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Ten geleide
In de gangbare definitie is erfgoed iets wat ons uit het verleden wordt toebedeeld
of aangereikt met de opdracht er iets mee te doen en het door te geven aan de
mensen die na ons komen. De betekenis van erfgoed ligt in de bijdrage die het
levert aan ons identiteitsbesef. Erfgoed mag dan wel per definitie iets van of uit
het verleden zijn, maar volwaardig erfgoed moet betekenis hebben voor het heden
en tegelijk een zinvolle rol kunnen spelen in de toekomst.
In dit tijdschrift drie artikelen waarin bekende onderdelen van het Tilburgse erfgoed van uit een originele invalshoek worden bekeken. Petra Robben gaat in haar
bijdrage in op de veranderende waardering van het standbeeld van Peerke Donders. Weliswaar anders dan voorheen is het geloof in de ‘apostel der melaatsen’
nog steeds sterk. Maar de groeiende behoefte aan kennis, meer context én dialoog valt tegelijkertijd ook niet te ontkennen.
De jonge historicus Lukas de Kort neemt in zijn artikel een heel ander stuk ‘geconstrueerde’ geschiedenis onder de loep. Na een eeuw lang verboden te zijn geweest speelt het Tilburgse carnaval al weer ruim een halve eeuw een belangrijke
rol in de samenleving. De Kort onderzocht met name de symboliek die bij deze
transformatie van belang was.
Joost Op ’t Hoog, beleidsmedewerker bij de gemeente Tilburg, schrijft over de
(her-)waardering van de naoorlogse architectuur in het monumentenbeleid. Hij
maakt ons onder meer duidelijk dat we bij monumenten overigens niet alleen
moeten denken aan gebouwen.
Met de vaste rubriek ‘Tilburg kort’ sluiten we dit tijdschrift af.
De redactie
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Katholiek of koloniaal?

De veranderende waardering van het
standbeeld van Peerke Donders
Petra Robben*
* Petra Robben MA
(1961) studeerde
Cultuurwetenschappen
aan de Open Universiteit.
Vanuit deze studie en
haar werkzaamheden bij
Stadsmuseum Tilburg
deed zij onderzoek naar de
veranderende waardering van
het standbeeld van Peerke
Donders.
Het oprichtingscomité van
het standbeeld van Peerke
Donders in 1926. Op de
voorgrond mevr. H. ErasJanssen, J. Ackermans, J.
Mannaerts en pater M. van
Grinsven CssR. (Foto Leo
van Beurden, coll. Regionaal
Archief Tilburg)

Al vanaf 1926 staat er een standbeeld aan
de rand van het Wilhelminapark in Tilburg.
Het hardstenen monument bestaat uit een
voetstuk en een bronzen verbeelding van
twee mannen, de een met een Europees
uiterlijk, de ander is een zwarte geknielde
man. Op de sokkel staat de tekst ‘Petrus
Donders’, op de rechterzijde hangt een
bronzen schildje met daarop een zeilschip,
en op de linkerzijde is het gemeentewapen
van Tilburg te zien.
Volgens de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE)
heeft het standbeeld niet alleen ensemblewaarde,
maar is het belangrijk vanuit zowel kunst- als cultuurhistorisch perspectief.1
Bijna honderd jaar later staat het standbeeld nog altijd

op dezelfde plek. Op wat incidenten na, zoals opties
om het beeld te verplaatsen vanwege onder andere
de installatie van een elektriciteitshuisje, waren er in
de afgelopen eeuw geen spraakmakende voorvallen
rondom het standbeeld van Petrus Donders, in de Tilburgse volksmond Peerke Donders genoemd. Groot
was dan ook de schok toen het Brabants Dagblad in
januari 2018 kopte met een opiniestuk van Tilburger
Herman Fitters: ‘Donder op! Standbeeld van Peerke
Donders kan niet meer!’ In een scherp betoog uitte
de auteur de hoop dat het standbeeld zijn honderdste
verjaardag niet zou vieren, althans niet op deze plaats
of in deze vorm.2
In dit artikel wordt uiteengezet hoe de waardering
van het standbeeld veranderde vanaf de jaren 1920
tot en met het heden. Daarvoor zijn primaire bronnen
gebruikt, evenals digitale media om het hedendaagse debat te duiden. De auteur is zich ervan bewust
dat de recente bronnen uiterst selectief zijn. Er is
geen onafhankelijk onderzoek gedaan onder een
representatie van de hedendaagse bevolking van
Tilburg waarbij gevraagd is naar de waardering van
het standbeeld. De aangehaalde personen vertegenwoordigen evenmin een bepaalde groepering in de
Tilburgse samenleving.

Peerke Donders, Koning der Eeuwen
We gaan terug in de tijd naar 1 augustus 1926, de dag
waarop het standbeeld werd onthuld. Heel Tilburg leek
uitgelopen, er was een ware volksmassa op de been.
De hoek van het Wilhelminapark was afgezet voor al
het verkeer, zelfs de tramlijn naar Waalwijk was stilgelegd.3 Een dag voor de onthulling werden alle inwoners
van de stad opgeroepen om hulde te gaan brengen:
"Roomsch Tilburg viert morgen feest. Alle bewoners
der stad … waar zij in onze stad ook wonen, in de
drukbevolkte centra of in de meer rustige buitenwijken, in het Noorden of Zuiden, in Oostelijke of Westelijke richting, allen zonder uitzondering zijn uitgenodigd samen te komen bij het bronzen standbeeld in
het Wilhelminapark."4
De oproep had effect. Onder tromgeroffel en trompetgeschal van fanfares, handgeklap, gejuich en een
‘nieuwerwetse koepel van elektrisch licht’, werd het
standbeeld onthuld. Onder andere de bisschop van
Den Bosch en de vicaris van Suriname waren aanwezig bij deze heuglijke dag. Gesproken werd van een
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De onthulling van het
standbeeld van Peerke
Donders aan het
Wilhelminapark op
1 augustus 1926.
(Foto Schmidlin, coll.
Regionaal Archief Tilburg)
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gloriedag voor Petrus Donders zelf en alle Tilburgers.
Peerke was een held in de ware Christelijke caritas,
zelfs in de navolging van Jezus Christus. Nadat het
aanwezige volk Peerke Donders toezong met ‘Aan U,
o Koning der Eeuwen’, trok er een défilé langs het
standbeeld, bestaande uit maar liefst zeventig organisaties en verenigingen uit Tilburg. De aanwezigen
hadden iets meegemaakt wat nadien nauwelijks
onder woorden kon worden gebracht. “Het was iets
groots, iets subliems."5
Niet alleen Tilburgers betoonden Peerke Donders eer.
Hij werd in het weekblad Katholieke Illustratie omschreven als verbonden aan ‘onze Nederlandse kolonie Suriname’. Hij was de glorie van de kerk van
Nederland, naar wiens zalig- en heiligverklaring alle
‘Katholieken van ons vaderland’ vurig uitzagen.6 Een
aardse grootsheid werd aan Peerke Donders toegeschreven: "Het onbekende kind van den Heikant,
de vrome parochiaan van ’t Goirke, de voorbeeldige
Seminarist van Sint Michielsgestel en Haaren, de
onvermoeide missionaris van Suriname, de heilige
redemptorist door God verheven, van het verlaten
melaatsen-etablissement Batavia, naar alle streken
van de kolonie Suriname, naar stad en dorp van zijn
vaderland, naar de landen van Europa en de andere
werelddelen."7
Peerke Donders was zo populair dat het standbeeld
niet alleen gelovigen zou trekken van kerken en kapellen uit Tilburg, maar van heinde en verre zouden
pelgrims het standbeeld weten te vinden.8 Het geloof
in Peerke Donders was ijzersterk. Zodanig dat een
pater redemptorist voorspelde dat het hardstenen en
bronzen monument eerder zou vergaan, dan de roem
van Gods Eerbiedwaardigen Dienaar.9 Waar kwam die
intens katholieke devotie vandaan?

Constructie van katholieke identiteit
Al in de negentiende eeuw, tijdens het proces van
natievorming van Nederland, werkten de katholieken
aan de constructie van een eigen identiteit. Volgens
onderzoeker Albert van der Zeijden was het hebben van een gezamenlijke Nederlandse katholieke
geschiedenis richtinggevend voor het heden en de
toekomst. Collectieve herinneringen, verhalen, tra-

dities en helden waren van belang.10 In 1917 is in
de Nieuwe Tilburgsche Courant dan ook te lezen de
katholieke streken een ‘afgeslepen gevoel’ hadden
overgehouden aan het overheersende protestantisme. Veel mensen durfden niet met hun godsdienst
voor de dag te komen die lange tijd immers alleen
binnenskamers geuit mocht worden. Hoe mooi zou
het zijn om katholieke standbeelden een prominente
plaats te geven op openbare pleinen van de steden.
In veel media in het interbellum lezen we over ‘groote
mannen’ die hulde verdienden in de openbare ruimte.
Een zo katholieke stad als Tilburg had daar alle recht
op. Het eerste standbeeld dat de katholieke identiteit
tot uitdrukking bracht kwam in het hart van de stad
te staan. Het was 1921 en Tilburg kreeg een standbeeld voor de Goddelijke Koning, het H. Hart. Het geld
hiervoor werd bijeengebracht door de Tilburgers.11 De
toon was gezet. De massale giften en de collectieve hulde aan het standbeeld op de Heuvel smaakten
naar meer.

Peerke Donders, de beste van de twee
In hetzelfde jaar dat het H. Hartbeeld werd geplaatst
gaf de priester P.C. de Brouwer een lezing aan de
vereniging Noorderbelang. Een vereniging van inwoners van boven de spoorlijn die de stad verdeelde in
noord en zuid. De lezing ging over twee ‘Dondersen’,
waarvan er duidelijk een de voorkeur van de priester had.12 Zo werden de tijdgenoten Petrus Donders
(1809-1887) en Franciscus Donders (1818-1889)
met elkaar vergeleken. Waar de ene opgroeide aan
de rand van de hei, ‘waar het zo stil was als in de
woestijn’, zag de tweede het levenslicht in de Nieuwlandstraat, een omgeving die op een stad begon te
gelijken. Beide Dondersen begonnen in 1831 aan een
priesterstudie, die alleen door Petrus werd afgerond.
Franciscus zou zich aldus De Brouwer ontwikkelen
tot een wetenschappelijke medische grootheid, een
‘materialist’, waarin er weinig was overgebleven van
het eenvoudige Brabantse geloof. Voor De Brouwer
was de arme Peerke zijn hele leven het toonbeeld van
deugdelijkheid. Petrus had niets dan ellende gezien,
had gewerkt tussen mensen met ‘afgerotte ledematen’, had vooral gearbeid en gebeden, en zichzelf
geheel ontzien. Hij was altijd eenvoudig gebleven,
maar had een prachtige hoogstaande mensenziel.
P.C. de Brouwer deed dan ook een voorstel waar een
standbeeld voor Petrus Donders moest komen. Aangezien Peerke was geboren op de Heikant, gedoopt
in het Goirke, met stukken textiel langs ’t Lijnsheike
had gelopen, moest het standbeeld geplaatst worden
in Tilburg-Noord. In eerste instantie werd gedacht
aan het Julianapark. De priester riep de vereniging
Noorderbelang op tot actie. Tilburg-Zuid mocht zich
beijveren voor een standbeeld van Franciscus Donders, Tilburg-Noord maakte zich sterk voor de vereeuwiging van de Eerbiedwaardige Petrus Donders.13
“Gaat gij, Tilburg’s Noorderlingen, gaat gij voor. Laten
ze in ’t Zuiden nog talmen en sukkelen met Franciscus Donders, begint gij met de verheerlijking van uw
Petrus Donders, want Petrus Donders is de grootste
en de beste van de twee.”14

Noorderbelang in actie
De lezing was nog niet afgerond, of er werd al een
comité gevormd ter oprichting van een standbeeld.
De vereniging Noorderbelang bestond uit vooraanstaande personen die woonden aan het Wilhelminapark of de Goirkestraat; de bovenklasse van de lokale
samenleving woonachtig in statige fabrikantenvilla’s.
Enkele namen van bestuursleden zijn die van bekende fabrikantengeslachten, zoals H. Mannaerts,
H. Eras-Janssen en J. Ackermans, tevens wethouder
van Tilburg. Dit seculiere bestuur werd ondersteund
door lokale organisaties en pastoors, katholieke
raadsleden en redemptorist M. van Grinsven CssR
als vertegenwoordiger van de congregatie waartoe
ook Peerke Donders behoorde. Het erecomité bestond evenmin uit de minste personen, zoals de bisschop van Den Bosch mgr. A.F. Diepen, mr. Baron van
Voorst tot Voorst, de Commissaris der Koningin, de
provinciaal der redemptoristen pater J. Kronenburg,
de burgemeester van Tilburg dr. F. Vonk de Both en
de Tilburgers H. Blomjous, A. Arts en J. van Rijzewijk,
allen lid van respectievelijk de Eerste en Tweede Kamer. Naast een uitvoerend comité waarvan de leden
afkomstig waren uit Tilburg, werden er sub-comités
gevormd in Den Bosch, Helmond, Breda, Roosendaal,
Roermond en Haarlem.15 Het standbeeld vond aldus
bredere weerklank dan alleen in Tilburg.

Een uitvoerend comité onder voorzitterschap van J.
Ackermans, toog aan het werk. Om financiën bijeen te
brengen werd onder andere een ‘lichtbeeldenavond’
op touw gezet en een wandkalender vervaardigd. In
heel het land verschenen er in de lokale bladen en
tijdschriften oproepen om te doneren. Dat viel niet altijd mee, maar mede door de voortdurende steun van
de redactie van het weekblad Roomsch Leven kwam
het benodigde bedrag tot stand.16 De financiën waren
echter niet overvloedig, wat ook tot uitdrukking kwam
in de uitgezette prijsvraag onder het Sint Bernulphusgilde, een landelijke vereniging voor kerkelijke kunst
en oudheidkunde. De kunstenaars mochten wel ontwerpen indienen, maar zij kregen geen vergoeding.
Daarbij was er in plaats van een officiële jury een beoordeling in besloten kring. Vanuit het gilde luidde de
reactie dat er waarschijnlijk niet voor het beste monument gekozen zou worden, maar ‘het vleiendst-geteekende’. Het zou leiden tot schade van zowel de
monumentale kunst, de reputatie van het uitvoerende
comité en de kunstenaar. Zolang er geen financiële
vergoeding tegenover stond, werd de prijsvraag niet
uitgezet onder de aan het gilde verbonden, katholieke
kunstenaars.17
In diverse archieven ontbreekt vooralsnog het dossier waarin de prijsvraag is omschreven, evenals het
beoordelingsrapport. Bekend is wel dat er vier inzenders waren. De keuze viel op het ontwerp van J.P.
Maas en Zonen (Haarlem), dat werd uitgevoerd door
P.G. du Chateau en Zonen (Rotterdam/Schiedam). De
beeldhouwer was er in geslaagd om de ‘Apostel der
melaatschen’ uit te beelden in zowel de geestelijke
als de lichamelijke verzorging van de ‘ongelukkigen’.
Dit verbeeldt in het verlossingsteken, dat aan de
‘arme lijder’ werd getoond, en de hand op het omzwachtelde hoofd van de melaatse.18

Leidend versus lijdend
In contemporaine bronnen zien we dat de verbeelde
Peerke steeds met hoofdletters wordt aangeduid als
de ‘Dienaar Gods en de Apostel’. De melaatse wordt
nergens met een hoofdletter geschreven, is de ‘ongelukkige’ van de twee en lijder met een lange ij. Vanuit
‘vertrouwelijke goedheid’ krijgt hij een hand op het
hoofd en wordt hem het kruisteken voorgehouden
als verlossingsteken. Het huidige standbeeld aan het
Wilhelminapark verbeeldt een scène uit de negentiende eeuw, ten tijde dat Peerke Donders werkzaam
was in Suriname. De manier waarop beide personen
verbeeld zijn, weerspiegelt het gedachtegoed van de
jaren 1920 waarin Peerke Donders leidend is, en de
geknielde zwarte lijdend voorwerp. Hoe ongelukkiger
de melaatse, des te groter is de heldenrol van Peerke
Donders.
Gipsen model van het
standbeeld van Peerke
Donders door J.P. Maas
en Zonen te Haarlem.
(Katholieke Illustratie 1926,
coll. Regionaal Archief
Tilburg)

Uit publiciteitsuitingen is op te maken waar de geknielde zwarte voor staat. Zo wordt er in Nederlandse
media gesproken over arme melaatsen en zelfs ‘barbaren’. De missionaris moest zich er behelpen met
een ‘stamelend neger-dialect’.19 In de leprozenkliniek
verzorgde Peerke ‘verminkte stumpers’ in een om-
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geving met een ondragelijke stank, waar een ‘weeë
lucht’ hing en lichamelijke ellende de boventoon
voerde. De plek waar Peerke verkeerde was die van
de ‘meest ongelukkigen’, de ‘meest ellendige schepselen op Gods aardbodem’.20 Het mag duidelijk zijn
dat Peerke een ‘hel’ had overleefd. Lezen we Surinaamse kranten, zoals De Surinamer, dan is de terminologie minder afschrikwekkend wanneer er gesproken wordt over ‘melaatsen en arme verpleegden’.21
De rol van Peerke mag in Nederland dan zijn uitvergroot, ook uit het Caribische blad Amigoe blijkt
waardering. Zo wordt geschreven dat Peerke werd
verwelkomd door vrije kleurlingen en - zwarten, die
in armoede en in slavernij waren opgegroeid. Ze
vormden de onderkant van de samenleving en waren
dan ook dankbaar voor de belangstelling en sympathie van de katholieke missionarissen en die van de
Hernhutters, een Evangelische Broedergemeente, de
enige blanken die belangstelling toonden. Peerke
was onvermoeibaar toegewijd aan zijn medemensen,
vooral aan de meest verstotenen en meest verlatenen.22 Het goede werk van Peerke valt aldus niet te
ontkennen, maar waarom werd hij zo groots uitgemeten?

Missionarisromantiek
Toen de overzeese missionering vanaf het begin van
de twintigste eeuw een vlucht nam, bracht dat voor
katholiek Nederland een nieuw hoogtepunt en een
vooraanstaande positie in de katholieke wereldkerk.
Er ontwikkelde zich een ware ‘missionarisromantiek’,
waarin heiligen een belangrijke rol speelden.23 De
missionarissen waren helden die avonturen beleefden in verre overzeese gebieden. Hun ‘ware missieliefde’ en ‘Christelijke offervaardigheid’ kwam regelmatig voor het voetlicht in ‘propagandaliteratuur’,
zoals missieverhalen in tijdschriften, op kalenders,
brochures en boeken.24
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Dat Peerke Donders in de context is te plaatsen van
de missionarisromantiek ten tijde van het Interbellum, blijkt wel uit de talloze gedenktekens die voor
hem zijn opgericht. Al in 1913 werd een standbeeld
van hem geplaatst boven in de gevel van het naar
hem vernoemde patronaatshuis op de Schans. Later
is het beeld nagemaakt en op het nabijgelegen kerkhof geplaatst. In 1923 kwam er op Peerkes geboortegrond een eerste gedenksteen, evenals een waterput,
waaraan wonderbaarlijke krachten werden toegeschreven. In 1931 werd het geboortehuis van Peerke
Donders gereconstrueerd en in 1933 kwam er een
tweede monument, ontworpen door de Roermondse
beeldhouwer K. Lücker.25
Waar Peerke fungeerde ter identificatie met de missionarisheld, had hij een tweede rol te vervullen, namelijk om identificatie met het socialisme tegen te
gaan, zo stelt de antropoloog Karin Bijker.26 Zo was
er in 1922, naast Franciscus Donders een tweede
persoon – op nationaal niveau – waarmee Peerke
werd vergeleken. Het was Domela Nieuwenhuis, die
getypeerd werd als een anarchist en een rumoerige
onruststoker onder de Nederlandse arbeiders, met
zelfs een gevangenisstraf op zijn geweten. In de man
zouden duisternis en licht en ondeugd en deugd tezamen komen.27 Daartegenover stond Peerke Donders
als toonbeeld van gehoorzaamheid voor de katholieke
opstandige arbeiders. Een Tilburgse heilige was goed
te gebruiken door zowel de kerkelijke - als de gemeentelijke macht.28
Het initiatief voor het standbeeld in Tilburg kwam
dan ook op het juiste moment. Peerke Donders als
deugdelijk voorbeeld om de arbeiders weg te houden van de klassenstrijd en bezoeken aan dancings
en bioscopen. Echter, het goede voorbeeld ten spijt,
de arbeiders identificeerden zich niet altijd met deze
weverszoon die in hun ogen, in plaats van te werken,
de hele dag zat te bidden. Ook het feit dat er ‘Petrus
Donders’ op de sokkel stond en de positionering tussen fraaie fabrikantenwoningen aan het deftige Wilhelminapark droegen niet bij aan identificatie met de
Tilburgse heilige. Arbeiders hadden meer met de kapel en het eenvoudige wevershuis aan de Heikant dan
met de statige, in brons gegoten Peerke.29 Het waren
niet zozeer de Tilburgse arbeiders die Peerke blijvend
eerden, het waren de redemptoristen zelf.

De rol van redemptoristen

Het beeld van Peerke
Donders in de gevel van het
patronaat van de Heikant op
de Schans, 2020.
(Foto Petra Robben)

Al vanaf de negentiende eeuw verschenen er talloze publicaties over Peerke Donders, geschreven
door redemptoristen, waarbij M. van Grinsven CssR
(1885-1950) de boventoon voert, gevolgd door N.
Govers CssR (1879-1957) en J. Kronenburg CssR
(1853-1940). Wellicht dat er door hun overlijden in de
daaropvolgende decennia nauwelijks meer publicaties verschijnen. Pas met de zaligverklaring in 1982
komt er nog een geschiedschrijving van Peerke Donders zelf met Peerke Donders. Schering en Inslag van
zijn leven van J. Dankelman CssR (1914-1989). Na
1982 gaan de publicaties niet meer over het leven

er mogelijk nieuwe vereerders worden gezocht.34 Het
gaat vanaf de jaren 1990 echter niet alleen om de
afnemende devotie en de toenemende onbekendheid
met Peerke Donders. Het verhaal van de geknielde
zwarte dient zich aan.

‘Ongelijke raciale herkomst’
De student die met tante zuster langs het beeld wandelde, bezag ‘twee heren van ongelijke raciale herkomst’. De een omschreef hij als een blanke met een
‘opmerkelijk gevormd knuppeltje’ boven het hoofd
van een naamloze ‘donkergekleurde’. De zuster vond
het onbelangrijk: ‘gewoon een arm negerke in devotie
en verrukking op zijn knieën’. De student die het opnam voor de zwarte man, typeerde het standbeeld als
“denigrerend en bijna racistisch, zo anno 1992”.35 De
jongeling bleek zijn tijd vooruit. In de eenentwintigste
eeuw zien we het debat toenemen over raciale ongelijkheid en kolonialisme in standbeelden verbeeld.
Vooralsnog zijn er in Nederland geen standbeelden
van missionarissen als zodanig veroordeeld. Dat is
wel het geval bij twee Vlaamse missionarissen, tevens tijdgenoten van Peerke Donders.

De verbeelding van Peerke
Donders ten opzichte van de
lokale bewoners. Fragment
uit het monument van Peerke
Donders aan de Pater
Dondersstraat, 2008. (Foto
Ronald Peeters)

van Peerke, maar over de devotionalisering en betekenis ervan.30
Het feit dat vooral de redemptoristen Peerke hoog
hielden, komt voort uit de behoefte aan nieuwe heiligen. De in 1732 in Italië opgerichte congregatie had
pas sinds 1855 een Nederlandse provincie, inclusief
de missies in Suriname en Noordoost-Brazilië. Om
nieuwe novicen te krijgen was het aantrekkelijk wanneer er in Nederland een redemptoristen-heilige was.
Om Peerke zalig en liefst heilig te verklaren was ook
kerkelijke erkenning nodig. De pers speelde daarbij
een belangrijke rol. De Tilburgse rooms-katholieke
dag- en weekbladen droegen bij aan de triomf van de
arme, op de Heikant geboren Peerke.31
Gedurende de twintigste eeuw zien we een afnemende grootsheid in het woordgebruik. Werd hij door de
redemptoristen nog betiteld als ‘Een sterke man’ en
‘Een groot Nederlander in Suriname’, vanaf de jaren
1980 neemt die verbale grootsheid af. Bij een onthulling van een plaquette in Suriname in 1984 hoefde
Peerke zelfs ‘NIET op een voetstuk’ te staan. Hij zou
zichzelf omschreven hebben als ‘bescheiden, klein en
afhankelijk van God’.32
Van een grootse man, naar bescheiden en klein, blijkt
hij zelfs voor een jongere generatie geheel onbekend.
Zo lezen we in een column in 1992, over een student die met zijn tante nonneke al wandelend het
standbeeld aan het Wilhelminapark passeert. De non,
danig onder de indruk, verwijt haar neef dat hij de
‘beste man die Tilburg ooit had voortgebracht’ niet
eens herkent.33 Anno 1997 verklaart Karin Bijker de
afnemende devotie door vergrijzing en het uitblijven
van nieuwe novicen bij de redemptoristen. Volgens
haar komt er nauwelijks nieuwe aanwas en moeten

Pater De Smet, afkomstig uit Dendermonde (B), volbracht zijn negentiende-eeuwse missie in Missouri.
In Saint Louis, de plaats waar hij overleed, kreeg
hij al in 1878, vijf jaar na zijn overlijden, een standbeeld. Net als Peerke had De Smet een kruis in zijn
opgeheven hand, gepositioneerd tegenover twee inheemsen. In 2015 werd in Amerika het standbeeld
ongepast gevonden: het overwicht van het blanke ras
was een verbeelding van kolonialisme en slavernij. In
het thuisland België wordt het probleem niet begrepen. Want net als Peerke Donders wordt De Smet nog
steeds gewaardeerd. Hij leerde immers de inheemsen
de lokale taal, bekeerde mensen tot het christendom
en verbeterde de levensomstandigheden.36
Een tweede standbeeld dat wel in België ter discussie
stond, was in Wilrijk voor Pater De Deken, missionaris
in Congo en China. Het standbeeld kent eenzelfde opzet als dat van Peerke Donders. De Deken is staande
afgebeeld, aan zijn voeten een geknielde Congolees.
Overigens, dat missionarissen als avonturiers werden gezien, blijkt wel uit het opschrift: ‘Missionaris.
ontdekkingsreiziger in Tibet. Pionier in Congo’.37 “Onbehagen en bezorgdheid, voor de kinderen van Afrikaanse origine, die slachtoffer kunnen worden van
een foute beeldvorming over de verhoudingen tussen
wit en zwart”, zo luidt de aanklacht in Wilrijk, waar
het standbeeld sinds 1904 staat. “De hedendaagse
maatschappij bestaat uit diverse bevolkingsgroepen.
Denigrerende, koloniale elementen zijn aanstootgevend voor een aantal mensen.”38
Dat geldt dan weer niet voor een derde, en wellicht
de bekendste Vlaamse missionaris, pater Damiaan in
Leuven. Deze werkte net als Peerke Donders onder
leprozen, raakte besmet en overleed aan de gevolgen ervan. Voor deze apostel der melaatsen maakte
de Belgische beeldhouwer Constantin Meunier een
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riname blanken waren die leden aan superioriteitswaan en dat dat effect had op de verstandhouding
tussen de verschillende rassen.42 Ook J. Dankelman
CssR spreekt in 1982 over een Europees perspectief
ten aanzien van de bijdrage van Peerke Donders aan
de vrijwording van de Surinamers. “Wij meenden zo
goed te weten hoe het moest”, zo stelt de redemptorist. Toch identificeerde Peerke zich nooit met de
koloniale situatie. Zijn aanwezigheid was een bevestiging en bemoediging van alle groeperingen in Suriname en een vertrouwen in hun eigen kunnen, aldus
Dankelman.43

Standbeeld van pater
Pieter Jan De Smet in
Dendermonde (B.), 2014.
Het huidige beeld in
polyester is een replica
van een originele versie in
brons die in 1982 door
metaalmoeheid letterlijk
van zijn sokkel is gevallen
en daardoor onherstelbaar
was beschadigd. (Foto
Jeroen De Sutter, Historisch
Documentatiecentrum
Dendermonde)
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standbeeld in 1894. Niet alleen onder katholieken,
maar ook ‘andersdenkenden’ was er een ‘ware begeestering’ om het benodigde geld bijeen te brengen.39 Wie zoekt op internet naar afbeeldingen van
een standbeeld van pater Damiaan, ziet dat er talloze
voor hem zijn opgericht, al dan niet met inheemsen
of opgericht kruis verbeeld. Er is in het geheel geen
opspraak tegen de verbeelding, zo wordt bevestigd
door zowel het stadsarchief als het Damiaan Documentatie- en Informatiecentrum, beide in Leuven gevestigd.40
Medewerkers van het Damiaancentrum dragen enkele
elementen aan waarom het standbeeld van Damiaan
nog niet ter discussie staat. Zo is het beeld van Meunier een van de oudste artistieke voorstellingen en
te beschouwen als een iconografisch prototype. Veel
kunstenaars of vormgevers lieten zich nadien door
dit beeld inspireren, zo stellen de medewerkers. Als
tweede blijkt dat er bij de verbeelding van Damiaan
en de melaatse geen processen van (de)kolonisatie
een rol spelen. Damiaan verbleef in Haïti en vooralsnog zijn er geen Haïtianen die zich gekwetst voelen
om als melaatse te worden afgebeeld. Vlaamse beelden die gerelateerd zijn aan Congo, roepen associaties op met de kolonisatiepraktijk van Leopold II.41
Opmerkelijk dus dat het ene missionarisbeeld wel, en
het andere geen reacties van ongelijkheid oproept.
Dat is zelfs in Tilburg het geval met de verbeeldingen
van Peerke op het kerkhof aan de Heikant, het beeld
in de gevel van het patronaatshuis aan De Schans én
het beeld van Lücker. Tot nu toe leidden deze beelden
niet tot discussie. Dat neemt niet weg dat er blijkbaar
toch iets aan de hand is.

Dé patroon voor de
multiculturele samenleving?
Al in 1934 verweet een Tilburgse frater dat er in Su-

In 2014 schrijft Paul Spapens, publicist en bestuurslid van de Stichting Petrus Donders Tilburg, ‘mondiale
betekenis’ toe aan Peerke Donders. Tilburg mag dan
vrijwel geheel ontkerkelijkt zijn, volgens Spapens is
Peerke nog steeds hét icoon van de stad. Sterker nog,
“Peerke is de bekendste en populairste Tilburger aller
tijden.” De missionaris heeft niet alleen de secularisatie doorstaan, maar brengt ook immigranten bij
elkaar. Waar Allah of God tekortschiet om ‘autochtoon
en allochtoon’ met elkaar te verbinden, zo propageren
we Peerke Donders als dé patroon voor de multiculturele samenleving, zo is de mening van Spapens.44
Spapens’ stelligheid wordt niet door iedereen gedeeld. In 2016 betoog de Surinaamse hoogleraar
Gloria Wekker, die overigens zelf opgroeide in Tilburg,
dat Peerke zich weliswaar vereenzelvigde met de
verbannen leprozen, maar dat hij geen respect had
voor de inheemse godsdienst van de Marrons. Daarbij
sprak Wekker zich uit over het standbeeld aan het
Wilhelminapark. Volgens haar waren de verhoudingen tussen de ‘witte pater en de zwarte man’ geheel
‘asymmetrisch’. Wekker stelde dat we, al dan niet
bewust, nog altijd denken en handelen vanuit onze
koloniale erfenis, namelijk raciale superioriteit.45
Het zijn die woorden die ook ‘autochtoon’ en Tilburger Herman Fitters gebruikte in zijn opiniestuk in het
Brabants Dagblad. De verbeelding van kolonialisme,
racisme en de triomf van de katholieke kerk, maakten
dat Fitters zich in het geheel niet identificeerde, maar
juist schaamde voor het beeld van Peerke Donders
die “fier rechtop staat en hooghartig neerkijkt op een
knielende zwarte man”. Het artikel sloeg in als een
bom en de digitale reacties onder het krantenbericht
waren talloos. Naast een overwegend groot aantal negatieve reacties waren er personen die Fitters
ondersteunden in de gedachte dat het standbeeld
‘oude koloniale en raciale verhoudingen’ representeert. Peerke zelf, werd alom gewaardeerd als een
‘manneke dat veel goeds had gedaan’ en door vele
Surinamers gewaardeerd.46
Autochtoon of allochtoon, de verering van Peerke en
de koloniale verhoudingen zijn per persoon anders.
Carla Mohaameth, geboren uit Surinaamse ouders op
Aruba, is in Tilburg onder andere organisator van de
Keti Koti Dialoogtafel en medeoprichter van de Stichting 30 juni – 1 juli, de dag dat de slavernij in Surina-

me door Nederland werd afgeschaft in 1863. Carla is
zich nog elke dag bewust van de koloniale geschiedenis. Het standbeeld van Peerke typeert zij als een
‘zuiver koloniaal beeld. Pikzwart’. Zowel de adoratie
voor Peerke als de naamloze zwarte, het standbeeld
doet Carla pijn. De autoritaire rol van de kerk ten tijde
van de slavernij, de kerstening van Surinamers die
van geloof moesten veranderen, Carla wil het niet ‘in
de context plaatsen,’ zoals een aantal mensen de discussie sust.47

Contextualiseren, verplaatsen,
verwijderen?
Paniek in Tilburg. Zou dan toch de roem van ‘Gods
Eerbiedwaardigen Dienaar’ eerder vergaan dan het
hardstenen standbeeld? Er moest een informatiebordje komen, dan was het probleem opgelost. ‘In
de context van de tijd bezien,’ zo was de algemene
teneur. De PvdA in Tilburg gaf alvast een voorzet met
de boodschap: “Wij laten ons niet uit elkaar spelen
door polariserende krachten”. De geschiedenis is volgens hen onuitwisbaar, en een informatiebord geeft
inzage hoe opvattingen in de loop der tijd veranderen. De PvdA stelt voor te vertellen dat het beeld een
voorbeeld is van begin twintigste-eeuwse katholieke
religieuze kunst, waarbij kerkelijke vertegenwoordigers in hoger aanzien stonden dan het gewone volk.
Peerkes zendingswerk en de zorg voor lepralijders,
de verstotenen uit de maatschappij werden evenzo
verbeeld.48 Het informatiebordje werd ook in België
toegepast bij het omstreden standbeeld van pater De
Deken. De Wilrijkse missionaris en ontdekkingsreiziger werd aldus historisch geduid, in de juiste tijdgeest
geplaatst, waarmee maatschappelijk draagvlak was
gecreëerd. Te hopen was dat toekomstige generaties
zich ermee konden verzoenen.49 “In de context van
toen, met de ogen van toen kun je alles goed praten,
dan toon je begrip. Moet ik andere aspecten die mo-

menteel gevoelig liggen in Nederland ook afdoen met
‘Ach, dat was toen’?’’ Carla Mohaameth heeft geen
vertrouwen in een contextualiserende tekst.50 Dat
geldt ook voor Herman Fitters, die van mening is dat
een informatiebordje door wie dan ook, de PvdA, het
bisdom of de Surinaamse gemeenschap, altijd vanuit
een te eenzijdig perspectief is.51
Verplaatsen dan maar? Zo werd pater De Smet van
zijn voetstuk gehaald, en verdween hij van een openbare ruimte naar de beslotenheid van het museum
in de Amerikaanse universiteit.52 Ook voor pater De
Deken in Wilrijk werd, voorafgaand aan het informatiebordje, geopperd het naar een museum te verplaatsen. Een verhuizing zou echter veel kosten met
zich meebrengen. Publieke fondsen mochten niet
worden aangewend voor initiatieven waar bepaalde bevolkingsgroepen aanstoot aannamen. Vanuit
de gemeente werd de commotie afgedaan als een
‘non-issue’. Het standbeeld werd niet verstopt in een
niet-publieke ruimte, noch verhuisd naar een andere centrale plek.53 In Leuven stond pater Damiaan
in eerste instantie in een stadspark, maar verhuisde
begin twintigste eeuw naar een perkje bij de Sint-Jacobskerk, enigszins buiten het centrum gelegen. Aldaar is nu de kwestie dat het beeld te weinig aanwezig is in de stad. Lokale politici hielden herhaaldelijk
een pleidooi voor een meer prominente plek.54
De plek waar een standbeeld is geplaatst, blijkt dus
mede van belang, evenals de ‘afzender’. Het is namelijk opvallend dat het standbeeld van Peerke Donders,
wat overduidelijk een uiting is van katholieke identiteit, eigendom is van de gemeente Tilburg en een plek
inneemt in het seculiere Wilhelminapark. Ad van den
Oord stelde dat het gemeentebestuur nog in de jaren
1930 onderscheid maakte tussen devotionele monumenten en de plaatsing daarvan in openbare ruimten.
Zo mocht het Mariabeeld van ’t Heike niet in het centrum van de parochie worden geplaatst, aangezien er
al een gedenknaald stond van Willem II. De redemptoristen die een plantsoen wilden aanleggen bij de
kapel van Peerke Donders, kregen geen toestemming
omdat het plantsoen voor publiek toegankelijk moest
zijn.55

Eigendom van de gemeente
Het standbeeld is een rijksmonument en eigendom
van gemeente Tilburg. Bij de onthulling in 1926 zegde
de gemeente toe het ‘eeuwigdurend’ te onderhouden,
bezegeld met een oorkonde die ingemetseld is in het
voetstuk van het standbeeld. Toen de kwestie door
Herman Fitters werd aangezwengeld, nam de gemeente dan ook de verantwoordelijkheid op zich om
te komen tot een oplossing waarin alle inwoners van
de stad zich kunnen vinden. Het dossier valt onder
wethouder Rolph Dols, die maatschappelijke participatie, emancipatie en integratie in zijn portefeuille
heeft.
Standbeeld van pater De
Deken in Wilrijk (B.) (Coll.
Felix Archief, Wilrijk)

Door de gemeente is een werkgroep opgezet, om te
komen tot gezamenlijke uitgangspunten over de pre-
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sentatie van het standbeeld. Naast regelmatige overleggen is er vanuit Stadsmuseum Tilburg onderzoek
gedaan naar de veranderende waardering van het
standbeeld, waarvan dit artikel het resultaat is. Daarnaast werkt het stadsmuseum met de Stichting Petrus Donders Tilburg aan een programma in het kader
van Erfgoededucatie Doorlopende Leerlijn. Medio juni
/ juli 2020 zullen er in het TijdLab (Bibliotheek LocHal
en Stadsmuseum Tilburg) emotienetwerkbijeenkomsten plaatsvinden waarbij betrokkenen, erfgoedprofessionals, gemeenteambtenaren met elkaar de dialoog aangaan over de toekomst van het standbeeld.
Erfgoed is niet alleen een weergave van het verleden.

Emancipatiebewegingen

Standbeeld van pater Daminaan
in Leuven (B.) door Constantijn
Meinier uit 1894.
(Coll. Damiaan
Documentatiecentrum Leuven).
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Het standbeeld is een uiting van de katholieke herinneringscultuur. De achtergestelde katholieke groepering in de zeventiende en achttiende eeuw ontwikkelde zich vanuit een emancipatiebeweging naar een
gelijkstelling in de negentiende en de eerste helft
van de twintigste eeuw, met als hoogtepunt het Rijke Roomse leven. Na de Tweede Wereldoorlog zette
onder andere de ontkerkelijking in en werd de onderlinge verbondenheid minder. De triomfantelijkheid
waarmee het Roomse leven werd gevierd, maakte
plaats voor een meer individualistische (geloofs-)beleving, die steeds minder van bovenaf werd opgelegd.
We zien vervolgens een toename in het zoeken naar
verbinding en dialoog tussen diverse individuen.56

‘Dialoog’ en ‘praten met elkaar,’ dat is wat Carla Mohaameth beoogt. Het standbeeld biedt ons gelegenheid daartoe. “Praten met elkaar, het liefst met de
Ander, met iemand die anders denkt”, zo stelt Carla
voor. Volgens haar is het grote woord in Nederland
vandaag de dag ‘verbinding’. “We hebben een gedeelde geschiedenis. Luisteren en open staan voor
ieders perspectief”, zo is haar devies. Wel vraagt zij
begrip: “Wij zwarte mensen hebben nog steeds last
van de effecten van toen”.57
Want daar raakt Mohaameth aan de tweede beweging die het perspectief op het standbeeld doet veranderen. Het is de opkomende stem van de naamloze
geknielde zwarte man. Evenals katholieke individuen
en groepen destijds, zijn vandaag de dag nazaten
van voormalig slaafgemaakten of dekolonisatiegroepen bezig een emancipatiebeweging te maken. Een
vroege voorvechter is de Surinamer Anton de Kom
(Paramaribo 1898-Sandbostel 1945). Hij streed voor
rechtvaardigheid en was een felle tegenstander van
het kolonialisme. In een van zijn publicaties Wij slaven van Suriname (1934), stelt hij dat geen volk kan
uitgroeien tot volwaardig burgerschap wanneer het
erfelijk belast blijft met een fundamenteel minderwaardigheidsgevoel. Saillant is dat in hetzelfde jaar
dat het standbeeld in Tilburg werd opgericht, Anton
de Kom in Nederland verbleef om lezingen te houden
tegen het kolonialisme met als doel het zelfrespect
van de Surinamers te bevorderen. Overigens, waar
Hollanders hun kolonie Suriname noemden, spraken
de inwoners zelf liever van ‘ons vaderland Sranang.’58
‘Sranang Krakti’, de kracht van Suriname. Deze kwam
tot uitdrukking in een grote tentoonstelling in De
Nieuwe Kerk te Amsterdam 2019-2020. Surinamers
zijn er zelf aan het woord, en vanuit hun perspectief
lichten zij dan ook de rol van het geloof toe. Nadat
de slavernij door de Britten (1834) en de Fransen
(1848) werd afgeschaft, kregen Europese missies en
zendingen toestemming om op de plantages slaafgemaakten te bekeren tot de Evangelische Broedergemeente (de Hernhutters) of het Rooms-katholicisme.
De Afro-Surinaamse cultuur bleef daarbij in stand,
evenals de winti-religie. Hoewel wij vanuit Europees
perspectief menen dat Peerke Donders dé Apostel der
melaatsen was, kwam in de expositie Peerke in het
geheel niet aan bod, net zomin als andere Rooms-katholieke bekeerders en Hernhutters.59
Peerke Donders en kolonialisme? De herinneringen
aan de missionarissen zijn meestal positief, zo lazen
we al eerder. De bekeerders waren immers hulpverleners, ondernemers of fondsenwervers, zo stelt de
Vlaamse historicus Idesbal Goddeeris. Hoewel missionarissen niet te vergelijken zijn met de kolonisatiepraktijk van bijvoorbeeld Leopold II, waren zij wel
verbonden aan de koloniale politiek en het door de
overheid gefinancierde onderwijs. Ook de in Congo
geboren Vlaamse historicus Mathieu Zana Etambala
is van mening dat we de missionarissen niets kwalijk mogen nemen, maar dat we als historici kritisch

dien is dan het onderwerp van gesprek verdwenen en
ontbreekt de aanleiding tot dialoog. Laat ons in plaats
van terug te gaan naar betekenisgeving van 1926, de
verantwoording nemen voor de hedendaagse stand
van zaken. Laat ons er educatieprogramma’s aan
wijden, evenals gesprekken over voeren. Makers van
de stad geven hun visie op het beeld in installaties,
kunstwerken of literatuur. Dat alles vanuit de gedachte dat we een inclusieve samenleving zijn met meer
dan honderdvijftig nationaliteiten.

(Coll. Regionaal Archief
Tilburg)

moeten blijven en onderzoek blijven doen naar de
missiegeschiedenis in relatie tot het koloniale verleden. In het hedendaags wetenschappelijk debat over
kolonisatie blijkt de missie nog onderbelicht. 60

Er kan nog diepgaander onderzoek worden gedaan
naar aspecten, zoals de plaatsing van het standbeeld,
al dan niet in context met een katholieke herinneringsplaats als een kerk of het Peerke Donders Park.
Een tweede aspect is het perspectief van zowel voorals tegenstanders. Zoals we in België zagen, blijkt
Congo eerder negatieve reacties op te roepen dan
Haïti en wordt het standbeeld in Tilburg niet per se
vanuit een collectief -, maar eerder vanuit een individualistisch perspectief gewaardeerd. Want wie we
ook aan het woord laten, eenieder zal vanuit zijn eigen referentiekader oordelen en eventueel veroordelen. Wellicht komt de Tilburgse samenleving binnen
afzienbare tijd zelf tot oplossingen voor het standbeeld waarin eenieder zich kan vinden. Dat geeft ons
tijd tot aan het jaar 2026, als het standbeeld zijn honderdste verjaardag viert.

Uitdaging voor Tilburg
Er is dus nog werk te doen, zowel op wereldlijk niveau
als hier in Tilburg. Vanuit de wetenschap dat perspectieven aan verandering onderhevig zijn, hebben we
hiervan rekenschap te geven in onze herinneringscultuur, wanneer er sprake is van een gezamenlijk verleden. Een standbeeld dat in 1926 is opgericht, blijkt
honderd jaar later niet meer van eenzelfde waarde.
Als oplossing wordt er gedacht om het gedachtegoed
van 1920 te blijven communiceren, om daarmee het
beeld context te geven. Mocht er een bordje komen,
dan is ondergetekende van mening dat er ook op
moet staan wie de afzender is, en dat die zich ervan bewust is dat de waardering van het standbeeld
meerstemmig is.
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Een ‘typisch Tilburgs’
carnaval?
De constructie van een karakteristiek en
legitiem carnaval in Tilburg
Lukas de Kort*
* Lukas de Kort (1990),
historicus en docent
geschiedenis en
staatsinrichting, studeerde
recent af aan de Radboud
Universiteit in Nijmegen,
waar hij de masteropleiding
Geschiedenis en Actualiteit
volgde. Hij deed onder meer
onderzoek naar jeugden protestbewegingen,
festivalisering, invented
tradition en identiteits- en
traditievorming in het
naoorlogse Tilburg e.o.
tussen 1955 en 1985.

Als een na grootste stad van NoordBrabant bevindt zich in Tilburg jaarlijks
een grote massa carnavalsvierders. Op
carnavalszondag organiseert Tilburg
één van de grootste optochten binnen
het landelijke carnavalscircuit. In
dit mierennest van kostuums, bier,
schrobbelèr, groen-oranje sjaals, confetti
en serpentine bevinden zich zeventigjarige
(en oudere) Tilburgers die zich nog een
tijd kunnen herinneren waarin er in
Tilburg tijdens de carnavalsdagen geen
verkleedpartij op straat te vinden was.
In Tilburg was het carnaval tussen 1857 en 1965 namelijk bij wet verboden. Dit artikel gaat in op de vraag
waarom het carnaval juist in de jaren zestig openbaar
werd en hoe de verschillende carnavalsinitiators het
voor elkaar kregen om een gemeenschapsgevoel te
creëren. Hoe komen wij aan een prins, gevolg en de
overhandiging van de stadssleutel? Waarom ligt de

Stedelijke transformatie
in 1960: de aanleg van
de Schouwburgring.
Een jaar later werd de
Stadsschouwburg geopend.
(Foto Frans van Aarle, coll.
Regionaal Archief Tilburg)

nadruk juist tijdens carnaval op het Tilburgse dialect
en niet het Standaardnederlands, zoals de Tilburger
doorgaans spreekt? Waarom identificeren wij ons met
een textielarbeider en niet met een medewerker van
Interpolis? We zullen merken dat deze voor de hand
liggende elementen niet verder terug dateren dan de
jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. De rituelen, taal en symboliek tijdens het carnaval mogen dan
wel verwijzen naar een ver Tilburgs verleden maar in
werkelijkheid zijn deze aspecten niet veel ouder dan
een halve eeuw.

De stedelijke transformatie
in de jaren zestig
De lokale krant was gedurende de jaren vijftig en
zestig bij uitstek hét medium waarmee carnavalsvoorstanders hun mening verkondigden. Met name
in de periode vóór de legalisering van het openbare carnaval, plaatsten de lokale kranten ingezonden
stukken waarin voorstanders het strenge beleid aangaande het carnaval bekritiseerden. Deze kritiek ging
vaak gepaard met ironie over de stedelijke transformatie onder leiding van de toenmalige burgemeester
Cees Becht (1910-1982). In 1965 verscheen in Het
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Slim als Becht was, had hij aan het begin van zijn
ambtsperiode al door dat Tilburg op economisch perspectief veel te eenzijdig inzette. Dit bracht veel gevaren met zich mee. Zeker omdat Nederland tegen
het einde van de jaren vijftig een ontzuilingsproces
tegemoet ging. Dit ging gepaard met de uitbouw van
de verzorgingsstaat waarin de katholieke parochies
hun maatschappelijke taken moesten afstaan aan
zorgloketten met professionals. Al gauw was duidelijk dat Tilburg in de moderniteitsboot moest stappen.
Volgens Becht oogde de stad als een ‘weinig fraaie
negentiende-eeuwse textielstad’ en was deze volgens hem toe aan een zogenaamde ‘plastisch-chirurgische behandeling’. Het 72-miljoenenplan leidde
tot de sloop van het Tilburgse straatbeeld en maakte
plaats voor een moderne stad in wording.
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Bij de openingsceremonie
van het carnaval in 1969 trok
burgemeester Cees Becht
(1910-1982) voor het eerst
een boerenkiel aan. Prins
Joep d’n Irste overhandigde
hem daarim een fles drank
met daaromheen een
miniburgemeester met kruik
gedrapeerd. Vanwege zijn
bijnaam ‘Cees de Sloper’ was
hij daarom voorzien van een
slopershamer. (Foto Jan van
Oevelen, coll. Stadsmuseum
Tilburg)

Nieuwsblad van het Zuiden de volgende boutade,
anoniem ingezonden: “Moos ging carnaval vieren en
zette zijn fiets tegen een gebouw in Tilburg. Na een
paar dagen komt Sam hem tegen en zegt: ‘Zo, ben je
te voet?’ Ja, zegt Moos. Ik kan mijn fiets niet meer
vinden. Het gebouw waartegen ik hem gezet heb,
staat er ook niet meer.”
Mijns inziens is deze bron tekenend voor de manier
waarop de carnavalsvoorstanders omgingen met de,
in hun ogen, teleurstellende houding van de lokale
autoriteiten jegens het seizoensfeest. De plaatselijke regelgeving stond namelijk in de weg van hetgeen waar deze groepering behoefte aan had; een
vervaardiging van een openbaar stadscarnaval met
volkskarakteristieke uitingen die het Tilburgs eigen
zou representeren.
In 1957 nam Cees Becht het stokje van burgervader
Eduard baron van Voorst tot Voorst (1892-1972) over.
Becht, één van de meest omstreden leiders uit de Tilburgse geschiedenis, heeft enorm veel bijgedragen
aan het huidige stadsbeeld. Het roemrijke Tilburg
dat men in de negentiende- en de eerste helft van
de twintigste eeuw kon herkennen aan de successen
in de textielindustrie en de talloze katholieke kerktorentjes langszij de vele fabrieken, moest plaats
maken voor een nieuw begrip: moderniteit. De eens
zo voorspoedige wolindustrie verkreeg na de Tweede
Wereldoorlog heftige concurrentie vanuit het buitenland. Alsmede door een gebrek aan innovatie, overheidssteun en management ging de textielindustrie
gedurende de jaren zestig en zeventig langzaam ten
onder en verloren textielarbeiders een vak dat generaties lang binnen de arbeidersfamilies werd beoefend.

De stadsvernieuwing van burgemeester Becht mag
echter niet gezien worden als een tirannie op de
gehele Tilburgse bevolking. Een groot deel van de
bevolking juichte de moderne ingrepen toe. Zij waren trots op de veranderingen en het feit dat Tilburg
steeds veelzijdiger en mobieler werd. In wezen deelde het stadsbeleid de Tilburgse bevolking in tweeën: Zij die de moderniteit toejuichten en zij die de
drastische veranderingen hekelden.1 Daarbij moet
gesteld worden dat de laatste groep niet zozeer tegen het moderniseringsbeleid was, maar wel tegen
de ondoordachte wijze waarop het stadsbestuur het
karakteristieke straatbeeld elimineerde. In de volksmond kreeg burgemeester Becht dan ook de bijnaam
‘Cees de Sloper’.

Het fin de siècle-sentiment van Tilburg
In de geschiedenis bestaan conjuncturen (lees: terugkerende eigenschappen in een periode die statistisch
gestaafd kunnen worden) waarin de behoefte tot het
uitdragen van een volkskarakter sterk aanwezig is.
Nationale crisismomenten in het staatsvormingsproces, zoals een oorlog of een grootschalige herindeling,
is van groot belang voor constructie en perceptie van
eigenheid. Dit wordt ook wel een ‘fin de siècle-sentiment’ (letterlijk: einde van de eeuw) genoemd.2 Dit
sentiment is eveneens op regionaal en lokaal niveau
te bestuderen. Uit andere onderzoeken blijkt dat het
sentiment ook werd aangewakkerd door naoorlogse
maatschappelijke ontwikkelingen en moderniseringsprocessen. Het voortvarende tempo waarin dit
gebeurde, leidde tot een gebrek aan houvast van de
identiteit. Dit gevoel werd vervolgens gecompenseerd
door de aandacht te richten op het zogenaamde onveranderlijke verleden.3
Het fin de siècle-sentiment had zich in de Tilburgse
situatie voltrokken door de ondergang van de eens
zo bepalende textielindustrie, de teloorgang van de
katholiek-georiënteerde parochies en het ingrijpende
moderniseringsbeleid van burgemeester Becht. Deze
factoren droegen bij aan de drang van de carnavalsinitiators om een openbaar carnaval te verwezenlijken
dat de identiteit van Tilburg moest propageren. Daarbij moest gebruik gemaakt worden van rituelen, taal

en symboliek om het karakteristieke lokale verleden
levend te houden.
Nu we een indruk hebben gekregen van de Tilburgse
sociaaleconomische situatie, gaan we dieper in op de
praktijk van traditie- en identiteitsvorming. Wilde het
Tilburgse carnaval een achtenswaardige positie in de
stad en de regio zien te krijgen, dan moest het – ten
eerste – gestoeld zijn op de kenmerkende culturele
aspecten van het Brabantse (en Limburgse) carnaval.
Ten tweede moest de stad een eigen identiteit vormen en uitdragen zodat de Tilburgse carnavalsvierders een volksgeest zouden ontwikkelen. In dit artikel
worden de elementen waarbij de carnavalsinitiators
een beroep doen op het lokale en regionale verleden
geanalyseerd. Daarbij wordt er niet alleen gekeken
naar de inhoud maar ook naar het proces, de reacties en de beweegredenen achter deze elementen. Er
worden drie typerende vlakken van traditie- en identiteitsvorming behandeld, namelijk: rituelen, taal en
symboliek.

Rituelen: invented tradition door
imitatie van traditie

Besloten carnaval in de
sociëteit Philharmonie in
1955.

Gedurende de Frans-Bataafse tijd (1795-1813) werd
de openbare uiting van het katholieke geloof weer
toegestaan. Zuidelijke (overwegend katholieke) gemeentes droegen dit uit door het invoeren van de
Vastenavond. Vermoedelijk door toedoen van de Fransen integreerde de term ‘carnaval’ in het Brabantse
gebied. Tijdens deze feesten werd er binnenshuis,
maar zeker ook op straat carnaval gevierd, aak in
de vorm van optredens en parades. Vanwege uitbundigheid en obsceen gedrag heerste er geregeld een
verbod op het feest. Afwisselend werden deze ont-

zeggingen door het lokale bestuur en de geestelijkheid doorgevoerd. Ook tijdens de Belgische Opstand
(1830-1839), de Eerste Wereldoorlog en de Tweede
Wereldoorlog was het vieren van carnaval verboden.
Zogezegd zouden deze ‘gapingen’ als argument gebruikt kunnen worden voor het gegeven dat het feest
in beginsel geen onafgebroken tradities kent.4
Zoals bij zoveel folkloristische evenementen en tradities, werden middeleeuwse elementen aan het carnaval toegekend om het feest legitiem te maken tegenover zogenoemde ‘anti-carnavalisten’. Zo kende het
Bossche en Bredase carnaval in eerste instantie geen
prins carnaval of een raad; vermoedelijk is dit ontleend uit vroeg negentiende-eeuwse voorbeelden in
Duitse steden zoals Keulen, Koblenz, Munster, Aken en
Mainz alwaar een raad het carnaval organiseerde en
de optocht werd geleid door ‘Held Karneval’.5 Koning
Frederik Willem III van Pruisen (1770-1840) voerde
een wet in die verkondigde dat alleen de steden die
door middel van deze rituelen het carnaval vierden,
toestemming verkregen het carnaval te behouden.
Volgens historicus Eric Hobsbawm (1917-2012) zijn
rituelen essentieel in het proces naar identiteits- en
traditievorming. In The invention of tradition zegt hij
het volgende: “‘Invented tradition’ is taken to mean a
set of practices, normally governed by overtly or tacitly accepted rules and of a ritual or symbolic nature,
which seek to inculcate certain values and norms of
behaviour by repetition, which automatically implies
continuity with the past.”6
Rituelen zijn handelingen die door herhaling een
waarde toegekend krijgen. De toeschouwers accepteren dus dat het ritueel een periode inluidt waarin zij
geacht worden zich aan bepaalde regels en gedragingen te houden. Naarmate men rituelen blijft uitvoeren, ontstaat er automatisch een continuïteit met het
verleden. Dit begrip wordt ook wel ‘invented tradition’
(uitgevonden traditie) genoemd en neemt wereldwijd
talloze vormen aan. Kortom, wilde de Tilburgse carnavalsinitiators een openbaar erkend carnaval, dan
moesten zij de rituelen van een dergelijk carnaval
legitimeren.
Gelukkig voor hen waren er voorbeelden genoeg in de
omgeving. Gedurende de negentiende eeuw vertrokken Tilburgse carnavalsvoorstanders naar andere steden om het feest daar mee te maken. Als het carnaval
ergens verboden werd, zoals in veel Nederlandse steden in het begin van de twintigste eeuw, organiseerden voorstanders busreizen naar Antwerpen.7 In deze
steden waren zij onder meer getuige van de komst
van de prins, de overhandiging van de ‘stadssleutel’
door de burgemeester en de optocht die door de stad
trok. Bovendien vertoonde het polygoonjournaal deze
rituelen op het ‘witte doek’, zodat alle Nederlanders
op de hoogte waren van het gegeven dat het carnaval
begonnen was. Ondanks dat het carnaval in Tilburg
verboden was, wisten de carnavalsvoorstanders het
feest altijd te bereiken en waren zij prima op de hoogte van de rituelen die bij het feest hoorden.
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Datzelfde bleek eveneens in de jaren vijftig. Op amateuristische wijze stelden veel verengingen en gelegenheden waar het carnaval binnen werd gevierd,
een prins en een raad aan. Zo schreef een journalist
in 1958 dat Tilburg ‘geen officiële prins carnaval kent,
maar wel veel officieuze prinsen’. In nagenoeg alle
brieven die de carnavalsinitiators naar het gemeentebestuur stuurden, stonden verzoeken voor het inhalen
van de prins en het overhandigen van de stadssleutel
door de burgemeester. Zelfs het stadsbestuur wist
dat, wanneer zij instemden met dergelijke rituelen,
het carnaval in Tilburg officieel zou zijn.
De eerste optochten in 1965 en 1966 alleen bleken
niet voldoende voor een plechtig carnaval. In een interview met Het Nieuwsblad van het Zuiden uit 1966
liet de eerste voorzitter van Carnavalsstichting Tilburg, Dré Meulenbroek, dan ook weten dat ‘voor nu
een officiële erkenning het streven was’. Burgemeester Becht liet datzelfde jaar in een ander interview
weten dat ‘in Tilburg het straatcarnaval meer algemeen is geworden en dat hij Meulenbroek dan ook
had voorgelegd om in 1967 de sleutel van de stad te
overhandigen aan de prins’.
Door het volledig uitvoeren van een reeks ‘gekopieerde’ handelingen, behoorde Tilburg in 1967 officieel
tot het regionale carnavalscircuit. In wezen werd een
traditie uitgevonden door het imiteren van rituelen.
Daar waar in Tilburg een carnavalstraditie ontbrak,
werd deze door de carnavalsinitiators geïnstalleerd.
16

Carnavalskrant van ’t
Nuuwsblad van ’t Zuije uit
1966.

Taal: een nieuwe belangstelling voor het Tilburgse
dialect
Het uitvoeren van de juiste carnavalsrituelen leidde
tot een toetreding en erkenning op regionaal niveau,
maar tezelfdertijd gingen de carnavalsinitiators op
zoek naar een expressie van de lokale identiteit. Een
toonaangevend domein waarmee dit kon worden bereikt, is dat van de taal. Taal is bepalend voor sociale

scheidslijnen tussen groepen en bevorderend voor de
sociale cohesie binnen groepen.8 Het behoud van een
eigen taal of dialect is belangrijk voor het behouden
van een cultuur. In deze passage zullen we merken
dat de carnavalsinitiators nadruk op het Tilburgse dialect legden om zo de identiteit van de stad te uit te
dragen. Opvallend is dat niet iedere Tilburger even
bekend was met het spreken van het dialect, laat
staan het schrijven ervan…
In Tilburg werd tot aan het einde van de negentiende
eeuw het Tilburgse dialect gesproken. De elite sprak
Frans en het resterende volk sprak het Tilburgse dialect. Gedurende de twintigste eeuw nam het dialect
sterk af en maakte het plaats voor het algemeen Nederlands. De centrale politieke macht en het nationale onderwijs hebben hieraan bijgedragen. Het praten
en zingen in dialect op scholen werd namelijk niet
toegejuicht. Liedjes werden gezongen in het Nederlands. Na de Tweede Wereldoorlog was het dialect
nagenoeg verdwenen.
Het Tilburgs wat gepraat werd was vaak een verbastering en een samenklontering van origineel Tilburgs,
Nederlands en Brabants: Dit heet ook wel een hyperdialect, ofwel Brabants met een sausje van oude Tilburgse woorden. Taal is belangrijk voor de vorming en
het behoud van een identiteit. Maar in wezen is het
oorspronkelijke dialect al lang verdwenen. Taal is erg
bepalend maar tegelijkertijd ook heel vluchtig. In dat
Brabants komen weleens originele Tilburgse woorden
voor, waardoor het lijkt alsof men een dialect onder
de knie heeft. Maar meestal praatte men in accent en
niet in dialect. Het Tilburgse dialect wat wij nu nog in
de Heuvelstraat kunnen horen is salonfähig gemaakt.
Dat betekent dat de media en belanghebbende kringen het dialect gebruiken om een beroep te doen op
een ver verleden maar in wezen gewoon Nederlands
praten. Het gegeven dat men in Tilburg het lokale dialect nog kent, heeft te maken met de invloed van
de plaatselijke media, die het dialect ‘salonfähig’
hebben gemaakt.9 Mijns inziens draagt het Tilburgse
carnaval nog ieder jaar bij aan het bevorderen van
het Tilburgse dialect. De Carnavalsstichting is één
van de actoren (naar mijn mening ook een van de
meest vooraanstaande) die het Tilburgse dialect salonfähig maakt door onder meer ieder jaar met leuzen
te komen die uit het officieel Tilburgse woordenboek
komen. Woorden als: bombezjoere, affesseren, akkedere, aonmaeukele, sjanternel en semmele worden in
het dagelijks leven niet meer gebruikt. Vaak legt de
stichting dan ook uit wat deze woorden betekenen.
Tijdens en rondom het carnaval ‘oefent’ men op deze
woorden en wordt het voor een korte periode toegevoegd aan het eigentijdse woordenboek. Maar dit
komt niet van mond op mond rechtstreeks vanuit de
negentiende eeuw. Dat is juist wat de jaren zestig en
zeventig zo interessant maken. Zij groeven het dialect
op, om deze vervolgens opnieuw te implementeren.
Tijdens het carnaval kan men de heroriëntatie op het
lokale dialect het sterkst terugvinden in de songtek-

bestuursvergadering uit 1972 zei de voorzitter dat ‘hij
nog wel even ging navragen of de juiste vertaling van
‘houd het’ nu ‘hauwut’ of ‘hauwet’ was’.

Prent van Cees Robben
in Rooms Leven van
26 november 1955
naar aanleiding van de
eerste grote historische
tentoonstelling ‘Van heidorp
tot industriestad’ in het
Paleis-Raadhuis in 1955.

Gelukkig kende Tilburg een aantal oefenmeesters die
het Tilburgse dialect aandachtig bestudeerden en beheersten. Zo werd Cees Robben (1909-1988) in het
begin van de jaren vijftig populair met zijn prenten en
anekdotes in het kerkelijk weekblad Roomsch Leven.
Ook Het Nieuwsblad van het Zuiden droeg bij aan de
heroriëntering op het Tilburgse dialect door in 1964
een vaste column genaamd Tilburgse Taalplastiek te
publiceren. In deze educatieve en humoristische columns schreef Pierre van Beek (1907-1993) over de
herkomst en het correct toepassen van het Tilburgse
dialect. De carnavalsinitiators maakten gebruik van
de plaatselijke oefenmeesters. Zij werden ingeschakeld om liedjes te schrijven voor carnavalsevenementen of om pakkende carnavalsmotto’s te ontwerpen.
Zo heeft Cees Robben een periode lang bijgedragen
aan het ontwerpen van het Tilburgse stadsembleem.
Het Tilburgse dialect werd alsmaar populairder tijdens het carnaval. In 1967 gaf Het Nieuwsblad van
het Zuiden de eerste versie van de carnavalskrant uit
genaamd ’t Nuuwsblad van ’t Zuije Karnavalskraant.
De carnavalskrant stond vol met ingezonden gedichtjes, rubriekjes, interviews, programma’s en aankon-

sten. Al geruime tijd voordat het openbare carnaval
werd toegestaan, waren initiators al bezig met het
implementeren van het Tilburgse dialect. Dat dit het
geval was, zal ik aan de hand van drie songteksten
aantonen. Het eerste lied werd door kinderen in Tilburg gezongen tijdens het rondgaan met de ‘rommelpot’, een gewoonte die tot in de jaren vijftig van de
twintigste eeuw heeft geduurd. Tijdens de eerste stedelijke jeugdoptocht in 1960 zong de jeugd het lied
Kom Kruiken en Kruikskes en in 1961 werd het lied
’t Is naauw of nóót gezongen. Opvallend is dat het
eerste lied weinig tot geen sporen van een dialect bevat, terwijl de andere twee liederen juist een stevige
nadruk leggen op het Tilburgse dialect.
De toename van carnavalsliedjes in het Tilburgse
dialect steeg naarmate de jeugdoptochten in Tilburg
vorderden. In 1965 organiseerde Carnavalsstichting
Tilburg een jaarlijkse wedstrijd waarin de deelnemers
een zelfgeschreven lied moesten introduceren. Zodoende werd er ieder jaar ‘ut stejeluk lied’ gekozen
dat het openbare carnaval en de Tilburgse identiteit
moest representeren. Dat niet iedereen het Tilburgse
dialect beheerste, bleek wel uit het gegeven dat bepaalde woorden voortdurend op verschillende manieren werden geschreven. Een liedjesboek uit 1974 van
de muziekcommissie van de Carnavalsstichting Tilburg getuigt van deze praktijken. In hetzelfde boekje
verschijnen de woorden: ‘koud’, ‘houden’, ‘vandaag’,
‘mijn’ en ‘glas’ in de twee variaties, namelijk: ‘kouwe
– kaauwe’, ‘houw – hou’, vandoag – vandaog, ‘menne
– munne’ en ‘glaoske – gloske’. In de notulen van een

Rommel, rommel in de pot (omstreeks 1900)
Rommel, rommel in de pot
Ik dacht, dat het Vastenavond wordt
Vrouw ’t is Vastenavond
Ik kom niet thuis voor ’t avond
Dan loop ik naar de geburen
En dan laat ik mijn potje schuren
Dan loop ik naar de Fransen
En dan laat ik mijn potje dansen
Hier een stoel en daar een stoel
Op iedere stoel een kussen
Vrouwtje hou je kienebak toe
Of ik douw er een spekstruif tussen
Kom Kruiken en Kruikskes (1960)
Kom kruiken en kruikskes, kom kèken
Vendaog vieren wij Karneval
’n Reeje om kaaihard te kwèken
In Tilburg is ’t klèn-karneval
Hil de jeugd die hots ’t
As ’t nie klapt dan bots ’t
As ’t nie knalt dan knots ’t
’t Is ommers Karneval
’t Is naauw of nóót (1961)
’t Is naauw of nóót
Verft oew neus maar róód
Zet oew verstaand op stal
Want ’t is Karneval
Gin sjaggerèn
Laot ons lollig zèn
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eerder is betoogd, werden de snelle veranderingen
in de stad enigszins betreurd. Hoewel sommige vernieuwingen werden verwelkomd, werd het ‘verlies’
van het karakteristieke Tilburgse stadsgezicht als
‘pijnlijk’ ervaren. Onder de bevolking bestond angst
voor het verlies van de lokale identiteit. Binnen het
carnaval gebruikten initiators symboliek om zowel
het regionale als het lokale verleden een nieuw leven in te blazen. Zo werd er voortdurend verwezen
naar de gloriedagen van de Tilburgse textielindustrie
en representeerden initiators middels het dragen van
de boerenkiel een legitieme Brabantse carnavalsgewoonte.

Het Kielenbal in 1969 in
de Tilburgse Stadssporthal
trok jaarlijks 6000
mensen. Het was daarmee
één van de grootste
carnavalsevenementen in
Nederland. (Bron: Tilburg elf
jaar Kruikenstad, 1975)
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Kinderkruikjes bij stadsprins
Pierre d’n Irste op huisbezoek
bij de familie Groels in
1965. (Bron: Tilburg elf jaar
Kruikenstad, 1975)

digingen volledig in het Tilburgse dialect. Zelfs de
advertenties werden in het dialect geschreven. In
1967, tijdens de inauguratie van de prins, hield zelfs
burgemeester Becht zijn toespraak in het plaatselijke
dialect. Al had de burgervader daar wel enige hulp
bij nodig...
De ruimte ontbreekt hier om dieper in te gaan op de
talloze voorbeelden waarin de carnavalsinitiators gebruik maakten van taal om het Tilburgse carnaval een
identiteit toe te kennen. Nog steeds is taal één van
de belangrijkste elementen die de Carnavalsstichting
Tilburg gebruikt om het plaatselijke karakter vorm
te geven. Tijdens het jaarlijkse Blèrconcours (tegenwoordig Zumme Zinge?! genoemd) wordt nog steeds
het Tilburgse carnavalslied verkozen. Bovendien worden de carnavalsvierders vandaag de dag gestimuleerd om mee te doen aan de Mottowedstrijd waar de
deelnemer (uiteraard in Tilburgs dialect) ideeën mag
insturen.

Symboliek: de Tilburgse textielarbeider
en de Brabantse boer
Het laatste aspect van traditie- en identiteitsvorming
dat wordt behandeld in dit stuk is de symboliek. Zoals

De ‘kruik’ is bij uitstek het meest gewichtige symbool van het Tilburgse carnaval. Al in de jaren dertig
van de twintigste eeuw (waarschijnlijk nog eerder)
werd het woord ‘kruikenzeiker’ toegeëigend als een
volkse geuzennaam. Het begrip is echter vandaag
de dag nog steeds gestoeld op een mythe. De kruik
kent zijn oorsprong vanuit de textielindustrie alwaar
in de zeventiende eeuw urine werd gebruikt om wol
te wassen. Ureum, een stof die in urine voorkomt, zou
een reinigende werking hebben. Volgens de mythe
werden de Tilburgse arbeiders geacht om de ochtendurine in een kruik te verzamelen en in te leveren
bij de fabriek. Henk van Doremalen en Paul Spapens
hebben onderzoek naar de mythe gedaan, maar tot
op heden beweert geen enkele bron dat deze praktijken in het verleden daadwerkelijk voorkwamen.
Maar zoals menigeen aangeeft kijkt God niet op een
vierkante meter. Het ligt niet in de bedoeling van de
cultuurhistoricus om mythes en legendes te ontmaskeren, maar te onderzoeken hoe deze worden
ingezet om maatschappelijke en sociale doeleinden
te behalen.10 Dit brengt ons tot de eerste historische
voorbeelden waar de carnavalsinitiators trachten de
‘textielindustrie’ met behulp van symboliek nieuw leven in te blazen.
Het carnaval in ’s-Hertogenbosch kende sinds 1922
een toonaangevend beeldhouwwerk, waarmee iedere
carnavalsvierende Bosschenaar zich kon identificeren. ‘Boer Knillis’ was een koddige verwijzing naar
de oprichter van het Bossche carnaval, maar tegelijkertijd stond hij ook symbool voor de wijze waarop men zich in ’s-Hertogenbosch verkleedde tijdens
het carnaval. De onthulling van het beeld vond plaats
op zondagmiddag. Op dinsdagavond, als carnaval
voorbij was, werd het beeld weggehaald. Tijdens
dit ritueel stond de Markt van ’s-Hertogenbosch vol
met carnavalsvierders, die allen hetzelfde beeld aanschouwden. Dit ritueel, dat gepaard ging met symboliek, leidde tot een sterk gemeenschapsgevoel onder
de Bosschenaren.
In Tilburg werd het openbare carnaval in 1967 voor
de tweede keer georganiseerd. Het had een prins die
officieel ontvangen werd én een optocht. Maar de gewenning leidde ertoe dat de carnavalsvierders voor
en na deze evenementen het feest opnieuw binnen
vierden met de eigen carnavalsvereniging en in het

eigen café. Ook vertrokken nog steeds veel carnavalsvierders naar ’s-Hertogenbosch. Het duurde zeker
tot 1971 voordat er meerdere carnavalsverenigingen
daadwerkelijk de deuren openden voor niet-leden
en publiek van buitenaf. De pogingen van de Carnavalsstichting Tilburg om een gemeenschapsgevoel
te creëren, met de boodschap dat men in Tilburg
tezamen het carnaval moest vieren, droeg bij aan de
kanteling van het gesloten gedachtegoed.
In 1966 vroeg de stichting – vermoedelijk naar het
Bossche voorbeeld – het gemeentebestuur om toestemming tot het plaatsen van een vierenhalve meter
hoge kruik op de Heuvel. De kruik zou op carnavalszaterdag 1967 in een parade van de Koningshoeven
naar de Heuvel worden gebracht en plechtig geïnstalleerd worden. Op dinsdag middernacht zou dan onder
het afsteken van vuurwerk een slotceremonie worden
gehouden. In de nacht van carnavalszaterdag werd
de kruik, tot grote teleurstelling van de stichting, het
slachtoffer van vandalisme.
Het jaar daarop, in 1968, probeerde de stichting iets
nieuws. Zij kwam in contact met Henk Smulders.
Smulders was werkzaam als beeldhouwer bij het
attractiepark Efteling in Kaatsheuvel. In zijn vrije tijd
ontwierp hij praalwagens voor de carnavalsoptocht.
Het talent van Smulders werd al gauw gebruikt om de
stichting van extra geld te voorzien. Smulders maakte
kleine beeldjes van ‘kruikenzeikers’ zodat de stichting deze kon verkopen. Al snel kwamen carnavalsinitiators op het idee om een manshoge ‘kruikenzeiker’
te maken zodat deze als boegbeeld op een sokkel
gezet kon worden. Een kruikenzeiker verpersoonlijkt
immers het beeld van de textielarbeider zelf en niet
de kruik alleen. Zo zei Smulders zelf dat hij op zoek
was naar een juiste verpersoonlijking van de vroegere
kruikenzeiker.

Boer Knillis op de Markt
in ’s-Hertogenbosch,
1955. (Coll. Erfgoed
’s-Hertogenbosch)

Nadien is Smulders het gemeentearchief ingegaan
om op zoek te gaan naar oude foto’s van textielarbeiders. Het model werd merkwaardig genoeg geen
textielarbeider maar een arbeider van een schoenfabriek uit 1905. Desondanks werd het eindproduct,
een verbeelding van een textielarbeider met een kruik
in zijn linkerhand. De insteek om een typische ‘kruikenzeiker’ te ontwerpen en het zoeken naar de perfecte foto daarvoor, getuigt van een geromantiseerd
beeld van het verleden. Het is precies dit beeld waar
men tijdens carnaval aan vast probeerde te houden.
Ondanks dat de ‘kruikenzeiker’ een product van de
eigen verbeelding was, bracht de symboliek ervan de
Tilburgse carnavalsvierder in contact met het lokale
verleden.
De ‘kruikenzeiker’ werd gebruikt in de hoop dat het
bij zou dragen aan de vorming van een gemeenschappelijke identiteit. Naast de gangbare processies
werden later ook het kindercarnaval en het tienercarnaval georganiseerd rondom dit beeld. Op deze
manier groeide ook de jeugd op met een creatieve
verbeelding van het verleden waardoor er opnieuw
sprake was van invented tradition.

Symboliek op regionaal niveau
Een ander belangrijk kenmerk van het carnaval is het
verkleden. Carnaval is een tijd waarin de dagelijkse
gang van zaken op de kop werden gezet. Voor even
mocht men zich anders voordoen dan dat sociaal
wenselijk was. Het verkleden en kostumeren hielp
daaraan mee. Zo werd het verkleden tijdens carnaval een cruciaal onderdeel van het volksfeest. Net als
het binnenshuis vieren van carnaval, kende men in
Tilburg ook het op gebied van verkleden zijn eigen
gewoontes. Halverwege de jaren zestig veranderde
deze gewoonte doordat carnavalsinitiators spontaan
een ‘boerenkiel’ aantrokken.
De verkleedcultuur had zich in Tilburg gedurende de
jaren vijftig en begin jaren zestig van de twintigste
eeuw creatief ontwikkeld. In de lokaliteiten waar het
carnaval gevierd werd, bestond de gewoonte om kostuumwedstrijden te houden. De carnavalsvierder die
het meest indrukwekkende kostuum droeg, won dan
een prijs. Zo sprak de Nieuwe Tilburgsche Courant
jaarlijks van een palet aan kostuums. Zo kleedde
men zich als Mexicaan, Spanjaard, astronaut, politiek
leider, indiaan, zigeuner, Arabier, dieren of clowns.
In een interview met een lokale kostuumverhuurder
bleek dat het moeilijk was om ieder jaar weer aan de
gevarieerde wensen van de Tilburgse carnavalsvierders te voldoen.
In Bergen op Zoom en ’s-Hertogenbosch heerste een
andere gewoonte. Daar droeg nagenoeg iedereen
een boerenkiel met carnaval. De boerenkiel stond
symbool voor de strijd tussen het stadse volk en het
platteland. De rivaliteit leidde ertoe dat mensen van
het platteland werden uitgemaakt voor ‘domme boeren’. Op deze manier werd er een contrast gesteld
tussen de Hollandse steden en de provincie. Gaandeweg is de carnavalsvierder de boer als geuzennaam
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aan boerenkielen gespot. Volgens een journalist leek
het ‘bijna Oeteldonk (carnavalsnaam ’s-Hertogenbosch) of Krabbegat (idem Bergen op Zoom)’. In de
jaren daarna, maakte de gebruikelijke kostumering in
opvallend tempo plaats voor de boerenkiel. In 1966
sprak de lokale media van ‘een makkelijk en triest
aandoend kledingstuk (…) die de massa van de dag
met carnaval slechts de carnavalsmassa liet blijven’.
Naar gelang van tijd werd ook de jeugd voorzien van
boerenkielen en werd er in de kranten steeds meer
reclame gemaakt voor dit toonaangevende kledingstuk. In 1968 riep de carnavalsprins iedereen op om
een boerenkiel aan te trekken.

Als carnavalssymbool werd
in 1966 voor het eerst een
kruik op het Willemsplein
geplaatst. (Part. coll.)
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gaan dragen en verkleedde men zich dan ook als
een stereotype boer met onder meer een langharige vlaspruik, blauwe kiel, witte wanten, een grote
pet versierd met een pompon, een hengelmand met
daarin eenden of konijnen en klompen met zichtbare
strovulling. Naar vermoeden is gemakshalve enkel de
boerenkiel overgebleven. De boerenkiel is dus gebaseerd op een verregaander verleden dan de kostuumgewoonte in Tilburg.
Een regelrechte omslag vond plaats in de periode
waar de Tilburgse carnavalsinitiators zich duidelijke
verzetten tegen het stadsbestuur en het politieapparaat. In 1964 (het jaar van de aangekondigde illegale
optocht) werd in café de Lindeboom een overvloed

De kruikenzeiker op de
Heuvel in Tilburg, 1968.
(Coll. Regionaal Archief
Tilburg)

Mijns inziens had de introductie van de boerenkiel
twee specifieke redenen. Ten eerste droeg de boerenkiel bij aan een groter en verder verleden dan de
Tilburgse kostuumcultuur indertijd, waardoor de band
met het regionale carnaval legitiem werd. Gezien de
periode waarin de boerenkiel zijn zichtbare intrede
deed, hielp het in tweede instantie mee aan de symbolische strijd tegen de lokale autoriteiten. Het dragen
van de boerenkiel liet zien dat de carnavalsinitiators
onderdeel waren van een gewortelde carnavalscultuur die, in tegenstelling tot de omringende steden,
onrechtmatig werd onderdrukt door het stadsbeleid.
Op deze wijze werd dus getracht een regionale identiteit uit te dragen ter bevordering van het feest.
In de jaren zeventig was de boerenkiel al enige tijd
onderdeel van het Tilburgse carnaval. Tijdens alle
evenementen die georganiseerd werden door de
Carnavalsstichting Tilburg werd men geacht in boerenkiel te verschijnen. In 1973 nam de situatie een
andere wending. De feestcommissie van de stichting
besloot om tijdens het Prinsenbal het feest te ‘ontblauwen’. Dit betekende dat de carnavalsvierder aangemoedigd werd om niet te verschijnen in de boerenkiel maar om daadwerkelijk een origineel kostuum te
dragen. Deze aankondiging werd tijdens stichtingsvergaderingen niet door iedereen in dank afgenomen.
Zo vroeg iemand zich af ‘of het ontblauwen wel gestimuleerd moest worden’ en stelde een ander lid dat
de boerenkiel nog steeds charmant was. Er heerste
ook ongenoegen over het gegeven dat er onvoldoende gecommuniceerd zou zijn over dit onderwerp en
dat de voorzitter zonder overleg toestemming gaf om
het ‘ontblauwen’ daadwerkelijk uit te voeren. Bovendien dacht men in de commissie dat het ten koste zou
gaan van de kaartverkoop. Hierop werd besloten om
het ‘ontblauwen’ wel door te laten gaan, maar niet
te verplichten. Dit stond overigens niet beschreven in
de publicatie van het evenement. De krant sprak van
een succesvolle ‘ontblauwing’ terwijl in de vergaderingen enkel het woord ‘redelijk’ naar voren kwam.
Het dragen van de boerenkiel steeg naarmate de carnavalsjaren verstreken. Echter, Het kledingstuk werd
in latere decennia weer minder populair in Tilburg.

Een fusie van symboliek
Uit het stadsembleem van 1971 blijkt dat het regionale en lokale verleden beide werden toegepast in de

bruik gemaakt van bestaande rituelen, het Tilburgse
dialect en symboliek. Als u volgend jaar langs de optocht staat, denkt u dan aan al die carnavalsinitiators die het wel en wee gedurende de jaren zestig en
zeventig zodanig hebben ingericht dat het lijkt alsof
de Tilburgse identiteit al tweehonderd jaar onafgebroken zegen viert. Dan moet D’n Opstoet natuurlijk
wel doorgaan…
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Krantenberichten
Jaarembleem Tilburgs
carnaval, 1971. (Foto Jan
Stads)

Twee vaantjes van de
Carnavalsvereniging De
Kruiken uit 1965 en 1968.
(Foto’s Jan Stads)

carnavalssymboliek. Het boerenfiguurtje op het embleem stond vermoedelijk symbool voor de verbondenheid met de regionale carnavalscultuur waarin
het de gewoonte was geworden dat men in Tilburg
eveneens een boerenkiel droeg tijdens het carnaval. Het voorwerp waarop het boerenfiguurtje zit, is
een ‘schietspoel’. Deze verwijst weer naar de lokale
identiteit van de Tilburger, welke opnieuw een beroep
doet op het roemrijke textielverleden van de stad.
Dit artikel bevat een reeks voorbeelden van historische elementen die door de Tilburgse carnavalsinitiators werden ingezet om een gemeenschapsgevoel te
creëren onder de Tilburgse carnavalsvierders. Daarbij
wad het de bedoeling om het openbare carnaval te
propageren en te legitimeren. De gemeenschappelijke identiteit werd zowel gevonden in een regionaal
als een lokaal verleden. Daarbij werd expliciet ge-

-

Het Nieuwsblad van het Zuiden: tussen 1955-1975.

-

Nieuwe Tilburgsche Courant: tussen 1955-1975
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Naoorlogse architectuur in
het monumentenbeleid
Joost Op ’t Hoog*
* Joost Op ‘t Hoog (1959) is
kunsthistoricus en beleidsmedewerker monumenten bij de
gemeente Tilburg. Hij publiceerde eerder in ‘Tilburg’.

22

Oostenrijkse houten woning
uit ca. 1947 aan de Guido
Gezellelaan, 1952. (Fotopersbureau Het Zuiden, coll.
Regionaal Archief Tilburg)

Naoorlogse architectuur kan rekenen op
steeds meer waardering maar blijft voor
veel mensen een grote onbekende. Daarin
komt langzaamaan verandering en steeds
meer gebouwen uit de periode na de Tweede Wereldoorlog krijgen een monumentenstatus. In de periode 1940-1960 groeide
de stad van 93.000 naar 139.000 inwoners.
Er moest dus veel gebouwd worden om de
nieuwe Tilburgers te huisvesten en te laten
leven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
een deel van die gebouwen beschermenswaardig erfgoed heeft opgeleverd.
In de periode vanaf 2003 is in het tijdschrift Tilburg
op verschillende momenten aandacht besteed aan de
karakteristieken en de kwaliteit van de naoorlogse
architectuur in Tilburg.1 De gemeente Tilburg liet in
2005 een algemeen inventariserend onderzoek uitvoeren naar de architectuur en stedenbouw tussen
de jaren 1940 en 1970.2 De Open Monumentendag
van 2007 stond geheel in het teken van de naoorlogse architectuur en in dit tijdschrift werd er een geheel themanummer aan gewijd.3 In de periode vanaf
2009 werden sporadisch gemeentelijke monumenten

uit die periode aangewezen. In het kader van de landelijke beschermingsprogramma’s ‘Top 100 Nederlandse monumenten 1940-1958’ uit 2009 en het in
2013 opgestarte ‘Beschermingsprogramma 19591965’ uit 2013 wees het Rijk maar liefst vijf Tilburgse
topmonumenten aan: Sint Jozefzorg, het station, de
schouwburg, het Cobbenhagengebouw op het universiteitsterrein en de kapel Onze Lieve Vrouw ter Nood.
Door een tussentijdse aanpassing van het monumentenbeleid en een andere bestuurlijke prioritering zijn
er in Tilburg tussen 2010 en 2018 nauwelijks nieuwe
gemeentelijke monumenten aangewezen. In 2016
werd door een nieuw college de beleidsmatige aanzet gegeven om de gemeentelijke monumentenlijst
uit te breiden met 100 nieuwe monumenten waarvan
de helft uit de naoorlogse periode zou zijn. Nadat er
in 2016 al vijf wederopbouwmonumenten waren aangewezen werd in 2018 een groter deel van dit beleid
geëffectueerd met de aanwijzing van 44 naoorlogse
monumenten, en meer ligt in het verschiet. De komende jaren zal onderzocht en bepaald worden op
welke wijze de bijzondere naoorlogse stedenbouwkundige landschappen het best kunnen worden doorgegeven aan de toekomstige generaties.
Waardering komt in de monumentenzorg niet vanzelf.
Vaak is er een aanjager of een gelukte of juist mislukte reddingsoperatie voor nodig om het publiek bewust
te maken van de kwaliteiten van architectonisch of
stedenbouwkundig erfgoed. Wie rond 1970 in Tilburg
zou hebben gepleit voor behoud van industrieel erfgoed of van neogotische kerkgebouwen, zou vermoedelijk meewarig zijn aangekeken. Zorg voor gebouwd
erfgoed was sowieso niet bepaald een Tilburgs paradepaardje. Nog in 1971 werd het voormalige raadhuis
aan de Oude Markt gesloopt. Het was nota bene een
beschermd rijksmonument, maar de vooruitgang liet
zich in economisch zware tijden niet door zo’n trivialiteit tegenhouden. In de jaren daarna kwam er een
kentering toen op initiatief van professor Harrie van
den Eerenbeemt (1930-2008) de gietijzeren beelden
en het hekwerk van de begraafplaats aan de Bredaseweg gered konden worden en boerderijen als de
Tongerlose hoef, de daarbij behorende tiendschuur en
de kasteelhoeve aan de Hasseltstraat weer werden
hersteld. In 1975 vielen zowel de Noordhoekse kerk
als het fabriekscomplex van Pieter van Dooren aan
de slopershamer ten prooi. Vooral dat laatste leidde
tot verhitte debatten in de gemeenteraad. Hoewel de
gebouwen niet voor de sloop konden worden behoed,

zal leiden tot de aanwijzing van nieuwe monumenten,
moet nog bepaald worden. Het zal hoe dan ook allemaal beginnen met een inventarisatie van wat dan
nog aanwezig is.

Flatwoningen aan
Ringbaan-Zuid, 1962.

Flatwoningen van architect
Jan van der Valk aan de
Ringbaan-West richting
Hasseltrotonde, 1959.

gaf de discussie over al dan niet behouden wel de
aanzet voor een gemeentelijk monumentenbeleid met
een eigen monumentenverordening en de instelling
van een onafhankelijke externe monumentencommissie die het gemeentebestuur kon adviseren over
monumentenzorg.
Voor naoorlogse architectuur was er voordat in 2003
de voormalige tekenacademie van architect Huig Aart
Maaskant (1907-1977) werd aangewezen als beschermd gemeentelijk monument nog geen plek op
de monumentenlijst. Voor veel mensen is het zeker
niet vanzelfsprekend dat gebouwen die ze tijdens hun
leven gebouwd hebben zien worden ineens de status
van monument krijgen. In de Monumentenwetten van
1961 en 1988 was een leeftijdscriterium van vijftig
jaar opgenomen met als argument dat een generatie
niet dient te oordelen over haar eigen architectuur.
In de nieuwe Erfgoedwet van 2016 is het leeftijdscriterium gelukkig komen te vervallen en ook in de
gemeentelijke monumentenverordening is geen leeftijdscriterium voor nieuwe monumenten opgenomen.
Daarmee is ook de weg vrijgemaakt om te kijken naar
de architectuur van na 1965 of 1970. Veel gemeentes
in Nederland zijn daarmee al voorzichtig begonnen
en ook in Tilburg zal er de komende jaren aandacht
zijn voor de architectuur van na 1965. In welk jaar
de voorlopige eindgrens gelegd zal worden, en of het

De aanwijzingsronde van 2018 met naoorlogs erfgoed vond plaats in samenwerking met de binnen de
gemeente actieve erfgoedverenigingen: Heemkundekring Tilborch (sinds kort Erfgoedvereniging Tilburg),
Heemkundekring de Kleine Meijerij, Heemcentrum ’t
Schoor en de Stichting Jos. Bedaux. Daarnaast zijn
ook de landelijk actieve erfgoedorganisaties Heemschut en het Cuypersgenootschap bij de selectie
betrokken. Verder waren de onderzoeken van STOA
uit 2005 en een door de Tilburgse heemkundekring
opgestelde Top-40 bronnen waaruit voor de selectie
geput kon worden. Lang niet alle door hen gedane
suggesties konden daarbij gehonoreerd worden omdat er was afgesproken de nieuwe monumenten getalsmatig te beperken tot vijftig, maar de opgedane
kennis zal in de toekomst geïntegreerd worden in
bestemmingsplannen en omgevingsplannen. Duidelijk werd in ieder geval dat Tilburg, Berkel-Enschot en
Udenhout over een veelheid aan naoorlogs erfgoed
beschikken die niet alleen waardering verdient maar
ook enige mate van bescherming. Hoe dat er in de
toekomst precies gaat uitzien, zal vermoedelijk pas
vanaf 2021 duidelijk worden vanaf het moment dat
de Omgevingswet ingaat. Misschien is dan objectbescherming nog aan de orde, maar misschien zijn
ook andere planologische instrumenten die in omgevingsplannen verwerkt worden goede middelen. Ook
in de welstandsnota kan met gebiedscriteria voor de
meest waardevolle plekken veel bereikt worden.
Met de selectie is geprobeerd een representatief beeld
te geven van het gebouwenbestand uit de wederopbouwperiode terwijl er daarnaast ook aandacht was
voor omgevingskunst, gebouw gebonden kunstuitingen en bijzondere objecten. Criteria voor aanwijzing
als monument waren onder meer ook of zaken deel
uitmaken van een ensemble of iets konden toevoegen
aan het verhaal van de stad en de dorpen.
Het is niet in alle gevallen gelukt een afgeronde keuze
te maken. Voor een aantal zaken is er nog tijd genomen om voornemens tot aanwijzing nog eens nader
onder de loep te leggen en argumenten nogmaals af
te wegen. Dat speelt bijvoorbeeld bij de noodwoningbouw van kort na de Tweede Wereldoorlog. In 2009
zijn aan de Bokhamer al woningen van het type May
crete aangewezen als gemeentelijke monumenten.
Daarmee werd feitelijk het signaal gegeven dat de
Maycrete-woningen aan de Jan van Rijzewijkstraat
(gesloopt in 2011) en de Ringbaan-Zuid geen bescherming als gemeentelijk monument zouden krijgen. Dat woningtype is dus geborgd naar de toekomst
maar dat is nog niet het geval voor de zogeheten Oostenrijkse woningen. Dat zijn geprefabriceerde houten
woningen die in 1947 en 1948 in onderdelen vanuit
Oostenrijk aan Nederland werden geleverd en door
plaatselijke aannemers werden opgebouwd. In Til-
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complexen zoals in Jeruzalem of aan de Generaal
Smutslaan zijn enkele rijtjes woningen aangewezen
als beschermde monumenten. De keuze had in deze
gevallen ook een andere kunnen zijn. De complexmatig opgetrokken flats langs de binnenzijde van de
Ringbaan-West (ontwerpen van Jan van der Valk en
van Tooten en Van Ginderen uit Veghel) doen in architectonische kwaliteit of historisch belang beslist niet
onder voor delen langs de andere Ringbanen die nu
wel bescherming hebben gekregen.

Winkels en etagewoningen
aan het Burgemeester Van
de Mortelplein, 1959. (Coll.
Regionaal Archief Tilburg)

burg zijn ze op diverse plekken gebouwd (Guido Gezellestraat, Koningshoeven en Tatraweg) in opdracht
van werkgevers als de Volt die personeelsleden wilden lokken door ze een passende woning aan te bieden.
Hoewel duidelijk is dat iets van het bestand aan Oostenrijkse woningen aangewezen zal gaan worden als
gemeentelijk monument is de keuze nog niet gemaakt
welke woningen dat dan zullen zijn. Het bouwtype en
het verhaal erachter is min of meer hetzelfde en ook
in gaafheid en bouwkundige toestand zijn weinig verschillen te constateren.

Stedenbouwkundig erfgoed
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Generaal Smutslaan met de
pas gebouwde woningen van
architect Duintjer. Op de achtergrond links de fabriek van
Van Puijenbroek en rechts
de Korvelse kerk. (Coll.
Regionaal Archief Tilburg)

Uit het STOA-onderzoek uit 2005 was al gebleken
dat zich met name langs de Ringbanen Zuid, West
en Oost grote gebieden bevonden die direct na de
Tweede Wereldoorlog werden ingevuld met grote
complexen van vaak zeer karakteristieke gebouwen.
Het maken van een keuze hieruit was niet eenvoudig omdat de complexen vaak bestaan uit identieke
bouwwerken met dus ook een identieke waarde voor
de architectuur of het verhaal dat ze hebben. Hoe vallen kwaliteiten daar het beste te borgen?
Er is uiteindelijk een gedeeltelijke keuze gemaakt.
Van grote in bouwkundige samenhang opgetrokken

Maar voor de komende tijd is het voortbestaan van
deze gebouwentypes en daarmee ook dat van het verhaal van hun ontstaansgeschiedenis verzekerd. Het
college heeft besloten om de komende jaren verder
te onderzoeken welke beleidsinstrumenten het meest
geschikt zijn om grote complexen intact en leefbaar
te houden zonder de beperkingen die een monumentenstatus met zich meebrengen kan. Het helpt daarbij
als grote complexen in eigendom zijn van één partij
zoals een woningcorporatie omdat daarmee makkelijker uniforme transformatieafspraken gemaakt kunnen worden dan met veel verschillende particulieren.
In 2019 is een pilot-onderzoek uitgevoerd voor het
gebied Burgemeester Van de Mortelplein om te kijken
of een gebiedsgerichte aanpak kansen biedt voor het
behoud van stedenbouwkundig en architectonisch
erfgoed uit de naoorlogse periode.4 In de komende
jaren zal besloten worden op welke wijze dit erfgoed
beleidsmatig verankerd kan worden.

Selectie
Er is bij de selectie getracht tot een representatief
beeld te komen van wat de architectuur uit de naoorlogse periode te bieden heeft om zowel in bouwtypes
als kwalitatief een mooie doorsnee te kunnen presenteren. Vragen blijven er te over. Zijn alle gebouwen
van de kampioen van de Tilburgse naoorlogse architectuur Jos. Bedaux (1910-1989) monumentwaardig
en wat te doen met de veel minder bekende maar veel
talrijker werken van Noud Heerkens (1915-2009)?
Een bij de meeste mensen onbekende architect zoals Jan Mulders (1918-1988) blijkt voor bijzondere
bijdragen aan het Tilburgse straatbeeld te hebben
gezorgd. Ook Jos. (Sjef) Schijvens (1908-1966) die
zowel voor als na de Tweede Wereldoorlog actief was,
mag gelden als een voor Tilburg belangrijke architect
die na de oorlog onder meer veel bouwde aan het
Burgemeester van de Mortelplein of aan de Westermarkt. Van al deze architecten is representatief werk
op de monumentenlijst geplaatst.
Van Jos. Bedaux stond al het een en ander op de rijksen gemeentelijke monumentenlijst zoals het Cobbenhagengebouw op het universiteitsterrein en het complex van Sint Jozefzorg. Daaraan zijn nu gebouwen
toegevoegd als het Koopmansgebouw, de Maranathakerk, de voormalige mensa, het voormalige fraterhuis
aan de Kruisvaardersstraat en de Mariakapel aan de
Schoorstraat in Udenhout. Van Noud Heerkens en Jan
Mulders werden onder meer de eigen woonhuizen/
ateliers aangewezen als gemeentelijke monumenten.

Panoramafoto over de wijk
Jeruzalem vanaf de toren van
de Lourdeskerk in noordoostelijke richting, jaren zestig.
Rechts op de voorgrond
café Jeruzalem op de hoek
Caspar Houbenstraat en
Betuwestraat.

De Pastoor van Arskerk aan
de Beneluxlaan, jaren zestig.
(Coll. Regionaal Archief
Tilburg)

Kort na de oorlog werd er op volle kracht doorgebouwd aan religieuze gebouwen. Ook in de nieuwe
stadswijken moest de kerk vertegenwoordigd en
aanwezig zijn. Veel van die nieuwe gebouwen hebben
hun functie maar relatief kort kunnen uitoefenen. De
oorzaak daarvan is gelegen in de ontkerkelijking die
vanaf het midden van de jaren zestig van de twintigste eeuw steeds duidelijker werd. Toch kon nog
een en ander van het religieuze naoorlogse erfgoed
aan de monumentenlijst worden toegevoegd. Naast
de al genoemde werken van Jos. Bedaux -zijn dat de
protestantse Opstandingskerk aan de Professor Cobbenhagenlaan en de toren van de in 2007 door brand
verwoeste Lourdeskerk. Ook de voormalige Pastoor
van Arskerk uit 1958 aan de Beneluxlaan werd een
gemeentelijk monument. De kerk heeft inmiddels langer bestaan als wijkcentrum Het Zand dan als kerkgebouw. Ook een reusachtig gevelreliëf van priester/
kunstenaar Egbert Dekkers (1908-1983) aan het
klooster van de congregatie Dochters van O.L. Vrouw

van het Heilig Hart aan de Sint Oloflaan kreeg de monumentenstatus.
Het reliëf van Dekkers is niet het enige kunstwerk in
de selectie van het naoorlogs erfgoed. De instelling
van de zogeheten percentageregeling in 1951 vond
veel navolging bij lagere overheden en particuliere
opdrachtgevers waardoor er in de naoorlogse periode veel gebouwgebonden kunst tot stand komt. Veel
van deze kunst is in hoge mate bedreigd omdat de
gebouwen waaraan het zich bevindt niet beschermd
zijn en op de nominatie staan voor sloop. Dat was ook
het geval bij het mozaïek van Jan Dijker (1913-1993)
voor de Zuid- Nederlandse Kledingfabriek aan de Stedekestraat. De fabriek moest eind 2017 wijken voor
het nieuwe gebouw van de Marokkaanse moskee.
Dankzij een particuliere reddingsoperatie, alle medewerking van het moskeebestuur en een gemeentelijke bijdrage kon het mozaïek zorgvuldig uitgenomen
worden. Nog dit jaar zal het hersteld worden en teruggeplaatst in een muur bij het Maria Gorettipark.
Behalve dit mozaïek werd ook een groot gevelreliëf
van Jacques van Rhijn aan het voormalige kantoorgebouw van de Volt aangewezen als beschermd monument. In het reliëf wordt de bedrijfsgeschiedenis van
de Volt op treffende wijze verbeeld.
Ook (kunst)voorwerpen in de openbare ruimte zijn
hun leven meestal niet lang zeker. Onze steeds veranderende smaak en behoeften verdragen maar zelden ruimtelijke oplossingen die langer dan twintig
jaar meegaan. Op weinig plekken in de stad wordt
dit beter duidelijk dan rond het Willemsplein en het
Stadhuisplein waar ruimtelijke ingrepen elkaar in
hoog tempo opvolgen. Als onderdeel van de totaalinrichting van het Willemsplein bij de bouw van het
nieuwe stadskantoor ontwierp omgevingskunstenaar
Joop Beljon (1922-2002) in 1971 deze sculpturaal
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geven openbare ruimte van het Forum (ruwweg het
gebied tussen de Katterug en de schouwburg) zal
nog wel enige tijd aanhouden. De fontein is niet of
nauwelijks te verplaatsen. Dat geldt niet voor de bushokjes waarvan er al één in opslag staat in afwachting van herplaatsing. Voor deze bushokjes was de
monumentenstatus vanwege hun bijzondere sculpturale vormgeving eigenlijk tamelijk vanzelfsprekend.
Dat was niet het geval bij het misschien wel meest
spraakmakende nieuwe monument; het betonnen
bushokje bij het trappistenklooster aan de Eindhovenseweg. Gewoner dan dat zal het niet snel worden. Het type bushokje is eind jaren veertig van de
twintigste eeuw ontworpen en met kleine modulaire
verschillen in productie gebleven tot het midden van
de jaren zestig. Er moeten er tienduizenden van zijn
geplaatst in Nederland maar inmiddels zijn ze vrijwel
geheel uit het straatbeeld verdwenen. Het exemplaar
aan de Eindhovenseweg is het enige van dit type in
de gemeente Tilburg.
De verpleegstersflat aan
de Sint Josephstraat, een
ontwerp van Ed. Cuypers uit
1952, die ook wel bekend
staat als de ‘Hunkerbunker’,
1956. (Coll. Regionaal
Archief Tilburg)

vormgegeven fontein op onregelmatige grondslag.
Met platte brutalistische betonnen volumes verwijst
de fontein naar het huis Falling Water van de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright. Het ontwerp is
in de loop de jaren sterk aangepast. Het golvende plaveisel van het Willemsplein werd vervangen en ook
de betonnen bakken en elementen die het verlengstuk van de oostelijke zijde van de fontein vormden,
verdwenen.
De fontein kent uitgesproken voor- en tegenstanders
en het voortbestaan staat bij ieder herinrichtingplan
voor dit gewilde stukje stad ter discussie. De fontein
is nu samen met twee eveneens door Beljon ontworpen losse bushokjes aan de Paleisring aangewezen
als gemeentelijk monument maar de discussie over
het al dan niet inpassen ervan in de nieuw vorm te
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Het Willemsplein met de
fontein van Joop Beljon
(1922-2002) uit 1971.

Onderwijs
De snelle groei van de bevolking betekende dat er
ook nieuwe scholen gebouwd moesten worden. Nadat in 2016 al de Christoffelschool uit 1957 aan de
Zouavenlaan van architecten A.J. Kropholler (18811973) en H. Lambriex (1900-1980) als gemeentelijk
monument was aangewezen, werden in 2018 het
voormalige Pauluslyceum aan de Wandelboslaan uit
1956-1959 van architect C.H. (Cees) de Bever (18971965) en een gymzaaltje uit 1953 van architect/wethouder Harrie Pontzen (1913-1979) aan de Jacob
Romansstraat aan de lijst toegevoegd. De gebouwen
zijn een perfecte ruimtelijke weergave van de onderwijsopvattingen van de ontstaanstijd waarbij een efficiënte indeling van de gebouwen gekoppeld werd aan
sobere vormgeving en maximale daglichttoetreding.

gekregen. Er zijn de afgelopen decennia veel naoorlogse bedrijfsgebouwen gesloopt. Ze waren niet beschermd en meestal was niemand zich bewust van
de cultuurhistorische waarde. Zo werden vrijwel alle
naoorlogse uitbreidingen van de AaBe gesloopt en
moest de jaren zestig kantoorvleugel van de Vormenfabriek aan de Sint Ceciliastraat plaats maken voor
woningbouw. Aan de Lovensekanaaldijk bleef bij het
voormalige textielverwerkingsbedrijf Leon Kalfus &
Zn. een weegbrug met glazen bedieningshuisje uit
het midden van de jaren vijftig bewaard. Alleen al de
verzorgde ranke vormentaal en de smalle staalprofieltjes van de ramen maken dit inmiddels functieloze
artefact tot een bescheiden juweeltje van de naoorlogse bouwkunst.

Betonnen bushokje van Joop
Beljon aan de Paleisring uit
1971. (Foto Joost Op ’t
Hoog, 2018)

Paulus HBS met de kardinaal
van Giacomo Manzù (19011991), 1966. (Foto Rien
Siers, Coll. RAT)

Industrie en agrarisch
In tegenstelling tot wat er verwacht werd, bleek de
selectie maar weinig monumentwaardige industriële
of agrarische gebouwen en objecten uit de naoorlogse periode op te leveren. Niet dat er in die periode
niets meer van deze bouwtypes werd gebouwd. Integendeel zelfs. Maar veel van wat er nog is, blijkt
teveel te zijn aangetast om nog langer voor een monumentenstatus in aanmerking te komen en heeft in
de meest gunstige gevallen een andere bestemming

Een ander nieuw bedrijfsmonument is het 50 KV
schakelstation dat In 1955 in opdracht van de PNEM
werd gebouwd. Het is een gesloten drielaags gebouw
met geornamenteerde bakstenen gevels onder een
plat dak. De vormgeving is sober maar expressief.
De locatiekeuze werd indertijd mede bepaald door de
voormalige gemeentelijke elektriciteitsfabriek aan de
overzijde van de Lange Nieuwstraat.
Ook het vinden van nog gave en voor hun naoorlogse
bouwtijd representatieve boerderijen bleek niet mee
te vallen. En dat terwijl er toch genoeg voorbeelden in
het buitengebied van de stad of de dorpen gebouwd
moeten zijn. Toch lukte het in deze aanwijzingsronde niet om een typisch en herkenbaar exemplaar te
vinden. Bij de nieuwe aanwijzingsronde waarbij het
accent meer op de dorpen dan op de stad zal liggen
en het agrarisch erfgoed prominent vertegenwoordigd zal zijn, zal gelukkig toch nog iets van agrarische
bouwkunst uit de wederopbouwperiode beschermd
worden. In het verre buitengebied van Udenhout werden nog enkele wederopbouwboerderijen gevonden
die binnenkort het proces van de besluitvorming ingaan.

De dorpen
Na de Tweede Wereldoorlog kiest Udenhout voor
de vorming van een compacte kom. De oostelijke
kwartieren van het vooroorlogse assenkruis met lintbebouwing worden ingevuld met (complexmatige)
woningbouw. In de jaren vijftig en zestig wordt in
het zuidoostelijke kwartier de woonwijk Zeshoeven
gebouwd. De toenmalige gemeente Udenhout grijpt
deze uitbreiding aan om het voorzieningenniveau in
het dorp te verbeteren. In deze woonwijk komen tot
stand: een kruisgebouw en postkantoor (1957), een
brandweergarage en gemeenschapshuis (1958), een
huishoudschool (1961), een bibliotheek (1962) en een
sportpark (1967). In Udenhout werd de voormalige
landbouwhuishoudschool aan de Zeshoevenstraat 36
aan de lijst toegevoegd. De school was tussen 1957
en 1961 gebouwd naar ontwerp van Edmund Nijsten
(1902-1985) die ook verantwoordelijk was voor het
ontwerp van het kruisgebouw en de brandweerkazerne aan de Van Heeswijkstraat. Drie van de gebouwen
hebben nu een beschermde status geekregen waar-
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Van Linksboven naar rechtsonder respectievelijk: Voltgebouw aan de Groenstraat,
1961 (Foto A. de Jong, coll.
RAT); Weegbrug Fabriek 59
Lovensekanaaldijk; Bushokje
Eindhovenseweg; Voormalig schakelstation van de
PNEM Lange Nieuwstraat
(Foto’s Joost Op ’t Hoog);
Voormalige zuivelfabriek
Kreitenmolenstraat Udenhout;
Voormalige brandweerkazerne Van Heeswijkstraat
Udenhout; Voormalige
landbouwhuishoudschool
Zeshoevenstraat Udenhout;
Mariakapel Schoorstraat
Udenhout (Foto’s Jan van
Oevelen)
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door er een soort miniatuur beschermd dorpsgezicht
is ontstaan. Een bijzondere toevoeging aan de monumentenlijst is ook het gebouw van de voormalige
zuivelfabriek Sint Isidorus. De fabriek die in 1964 geopend werd, heeft maar elf jaar als melkfabriek kunnen functioneren en werd enkele jaren na de sluiting
omgebouwd tot supermarkt. De vormgeving met de
gebogen daken is onmiskenbaar die van de naoorlogse bouwkunst. Het geheel wordt gecompleteerd door
een keramiekreliëf van De Porceleyne Fles uit Delft
dat de verbindende rol van de melkfabriek tussen
platteland en stad voorstelt.
Ook in Berkel-Enschot werd het gebouw van het
Wit-Gele Kruis beschermd. Het was in 1956 gebouwd naar ontwerp van de Tilburgse architect
Constant Panis (1891-1972). Het Wit-Gele Kruis was
een Rooms-katholieke thuisverplegingsoperatie die
in Noord-Brabant in 1916 was opgericht en zich in
het zuiden van Nederland snel over steden en dorpen verspreidde. De verpleging was vaak in handen
van leken en congregatiezusters. Met de professionalisering van de zorg in de jaren zestig en zeventig
van de twintigste eeuw verloren de kruisgebouwen
hun oorspronkelijke functie maar werden ze wel vaak
getransformeerd. In dit geval tot woonhuis. In Berkel-Enschot zijn verder nog het al genoemde bushokje aan de Eindhovenseweg, een karakteristieke villa/
burgemeesterswoning aan de Bosscheweg en een tot
woningen omgebouwd schoolgebouw uit 1955 aan
de Kerkstraat beschermd.
Gevelreliëf van priester/
kunstenaar Egbert Dekkers
(1908-1983) aan het
klooster van de congregatie
Dochters van O.L. Vrouw van
het Heilig Hart aan de Sint
Oloflaan, 2018. (Foto Joost
Op ’t Hoog)

vaak aanzienlijk duurder dan de standaard bouwoplossingen.
Hoewel de eigenaren van de nieuwe monumenten
zelden positief waren over de aanwijzing van hun
pand als gemeentelijk monument, heeft het uiteindelijke besluit niet tot veel echte bezwaren geleid. Al
moet in een enkel geval de bestuursrechter nog het
laatste woord in een aanwijzingszaak spreken. Het is
de bedoeling nog in 2020 vijftig nieuwe monumenten aan te wijzen. Ditmaal voor het grootste deel in
Udenhout en Berkel-Enschot waar in 1996 voor het
eerst en laatst is gekeken naar eigen gemeentelijke
monumenten. In de dorpen zal de nadruk vooral op
vooroorlogs agrarisch erfgoed liggen. In Tilburg zal
gekeken worden naar omissies in de vooroorlogse
monumentencollectie en naar gebouwen die deel uitmaken van een ensemble. Er is met behulp van alle
erfgoedpartners in de stad nu al een schat aan gegevens verzameld en hoewel lang niet alle geïnventariseerde of voorgedragen panden een plaats op de gemeentelijke monumentenlijst zullen krijgen, kunnen
ze wel degelijk een rol gaan spelen bij toekomstig
ruimtelijk beleid waarin we door de inwerkingtreding
van de Omgevingwet in 2021 misschien wel naar
een geheel nieuwe vorm van monumentenzorg zullen overstappen en de accenten misschien wel meer
zullen liggen op voortbouwen op de al aanwezige bijzondere gebiedskarakteristieken dan op individuele
gebouwen.

Reacties en vervolg
Een belangrijk deel van een formele aanwijzingsprocedure is gelegen in de belangenafweging waarbij niet alleen de kwaliteit van een gebouw een rol
speelt maar ook de belangen van degene die het
in eigendom hebben. Er kwamen voor de beleidsmakers verrassend veel negatieve reacties binnen
van eigenaren die eigenlijk geen trek hadden in de
monumentenstatus van hun eigendom. Veel mensen hadden er nooit bij stil gestaan dat betrekkelijk
jonge gebouwen ook voor een monumentenstatus in
aanmerking zouden komen. Men was beducht voor
waardedaling bij een eventuele verkoop, en bevreesd
dat er niets meer veranderd zou mogen worden zonder externe goedkeuring. Een vaak verwoorde indruk
was dat men vond dat er eigenlijk maar weinig tegenover een monumentenaanwijzing staat. Ook de
aankomende verduurzamingsslag die alle architectuur moet maken, kan problemen of kosten met zich
meebrengen die voor niet monumenten geen thema
zijn. De verpleegstersflat aan de Sint Josephstraat,
een ontwerp van Ed. Cuypers uit 1952, die ook wel
bekend staat als de ‘Hunkerbunker’, heeft vensters
met mooi slanke stalen kozijnen en taatsramen. Als
het gebouw toekomstbestendig gemaakt moet worden zijn er forse ingrepen noodzakelijk om energie te
kunnen besparen. Dat verhoudt zich helaas niet altijd
met de monumentale kwaliteit en uitstraling van een
gebouw. Er is bijna altijd wel op een goede manier uit
te komen maar oplossingen vergen creativiteit en zijn
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Tilburg kort
Tilburg signalement XCIV
Angela van Bebber, Alles mag er zijn, Leven
zonder vooroordelen, 218 blz., ISBN/EAN:
978-94-6247-156-6, € 19.95.
N.B. Tilburgse auteur.
Theo Beckers, ‘’De gemakkelijkste weg
naar de hemel’. Het Brabants katholiek
offensief in de Verenigde Staten. De missie
onder de Native Americans (1835-1865)’,
in: Noordbrabants Historisch Jaarboek, deel
36 (Tilburg, 2019), p. 111-133.
N.B. Tilburgers passim.
Jan Denissen, ‘Jos Denissen: het
verhaal van de in mei 1940 gesneuvelde
dienstplichtig soldaat sergeant Adrianus
Josephus Denissen uit Berkel-Enschot’,
in: De Kleine Meijerij, jrg. 71, 2020, nr. 1,
p. 25-31.
Anton van Dorp. ‘Een roofoverval zorgt in
1933 voor opschudding in Enschot’,
in: De Kleine Meijerij, jrg. 70, 2019, nr. 4,
p. 102-109.

Cees van Raak, Heiligen die niet naar de
hel gingen. Beeldengalerij Begraafplaats
Parochie Binnenstad Tilburg (Tilburg,
Brandon Pers, 2019); oplage 200
exemplaren, € 20,00.
Unentse Sprokkels 17 (Udenhout,
Heemcentrum ’t Schoor, 2019), 96 p.,
ISBN 978-90-78933-31-1, € 10,00.
Verhalen over de Tweede Wereldoorlog
en de bevrijding van Udenhout en
Biezenmortel. 75 jaar bevrijding, 26
oktober 2019 (Udenhout, Stichting ’t
Schoor, heemcentrum voor Udenhout en
Biezenmortel, 2019), 176 blz., geb.,
ISBN/EAN 978-90-78933-33-5, € 10,00.
Ton Wagemakers, Tilburgse textiel in 50
‘weefsels’. Een verhalenboek (Ooij, De
Tilburgse Binding, 2020), 013BOEK deel 1,
132 blz., ISBN/EAN: 978-90-828001-0-4,
€ 16,95.
Marc van Wonderen en Yolanda Huntelaar,
Treurtips. (Her)ontdek Nederland!
(Amsterdam, Rubinstein Publishing, 2020),
304 blz., ISBN 9789047627340, € 25.
N.B. Tilburg passim.
Ronald Peeters
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Guido van den Eynde, Hans Huisman,
Dominique Ngan-Tillard, Alicia Bach en
Ineke Joosten, ‘Eeuwenoude smeltkroesje
uit Tilburg hightech onderzocht’, in: In
Brabant, jrg. 10, nr. 4, 2019, p. 22-31.
Ad Habraken, ‘Laag Heukelom en haar
bewoners in het begin van de twintigste
eeuw’, in: De Kleine Meijerij, jrg. 70, 2019,
nr. 4, p. 89-94.
René Hermans en Theo Cuijpers, ‘Een
bijzondere heemkring: Stichting ’t Schoor
uit Udenhout’, in: In Brabant, jrg. 10, nr. 4,
2019, p. 64-69.
Mart Koenen, ‘’t Hoekske 6-6A BerkelEnschot, 1871-2011. 140 jaar geschiedenis
(Berkel-Enschot, 2015), 74 p., € 28,00.
Joost van der Loo, ‘Vier honderdjarigen
afkomstig van de Zandkant in
Biezenmortel’, in: De Kleine Meijerij, jrg. 70,
2019, nr. 4, p. 95-96.
Chris Oomes (tekst en fotografie), Beleef
Tilburg! 13 historische plekken met
geschiedenis (Tilburg, Uitgeverij Gianotten
Printed Media, 2019), 60 blz.,
ISBN 978-90-6663-100-7, € 9,95.

Textielverhalen
Voortbordurend op het succes van het vorig jaar verschenen ‘stalenboek’ Tilburgse
textiel in 50 verhalen komt Ton Wagemakers
met een nieuw boek waarin twee eeuwen
Tilburgse textielgeschiedenis op verhalende wijze wordt geschetst. Wederom tekent
Ronald Peeters voor de beeldredactie. Het
eerste boek verscheen als 21ste deel in de

populaire In Tilburg-reeks. Dit tweede boek,
gedrukt door de Tilburgse drukkerij DekoVerdivas, verschijnt als eerste deel in een
reeks die 013BOEK is gaan heten. De titel
is dit keer Tilburgse textiel in 50 ‘weefsels’.
Aan het concept en de vormgeving is echter
niet gesleuteld.
In het eerste verhaal aandacht voor het bezoek dat Koning Willem I in 1829 aan Tilburg
brengt, twee jaar voordat zijn oudste zoon er
tijdens de Belgische Opstand neer zal strijken. Door de getuigenis van meesterknecht
Jan Baptist de Beer weten we dat de vorst
een van de eerste stoommachines in de stad
kwam bezichtigen. Over de zeker in de negentiende eeuw nog vaak ambivalente verhouding tussen fabrikant en werkman lezen
we in een volgend verhaal. Uit de herinneringen van textielfabrikant G. Pollet blijkt dat
paternalisme en caritas toen vaak hand in
hand gingen. In een ander verhaal vraagt
Wagemakers zich af of de Tilburgse werkgevers en werknemers meer verbonden met
óf veroordeeld tot elkaar zijn. Een antwoord
op deze vraag heeft hij echter niet: “wie het
weet, mag het zeggen”.
Dat het niet alleen maar droefenis was in
de Tilburgse textielnijverheid en –industrie
lezen we in weer andere verhalen. Zelfs bij
het bezoek dat koningin-regentes Emma
en de dan 11-jarige prinses Wilhelmina in
1895 aan de stad brengen kan er gelachen
worden. Ook is er aandacht voor diverse
verhalen waaruit op te maken valt dat zowel fabrikanten en arbeiders zich gaandeweg het laatste kwart van de negentiende
eeuw gaan organiseren. In 1876 wordt een
syndicaat opgericht, zo'n twintig jaar later
gevolgd door een fabrikantenbond en de
eerste lokale vakbonden. Het duurt echter
nog twee decennia voordat de fabrikanten
de werknemersorganisaties als serieuze gesprekpartners zullen gaan accepteren.
Onderlinge verdeeldheid speelt zowel de fabrikanten als de arbeiders parten. Als men
in het interbellum echter weer de rijen redelijk weet te sluiten komt het aldus regelmatig tot conflicten tussen de beide kampen.
De verhalen in het hoofdstuk ‘RK Weefsels’
hebben de discrepantie tussen de klerikale
normering en de geleefde praktijk als overkoepelend thema. In het hoofdstuk ‘Volkse
inslag’ verhalen waarin de grote textielstaking in de zomer van 1935 centraal staat.
Bekende namen als die van vakbondsleider
Bart van Pelt en Miet van Puijenbroek passeren de revue, maar ook over minder bekende Tilburgers worden verhalen verteld.
Net als in het eerste boek met textielverha-

Een nieuwe uitgeverij voor
Tilburgse boeken
Met het faillissement van drukkerij Gianotten Printed Media, begin van het jaar, ging
ook de uitgeverijtak verloren. De ‘opvolger’
Damen Drukkers had geen interesse voor
deze activiteit. Daarmee kwam het uitgeven
van Tilburgse boeken, voor een breed publiek, in gevaar.
Ton Wagemakers en Ronald Peeters hebben
daarom het initiatief genomen om te starten met de non-profit uitgeverij De Tilburgse
Binding. “We beginnen met de nieuwe serie:
013BOEK.” Het eerste boek heeft als titel
Tilburgse textiel in 50 ‘weefsels’, een verhalenboek. Het boek is een goed voorbeeld
van wat De Tilburgse Binding met de serie
voor ogen staat: herkenbaar voor de Tilburgers, toegankelijk geschreven, veel leesplezier met veel beeldmateriaal, en tegen een
schappelijke prijs.
Daarnaast wil de uitgeverij met nieuwe
initiatieven komen: goed verzorgde, mooie
kleine uitgaven voor de liefhebber, maar
ook om leuke en spannende kinderboeken
met een educatieve inslag uit te geven. Een
wens, een droom is een originele graphic
novel / plakboek over onze (huidige) stad.
“We zullen een pitch organiseren voor jonge
en nieuwe auteurs en illustratoren om met
verrassende en innovatieve voorstellen te
komen.”

len staan er ook in deze publicatie verhalen
die betrekking hebben op de oorlog en de
‘grijze’ periode daaropvolgend.
In de hoofstukken ‘Weemoed weefsels’ en
‘Gebroken kettings en verloren inslagen’
wordt vol weemoed, nostalgie en smart teruggeblikt op de tweede helft van de twintigste eeuw. Wagemakers sluit af met een
hoofdstuk dat de veelzeggende titel ‘Er
waren eens weefsels’ draagt. Tevens doet
hij de oproep om ‘nieuwe’ verhalen toe te
sturen. Wagemakers boek is erg informatief,
maar op onderdelen is er helaas toch ook
wel wat op aan te merken. Bij ieder verhaal
een bronvermelding, maar helaas niet bij
iedere afbeelding een onderschrift. Ook zal
niet iedereen de keuze van de auteur om
zich soms direct tot de lezer te richten kunnen waarderen. De diversiteit aan verhalen
aan verhalen is echter groot en met interesse kan worden uitgekeken naar nieuwe
boeken in deze reeks.

Sander van Bladel
Ton Wagemakers, Tilburgse textiel in 50
weefsels. Een verhalenboek (Ooij, De
Tilburgse Binding, 2020), 013BOEK deel 1,
132 blz., ISBN/EAN: 978-90-828001-0-4,
€ 16,95.

Rectificatie
Afbraak van het ketelhuis van BeKa aan de Sint
Josefstraat, 1968. (Foto Schmidlin, coll. Regionaal
Archief Tilburg)

In ‘Tilburg’, 37, 2019, nr. 2, p. 108, kolom
2, 12e regel van boven, is abusievelijk een
naam weggevallen: Henri Verbunt (19091944).
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