succesvolle boekenserie ‘In Tilburg’. Dit ‘fotoalbum’, zoals de auteur het zelf noemt, is
al weer het vierde deel in de reeks ‘Buurten
in Tilburg’. Eerder verschenen albums over
de Hasselt, Broekhoven, en Jeruzalem,
Koningshoeven en Armhoefse Akkers. Zoals
ook bij andere delen van de reeks kreeg
Peeters bij de samenstelling steun van particuliere verzamelaars. Aan dit boek leverde
Rien van den Berg een belangrijke bijdrage.
Daarmee komen tientallen beelden weer tot

leven die nooit eerder in gedrukte vorm verschenen zijn.
Het stadsdeel in het zuidwesten van Tilburg
dat in deze publicatie aan de orde komt kent
een lange geschiedenis. Een geschiedenis
waar wij om te beginnen meer over weten
door het archeologisch onderzoek dat er is
verricht. De oudste vondsten dateren zelfs
uit het Neolithicum (4900-2000 v.Chr.). Het
gebied is overigens sindsdien niet continu
bewoond geweest. De namen van de herdgangen Korvel en Oerle zijn al bekend sinds
de veertiende eeuw. De oudste molen van
Tilburg, die stond op de driehoek van de
Capucijnenstraat, Meelstraat en Paterstraat,
is van dezelfde periode. Vervolgens wordt
kort de ontwikkeling van het gebied in de
negentiende en twintigste eeuw geschetst.
Een ontwikkeling die heel anders was verlopen als het Nationale Wegenplan in 1816
ongewijzigd zou zijn ingevoerd. In tegenstelling tot wat oorspronkelijk de bedoeling was
kwam Tilburg namelijk wel aan een belangrijke oost-west verbinding te liggen.
Met de ook in dit deel van de stad opgekomen textielindustrie als katalysator ging het
daarna crescendo met Korvel en omgeving.
Al zien we dat de agrarische bebouwing
toch nog lang mede het straatbeeld langs de
‘linten’ blijft bepalen. Vanaf de jaren twintig
van de vorige eeuw wordt er onder leiding
van architect J.D. Meising met een aantal
bouwplannen hard gewerkt aan een uit-
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breiding van de stedelijke woningvoorraad.
Voor het zover is lenigen noodwoningen tijdelijk de hoogste nood. De tientallen mooie
luchtfoto’s in het boek laten duidelijk zien dat
het beeld van de stad verandert. De talrijke
straatgezichten die eveneens zijn opgenomen zullen vooral de mensen aanspreken
die een binding hebben met de wijk. Zij zien
Korvel steeds moderner worden. Er komt riolering en ook wordt er een tramlijn aangelegd.
De tot na de Tweede Wereldoorlog alom
aanwezige religiositeit zien we daarentegen langzaam uit beeld verdwijnen. Welke
jongere wijkbewoners zullen immers nog
de Sint Annakerk kennen? Maar bedrijvigheid kenmerkt Korvel, Oerle en Berkdijk tot
op de dag van vandaag. In grotere bedrijven
en in winkels wordt er hard gewerkt, al weten de bewoners zich na de gedane arbeid
ook goed in hun eigen buurt te ontspannen
en vermaken. In het laatste gedeelte van
het boek is er bovendien aandacht voor de
verschillende onderwijsinstellingen en voor
de militaire aanwezigheid in de wijk. Ook al
wordt de chronologie in het boek soms doorbroken en is de afbakening in thema’s niet
altijd even logisch, deze publicatie is ongetwijfeld voor velen een feest van herkenning.
Wie nog niet zo goed thuis is in de wijk maar
dat wel wil worden, moet het boek ook zeker
aanschaffen.
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Sander van Bladel
Ronald Peeters, Korvel, Oerle en Berkdijk
(Tilburg, Gianotten Printed Media, 2019),
In Tilburg, deel 23, 192 blz., ISBN 978-906663-097-0, € 18,95.

De geur van succes
Dit jaar heeft Het Noordbrabants Museum
een tentoonstelling over de Tilburgse
bloemschilders Gerard en Cornelis van
Spaendonck samengesteld. De begeleidende publicatie, De geur van succes. Gerard &
Cornelis van Spaendonck, bloemschilders in
Parijs is geschreven door Paul Huys Jansen,
een van de conservatoren die de tentoonstelling heeft samengesteld en georganiseerd.
In het voorwoord staat dat er in de publicatie
een nieuw beeld wordt gegeven van leven en
werken van de broers Van Spaendonck. Dat
maakte mij nieuwsgierig. Het tekstgedeelte
van het boek begint met de patriot Adriaan
van der Willigen, van 1795 tot 1802 drossaard van Tilburg. Van der Willigen verbleef
van 1802 tot 1805 in Parijs, waar hij contact
had met de broers Van Spaendonck. Van der
Willigens vierdelige serie Geschiedenis der

Gerard van Spaendonck, bloemstilleven, 1777. (Coll. Het Noordbrabants Museum, Den Bosch)

vaderlandsche schilderkunst sedert de helft
der XVIII eeuw is dan ook een belangrijke
bron voor de beschrijving van de levensloop
van Gerard en Cornelis van Spaendonck.
De broers Van Spaendonck waren afkomstig uit een welgestelde Tilburgse familie.
Hun vader was rentmeester van de heer van
Tilburg en Goirle. Gerard Van Spaendonck
(1746-1822) ging in de leer bij de historieen portretschilder Willem Jacob Herreyns
(1743-1827). Hij bleef zes jaar in Antwerpen
om het vak te leren, in 1769 vertrok hij naar
Parijs. Zijn jongere broer Cornelis (17561839) volgde hem later naar de Franse
hoofdstad. Gerard en zijn werk waren
een groot succes en al snel behoorde Van
Spaendonck tot de artistieke Parijse elite. In
1774 werd hij benoemd tot koninklijk miniatuurschilder van bloemen. Vanaf 1777 mocht
hij zijn schilderijen tonen op de tweejaarlijkse Salon, in 1781 werd Van Spaendonck
officieel lid van de Académie, in 1788 bestuurslid.

In 1789 breekt de Franse Revolutie uit.
Aangezien de Franse adel én Lodewijk XVI
tot de klantenkring van de Van Spaendoncks
behoorden, hielden de broers zich op de
achtergrond. Dit pakte goed uit: Onder het
nieuwe bewind werd Gerard benoemd tot directeur van de Jardin des Plantes, Cornelis
werd artistiek directeur van de porseleinfabriek van Sèvres. In 1804 werd Gerard van
Spaendonck onderscheiden met de orde van
de Légion d’honneur, vanwege zijn verdiensten voor het land.
Andere onderwerpen die in het boek aan
bod komen zijn: de leerlingen van de Van
Spaendoncks, de commerciële prenten
die Van Spaendonck vanaf 1799 uitgaf en
het bezoek van Adriaan van der Willigen.
Gerard van Spaendonck overleed op 11
mei 1822, hij ligt begraven op het kerkhof
van Père Lachaise in Parijs, tussen de groten der aarde. Cornelis overleed in 1839.
Vermeldenswaard is dat de nalatenschap
van de broers, beiden ongetrouwd en kin-

derloos, ten voordele kwam van hun broer
Jan Anthonie die in 1822 een overeenkomst
sluit met textielfabrikant Swagemakers
tot het oprichten van een lakenfabriek. Van
Spaendonck bracht het kapitaal binnen,
Swagemakers de kennis.
Het boek is prachtig vormgegeven. Het doet
volkomen recht aan het onbetwistbare vakmanschap van de broers Van Spaendonck.
Over de tekst ben ik iets minder enthousiast.
Ten eerste zijn er nog geen dertig pagina’s
tekst in het boek, ten tweede vind ik niet dat
er – zoals beloofd – een nieuw beeld wordt
gegeven van leven en werken van Gerard en
Cornelis van Spaendonck. Ik had gehoopt
dat er meer nieuwe informatie over de Van
Spaendoncks te vinden zou zijn. Ook het feit
dat de broers in de meest woelige periode
uit de Franse geschiedenis zich midden in
het epicentrum bevonden, wordt afgedaan
met enkele zinnen! Jammer. In de collectie
van Regionaal Archief Tilburg bevinden zich
brieven van de broers Van Spaendonck die
een mooi beeld geven van het leven (en persoonlijkheid) van de broers, maar ook van
de politieke situatie in Parijs. Jammer dat ik
daarvan niets terug heb gezien in het boek.
‘Lieve zusters en broer’, zo begint de brief
die Gerard van Spaendonck op 2 augustus 1815 aan zijn familie te Tilburg schrijft.
Hierin schrijft hij over de explosieve situatie
in het Parijs van 1815.
Op 18 juni 1815 was Napoleon verslagen bij
Waterloo. De bondgenoten Rusland, Pruisen,
Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk wilden
Frankrijk financieel verantwoordelijk stellen
voor de ‘Franse rebellie’. Geheel Vrankrijk
is overlast’, zo schrijft Van Spaendonck, ‘zij
hebben veel geleden door de hooge contributien en selver plunderingen’. Gelukkig
viel het in Parijs wel mee: ‘de Russchen,
Engelse, en oostenrijkers heeft men nergens
geen klagen van, zij gedragen hun zeer wel
in ’t generaal. Wij zijn hier te Parijs, daar de
gecoaliseerde vorsten thans resideren, van
plunderen vrij gebleeven. Hunne troepen en
de nationale gardes van Parijs swerven dag
en nagt door Parijs om alle verschillen en
baldadigheden te beletten ens voor te komen.’ De bondgenoten waren die zomer in
Parijs bijeen om te bespreken wat er met
Frankrijk gedaan moest worden. Dit resulteerde later dat jaar in het Tweede Verdrag
van Parijs. ‘Wij in onsen thuyn hebben niets
geleeden’, aldus Van Spaendonck. Zijn familie en vrienden maakten zich wel zorgen om
hem. Zo schrijft Gerard dat hij een brief uit
Haarlem heeft ontvangen van zijn vroegere
leerlinge, de bloemen- en vruchtenschilderes Henrietta (Jetje) Knip, die bang was dat
hij veel geleden had onder het bombarde-

ment en de plundering. Verder schrijft Van
Spaendock over alledaagse dingen (‘broer
Cornelis en ik varen zeer wel’ ), en informeert hij belangstellend naar het wel en wee
van zijn familieleden in Tilburg: ‘Ik hoop dat
Toontje en zijn beminde gelukkig zullen zijn
en ben blijde dat Trees weer herstelt is.’ Hij
sluit af met de prangende vraag: ‘heeft uw
nog deselve meyt?’
Concluderend kan ik zeggen dat het boek
prachtig is vormgegeven. De geur van de
bloemen spat bijna van de pagina’s af. Er had
wel wat meer – en diepgravend – onderzoek
gedaan mogen worden naar de broers Van
Spaendonck. De werken van Adriaan van
der Willigen zijn inderdaad een interessante
bron, maar lang niet de enige bron. Iets meer
onderzoek had er wel gedaan mogen worden, want het tekstgedeelte, hoewel goed
geschreven, biedt geen nieuwe inzichten. Als
ik het boek in een woord zou moeten samenvatten: smaakvol (net als de tentoonstelling
overigens).

De bevrijding van het papier
In De bevrijding van het papier schetst Ed
Schilders de situatie waarin Tilburgse kranten, de Leeszaal, de volksbibliotheken, en
lezers tijdens de bezettingsjaren kwamen
te verkeren. Opmerkelijk genoeg blijken het
in veel opzichten gouden jaren te zijn voor
de leescultuur. De bevrijding maakte, paradoxaal genoeg, radicaal een einde aan deze
bloeitijd. Afwisselend met meer algemene
hoofdstukken beschrijft Schilders een aantal
daarmee samenhangende bijzondere boekgeschiedenissen, waaronder het verhaal van
een boek dat vanuit Toronto in de bibliotheek
van de Fraters terechtkwam en zich tegenwoordig weer in Toronto bevindt.
Ed Schilders, De bevrijding van het papier,
75 jaar vrijheid voor boeken, kranten, bibliotheken en lezers (Tilburg, Gianotten Printed
Media i.s.m. Stichting dr. P. J. Cools MSC,
2019), In Tilburg deel 24, 48 blz., ISBN 97890-6663-098-7, € 9,50 (Verschijnt 1 november 2019).

Astrid de Beer
Paul Huys Janssen, De geur van succes.
Gerard & Cornelis van Spaendonck, bloemschilders in Parijs (Zwolle, WBooks, 2019),
112 blz., ISBN/EAN: 978 94 625 8312 2,
€ 24,95.
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