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Ten geleide
De redactieleden van dit tijdschrift zijn ook bestuurslid van de stichting die het
tijdschrift uitgeeft. Dat bestuur kent ook leden wat meer op de achtergrond actief,
die niet minder onmisbaar zijn. Tot ons groot verdriet moet de Stichting tot Behoud
van Tilburgs Cultuurgoed voortaan verder zonder zijn gewaardeerd bestuurslid Ari
van Valen.
Peter Siebers was vorig jaar een van de samenstellers van de Historische Atlas
van Tilburg. Nu schreef Siebers een bijdrage waarvoor hij de (monumentale) gebouwen van de Tilburgse universiteit nog eens extra goed onder de loep heeft genomen. Ook de andere bijdragen in dit tijdschrift hebben het onderwijs als thema.
Zo gaat Ger Janssen, in het verleden onder meer directeur van uitgeverij Zwijsen,
in op de negen Fraters van Tilburg die tussen 1850 en 1960 zes verschillende
leesmethoden hebben ontwikkeld.
Tilburg was natuurlijk lang een bijna uitsluitend Rooms-Katholieke stad. Maar
toch kent ook het onderwijs voor niet-katholieken een rijke traditie. Aan Henk van
Doremalen is het wel toevertrouwd om daarover te publiceren. Drie jaar geleden
schreef hij in opdracht van de Stichting Opmaat het boek Onderwijs, met eenheid
in verscheidenheid. Het artikel van Van Doremalen handelt over de positie van het
openbaar en bijzonder-neutraal lager onderwijs (kort gezegd het niet-katholieke
onderwijs) in Tilburg vanaf 1920.
Vanzelfsprekend sluiten wij af door te signaleren welke ‘Tilburgse’ boeken en artikelen er de laatste maanden allemaal zijn verschenen en met een paar kleinere
bijdragen in de rubriek Tilburg kort. Wij wensen u veel leesplezier.
De redactie

Inhoud
35

Ger Janssen:
‘Leeren lezen’. Zes leesmethoden van negen fraters uit één congregatie

44

Henk van Doremalen:
Niet-religiegebonden lager onderwijs in Tilburg, 1920-1980

51

Pieter Siebers:
Tilburg University, jonge campusuniversiteit met monumentale trekken

56

Henk van Doremalen:
In memoriam Ari van Valen 1945-2020

58

Tilburg kort:
Tilburg signalement XCV
Jan Esman (1944-2020). Een persoonlijke herinnering
Korvel Vooruit 100 jaar

‘Leeren lezen‘

Zes leesmethoden van negen fraters uit één
congregatie
Ger Janssen*
* Ger Janssen (1938)
studeerde Pedagogiek in
Nijmegen. Hij was onder
andere wetenschappelijk medewerker aan de
Nijmeegse universiteit en
schoolbegeleider. Tussen
1977 en 1999 was hij
directeur van Uitgeverij
Zwijsen te Tilburg. In die
hoedanigheid heeft hij
intensief samengewerkt
met frater Caesarius
Mommers, de auteur van
Veilig leren lezen.

Negen Fraters van Tilburg hebben tussen
1850 en 1960 zes leesmethoden ontwikkeld, allemaal verschenen bij de eigen
Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis/
Drukkerij Zwijsen. De methoden overlapten
elkaar: de volgende methode verscheen
terwijl de vorige nog leverbaar was en
meestal nog herdrukt werd. Ook de levens
van de frater-auteurs overlapten elkaar: de
auteur van de volgende leesmethode heeft
die van de vorige nog gekend. Een uniek
stukje onderwijsgeschiedenis.

Wandplaat van Prinsen voor
de klassikale leesles.
(Coll. Nationaal
Onderwijsmuseum,
Dordrecht)

In de negentiende eeuw maakte het leesonderwijs
een indrukwekkende ontwikkeling door. Het begon
al in 1806 met de Onderwijswet van Van de Ende.
Voor het eerst werd opgesomd welke vakken onderwezen moesten worden: “in de eerste beginselen
van kennis en beschaving als Lezen, Schrijven”. Het
vak lezen staat op de eerste plaats. Goed kunnen lezen is immers niet alleen belangrijk voor de verdere
schoolopleiding, ook voor het latere leven. Ook werd
bij de Algemene Schoolorde de ingrijpende maatregel
verordonneerd dat leerlingen in dezelfde klas steeds

gezamenlijk dienden te worden onderwezen. Hoofdelijk onderwijs was niet meer toegestaan.
De eerste methode voor aanvankelijk lezen in een
klassikale setting is die van P.J. Prinsen. Zijn legendarische methode Leerwijze om kinderen te leeren
lezen verschijnt in 1817. Het succes van zijn methode
is te danken aan de heldere handleiding en de klassikale leestafels, maar vooral aan de nieuwe leesmethodiek. Prinsen nam afstand van de gangbare spellingdidactiek: er-oo-es, daar staat het woord roos.
Hij propageert de letter-klank-methodiek, spreek de
letters uit zoals ze in woorden klinken: rrrr-oooo-ssss.
Bovendien neemt hij de klassikale ‘leesmachine’
over, die de Leidse onderwijzer J. Delabarre in 1797
had ontworpen. Een handig leesmiddel bij klassikaal
onderwijs.
In 1844 sticht bisschop Joannes Zwijsen een mannelijke onderwijscongregatie, de Fraters van Tilburg. Hij
trekt zich de ellende van de jeugd in de verpauperde
stad aan. Hij wil ze een betere opvoeding en goed onderwijs geven. Twee jaar later begint Zwijsen een eigen
drukkerij: de Stoomdrukkerij van het R.K. Jongensweeshuis. De leden van de jonge fratercongregatie
beschikken over weinig geld en hebben geen ervaring
met het geven van onderwijs. Voor het leesonderwijs
op scholen voor katholieke kinderen nemen de frater-onderwijzers de methode van Prinsen over voor de
leestechniek. Ze vervangen echter de leesboekjes van
Prinsen door eigen boekjes met katholieke teksten. De
leesboekjes van Prinsen waren wel algemeen-christelijk, maar niet specifiek-katholiek.

Leesboekjes voor
eerstbeginnende kinderen
In 1850 verschijnen bij de Stoomdrukkerij Leesboekjes voor eerstbeginnende kinderen, die de boekjes
van Prinsen moeten vervangen. Op de titelpagina
wordt de naam van Prinsen duidelijk vermeld. De
leesmethodiek volgt getrouw die van Prinsen, maar in
de leesboekjes staan godsdienstige teksten die niet
in de boekjes van Prinsen voorkomen. De kinderen
lezen bijvoorbeeld: “ik krijg van God brood, vleesch,
fruit en nog veel maar. – ook de slaap is een gaaf
van God. – God is goed voor hen, die zijn wil doen. –
wees dus braaf en mijd het kwaad”. Om te oefenen
bevat deze tekst woorden die met twee medeklinkers
beginnen.
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naar Limburg waar hij een gewaardeerde onderwijspionier werd. Vanwege zijn grote verdiensten voor
het katholiek onderwijs werd hij benoemd tot Ridder
in de Gregoriusorde. Hij bleef vriendschappelijke contacten onderhouden met de congregatie.
De leesmethode van Prinsen, en dus ook die van
Leus, krijgt in de loop der jaren naast waardering ook
kritiek. Zo maakt Prinsen geen onderscheid tussen
de klanken ‘aa’ en ‘a’, terwijl de ‘aa’ in het woord
maan heel anders klinkt dan de ‘a’ in het woord man.
Talloze onderwijsmensen ontwikkelen in de loop van
de negentiende eeuw nieuwe leesmethoden, bedoeld
als verbetering van de methode Prinsen. Voordat de
Tilburgse congregatie met een nieuwe eigen leesmethode komt verschijnen twee gerenommeerde methoden, namelijk die van H. Bouman en van H. Van
Wulfen.
Klassikaal leesbord van J.Ph.
Delabarre, onderwijzer in
Leiden, uit 1797.
(Coll. Nationaal
Onderwijsmuseum,
Dordrecht)
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Natuurlijk is de uitgever van de leesboekjes van Prinsen niet gelukkig met de Tilburgse uitgaven. Men
stond echter machteloos, de auteurswet zou pas zo’n
dertig jaar later worden aangenomen. De uitgever, De
Erven Loosjes in Haarlem, kan alleen mogelijke kopers erop wijzen dat zij de oorspronkelijke uitgever
zijn: “Geen Exemplaar van dit Schoolboek wordt voor
echt erkend, dan aldus getekend”. Men vermoedt dat
frater Dositheus Leus (1824-1888), een van de eerste
leden van de nieuwe Tilburgse congregatie, de grote
man was achter deze aangepaste leesmethode van
Prinsen. De Leesboekjes voor eerstbeginnende kinderen zijn veel gebruikt in het katholieke onderwijs.
Pas in 1900 wordt hij uit de handel genomen, vijftig
jaar na de eerste druk.
Leus verlaat na enkele jaren de congregatie, neemt
zijn wereldse voornaam Gerardus weer aan, en trekt

Links: Gerardus Henricus
Leus (1826-1888).
(Coll. Archief
Fraters van Tilburg)
Rechts: De allereerste
leesmethode van de fraters
dateert uit 1850. Deze
leesmethode van P.J. Prinsen
is vermoedelijk door frater
Dositheus Leus bewerkt.
Uitgave 1893. (Historische
collectie Uitgeverij Zwijsen
B.V./Stadsmuseum Tilburg)

Bouman gaat in zijn Eerste trap van het leesonderwijs
uit van woorden waarvan alle letters een voor een
worden aangeleerd. Bijvoorbeeld de z, de aa en de g
van het woord zaag. Maar ook hij krijgt later kritiek,
omdat sommige van zijn beginwoorden niet klankzuiver zijn, bijvoorbeeld het woord peer klinkt als ‘pir’,
en het woord hoed als ‘hoet’. Van Wulfen richt met
zijn methode Sprekende Letterbeelden de aandacht
van de kinderen meteen op de letters. Hij gaat niet
uit van de woorden waarin de letters voorkomen.
De kinderen leren losse letters met behulp van een
‘sprekende’ illustraties. Heel bekend zijn de wandplaten met een sissende worst in een braadpan voor
de letter s, en die met de twee jongens die achter
hun ronde hoepels aanhollen die in het water dreigen
te vallen en ‘oo’ roepen. Overigens zegt Van Wulfen
geen compleet nieuwe leesmethode te bieden. Zijn

Links:
J. Dijkhoff (1837-1913).
(Coll. Archief
Fraters van Tilburg)
Rechts: Handleiding van
het eerste leesonderwijs uit
1890. (Historische collectie
Uitgeverij Zwijsen B.V./Stadsmuseum Tilburg)

wandplaten zijn uitsluitend bedoeld om lettertekens
aan klanken te verbinden.

Het eerste leesonderwijs
J. Dijkhoff (1837-1913), die als frater de naam Xaverius kreeg, en frater Mattheus de Rooij (1846-1907)
kennen deze en andere leesmethoden. Natuurlijk
is ook die van Prinsen-Leus van de eigen drukkerij
bekend. Een van de ‘verbeteringen’ bij hun methode
Het eerste leesonderwijs, is het meer aanschouwelijk
maken van de woorden. Verder willen ze niet wachten met het aanbieden van nieuwe woorden totdat
alle letters gekend zijn. Zij beginnen eerder met synthese-oefeningen, waarbij de klanken van een woord
worden samengevoegd.
Zeker Dijkhoff, die al in 1956 voor de klas stond, moet
Leus persoonlijk hebben gekend. Leus op zijn beurt
was ongetwijfeld op de hoogte van de pogingen van
de congregatie om een nieuwe methode te maken.
Waarschijnlijk was Dijkhoff, die 27 jaar directeur van
de kweekschool was, de theoreticus van de nieuwe
leesmethode. De Rooij is in de wijk Korvel geëerd met
een straatnaam: Frater Mattheushof. Hij was er zijn
hele werkzame leven actief aan de St. Aloysiusschool
in die buurt.

Boschbloempjes
Rond de eeuwwisseling zijn er voor de Tilburgse onderwijscongregatie betere tijden aangebroken. Katholieken krijgen meer te vertellen in de politiek. In
de jaren ‘80 van de negentiende eeuw komt er een
gedeeltelijke financiële gelijkstelling voor het bijzonder onderwijs door de wet Mackay. De fraters krijgen
van het congregatiebestuur meer vrijheid om zich te
ontwikkelen en ontplooien nieuwe initiatieven.

In 1903-1904 verschijnt bij de Stoomdrukkerij een
serie leesboekjes met als titel Boschbloempjes, oefeningen bij het aanvankelijk leesonderwijs. De serie is geschreven door F.E. Becker, pseudoniem van
frater Euthymius Bekker (1874-1946). Bestemd voor
het katholiek onderwijs zijn de boekjes als zodanig
goedgekeurd door “M.L. Drabbe, Sup. Gen. Ad hoc
delegatus”. Dit wordt vermeld op de laatste pagina
van elk deeltje. In de Boschbloempjes staan best
wel aardige verhaaltjes met af en toe een katholieke
passage, zoals: “er is maar een God. ik zie God niet.
maar God ziet mij. ik min God zeer”. De gecentreerde
teksten zijn gezet in een romeinse schreefletter, vaak
onderbroken door cursieve regels.

Sprekende Beelden
In 1905 verschijnt, eveneens van Bekker, een handleiding voor het aanvankelijk leesonderwijs onder de
titel Sprekende Beelden. De auteur wordt niet door
de kritiek gespaard. De verhaaltjes in zijn Boschbloempjes vindt men niet geschikt en de titel van zijn
leesmethode Sprekende Beelden is niet bijster origineel. De methodenaam lijkt te veel op die van de
methode Sprekende Letterbeelden van Van Wulfen.
Becker doelt met die naam blijkbaar niet op de letters
zoals Van Wulfen, maar op de illustraties met de bijpassende woorden van zijn aap-roos-zeef-leesplankje. Becker maakte een eigen versie van het klassikaal
leesbord en van een individueel leesplankje.
In de handleiding worden de namen van Bouman en
van Van Wulfen, maar ook die van Hoogeveen genoemd: “In 1857 verscheen in ons land eene normaalwoorden-methode; n.l. die van den heer Bouman. Achtereenvolgens verschenen in de laatste
helft der vorige eeuw meer dan 50 andere. […] In
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Jaren later vond Mommers dat zijn fonologische verantwoording in de handleiding nog altijd lezenswaard
waren.

G. Bekker (1874-1946).
(Coll. Archief
Fraters van Tilburg)

Ik lees al
De Fraters van Tilburg gaan zich steeds meer actief
mengen in de landelijke discussie over de kwaliteit
van het leesonderwijs. Omdat de leesboekjes van
Sprekende Beelden niet zo werden gewaardeerd, krijgen de fraters Jozef Rijnders (1874-1942) en Nicetas
Doumen (1876-1955) van het congregatiebestuur de
opdracht een nieuwe methode te ontwikkelen. Ze nemen het leesplankje van Becker’s methode over en
niet dat van Hoogeveen: “De wijze waarop Hoogeveen
de leerstof met behulp van het leesplankje behandelt
is zoo uitstekend, dat we gemeend hebben daaraan
niets of bijna niets te moeten veranderen. […] Maar
van ‘s uitvinders eigen leermiddel, zooals dat indertijd door de firma Brinkgreve te Deventer is gebracht,
maken we geen gebruik; we nemen liever Becker’s
Groot Leesbord + Kleine leesbordje […] dat essentieel een trouw navolger is van Hoogeveen’s uitvinding,
en om zijn prachtig ‘tafereel’ en kleurige plaatjes”.

het begin der 20e eeuw verscheen de Leesmethode
van Hoogeveen. Zij is inderdaad, wat het leeren-derletters betreft, eene metamorphose van de normaalwoorden-methode van den heer Bouman”. Becker is
ook schatplichtig aan Hoogeveen, maar hij neemt de
beginwoorden van diens leesplankje (‘raam-roosneef-fik-gat’ etc.) niet over. De keuze voor andere
woorden wordt uitgebreid in de handleiding verantwoord. Het beroemde aap-noot-mies-leesplankje
van Hoogeveen verschijnt pas in 1910. Op zijn beurt
heeft Hoogeveen zeker goed naar de woorden van het
plankje van Becker gekeken.
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‘Ik lees al’ werd ook bekend
als aap-roos-zeef, naar het
leesbord en leesplankje dat
Doumen en Reynders
van hun voorganger
Becker leenden.
(Historische collectie
Uitgeverij Zwijsen B.V./Stadsmuseum Tilburg)

Bovenaan Becker’s klassikaal letterbord staat een tafereel, waarop de plaatjes van zijn leesplankje te zien
zijn. Dat idee van een vertelplaat nam Becker over
van Hoogeveen die het op zijn beurt overnam van
Colenbrander. Het was over-en-weer lenen tussen
methode-ontwerpers. Overigens werd daar paal en
perk aan gesteld door de auteurswet die in 1886 van
kracht werd. Becker was echt een talenman. Hij haalt
onderwijsbevoegheden voor Frans, Engels en Duits.

Net als die van Becker en Hoogeveen is de nieuwe
leesmethode Ik lees al van het duo Jos M. Reynders
en N. Doumen – zo luiden hun auteursnamen – een
analytisch-synthetische methode. De letters worden
geleerd aan de hand van de woorden van het leesplankje (de analyse) waarna gekende letters worden
samengevoegd tot nieuwe woorden (de synthese). De
teksten in de tien leesboekjes van Ik lees al zijn kwalitatief beter dan die van Becker. Natuurlijk is deze
nieuwe methode bestemd voor katholieke scholen,
wat ook blijkt uit de vele verhaaltjes over het katholieke gezinsleven en over kerkelijke gebruiken. Veel
katholieke termen en namen zijn echter lastig voor
pas beginnende lezers. Daarom besluiten auteurs en
uitgever in de eerste vier leesboekjes kleurijke vertelplaten op de nemen zonder begeleidende tekst:
bijbelse taferelen over de zondeval in het Aards Paradijs, over het Kindje Jezus en over bekende heiligen.
De methode wordt een groot succes. Vijftig jaar later
wordt zij nog herdrukt, zij het in een bewerkte versie. Bijna 1,25 miljoen kinderen hebben lezen geleerd
met Ik lees al.
Omdat het leesplankje van Becker in een katholie-

de leefwereld van het kind en over thematisch onderwijs. Onderwijzers moeten uitgaan van de belangstelling van de kinderen. Beide theorieën gaan niet uit
van het kleinste detail (de letter bij het leesonderwijs)
maar van van het geheel (hele woorden of zelfs hele
zinnen). Frater Sigebertus Rombouts (1883-1962)
deelt deze nieuwe opvattingen en publiceert daarover
in zijn brochure Leesmetodiek en moderne psychologie (1931) onder het pseudoniem Govert Glazer.

Het leesbord, met bovenaan
een ‘tafereel’ als een visuele
ondersteuning bij de verhaaltjes over ‘aap, roos, zeef’ en
andere woorden.
(Coll. Archief
Fraters van Tilburg)

ke leesmethode is opgenomen, staat dat plankje later bekend als het katholieke leesplankje, hoewel er
geen katholieke woorden op voorkomen. In hetzelfde
jaar, 1910, publiceert uitgeverij Wolters een ‘verbeterde Hoogeveen’ met de beroemde illustraties van
C. Jetses. De tekenaar H.J. van Gorp van het plankje
van de Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis is in
vergetelheid geraakt. In de stad Best is er een Frater
J.M. Reijndersstraat. Op het bordje is dus de auteursnaam Reijnders en niet de geboortenaam Rijnders
gebruikt. Hij is overigens geboren in Den Dungen.

Echt lezen

Het leesplankje leenden
Doumen en Reynders van
hun voorganger Becker.
(Coll. Archief
Fraters van Tilburg)

Terwijl de analytisch-synthetische leesmethode Ik
lees al volop door katholieke scholen wordt aangeschaft en gebruikt, ontwikkelen psychologen en pedagogen in onze buurlanden andere leerheorieën. In
Duitsland is Arthus Kern een van de grondleggers van
de zogeheten Gestaltpsychologie: jonge kinderen nemen globaal waar en zijn niet gefixeerd op details,
voor wat het lezen betreft dus niet op letters. In Belgie
maakt Ovide Decroly furore met zijn opvattingen over

Leesmethoden moeten kinderen niet ‘letter-voor-letter’ aanleren, maar die methodiek moet vervangen
worden door een “heele-woorden-metode”. De eerstegenoemde leerwijze levert hakkelende lezers op
die geen begrip hebben van de betekenis van woorden. Met methoden zoals Ik lees al oefenen de jonge lezertjes in het ‘technisch’ verklanken van letters
zonder enig begrip van wát ze lezen. Rombouts wordt
op zijn wenken bediend. Al een jaar later verschijnt de
methode Echt lezen, waarvan Rombouts ongetwijfeld
als de geestelijke vader beschouwd kan worden. De
methode is op basis van zijn ideeën ontwikkeld door
zijn medefrater en leeftijdgenoot frater Cassianus
Versteeg (1884-1956).
De nieuwe methode volgt de globaalmethodiek, zij
gaat niet uit van letters maar van hele woorden. De
jonge leerlingen zien aan de wand van de klas platen
hangen van oor, oom, rook, goot, aap, aar, enz. De onderwijzer vertelt verhaaltjes over elk woord en hij nodigt de klas uit zinnetjes te maken met die woorden.
Het gaat immers om het begrip achter de woorden,
om Echt Lezen. Met enige hulp van de leerkracht ontdekken de kinderen hopelijk in de loop van de maanden bij welke letter welke klank hoort.

Ik lees al vs. Echt lezen
Alle teksten zijn gezet in een schreefloze letter waarvan wordt aangenomen dat deze het woordbeeld versterken. De stomme letter e is in deze methode niet
voorzien van een extra teken zoals bij veel eerder verschenen leesmethoden, en er staan geen streepjes
tussen lettergrepen. Dat alles verstoort immers het
woordbeeld. Aanhangers van de globaalmethodiek
hebben ook geen problemen met onzuivere klanken:
zoals het eerste woord oor van Echt lezen dat klinkt
als ‘or’. De inhoud van de leesboekjes is doordrenkt
van het katholicisme. Ook in deze nieuwe methode
staan veel kleurige platen over heiligen, bijbelverhalen en kerkelijke gebruiken. In feite is Echt Lezen een
geïntegreerde lees-godsdienst-methode.
De methode wordt ingevoerd op vrijwel alle fraterscholen en kent een redelijk succes. Er is echter veel
kritiek op de leergang van Echt lezen. De methode
zou veel radende lezers opleveren, omdat de jonge
lezers gefixeerd zijn op de inhoud van zinnen en niet
op de letters waarmee woorden zijn samengesteld.
Zeker als ze nieuwe woorden tegenkomen, raden ze
wat er zou kunnen staan. Daarom houden veel onderwijzers naast deze methode vast aan oefeningen
uit Ik lees al. Begin jaren ‘60 wordt Echt lezen niet
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Links: M. Rijnders
(1874-1942).
Rechts: J. Doumen
(1876-1955).
(Coll. Archief
Fraters van Tilburg)

meer herdrukt, hetzelfde geldt voor Ik lees al. De verkoopcijfers lopen drastisch terug en de persen van de
eigen drukkerij vallen bijna stil.
De vermaarde frater Sigebertus Rombouts is tijdens
zijn leven geëerd met een koninklijke onderscheiding
en later zijn twee straten naar hem vernoemd: de Frater Romboutshof in Tilburg en de Frater Romboutsstraat in Bergeijk, zijn geboorteplaats. Rombouts was
bijzonder trots op ‘zijn’ leesmethode. Frater Cassianus Versteeg deelde wel in de eer, maar ontving nooit
een medaille en er werd geen straat naar hem vernoemd.
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Links: ‘Ik lees al’ deel 8,
uitgave 1929.
(Coll. Ronald Peeters)
Rechts: Pagina uit ‘Ik lees al’.
(Historische collectie
Uitgeverij Zwijsen B.V
Stadsmuseum Tilburg)

Zò leren lezen
De laatste leesmethode in deze reeks van zes is ontwikkeld door frater Caesarius Mommers (1925-2007).
Op zesjarige leeftijd ging hij naar de Leo XIII-school
in geboortestad Tilburg. In het schooljaar 1931-1932
kreeg Mommers leesles aan de hand van de methode
Ik lees al. In de oorlogsjaren studeerde hij aan de eigen kweekschool van de Fraters waar Rombouts pedagogiek doceerde. Van 1946 tot 1953 was Caesarius
onderwijzer van de eerste klas van de H. Hartschool.
Mommers gaf zijn leerlingen leesles met de methode
Echt lezen. Cassianus Versteeg, maker van die methode, was bijna heel zijn werkzame leven aan die-

Links: G. Rombouts
(1883-1962).
Rechts: Chr. Versteeg
(1884-1956).
(Coll. Archief
Fraters van Tilburg)

zelfde school verbonden. Hij gaf de jonge Mommers
advies hoe hij moest omgaan met de methode.
De verkoopcijfers van de inmiddels verouderde methode Ik lees al, lopen na de oorlog sterk terug. Een
aantal jonge fraters, waaronder Mommers, krijgt van
het congregatiebestuur opdracht de methode te herzien. Als gehoorzame congregatieleden gaan ze aan
het werk en in 1954 verschijnt een drastisch bewerkte versie. De analytisch-synthetische didactiek blijft
grotendeels overeind, maar de teksten worden, met
grote moeite, wel herzien door de werkgroep. Ook
wordt besloten alle methodeboekjes te voorzien van
nieuwe illustraties. Op deze herziene editie prijken
wel nog de namen van de twee oorspronkelijke auteurs, niet die van de bewerkers.

De leesmethode ‘Echt lezen’.
(Historische collectie
Uitgeverij Zwijsen B.V.
Stadsmuseum Tilburg)

Ook als student Pedagogiek verdiept Mommers zich
in het leesonderwijs. De titel van zijn afstudeerscriptie uit 1958 luidt: Aanvankelijk lezen. Daarin analyseert hij 27 leesmethoden die verschenen of herdrukt
zijn na de Tweede Wereldoorlog. De analyse wordt

afgesloten met het hoofdstuk Naar een strctuurmethode? Mommers beslecht hierin de strijd tussen
de analytisch-synthetische en de globale aanpak. Na
zijn examen krijgt hij van het bestuur de opdracht een
nieuwe leesmethode te maken. Mommers gaat er onmiddellijk mee aan de slag.

boom roos vis
In 1960 verschijnt de nieuwe methode Zò leren lezen.
Samen met een werkgroep van fraters bedenkt Mommers 42 klankzuivere woorden die hij onderbrengt
in een aantal ‘belangstellingskernen’. Zeven van die
kernen zijn sprookjes, want aangenomen wordt dat
sprookjes aansluiten bij de leefwereld van jonge kinderen. De eerste drie woorden luiden: boom-roos-vis.
Deze woordenrij wordt de ‘roepnaam’ van de nieuwe
leesmethode, zoals de methode-Hoogeveen wordt
aangeduid als de aap-noot-mies-methode.
De eerste belangstellingskern is het sprookje Duimeliesje. De leerlingen kunnen nog niet zelf lezen,
vandaar dat de onderwijzer het verhaal vertelt aan

oor

oom
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Links: M. Mommers
(1925-2007).
(Coll. Archief
Fraters van Tilburg)
Midden:Leesboekje ‘Zò leren
lezen’, 1960.
(Historische collectie
Uitgeverij Zwijsen B.V.
Stadsmuseum Tilburg)
Rechts: Veilig leren lezen,
1963. (Coll. Ger Janssen)
42

de hand van mooie kleurrijke dia’s die op de muur
worden geprojecteerd. Op pagina 4 van het eerste
leesboekje staan de eerste zes woorden die in het
vertelde sprookje voorkomen. De leerlingen wijzen
deze aan en lezen ze hardop. Op pagina 5 zien ze
lege vakjes en daarop mogen ze kleine woordkaartjes leggen. Dezelfde zes woorden staan onderaan de
bladzijde, maar daarin ontbreken de laatste letters en
op die plaats leggen de leerlingen de juiste letters uit
hun letterdoos. De leerlingen moeten het woordbeeld
goed in hun geheugen prenten, maar het leesboekje
biedt ook oefeningen voor de woordstructuur en de
letter-klank-combinatie. Met zijn nieuwe didactiek
leunt Mommers sterk aan tegen de analytisch-synthetische theorie, hij neemt evenwel ook elementen
van de globaaltheorie over.
Bij de methode horen voor klassikaal gebruik, grote
geplastificeerde woordstroken met rillijnen tussen
de letters: b [oo] m. De onderwijzer kan zo de letters omklappen; ‘boom’ wordt ‘oom’, of als je er een
letterkaartje voorhoudt krijg je bijvoorbeeld ‘room’,
of ‘boot’ als je de laatste letter vervangt. Naast deze
visuele analyse-synthese oefening staat in de handleiding een auditieve oefening. Als je de woorden
langzaam uitspreekt, hoor je de klanken waaruit het
woord is samengesteld: rrroooosss en vvviiisss. De
methode van Mommers staat bekend als de structuurmethode: kinderen manipuleren de woorden visueel én auditief. Achteraf had Mommers er spijt van
dat hij als eerste woord boom had gekozen. De klank
b kun je niet verlengen: bu bu bu ooooommmm. Bij
de herziene druk in 1991 zal de boom dan ook plaats
maken voor het woord maan.

Veilig leren lezen
Ook Zò leren lezen is bestemd voor katholieke scholen. In de verhaaltjes komen katholieke elementen
voor. Een verhaaltje over kerstmis, het versieren van
het beeld van Sint Jozef, er is ergens een pastoor
en het laatste deeltje handelt over een missionaris.
Vergeleken met Echt lezen is Zò leren lezen opvallend
‘neutraal’. Mommers kiest ervoor om in plaats van
heiligenverhalen en kerkelijke gebruiken, sprookjes

op te nemen. Maar in sprookjes wordt, zoals in katholieke teksten, het goede beloond en het kwade
gestraft.
In 1963 verschijnt er een editie zonder katholieke
teksten en illustraties. De pastoor wordt vervangen
door de dokter, de vaas met bloemen voor Sint Jozef
is in deze aangepaste versie bestemd voor moeder,
het korte kerstverhaal wordt een tekst over het optuigen van de kerstboom en de missionaris wordt een
ontwikkelingsmedewerker. Illustratrice Toos Koedam
past haar tekeningen aan. Om bij bestellingen misverstanden te voorkomen wordt een andere titel gekozen: Veilig leren lezen. Beide versies van de nieuwe
leesmethode kennen geen vliegende start, bovendien
staan begin jaren ‘60 nog steeds de twee oudere
leesmethoden in de catalogus van de uitgeverij: Echt
lezen en Ik lees al. Maar rond 1970 gaat het crescendo. Dat komt vooral door de veelgeprezen Speelleesset die in 1969-1970 aan het materialenpakket
van de boom-roos-vis-methode wordt toegevoegd.
Deze set is een uitgebreide collectie in kunststof uitgevoerde puzzels, waarmee kinderen in eigen tempo
en op eigen niveau spelend kunnen leren. Dat komt
schoolbegeleidingsdiensten goed van pas, zij organiseren projecten als voorbereiding op de latere integratie kleuterschool-lagere school. Bovendien zijn de
meeste diensten onder de indruk van de didactische
kwaliteit van Veilig leren lezen.
In 1980 publiceert de uitgeverij een herziene tweede versie. In datzelfde jaar wordt de katholieke editie
Zò leren lezen uit de handel gehaald wegens gebrek
aan belangstelling. De ontwikkelingen gaan zo snel
dat er vervolgens nog drie gewijzigde drukken komen: in 1991 de derde versie, in 2003 de vierde en
in 2014 de vijfde. In onderwijskringen worden die
herziene edities genoemd naar de het eerste woord
van de methode: de eerste en tweede boom-versie
(1960 en 1980), de eerste en tweede maan-versie
(1991 en 2003) en de kim-versie (2014). Vanaf 1970
tot heden is Veilig leren lezen verreweg de best verkochte leesmethode in Nederland en Vlaanderen. In
totaal hebben bijna elf miljoen kinderen ermee leren

lezen. De financiële opbrengsten stelt de uitgeverij in
staat om te investeren in het aantrekken van inhoudelijk deskundige medewerkers, het systematisch
volgen van de ervaringen op scholen, het doen van
nieuwe experimenten en – af en toe – het ontwikkelen en publiceren van niet-commercieel interessante
leesmaterialen ten behoeve van kinderen die moeite
hebben met leren lezen. De methode is al zestig jaar
lang ‘up to date’.

Wandplaten boom roos vis
uit ‘Zò leren lezen’, 1960.
Illustrator Toos Koedam.
(Historische collectie
Uitgeverij Zwijsen B.V.
Stadsmuseum Tilburg)

Pagina uit leesboekje ‘Zò
leren lezen’ uit 1963.
(Historische collectie
Uitgeverij Zwijsen B.V.
Stadsmuseum Tilburg)

Als auteur van de eerste twee versies wordt genoemd: een werkgroep onder leiding van F.B. Caesar, waarbij met Caesar frater Caesarius Mommers
wordt bedoeld, de letter F staat voor zes Fraters van
de oorspronkelijke werkgroep en de letter B voor vier
Broeders van de Maastrichtse onderwijscongregatie
die de eerste proefversie in het schooljaar 1959-1960
in hun klas hebben uitgeprobeerd. Bij de eerste twee
edities, die van 1960 en 1980, was Mommers de enige hoofdauteur. De versies van 1991 en 2003 werden ontwikkeld onder leiding van twee hoofdauteurs:
Caesarius Mommers en Ludo Verhoeven. De ontwikkelgroep van de laatse editie stond onder leiding van
Astrid Geudens en Ludo Verhoeven. Bij zijn afscheid
als wetenschappelijk hoofddocent aan de Nijmeegse universiteit in 1990 wordt Mommers benoemd tot
Officier in de Orde van Oranje Nassau. Op 21 januari
2004 ontvangt hij de D.A. Thieme-prijs vanwege zijn
uitzonderlijke verdiensten voor het leesonderwijs. Het
wachten is nu op de ‘Caesar Mommersstraat’ in Tilburg, waar hij geboren is en waar hij vele jaren heeft
gewoond en gewerkt.

Navolgers en voorlopers
De eerste ‘fratermethode’ voor het aanvankelijk
leesonderwijs verschijnt in 1850 en anno 2020 is de
laatste nog steeds op veel scholen in gebruik, weliswaar in een gewijzigde versie. Deze opsomming
van de beschreven zes leesmethoden laat de ontwikkeling zien van opvattingen en theorieën over het
leesonderwijs, maar ook over ontwikkelingen binnen
de katholieke Tilburgse congregatie. De ene methode
van de eigen uitgeverij (Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis/Uitgeverij Zwijsen) is nog volop in gebruik als de volgende zich al aandient.

De eerste drukken van de methoden verschijnen in
1850, 1886, 1905, 1910, 1932 en 1960. In het prille begin steunen de fraters op het werk van voorgangers. Frater Dositheus Leus neemt in 1850 de
leesmethode van Prinsen over, die als eerste de
klankmethodiek introduceert. Leus voorziet de methode van eigen leesboekjes geschikt voor het katholiek onderwijs. De fraters Xaverius Dijkhoff en
Mattheus de Rooij laten zich in 1886 sterk inspireren
door de methoden van Bouman en van Van Wulfen.
Frater Euthymius Bekker (1905) en vijf jaar later ook
de fraters Jozef Rijnders en Nicetas Doumen, vermelden in hun handleidingen dat veel eer toekomt aan de
beroemde methode-Hoogeveen. Niet alleen vanwege
zijn leesplankje, zeker ook vanwege de didactiek van
zijn leesmethode, de analytisch-synthetische aanpak.
Het is het duo Sigebertus Rombouts-Cassianus Versteeg dat in 1932 als eerste in Nederland een globaalmethode ontwikkelt, die vervolgens aantoonbaar
invloed heeft op later verschenen leesmethoden van
andere uitgevers. Tenslotte ontwikkelt frater Caesarius Mommers in 1960 een geheel nieuwe leesmethodiek onder de naam structuurmethode. Ook hij kent
navolgers. In de eerste 70 jaar waren de frater-auteurs schatplichtig aan eerdere methode-ontwikkelaars. Van 1930 tot 1960 zijn de rollen omgedraaid,
makers van andere leesmethoden zijn schatplichtig
aan Rombouts, Versteeg en Mommers.

Van katholiek tot neutraal
Er is nog een andere interessante ontwikkeling.
Leus voorzag de overgenomen methode-Prinsen van
leesboekjes met katholieke verhaaltjes. De teksten
van zijn opvolgers, die van de methoden Het eerste leesonderwijs, Sprekende Beelden en Ik lees al,
waren eveneens bedoeld voor katholieke scholen.
Vervolgens kwam in 1932 de methode Echt lezen
uit met ‘zeer katholieke’ teksten en illustraties. De
methode van Rombouts-Versteeg verscheen toen het
‘Rijke Roomsche leven’ op zijn hoogtepunt was. In
vergelijking daarmee was Zò leren lezen van 1960
een methode met wat katholieke accenten, behalve
dan het laatste boekje over missionaris Frans dat een
ouderwets katholieke sfeer ademt. Het verschijnen
van de neutrale versie Veilig leren lezen kan worden
beschouwd als een keerpunt. Vanaf 1963 bedient de
uitgeverij van de fratercongregatie ook niet-katholieke scholen.
Veel beschikbare foto’s suggereren dat de fraters al
op leeftijd waren toen zij hun methode introduceerden, maar niets is minder waar. Zes van de negen frater-auteurs waren bij het verschijnen van hun methode 40 jaar of jonger, de drie andere waren tussen de
40 en 50 jaar oud. Ze maakten hun leesmethoden in
de bloei van hun leven. Geen wonder dat alle auteurs
hun voorgangers hebben gekend. Bovendien woonden ze dicht bij elkaar, de congregatie had scholen
en kloosters door heel Brabant. Sommigen woonden
zelfs in hetzelfde klooster. Bijna allemaal waren ze
geboren en getogen in het Brabantse. De genoemde
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negen fraters konden bovendien beroep doen op talloze niet met naam genoemde mede-fraters, die hen
veel werk uit handen namen. Proefmateriaal van een
nieuwe methode werd eerst getest op eigen proefscholen. De frater-onderwijzers beschikten over een
schat aan ervaringen.

Veilig leren lezen, 2014.
(Coll. Ger Janssen)

Met het verschijnen van de methode Leesboekjes
voor eerstbeginnende lezers in 1850 begonnen de
inspanningen van de fratercongregatie op het gebied
van het aanvankelijk leesonderwijs. Met het overlijden van frater Caesarius Mommers in 2007 verdwijnt
de laatste frater uit beeld.
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Openbaar onderwijs is sinds de onderwijswet 1920 in Tilburg lange tijd een ondergeschoven kindje gebleven. In eerste instantie zou je denken: logisch dat katholiek
onderwijs – gezien de samenstelling van de
bevolking – een dominante positie innam.
Maar het bijkomend effect was dat het
openbaar onderwijs in een moeilijke positie
terecht kwam, gecontroleerd werd door het
katholieke gemeentebestuur, andersdenkenden (lees niet-katholieken) steeds minder mogelijkheden hadden en vrijwel elke
wijziging bevochten moest worden. Dat is
een groot deel van de twintigste eeuw zo
gebleven, totdat in het laatste kwart van de
eeuw meer openbaar onderwijs werd ‘bevochten’. Dit artikel handelt over de positie

van het openbaar en bijzonder-neutraal
lager onderwijs (kort gezegd het niet-katholieke onderwijs) in Tilburg vanaf 1920.

De onderwijswetten
“Het onderwijs is een voorwerp van aanhoudende zorg der regering”, aldus artikel 23 lid 1 van de
Nederlandse Grondwet van 1917. Het leidde tot een
typisch Nederlands verschijnsel, de financiële gelijkstelling van openbare en bijzondere scholen. Artikel
23 lid 7 luidt: “Het bijzonder algemeen vormend lager
onderwijs ( … ) wordt naar dezelfde maatstaf als het
openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd”.
In de onderwijswet van 1920 is dit verder uitgewerkt.
De naam van de eerste minister van onderwijs, de
hervormde predikant Johannes Theodoor de Visser,
is er aan verbonden. Voor het katholieke onderwijs
in Tilburg was deze wet van groot belang, voor het
openbaar onderwijs betekende het in de praktijk vrijwel de doodsteek en zou het tientallen jaren duren

voordat het niet-religiegebonden onderwijs meer mogelijkheden kreeg in Tilburg.
In 1921 kreeg de uitwerking van de wet vorm in Tilburg. De toen bestaande openbare scholen vielen
onder de verantwoordelijkheid van het (katholieke)
gemeentebestuur. Een van de gevolgen was dat het
openbaar onderwijs in Tilburg vrijwel geheel verdween en het gemeentebestuur zich feitelijk beperkte
tot het plichtmatig in stand houden van uiteindelijk
één openbare lagere school. Begin jaren 1950 komt
door de stichting van de bijzonder neutrale Jan Lighthartschool een wijziging in het onderwijsaanbod in
Tilburg, maar pas eind jaren zestig en in de jaren
zeventig komt er – niet zonder de nodige discussie –
ruimte voor meer openbaar onderwijs.

Lager onderwijs in Tilburg voor 1920

De openbare
Wilhelminaschool met
onderwijzerswoning aan de
Veldhovenring (voorheen
Molenstraat) op een foto uit
1982. De school is in 1907
tot stand gekomen aan de
toenmalige Molenstraat en
verving de oude openbare
school van Veldhoven aan het
Wilhelminapark. Van 1951
tot 1958 is in dit gebouw de
Jan Ligthartschool gevestigd
geweest. (Foto Dré van den
Bogaard, coll. Regionaal
Archief Tilburg)

Al voor de totstandkoming van de grondwet van 1917,
de wet Visser en de praktische uitwerking ervan in
Tilburg was het particulier katholieke lager onderwijs
in Tilburg al flink in opkomst. Het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 en het Bisschoppelijk
Mandement uit 1868 hadden het katholieke zelfbewustzijn positief versterkt. In het Mandement werd
nog eens benadrukt dat het bezoeken van openbare scholen door katholieke kinderen een ‘droevige
noodzakelijkheid’ was. Katholieken mochten feitelijk
alleen gebruik maken van openbare scholen als dat
noodzakelijk was en er geen alternatief bestond in
de vorm van katholiek onderwijs. In Tilburg waren
de openbare scholen beslist niet antikatholiek, integendeel zelfs, maar de zeggenschap in eigen kring,
de nadruk op het katholieke geloof als factor in het
onderwijs was zwaarwegend. De onderwijswet van
1889 regelde de formele gelijkheid van openbaar en
bijzonder onderwijs en er kwam een beperkte toelage
voor de katholieke scholen. Het katholieke lager onderwijs nam door het voorgaande rond de eeuwwisseling al een belangrijke positie in. Er bestonden toen
vier openbare lagere scholen, van oudsher verspreid
over het uitgestrekte bewoonde grondgebied van
Tilburg: Kerk (Zwijsenstraat), Veldhoven (Wilhelminapark), Korvel en Heikant en daarnaast een school voor
Uitgebreid Lager Onderwijs (Ulo) aan de Langestraat.
Deze scholen samen telden in totaal 521 leerlingen

en 14 onderwijzers. Daarnaast waren er zes katholieke jongensscholen en vier katholieke meisjesscholen met 5141 leerlingen en 90 onderwijzers. Vooral
de scheiding van jongens en meisjes, die vanuit de
katholieke levensvisie andere taken hadden in het
leven, was een essentieel verschil met de openbare
scholen. Strikt genomen had het toen nog weinig met
religie te maken, want katholieke kinderen gingen
gewoon naar de openbare scholen, waar de onderwijzers ook merendeels (zo niet allemaal) katholiek
waren. De scheidslijnen dateren van later.
Bedenk daarbij dat er nog geen leerplicht was. De
leerplichtwet dateert van 1900 en trad op 1 januari
1901 in werking. Deze wet was maar nipt aangenomen (50 voor en 49 tegen en dat feitelijk alleen omdat een tegenstemmer ontbrak), dus maatschappelijk
was er beslist geen algemene instemming met de
verplichting om kinderen vanaf hun zesde jaar onderwijs te doen volgen. Dat had weer te maken dat men
ouders niet de plicht op wilde leggen hun kinderen
naar school te sturen. Ook in Tilburg was het gebruikelijk om kinderen in oogsttijd of bij drukte voor de
thuiswerkende wevers (maar ook andere beroepen)
niet of slechts deels naar school te sturen.
Op 1 april 1907 zorgt het gemeentebestuur voor een
nieuwe openbare lagere school aan de Molenstraat,
ter vervanging van die aan het Wilhelminapark, en op
1 mei 1909 kwam die aan de Korte Schijfstraat tot
stand. Deze laatste ter vervanging van de vervallen
school aan de Zwijsenstraat (nabij de Oude Markt).
Mede door de gewijzigde situatie na 1920 zouden
dit voorlopig decennialang de laatste nieuwe schoolgebouwen voor openbaar lager onderwijs zijn. Deels
staan deze gebouwen aan de Korte Schijfstraat en
huidige Veldhovenring er nog steeds: zie het overzicht
in het kader.

Scholen rond 1920
De gemeente had volgens de wet uit 1920 de plicht
om te zorgen voor voldoende openbaar onderwijs in
Tilburg. Zonder die ‘plicht’ zou het openbaar onderwijs
rond 1950 vermoedelijk verdwenen zijn uit de stad.
Naast de vele katholieke scholen kende Tilburg vanaf
1907 ook een christelijke school die gevestigd was
aan de Nijverstraat. Deze was sterk gericht op de kinderen van personeel van de werkplaats van de Staatsspoorwegen in Tilburg aangeduid als d’n Atelier. Vanaf het begin was deze school gemengd. Anders dan
bij de katholieken was de scheiding tussen jongens
meisjes in het christelijk onderwijs geen principiële
zaak. In 1920 zaten er op de school van hoofdonderwijzer J. Bokhout 39 jongens en 35 meisjes. Het bestuur werd gevormd door de Vereniging tot stichting
en instandhouding van scholen met de Bijbel. De besturen van de katholieke lagere scholen waren in de
meeste gevallen de kerkbesturen van een parochie
en soms de besturen van de congregaties die er les
gaven. Ze zouden zich gaan verenigen in een centraal
bestuur onder de naam Tilburgse Schoolraad. In de
jaren 1930 werd dat het Schoolbureau. De openbare
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school echter in stand en benoemde A. van Doormaal,
voorheen schoolhoofd van de veel grotere school aan
de Korte Schijfstraat, tot het nieuwe schoolhoofd.
Maar ook hij kon de terugloop niet keren en op 2 september 1929 werd de school opgeheven. Het laatste
leerlingaantal was 9 jongens en 3 meisjes.

Dominantie van de parochiescholen

Een schoolklas uit 1954/55
van de openbare school
aan de Korte Schijfstraat.
De onderwijzer is de heer
A. de Gouw. Anders dan bij
de katholieke scholen zaten
jongens en meisjes hier
samen op dezelfde school.
(Coll. Rob van Putten)

scholen vielen onder het gemeentebestuur waarbij W.
Smetsers schoolhoofd was aan de Molenstraat,
l. Panis op Korvel, A. van Doormaal aan de Korte
Schijfstraat en P. Willems aan de Ulo in de Langestraat. De openbare school nr. 1 aan de Heikant, die
het hele buitengebied van wat nu Tilburg-Noord heet
bediende, met W. Venmans als schoolhoofd, bestond
toen niet meer. Ze telde volgens het gemeenteverslag
begin 1920 131 jongens en 2 meisjes. Er is geen reden tot opheffing zou men denken. Toch is dat in de
loop van 1920 gebeurd, want in het volgende verslag
is deze school als openbare school verdwenen. Ze
lijkt te zijn omgezet in een katholieke parochieschool
met H. Hoppenbrouwers als schoolhoofd.

Reorganisatie openbaar onderwijs
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Op 18 mei 1922 kwam een reorganisatie van het
openbaar lager onderwijs tot stand. De lagere klassen
van de school aan de Langestraat werden overgeplaatst naar de Korte Schijfstraat. De hogere klassen
vormden sindsdien een Ulo-school. In het leerlingenaantal is dat ook zichtbaar. Medio 1922 heeft de Molenstraat 71 jongens en 45 meisjes, op Korvel zijn er
22 jongens en 27 meisjes en de Korte Schijfstraat telt
dan 128 jongens en 116 meisjes. De openbare Ulo
met 18 jongens 15 meisjes laten we nu verder buiten
beschouwing. Tilburg telt dan drie openbare lagere
scholen met in 1925 182 jongens en 167 meisjes.
De openbare school op Korvel was altijd beperkt van
omvang geweest met enkele tientallen leerlingen.
Dat liep na 1921 terug. Het gemeentebestuur hield de

Ondertussen groeide het katholieke lagere onderwijs
mede doordat elke nieuwe parochie voorzien werd
van een jongens- en een meisjesschool en veelal
ook van een zogeheten bewaarschool. Daarbij is het
ook niet zonder belang om te vermelden dat er een
verplichting was om op de parochieschool onderwijs
te gaan volgen. Ad van den Oord heeft in zijn studie
‘Voor het oog van het Kerkvolk’ aangetoond dat het
katholicisme voor veel Tilburgers in de jaren twintig
en dertig een dun laagje had, maar voor het onderwijs
en schoolbezoek gold toch zeker niet dat de keuze
werd gemaakt om de parochieschool te mijden. Zelfs
kinderen van socialistische raadsleden bezochten de
katholieke scholen. De binding in en met de parochie
was blijkbaar sterk.
Wellicht goed om hier te memoreren dat het grote
voordeel van de parochiescholen was dat iedereen uit
de parochie daar naar school ging zowel arbeiderskinderen, middenstandkinderen als de kinderen uit
de ‘betere’ milieus tot de fabrikantenkinderen toe, op
een enkele uitzondering na die naar een kostschool
ging. De sociale controle was groot.
Midden jaren dertig was de onderwijssituatie in Tilburg (met specificatie openbaar) zoals in onderstaande tabel.
Voor het eerst komt in die jaren de klacht dat bij de
leerlingen die vanuit de bijzondere (lees katholieke)
scholen werden doorgestuurd niet de beste elementen zaten. Vooral in de klassen 4 en 5 werd het onderwijs er ernstig door belemmerd. Hier ontstaat een
beeld dat de openbare school in Tilburg tot in de jaren
zestig heeft gehouden namelijk dat het het rioolputje
van het onderwijs was.
Op de openbare scholen zaten uiteraard ook de Joodse kinderen. In de zomervakantie 1941 kreeg schoolhoofd Bezems van de school aan de Korte Schijfstraat
de mededeling dat hij ‘24 Joodsche kinderen’ na de

School

jongens

meisjes

totaal

OLS 1 Molenstraat

85

88

173

OLS 3 Korte Schijfstraat

134

104

238

ULO 4 Langestraat

43

37

80

Christelijke school Nijverstraat

209

23 katholieke bewaarscholen
45 katholieke lagere scholen
8 katholieke ulo scholen

5949

5829

11.778

vakantie niet meer mocht toelaten. Er kwam voor hen
een aparte school deels in Tilburg, deels in Breda. Op
10 april 1943 kwam daar een einde aan en moesten
de nog niet gedeporteerde joden zich melden in Vught
en Westerbork. Vandaar ging het naar de concentratiekampen zoals Auschwitz en Sobibor. Wat zich in
die jaren precies heeft afgespeeld, werd de meeste
Tilburgers pas na de oorlog duidelijk. Maar de leerlingen op de openbare school kregen aanvankelijk niet
meer mee dan dat hun Joodse klasgenoten naar een
aparte school gingen.

Teloorgang openbaar onderwijs

Het uit 1909 daterende
gebouw van de openbare
lagere school aan de Korte
Schijfstraat. De rechtervleugel
(waar de auto voor staat) is
later toegevoegd. Na 1951
was dit lange tijd de enige
openbare lagere school in
Tilburg. De foto dateert van
2007. (Foto Jan Stads)

Na de oorlog leefde de gedachte dat er een doorbraak
zou komen in de sociaal-maatschappelijke verhoudingen, maar al snel bleek dat de ‘vertrouwde’ zuilen
terugkeerden. In Tilburg betekende het de katholieke
dominante op allerlei terreinen van het maatschappelijk leven. De lagere scholen waren en bleven vrijwel
zonder uitzondering katholiek, verbonden met een parochie en geleid door de fraters bij de jongens en de
zusters van liefde bij de meisjes, al kwamen er soms
ook andere congregaties aan te pas. Eind 1946 waren
er 24 katholieke jongensscholen met 8035 leerlingen
en 23 katholieke meisjesscholen met 7036 leerlingen. De twee openbare scholen en de ene christelijke
school waren uiteraard gemengd en telden 244 jongens en 207 meisjes (openbaar) en 116 jongens en
116 meisjes (christelijk). Dat toch aanzienlijk minder
meisjes de lagere scholen bevolkten is niet demografisch verklaarbaar. Een aardig onderwerp voor nader
onderzoek met de vraag of dit algemeen was, alleen
bij katholieke scholen of juist speciaal in Tilburg. Of
wellicht gold het voor de hogere klassen waarbij de
oudere meisjes niet meer naar school hoefden, maar
meehielpen in het huishouden, zoals zeker bij grotere
gezinnen altijd gebruikelijk was.
De wettelijke verantwoordelijkheid voor het openbare
onderwijs in Tilburg berustte bij de door de KVP gedomineerde gemeenteraad. De wethouder waar onderwijs onder viel was eveneens van KVP-huize. Jan
Timmermans, zelf wethouder van onderwijs van 1982
tot 1994, heeft ooit verklaard dat hier enige logica in

zat. Binnen de KVP, later CDA, zorgde men altijd dat
er een opvolger klaar stond die onderwijs op zich wilde nemen. Bovendien was er bij andere partijen niet
direct interesse voor deze post. In de praktijk lag de
uitvoering van de onderwijstaken bij de ambtenaren
van de 3e afdeling van de gemeentesecretarie.
De openbare school Molenstraat was in de oorlogsjaren teruggelopen van 180 tot zo’n 140 leerlingen.
De school ontwikkelde zich tot een zorgenkindje en
kwam eind jaren veertig onder de opheffingsnorm
van 125 terecht. Een van de redenen was de verplichting voor openbare scholen om alle leerlingen
die leerplichtig waren aan te nemen. De katholieke
scholen konden leerlingen afwijzen, al gebeurde dat
nooit zo massaal voor zover dat bekend is. Omdat de
openbare school Molenstraat het hele verzorgingsgebied ten noorden van de spoorlijn voor haar rekening
nam, had de gemeenteraad in 1949 besloten om de
school (toen met 116 leerlingen) in stand te houden.
De komst van de bijzonder-neutrale Jan Ligthartschool in 1951 was in meerdere opzichten gunstig
voor de gemeente. Het betekende het einde van de
openbare lagere school aan de Molenstraat.

Oprichting Jan Ligthartschool
Vanuit het bestuur van de Jan Lighthartschool in Eindhoven wordt vanaf het einde van de jaren veertig een
poging ondernomen om een soortgelijke school in
Tilburg te stichten. Daarbij spelen leden van de PvdA,
zoals Bart van Pelt (al sinds 1919 raadslid) en Kees
Andriesse (raadslid in de noodraad na 1945 en laatste
voorzitter van de SDAP) een rol. Opmerkelijk, want
juist in socialistische kringen was men voorstander
van openbaar onderwijs dat niet gebonden diende te
zijn aan geloofsovertuiging of levensbeschouwing.
Maar de speciale situatie in Tilburg met op alle terreinen katholieke dominantie, betekende dat men
het ging zoeken in een bijzonder-neutrale school.
Een toch eigenlijk wel slimme oplossing waarbij de
(katholieke) gemeenteraad ‘buitenspel’ werd gezet,
uiteraard behoudens de controlerende functie voor
het hele onderwijs. April 1950 kwam het verzoek om
de Jan Ligthartschool te mogen stichten ondersteund
door handtekeningen van ouders van in totaal 150
kinderen. Het verzoek is om gebruik te mogen gaan
maken van de gebouwen van Openbare School nr. 1
aan de Molenstraat. Op 30 juni 1950 besluit de raad
om medewerking te verlenen.
De Jan Ligthartschool had grote aantrekkingskracht
op kinderen van de openbare scholen en de christelijke school. De leerlingen van de openbare school aan
de Molenstraat stappen grotendeels over wat de gemeente de mogelijkheid geeft om deze als openbare
school op te heffen. De leerlingen die niet meegingen
naar de Jan Ligthartschool kwamen terecht op de
school aan de Korte Schijfstraat. Dan ontslaat de situatie dat er met de Korte Schijfstraat nog één openbare lagere school over is in het dan circa 125.000
inwoners tellende Tilburg. Daarnaast bestond dan
nog de openbare ulo aan de Langestraat.
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katholiek was. Nieuwe parochie, nieuwe scholen. Het
gaat na de oorlog verder in het Zand, de Reit en het
Wandelbos.

Zoektocht naar meer openbaar
onderwijs

De fraaie nieuwbouw van
de Jan Ligthartschool aan
de Ringbaan Oost in 1958.
(Part. collectie)
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Noodzaak van onderwijs voor
‘andersdenkenden’
Burgemeester Becht staat op populaire wijze bekend
als Cees de Sloper, omdat onder zijn bewind (van
1957 tot 1975) nogal ingegrepen is in de binnenstad
waarbij een groot aantal huizen, straten en zelfs wijken sneuvelden. De regenteske houding van Becht,
die op dat gebied de tekenen des tijds maar moeilijk
kon aanvoelen, speelde ongetwijfeld ook een rol bij
het negatieve beeld dat van hem wordt geschetst. Het
doet geen recht aan zijn inzet om Tilburg te maken tot
meer dat een katholieke textielstad. Onder zijn bewind zijn enkele knelpunten in de stad opgelost zoals
de bouw van de lang gekoesterde schouwburg en de
oplossing van de overwegproblematiek. Van Becht
wordt ook gezegd dat hij de nodige moeite deed om
goed opgeleide ambtenaren en ander personeel uit
de Randstad naar Tilburg te lokken. En daarvoor was
ondermeer een breder onderwijsperspectief nodig
dan puur de op katholieke leest geschoeide lagere
parochiescholen. Toch heeft Becht zich – voor zover
bekend – nooit intensief bemoeid met het bevorderen van meer openbaar onderwijs, maar wel heeft hij
een signaal afgegeven naar de niet-katholieke gemeenschap in de stad door op 1 september 1958 de
opening te verrichten van het gebouw van de nieuwe
Jan Ligthartschool aan de Ringbaan-Oost. Bij die gelegenheid wordt door dominee Steenbakker dank uitgesproken richting gemeentebestuur omdat ze actief
hadden meegewerkt aan de totstandkoming van deze
school en daarmee blijk hadden gegeven dat er wel
degelijk oog was voor de niet-katholieke minderheid
in de stad.
Toch zou het nog enige tijd duren voordat het openbaar onderwijs meer ruimte kreeg in de stad. Wat
vooral opvalt is dat het gemeentebestuur in deze
niet actief optreedt. Feitelijk was dat ook het geval
bij het verdwijnen van het openbaar onderwijs. Eenvoudig gezegd: het was nu eenmaal zo. En ondertussen werd het stichten van katholieke lagere scholen
actief gesteund. Altijd met beroep op het gegeven
dat het overgrote deel van de bevolking nu eenmaal

Medio jaren zestig was de KVP, zoals van oudsher,
nog dominant in de gemeenteraad met 29 van de 39
zetels, de PvdA had er 9. Omdat er toen afspiegelingscolleges bestonden had de PvdA met Jan Baggerman een wethouder, tegen 5 voor de KVP. PvdA
fractievoorzitter A. Buijs gaat in 1964 met KVP onderwijswethouder H. Pontzen in discussie over de noodzaak om in de nieuwbouwwijken het Zand en Wandelbos ook andere dan katholieke scholen te stichten.
In die discussie komt ook het standpunt naar voren
dat het voor het aanzien van Tilburg (met name in
het westen van Nederland) van groot belang is dat
er ruimte komt voor andersdenkenden. Het beeld
moet meer worden dat men in Tilburg met zijn grote
katholieke gemeenschap wel degelijk ruimdenkend
en niet-discriminerend staat tegenover andersdenkenden en buitenstaanders. De tijd dat de pastoors
het voor het zeggen hadden is voorbij. Die andere
houding was van groot belang voor het aantrekken
van werkgelegenheid en gekwalificeerd personeel.
Letterlijk zegt Buijs het in deze discussie niet, maar
hij doelt op meer ruimte voor openbaar onderwijs en
bijzonder-neutraal onderwijs. Bedenk dat dit de tijden
zijn dat Tilburg ingrijpend aan het moderniseren is,
steeds meer geconfronteerd wordt met de terugloop
en de eerste sluitingen bij de traditionele wollenstoffenindustrie en dat gelijktijdig het verval van het katholieke geloof zichtbaar wordt.

Een tweede Jan Ligthartschool
De stichting die bestuurlijk verantwoordelijk was voor
de Jan Ligthartschool was op 3 januari 1955 losgekoppeld van Eindhoven en als aparte stichting in Tilburg ontstaan met Jan Baggerman als voorzitter. In
die jaren ontstond ook de wens om ‘ergens in zuid’
een tweede Jan Ligthartschool te stichten. Daar was
geen ruimte beschikbaar, waarbij ook duidelijk werd
dat bij de stadsplanning door Publieke Werken nog
steeds uitgegaan werd van het parochiemodel. Deels
wordt meer niet-katholiek onderwijs ook gerealiseerd
door een initiatief van de Jan Ligthartschool (gevestigd aan de Ringbaan-Oost) die circa 100 leerlingen
telde uit ‘West’. In 1965 komt er voor die leerlingen
uit de nieuwe westelijk van de Ringbaan-West gelegen wijken een tweede Jan Ligthartschool die in
noodlokalen achter Boerke Mutsaers wordt gevestigd. Er komt ook een kleuterschool bij die voortkwam
uit de kleuterschool Rendierhof. In 1968 komt er
aan de Meerkoldreef een meer permanent gebouw.

Discussie in de raad over diversiteit
onderwijs
Inmiddels is er in 1965 opnieuw discussie in de raad,
nu over de stichting van scholen in de nieuwe uitbreidingswijk Tilburg-Noord. Het college van B & W is

opnieuw afhoudend. Daarmee ontstaat de discussie
over de rol van het gemeentebestuur bij het openbaar
onderwijs. Dat zou zich niet of nauwelijks hebben
ingespannen om dit tot stand te brengen en in het
benoemingsbeleid ook onvoldoende aandacht hebben voor mensen die principieel voorstander waren
van openbaar onderwijs. De hele jaren zestig blijft de
discussie dat het gemeentebestuur te weinig initiatief
neemt om openbaar onderwijs tot stand te brengen.
Zelfs binnen de KVP (woordvoerder onderwijs Van
Ham) gaan eind jaren zestig geluiden op dat een stad
van de omvang van Tilburg (150.000 inwoners) meer
openbaar onderwijs met een betere spreiding over de
stad gewenst zou zijn.
Costongs en Dijkstra concluderen in hun studie over
de lokale onderwijspolitiek dat het gemeentebestuur
lange tijd geen actieve rol wilden nemen bij het tot
stand brengen van openbaar onderwijs. Ze achtte
dat niet haar taak, ook al was het gemeentebestuur
formeel verantwoordelijk voor openbaar onderwijs en
regelde ze wel het benoemingsbeleid. Met de onderwijswet van 1964 kwam de mogelijkheid voor ouders
om zelf (openbare) scholen te stichten. Met beroep
daarop achtte de gemeente Tilburg het helemaal niet
meer haar taak. Ook in de stadsplanning in de jaren
vijftig en zestig werd geen rekening gehouden met
openbare scholen. Pas daarna zou dit standpunt gaan
wijzigen.

Openbare School in Noord

De in 1907 opgerichte
christelijke school aan de
Nijverstraat. Foto 1910.
Ook op deze school met de
bijbel zaten zowel jongens
als meisjes. (Coll. Regionaal
Archief Tilburg)

Nog net in de jaren zestig veranderde de houding van
de gemeenteraad ten aanzien van het openbaar onderwijs. Voor de grote stadsuitbreiding ten noorden
van het Wilhelminakanaal was opnieuw de vraag gekomen voor een openbare school. De Vereniging voor
Openbaar Onderwijs diende een verzoek in met een
handtekeningenlijst om een openbare kleuterschool
tot stand te brengen. Op 29 augustus 1969 besloot de
gemeenteraad daarmee in te stemmen. Nog geen half
jaar later stemt men ook in met een openbare lagere
school. Eenvoudig ging de daadwerkelijke vestiging
echter niet, want het benodigde leerlingaantal was
er begin 1970 niet. Vervolgens stagneerde de bouw
en ging men ‘inwonen’ in een schoolgebouw van de
stichting RK Scholen Tilburg-Noord aan de Vermeulenstraat.

Zoals altijd waren de katholieke scholen er enkele
jaren eerder al. De school aan de Heikant bestond al.
De rest zat nu eenmaal automatisch in de planning.
Op 9 augustus 1971 kon worden begonnen met wat
uiteindelijk De Sleutel werd. Heel opmerkelijk werden
voor deze eerste openbare school in het noordelijk
deel van Tilburg sinds 1951 vooral ook vrouwen gevraagd om te solliciteren en er werd gezocht naar
‘geschikte candidaten van niet-confessionele huize’.
Feitelijk een doorbraak in het denken vanuit het gemeentebestuur en de afdeling onderwijs. 7 juni 1972
opende onderwijswethouder De Grood het nieuwe
schoolgebouw. Het leerlingenaantal groeide dusdanig
dat al in 1976 een tweede openbare school in Noord
tot stand kwam: de Heerdgang in de Van Breestraat.
Het leek er op dat vanuit de gemeente, waar ook een
generatie nieuwe ambtenaren aantrad, de belemmeringen voor openbare scholen waren weggenomen.
Uiteraard was inmiddels ook het katholieke onderwijs
aan het veranderen. Meest opvallend daarbij was
dat in de jaren zestig de scheiding tussen jongens
meisjes in snel tempo op vrijwel alle scholen werd
opgeheven. Het was in het verleden altijd een van de
zaken die de katholieke geestelijkheid en katholieke
voormannen verafschuwden aan het openbare lager
onderwijs.

Affaire Groenewoud
Er was midden jaren zeventig nog een pijnlijke en
met veel publiciteit omgeven affaire nodig om openbaar onderwijs in Tilburg als volwaardig erkend te
krijgen. In de uitbreidingswijk Groenewoud aan de
zuidkant van de stad stond naast de al bestaande
Pius X school een nieuwe katholieke lagere school
gepland. Daar was al een toezegging over gedaan.
Met een handtekeningenactie van het comité Openbare School Groenewoud gesteund door de vereniging voor Openbaar Onderwijs werd getracht hier ook
een openbare school tot stand te brengen. Vanuit het
katholieke schoolbestuur wordt getracht dat te voorkomen waarbij het over en weer tot beschuldigingen
komt over de rechtmatigheid van de handtekeningen.
Het verzoek voor een openbare school wordt door het
comité en de vereniging ingediend en in de raad verdedigt door CDA-onderwijswethouder De Grood.
De toen nog net door het CDA gedomineerde gemeenteraad wijst het verzoek na zeer uitgebreide
discussie met 17 tegen 16 stemmen af. Formeel was
echter aan de voorwaarden gedaan, waarna raadslid
Wim Plasmeijer (PPR) met de voorzitter van Vereniging voor Openbaar Onderwijs het raadsbesluit voor
vernietiging voordraagt bij Gedeputeerde Staten. De
gemeente Tilburg diende alsnog over te gaan tot het
stichten van een openbare school in Groenewoud.
Aan de ene kant speelt hier het behoud van het aloude
katholieke bolwerk, nog rijkelijk vertegenwoordigd in
de schoolbesturen, aan de andere kant de drang om
ook in het katholieke zuiden meer openbaar onderwijs te krijgen. Op de achtergrond speelt de teloorgang van het rijke roomse leven. En de gemeente als

49

verantwoordelijke voor het openbaar onderwijs moet
nadrukkelijker dan in het verleden actie ondernemen.
De openbare school (eerst Leyevoorde, nu Panta Rhei)
komt er en een affaire als die in het Groenwoud zou
zich niet meer voordoen.

Openbaar onderwijs volwaardig

50

Een schoolklas van de
openbare school aan de
Korte Schijfstraat in 1933.
Op deze school zaten
ook de joodse kinderen
uit Tilburg (en omgeving).
Geheel rechts precies onder
de horlogeketting van de
meester zit Helga Deen
(1925-1943). In Tilburg
naast de synagoge aan de
Willem II-straat is een plein
naar haar vernoemd. Ze
schreef een dagboek over
haar verblijf in Vught en
Westerbork dat in 2007 is
uitgegeven. (Coll. Regionaal
Archief Tilburg)

De affaire Groenewoud is wel aan te merken als een
keerpunt. Het stichten van openbare scholen ging na
die tijd zonder noemenswaardige problemen. In de
nieuwbouwwijken werden ze voortaan in de planning meegenomen. Zeker in het laatste kwart van de
twintigste eeuw bleven er altijd nog wel de nodige
perikelen (soms ronduit vervelend) met verdeling
van lokalen, toegang tot scholen die samen gebruikt
moesten worden en de voorkeursposities die katholieke besturen wisten te bewerkstelligen. Maar het
automatisme dat het openbaar onderwijs op de tweede plaats kwam was weg. Zeker toen de schoolbesturen omgevormd werden en professionele bestuurders
de zeggenschap kregen met op de achtergrond een
raad van toezicht.
Meer en meer kwam er professionele samenwerking
tot stand tussen de diverse (meer gecentraliseerde)
besturen in het basisonderwijs. De openbare scholen
waren daarbij ook niet meer rechtstreeks aan het gemeentelijke gezag onderworpen, maar kregen net als
de bijzondere scholen een eigen bestuur. In de loop
van de eenentwintigste eeuw gingen die besturen op
hun beurt weer steeds meer samenwerken. De Jan
Ligthartschool die in 1951 mede de ondergang van
de openbare lagere school Molenstraat heeft bewerkstelligd, kwam recent bij de Stichting Opmaat terecht,
waar het openbare onderwijs ook in is ondergebracht.

Schoolgebouwen en straatnamen
De openbare school in het zuidelijk deel van Tilburg stond vanaf 1 mei 1909 aan de Korte Schijfstraat. De overbuurman was toen nog Brouwers’
Lakenfabrieken. Ze heette Openbare Lagere
School nr. 3. De Schoolstraat kwam weliswaar
uit tegenover deze school, maar die benaming
heeft betrekking op de oudere Vincentiusschool
van de fraters uit 1850, de zogeheten Armenschool. Omdat die school al geruime tijd verdwenen is, zou de naam Schoolstraat een historisch
onjuiste uitleg kunnen krijgen. Het oorspronkelijke gebouw van de Openbare Lagere School nr.
3 staat er namelijk nog wel! Toen dat schoolgebouw in verval raakte is in 1976 naast het
gebouw nieuwbouw gerealiseerd, het gebouw
van de Centrumschool (later De Vuurvogel). Dat
bouwwerk is inmiddels weer afgebroken. Anno
2020 is het terrein braakliggend. De erfgenaam
van de oudste openbare school van Tilburg, die
aan de Oude Markt (het laatst bij de hoek Bisschop Zwijsenstraat) die de naam Openbare
School Kerk droeg, staat nu aan de Eikstraat en
heet Kindercampus De Vuurvogel. De nieuwbouw
daar is 24 maart 2011 door wethouder Marieke
Moorman geopend.
De openbare school in het noordelijk stadsdeel
stond sinds 1 april 1907 aan de Molenstraat nabij de splitsing met de Groeseindstraat. Daarvoor
stond ze aan de westzijde van wat nu het Wilhelminapark is. Het was Openbare School nr. 1,
maar kreeg bij de nieuwbouw de naam ‘Wilhelminaschool’. Op de gevel stond het wapen van
Tilburg. Het gebouw staat er (deels) nog steeds,
maar het staat nu aan de Veldhovenring, zoals dit
deel van de vroegere Molenstraat (genoemd naar
de Veldhovensche Molen aan het Rosmolenplein)
sinds 1962 heet. Als openbare school opgeheven
in 1951, waarna het gebouw door de nieuwe Jan
Ligthartschool in gebruik is genomen.
De Eerste Jan Ligthartschool is in 1951 begonnen aan de Molenstraat in het gebouw van de
openbare school. De school kreeg al spoedig wat
noodlokalen aan de Heikantsebaan en maakte
voor gymlessen gebruik van een ruimte van gymnastiekclub Olympia aan de Lange Nieuwstraat.
In 1958 kwam er nieuwbouw aan de Ringbaan
Oost. Dat gebouw staat er nog steeds. Door een
bouwstop een paar jaar later dan gepland, maar
het gebouw werd bij de opening op 1 september
1958, door de Nieuwe Tilburgsche Courant gekenschetst als ‘de mooiste school van Tilburg’.
Dat de opening van deze niet-katholieke school
gebeurde door KVP-burgemeester C. Becht was
veelzeggend.
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Tilburg University, jonge
campusuniversiteit met
monumentale trekken
Pieter Siebers*
* Pieter Siebers (1956)
studeerde kunstgeschiedenis in Nijmegen en is
momenteel projectleider
academisch erfgoed van
Tilburg University. Over
de geschiedenis van de
universiteit publiceerde
hij meerdere boeken,
artikelen en bijdragen
voor websites. Hij verzorgt
regelmatig rondleidingen
over de campus.

In 2027 is het een eeuw geleden dat de
Roomsch Katholieke Handelshoogeschool,
zoals Tilburg University aanvankelijk
heette, werd opgericht. De instelling met
academische status maakte in de beginperiode deel uit van ‘de leergangen’ – de
oudste voorloper van de huidige Fontys
Hogescholen. Deze Katholieke Leergangen
waren sinds 1918 in de stad gevestigd, na
flink wat wapengekletter tussen Den Bosch
(waar de Leergangen sinds 1912 zaten),
Eindhoven en Tilburg over waar de eerste
instelling voor hoger onderwijs in Brabant
zijn zetel zou krijgen.

Tilburg was in die stoelendans bereid het diepst in de
buidel te tasten. Niet in het minst omdat geestelijk
leergangenvader Hendrik Moller in zijn plannen een
hogere handelsstudie had opgenomen, die naar zijn
zeggen vrijwel geheel te vergelijken was met de handelshogeschool van Rotterdam, die een academische
status had. Zo’n hogeschool paste in de wens van de
stad Tilburg, dan zo’n 60.000 inwoners tellend, om
hier een “fiksche universiteit” te vestigen.

‘Planologische mislukking’
Een universiteitsstad was Tilburg op dat moment allerminst. In de geschiedenis van de Leergangen uit
1962 schrijft historicus Bornewasser dat men zich
aanvankelijk moest “behelpen met verspreid gelegen
en lelijke gebouwen” wat in zijn ogen overigens niet
uit de toon viel in een stad “die planologisch een mislukking is genoemd”.
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het schoonmetselwerk, de hoge, brede gangpartijen
en de toepassing van intieme binnenhoven zijn kenmerkend voor de manier waarop Bedaux een eigen
gezicht gaf aan moderniteit.
De waardering voor het gebouw – sinds 2015 een
rijksmonument – is groot, al hoort men van studenten en medewerkers weleens de verzuchting dat de
weg er niet altijd gemakkelijk te vinden is. Het gebouw heeft talloos veel functionarissen, diensten, afdelingen et cetera zien komen en gaan. Tot de meest
permanente bewoners behoort het bestuur van de
universiteit, dat er vanaf het eerste begin zat – steeds
aan de westzijde, in de kamernummers 1 tot en met 4.

De R.K. Leergangen
aan de Bosscheweg (nu
Tivolistraat) met rechtsonder
de villa Tivoli waarin de R.K.
Handelshoogeschool was
gehuisvest. Foto 1954. (Coll.
Regionaal Archief Tilburg)
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De bewuste gebouwen lagen vooral aan de Lange
Schijfstraat, maar ze konden in 1924 verlaten worden
voor een nieuw onderkomen aan de huidige Tivolistraat – toen nog Bosscheweg geheten. Het gebouw
was ontworpen door Jos Cuypers, zoon van de befaamde Pierre Cuypers, en neoklassiek van aard. Het
stond naast de Villa Tivoli, voormalig eigendom van
de textielfamilie Swagemakers, die het monumentale
pand had verkocht aan de Leergangen. Het was tevens de zetel van de eerste rector magnificus van de
Handelshoogeschool, de priester Thomas Goossens.
Beide panden hadden het tot status van monument
kunnen schoppen, ware het niet dat ze in de jaren
’80 werden gesloopt, om uiteindelijk plaats te maken
voor de binnentuin van Interpolis.

De universiteit – intussen Katholieke Hogeschool Tilburg geheten – was toen al vertrokken. De steeds
maar groeiende instelling trok in 1962 naar de
westrand van Tilburg. Naar een campus met één gebouw, dat eigenlijk van meet af te klein was om de
stormachtige ontwikkeling van het universitair onderwijs te accommoderen. De campus was indertijd een
kale vlakte, omzoomd door bosachtige begroeiing, in
een gebied waar nieuwe wijken ontstonden als De
Reit en later ’t Zand en de Reeshof.

Naar een parkachtige campus
Het eerste gebouw, een schepping van de architecten
Jos. Bedaux en Jan van der Laan, kreeg een plaats
in de parkachtige omgeving die uitgegroeid is tot
een kenmerk van de campus. Dat is te danken aan
landschapsarchitect Pieter Buys, die een groen kader
ontwierp voor het gebouw van Bedaux, waarvoor de
eerste paal in december 1959 de grond in ging. Het
is door Bedaux opgezet als een lange wandeling vol
afwisselende ervaringen: kloostergangen, patio’s met
veel groen, en licht dat op verschillende manieren
binnenvalt. Soms door kleine nissen, soms door enorme raampartijen. Ook het gebruik van muschelkalksteen aan de buitenzijde, Noorse leisteen en marmer,

Bedaux deed in het Cobbenhagengebouw voor het
eerst ervaring op met het werken in betonskelet,
waarbij dragende elementen in het zicht worden gelaten: bijvoorbeeld de smalle betonkolommen rondom
de binnentuin. Dat geheel refereert aan de klassieke
binnentuinen en middeleeuwse kloostertuinen: door
zuilen omgeven plekken die vaak werden gebruikt
voor studie en reflectie. Zo kent Athene sinds de 4e
eeuw voor Christus het door Aristoteles verzorgde
‘peripatetische onderwijs’, waar deze wijsgeer al
wandelend college zou hebben gegeven, beschut tegen de felle Griekse zon. In de gevel is een muurreliëf
aangebracht van Jan Vaes, met als onderwerp de parabel van de vijf wijze en de vijf dwaze maagden. Het
is geschonken door afgestudeerde economisten, die
het thema wel toepasselijk vonden, daar het vooral
draait om spaarzaamheid.

Nostrorum Sanitas
De verhuizing naar de campus ging vergezeld van het
besef dat de hogeschool zich ook diende te bekommeren om zaken als studentensport, mensa en geestelijke vorming. Waar dat de eerste decennia vooral
door studentencorps TSC St. Olof werd verzorgd, was
in de jaren ‘50 voor het doel de stichting Nostrorum
Sanitas (Latijn voor ‘onze gezondheid’) in het leven
geroepen. Er worden sportinstructeurs in dienst genomen en in 1962 start aan de Academielaan – ruim
500 meter oostelijk van de campus – de bouw van
een studentensporthal, het begin van het huidige
sportcentrum. In het collegejaar 1964-1965 kunnen
studenten à raison van zes gulden (ca 2.70 euro) per
jaar voor het eerst een sportkaart kopen.
Het gebouw (een gemeentelijk monument) is opnieuw
van Jos. Bedaux, die zal uitgroeien tot welhaast de
huisarchitect van de Katholieke Hogeschool Tilburg.
In 1964 werd het sportcentrum geopend, in 1965 de
mensa. Dat gebouw staat op palen omdat Bedaux op
deze hoek een hoogteaccent nodig vond. De ruimte
achter de palen is later volgebouwd, om de huisvesting van de theologische faculteit – die er tijdelijk in
zat – te accommoderen. De mensa maakte deel uit
van een ensemble, met aangrenzend het wat lagere sociëteitsgebouw ‘eigen huis’, onderkomen voor
studentenorganisaties. Typerend voor Bedaux is de
afwisseling van gevels, deels gesloten, deels open.

De derde pijler onder Nostrorum Sanitas was de studentenkerk. Op 25 februari 1966 legde president-curator Van Boven de eerste steen, een jaar later opende bisschop Bekkers ‘Maranatha’ – zoals de kerk
werd genoemd. In het complex bevinden zich ook een
gesprekscentrum, een pastorie met garage en twee
binnenhoven. De kerk (nog steeds zijn functie en
eveneens gemeentelijk monument) ligt gedeeltelijk
onder het maaiveld. Betonnen traptreden, afgedekt
met houten planken, fungeren als tribune.
Tussen het ensemble van Bedaux en de campus werden in 1968 boven vijf wooncomplexen (‘sterflats’)
voor studenten gebouwd aan de Professor Verbernelaan, met daarin 432 kamers van gemiddeld 15
vierkante meter. Het aantal studenten bedroeg op dat
moment iets meer dan 2600, meer dan twee keer zoveel als bij de opening van het eerste gebouw op de
campus, zes jaar daarvoor.

Kennis-as in spé
De ontwikkelingen ten oosten van de campus hadden
de warme instemming van de gemeente, die het ideaal koesterde van een kennis-as tussen binnenstad
en de hogeschoolcampus. De drie gebouwen van Bedaux – waarvan de mensa intussen de status van gemeentelijk monument heeft – pasten in dat beeld. Dat
werd in 1969 nog eens versterkt door de nieuwbouw
voor de HTS, tegenover het ensemble van Bedaux, op
de plaats waar zich nu Avans Hogeschool bevindt.

De Katholieke Hogeschool
Tilburg in 1968. (Foto
Wil van Dusseldorp, coll.
Regionaal Archief Tilburg)

In 1972 vestigde zich een tweede Hbo-instelling aan
de Cobbenhagenlaan: de Academie voor Beeldende
Vorming, op een steenworp afstand van de universiteitscampus. Deze opleiding voor tekenleraren in
spé zat aanvankelijk in de binnenstad, naast de oude

handelshogeschool, maar had evenzeer behoefte aan
een groter onderkomen. Het nieuwe gebouw werd
als eerste in Nederland specifiek als kunstacademie
ontworpen, vandaar de hellende glasgevel aan de
noordzijde, met de voor kunstenaars meest gunstige
(zon- en schaduwvrije) lichtinval. De opleiding vertrok
in 2005 naar het kunstcluster in de binnenstad, als
onderdeel van Fontys hogeschool voor de kunsten.
Toen als gevolg van die verhuizing het gebouw van
architect Hugh Maaskant met sloop werd bedreigd,
rees daartegen al snel verzet. Onder leiding van wijlen hoogleraar Harry Peeters werd de actiegroep BAM
(Behoud Architectuur Maaskant) opgericht, waarna
het gebouw al snel de status van gemeentelijk monument verwierf. De universiteit kocht vervolgens
de eigenzinnige schepping van Maaskant aan, die
anno 2020 vooral college- en vergaderzalen bevat
en organisaties voor dienstverlening aan studenten.
De opvallendste verandering wordt gevormd door de
kleurige, ronde of ovalen zalen en kamers die her en
der zijn toegevoegd. Ze zijn ‘reversibel’ aangebracht,
wat inhoudt dat ze weer te verwijderen zijn, zonder
de oorspronkelijke architectuur geweld aan te doen.
De ontwikkeling van de kennis-as stokte in de jaren
’70, en wellicht vandaar lanceerde het gemeentebestuur in 1977 (toen de hogeschool een halve eeuw
bestond) het plan om de Professor Cobbenhagenlaan
in te richten als een ‘visuele as’. Dat, door er een
lint van kunstwerken naast te plaatsen. Het zou bij
slechts enkele werken blijven, maar de as als zodanig
verdween niet van het vizier.

Kronkelwegen en provisoria
Nadat de universiteit in 1962 het hoofdgebouw met
de nodige luister had betrokken (aan de plechtigheid
herinnert nog de koninginneningang), was in kleine
kring al snel duidelijk dat de schepping van Bedaux
niet zou volstaan om de groeiende studenten- en medewerkerspopulatie te herbergen.
Om de expansie een plaats te geven werden in 1965
twee wegen bewandeld. De eerste was eerder beproefd in de binnenstad: het plaatsen van een verzameling barakken, provisoria genoemd en bedoeld
voor tijdelijk gebruik. De tweede was nieuwbouw,
waarvoor opnieuw Jos. Bedaux werd benaderd, die
voor het eerste gebouw veel lof had ontvangen. Bedaux lanceerde een in Tilburgse ogen revolutionair
plan: een twaalf verdiepingen tellend gebouw, geïnspireerd op het spraakmakende, in 1952 geopende,
wooncomplex Unité d’Habitation in Marseille van de
Zwitserse architect Le Corbusier. Dat staat op pilotes
(pijlers), waardoor men eronderdoor kan lopen en laat
onbewerkt beton in het zicht. Naar dit beton brut is
zelfs een stroming genoemd: het brutalisme. Critici
hadden weinig op met dat brutalisme, vooral omdat
de grote complexen het landschap en de omgeving te
veel zouden domineren.
Dat verwijt trof ook Bedaux, en hier was het afkomstig
van hoogleraren die het gebouw zo hoog vonden dat

53

architecten de opdracht werd verleend om een ’structuurplan’ te maken. Het plan dat op tafel kwam werd
gekenmerkt door een bedacht soort kleinschaligheid:
veel laagbouw, verbonden door gangetjes met hoeken van 45 graden, binnenstraatjes en pleintjes. Het
is er – in tijden van bezuinigingen – nauwelijks gekomen, alleen in de laagbouw voor Sociale Wetenschappen (die in 2021 gesloopt zal worden) zijn de
gedachten achter het plan zichtbaar. In plaats van die
kleinschalige ontwikkeling bleven de provisoria (voor
onderwijs, voor studentenverenigingen, voor ondersteunende diensten) langer dienstdoen. De nieuwe
mensa uit 1981 heeft een vormentaal die past bij die
zuinige tijd, en welhaast ontleend lijkt aan de eenvoudige, sobere uitmonstering van de provisoria.

Bezuiniging en bezinning

Het studentencomplex aan
de Prof. Cobbenhagenlaan
in 1969. Links de
sporthal, daarnaast de
studentensociëteit Eigen Huis
en het Mensa-gebouw aan
de Academielaan. Op de
voorgrond de studentenkerk
Maranatha. (Coll. Regionaal
Archief Tilburg)
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Het gebouw Academia, de
voormalige kunstacademie,
naar ontwerp van Maaskant.
Op de achtergrond het
Montesquieugebouw, waar
de Tilburg Law School is
gevestigd. Foto 2016. (Coll.
Historisch Archief Tilburg
University)

het schade zou doen aan ‘de schaal en waardigheid’
van het bestaande gebouw. Na bemiddeling door de
Delftse architect en hoogleraar Van den Broek en enige aanpassingen kon Bedaux bij de opening in 1971
de critici van repliek dienen: “In mijn ogen stond het
bestaande gebouw te eenzaam en te monumentaal,
te plechtig voor een gewone bewoning door de hogeschoolgemeenschap. Door de hoogbouw is er een
sfeer van werken bijgekomen, waaraan het oude gebouw behoefte had”.
In het academisch jaar 1971-1972 werd het ensemble, bestaande uit het huidige Koopmans- en Goossensgebouw (gemeentelijk monument), in gebruik
genomen. Het eerste was bedoeld voor zowel de faculteiten als de ondersteunende diensten, het tweede
voor colleges, het Rekencentrum en – in de kelders
– boekencollecties. Daarnaast was er op de campus
een gestage groei van provisoria te zien, tijdelijke gebouwen voor onder ander de snelgroeiende sociale
wetenschappen.
De campus was aldus een pragmatische verzameling van sterk uiteenlopende gebouwen geworden,
bepaald niet het gevolg van een planmatig ontwerp.
Dat veranderde enigszins toen 1979 aan Kraaijvanger

De bezuinigingen van de jaren ’80 leken voor de hogeschool van rampzalige betekenis te worden toen
de minister in 1986 bekend maakte de opleiding Psychologie te willen kortwieken en de letterenfaculteit,
nog voor afloop van de experimentele periode, te
willen sluiten. Het feit dat de universiteitsbevolking
massaal naar Den Haag toog om te protesteren getuigt van een steeds alerter houding van de tot dan
toe wat provinciale universiteit die al eerder wakker
was geschud door de studentenbezetting van 1969.
Wat daarbij hielp was dat in hetzelfde jaar de hogeschool formeel een universiteit werd, Katholieke
Universiteit Brabant geheten (in het Engels overigens
dan al Tilburg University genoemd). Met een groeiend
zelfbewustzijn maakte de instelling zich op voor verdere groei en ontwikkeling, ook in ruimtelijke zin. Er
was zicht op de komst van nieuwe gebouwen, voor
de universiteitsbibliotheek, voor het onderwijs, voor
studenten, voor de identiteit. De universiteit stond
aan de vooravond van de inschrijving van de 10.000e
student.
De plannen die aan het einde van de jaren ’80 voor
de campus ontstaan, zouden het einde betekenen van
een lange periode vol provisoria en de basis leggen
voor de campus van de moderne tijd die is gebaseerd
op de uitgangspunten van het landschapspark uit de
beginjaren die zichtbaar werden in de wisselwerking
tussen Bedaux en Buys. De opgave was om – met
diverse nieuwe gebouwen in zicht – het onsamenhangende gebied met provisoria zou transformeren
tot een campus op stedenbouwkundige grondslag.
Om dat te bewerkstelligen werd gebruik gemaakt van
een visie van de hand van architect Martien Janssen,
die ook tekende voor de universiteitsbibliotheek die
in 1992 werd geopend. Hij verlegde de belangrijkste
as op de campus, die tot dan toe liep van het ensemble van Bedaux naar de provisoria aan de noordzijde. Janssen trok een lijn van het westelijk gelegen
Warandebos naar de oostzijde, een straat waaraan in
de jaren ‘90 gebouwen zouden verrijzen als Warande
(onderwijs) de universiteitsbibliotheek, het stiltecentrum (nu: Zwijsengebouw), Esplanade (studentenorganisaties) en Dante (faculteitsgebouw Geesteswetenschappen).

Campusuniversiteit
Deze centrale as, officieel ‘Universiteitslaan’ geheten,
is intussen doorgetrokken tot over de hogeschoollaan.
Oostelijk daarvan liggen drie universitaire gebouwen.
Het eerdergenoemde pand van Maaskant, het Montesquieugebouw (faculteit Rechten) en het Simongebouw. Dat voormalige pand van de Rijksgebouwendienst stond lang bekend als het Landbouwhuis en
is een van de zeven gebouwen die Jos. Bedaux heeft
ontworpen voor de universiteit.

Boven:
Het Koopmansgebouw in de
jaren tachtig.
Onder: Luchtfoto van het
universiteitscomplex.
(Coll. Historisch Archief
Tilburg University)

In goed een halve eeuw heeft de campus zich ontwikkeld tot een wereld in de stad, met een scala aan
voorzieningen voor een populatie van intussen zo’n
17.500 studenten en ruim 2000 medewerkers. Bij die
ontwikkeling waren architecten betrokken als Jos.
Bedaux, en Martien Janssen – die voor het eerst een
visie op de campus als geheel ontwikkelde –, maar
ook een landschapsarchitect als Pieter Buys. Mede
daardoor is de natuurlijke omgeving van meet af
belangrijk geweest en bepaalt die in hoge mate de
huidige huisvestingsplannen. Daarnaast is de kennis-as geen bestuurlijke droom gebleken, maar ook
een richtsnoer voor de ontwikkeling in oostelijke
richting. Immers, anno 2020 worden 10 gebouwen
aan de Cobbenhagenlaan gebruikt voor middelbaar-,
hoger en universitair onderwijs. En het einde is nog
niet in zicht.
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In memoriam Ari van Valen
1945-2020
Henk van Doremalen*
* Henk van Doremalen
is bestuurslid van de
Stichting tot Behoud van
Tilburgs Cultuurgoed.

Op 25 april j.l. ontviel ons Ari van Valen,
gedurende bijna 25 jaar bestuurslid van de
Stichting tot Behoud van
Tilburgs Cultuurgoed.
Ari werd op 25 juli 1945 geboren in Eindhoven waar
zijn vader werkzaam was. In 1957 kreeg Jan van Valen een aanstelling bij de zogeheten Bossche Bond
aan het St. Annaplein. Daarom verhuisde eind 1958
het acht kinderen tellende gezin Van Valen naar Tilburg.
Ari voltooide de Norbertus Mulo aan de Hendrik van
Tulderstraat en ging vervolgens aan de slag bij de
Landmeetkundige Dienst om daarna via de militaire
dienst aan het werk te gaan bij makelaarskantoor
Stok. Op 1 november 1964 werd hij lid van de BVA,
de vakbond voor beambten bij Banken, Verzekeringen
en Administratieve kantoren. De eerste stap die hem
langs tal van activiteiten en functies op maatschappelijk en politiek gebied zou voeren.
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Actief vakbondslid
Ari maakte op 1 april 1966 de overstap naar het Centraal Ziekenfonds, toen gevestigd aan de Stationsstraat. Precies op de dag dat zijn eerste zoon geboren
werd, 4 februari 1975, had Ari een sollicitatiegesprek
bij het GAK. Bij het GAK en zijn opvolger, het UWV, is
hij zijn verdere leven blijven werken.
Inmiddels was Ari op vakbondsterrein actief geworden binnen de BVA. Hij nam zitting in het plaatselijk

Ari van Valen (1945-2020).
(Part. collectie)

bestuur en hij volgde de Sociale School van het NKV.
Hij kwam in de plaatselijke centrale van het NKV terecht waarin alle afdelingen van de bonden in Tilburg
vertegenwoordigd waren. Hoewel de tijd van de groslijstverkiezingen van de KVP voorbij was, zorgde de
opvolgster, het plaatselijk CDA, nog steeds dat alle
geledingen zoals ondernemers, middenstand, boeren en arbeiders hun vertegenwoordiging hadden in
de gemeenteraad. Op die manier kwam Ari als vakbondsvertegenwoordiger namens het CDA in de Tilburgse gemeenteraad. Hij zou dat raadslidmaatschap
twintig jaar blijven uitoefenen.
Op vakbondsterrein was hij onder meer actief bij
het opzetten van een voordeelpas voor leden en bij
de belastingservice. Verder speelde hij een rol in de
totstandkoming van de Stichting Vakbondsgebouw.
Over dat laatste wil ik wat uitweiden, omdat het een
belangrijke rol heeft gespeeld voor onze eigen stichting. De Stichting Vakbondsgebouw is opgericht om
de bezittingen – in tientallen jaren bijeengebracht
door de Tilburgse vakbondsleden – voor Tilburgse
doeleinden te behouden. De oprichting dateert van
1981 toen de fusie van het NKV met het NVV tot FNV
gaande was. Zonder de Stichting Vakbondsgebouw
zouden de revenuen uit Tilburg naar het hoofdkantoor
in Amsterdam verdwenen zijn. Uit het vermogen van
deze Stichting konden tal van plaatselijke initiatieven
ondersteund worden. Verderop kom ik daar nog op
terug.

Bestuurlijke duizendpoot
Ari maakte in Tilburg naam als bestuurlijke duizendpoot. Wat dat betreft was hij te kwalificeren als een
klassiek (vrijwillig) vakbondsbestuurder. Daarbij was
altijd het idee dat men – voor zover dat in het vermogen lag – maatschappelijke verplichtingen op zich
moest nemen. Sommige van zijn bestuursfuncties
kwamen overigens ook voort uit twintig jaar raadswerk. Zonder compleet te zijn wil ik hier noemen:
lidmaatschap en bestuurslid plaatselijk CDA, lid gemeenteraad voor CDA 1974-1994, vicevoorzitter Kamer van Koophandel, bestuurslid Stadsschouwburg,
bestuurslid Brabant Cultureel, bestuurslid Stichting
Vakbondsgebouw, bestuurslid Stichting Vrienden
van het Textielmuseum, bestuurslid van Vereniging
Argument Vertoningsruimte, bestuurslid Waterschap
De Dommel, Raad van Commissarissen Tilburgsche
Waterleiding Maatschappij, voorzitter Stichting Pelgrimshoeve.

Brokx en Stekelenburg
De presentatie van het boek ‘De Handen ineen’ bezorgde Ari een van zijn finest hours. Als voorzitter van
het comité had hij geregeld dat in het Nederlands
Textielmuseum het boek over honderd jaar vakbeweging in Tilburg door FNV-voorzitter Johan Stekelenburg kon worden aangeboden aan burgemeester Gerrit Brokx. Hij was er erg trots op. Dat de een de ander
als burgemeester van Tilburg op zou gaan volgen was
toen nog in de toekomst verborgen.

Sponsoring

Ari van Valen tijdens de
uitreiking van het eerste
exemplaar van het boek
‘De handen ineen’ op 2
februari 1996. Links van
hem burgemeester Gerrit
Brokx en rechts van hem
FNV-voorzitter, en later
burgemeester, Johan
Stekelenburg. Geheel rechts
Jan Arie Scholten, directeur
van de Tiwos die als sponsor
optrad.

Tilburgs Cultuurgoed
In relatie tot dit tijdschrift wil ik toelichten wat Ari betekend heeft voor de Stichting tot Behoud van Tilburgs
Cultuurgoed, waarvan hij vanaf 1995 bestuurslid was.
Ari was verantwoordelijk voor het grootste project dat
onze stichting ooit verwezenlijkt heeft. In 1996 zou
het honderdjarig bestaan van de vakbeweging in Tilburg worden gevierd. Althans, als je de oprichting van
de katholieke weversbond St. Severus als uitgangspunt neemt, en dat gebeurde in dit geval. Ik kreeg
van een aanvankelijk behoorlijk breed comité in 1994
de vraag of ik daar een boek over wilde schrijven.
Dat leverde nog een hoop gedoe op, maar uiteindelijk
nam Ari met de Stichting Vakbondsgebouw het besluit dat het boek in een grote oplage uitgegeven zou
worden door onze Stichting. Het zou uitkomen in de
Tilburgse Historische Reeks. Het boek verscheen in
1996 in een oplage van zo’n 5000! Met daarnaast
ook nog een speciale uitgave in een beperkte oplage
als hardcover. Ook zat er nog een tentoonstelling aan
vast in het Nederlands Textielmuseum waarvoor we
diverse fraaie vaandels en vlaggen van de plaatselijke vakbonden bijeen kregen. Omdat het geld nog
niet op was – dat had hij met de mensen van het
bestuur Vakbondsgebouw prima geregeld – kon er
onder redactie van ondergetekende nog een speciaal
nummer van het tijdschrift Tilburg worden samengesteld, waarbij historici en journalisten een aantal Tilburgse vakbondsmensen interviewden. En als vervolg
daar weer op kwam een breder opgezette studie over
het gezicht van de vakbeweging in Tilburg tot stand,
waarin Ari zelf ook aan bod kwam.

Ari van Valen was vanaf 15 november 1995 bestuurslid van de Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed. Hij hield zich binnen het bestuur vooral bezig
met het bijeenbrengen van gelden om de boek- en
tijdschriftuitgaven van de Stichting te bekostigen. Zijn
ruime netwerk in Tilburg was daarbij een pre. Ook
heeft hij enige tijd de rol van secretaris op zich genomen toen bestuur en uitgave van tijdschrift en boeken
wat strikter gescheiden waren. Hij had al aangekondigd dat hij eind 2020 de stichting wilde verlaten, omdat hij in de zomer 75 zou worden. Nogal onverwacht
is dat sneller gegaan dan voorzien. Helaas moest zijn
uitvaart door de omstandigheden rondom COVID-19
in kleine (familie) kring plaatsvinden.
Ari van Valen was gehuwd met Lia Simmers die hem
op 28 november 2016 ontviel. Ze hadden twee kinderen. Bij zijn afscheid als gemeenteraadslid in 1994
ontving Ari de koninklijke onderscheiding Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau.

Bronnen
-

Henk van Doremalen, Het gezicht van de vakbeweging. Tilburg.
Tilburg 2014.

-

‘Een leven in ‘d’n bond. Biografische schetsen uit de Tilburgse
vakbondshistorie’. Tilburg, Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur, jrg. 14 nr. 3 (december 1996).

-

Brabants Dagblad van 27 en 30 april 2020.

-

www.brabantcultureel.nl/2020/04/27

-

In memoriam/gedachtenisprentje Ari van Valen.
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Eric Bienefelt en Hans van Dongen, Plein
van de Hemelse Vreettent (Tilburg, eigen
beheer, 2020), € 5.
N.B. Dertien columns en gedichten met
foto’s door resp. Tilburgse auteur en fotograaf. Oplage 100 ex.
Luc Brants, Van Willem II naar Roze
Maandag. De zichtbaarheid van homoseksualiteit, sekse- en gedenderdiversiteit in
Tilburg (Woudrichem, Pictures Publishers
/ Stichting Zuidelijk Historisch Contact,
2020), 208 blz., geb., € 24,95.

Theo van Etten en Petra Robben, ErfgoedMakers. Fonds Erfgoed Tilburg 2017-2020
(Tilburg, Stadsmuseum Tilburg, 2020), 41
blz.
Herman Fitters: ‘Peerke en het verdeelde verleden; Helend verwerken: mission
impossible of Heilige opgave?’, in: Egbert
Boeker, Rhoinde Doth, Urwin Vyent & Andreas Wöhle (red.), Heilzame verwerking van
het slavernijverleden voor ‘wit’ en ‘zwart’;
een bijdrage vanuit de kerken (Amsterdam,
Stichting Luthersche Uitgeverij & Boekhandel, 2020), ISBN/EAN 978-90-76093-58-1,
€ 18.50.
René Hermans en Theo Cuijpers, ‘Archivaris
Yvonne Welings: je kunt verliefd worden op
een archief’, in: In Brabant, 11, 2020, nr. 1,
p. 62-67.
Bas Jongenelen, Abstracte compositie in
wit (Uitgeverij Brave New Books, 2020),
202 blz., ISBN: 9789402195149, € 20.
N.B. Roman van Tilburgse auteur.

Open Monumentendag zaterdag 12 en zondag 13 september 2020 (Tilburg, Gemeente
Tilburg, 2020), xx blz.
Petra Robben, ‘Driemaal Rooms Brabant op
één dag. Kruisen en kapel in Berkel, Enschot en Heukelom’, in: De Kleine Meijerij,
jrg. 71, 2020, nr. 2, p. 40-42.
Aafke Romein, Leegstand (Amsterdam,
De Arbeiderspers, 2020), 65 blz., ISBN:
9789029542050, € 7.
N.B. Gedichten, proza en beeld over sloop,
bouw en beton, met belangrijke bijrollen
voor Tilburg, de V&D.
Paul Spapens, Heilige plaatsen, zalige plekken. Pelgrimsoorden in Nederland en Vlaanderen (Berne, Berne Media, 2020), 160 blz.,
ISBN: 9789089723833, € 16,90.
N.B. Beschrijving van twaalf bedevaartsoorden, o.a. Peerke Donders in Tilburg.
Ronald Peeters

De Kaaistoep. 25 jaar onderzoek naar biodiversiteit. Het best onderzochte stuk natuur in Nederland (Tilburg, KNNV Vereniging
voor veldbiologie, 2020), 720 blz., € 25.
Joost van der Loo, ‘Een stamboom via de
vrouwelijke lijn. I’, in: De Kleine Meijerij, jrg.
71, 2020, nr. 2, p. 57-62.
N.B. Betreft personen uit Udenhout.
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Karin Bruers, Het zal je moeder maar
wezen (Amsterdam, Lebowski, 2020), 208
blz., ISBN: 9789048826865, € 19,99.
N.B. Roman van Tilburgse auteur/cabaretière.
De bruisende historie van Udenhout &
Biezenmortel (Udenhout, Heemcentrum ’t
Schoor / PLUS Ammerlaan, 2020), 55 blz.
N.B. (Plak)plaatjesboek.
Bas van der Burgt, Tilburgse kermis 2002
t/m 2018 (Tilburg, eigen beheer, 2020), 96
blz., € 24,50.
N.B. Fotoboek.
Anton van Dorp, ‘In memoriam Jan Franken
(1938-2020). Afscheid van een erudiet
heemkundige’, in: De Kleine Meijerij, jrg.
71, 2020, nr. 2, p. 39.
Anton van Dorp, ‘Een verhaal bij het
melkdiploma van J.A. Vugs uit Enschot’, in:
De Kleine Meijerij, jrg. 71, 2020, nr. 2, p.
63-68.

Ronald Peeters, Korvel Vooruit 100 jaar.
Een eeuw wijk- en ondernemersvereniging,
1919-2019 (Tilburg, Ondernemersvereniging Korvel Vooruit, 2020), 132 blz., geb.,
ISBN/EAN: 978-90-9033421-9, € 19,95.
Ronald Peeters, Jack van der Sanden, Piet
Happel, Kees van Kempen en Cees de
Werdt, Fiets- en wandelroutes door Tilburg,
Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel.

Jan Esman (1944-2020)
Een persoonlijke herinnering
Ha Jan,
Hoe gaat ’t met je? Alles weer een beetje
de goede kant op?
En, let op het virus, hè!
Hoi Ton,
Het gaat allemaal nog niet echt goed.
Voor het Corona virus ben ik heel voorzichtig geweest. Wij zitten al bijna 3 weken
binnen. Nergens op bezoek geweest.
Nu heb ik sinds gisteren toch koorts. Oppassen dus …
Oppassen dus … het mocht niet baten. Jan,
mijn textielmaatje, stierf op 7 april 2020.
We leerden elkaar rond 1983 kennen. Crisistijd, de textielfabrieken sloten hun poorten. Jan kwam van AaBe via de DSW (Dienst
Sociale Werkvoorziening) bij het Textielmuseum. Ik was er net aangesteld als projectleider voor een vernieuwd Textielmuseum
in de Goirkestraat. Jan viel me meteen op.
Onvermoeibaar, sjouwend, ‘collega’s kom ff
doorzetten’. En Jan was intelligent, dacht
mee. ‘Als je dàt wilt bereiken Ton, dan moet
je het zo doen. Of, die Zangs kunnen we wel
aan de praat krijgen; die andere machine
zou ik verschroten’. Jan was fantastisch.
Bij de heropening van het museum in 1985
organiseerde hij nog een groot feest, niet

Ze heeft warme herinneringen: Jan heeft me
laten zien dat je door passie voor het textielvak, vasthoudendheid en lef heel veel kan
bereiken. Hij is een soort van ‘leermeester’
voor mij geweest.

Ton Wagemakers (links) en Jan Esman (rechts).
(Coll. Ton Wagemakers)

voor de bobo’s, maar voor de mensen die
echt gewerkt hadden! Jan kwam in vaste
dienst. Natuurlijk.
Een andere herinnering. In Den Haag was
mogelijk een passementweverij te koop. Ik
ging kijken. En zag er wat in. Maar zagen
mijnheer en mevrouw Brandenburg iets in
mij? ‘Jan, ga jij er eens naar toe’. Hij stal
hun harten, werd hun ‘zoon’; de weverij
mocht naar het museum gaan. Ze leerden
hem het vak. Jan hoefde ’t maar te zien en
zijn handen namen het over.
Nog even terugkomend op die Zangs, die 20
jaar oude weefmachine, die Jan aan de praat
had gekregen. Er kwam een bekende kunstenaar langs, Peter Struyken. Praatte wat
met Jan, Jan liet hem de Zangs zien en ze
zagen mogelijkheden. Ze herkenden elkaars
vakmanschap. Struycken eerde hem met een
kunstinstallatie, getiteld ‘ESMAN-I’ in 1988.
Nadien zouden vele kunstenaars en designers volgen.
En geloof me, da’s ook een kunst om met al
die creatieve gasten en hun ego’s om te gaan.
Jan kon het.
Jaren later. Rond 2005 vertelde ik aan Jan
mijn droom om een TextielLab op te zetten
met de beste machines en beste vakmensen. ‘Nou’ zei Jan, ‘dan heb ik wel een idee.
We hebben nu een machine van Dornier,
dat is de Rolls Royce van de weefmachines,
daar hebben we er nog een paar van nodig.’
‘Da kost veul geld Jan en dat heb ik niet’.
We besloten om de baas, Peter Dornier, uit
te nodigen. Hij kwam. Ik hield een zakelijk
praatje (win win situaties en zo) en Jan …
stal zijn hart. Hij geloofde in Jan en terecht.
De machines kwamen er. De rest is geschiedenis.
Hebe Verstappen zou het succes van het TextielLab verder uitbouwen. Jan zag haar als
zijn ideale opvolger.

Er zijn hooguit 3 à 4 dragers die het TextielMuseum en TextielLab in de afgelopen 40 jaar aan de
nationale en internationale top hebben gebracht.
Jan was er een van; met stip.
De afgelopen 10 jaar was Jan voor mij een
steun en toeverlaat bij diverse onderzoeken
naar de Tilburgse textiel. Altijd nam hij de
tijd om een tekst van commentaar te voor
zien, me voor uitglijders te behoeden of uitleg bij foto’s te geven. Ik zal zijn vakmanschap en vriendschap missen.
Ton Wagemakers

Korvel Vooruit 100 Jaar
In de stichting Tilburgse Linten werken
twee erg actieve ondernemersverenigingen samen. Ten noorden van het centrum
is dat ondernemersvereniging Besterd en
ten zuidwesten van het stadscentrum is
dat ondernemersvereniging Korvel. De Korvelse ondernemers hebben in 2021 alle
reden een groots feest te vieren. Want na
een paar voorbereidende jaren worden op 6
augustus 1921 de definitieve statuten van
‘Korvel Vooruit’ vastgesteld. Het belang van
de Korvelseweg als verbindingsweg tussen
Breda en het centrum van Tilburg was na de
aanleg van de Bredaseweg in 1828 gaandeweg wat minder geworden. Maar de stad
bleef groeien en de bedrijvigheid in Korvel
groeide mee.
Aan het begin van de 20ste eeuw was de
ontluikende fase definitief voorbij en is er
een aantal (grote) bedrijven actief. De diversiteit daarbinnen is groot en varieert van

een bierbrouwerij (De Posthoorn; beschreven door Theo Cuijpers in ‘Tilburg’, 2017-1),
tot de elektrotechnische firma W. van Boxtel
& Zn., de bedrijven van de gebroeders Smarius (bedden/matrassen etc.), de Van Arendonk-schoenfabriek en de textielfabriek
van de Gebroeders Diepen. Ronald Peeters
geeft in zijn nieuwste boek een erg interessant beeld van een eeuw bedrijvigheid in
het stadsdeel Korvel. Om te beginnen doet
hij dat letterlijk, want het pas verschenen
boek is voorzien van maar liefst zo’n 500
illustraties. Veel foto’s, maar vooral ook veel
leuke advertenties. Erg Interessant zijn ook
de beschrijvingen van de economische ontwikkelingen.
Na goed te hebben gekeken naar belangorganisaties in andere steden gingen ook de
Korvelse ondernemers voortvarend aan de
slag. De doelstellingen waren niet alleen
direct gericht op het bevorderen van het ondernemersklimaat. Men streed in de beginfase bijvoorbeeld ook voor het vergroten van
de veiligheid in de wijk en voor het verharden van straten. Dit alles had als resultaat
dat steeds meer ondernemers hun domicilie
kozen aan de Korvelseweg en in de directe omgeving daarvan. Soms werd een goed
lopende zaak aan de Heuvelstraat ingeruild
voor een pand aan dit opkomende winkellint. Met het organiseren van een rijke variëteit aan evenementen liet men het mes aan
twee kanten snijden. De ‘winkelweken’ voor
de Tweede Wereldoorlog en de braderieën
daarna boden vertier aan de wijkbewoners
en andere Tilburgers. Maar ze stimuleerden
bovendien de omzetten van de winkeliers.
In het boek is er ook kort aandacht voor de
twee periodes dat de Korvelse bedrijven het
wat minder voor de wind ging. Dat veel bedrijven het tijdens de Tweede Wereldoorlog
moeilijk hadden spreekt voor zich. Decennia
later was het door onmin binnen het bestuur
van Korvel Vooruit even crisis. Maar met het
organiseren en faciliteren van allerlei sociaal-culturele en sportieve evenementen
wist men steeds weer het positieve te laten
prevaleren. Het Sinterklaasfeest, Driekoningenzingen, Carnaval, een heuse revue en de
wielerronde werden allemaal van harte door
de ondernemers gesteund.
Sander van Bladel

Ronald Peeters, Korvel Vooruit 100 jaar.
Een eeuw wijk- en ondernemersvereniging,
1919-2019 (Tilburg, Ondernemersvereniging Korvel Vooruit, 2020), 132 blz., geb.,
ISBN/EAN: 978-90-9033421-9, € 19,95.
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