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Ten geleide
De Hasseltse Kapel behoeft geen nadere introductie. Maar naar de zilveren zogenaamde ex voto’s in de kapel is niet eerder veel onderzoek gedaan. Zilverexpert
Gijs Schouten verdiepte zich voor zijn artikel in de bijzonderheden en de makers
van de zilveren schilden en andere voorwerpen. Naast het artikel van Schouten
twee grotere artikelen.
Martijn van Bommel baseerde zijn bijdrage op zijn masterscriptie. Aan het begin
van de 20ste eeuw komen de bestaande sociaal-maatschappelijke verhoudingen
ook in Tilburg onder druk te staan. De plaats was immers in rap tempo in een
industriestad veranderd. Met die industrialisatie komen ook allerlei vormen van
moderne cultuur en plezier de van oudsher roomse stad binnen. De spanningen
die dat proces opleverde voor de Tilburgse clerus en gelovigen worden door Van
Bommel onderzocht aan de hand van artikelen in het blad Roomsch Leven.
Anders dan Schouten en Van Bommel publiceerde Petra Robben al eerder in dit
tijdschrift. Maar net als bij Van Bommel is ook haar artikel op een masterscriptie
gebaseerd. Robben gaat uitgebreid in op de museale initiatieven die er de afgelopen eeuw zijn ontplooid in een aantal Noord-Brabantse industriesteden. Tilburg
wordt als uitgangspunt genomen, met Eindhoven en Helmond als referentiekader.
Zoals u van ons gewend bent sluiten we ook nu weer af met de rubriek Tilburg
kort. Een groot aantal boeken en artikelen worden gesignaleerd en een paar andere worden wat uitgebreider besproken. Wij wensen u veel leesplezier.
De redactie
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Modern vermaak in een
Roomse stad
De berichtgeving over modern massavermaak
in Tilburg in het katholieke weekblad Roomsch
Leven (1916-1940)
Martijn van Bommel*
* Martijn van Bommel (1991)
is een jonge historicus die
voornamelijk onderzoek
gedaan heeft op het vlak
van cultuurgeschiedenis in
de vroege twintigste eeuw.
Vorig jaar studeerde hij af op
de master Geschiedenis &
Actualiteit aan de Radboud
Universiteit in Nijmegen. Eer
der volgde hij een opleiding
aan de Fontys Hogescholen
in Tilburg en was hij docent
geschiedenis. Tegenwoordig
is hij werkzaam bij de beeld
archieven van Regionaal
Historisch Centrum Eindho
ven en Brabants Historisch
Informatie Centrum. Daarvoor
liep hij stage bij Regionaal
Archief Tilburg.

‘Nu zijn er altijd nog maar te veel menschen die het geluk zoeken aan den huiselijken haard en niets als miserie vinden
[…]. Men gaat op een verkeerde school
in de leer. De bioscoop suggereert hoe ’t
moet, maar leert eigenlijk hoe ’t niet moet.
De moderne roman idem hetzelfde. […] De
sleutel tot die echte huiselijke vreugde lag
bij hen in dat ééne woord: Heiligheid.’1
Bovenstaand citaat is afkomstig uit het weekblad
Roomsch Leven uit januari 1936. Hierin beschreef
een Tilburgse geestelijke de slechte uitwerking van
bioscoop en moderne lectuur op huis en gezin. Zo
leerde men de ‘slechte lessen’ bij de ‘verkeerde’
scholen. Hij doelde op lessen voor huiselijk geluk,
iets dat mensen vroeger beter wisten te vinden bij de
‘juiste school’: de heilige katholieke moederkerk. Het
citaat ademt een verlangen naar een voorbije tijd toen
gelovigen kennelijk nog wisten hoe ze zich dienden te
gedragen en het woord van de kerk de leidraad voor
hun handelen was. Geïdealiseerd of niet, die wereld
was onder spanning komen te staan. In de loop van
de negentiende eeuw was Tilburg van een boerendorp in een industriestad veranderd.2 Met die industrialisatie sijpelde een moderne cultuur, met bijbehorend plezier, de van oudsher roomse stad binnen en
werden traditionele gezagsverhoudingen ondermijnd
of onder druk gezet.3
Dit artikel richt zich op de vraag hoe de Tilburgse clerus omging met de spanningen die het proces van
modernisering opleverde, hoe zij de veranderingen
weergaf en welke gedragsveranderingen ze van hun
gelovigen eiste. Het onderzoek hiervoor is gedaan
aan de hand van artikelen in Roomsch Leven; een
Tilburgs katholiek weekblad dat in 1916 werd opgericht.4 Vijf vormen van modern vermaak zullen uitgelicht worden om een beeld te krijgen hoe de Tilburgse
geestelijkheid hierover verslag deed. Vooraf wordt

een beeld geschetst van het katholieke Tilburg in
het moderniserende Nederland. Afsluitend zal er antwoord gegeven worden op de vraag hoe de schrijvende clerus van Roomsch Leven modern massavermaak
representeerde en met welke strategieën zij dit deed.
Dit artikel is gebaseerd op een masteronderzoek van
dezelfde auteur.

Veranderend Nederland
De bredere context van dit onderzoek is modernisering, een veelzijdig en complex proces.
In een samenleving die moderniseert, raken de
lokale en regionale groepen steeds meer onderling verbonden, ze worden uiteindelijk betrokken in steeds wijder reikende verbanden.5 Deze
ontwikkeling zien we in het Nederland (net als
vele andere Europese landen) van de negentiende eeuw: het land raakt praktisch en mentaal
meer verbonden. Dit komt door de industrialisering die meer samenwerking, stedelijke groei en
mobiliteit meebracht. Dorpen en steden raakten
verbonden, de wereld werd letterlijk en figuurlijk groter, met effecten voor opvattingen en
wereldbeelden. Je kunt de start van deze modernisering op meerdere manieren indelen. Zo
zijn de spoorwegenbouw rond 1860 of de eerste
landelijke politieke kwestie over de schoolstrijd
in 1870 startpunten, maar zo passen ook de
massale opkomst van gedrukte massamedia en
de urbanisatie in dit rijtje.6 Het effect van al die
ontwikkelingen was vergelijkbaar. Omdat treinen
delen van Nederland met elkaar gingen verbinden en politiek nationale aandacht kreeg, steden
groeiden door de komst van landgenoten van
‘elders’ en gedrukte media landelijk verkrijgbaar
werden, raakten stad en platteland steeds meer
verbonden en begon de ‘eenwording van Nederland’. Moderne opvattingen drongen geleidelijk
aan overal door.
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om elkaar te ontmoeten, bijvoorbeeld op school, de
werkplaats, kantoor, de fabriek etc.8 De katholieke
gemeenschapszaak werd hierdoor bedreigd; geloofsafvalligheid werd door de kerk als grootste bedreiging
gezien.9 Dit spanningsveld tussen kerk en modernisering speelde zich voornamelijk af op het terrein
van nieuwe vormen van vermaak, zoals bioscopen,
sportverenigingen, dancings, etc. zonder katholieke
achtergrond. Voor veel katholieke steden in binnenen buitenland gold dat het pastorale apparaat dikwijls
niet berekend was op het snelle moderniseringsproces.10
Het moderne vermaak en zijn ‘neutrale’ (Lees: ‘niet
katholieke’) arena’s riep bij oude machthebbers weerstand op.11 Net als de eerder genoemde moderniseringsprocessen ontstond eind negentiende eeuw een
moderne cultuur die op gespannen voet stond met de
oude cultuur: normen en waarden veranderden in die
periode fundamenteel.12 De groei van natuurwetenschappen en moderne techniek introduceerden een
andere waarheid. In de oude cultuur was het verschil
tussen waarheid en illusie het verschil tussen goed
en kwaad. Oftewel, in christelijke termen: het verschil
tussen god en de duivel. Een ‘moderne’ illusie, zoals
de bioscoop, werd door de oude cultuur gezien als
een vorm van misleiding.13 Veel vormen van modern
amusement werden daarom door de oude cultuurelite
weggezet als ‘slecht’: een nieuwe fysieke, materiële
cultuur kwam boven een oude ideële en geestelijke
cultuur te staan.14 Voorbeelden van dit moderne amu64

Het eerste nummer van
‘Roomsch Leven. Weekblad
voor Tilburg’, 30 december
1916. (Coll. Regionaal
Archief Tilburg)

Moderniserend Tilburg

Roomsch Leven, weekblad als
‘tegenwicht aan de moderniteit’

Deze nationale ontwikkelingen waren regionaal van
invloed in het industrialiserende Tilburg. Vanaf het
midden van de negentiende eeuw behoorde Tilburg
tot één van de belangrijkste textielindustriesteden
van het land. De ‘wolstad’ veranderde op infrastructureel en demografisch vlak. De verharde weg van
Breda naar Den Bosch liep door Tilburg heen, er werd
een spoorlijn aangelegd, er kwam een station en het
Wilhelminakanaal werd uitgegraven. Deze ontwikkelingen gingen hand in hand met de urbanisatie van
de stad: tussen 1899 en 1929 verdubbelde het aantal
inwoners van 41.000 naar 80.000.7

Roomsch Leven werd in 1916 opgericht door
enkele kapelaans die werkzaam waren onder
de Tilburgse volksklasse. Zij wilden een tegenwicht bieden aan de ‘moderniteit’ die volgens
hen een aanslag was op het godsdienstige leven in de stad.18 De inhoud werd verzorgd door
lokale geestelijken en zo werd de traditionele
preekstoel bijgestaan door de pen: een poging
om de klerikale normering te moderniseren.19
De auteurs wilden volwassen Tilburgers erop te
wijzen wat ‘verderfelijk’ was en wat niet.20 Het
blad werd niet uitgegeven door één specifieke
groep geestelijken; meerdere Tilburgse priesters
en parochianen werkten mee aan de uitgaves.

Tilburg was lange tijd een katholieke en rurale gemeenschap waarbij geestelijkheid en fabrikant,
veelal afkomstig uit dezelfde families, de dienst uitmaakten. Deze patriarchale houding was gebaat bij
een gesloten gemeenschap om hierin te volharden.
In Tilburg was de geloofsbelevenis lange tijd een
gemeenschapszaak. In de groeiende industriestad,
die Tilburg vanaf het eind van de negentiende eeuw
werd, veranderde dit steeds meer in een particuliere
aangelegenheid. Oude gezagsstructuren en katholieke sociale controle kwamen steeds meer onder druk
te staan. Katholieke Tilburgers en mensen met andere achtergronden kregen steeds meer mogelijkheden

Na 1916 groeide het lezersaantal enorm en zo
bereikten rond 1930 deze schrijvende geestelijken bijna twee derde van de Tilburgse bevolking
met een blad dat bestond uit agenda’s voor elke
parochie, nieuwsberichten, geloofsoverpeinzingen, feuilletons, verenigingsmededelingen,
rubrieken, etc.21 Buiten de zakelijke kerkelijke
agenda’s waren de andere schrijfsels doordrenkt
met verhandelingen over de verhouding tussen
katholieke leer en de, veranderende, maatschappij.

taal is de weergave van de kennis die mensen hebben over hun wereld en de buitenwereld.22

Opschrift ‘Roomsch Leven’
op de gevel van het pand
Tuinstraat 65. Tot 1970 zat in
dit pand de redactie van het
weekblad ‘Roomsch Leven’
voor het dekenaat Tilburg
en Goirle. (Coll. Regionaal
Archief Tilburg)

Inzegening van het toenma
lige nieuwe Sarto-voetbalter
rein aan de Delmerweg door
pastoor W.J.J. de Klijn van
de parochie Margarita Maria
Alacoque (Ringbaan-West),
1935. (Coll. Regionaal
Archief Tilburg)

sement waren, naast de bioscoop, dansen, mode en
winkelen in warenhuizen. Deze opkomst van andere
soorten vermaak, in het kielzog van het moderniseringsproces, zorgde voor een cultuurconflict.15 Dit
conflict werd uitgevochten in boeken en kranten, door
vertegenwoordigers van beide culturen. De hierboven
beschreven verbondenheid in geest en cultuur verliep
dus geleidelijk en veroorzaakte sociale conflicten. De
oude culturele elite werd verdreven uit haar eeuwenoude centrumpositie door de nieuwe massacultuur.
Een massacultuur waarvan zij gruwde en die zij als
oorzaak zag van de ‘ziekelijke geestestoestand’ van
de late negentiende eeuw.16 Het lijkt alsof in Tilburg
die clash tussen traditie en moderniteit aanwijsbaar
is.17 De moderniteit en het nieuwe amusement, zoals
de bioscoop, zetten de zaken op scherp.

Methode van onderzoek
Het moderne massavermaak had een grote impact op
de katholieke samenleving en bracht een scala aan
reacties teweeg. Dit onderzoek wil dicht bij de nerf
van dit spanningsveld komen. Dit zal gebeuren door
de taal van de geestelijkheid te onderzoeken. Iedereen die meer wil weten over de belevingswereld van
historische actoren moet kijken naar hun taal, want

Om de representatie van modern massavermaak in
Roomsch Leven te onderzoeken zullen drie categorieën gehanteerd worden. Dit om zo de verschillende
teksten in te kaderen. Deze categorieën zijn gebaseerd op de door, hoogleraar nieuwste geschiedenis,
Paul Luykx beschreven tegengestelde reacties en processen binnen de katholieke zuil: radicaal, toegeeflijk
en assimilatie.23 Een voorbeeld van een ‘radicale’
reactie is het verbieden van dansen op straffe van
weigering van de sacramenten. Een voorbeeld van
een ‘toegeeflijke’ reactie is een modern verschijnsel
oogluikend toestaan: bijvoorbeeld het waarschuwen
voor het gevaar op de kermis, maar het bezoeken
ervan wel toestaan. Een voorbeeld van een ‘assimilerende’ reactie is een modern verschijnsel de katholieke zuil in te trekken en er een ‘zedelijkere’ vorm
aan geven; bijvoorbeeld de vele katholieke sportverenigingen. Uiteindelijk is er gekozen om vijf vormen
modern massavermaak te onderzoeken: dans, sport,
lectuur, bioscoop en mode. Alle onderzochte edities
van Roomsch Leven zijn afkomstig uit Regionaal Archief Tilburg.

Sport
De kerk was niet als één blok gekant tegen alle moderne uitdagingen zoals die hierboven beschreven
zijn. Zo zullen we zien dat er een verscheidenheid aan
reacties te bemerken viel, zoals bij sport. Sport was
onderdeel van een opkomende moderne lichaamscultuur die in eerste instantie landelijk veel weerstand
opriep, de mens was immers niet op de aarde om te
genieten, maar om God te dienen.24 Zo waren er bisschoppen die sport beschouwden als een ‘decadent’
en ‘heidensch’ tijdverdrijf, maar steeds meer kwamen
er priesters die juist sportwedstrijden organiseerden
en het vermaak binnen de zuil trokken.25 Regionaal
volgden de geestelijken in Tilburg deze lijn. Van alle
vormen van modern vermaakt stuitte sport het minst
op weerstand van de katholieke geestelijkheid.
Omstreeks de oprichting van Roomsch Leven in
1916 werd er over sport het meest geschreven in de
‘toegeeflijke’ en ‘assimilerende’ categorie. Zoals bijvoorbeeld het volgende verslag van een voetbalwedstrijd tussen twee roomse clubs: ‘In hun wonderlijk
spel van vallen en opstaan bij het missen of maar
half raken van den bal deden zij denken aan de oude
Kruisridders, die in het Heilige Land flinke slagen en
houwen wisten te doen, zoo de vlugge Arabier wat
dicht bij hen kwam […].’26 Voetballers werden vergeleken met kruisvaarders, die vechtend het heilige
land bestormden: dit was een eervolle vergelijking
voor roomse voetballers. Dit gold echter alleen voor
de laatste categorie van balspelers. De ‘neutrale’
voetballers waren ‘slecht’ en werden met taal uit de
eerste categorie omschreven. Er was namelijk en
groot onderscheid tussen sport en sport in katholiek
geassimileerde vorm: ‘Als een neutrale bond de sport
maar verzorgt, is zijn taak gedaan. Dat juist willen wij

65

R.K. niet. Wij zeggen: eerst het voornaamst: de godsdienst en dan het andere: de sport.’27 Voornamelijk
de naar sport verlangende katholieke jongeman werd
hierbij aangesproken, zodat deze zich zou voegen
bij een katholieke sportvereniging. Vrouwen hoefden
niet te sporten, zo bleek uit een artikel over ‘rookende
jonge dames’: mannen willen toch zeker een vrouw
anders waarderen dan rokend, onverschillig voor kleding en als een sportkameraad?28 Sport als vermaak
werd dus, in de eerste jaren van het blad, niet zozeer
als een probleem waargenomen door de schrijvende geestelijken, mits in katholieke vorm en beoefend
door mannen.

trum. Dit werd dan met glorieus taalgebruik vermeld
in Roomsch Leven. Zoals toen de R.K. Voetbalbond
(district Tilburg) vijftien jaar bestond: ‘Ofschoon de
tijdsomstandigheden grootste feestviering niet toelaten, hebben wij toch gemeend, dat dit derde lustrum eenigszins plechtig moest herdacht worden,
om dank te brengen aan God, die zijn bijzonderen
zegen schonk aan onze vereeniging.’31 De ‘Tilburgse katholiek’ werd dan aangesproken om te komen
en hun ‘moeizaam pogen’ te steunen.32 De auteurs
van Roomsch Leven zagen aan het begin van de jaren
dertig het sportvermaak veelal als een manier om de
katholiek binnen de zuil te houden.

Naar gelang de jaren verstreken, werd sport steeds
meer de katholieke zuil ingetrokken; sportbeoefening
kreeg rond de jaren ’30 vanuit het blad een flinke
steun in de rug. Bijvoorbeeld in het volgende bericht:
‘Roomsche meisjes en jongens, wilt gij aan sport
doen, goed, doch vergewist u eerst, of de club, waarbij gij u wilt aansluiten, vaart onder Roomsche vlag.
Roomsche ouders, volgt de voorschriften uwer Kerkelijke overheid […].’29 Steeds vaker werden ouders
direct op een dergelijke manier aangesproken in het
blad om hun kinderen ‘goed-roomsch’ te houden. Dit
hield in 1931 voornamelijk in, dat je sportte in rooms
verband met roomse medestanders. Sport werd massaal geassimileerd en weergegeven met taal passend
in de derde categorie:

Sporten moest overigens niet doorslaan in ‘sportmanie’ of ‘puur voor de sport’: ‘Een paljas speelt. Waarvoor? Waartoe? Dat weet paljas-voetballer eigenlijk
zelf niet. Voor zijn club? Voor zijn plezier? Voor zijn
eer? […]. Paljas denkt niet diep […].’33 De schrijvende geestelijkheid gaf dit moderne vermaak dus
niet eensgezind weer, sommige geestelijken waren
huiverig voor al dat fysieke plezier. Zij beschouwden
het als een oppervlakkig tijdverdrijf zonder diepere
laag, dus waarom zou je er aandacht aan besteden?
Deze auteurs gaven het dus op een dergelijke manier
weer die paste in de toegeeflijke categorie: ja je kon
het beoefenen, maar waarom? Het werd uiteindelijk
het meest weergeven als gezond vermaak voor roomse jongelui, mits in katholieke jas: want bij neutrale
verenigingen waren zij namelijk niet beschermd tegen lichamelijke en zedelijke gevaren van wereldlijke
makelij.34

‘De jongelui van tegenwoordig zijn nie meer zooals
vroeger. Die moet erop uit en moeten verzet hebben.
En als dat nou eenmaal zoo is en er is niks aan te
veranderen, is dan nie ’t beste, dat ze in Roomsche
clubben bij elkaar blijven en daar verzet en vermaak
zoeken.’30
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Eenmaal in de juiste (lees: katholieke) vereniging
stond sporten in het teken van het geloof. Bijvoorbeeld bij de viering van een feest, zoals een lus-

Het elftal van RKTVV onder
toeziend oog van de geeste
lijk adviseur gefotografeerd in
1930 aan de achterkant van
de Weverstraat waar nu de
Ringbaan-Noord is. Voorheen
heette de club RKTVV-VKC
(Rooms Katholieke Tilburgse
Voetbalvereniging Voor Ko
ning Christus) en opgericht in
1917 als RKTVV Wilhelmina.
(Coll. Regionaal Archief
Tilburg)

Tegen het einde van het interbellum werd het taalgebruik over sport in Roomsch Leven zelfs militant
van aard. De narratieve strategie was in alles gericht
op katholieke assimilatie van het sportvermaak: ‘Alle
voetbal-kapelaans en leiders zijn momenteel in volle werking voor deze eerste WAPENSCHOUW van de
georganiseerde katholieke sporters.’35 Dit alles was

De dames van de sportver
eniging van de VOLT, afd.
Gymnastiek en atletiek
vereniging in 1935. (Coll.
Regionaal Archief Tilburg)

gericht op de versterking van de eigen zuil, door
de katholieke jeugd binnen de sport op te voeden
en een krachtig volk van ‘onzettende beteekenis’ te
creëren.36 Het is taal die tijdens het interbellum vaker te horen is bij andere stromingen, zoals bij socialistische of nationaalsocialistische stromingen.
Dit moderne vermaak, dat eerder werd weergegeven
als ‘sportmanie’, was nu beteugeld en kon massaal
beoefend worden bij de vele katholieke verenigingen
in Tilburg. Er werd enkel radicaal over sport geschreven als niet-katholieken sport en spel beoefenden.
De geestelijken namen dit moderne vermaak tijdens
deze jaargang blijkbaar eensgezind waar: een populair fenomeen dat kon dienen tot groei van de eigen
zuil en het eigen geloof.

Mode
In tegenstelling tot sport was de moderne (vrouwen)
mode wel een groot probleem volgens de schrijvende
geestelijkheid van Roomsch Leven. In de eerste jaren
van het blad werd er het meest en het negatiefst geschreven over de ‘verderfelijke’ mode. De nadruk ligt
bij deze berichten op de ‘draagsters’, aangezien het
eigenlijk alleen vrouwen betrof. De auteurs en hun
metaforen en termen waren ‘radicaal’ en hadden als
intentie het verschijnsel zo ver mogelijk buiten de katholieke zuil te plaatsen. Een voorbeeld van dergelijk
taalgebruik over mode is het volgende citaat uit de
editie van 18 augustus 1917:
‘Onze H. Vader de Paus […] betreurt de lichtheid
der zeden van den tegenwoordigen dag, welke aan
de heidensche zinnelijkheid doet denken, […]. Beeft
niet voor den dwingeland, die “mode” heet, en die,
alles ingezien, toch maar ’n naamloos en gemeene
snijder is.’37
Het citaat was afkomstig uit een rubriek waarin de
vereniging ‘Voor Eer en Deugd’ mededelingen deed.

Zoals de naam al deed vermoeden, streed deze vereniging voor ‘herstel en vermeerdering van de katholieke deugd in de samenleving’. Natuurlijk streed zij
ook tegen de ‘onzedelijke’ mode, zoals blijkt uit het
citaat. Mode werd verworpen en geridiculiseerd in
navolging van de heilige vader zelf. De lezer(es) van
dit stuk werd gewaarschuwd niet te vallen voor deze
moderne cultuuruiting. Mode werd gezien als een
leeg en oppervlakkig omhulsel was. Daarnaast werd
mode op één lijn gezet met de zeden van de ‘heiden’, een verwijzing die vaak terugkwam in het blad.
Zoals bijvoorbeeld in het volgende citaat: ‘Wie geen
God erkent, erkent geen wet boven zich en voelt zich
nog vrijer dan de oude Heidenen die Venus vereerden
en Bacchus en Mercurius.’38 Als er in Roomsch Leven over ‘heidens’ werd gesproken, werd gedoeld op
de oude Grieken en Romeinen: volkeren zonder eer
en deugd, zonder de katholieke kerk. In de ‘radicale’
context van het citaat over mode werd de draagster
van dergelijke kledij op éénzelfde lijn gezet als de
heidenen van weleer. De auteurs van deze teksten
zagen de lage halzen en de kortere rokken als een
paganistische vertoning; iets wat totaal niet paste bij
een goede en geugdzame katholieke vrouw. In Roomsch Leven waren de oplossingen tegen deze mode
vaak het radicaal verwerpen, ridiculiseren en het met
teksten als ‘heidenen’ aan de schandpaal nagelen
van vrouwen die het droegen.
Dit harde taalgebruik werd ingezet om de lezende
vrouw te bereiken. Dit werd direct en indirect vermeld in de berichten met mode als onderwerp, hier
bijvoorbeeld indirect: ‘Vindt gij ze interessant, de
jonge dames, die onverschillig voor kleeding, ruw en
luid sprekend over alles, die rooken als een jongen
en niet meer in het geheim?’39 De lezeres werd hier
indirect vermeld dat mannen niet zitten te wachten
op een vrouw die rookte als een man en niets om
kledingvoorschriften gaf: een ‘halve vent’ dus. De re-
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hadden de mannen de openbare sfeer en de vrouwen
de privésfeer: het gezin. Zaken als mode behoorden
tot de openbare sfeer. Vrouwen waren niet inferieur
aan mannen, maar iedereen had zijn eigen plek in
de katholieke samenleving.44 Het ‘katholiek-zijn’ was
veelal de kern van de eigen identiteit, het ‘vrouw-zijn’
was een variant daarop.45 Vrouwelijke mode was dus
bij voorbaat al inferieur aan de, katholieke, eigen
identiteit.

Modieus geklede winkelende
dames in de Heuvelstraat
in 1929. (Coll. Regionaal
Archief Tilburg)
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dactie van Roomsch Leven hoopte waarschijnlijk dat
vrouwen zich een tweede keer zouden bedenken om
zich zo te gedragen in het openbaar. Mooi meegenomen was dat de lezende man bevestigd werd dat
gedragingen en uitdossingen van dergelijke vrouwen
onfatsoenlijk en ‘slecht’ waren. Directe aanspraak
gebeurde in het volgende citaat, waarin de schrijver
Jezus zelf liet spreken:
‘Vestigt uw blik op mijn brekende oogen, op mijn goddelijken mond, die U en Uwe kinderen zoo dikwijls
heeft gezegend, […]. Christelijke moeders, ik ween
over U, ik ween tranen van bloed over Uwe dochters,
groot en klein. […]. Ik zal de moeders en de kinderen
oordeelen, niet volgens de min of meer heidensche
wetten en modes […].’40
Het mocht de katholieke vrouw duidelijk zijn: in het
aardse bestaan zondigen aan de mode leidde tot
bestraffing in de eeuwigheid, door de wet van Jezus zelf. Specifiek werd hier de christelijke ‘moeder’
aangesproken, ze werd door de schrijver gewezen op
haar katholieke plichten als moeder. De strategieën
van de geestelijken die tegen deze mode schreven
waren dus gericht op vrouwen en die te brandmerken
als ‘heidenen’ en door ze in het blad te wijzen op hun
heilige moedertaak.
Bij de felheid van dit taalgebruik tegen ‘onzedelijke
mode’ is een korte uitweiding noodzakelijk over het
vrouwbeeld in de katholieke leer. De kerk zag moderne praktijken zoals mode als een gevaar voor het
gezin. Zo verwoordde paus Pius XI in zijn encycliek
Casti Connubii dat het huwelijk onontbindbaar was en
het enige doel van seksualiteit, voortplanting was.41
De vrouw werd ondergeschikt gezien aan de man, de
hoofd van het gezin, in tegenstelling tot de vrouw:
het hart van het gezin. Emancipatie van de vrouw
was dus verwerpelijk en lustgevoelens moesten beteugeld worden en juist niet aangewakkerd worden
door onzedelijke kledij.42 Het schrikbeeld achter de
mode, was een vrijgevochten vrouw als bedreiging
van het gezin.43 Volgens de katholieke ideologen

Zodoende werd er zelfden ‘toegeeflijk’, laat staan
‘assimilerend’, geschreven over mode. Een zeldzaam
voorbeeld is dan ook het volgende grapje in het blad
over een boer, vader van zeven dochters, die in de
stad langs een etalage loopt: ‘“Laatste Mode”. ‘Goddank, roept hij uit dat die flauwe gekheid met die modes eens ophoudt. Ik heb er lang genoeg van.’46 Een
vreugdekreet van een vader die hopelijk weer eens
thuis rust krijgt van die modegekte. Dit is echter een
zeldzaam voorbeeld van een anders schrijven over de
mode en deze narratieve strategie zal ook in het onderzochte tijdsbestek niet veranderen.

Bioscoop
De cinema was wellicht wel het modernste vermaak
dat rond eind negentiende eeuw de wereld veroverde.
Het was alsof mensen in een andere dimensie konden kijken en in de beginjaren van de bioscoop werd
het medium nog als levensecht gezien. Bekend zijn
verhalen van mensen die hetgeen wat ze zagen op
het doek als reëel ervoeren zoals bij een film over de
ramp van de Titanic waarbij massaal ‘Amazing Grace’
werd ingezet. Vanuit de katholieke leiding werd in
eerste instantie weerstand geboden tegen de bioscoop, tijdens kerkdiensten, in katholieke media en
tal van andere plekken. Ondanks dat er tegen de bioscoop werd geageerd, waren er ook geestelijken die
potentie zagen in het medium. Er werden uiteindelijk
‘katholieke bioscopen’ in het zuiden geopend.47
De Tilburgse lezer kreeg in de beginjaren van Roomsch Leven ook ambigue berichten te lezen over het
cinemavermaak. In het algemeen werd ‘de katholiek’
aangesproken bij de stukken over dit moderne massavermaak, dit was niet specifiek op vrouwen gericht
zoals bij mode. Dit bleek, bijvoorbeeld, uit het volgende citaat over theater- en bioscoopbezoek: ‘Sleur in
het godsdienstig, katholiek leven, […]. Beschouwen
de verdediging der Moederkerk als een liefhebberijtje, gelijk een ander liefhebberij vindt in […] het
bezoeken van een bioscoop […]. Sleur-katholieken,
laffe, slappe menschen.’48 De lezers van Roomsch
Leven moesten de scheiding tussen dit vermaak en
‘katholiek zijn’ ten zeerste begrijpen: het ene is simpel vermaak, het andere is heilig. Het taalgebruik had
als doel dat de lezer zich niet wilde identificeren met
een dergelijke ‘sleur-katholiek’. Een katholiek moest
zich in de kerk bevinden en niet voor het witte doek,
in het donker met allerlei andersdenkenden.49
Daarnaast was het ook noodzakelijk om als katholiek niet continu te vervallen tot laag vermaak als

de bioscoop. Meerdere malen werd de Brabander
aangesproken in Roomsch Leven op zijn/haar taak
als katholiek van geboorte. ‘Ziet maar eens naar de
theaters, bioscopen en de kleeding! Is dat erg? Ja
vreeselijk erg, want zoo kan Brabant zich onmogelijk opwerken tot hoogen stoffelijken bloei.’50 Niet de
katholieke leer en verantwoordelijkheid werden hier
gebruikt als argumentatie voor een goede zedenhuishouding, maar de bloei van Brabant. Uiteindelijk was
de opmars van dit massamedium niet te stuiten en
zien we in de loop van de jaargangen de ‘radicale’
schrijfstijl verschuiven naar de ‘toegeeflijke’ en uiteindelijk naar de ‘assimilerende’ categorie.
Zoals in de jaargang van 1936. Het medium film werd
weergegeven als een educatief en fatsoenlijk medium, mits in katholieke vorm. Dit in tegenstelling tot
de eerste jaargang toen er argwanend, en voornamelijk radicaal, werd geschreven over de bioscoop als
‘gevaar voor de katholieke deugd’.51 In ’36 werden
films gepromoot die door Roomsch Leven werden gezien als noodzakelijke stof voor de Tilburgse jeugd.
Dit waren films met veelzeggende titels als Van bol
tot bloem, die ‘[…] een leerzame middag voor de
schooljeugd […],’ opleverde.52 Niet voor niets werd
er in dit jaargang bericht over de start van ‘kinderfilmmiddagen’ in de ‘Kleine Academie’; een katholieke bioscoop in Tilburg. Want, zo schreef de auteur: ‘Er
is geen beter middel om de slechte film te bestrijden
dan door de goede vertoonen. Dat geldt niet alleen
voor de volwassenen, doch ook voor de jeugd.’53 Dit
lag in lijn met de hierboven beschreven weergave van
het sportvermaak: een vermaak geleid door ‘Roomsche gedachte’ waardoor men rekening hield met de
godsdienstige en zedige belangen van de katholieke
bezoekers.54 Eenzelfde weergave van de cinema dus
in het Tilburgse blad in de tweede helft van de jaren
dertig: bezoek de film maar in katholieke zalen. Maar,
zoals het inleidende citaat van dit artikel liet zien:

Aan de voormalige Prinses
Julianastraat (nu Heuvelring)
heropende M. Desmet in
1925 een reeds bestaande
bioscoop onder de naam
Chicago. In april 1930 werd
de zaak overgenomen door
Herman van der Waarden,
die in dat jaar exploitant werd
van drie Tilburgse bioscopen.
Op 5 april 1935 vierde hij
het eerste lustrum met een
voorstelling van ‘de eerste pi
kante Nederlandsche film: de
familie van mijn vrouw’. (Coll.
Regionaal Archief Tilburg)

voor wijsheid over ‘menschelijk en huiselijk geluk’
bleef de kerk als enige antwoorden bieden. De film
kon educatieve wijsheid bieden, eeuwige wijsheid
echter leerde je daar niet.55 Sommige geestelijken
zagen dus voornamelijk de educatieve waarde van
het medium terwijl enkelen toch terugdeinsden voor
het idee van de film als ‘leerschool’. Dit resulteerde
weer in voorbeelden van een ambigu beeld dat de
geestelijken van Roomsch Leven weergaven over een
vorm van modern massavermaak.

Lectuur
Vanaf eind jaren ’20 begon de ‘moderne’ lectuur de
redactionele gemoederen bezig te houden. De Tilburgse katholieke gemeenschap kreeg waarschuwing na waarschuwing over dit ‘boekengevaar’ in
de stad.56 Wat was er aan de hand? De clerici die
schreven voor Roomsch Leven zagen het lezen van
‘moderne’ lectuur als een prominent gevaar voor het
Tilburgse geloofsleven. De strategie voor de weergave van het schriftelijke medium bleek voornamelijk
één van termen en metaforen uit de eerste ‘radicale’
categorie. Aan het einde van 1926 werd dit gevaar
voor het geloofsleven als volgt uitgelegd:
‘Voor vijftig jaren was de toestand geheel anders dan
ze nu is. […], er was toch onder ’t gros der menschen
meer spaarzaamheid, dan we tegenwoordig wel aantreffen. […]. Veel vreemden komen binnen de stad, er
wordt veel gereisd en getrokken, er wordt veel gelezen (o.a. 1200 exemplaren van “De Courant”, ’t is wel
ergerlijk). Zoo steekt men elkander aan.’57
Het, eerder beschreven, vermengen van meerdere
culturen in het moderniseringsproces, werd hier door
Roomsch Leven zelf onderschreven.58 De vermenging van culturen in veranderend Tilburg zorgde voor
nieuwe ideeën. Deze ideeën werden niet in het minst
veroorzaakt door ‘slechte’ lectuur, zoals De Courant:
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een neutraal blad uit de koker van De Telegraaf. De
auteurs van Roomsch Leven zagen dergelijke lectuur
als iets dat buiten de katholieke zuil hoorde. Zoals
in het volgende citaat, als het vergeleken werd met
een andere, oudere, ‘vijand’ uit het Noorden: ‘[…]
nieuwe tijden brengen nieuwe moeilijkheden. Kwam
toen het Protestantisme van boven den Moerdijk, nu
komt het ongeloof er vandaan, het komt op sluiksche
wijze: o.a. ook door “Courant” en “Telegraaf”.’59 Lectuur werd weergegeven als hetzelfde gevaar dat in de
zestiende eeuw van boven naar beneden, het roomse
land kwam binnensijpelen. De oplossing van Roomsch Leven tegen de ‘slechte lectuur’ was het medium
verdacht maken en het neer te zetten als een uitheems gevaar: net zoals ooit het protestantisme dat
was.
Er werden ook twee speciale rubrieken opgericht die
dit moderne vermaak de zuil juist binnen trokken, namelijk ‘Boekzaal’ en ‘Voor de Jeugd’, want: ‘Men kan
en mag niet alles lezen, […].’60 Het getuigde van een
ambivalente houding jegens dit moderne amusement
en als een tweede oplossing tegen het ‘boekengevaar’ naast het verdacht maken van het vermaak. Het
publiek dat de redactie voornamelijk wilde bereiken,
was de katholiek die zijn gezin beschermde, door zijn/
haar kinderen bijvoorbeeld te laten lezen uit boeken
gekeurd door ‘den Keurraad van Roomsche jeugdlectuur.’61 Of de moeders die haar gezin beschermden
door een ‘lang niet netjes’ blaadje te verstoppen of
te verbranden.62 De geestelijke auteurs van het blad
deden dus een beroep op de katholieke ouders om
hun kinderen te beschermen tegen slechte lectuur.
Diezelfde ouders konden via Roomsch Leven te weten
komen wat dan wel fatsoenlijke literatuur voor kleintjes was. Zodoende werd het probleem van de slechte
lectuur met de roomse pen aangepakt.
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De lezers van Roomsch Leven hoefden niet altijd
tegen zedelijke gevaren beschermd te worden; dit
konden sommige lezers best alleen af, zelfs zo goed
dat zij een enkele keer de redactie zelf op de vingers
tikten. Bij wijze van satire verscheen in oktober 1926
een schrijfsel waarin de hoofdpersoon zich afvroeg
waarom de bisschop wat te zeggen had over moderne zaken als kleding: ‘Ik vraag u, wat zulk een hoogwaardigheidsbekleeder nu eigenlijk verstand moet
hebben van – noem maar een wat – vrouwenkleeding
…’63 Want, zo beredeneert de hoofdpersoon, je hebt
toch een eigen mening? Dit was bedoeld als satire,
want natuurlijk wisten de geestelijk leiders het fijne
over dergelijke zaken, het was juist hun taak om het
volk over zulke gevaren in te lichten. De satirische
strekking van het stukje kwam niet aan bij verscheidene lezers en sommigen klommen zelfs in de pen
om te melden dat Roomsch Leven dergelijke schrijfsels maar aan de ‘neutrale’ lectuur moest overlaten.
Waarop de redactie uiteindelijk reageerde dat ze
normaal nooit antwoordde op neutrale brieven, maar
in dit geval wel een uitzondering maakte. Ze wees
de ‘trouwe lezers’ erop dat hun ‘dwaze’ stukje overgenomen was uit andere katholieke lectuur en dus
wel degelijk goed bevonden was voor Roomsch Leven.64 De redactie gaf dus toe dat hun stukje ‘dwaas’
was, maar niet zo dwaas als iets dat thuishoorde in
de neutrale lectuur. Het was een mooi voorbeeld hoe
lezer en redactie elkaar corrigeerden in de representatie van het moderne massavermaak. De Tilburgse
lezer vroeg zich namelijk ten zeerste af hoe ze dit
satirische bericht moest zien naast al die andere berichten van radicale aard over mode. Het viel de lezer
dus op als er plots een mildere weergave werd opgeschreven over een vermaak dat voornamelijk werd
afgevallen.

Dans
Net als sport was dans onderdeel van een nieuwe
moderne lichaamscultuur die veel weerstand opriep
bij de kerk. Dansen zou het directe lichamelijke contact met (al dan niet) andersdenkenden bevorderen
en daarmee de opwekking van seksuele lusten, met
alle rampzalige gevolgen van dien. Dergelijke gevaren dreigden de katholieke eenheid aan te tasten.65 In
tegenstelling tot sport zou het dansen niet geraken uit
de ‘radicale’ categorie van narratieve strategie die de
schrijvers van Roomsch Leven hanteerden.

‘Jeugd en lectuur’ door J.J.
Doodkorte werd in 1922
uitgegeven in de ‘Opvoed
kundige Brochuren Reeks’
van de Fraters van Tilburg. Uit
de inleiding: ‘Wat is ’t toch,
dat onze jeugd bezielt! Ver
maak en nog eens vermaak;
verstrooiing en genieting;
brood en spelen … meer
schijnt ze niet te vragen …’
(Coll. Ronald Peeters)

Zo werden ouders in 1931 aangesproken op voorzichtigheid bij hun kinderen voor de grote gevaren
op de dansvloer. Van alle onderzochte jaargangen
werd in dat jaar het meest bericht over het onderwerp dans, en alleen maar met taal passend in de
eerste categorie. Op 14 mei 1931 werd op initiatief
van de vereniging ‘Voor Eer en Deugd’ te Tilburg, een
diocesaan congres gehouden over ‘het dansvraagstuk’.66 Roomsch Leven leende zich graag voor promotie van dit evenement en plaatste meerdere oproepen: ‘Bezoekt op Hemelvaartsdag de godsdienstige
vergadering van ’t Congres van “Voor Eer en Deugd”
tegen ’t Dansgevaar, […].’67 De verandering van de

Conclusie

Dansers in de Tilburgse revue
in 1930 met Ad Kruissel
berge, eigenaar van een
gelijknamige dansschool, in
het midden. (Coll. Regionaal
Archief Tilburg)

terminologie moge duidelijk zijn: van ‘dansvraagstuk’
naar ‘dansgevaar’, de uitkomst van het congres is in
de weergave van het vermaak al besloten. Een stereotype Tilburgs vrouwtje (een type uit een wekelijkse rubriek) had ook alleen maar radicale termen over
voor het dansen:
‘Wij hebben gelukkig over ons kinder nie te klagen,
mar je moet sommige ouders eens hooren, hoe ’t mee
veel jongelui treurig gesteld is. ’t Wil mar uitgaan en
dansen dag in dag uit en altijd even laat, en dat moet
je nie vragen, wat er voor dansen uitgevoerd worden.
’t Wordt hoog tijd, dat er door de Overheid eens wat
gedaan wordt om die danswoede tegen te gaan.’68
‘Dansgevaar’ en ‘danswoede’, de weergave van het
vermaak in het roomse Tilburgse blad is niet positief
en passend in de ‘radicale’ categorie. Dit beeld sluit
aan bij wat hierboven al beschreven werd over de
verhouding tussen katholieke leer en dans: dit onderdeel van een nieuwe lichaamscultuur riep veel weerstand op.69 Uiteindelijk werd op het Tilburgse congres
het volgende besloten: ‘Op zich zelf is de dans niet
verkeerd maar door verschillende oorzaken is vooral
de dans zooals hij zich voordoet in onze dagen, uiterst
gevaarlijk.’70 De dans zelf werd dus niet beschreven
als gevaarlijk, het waren in Tilburg de zaken die eromheen draaiden, die het gevaarlijk maakte. Bijvoorbeeld de onzedelijke kleding die gedragen werd, het
late uur of de plaats waar gedanst werd. Dit sloot aan
bij wat al eerder beschreven is: de kerk had geen vat
op deze plekken en trok daarom zo fel van leer. Omgang met andersdenkenden was de uiteindelijke vijand: ‘Vele ondoordachte huwelijken en zonden tegen
huwelijkstrouw vinden haar oorzaak in de veelvuldige dansgelegenheden.’71 De Tilburgse geestelijken
vreesden de dans als een katalysator voor gemengde
huwelijken en uiteindelijk geloofsafval. Dit verklaarde
de radicale weergave als oplossing van dit moderne
vermaak in Roomsch Leven en veranderen deed dit
niet in de onderzoeksperiode: geen enkele keer werd
de dans anders beschreven dan met taal passend in
de eerste categorie.

Over het algemeen representeerde de redactie van
Roomsch Leven het moderne massavermaak negatief
met ‘radicaal’ taalgebruik alsook positief, maar dan in
katholieke vorm en dus met ‘assimilatie’ taalgebruik.
Bij het ene vermaak gebeurde deze geassimileerde
weergave dus eerder dan bij het andere vermaak. De
strategieën en de oplossingen die de geestelijken inzetten waren dus de manieren van schrijven die bij
deze vormen van weergave pasten en het publiek dat
ze aanspraken. Vermaak dat niet werd toegestaan,
werd met radicaal taalgebruik weergegeven: het werd
verworpen, verdacht gemaakt, etc. Zoals bijvoorbeeld
het gelijkstellen van de modedraagsters met de heidenen van vroeger. Werd het vermaak toegestaan,
maar was het (nog) niet geassimileerd dan werd het
met taal uit de ‘toegeeflijke’ categorie weergegeven.
Bijvoorbeeld bij het bioscoopbezoek. Tenslotte werd
het vermaak dat werd toegestaan, mits in katholieke
vorm, met geassimileerd taalgebruik weergegeven.
Natuurlijk kan de berichtgeving over sportvermaak
hierbij als voorbeeld volstaan, zoals de beschrijving
van ‘voetballende kruisridders’ uit de eerste jaargangen. Voornamelijk fungeerden de ‘verantwoordelijke
katholieke’ ouders als het gewenste publiek dat aangesproken werd.
Dit onderzoek heeft aangetoond dat de geestelijken
die schreven voor het roomse Tilburgse blad vaak in
de beschermingsmodus schoten totdat het vermaak
te populair werd. Op de achtergrond was het grote
spel namelijk; het te allen tijde voorkomen van het
wegdrijven van die ‘andere katholieken’. Onder de
geestelijken zelf was er ook vaak sprake van ‘andere
katholieken’ zoals meerdere malen is aangetoond.
Dit onderzoek kan aantonen dat op lokaal niveau de
neuzen ook niet altijd allemaal dezelfde kant op wezen. Paul Luykx’ these over ‘andere katholieken’ komt
geheel overeen met wat dit onderzoek uitgewezen
heeft.72 Vermaak stond voor die, door hem beschreven, nieuwe tegencultuur binnen de katholieke zuil
waar de gezagsdragers zich, in eerste instantie, geen
raad mee wisten en bij hen een wirwar van reacties
opriep. De kerk was ambigu in de aanpak van het moderne massavermaak als ‘uitwas’ van de moderniteit
en kon het eigenlijk vaak niet tegenhouden. Dit onderzoek heeft echter aangetoond dat de waarneming
en representatie van het moderne massavermaak
door de geestelijkheid verschilde en resulteerde in
verschil van klerikale normering. Dit beeld komt pas
echt goed naar voren als je onderzoek doet naar de
‘petits vicaires’.73 Zoals gezegd werd juist die lokale
clerus het meest geconfronteerd met de verwoestende werking van de modernisering op het geloofsleven
van de stedelijke parochianen in tegenstelling tot de
kerkelijke leiding. Dit onderzoek heeft aangetoond
dat de Tilburgse ‘petits vicaires’ die de moderniteit
moesten weergeven en ernaar moesten handelen,
qua waarneming en weergave verschilden in het Tilburgse blad Roomsch Leven.
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‘Iets’ is gaande in Brabant

Museale initiatieven rondom lokale industrieën
in Tilburg, Eindhoven en Helmond, 1916-2020
Petra Robben*
* Drs. Petra Robben
(1961) studeerde Cultuurwetenschappen aan
de Open Universiteit. In
de periode 2018-2020
deed zij onderzoek naar
de betekenisgeving aan
de lokale industrie in
gemeentelijke museumcollecties van Eindhoven,
Helmond en Tilburg. Wie
een geannoteerde versie
van dit artikel wil ontvangen, kan zich richten tot
de auteur.

Tilburg en textiel. Het TextielMuseum
herinnert ons nog altijd aan de nijverheid
en industrie waardoor Tilburg groot werd.
De oorsprong van dit museum is al vaker
onderzocht en beschreven, maar nog niet
ten opzichte van andere Brabantse musea
in relatie tot de lokale industrie. Voor haar
masterscriptie maakte Petra Robben een
vergelijkende studie; de Brabantse industriesteden Tilburg, Eindhoven en Helmond
werden onder de loep genomen. In dit
artikel wordt Tilburg als uitgangspunt
genomen met Eindhoven en Helmond als
referentiekader.

Noord-Brabant, industriële koploper

De wollenstoffenfabriek van
C. Mommers & Co. aan de
Goirkestraat in Tilburg. Uit:
J.K. Mercx, ‘Noord-Brabant’s
nijverheid in beeld’ (Haarlem,
1918). (Brabantcollectie,
Tilburg University)

Eindhoven, Helmond en Tilburg behoren niet alleen
tot de grootste steden van Noord-Brabant, ze worden
alle drie als échte industriesteden beschouwd. Hoewel de geschiedenis van de industrialisatie in Brabant
terug gaat tot voor de negentiende eeuw begonnen de
steden zich vanaf 1800 te ontwikkelen tot industriële
centra van betekenis. Zo floreerde de textielindustrie
met name in Tilburg en Helmond. De wollenstoffenindustrie in Tilburg, de linnen-, wol- en katoenweverijen in Helmond. Ook in Eindhoven was er sprake van
een bloeiende textielnijverheid. Naast textiel kende

Noord-Brabant nog de fabricage van leer in Waalwijk
en de omringende Langstraat, schoenen in Dongen,
Gilze en Rijen, en de klompennijverheid rondom
Sint-Oedenrode en Boxtel. In Eindhoven en de Kempische gemeenten Valkenswaard, Bergeijk, Bladel en
Eersel floreerde de tabaksindustrie, in West-Brabant
de beetwortelsuikerindustrie, en Bergen op Zoom en
Breda herbergden belangrijke metaalnijverheid. De
rokende schoorstenen in de skyline van de fabriekssteden toonden de technische vooruitgang.
In de publicatie Noord-Brabant’s Nijverheid in Beeld
(1918) wordt een overzicht gegeven van de industrie in de provincie. Ruim dertig Eindhovense firma’s
worden vermeld, voornamelijk sigarenfabrieken, textielfabrieken, enkele leerfabrieken en uiteraard de
fabrieken van Philips. Bij Helmond worden veertien
fabrieken genoemd, met onder andere de textielfabriek Diddens & Van Asten en de metaalfabriek van
de Gebroeders van Thiel waar ijzerdraad, persdraad
en draadnagels werd vervaardigd. Tilburg spant de
kroon met nog net geen zestig bedrijven. Uiteraard
betreft het vooral textielfabrieken, maar we zien ook
andere bedrijven, zoals Bierbrouwerij en IJsfabriek
De Posthoorn en de firma L.W. van Delft waar kinderwagens, vouwwagens en poppenwagens werden
gefabriceerd. De inleiding van de publicatie eindigt
met een lofzang: ‘door gestagen arbeid en taai doorzettingsvermogen zag het Brabantse volk zijn nijverheid groeien.’

Oorsprong van lokale en
regionale musea
Tilburg spande dan wel de kroon, maar heel NoordBrabant was trots op zijn nijverheid. In hoeverre die
trots tot uitdrukking kwam in de oprichting van (gemeentelijke) musea, is het onderwerp van dit artikel.
In ‘De oorsprong van het Textielmuseum’ dat Ton
Wagemakers schreef voor dit tijdschrift in 2003, stelt
hij dat er aan het begin van de twintigste eeuw ‘iets’
gaande was ten aanzien van museumvoorwerpen
in diverse steden in Noord-Brabant. Culturele elites
hielden zich bezig met het bewaren en tentoonstellen
van hun cultureel erfgoed. Waar deze initiatiefnemers
van musea zich volgens Wagemakers richtten op hun
lokale erfgoed, spiegelden de Tilburgse initiatiefnemers zich aan andere textielsteden, zoals Roubaix,
Verviers en Lyon, die ‘dichterbij lagen dan Den Bosch,
Bergen op Zoom of Breda.’
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De sigarenfabriek van Mignot
& De Block in Eindhoven
(links) en de ‘Nederlandsche
schroefbouten-, moeren- en
klinknagelfabriek voorheen
van Thiel & Co’ in Helmond
(rechts). Uit: J.K. Mercx,
‘Noord-Brabant’s nijverheid
in beeld’ (Haarlem, 1918).
(Brabantcollectie, Tilburg
University)
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Maar de Tilburgse inspiratie kwam niet alleen uit het
buitenland. Net als in Eindhoven en Helmond was
men er bezig met het bewaren van voorwerpen uit
de eigen omgeving. Deze beweging kwam mede tot
stand door een in 1911 uitgegeven nota van de Nederlandsche Oudheidkundige Bond (NOB) over onder
andere de hervorming van reeds bestaande musea.
De gemeenten waar nog geen lokaal museum aanwezig was, kregen het advies om voorwerpen te gaan
verzamelen die van belang waren voor de kennis
van de beschaving, de kunst en de geschiedenis van
het eigen geografisch gebied. Dat leidde in de drie
Noord-Brabantse industriesteden tot een gerichtheid
om voorwerpen te bewaren. De groei van de steden
en de toenemende industrie gaven niet alleen trots,
maar riepen tegelijkertijd angst op dat herinneringen
verloren zouden gaan.
In 1916 werd er in Tilburg gepleit om een oud weefgetouw voor de stad te behouden. ‘Bijna was het naar
elders verhuisd waar men wel de importantie van
zulke dingen inziet,’ zo stond er in een lokale krant.
Daarop volgden meer ideeën voor een op te richten
museum, waarvoor later een museumcommissie
werd gevormd. Deze stelde zich, volgens de richtlijnen van de NOB, als doel om voorwerpen te verzamelen. Men dacht aan attributen van koning Willem
II, kunstwerken van de gebroeders Van Spaendonck
en objecten die herinnerden aan de textielnijverheid,
zoals een eerste steen van een fabriek, volklompen,
oude stalenboeken en plaatjes van weefgetouwen. De
drijvende kracht achter deze ideeën was amateurhistoricus en ondernemer Lambert de Wijs (1882-1949).
Samen met archivaris Fred Ouwerling (1883-1960)
waarschuwde De Wijs geregeld dat de stad spijt zou
krijgen als er niets uit het verleden zou worden bewaard.
De Wijs en Ouwerling behoorden tot de ‘culturele elite’ die museumvoorwerpen wilde bewaren. Dat gold
in Eindhoven ook voor archivaris Mathieu van der
Waerden. Het opgaan van omliggende dorpen in Groot
Eindhoven in 1920 werd als bedreigend beschouwd
voor het ‘eigene’ van de stad. Een jaar eerder was

de vereniging ‘Museum van Meijerij en Kempenland’
opgericht, met eveneens een museumcommissie.
Bij het verzamelen van voorwerpen, ging het vooral om de verdwenen huisnijverheid, zoals het weven
en het klompen maken. In diezelfde periode zien we
ook in Helmond dat er één persoon leidend is in de
museale betekenisgeving. Daar pleitte onderwijzer en
heemkundige Jac Heeren voor een stedelijk museum nadat er in 1917 een kruik was gevonden in de
Kloosterweide. Heeren betreurde tevens het feit dat
een geschilderd portret van een in Helmond geboren
bisschop was overgebracht naar ‘s-Hertogenbosch.
Heeren werd in zijn streven naar een museum ondersteund door de Helmondse burgemeester Van Hout.
De burgermeester zorgde ervoor dat er in 1919 een
oudheidkamer kwam. In eerste instantie was deze in
het oude stadhuis gevestigd, later in het Helmondse
kasteel. Ook geholpen door schrijver en lokaal historicus Hendrik Ouwerling uit Deurne, een broer van de
Tilburgse archivaris, deed Heeren diverse pogingen
voorwerpen te verwerven. Aan in het bijzonder de
‘meer gegoeden en heren fabrikanten’ werd verzocht,
vast te leggen hoe voorouders in de textielnijverheid
in hun magere bestaan hadden voorzien. Want met
primitieve middelen hadden de eerste fabrikanten
immers de grondslag gelegd voor de enorme fabrieken die nu de trots van de stad waren. Het Helmondse
museum verwierf weliswaar enkele antieke linnenweefgetouwen, maar industriële voorwerpen bleven
uit.
Helmond en Eindhoven mochten dan een museum
hebben opgericht, de Tilburgers lieten het er ook niet
bij zitten. In 1925 stelde de gemeenteraad een commissie in die de mogelijkheden en wenselijkheden
van een museum moest onderzoeken. De Rijkscommissie van Advies inzake de Musea, met als voorzitter
de historicus Johan Huizinga, adviseerde Tilburg om
af te zien van enkel een oudheidkundig museum. Dit
vooral omdat hier in ‘s-Hertogenbosch al op provinciaal niveau in was voorzien. Maar een museum waarin
de ontwikkelingen van de industrieën en de verdwenen huisnijverheid voor het voetlicht werden gebracht
zou in Tilburg zeker bestaansrecht hebben, zo luidde

In 1924 werd een grote
internationale tentoonstelling
van handel en industrie in
Tilburg georganiseerd. Daar
waren in een nagebouwde
weverswoning met daarin
een ‘textielmuseum’ enkele
objecten tentoongesteld die
nu in het TextielMuseum of in
de Stadscollectie Tilburg be
rusten. (Foto Schmidlin, coll.
Regionaal Archief Tilburg)

het advies. Het was koren op de molen voor de Tilburgse Museumcommissie. Niet alleen de stad zelf,
maar alle Noord-Brabantse steden konden immers
wel ‘opheffing uit hun industrieele eenzijdigheid’ gebruiken. Het was aan museums en onderwijsinstellingen om tegenwicht bieden. Het pleidooi voor een
oudheidkundig of een textielindustriemuseum had
echter geen effect. De gemeente Tilburg besloot in
1931 wel tot het faciliteren van een Nederlandsch
Volkenkundig Missiemuseum en een Nederlandsch
Natuur-Historisch Museum.

Objecten uit het textielverle
den (o.a. een spoelrad) van
Tilburg, in 1929 opgeslagen
in het archiefdepot in het
stadhuis. (Coll. Regionaal
Archief Tilburg)

Industriële musea in Noord-Brabant
Het zou twintig jaar duren, tot in de jaren 1950, voordat
de Tilburgse museumkwestie weer werd opgepakt.
Ondertussen had het museum in Eindhoven diverse
onderkomens versleten, de gemeente stelde steeds
kantoorpanden beschikbaar. De alsmaar toenemende collectie leidde een zwervend bestaan. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog was een deel ervan ondergebracht in het in 1933 opgerichte Van Abbemuseum.
Na de oorlog stelde de nieuwe directeur Edy de Wilde
dat de ‘volkskundige verzameling’ weg moest. De on-

75

Blijkbaar pasten de lokale en gemeentelijke musea in
Eindhoven en Helmond, en in andere Noord-Brabantse
steden niet in een vernieuwende visie van de provincie. Vanaf 1952 werd er in ‘s-Hertogenbosch namelijk
gesproken over de bevordering van een provinciaal
museum- en tentoonstellingswezen. Tilburg had nog
altijd het advies van de landelijke adviescommissie
in het achterhoofd. Een kunstnijverheidsmuseum met
de nadruk op textiel, kwam de gemeente Tilburg meer
dan goed uit. Oude werktuigen, prenten, boeken,
weef- en knoopwerk, zouden allemaal een plek moeten krijgen in het museum dat niet alleen lokaal, maar
zelfs internationaal kon opereren. Dit museum werd
al snel ‘textielmuseum in Tilburg’ gedoopt. Het moest
representatief zijn voor de stad, het belang van de
wollenstoffenindustrie onderstrepen, het textielonderwijs ondersteunen en het vreemdelingenverkeer
bevorderen. In mei 1956 was het zover. De Stichting
Textiel-museum Tilburg was een feit.
Museum Helmond in
het kasteel, 1930. (Coll.
Regionaal Historisch Centrum
Eindhoven)
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Museum Kempenland in de
Paradijslaan in Eindhoven,
1960. (Coll. Regionaal Histo
risch Centrum Eindhoven)

dertussen aangetreden nieuwe bestuursleden bij Museum Kempenland kregen de opdracht om te ‘redden
wat er te redden viel’ omdat de Eindhovense collectie
weinig voorstelde. Toch bleef de gemeente investeren in onderkomens voor het museum. Burgemeester
Kolfschoten was namelijk van mening dat ‘trouw aan
het verleden de haard der historie moest blijven branden’. Hoewel de historie van Eindhoven en omgeving
centraal stonden, kreeg de industrie weinig tot geen
museale betekenis. Zoals Museum Kempenland weinig voorstelde, was het in Helmond niet anders. Na
de oorlog werd het gemeentelijke museum daar zelfs
‘slapende en slepende’ genoemd.

Toch was Tilburg niet de enige Noord-Brabantse stad
waar de lokale en regionale nijverheid museaal werd
vertolkt. In de jaren 1950-1960 waren er nog drie
andere initiatieven. Zo werd in 1954 in Waalwijk het
Oudheidkundig Museum voor de Schoen- en Leder
industrie opgericht. In Helmond initieerde Vlisco in
1961 een eigen bedrijfsmuseum, een combinatie van
een depot, archief en bibliotheek, onder andere als
inspiratiebron voor ontwerpers. Het Eindhovense Museum Kempenland, dat zich inmiddels vooral richtte
op de lokale ambachten, kwam in schril contrast te
staan tot het futuristische Evoluon dat ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Philips in 1966
werd geopend. Noord-Brabant had ’s lands eerste
science center avant la lettre. In Eindhoven.

Lokaal of internationaal?
In Tilburg was het allesbehalve een science center.
Toen het museum eenmaal was opgericht, was de
gemeente verplicht om te voorzien in een passende
locatie. Het allereerste onderkomen werd een ‘historisch museum-krot’ op Piusplein 50. Een zeventiende-eeuws huisje, onbewoonbaar verklaard en voor
afbraak bestemd, bood ruimte aan een proefcollectie
‘textiel’ en boeken. Van daaruit kon de gemeente bezien wat er nodig was als passende locatie. Er waren plannen voor een nieuw museum aan de Spoorlaan. De gemeente Tilburg, die de hallen van Deprez
had overgekocht van de Nederlandse Spoorwegen,
speelde tevens met de gedachte om het Textielmuseum – zij het tijdelijk – daarin te vestigen. De oude
fabrieksgebouwen bleken echter niet geschikt voor
een museum, maar fungeerden wel als ‘massa- en
sorteerdepot’. Vooralsnog werd het dus geen huisvesting in een industrieel complex, maar een voormalige
fabrikantenwoning aan de Gasthuisring.
In eerste instantie leek het erop dat Tilburg de lokale industrie verloochende. Het museum moest vooral
internationale allure hebben, en dat vroeg om een
dito collectie. De objecten die de inmiddels overleden
Lambert de Wijs in de voorgaande jaren had verza-

Oudheidkundig Museum voor
de Schoen- en Lederindus
trie in Waalwijk, in de volks
mond het ‘Schoenenmuse
um’ genoemd, 1980. (Coll.
Streekarchief Langstraat
Heusden Altana)

meld, dienden niet als basis. Sterker nog, de collectie
van het Textielmuseum begon met de teller op nul.
Via een oproep werd verzocht om het gehele ‘textielwezen, in alle landen en alle tijden’ bijeen te brengen
in het museum in Tilburg. Dat leidde tot schenkingen, zoals antieke spinnenwielen, een oud-Brabants
handweefgetouw, Japanse weefkammen, Perzische
stofdrukstempels, een Indische sarong en een geweven afbeelding van de kathedraal in ’s-Hertogenbosch. Zo is op te maken uit een inventaris van 1957.
Deze focus op internationaal textiel zorgde geregeld
voor spanningen in het bestuur en de museumcom-

Het Evoluon in Eindhoven,
1968. (Foto Jack de Nijs,
Wikimedia Commons)

missie. Moesten niet vooral de lokale nijverheid en
productieprocessen worden getoond? Sommige Tilburgers keken dan ook vreemd op toen een eerste
grote schenking, namelijk die van 1.300 boeken, van
een katoendrukkerij uit Enschede afkomstig bleek te
zijn. In 1959 werd er in de stad wederom een grote
tentoonstelling ‘Hart van Brabant’ georganiseerd, met
daarin een textielpaviljoen met historische stands.
Daarna pleitte de Tilburger en lid van de museumcommissie L.M. Beels, voor opname van de historische objecten in de collectie van het Textielmuseum.
Daarmee zou het museum niet alleen aantrekkelijker
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Het Textielmuseum in de
Gasthuisstraat in Tilburg,
1965. (Foto Schmidlin, coll.
Regionaal Archief Tilburg)

worden, maar ook voldoen aan de verwachting van
de stadgenoten die werkzaam waren in de wollenstoffenindustrie.

Gekwetst in plaats van trots
De trots op de lokale industrie duurde niet lang. Na
een bloeiperiode in de gouden jaren 1950, zette de
neergang van de industrie door. In de jaren 1960 en
1970 gingen fabrieken dicht die vervolgens lange tijd
leegstonden. Talloze arbeiders en andere medewerkers raakten hun banen kwijt en fabrikantenfamilies
verloren hun vooraanstaande posities. De impact die
de industriële neergang had op de collectievorming
van de drie gemeentelijke musea was niet overal hetzelfde. In Museum Kempenland in Eindhoven werd in
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Het textielpaviljoen op de
tentoonstelling ‘Hart van
Brabant’ in het Leijpark in Til
burg, 1959. (Coll. Regionaal
Archief Tilburg)

de jaren 1970 geconstateerd dat het in de collectie
ontbrak aan industriële voorwerpen die typisch waren voor de stad. De gloeilamp, de radio en de televisie, de ontwikkeling van de DAF Variomatic, de
hoedenmakerij of de steenbakkerij, dat alles was niet
vertegenwoordigd in de collectie. Ondanks diverse
pogingen om alsnog collectie te verwerven, zou het
beperkt blijven tot enkele foto’s van DAF en prenten
uit het Philips Ontspanningscentrum. Ook in Helmond
bleek de neergaande industrie lastig te vangen in
museale voorwerpen. Men noemde zich in 1975 nog
een stad van ‘wevers en textieldrukkers’, maar toen
museummedewerkers de fabrikanten benaderden om
objecten beschikbaar te stellen, bleken er weinig tot
geen losse, tastbare objecten te zijn en waren pro-

Jan van Laarhoven. Industrie was nog niet meteen
‘historie’. “Het moet eerst ophouden te bestaan, pas
dan gaan we het boeiend vinden,” zo stelde de museumdirecteur. Zijn voorspelling kwam niet geheel
uit. Toen de Helmondse machinefabriek Begemann
in 1993 werd gesloopt, bleek er volgens de huidige
conservator Annemieke Hogervorst een aversie vanuit een aantal inwoners: “De machines waren groot
en vies. Dat industrieel verleden was toch allemaal
niks.”

De voormalige wollenstof
fenfabriek van C. Mommers
aan de Goirkestraat in
Tilburg, 1975. Hierin werd
in 1986 het Textielmuseum
gehuisvest. (Foto Dré van
den Bogaard, coll. Regionaal
Archief Tilburg)

Opslag van textielmachines
in het voormalige Rochusge
sticht aan de Lange Nieuw
straat in Tilburg, 1979. (Foto
Dré van den Bogaard, coll.
Regionaal Archief Tilburg)

ductieprocessen allang volledig machinaal. Ook vanuit de bevolking was er weinig respons om objecten
in te brengen voor bijvoorbeeld een expositie over ‘De
werkende mens’. Frustraties over fusies en de groeiende werkeloosheid maakten dat veel mensen zich
eerder gekwetst voelden dan dat zij trots waren op
de lokale industrie.

In diezelfde periode waarin Holthaus en Van Laarhoven hun visie gaven op musea en het bewaren van
machines, kwam er in Eindhoven, buiten Museum
Kempenland om, een initiatief om een Nationaal
Museum voor Industrie en Techniek op te richten.
De gedachte was dat productiemiddelen, die anders
verloren dreigden te gaan, bewaard moesten worden
voor het nageslacht. Hoewel deze visie door meerdere personen en instanties werd ondersteund, raadde
het ministerie het initiatief uiteindelijk af. Het museaal vertolken van productieprocessen was moeilijk,
zo vond de betrokken hogere ambtenaar Riezenkamp.
Een documentatiecentrum met film, foto en geluid
zou beter passen dan een gereconstrueerd museum
waarin een ‘extra dimensie in situ’ ontbrak.

Moeilijk te verzamelen op industrie

Kasteel, kerk of fabriek

Het verzamelen van industrie, en met name machines, bleek moeilijk, ook in Tilburg. Hans Holthaus,
de in 1981 aangetreden directeur van het Textielmuseum, stelde dat veel zaken verloren gingen. In de
fuserende en sluitende fabrieken werden machines
omgebouwd, hergebruikt of zelfs verwijderd als ze te
veel ruimte in beslag namen. Er was volgens Holthaus
een “voortdurende drang naar technologische ontwikkeling. Bovendien werden objecten en machines
niet meteen als ‘antiek’ aangemerkt, waardoor een
groot aantal machines, soms uniek, verdween.” Dat
fabrieksmateriaal niet meteen als historisch of antiek
werd beschouwd, stelde evenzo de in 1978 in het
Helmondse gemeentemuseum aangetreden directeur

Om ‘in situ’ de lokale nijverheid betekenis te geven,
met machines waarop productieprocessen worden
gedemonstreerd, was een passende, industriële
omgeving gewenst. Al enkele decennia eerder, in
de jaren 1950, was in Engeland de term ‘industriële
archeologie’ gemunt, waarbij het ging om een nieuwe tak van wetenschap die systematisch structuren
en voorwerpen bestudeerde, om daarmee de kennis
over het industriële verleden te vergroten. Die gelegenheid kon zich aldus voordoen in zowel Eindhoven,
Helmond als Tilburg waar vanaf de jaren 1970 meer
dan genoeg fabrieken hun deuren sloten en wellicht
gelegenheid boden tot herbestemming.
In Helmond lag het idee voor industriële archeologie dan ook voor de hand. In 1975 werd een voorstel gedaan om het gemeentelijke museum onder
te brengen in de voormalige Robur-buizenfabriek.
Enkele jaren later liet Van Laarhoven wederom een
onderzoek verrichten om te komen tot een industrieel-archeologisch museum met daarin aandacht voor
de samenhangende sociaalhistorische ontwikkeling.
Zijn voorstel aan het Ministerie van Cultuur, Recreatie
en Werk vond geen navolging. Hoewel het ministerie
ervan overtuigd was dat de industrie zeer verweven
was met de Helmondse geschiedenis, waren de beschikbare ruimtelijke voorzieningen, lees het kasteel,
niet geschikt om het grootschalige onderwerp uit
de verf te laten komen. Verwezen werd naar andere
musea, zoals het Openluchtmuseum in Arnhem, het
Textielmuseum in Tilburg en het Spoorwegmuseum
in Utrecht. Beter kon het Helmondse museum zich
specialiseren in de menselijke bedrijvigheid binnen
de diverse industrieën. Deze afwijzing leidde tot een
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museum te komen. De in 1981 aangetreden directeur Peter Thoben meende dat Museum Kempenland
een heel andere kant op moest, wilde het zijn functie als streekmuseum kunnen vervullen. Een nieuw
onderkomen was nodig. Waar Helmond zich voegde
in een kasteel, kreeg Museum Kempenland in 1984
een kerk toegewezen. Want naast fabrieken, liepen
vanaf de jaren 1970 ook de kerken leeg. Het museum
dat een ambachtelijke streekcollectie en beeldende
kunst van regionale kunstenaars presenteerde in een
voormalige kerk, kwam niet altijd goed over. Ook hier
schreef een kritische journalist dat de gemengde collectie in de voormalige kerk de geur opriep van ‘armoede en wierook’ en dat die contrasteerde met de
industriële welvaart van de lichtstad.

Reparatie en onderhoud van
machines in het depot van
het Textielmuseum, 1989.
(Foto Frans van Aarle, coll.
Regionaal Archief Tilburg)
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Tegeltableau ter gelegenheid
van het 80-jarig jubileum van
N.V. Vereenigde Tabaksindus
trieën Mognot & De Block
1858-1938 in Eindhoven.
(Coll. Eindhoven Museum)

herschikking van de collectie met daarin de deelcollectie industriële schilderkunst uit de periode 17801950. Deze collectie die vooral grafiek en schilderijen
bevatte, zou wel passen binnen de setting van het
kasteel. Toen het gemeentelijk museum heropende
in 1982, kopte De Volkskrant ‘Industriemuseum knap
gerealiseerd’. Van Laarhoven werd geprezen omdat
hij van een oudheidkamer een modern museum had
gemaakt. De combinatie van het kasteel en de industrie bleef echter een heikel punt. Een journalist noemde het ‘allesbehalve een arbeideristische omgeving’.
In Eindhoven voltrok zich eenzelfde proces om van
een ‘veredelde oudheidkamer’ tot een volwaardig

Kampten de gemeentelijke musea in Helmond en
Eindhoven met een kasteel en een kerk, Tilburg kreeg
wel de gelegenheid om een industrieel complex te
betrekken. In eerste instantie werd gedacht aan de
fabriek van Pieter van Dooren. De fabrikantenvilla
aan de Gasthuisring was immers te klein geworden
en bleek ongeschikt voor de toenemende collectie
machines die verspreid waren opgeslagen in diverse fabrieken. Het werd echter het Mommerscomplex
aan de Goirkestraat waarmee directeur Hans Holthaus zeer verheugd was. Zo’n industriële plek bood
immers talloze mogelijkheden om tot een ‘bloeiende
synthese’ te komen tussen het gebouw en de aanwezige collectie machines en objecten.

‘Eigen’ aan de stad
De drie gemeentelijke musea in Helmond, Eindhoven
en Tilburg waren blijkbaar in de ogen van particuliere
burgers niet afdoende. Want vanaf begin jaren 1990
zien we nieuwe initiatieven tot de oprichting van musea en collectievorming in zowel Helmond, Eindhoven, als in Tilburg. Zo kwam in Helmond in 1992 een
onafhankelijke werkgroep tot stand, die zich vier jaar
later Stichting Industrieel Erfgoed Helmond noemde.

versterken met een passende setting vestigde de organisatie zich in een oude fabriek aan de Helmondse
Kanaaldijk.
In Eindhoven zien we eenzelfde beweging. Daar verschenen vanaf 1991 de eerste berichten over een op
te richten DAF-museum, dat gevestigd moest worden in het industriecomplex waar Wim en Hub van
Doorne in 1928 het bedrijf startten met een machinefabriek en een constructiewerkplaats. De DAF-collectie was al eerder gevormd door Rob Lammers uit
het Overijsselse Glanerbrug, omdat daar destijds ook
een DAF-fabriek was gevestigd. De collectie van het
Overijsselse museum kwam als het ware terug naar
de plaats van herkomst. Toen DAF in Eindhoven in
1993 faillissement aanvroeg vanwege inkrimping van
de vrachtwagenmarkt, kreeg de stad er een nieuw
museum bij.

De afdeling ‘Wollendekenfa
briek’ in het Textielmuseum in
Tilburg, 2016. (Foto Jan van
Oevelen, coll. Stadsmuseum
Tilburg)

Het doel was het industrieel erfgoed van bedrijven en
organisaties in Helmond en omstreken te verzamelen
en te documenteren. Sindsdien groeide de stichting
uit tot een kenniscentrum met onder andere een
compleet ingerichte handelsdrukkerij en een antiek
weefgetouw in wat nu Stichting Het Industrieel Atrium
Helmond heet. Om de collectie en de activiteiten te

In Tilburg was met het Textielmuseum weliswaar voldaan aan de behoefte om de lokale industrie museaal
te vertolken. Toch groeide langzaamaan het besef
dat Tilburg meer was geweest dan alleen een textielstad. Zo kwam in de jaren 1990 een bijzondere
collectie vrij toen de VOLT-fabriek (gelieerd aan de
gloeilampenfabricage van Philips) zijn deuren moest
sluiten. Aangezien deze technische bedrijfscollectie
niet paste in die van het Textielmuseum en er geen
ander passend museum was, nam Gemeentearchief
Tilburg de collectie in beheer. Oud-medewerkers van
de VOLT-fabriek overwogen vervolgens om een industrieel museum op te richten aan de Piushaven, in een
voormalige ijzergieterij, ooit herbestemd tot kerk en
later als supermarkt. Het initiatief vond geen doorgang. Met de oprichting van Stadsmuseum Tilburg in
2004 kreeg de VOLT-collectie daar zijn bestemming.
Een tweede particuliere collectie was die van de muziekinstrumentenfabriek Kessels. De objecten waren
door de jaren heen bewaard door twee oud-medewerkers. Vanaf eind jaren 1990 nam een dochter
van een van de medewerkers de collectie op zich en
richtte het muziekinstrumentenmuseum Kessels op.
Na enkele bestuurlijke wijzigingen is deze industriële
collectie opgenomen in de huidige Stichting Muzima.
Vooralsnog bevindt de collectie zich in het oude fabriekspand van de textielfirma Dröge.
De beweging om museale betekenis te willen geven aan industrieel erfgoed gaat continue door. Zo
werd in Eindhoven in 2013 het initiatief genomen
om een museum aan Philips te wijden. Net als het
DAF-museum werd ook dit museum gevestigd op een
authentieke locatie. Aan de Emmasingel was Gerard
Philips immers in 1891 begonnen met de fabricage
van gloeilampen. Ook in Helmond ontstond in 2018
een initiatief, deze keer vanuit de gemeente, om een
aantal museale collecties onder te brengen in een
leegstaand fabrieksgebouw op het terrein van de firma Vlisco. De collecties van diverse organisaties en
gemeenschappen behoorden immers tot het DNA van
Helmond en vertelden het gezamenlijke verhaal van
de Helmondse maakindustrie. “Het is belangrijk om

Emaille reclamebord van de VOLT Tilburg. (Foto 2004, Jan Stads, coll. Stadsmuseum Tilburg)
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de Helmondse collecties en de gemeenschappen die
ze bijeenbrachten, te onderhouden uit te dragen en
tot een meer samenhangend geheel te smelten voor
alle inwoners van Helmond, de Peelregio en daarbuiten,” zo staat geschreven in ‘De Collectiefabriek.
Helmond, stad van de makers’, een rapport uit 2018.
Dat men graag de ‘eigen’ industrie in de ‘eigen’ stad
verbeeld ziet, blijkt uit de recente klacht van Frans
van Dijk, een nazaat van een textielfabrikantenfamilie. Het Brabants Dagblad kopte in het voorjaar van
2020 met het artikel ‘Eindhoven mist Textielmuseum’.
Daarin is te lezen dat Van Dijk zich stoort aan het feit
dat er in zijn stad geen museum is waarin de lokale
textielnijverheid wordt belicht. Van Dijk vindt het zonde om in het TextielMuseum in Tilburg een filmpje te
zien over de Eindhovense textielfabrikant Van Dissel.
Linnen hoorde bij Eindhoven, katoen bij Helmond en
Tilburg was van de wol.

‘Iets’ is gaande
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Boven: Muziekinstrumenten
van Kessels in de verzame
ling van Muzima, Tilburg,
2004. (Foto Jan Stads, coll.
Stadsmuseum Tilburg)
Onder: Gedenkdoek door J.
Elias, Eindhoven. (Foto 1991,
Coll. Eindhoven Museum)

In de drie voormalige industriesteden Eindhoven, Helmond en Tilburg is nog altijd ‘iets’ gaande, namelijk
de beweging om musea op te richten waar onder
andere de lokale nijverheid betekenis krijgt. In Helmond en Eindhoven kregen de gemeentelijke musea
een ruimere invulling, waardoor er na 1990 nieuwe
initiatieven zijn ontstaan. In Tilburg spande eerder de
textiel de kroon, waarvoor in de tweede helft van de
jaren 1950 het Textielmuseum werd opgericht. In dit
museaal perspectief bleven daarmee wel andere nijverheidssectoren in de stad onderbelicht. Tilburg liet
zich leiden door musea in België en Frankrijk. Ook in
de industriesteden Eindhoven en Helmond werden en
worden, al dan niet gemeentelijke, initiatieven genomen om museale betekenis te geven aan de lokale
nijverheid. ‘Iets’ is nog altijd gaande.

Links: Gerard Philips begon in 1891 in deze fabriek aan de
Emmasingel in Eindhoven met de fabricage van gloeilampen.
(Foto 1978 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Rechts: Het TextielLab in het TextielMuseum in Tilburg, 2018.
(Foto Josefina Eikenaar, coll. TextielMuseum, Tilburg)

De ex voto’s van de Hasseltse
Kapel
Gijs Schouten*
* Gijs Schouten is expert
goud- en zilverwerken,
met als specialisatie oud
zilverwerk.

Interieur van de Hasseltse
kapel met daarin de twee
vitrinekastjes met ex voto’s,
2012. (Foto en coll.
Gerard Steijns)

De Hasseltse kapel is in het bezit van twee
muurkasten met daarin vele zilveren ex
voto’s. Een ex voto is een voorwerp, vaak
uitgevoerd in zilver, dat een gelovige na
een belofte schenkt als dank voor een verleende gunst. Het woord ex voto komt uit
het Latijn en betekent letterlijk, krachtens
een belofte. In dit artikel worden de bijzonderheden en de makers van dit zilverwerk
onder de loep genomen.

Omdat in de tijd dat deze voorwerpen zijn vervaardigd
zilver erg kostbaar was en het fatsoen niet altijd even
groot was, zijn de meeste zilveren ex voto’s klein
van formaat of in erg dun zilverplaat uitgevoerd. Een
voordeel hiervan is dat dun zilverplaat zich uitstekend
leent voor drijfwerk (decoraties in reliëf), vandaar de
vaak prachtig vormgegeven exemplaren. In de Mariakapel van de St. Jan in ‘s-Hertogenbosch is, eveneens
veilig opgeborgen in verschillende muurkasten, een
groot aantal ex voto’s te bewonderen. Vijfentwintig
jaar geleden zijn de ex voto’s uit de Hasseltse kapel
een voor een uit de muurkasten gehaald en onderzocht.

Onderzoek naar de herkomst

Johannes van Gemert

In vroeger tijden wendden veel gelovigen zich tot Maria om kracht en genezing bij ernstige ziekten, of om
bijstand in moeilijke tijden. Vaak is aan de vorm van
de ex voto af te leiden welk lichaamsdeel of voorval het leed veroorzaakte. Zo zijn er ex voto’s in de
vorm van een hart, been, voet, ogen of oren en zelfs
een loopkruk. Ook de gegraveerde voorstelling op het
voorwerp vormt vaak een indicatie. Als op het voorwerp merktekens zijn afgeslagen, wat lang niet altijd
het geval is, kan meer over de herkomst worden gezegd.

Op een hartvormig schild werd in grote letters het
monogram AMR gegraveerd. Ook werd het merkteken
‘De Wilde Man’ op dit schild afgeslagen. Een teken
dat in ‘s-Hertogenbosch vanaf 1776 werd gebruikt
voor de zogenaamde Kleine Keur. Dit garandeerde dat
het voorwerp was vervaardigd van zilver waarvan het
zilvergehalte tenminste 833/1000 bedroeg. Ook staan
op het schild twee verantwoordelijkheidstekens, vaak
meestertekens genoemd. Dat van Johannes van Gemert uit Tilburg en van Johannes van Grinsven uit
‘s-Hertogenbosch. Het vierde merkteken, de letter

83

Ex voto’s in de Hasseltse
kapel, 1979. (Coll. Regionaal
Archief Tilburg)
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T, geeft aan dat de keuring heeft plaats gevonden in
1792 of 1793 (op 1 december wisselde de keurmeester).
De maker van het schild is zeer waarschijnlijk Johannes van Gemert. Omdat deze in 1793 nog als leerling
zilversmid werkzaam was bij zijn broer Christiaan van
Gemert, en dus niet stond ingeschreven als meester
bij het gilde van goud- en zilversmeden in ‘s-Hertogenbosch, liet hij het schild door Van Grinsven voor
keuring aanbieden. In 1804, het jaar waarin hij trouwde met Francisca van Tulder, verhuisde Johannes van
Gemert naar Tilburg. Hij vestigde zich als zilversmid
op de hoek van de Heuvelstraat en Langestraat.
Een ex voto uit het jaar 1792/1793 is overigens wel
opmerkelijk. De Hasseltse Kapel werd immers van
1743 tot 1794 door het dorpsbestuur verhuurd als
woning en herberg en stond tot 1796 leeg. In februari
van dat jaar werd besloten het gebouw zijn religieuze
functie terug te geven. De binnenmuren werden gesloopt, een nieuwe plavuizenvloer gelegd en verdere

herstelwerkzaamheden verricht. Op 30 april 1796
werd het huidige Mariabeeld in de kapel geplaatst en
werd het gebouw, voorlopig nog provisorisch, weer
als gebedshuis in gebruik genomen. Dit valt dus eigenlijk niet goed te rijmen met de datering van de
ex voto.

Negentiende-eeuwse schilden
Een hartvormig schild met een gegraveerde voorstelling van Maria en kind onder een zon werd in 1815
vervaardigd door de Bossche zilversmid Paulus van
Beugen. Van Beugen stond daar van 1765 tot 1835
ingeschreven bij het gilde van goud- en zilversmeden.
Naast het meesterteken zijn ook een gehalteteken en
de jaarletter F van 1815 op het schild afgeslagen.
Daarnaast in de helm de letter K, het onderscheidingsteken van het waarborgkantoor van ‘s-Hertogenbosch én het belastingteken, dat werd gebruikt in
de periode 1814-1893.
Een peervormig schild, afgezet met een parelrand,
is van de hand van de Bossche zilversmid Joannes

Hartvormig schild met een
gegraveerde voorstelling
van Maria en kind, in 1815
vervaardigd door de Bossche
zilversmid Paulus van Beu
gen. Onder: o.a. jaarletter en
meesterteken. (Foto’s 2020,
en coll. Ronald Peeters)

Blom, werkzaam in de periode 1816-1828. Zijn zoon
Henricus Blom vestigde zich in 1898 voor een korte
periode als zilversmid in de Mariastraat in Tilburg. In
1903 vertrok hij met zijn gezin naar Breda.
Een hartvormig schild, afgezet door een parelrand,
met een gegraveerde voorstelling van Jozef, Maria
en Jezus, met daarboven een duif is omstreeks 1825
vervaardigd te ‘s-Hertogenbosch door Johannes van
Grinsven.

Kalberg, Van Hooft en Jansen
Een klein hartvormig schildje, met een parelrandje en
een gegraveerde voorstelling van Maria en kind, werd
gemaakt door Alphons Kalberg. Kalberg was werkzaam in ‘s-Hertogenbosch, Berlicum en Vught. Tussen
1901 en 1906 was hij in Tilburg gevestigd. Een ander
hartvormig schild, gedateerd ca. 1885 en met een
parelrand waarboven een vlam, is ook van zijn hand.
Kalbergs zoon Johan was met een korte onderbreking
in Tilburg werkzaam van 1901 tot 1950.
De oudste ex voto van de
Hasseltse kapel uit 1792
of 1793, vervaardigd door
Johannes van Gemert. (Foto
coll. Stichting Hasseltse
kapel)

Een geheel glad hartvormig schild, zonder verdere
bewerkingen, is omstreeks 1915 vervaardigd door
W.N.H. van Hooft. Van 1897 tot 1921 was Van Hooft
werkzaam in ‘s-Hertogenbosch. Zijn atelier voor zilveren kerksieraden was gevestigd in de Ridderstraat.
Naast het meesterteken is het gehalteteken voor
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klein werk, het zogenaamde ‘zwaardje’, afgeslagen.
Een ander hartvormig schildje werd eveneens door
hem vervaardigd. Hierop zijn de teksten “Aan de
Zoete Lieve Vrouw” en “Liza v. Lieshout Tilb. 1917”
gegraveerd.
Een rechthoekig zilveren schildje met de tekst “7
maart 1938 uit dankbaarheid” is vervaardigd door de
Tilburgse zilversmid J.C. Jansen. Gegraveerd is de
voorstelling van de twee in dekens gewikkelde baby’s “Maria en Elisabeth”. Ook zijn op het schildje een
gehalteteken, het kantoorteken van ‘s-Hertogenbosch
(letter K) en de jaarletter D (1938) afgeslagen. Jansen
was slechts vier jaar in Tilburg werkzaam.

Ontbrekende merktekens
Op diverse ex voto’s is het belastingteken ‘V’ (in contour waarboven een kroon) afgeslagen. Dit is het
merkteken dat, voor buitenlandse en oude inlandse
werken, werd gebruikt in de periode 1814-1893. Ook
zijn er soms merktekens afgeslagen waarvan de betekenis niet duidelijk is. Veruit de meeste ex voto’s
zijn echter niet voorzien van merktekens.
De oorzaak hiervan is dat een ex voto meestal door de
opdrachtgever rechtstreeks werd besteld en afgeno-

Kroontjes en scepters

Interieur van de JHasselt
se kapel in 1927. (Foto
Schmidlin, coll. Regionaal
Archief Tilburg)
Mariabeeld Hasseltse kapel,
2020. (Foto en coll.
Ronald Peeters).
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men bij een plaatselijke zilversmid. Het voorwerp was
niet voor de handel bestemd. Om de kostprijs te drukken werd dan tussen opdrachtgever en zilversmid de
afspraak gemaakt het voorwerp niet voor keuring aan
te bieden. Overigens kende de verplichte keuring van
zilverwerk ook enkele uitzonderingen. ‘Kerkwerk’
was bijvoorbeeld in een bepaalde periode vrijgesteld
van keuringsplicht.

In 1812 werd de kapel vereerd met een gift te besteden aan “twee zilveren kroonen tot cieraat van het
be[e]lt van de Moeder Godts en haar kindeken”. In
een perkamenten kasboekje van de kapel staat dat
de kroontjes werden gemaakt door zilversmid Johan
van Gemert voor een bedrag van 55 gulden. Lang is
aldus aangenomen dat de kroontjes inderdaad vervaardigd zijn door Van Gemert, maar uit nader onderzoek blijkt het tegendeel. Op het kleinste kroontje
zijn namelijk een aantal merktekens afgeslagen. Om
te beginnen het meesterteken ‘BR’ van Bernardus
Rijke, werkzaam in ‘s-Hertogenbosch in de periode
1811-1825. Verder Franse departementale merktekens, het gehalteteken voor 800/1000 en het kantoorteken voor middelgroot zilverwerk. Jaarletters
werden in deze periode niet gebruikt. Op het grootste
kroontje zijn ook merktekens afgeslagen maar deze
zijn onleesbaar. Niet Van Gemert maar Bernardus Rijke dient als maker van de beide kroontjes te worden
beschouwd. Johannes van Gemert zal echter wel de
leverancier zijn geweest.
Maria kreeg eerder ook al een zilveren scepter. Deze
werd voor een bedrag van zeven gulden ca. 1796 gemaakt door de Tilburgse zilversmid Jan Backx. Backx’
werkzame periode als zilversmid duurde waarschijnlijk tot 1829, daarna was hij winkelier. Later werd
deze scepter door een andere vervangen. Op die
nieuwe scepter zijn een gehalteteken en twee meestertekens afgeslagen. Deze laatste zijn echter helaas
onleesbaar. Bij het vervangen van de scepter werd de
‘rijksappel’ die het kind vasthoudt gerepareerd.
Door de parochie Hasselt werd in 1902 een zilveren
miskelk geschonken aan de kapel. Een neogotische
kelk met een vergulde ‘cuppa‘, een gladde ‘stam’
en een onder andere met bladmotieven gegraveerde voet. Gegraveerd onder de voetrand is de tekst
“1879 7 juni 1904 Joh. Hamers”. Erop afgeslagen is
de jaarletter S, een onduidelijk kantoorteken en het
meesterteken ‘JH’. De firma Hamers was vanaf 1888
in Tilburg gevestigd; de winkel in de Nieuwlandstraat
en de werkplaats in de Langestraat. Daar is op nummer 51 ook nu nog boven de brede toegangsdeur
Johan Hamers’ lijfspreuk “Frappez Toujours” te bewonderen. Hamers overleed in 1941, waarna de zaak
werd voortgezet door zijn zoon Adriaan. Die was op
dat moment al enige tijd in het bedrijf werkzaam. In
de jaren vijftig emigreerde Adriaan Hamers naar de
Verenigde Staten om er een edelsmidse te beginnen.

Bronnen
-

F.J.M. van Puijenbroek, Eeuwen en uren in de Hasseltse Kapel
(Tilburg, 1972).

-

Catalogus Museum Jacob van Horne Weert.

-

Regionaal Archief Tilburg, kasboek Hasseltse Kapel.

-

Archief Gijs Schouten.
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George Bedaux e.a., MoNUmenten in Tilburg
301-400, deel 4 (Tilburg Heemkundekring
Tilborch, 2020), € 13,50.
Arnoud-Jan Bijsterveld, Ons Huis. Op zoek
naar een Joodse familie in Tilburg (Hilversum, Uitgeverij verloren, 2020), 480
blz., ISBN/EAN: 9789087048716, € 39,00.
Dit boek begint en eindigt met een riant
huis in een mooie straat in Tilburg. Nadat
de auteur en zijn echtgenoot het in 2000
hadden gekocht, ontdekte hij dat het Joodse
echtpaar Hans en Bertha Polak-Cohen het in
1928 had gebouwd. Toen de geschiedenis
van hun gezin langzaam boven water kwam,
bleek er een tragisch verhaal met het huis
verbonden te zijn: het verhaal van Bertram
Polak, de zoon van het echtpaar. Bertrams
familieleden vluchtten in mei 1940 naar Engeland, Bertram bleef achter. In december
1941 probeerde ook hij met drie vrienden
naar Engeland te ontsnappen, werd verraden en uiteindelijk op 17 augustus 1942 in
Auschwitz vermoord. Dit boek vertelt deze
geschiedenis en laat zien wat er gebeurt tijdens het achterhalen van het traumatische
verleden, niet alleen in de levens van de volgende generaties van de familie Polak maar
ook met de schrijver zelf.
Harry van Boxtel, Jan van Eyck en de Van
der Paele papegaai (Tilburg, Brandon Pers,
2020), € 14,50. Info: www.brandonpers.nl
Essay als bibliofiele uitgave (nr. 69). Sinds
zijn jeugd is de Tilburgse filosoof Harry van
Boxtel gegrepen door papegaaien, zij het
voornamelijk waar deze opduiken binnen
een cultuur- en kunsthistorische context.
Reeds in 1980 richtte hij het (digitale) papegaaienmuseum op (www.cubra.nl/PM/in-

dex.htm), waarop hij zijn trouvailles aan de
buitenwacht prijsgeeft.
Theo van Etten, Trots op Tilburg. Verzamelalbum van onze stad (Tilburg, 2020),
66 blz., geb., 324 losse plakplaatjes.
Uitgave van verzamelalbum met losse plaatjes, verkrijgbaar bij drie PLUS supermarkten
in Tilburg en samengesteld door Heemkundekring Tilborch en Stadsmuseum Tilburg,
met (historische) foto’s van Regionaal Archief Tilburg en Joep Vogels.
Len Jansens, ‘Huig Maaskant: Hoe een Rotterdammer de Brabanders aan een huis hielp’,
in: In Brabant, jrg. 3, 2020, nr. 3, p. 12-19.
Tilburg passim, o.a. panden Kunstacademie
en woningen Kruidenlaan en Marie Koenenlaan in Tilburg.
Bas Jongenelen, Problemen, dingen, zooi en
tribulaties. Een sonnettenkransenkrans (Ellemeet, Stichting Korreltje Zeezout, 2020),
ISBN/EAN: 9789464183184, € 22,50.
Tilburgse neerlandicus en auteur.
Kl uun, Fam ilieops telling ( Am s terda m , Lebo ws ki, 2020) , 352 blz . ,
ISBN/EAN: 9789048845286, € 22,99.
Raymond van de Klundert, kortweg Kluun, is
een uit Tilburg afkomstige auteur. De roman
speelt zich voor een groot deel af in Tilburg.
Erik van Os en Elle van Lieshout, TILburgerschap. Peerke Donders en Suriname. Doorlopende leerlijn erfgoededucatie Stadsmuseum Tilburg, (Tilburg, Stadsmuseum Tilburg,
2020), 32 blz., ISBN/EAN: 9789077643204.
Informatie: www.stadsmuseumtilburg.nl
Frank van Pamelen, Bravogeroep en
enthousiast gefluit (Amsterdam, Nijgh
& Van Ditmar, 2020), 144 blz., geb.,
ISBN/EAN: 9789038809199, € 17,50.
Tilburgse schrijver, dichter en cabaretier.

Overzicht uit 25 jaar gedichtenoeuvre.
Ronald Peeters, Zorgvlied, De Reit en De
Blaak (Tilburg, De Tilburgse Binding, 2020),
013BOEK deel 2, 184 blz., ISBN/EAN: 97890-828001-2-8, € 22,50.
Petra Robben, ‘”Daar in onze stad deze
tak van industrie beoefend werd.” De betekenis van lokale industrie in drie gemeentelijke museumcollecties’, in: In
Brabant, jrg. 3, 2020, nr. 3, p. 44-57.
Betreft museumcollecties van Eindhoven,
Tilburg (TextielMuseum) en Helmond.
De Rustende Jager Udenhout – Biezenmortel (Udenhout, Erfgoedcentrum ’t Schoor, 2020), ca. 750 foto’s,
€ 20,00. Verkrijgbaar bij Erfgoedcentrum ’t Schoor en bij De Rustende Jager.
Omdat de familie Klijn 100 jaar verbonden is
aan De Rustende Jager is dit jubileumboek
uitgebracht. Ook met hoofdstukken over de
natuur van De Loonse en Drunense duinen
en Den Brand.
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verbouwd tot koffiehuis De Korenbloem. De
nodige infrastructuur eist soms echter wel
z’n tol. Zo wordt het café van C.A. Franken
aan de Berkdijksestraat gesloopt als in 1957
de westelijke rijbaan van de Ringbaan wordt
aangelegd. De agrarische bestemming van
het eeuwenoude ‘Boerke Mutsaers’ kan na
de stadsuitbreiding niet meer worden gehandhaafd, maar als café-restaurant is het
nog altijd een herkenningspunt in de stad.

Paul Spapens (tekst) en Jofke van Loon (tekeningen), Maria in Tilburgse bevrijdingsmonumenten. Volksdevotie duizendvoudig
in straatbeeld (Tilburg, Kapel Onze Lieve
Vrouw ter Nood, 2020), 60 blz. en losse
fietskaart.
Nick J. Swart, 1980 – De plasserparadox
(Utrecht, Uitgeverij IJzer, 2020), 431 blz.,
ISBN/EAN: 978-90-8684-220-9, € 25,00.
Roman van Tilburgse auteur. 1980 is het
verhaal van de stad X-Burg (Tilburg) zoals
het nog niet is geboekstaafd, vanuit het
perspectief van jongeren in de alternatieve
scene, eind jaren ’70. Het is de tijd van het
activisme, het kraken en de nieuwe muziek,
waarin het persoonlijke politiek is en de
hoop op een betere wereld groot.
P.F. Thomése, Tilburg Trilogy (Amsterdam, Uitgeverij Prometheus, 2020), 696
blz., ISBN/EAN: 9789044646368, € 19,99.
P.F. Thomése’s Tilburgse vriend J. Kessels
groeide tegen zijn zin uit tot een heus cultfenomeen. Er kwamen de onvermijdelijke
t-shirts, speciale asbakken en een J. Kessels-fandag. En natuurlijk de verfilming: J.
Kessels: The Movie. Tilburg Trilogy is een
omnibus met alle drie de hilarische J. Kessels-romans.
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Over Unentse families. Beschrijvingen,
stambomen en verhalen van families uit
Udenhout en Biezenmortel, deel 3 (Udenhout, Erfgoedcentrum ’t Schoor Udenhout en Biezenmortel, 2020), 344 blz.,
ISBN/EAN: 978-90-78933-36-6, € 20,00.
De eerste twee delen verschenen in 2015.
Met deze uitgave erbij zijn er nu in totaal 55
families uit Udenhout en Biezenmortel uitgebreid beschreven. In deel 3 komen de families Van den Bersselaar, Blankers, Boom,
Bouwens, Brekelmans, Haen, Van Iersel, de
Jong, Van Kempen, Mathijssen, Swaans,
Verhoeven, Vermeer, Verschuuren, de Weijer
en de Werdt aan de orde.
Cees Vanwesenbeeck, ‘In Memoriam
Jan van Mosselveld (1926-2020)’, in:
In Brabant, jrg. 3, 2020, nr. 3, p. 78-79.
Van Mosselveld was in de jaren vijftig verbonden aan het Gemeentearchief van Tilburg en de Stichting Kunstkring. Hij publiceerde over de geschiedenis van Tilburg.
Ronald Peeters

Zorgvlied, de Reit en de Blaak
Volgens een inmiddels beproefd concept
wordt in het nieuwste ‘buurtboek’ van Ronald Peeters de geschiedenis van Zorgvlied,
de Reit en de Blaak behandeld. Ook over dit

stadsdeel in het zuidwesten van de stad zijn
mooie verhalen te vertellen. Sneller dan veel
andere wijken heeft dit deel van Tilburg zich
ontwikkeld. Het is nog steeds misschien wel
het groenste stuk van de stad, maar honderd jaar geleden was het vooral nog een
landelijk gebied met her en der wat waterlopen, vennetjes en boerderijen. De spoorlijn
snijdt het gehucht de Reit sinds 1863 doormidden en een paar jaar later wordt ook het
Bels Lijntje in gebruik genomen. Van oorsprong een particulier initiatief wordt (het
Nederlandse deel van) dit spoor overigens
pas in 1898 een overheidsonderneming.
In 1958 werd de lijn in het kader van het
Tilburgse hoogspoorplan verlegd. Al veertig
jaar voor de komst van het spoor werd de
belangrijkste wegverbinding, de Bredaseweg, aangelegd.
Vanaf 1918 gaat het hard met de ruimtelijke ontwikkeling van de Reit en omgeving. Het Tilburgse Uitbreidingsplan wordt
aangenomen en plannen voor een heus
‘universiteitskwartier’ worden ontwikkeld.
In dit boek is veel aandacht voor ‘gewone’
woningbouw. Op vele tientallen foto’s is
te zien hoe het gebied steeds meer bij de
stad getrokken wordt. Maar ook is er aandacht voor bekende en vaak monumentale
gebouwen zoals Mariëngaarde en café De
Vier Winden. Dit café overleeft de Tweede
Wereldoorlog niet, maar een Vierwindenlaan
is er nog altijd wel. Even verderop staat ook
nog steeds het pand dat omstreeks 1930
werd gebouwd als café en dat sinds de
jaren ‘60 bekend staat als La Cabana. Sowieso valt op dat er niet alleen gaandeweg
meer huizen, maar ook steeds meer horecagelegenheden komen. Het Dorstig Hert
wordt dan weliswaar in het midden van de
negentiende eeuw als woonhuis gebouwd,
sinds de jaren ‘20 heeft het een horecafunctie. De Korenbloemstraat is genoemd naar
de negentiende-eeuwse boerderij De Korenbloem aan de Bredaseweg. Deze boerderij van Andreas Lemmens wordt in 1923

Het agrarisch karakter gaat definitief tot het
verleden behoren als na de Tweede Wereldoorlog de wederopbouw vorm wordt gegeven. Ten zuiden van het westelijke gedeelte
van de Berkdijksestraat (nu Burgemeester
Van de Mortelplein) worden veel nieuwe
huizen gebouwd, waardoor de laatste boerderijen daar verdwijnen. Een paar decennia
later wordt ook de Blaakboerderij langzaam
maar zeker ingesloten door nieuwe bebouwing. Het stedenbouwkundig plan De Blaak
dateert uit de jaren zeventig. Pas aan het
einde van die jaren wordt daadwerkelijk met
de bouw van deze nieuwe wijk begonnen,
de eerste huizen worden in 1978 betrokken.
In het tweede gedeelte van het boek komen
naast De Blaak andere plekken in ‘het buitengebied’ aan de orde. Bijvoorbeeld de opvallende villa’s aan de Delmerweg, vlak bij
het dierenpark en de Oude Warande. Deze
panden zijn in de jaren ‘40 gebouwd, maar
moeten na de aanleg van De Reit zo’n vijftien jaar later weer worden gesloopt.
Naast de meer grootschalige woningbouw
worden er in het boek ook enkele bijzondere
panden van bekende architecten afgebeeld
en beschreven. Zo ontwerpt architect W.M.
Dudok in 1936 een aantal woningen in de
Burgemeester Van Meursstraat. Van de
hand van de Tilburgse architect Jos Schijvens zijn de aan het Burgemeester Van de
Mortelplein gelegen buurtwinkels met bovenliggende appartementen. Onder architectuur van eveneens Tilburgse Jos. Bedaux
verscheen buiten het universiteitsterrein
aan de Professor Cobbenhagenlaan midden jaren ‘60 een cluster van verschillende panden. Mariëngaarde werd in de jaren
1934-1935 ontworpen door Amsterdamse
architect A.J. Kropholler. Hier speelt zich
het meest dramatische voorval uit de geschiedenis van Zorgvlied af. Want tien jaar
na de bouw, in februari 1945, verwoest een
Duitse V1 de kapel van het pension volledig. Dit met maar liefst 22 doden tot gevolg.
Het boek wordt afgesloten met een paar
thematische onderwerpen. Er zijn veel en
mooie foto’s (vaak afkomstig van particulieren) opgenomen over het verenigings- en

religieus leven, sport, onderwijs, zorg en het
bedrijfsleven. Ook is er plaats voor de impact die de oorlog en de bevrijding hadden
op het dagelijks leven. Zo blijft dus ook het
trieste lot van de aan de Bredaseweg wonende Joodse familie Mendels niet onvermeld.
Sander van Bladel
Ronald Peeters, Zorgvlied, De Reit en De
Blaak (Tilburg, De Tilburgse Binding, 2020),
013BOEK deel 2, 184 blz., ISBN/EAN: 97890-828001-2-8, € 22,50.

Van Willem II naar
Roze Maandag
Luc Brants schreef een buitengewoon boeiende studie over de homoseksualiteit in Tilburg: Van Willem II naar Roze Maandag. De
zichtbaarheid van homoseksualiteit, sekseen gedenderdiversiteit in Tilburg. De titel van
dit boek refereert aan twee zaken die Tilburg
na aan het hart liggen. Willem II en Roze
Maandag. Luc Brants gebruikt ze om zijn
studie in tijd te markeren. De eerste noemt
hij de bekendste Tilburger ooit, al zou m.i.
Vincent van Gogh daar internationaal wat
meer voor in aanmerking komen. En Roze
Maandag hoort bij de jaarlijkse kermis waar
vanaf 1990 de maandag als feestdag met
massaal aanwezige homo’s en lesbo’s gold.
De prins van Oranje en latere koning Willem II heeft in Tilburg een bijzondere plaats,
vooral door het feit dat hij zich sterk verbonden voelde met de stad, er vanaf 1831
veelvuldig verbleef en er – voor een meer
comfortabel verblijf – een geheel nieuw paleis liet bouwen. Dat paleis, waar de op 17
maart 1849 gestorven Willem nooit gewoond
heeft, is een van de vele herinneringen in de
stad aan hem. De professionele voetbalclub,
Koning Willem II, geschilderd door J.A. Kruseman in
1839. (Coll. Rijksmuseum, Amsterdam)

de middelbare school, de straat in het centrum en het standbeeld op de Heuvel zijn de
meest bekende zaken. Iedere Tilburger kan
ze moeiteloos opnoemen. Lang ging ook het
verhaal dat Willem allerlei nazaten had in de
stad voortgekomen uit affaires die hij gehad
zou hebben. Een hardnekkig gerucht, een
mythe zelfs, die al vanaf het midden van de
19e eeuw leefde, waarbij de historie zo nu
en dan ook geweld aan werd gedaan, zoals
ook Brants schrijft. De lijvige studie Koning
Willem II (1792-1849) van Jeroen van Zanten uit 2013 wierp een ander licht op de persoon van Willem. Niet alleen vrouwen, maar
ook mannen genoten warme belangstelling
van de koning. Over zijn biseksualiteit gingen in Tilburg geen geruchten, maar geheel
onbekend was het niet in Nederland, getuige de chantage waar de prins en later de
vorst aan bloot stond. Brants noemt Willem
II de eerste Tilburger waarvan bekend is dat
hij homoseksuele gevoelens had. Uiteraard
waren die er links en rechts ongetwijfeld
al eerder, maar Willem leent zich door zijn
hoge positie uitermate goed om een tijdsmarkering aan te brengen.
Brants heeft zijn boek in acht hoofdstukken
ingedeeld die gekoppeld zijn aan jaartallen.
1. 1831-1849 de zichtbaarheid van Willem
II met zaken die hierboven zijn aangehaald.
2. 1849-1910 Zwijgen over een nauwelijks
zichtbaar fenomeen. 3. 1910-1940 negatieve zichtbaarheid artikel 248bis. 4. 19401944 de bezetting. 5. 1944-1961 tegen de
verdrukking in. 6. 1961-1971 de ban gebroken. 7. 1971-1990 van onzichtbaarheid naar
vaste waarde. 8. 1990-2020 Roze Maandag.
De hoofdstuktitels geven goed weer wat er
in een bepaalde periode als hoofdlijn speelde. Inhoudelijk gaat het per periode over
algemene zaken zoals hoe er (in het zeer
katholieke Tilburg) tegen homoseksualiteit
werd aangekeken, maar ook heel specifiek
over ‘affaires’ die zich voordeden. Bekende,
maar vooral ook minder bekende zaken.
Daarbij heeft Brants nadrukkelijk gebruikt
gemaakt van de archieven van de gemeentepolitie in Tilburg en rechtbankverslagen
van de rechtbank in Breda waar Tilburgse
zedenzaken werden behandeld. Voor de
laatste decennia, zeg maar vanaf de jaren
zeventig van de 20e eeuw, komen daar andere bronnen bij zoals kranten en interviews
met betrokkenen. Die laatste zijn soms met
statement in het boek in beeld. Ook particuliere collecties (al dan niet ondergebracht
bij het Regionaal Archief Tilburg) spelen dan
een grote rol. Gelukkig zijn er steeds mensen geweest die bepaalde zaken bijhielden
en verzamelden, anders dan de officiële

stukken. De waarde daarvan kan niet onderschat worden zo laat deze studie weer zien.
Het geeft bijvoorbeeld een goed beeld van
allerlei organisaties, pamfletten, krantjes en
samenkomsten. Maar ook van horecagelegenheden die in het homoseksuele circuit
een rol speelden. Soms opsommend, maar
voor een goed beeld bijzonder waardevol.
Komen we op de andere afbakening Roze
Maandag. Volgens de studie van Brants op
23 juli 1990 begonnen als een soort grapje:
‘Tilburg. Roze Maandag op het kermisterrein’ stond er op een teletekstpagina van de
Gay Krant. Pas later zou het een grote omvang krijgen en nog later ging de gemeente
zich er intensief mee bemoeien in de kermispromotie. De affaires die er in de eerste
jaren rond Roze Maandag waren, worden
door Brants (uiteraard) ook genoemd. In zijn
conclusie zegt Brants dat ‘Roze Maandag en
daarmee ook homoseksualiteit, onderdeel is
geworden van de Tilburgse stadsidentiteit.
En verderop: ‘Daarmee zijn niet alle problemen rondom acceptatie voorbij, maar
de situatie is niet te vergelijken met die
van, pakweg, de jaren vijftig van de twintigste eeuw, laat staan met die van 1831.’
Het boek is fraai uitgegeven en rijk voorzien
van illustraties.
Henk van Doremalen
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.

Peerke en het verdeelde
verleden

Eerder dit jaar nam Petra Robben in haar
artikel in dit tijdschrift de veranderende
waardering voor het Petrus Donders-standbeeld onder de loep. Ze ging in op de totstandkoming van het standbeeld, dit tegen
de achtergrond van de zich in het interbellum ontwikkelende ‘missionarisromantiek’.
Aan de waardering voor én de positie van
Donders werd decennialang niet getornd,
de zaligverklaarde Tilburger leek onaantastbaar. Maar in de eenentwintigste eeuw, en
zeker de laatste paar jaar, zien we het debat
toenemen over racisme en de raciale ongelijkheid die in standbeelden als deze wordt
verbeeld. Dat dit debat in Tilburg nog steeds
‘sluimerend’ is blijkt uit een essay dat werd
gepubliceerd in een in april 2020 uitgegeven bundel.
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maar ook als waarde, en als woord om een
bijzondere dimensie van de werkelijkheid te
benoemen, namelijk die van het verleden.

Man zonder naam. Beeld Petrus Donders
Wilhelminapark. (Foto Herman Fitters)
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Heilzame verwerking van het slavernijverleden voor ‘wit’ en ‘zwart’ is een uitgave van
de Stichting Lutherse Uitgeverij en Boekhandel. Het is de neerslag van een symposium, dat onderdeel is van een breder initiatief dat werd genomen door drie partijen:
twee Amsterdamse kerken en NiNSee, het
Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis. Het eerste deel van het
boek bevat de vier winnende essays van een
wedstrijd die in het voorjaar van 2019 werd
uitgeschreven rondom de slagwoorden ‘kerken, slavernijverleden en bewustwording’.
Er werd een eerste prijs toegekend en drie
andere prijzen. Een bijdrage van een van die
winnaars is van de hand van Herman Fitters,
de Tilburger die met een opiniestuk in het
Brabants Dagblad in januari 2018 de discussie in Tilburg aanzwengelde.
Want hoe je het ook wendt of keert, ook Tilburg is een stad met een koloniaal verleden. Fitters vraagt zich in de inleiding van
zijn essay terecht af wat er na een kritische
analyse overblijft van de biografie van ‘Peerke’ Donders. Belangrijker vindt hij echter de
vraag wat te doen met het (materieel) erfgoed van Donders als plaatselijk icoon. Wat
moet er gebeuren met het rijksmonument uit
1926, zijn standbeeld? Het beeld zit immers
vol grotendeels vervlogen symboliek en is
niet bepaald realistisch. Weinigen zullen het
betwisten dat naast het bedrijfsleven en de
overheid ook de kerk het systeem van de
trans-Atlantische slavernij heeft gesteund.
In hoeverre zijn daarin echter mensen als
Petrus Donders individueel verantwoordelijk? Volgens de gangbare definitie van erfgoed zoals verwoord door dr. Willem Frijhoff
dringt erfgoed zich aan ons op als product,

Fitters beschouwt missionarissen als Petrus
Donders als exponenten van ‘Rooms-Katholiek cultuurimperialisme’. Met weinig of
geen respect voor andersdenkenden droegen zij aldus bij aan een eurocentrische
machtspolitiek. Overigens was er al bij oprichting enige kritiek op het beeld, de socialistische minderheid in de stad zag het
liever niet komen. In de jaren tachtig was
het bovendien maatschappelijk aanvaard de
vermeende ‘rijkheid’ van het Roomse Leven
ter discussie te stellen. Daarna constateert
Herman Fitters echter een reactionaire ontwikkeling. Samen met Willem II en de Kruikenzeiker wordt ‘Peerke’ immers door velen
nog steeds beschouwd als een van de ‘sterke merken’ van de stad. Maar zonder per se
te willen pleiten voor het laten verdwijnen
van dit sterke merk, zou het zich niet ook
aan kunnen passen?
Als pleitbezorger voor verandering maakt
Fitters in zijn artikel een aantal sterke punten. De kracht van een icoon zit hem immers
juist in de verscheidenheid van verhalen, ook
de kritische, de dekoloniale en de niet-confessionele. Hij slaat in zijn geestdrift echter
toch ook een paar keer de plank een beetje
mis. De parallel die wordt gemaakt met de
kerstening van ongelovige Friezen ten tijde
van Willibrord en Bonifatius is in dit artikel
niet op zijn plaats. Ook is het te gemakkelijk
de doelstelling(en) van het in 2013 opgerichte Pacte des Cygnes eendimensionaal te
noemen en deze op één lijn te stellen met
de Brabantia Nostra-beweging van de jaren
dertig en veertig. Maar heeft oud-politicus
Jan Pronk niet gewoon gelijk als hij in een
bespreking van Heilzaam Verleden stelt dat
de lokale (rooms-katholieke) lobby in Tilburg zich tegen beter weten in verzet tegen
verplaatsing van het standbeeld? Bij de herwaardering van identiteit zou geen plaats
moeten zijn voor onkritische nostalgie. Een
heroplevend lokaal en regionaal zelfbewustzijn kan best samengaan met het erkennen
van fouten uit het verleden. Stadsmuseum
Tilburg ontwikkelde recent met een tweetal
stichtingen een werkboekje met de titel Tilburgerschap. Peerke Donders en Suriname,
en binnen de gemeente wordt er al enige
tijd gepraat over het oprichten van een slavernijmonument. Maar iets meer lef om tot
een beslissing te komen met betrekking tot
het Petrus Donders-standbeeld is hiernaast
toch ook niet te veel gevraagd?
Sander van Bladel

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.

Doorlopende leerlijn erfgoededucatie Stadsmuseum Tilburg
‘Wie was Peerke Donders?’ zo luidt de
eerste vraag in het werkboekje TILburgerschap. Peerke Donders en Suriname dat
Stadsmuseum Tilburg ontwikkelde in samenwerking met de stichtingen Comité 30
juni – 1 juli, Gedeeld Verleden, Gezamenlijke Toekomst Tilburg en Petrus Donders
Tilburg. Het standbeeld van Peerke Donders
en de geknielde man is het uitgangspunt
voor een programma rondom burgerschap,
ofwel Tilburgerschap. Hoewel Peerke in de
negentiende eeuw het woord burgerschap
niet kende, gedroeg hij zich wel zo. Dat vonden de Tilburgers voorbeeldstellend, en zij
richtten in 1926 een standbeeld op aan het
Wilhelminapark.
Burgerschap heeft ook te maken met vrijheid van geloof en gelijke kansen in de
samenleving. De kinderboekenauteurs Erik
van Os en Elle van Lieshout nemen de leerlingen dan ook mee naar Suriname in de
negentiende eeuw. Quarantaine (‘ka-rantè-ne’) en kolonialisme (‘ko-lo-ni-a-lis-me’)
worden speels uitgelegd aan kinderen van
groep 6, de beoogde doelgroep van het educatieve programma. Een mensenmarkt, slavernij en ‘tot-slaaf-gemaakten’ zijn begrippen die aan bod komen. Mensen in Curaçao
en Suriname kwamen in opstand tegen het
systeem van de slavernij. Zij streden voor
vrijheid en gelijke kansen.
Een tweede aspect gaat over de vrijheid van
godsdienst, die Peerke niet helemaal goed
had begrepen volgens Van Lieshout en Van
Os. ‘Jezus en God waren voor hem het enige, echte geloof.’ Aangezien de hedendaagse schoolklassen allesbehalve homogeen
zijn qua godsdienst, is er in het boekje dan
ook aandacht voor diverse geloven en wordt
ook het ‘nergens-in-geloven’ genoemd.
Slaaf gemaakt, beroemd gemaakt en held
gemaakt, dat alles komt aan bod. Het
standbeeld aan het Wilhelminapark wordt
vandaag de dag vanuit diverse invalshoeken gewaardeerd, wat illustrator Jeroen de
Leijer op een voor leerlingen toegankelijke

lot van Bertram Polak en zijn vrienden gedurende de periode 1941-1942. Ook het
proces van onteigening van familiebedrijf en
bezittingen van de Polaks wordt uitgebreid
beschreven. De familie Polak – behalve Bertram die in het Nederlandse leger vocht –
wist tijdens de meidagen van 1940, net op
tijd, via IJmuiden te ontsnappen naar Engeland en vervolgens naar de Verenigde Staten. Bertram kwam terug in een leeg huis.
Tevergeefs probeerde hij naar Cuba te emigreren. Samen met enkele vrienden, Fred de
Wit, Bobby en Tineke Speer plande hij een
oversteek naar Engeland. Op 9 december
1941 werden ze gearresteerd. Via Scheveningen, Amersfoort en Westerbork kwamen
Bertrand en zijn companen in Auschwitz terecht. Op 17 augustus 1942 werd Bertram
vermoord in Auschwitz-Birkenau.

Drie boekjes uit de serie doorlopende leerlijn van Stadsmuseum Tilburg, 2020.
(Foto Jan van Oevelen)

manier heeft verbeeld.
Het boekje Tilburgerschap is een onderdeel
van de doorlopende leerlijn ErfgoedEducatie
waarin thema’s uit Tilburg worden belicht
voor leerlingen van het basisonderwijs. In
2018 en 2019 ontwikkelde Stadsmuseum
Tilburg het programma ‘Wij Herdenken en
Vieren’ over vrede, veiligheid en vluchtelingen met de Tweede Wereldoorlog als
uitgangspunt. De serie educatieve uitgaven
is begonnen met een stickerboek in 2017
over het koningshuis, koning Willem Alexander en zijn voorganger koning Willem II. ‘Op
zoek naar de wortels van Oranje,’ zo luidde
destijds de titel.
Onderwijs in cultureel erfgoed gaat uit van
materiële en immateriële sporen uit het
verleden, op het gebied van geschiedenis
en cultuur, die de moeite waard zijn om te
bewaren voor de toekomst. Leerlingen ervaren dat hun eigen omgeving betekenisvol is
en dat het cultureel erfgoed met henzelf te
maken heeft.
Petra Robben

Erik van Os en Elle van Lieshout, TILburgerschap. Peerke Donders en Suriname. Doorlopende leerlijn erfgoededucatie Stadsmuseum Tilburg, (Tilburg, Stadsmuseum Tilburg,
2020), 32 blz., ISBN/EAN: 9789077643204.
Informatie: www.stadsmuseumtilburg.nl

Ons huis. Op zoek naar een
Joodse familie in Tilburg
Omstreeks de eeuwwisseling kochten Arnoud-Jan Bijsterveld en zijn partner een riant
oud huis in de Tilburgse ziekenhuisbuurt in
Tilburg. Nieuwsgierig naar de geschiedenis
en de vorige bewoners van zijn huis, is de
auteur onderzoek gaan doen. In 2016 resulteerde dit in de indrukwekkende publicatie
House of memories. Uncovering the past of
a Dutch Jewish family. Nu, in 2020, is er de
Nederlandse versie, Ons huis. Op zoek naar
een Joodse familie in Tilburg.
Ons Huis is – net als House of memories,
chronologisch opgebouwd uit drie delen:
voor, tijdens en na de oorlog. Centraal staat
de familie Polak, en met name Bertram Polak (1918-1942).
In 1928 liet huidenhandelaar Max Henri
‘Hans’ Polak (1888-1942) een huis bouwen
aan de Prof. Dondersstraat, waarin hij ging
wonen met zijn echtgenote Bertha Cohen
(1895-1993) en hun vier kinderen, Bertram,
Floortje, Leonie en Wiesje. Zijn oudere broer
Alfred woonde met zijn gezin in dezelfde
straat, op nog geen steenworp afstand. Het
eerste deel van Ons huis laat de lezer kennismaken met de familie Polak, van 1878 tot
aan het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1940.
Het tweede deel van het boek bestrijkt de
periode tijdens de oorlog en gaat in op het

Het derde deel van Ons Huis beschrijft de
periode na de oorlog; de zoektocht van de
Polaks om uit te zoeken wat er met Bertram
gebeurd is, het wel en wee van de familie
Polak en het moeizame traject van restitutie. Ons huis is een diepgravend en gedetailleerd boek; een microgeschiedenis van
de Holocaust. De auteur, die nabestaanden,
familie en bekenden van Bertram Polak wist
op te sporen, heeft gebruik kunnen maken
van veel foto’s, familiepapieren en correspondentie die het boek veel meerwaarde
geven.
Astrid de Beer

Arnoud-Jan Bijsterveld, Ons Huis. Op zoek
naar een Joodse familie in Tilburg (Hilversum, Uitgeverij verloren, 2020), 480 blz.,
ISBN/EAN: 9789087048716, € 39,00.
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