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Het ‘Blauwe Gebouw’ van de voormalige Sociale Dienst (architect Jac. van Oers, 1978) op de hoek NS-Plein en Burgemeester
Brokxlaan, staat op het punt gesloopt te worden. (Foto: Jan van Oevelen, 2021)
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Voorheen Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur

Erfgoed Magazine Tilburg
De periode tussen het begin van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw kan je
toch wel met recht de ‘gouden eeuw’ van Tilburg noemen. Meestal proberen we in dit magazine ook aan onderwerpen van daarvoor aandacht te besteden, en ook de naoorlogse jaren van
de twintigste eeuw blijven meestal niet onbelicht. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat
we deze keer in die opzet echter nauwelijks zijn geslaagd. Bijna zonder uitzondering gaan alle
artikelen nu over (een deel van) de glorietijd van de stad.
De artikelen van Petra Robben, Teuntje van de Wouw en Luud de
Brouwer hebben alledrie een aspect van het welbekende ‘Rijke
Roomsche Leven’ als onderwerp. Robben schrijft over het honderdjarige Heilig Hartbeeld op de Heuvel en De Brouwer over zijn jonggestorven heeroom, Van de Wouw belicht het verdwenen beroep van de
‘suisse’.
De stedelijke textielgeschiedenis mag ook nu niet ontbreken. In haar
artikel over de ‘BEKA-broers’ Van den Bergh doet gemeentearchivaris
Yvonne Welings een tragische broedertwist uit de doeken. Ook Ton
Wagemakers stelt in ‘Wolkat, het verleden was de toekomst’ op een
verrassende manier de Tilburgse textiel centraal.
Verder in dit tijdschrift een bijdrage over sportgeschiedenis (Henk van Doremalen over de
Willem II-jubileumboeken) en een boekhistorische verkenning (door Ronald Peeters) over
de leden van de familie Van Gemert. Over 110-jarige, maar nog immer actieve, erfgoed
vereniging Heemschut schrijft Miriam van den Dries. Traditioneel sluiten we ook nu af
met ‘Tilburg kort’.
Wij wensen u veel lees- en kijkplezier.
De redactie

Inhoud
4

8
15
19
22
25
28
31
35

Miriam van den Dries: “Meer dan alleen redden en behouden”. 110 jaar Erfgoedvereniging
Heemschut
Ronald Peeters: De Tilburgse boekverkopers, drukkers en uitgevers Van Gemert, 1805-1844.
Een boekhistorische verkenning
Petra Robben: 1921-2021 Honderd jaar H. Hartbeeld op de Heuvel. Hulde aan de Koning
der Eeuwen
Yvonne Welings: Een tragische broedertwist in de Tilburgse textielindustrie
Teuntje van de Wouw: Eerbied in Gods huis. Tilburg in beeld: Het verdwenen ambt van
de suisse
Ton Wagemakers: Wolkat, het verleden was de toekomst …
Henk van Doremalen: ‘…met je beroemde kleuren’. Voetbalclub Willem II en de
jubileumuitgaven
Luud de Brouwer: Mijn Heeroom: Mathieu de Brouwer
Tilburg kort: Tilburg signalement XCIX / Luc Brants wint Lanciersprijs 2021 / Koning
Willem II en Tilburg. Een wandeling en meer / Het nieuwe ritme van Tilburg / Tussen Goirke,
Hoefstraat, Groeseind en Veldhoven
Erfgoed Magazine Tilburg | December 2021 | 3

Het als ‘De Apenrots’
bekend staande
structuralistische
OMO-gebouw aan
de Apennijnenweg,
gefotografeerd voor
de sloop in 2020.
(Foto: Joep Vogels)

110 jaar Erfgoedvereniging Heemschut

“Meer dan alleen
redden en behouden”
Miriam van den Dries*

* Miriam van den
Dries studeerde
Kunstgeschiedenis en
Architectuur in Nijme
gen. Ze is adviseur van
Heemschut NoordBrabant en schrijft
bijdragen voor magazine
Heemschut. Ook is ze
lid van de werkgroep
Monumenten van
Heemkundekring
Tilborch.

Erfgoedvereniging Heemschut is in 1911 opgericht als Den Bond Heemschut.
De zorg voor de schoonheid van Nederland werd centraal gesteld. De Bond is
tegen de grootschalige nieuwbouw van eind negentiende eeuw, tegen de ontmanteling van vestingsteden en tegen afbraak in historische stadskernen. De
eerste 25 jaar houdt Heemschut zich vooral bezig met het adviseren over aangepaste nieuwbouw.
Heemschut krijgt rijkssubsidie om gemeenten die nog geen eigen schoonheidscommissie hebben te ondersteunen en te adviseren.
Later richt Heemschut zich vooral op het
redden van gebouwen en gebieden.
Net als een heemkundekring draagt
Heemschut de naam ‘heem’ in zich. Dat
heemkundekringen zichzelf ook erfgoedverenigingen zijn gaan noemen maakt het
onderscheid er niet makkelijker op. Het
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grootste verschil is dat een heemkundekring lokaal en streekeigen werkt en zich
ook bezighoudt met immaterieel erfgoed
(cultuuruitingen die worden beleefd als
erfgoed). De focus van Heemschut ligt meer
op architectuur en het gebouwde, alhoewel
ook cultuurlandschap erbij betrokken wordt.
Aanvullend is Heemschut een landelijke
vereniging.

Stadskantoor I met
rechts het PaleisRaadhuis en op
de voorgrond de
betonnen fontein
van Beljon, 1993.
(Foto Multivision
& Partners, coll.
Regionaal Archief
Tilburg)

Actieve organisatie
Vanaf 1918 wordt het magazine Heemschut
uitgegeven. In eerste instantie was het een
tweemaandelijks blad, later een maandblad.
Tegenwoordig verschijnt het magazine vier
keer per jaar en is er ook een digitale nieuwsbrief. Je kunt Heemschut ondersteunen door
lid te worden of je kunt actief worden in verschillende commissies. Erfgoedvereniging
Heemschut heeft bijna vijfduizend leden,
waarvan er zo’n driehonderd in NoordBrabant wonen.

Nog steeds dezelfde doelstelling
In 1924 wordt al geschreven: “Heemschut
wil raden, overleg plegen, de o(o)gen openen. Wil niet alleen redden en behouden”.
Eigenlijk is de doelstelling nog steeds
dezelfde. Bewustwording creëren, advies
geven, en overleggen. Proberen te laten zien
wat op termijn de moeite van het behouden
waard is. Niet altijd is dit meteen duidelijk
en veel van wat hedendaags is, wordt niet
op waarde geschat. Dat de grachten van
Amsterdam dichtgegooid zouden worden is
nu onvoorstelbaar, toch heeft het niet veel

Heemschut is een vrijwilligersorganisatie met een hoofdkantoor in Amster
dam. Er wordt gewerkt met provinciale
commissies. Op zowel landelijk als
regionaal/lokaal erfgoedbeleid oefent
men invloed uit. Er wordt samengewerkt met onder andere de Rijksdienst
voor Cultureel Erfgoed, provincies en
gemeenten. Via sociale media wordt
aandacht gevraagd voor actuele zaken.
Ook via Nieuwsbrieven en het magazine
Heemschut probeert men bewustwording
te stimuleren en draagvlak voor erfgoed
te creëren. Heemschut ontvangt meldingen van bezorgde burgers (leden en niet-
leden) en bekijkt of en wat Heemschut
bij kan dragen aan een oplossing.

Heemschut.
Maandblad van den
Bond Heemschut, uit
1937. (Foto: Miriam
van den Dries)
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Het NS-station aan
de Spoorlaan, ontworpen door ir. Koen
van der Gaast in
1965. (Foto: Ronald
Peeters)

“De Werkplaats van de Spoorwegen
(D’n Atelier) werd na sluiting gezien als
‘oude meuk’, dat het beste meteen gesloopt
zou moeten worden. Nu is de Tilburger
trots op de Spoorzone en is de LocHal
een publiekstrekker.”
gescheeld of ze waren er niet meer. Mede
door inzet van Den Bond Heemschut is dit
scenario gestopt. Ook de demping van de
Binnendieze in ’s-Hertogenbosch is ternauwernood afgewend, mede door Heemschut.
De Tilburgse Piushaven was bijna gedempt.
Dit is onder meer voorkomen door de stichting Behoud Piushaven.
Men is niet altijd in staat te zien wat waardevol is en waardering verandert door de tijd
heen. De Werkplaats van de Spoorwegen
(D’n Atelier) werd na sluiting gezien als
‘oude meuk, dat het best meteen gesloopt
zou moeten worden’. Tegenwoordig is
de Tilburger trots op de Spoorzone en is
de LocHal een publiekstrekker. Ook de
Piushaven is een gebied geworden waar
Tilburg trots op is en waar velen graag ver6 | Erfgoed Magazine Tilburg | December 2021

blijven, al dan niet op een terras. Iets meer
dan tien jaar terug was dit een gebied waar
‘men niet dood gevonden wilde worden’. Dat
de waardering er niet altijd is op het moment
van sloop maakt het behoud van bijzondere
gebouwen en gebieden moeilijk.
Draagvlak soms moeilijk te vinden
Vooral de architectuur van na 1965 is niet
altijd erg geliefd bij het publiek. Draagvlak
is moeilijker te vinden en mede hierdoor
is behoud niet altijd mogelijk. Heemschut
heeft zich de laatste jaren sterk gemaakt voor
objecten uit deze periode, dit vaak in samenwerking met Heemkundekring Tilborch en
het Cuypersgenootschap. De nieuwe functie van het modernistische Stadskantoor 1
(bouwjaar 1965), met winkels in de plint,
heeft niet de voorkeur van de erfgoedorganisaties. Men ijvert juist voor behoud
van architectuur én functie van ‘de zwarte
doos van Kraaijvanger’. Maar zeker het lage
gedeelte van het Stadskantoor is al van uiterlijk veranderd, met nu meer verticale dan
horizontale effecten. De zwarte gevelplaten
zijn wel gebleven en de ruimten in de plint
staan nog steeds leeg.
Wellicht tegen beter weten in wordt gehoopt
dat de voormalige Sociale Dienst (Jac. van
Oers, 1978) behouden kan blijven. Het

‘Blauwe Gebouw’ aan het NS-plein staat
namelijk op het punt gesloopt te worden. Het als ‘De Apenrots’ bekendstaande
structuralistische OMO-gebouw aan de
Apennijnenweg (Eduard van Wesemael,
1980) onderging dit lot al eerder.
Van de wederopbouwarchitectuur (19451965) is al wel het een en ander aangewezen
als monument. Opvallende gebouwen uit
deze tijd zijn het NS–station (Koen van
der Gaast, 1965), de Schouwburg (Bijvoet
en Holt, 1961) en het Kantongerecht (Jos.
Bedaux, 1969). Ook gereedschapswinkel
Maas aan de Goirkestraat is vanwege zijn
uitzonderlijk moderne bouwstijl, met
enorme raamvlakken, aangewezen als
monument. Heemschut heeft in samenwerking met de Heemkundekring en het
Cuypersgenootschap voor deze panden
voorstellen gedaan aan de gemeente Tilburg.
Ook voor oudere en eerdere aanwijzingen is
er overleg geweest tussen Heemschut en de
gemeente. Duidelijk is dat eind negentiende-eeuwse en begin twintigste-eeuwse architectuur sneller op bijval kan rekenen dan de
modernere varianten. Mooie geveltjes met
gedetailleerde uitwerkingen vallen eerder in
de smaak.
Herwaardering religieus erfgoed
Er zijn verschillende categorieën monumenten. Naast gebouwen wordt ook de oudere
industriële architectuur, zoals bruggen,
sluizen en wegen tegenwoordig redelijk
snel gewaardeerd. Alleen voor industriële
architectuur van ná 1965, zoals de Tomadofabrieken in Etten–Leur, geldt dit vaak niet.
Hier heeft Heemschut actie gevoerd voor
behoud. Heemschut maakt zich sterk om
beleid te maken voor religieus erfgoed en
heeft hiervoor ook gemeenten aangespoord
om een kerkenvisie te maken. De bewustwording m.b.t. kerken en kloosters is gegroeid.
Men zoekt meer naar wat mogelijk is.
Bij grote complexen met veel grond zoals
kloosters, maar ook kastelen en landgoederen, valt dan snel te horen dat een economische drager nodig is vanwege de financiële
haalbaarheid. Het bouwen van nieuwbouw
bij en op deze dikwijls rijksmonumentale
complexen komt vervolgens soms in beeld.
Met als gevolg dat een kloostertuin geheel
of gedeeltelijk sneuvelt, zoals bij het Rooi

Harten-klooster op de Bredaseweg. Eeuwig
zonde, want de oorspronkelijke aanleg wordt
behoorlijk aangetast en de nieuwbouw blijft,
naar alle waarschijnlijkheid, wel even staan.

Pompstation bij
Sluis III aan het
Wilhelminakanaal.
(Foto: Joep Vogels)

Landelijk Erfgoed en ‘kunstwerken’
Wat betreft boerderijen en Vlaamse schuren
vindt Heemschut dat zowel de landschappelijke als de gebouwde waarden zoveel
mogelijk bewaard moeten blijven. Het is
belangrijk dat niet alles op het platteland
wordt volgebouwd, er moet ruimte vrij
blijven. Heemschut Noord-Brabant heeft
meegeschreven aan het manifest Brabants
Landelijk Erfgoed (maart 2019), omdat landelijk erfgoed bedreigd wordt.
Ook de categorie ‘kunstwerken’ heeft de
aandacht van Heemschut. Hier vallen
bruggen en sluizen onder. Sluis III aan het
Wilhelminakanaal richting Dongen is ondertussen rijksmonument, er is echter wel een
nieuwe sluis tegenaan gebouwd. Hiernaast
inventariseert Heemschut de geschenkwoningen van na de Watersnoodramp van
februari 1953. Het water kwam toen tot in
onze provincie. Maar niet in Tilburg. NoordBrabant heeft destijds houten huizen in
bouwpakketten cadeau gekregen van een
aantal Noord-Europese landen, waaronder
Denemarken. Een groep Heemschutters is
momenteel bezig om te inventariseren welke
van deze huizen er nog steeds staan en hoe
oorspronkelijk ze nog zijn.
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Een boekhistorische verkenning

De Tilburgse boekverkopers,
drukkers en uitgevers
Van Gemert, 1805-1844
* Ronald Peeters (1953)

Ronald Peeters*

is historisch onderzoeker en publicist erfgoed
Tilburg, voormalig
gemeentearchivaris
bij Regionaal Archief
Tilburg en voormalig
hoofd Stadsmuseum
Tilburg. Hij publiceerde
een groot aantal boeken
en artikelen over Tilburg
e.o. Voor een overzicht
zie www.historietilburg.
nl/over-ons.

Goud- en zilversmid en drukker Joannes Balthazar van Gemert (1777-1818)
vestigde zich in 1804 vanuit ’s-Hertogenbosch in Tilburg. Daar trouwde hij
met Francisca van Tulder (1781-1851). Zij was behalve ‘zilversmederesse’, ook
drukker, uitgever en boekverkoper. Uit de periode 1805-1844 zijn tot nu toe
twintig boeken en brochures achterhaald die uitgegeven c.q. gedrukt zijn bij
J. van Gemert en bij de Wed. J. van Gemert te Tilburg.
In Tilburg waren op het einde van de achttiende en in de eerste helft van de negentiende eeuw slechts enkele drukkers, uitgevers en boekverkopers actief. De Wed. C.A.
Vieweg en haar zoon J.C. Vieweg waren van
1781 (1795)-1803 (deels opererende vanuit
’s-Hertogenbosch) als drukkers werkzaam.
Willem Bergmans was vanaf 1847 boekver-

De Markt omstreeks 1850. Geheel rechts herberg De Gouden Leeuw. In
1831 was Van Gemert de enige boekhandel in Tilburg. Deze bevond zich
aanvankelijk op de Markt naast De Gouden Leeuw’ (voor 1829 ‘Logement
de Zwaan’ genaamd). Aquarel van Chr. Schueler (Coll. Tilburg University
Library, Brabant-Collectie)
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koper en uitgever en vanaf 1875 drukker. A.
van der Voort en Zonen waren tussen 18371882 als drukkers, uitgevers en boekverkopers actief. De Gebroeders De Kanter zijn
van 1839-1849 boekverkopers en uitgevers,
maar ook drukkers van eenvoudig drukwerk
zoals bidprentjes. Tot slot zijn de Fraters
van Tilburg in 1846 begonnen met een eigen
drukkerij/uitgeverij onder de naam R.K.
Jongensweeshuis.
Van Gemert, geslacht van goud- en
zilversmeden
Johannes Balthazar van Gemert werd
rooms-katholiek gedoopt in ’s-Hertogen
bosch op 5 januari 1777 als zoon van
Lancelot van Gemert (ca. 1697-1789) en
Anna Maria Hulsevoort (ca. 1738-1815).
Johannes stamde uit een geslacht van
Bossche zilversmeden. De bekendste telg
uit dit geslacht is zijn broer Christianus van
Gemert (1768-1822). In ’s-Hertogenbosch
was Joannes Balthazar van Gemert vanaf
1 oktober 1792 als leerling voor een leergeld van f 12,00 bij zijn broer Christianus
in dienst. In de Hasseltse kapel in Tilburg
bevindt zich nog een zilveren hartvormig
schild uit 1792 of 1793, een zogenaamde ex
voto, waarin de meestertekens van Johannes
van Gemert en van Johannes van Grinsven
uit ’s-Hertogenbosch zijn geslagen.

De enige bekende
Tilburgse druk van
J. van Gemert uit
omstreeks 1805-1810.
Op de achterzijde van
het titelblad is een
houtgravure afgebeeld. (Coll. Ronald
Peeters)

Op 17 mei 1804 verhuisde Joannes Balthazar
van Gemert naar Tilburg en trouwde daar op
4 juni van dat jaar met Francisca van Tulder.
Zij was een dochter van de vermogende
Hendrik Leonard van Tulder (1735-1822) en
Johanna Maria Piggen (1746-1825). Hendrik
van Tulder bezat enkele panden, waaronder
‘De Vergulde Keizerskroon’, het tweede pand
van rechts op de hoek van de tegenwoordige
Heuvelstraat en Langestraat. Van ca. 18071810 bezat hij ook het daarnaast gelegen
hoekpand, dat aanvankelijk werd verhuurd
aan zijn schoonzoon Joannes Balthazar van
Gemert. In 1810 schenkt Van Tulder dit pand
aan zijn dochter en schoonzoon.
Boekhandel, drukkerij en uitgeverij
Het echtpaar Van Gemert-van Tulder kreeg
in Tilburg tussen 1805 en 1816 tien kinderen,
waaronder twee tweelingen. Vier van hen
overleden al op jonge leeftijd (jonger dan 21
jaar). De Langestraat werd in het Adresboek
van 1879, nog voor de officiële invoering van
het straatnamenbesluit van 1881, in de volksmond Van Gemertstraatje genoemd.
Blijkbaar ging het ambacht van goud- en
zilversmid in de familie Van Gemert goed
samen met dat van het beroep van drukker

en uitgever en boekhandelaar. Uit de periode 1810-1827 is drukwerk bekend van C.
(Christianus) van Gemert op de Markt in
’s-Hertogenbosch en uit de periode 18261838 vinden we drukwerk terug van C. van
Gemert en Zonen in ’s-Hertogenbosch.
En dat was ook zo in Tilburg. Zijn broer
Johannes Balthazar van Gemert was gouden zilversmid, maar begon zeker al in 1814
ook het beroep van boekverkoper uit te
oefenen. Bij de drukker van het Provinciaal
Dagblad, E. Lion en zoon, verscheen in dat
jaar het Excercitie-boekje, voor de Landstorm,
met de Commando-Woorden met de Piek en
het Geweer voor de prijs van 4 stuivers en
Hetzelve is mede te bekomen, bij J. van Gemert,
Boekverkooper te Tilburg.
Beide broers hadden grote gezinnen met
respectievelijk elf en tien kinderen te onderhouden. Hun eigenlijke beroep van goud- en
zilversmid bracht waarschijnlijk niet genoeg
geld op. Wanneer Johannes Balthazar van
Gemert ook een drukkerijtje is begonnen, is
onduidelijk. Er is slechts één ongedateerde
uitgave van een boekje, Regelen, aflaten en
privilegien van het Aarts-Broederschap der
Allerheiligste Drievuldigheid bekend waarop
zijn imprint Te Tilburg. Bij J. vam[n] Gemert
en Zoon staat vermeld. Op grond van het
voorkomen van een kroon op de titelpagina
(van het Koninkrijk Holland onder Lodewijk
Napoleon) kan het boekje tussen 1805 en
1810 worden gedateerd. Uit de jaren daarna
Erfgoed Magazine Tilburg | December 2021 | 9

De oudst bekende
uitgave van de Wed.
J. van Gemert uit
omstreeks 18281833. (Coll. Ronald
Peeters)

is tot (vermoedelijk) 1828 geen drukwerk
meer teruggevonden.
Johannes Balthazar van Gemert overleed op
41-jarige leeftijd in Tilburg op 15 mei 1818.
Zijn weduwe Francisca van Tulder blijft met
acht kinderen (er waren er inmiddels al twee
overleden) achter. In 1830 is zij ‘winkelierster’ en hebben haar kinderen Ludovicus,
Joannes, Maria Aldegonda, Joanna en Maria
Francisca volgens het bevolkingsregister het
beroep van goud- en zilversmid. In 1840 is
Francisca nog steeds winkelierster en zijn
haar zonen Ludovicus en Joannes goudsmid.
In 1849 tenslotte is alleen Ludovicus nog
goudsmid; zijn moeder en broer zijn dan
inmiddels ‘zonder beroep’. Omstreeks 1850
is Ludovicus boekdrukker in Waalwijk.
De grote vraag is, wanneer de weduwe
Van Gemert daadwerkelijk als drukker de
zaak van haar man heeft voortgezet. In de
populaire uitgave Godvruchtige Leidsman
staat weliswaar de imprint op het titelblad
Te Tilburg, Bij de Weduwe I. van Gemert
en Zonen, Goud, Zilversmeeden, en Boek
verkopers, op de Markt, maar dat is nog geen
10 | Erfgoed Magazine Tilburg | December 2021

garantie dat dit boek ook bij Van Gemert
is gedrukt. Het boek is ongedateerd, maar
volgens het de handgeschreven eigendomskenmerken was het als eerste in bezit van
Maria Laurens Smeijers die het bij haar
vormsel in 1835 heeft ontvangen. Een jaarkalender in het boek is gedateerd 1828. Van
dit boek zijn uit de periode 1764-1890 zeker
32 edities bewaard gebleven, die volgens de
titelbladen bij veel verschillende firma’s zijn
verschenen. Blijkbaar betreffen het in de
meeste gevallen waarschijnlijk boekhandelaren die daarmee een zekere exclusiviteit
claimen. Wie die boeken echt heeft gedrukt,
blijft in veel gevallen onduidelijk. De editie
die in Tilburg gedrukt zou zijn, is ingebonden in leer en voorzien van zilverbeslag uit
1833 waarop het meesterteken van Gerardus
Josephus van Gemert (1808-1873), goud- en
zilversmid te ’s-Hertogenbosch, is geslagen.
Er zijn ook twee edities uit 1828 bekend die
volgens de titelbladen zijn uitgegeven door
Arkesteijn in ’s-Hertogenbosch respectievelijk door Brepols in Turnhout.
In het exemplaar van Smeijers zit op het
schutblad een gedrukt etiket geplakt dat

Links (Coll.
Nationaal Militair
Museum, Soest)
Rechts (Coll. Tilburg
University Library,
Brabant-Collectie)

meer duidelijkheid geeft over de negotie van
de Weduwe Van Gemert: ‘Bij de Wed. J. van
Gemert en Zonen, Goud en Zilversmeden op de
Markt, over het Logement de Gouden Leeuw te
Tilburg, zijn te bekomen alle soorten van roomsche kerk- en leesboeken, benevens alle soorten
van school- en schrijfboeken, schrijf- post- en
gecouleurde papieren, speelkaarten, pennen,
Inkt, lak, ouwels en verdere kantoor behoeftens.
Bij deselve worden ook gedrukt rouw- en trouwbrieven, beeltjes ter gedachtenis der overledenen, en wat verder verlangt mogt worden.
Binden ook oude en nieuwe boeken. Alles voor
de minste prijzen.’
Gezien het feit dat er maar weinig drukwerk van Van Gemert bewaard is gebleven,
moeten we meer denken aan een kantoorboekhandel annex drukkerijtje met een
kleine pers voor het drukken van eenvoudig
drukwerk en boeken en brochures met een
geringe omvang. Uit de teruggevonden
advertenties in landelijke bladen en drukwerk, lijkt de firma Van Gemert als drukker
het meest actief te zijn geweest in de periode
1831-1843.
In 1831 was Van Gemert de enige boekhandel
in Tilburg. Deze bevond zich aanvankelijk

op de Markt naast het ‘Logement de Gouden
Leeuw’ (voor 1829 ‘Logement de Zwaan’
genaamd). Dat blijkt uit een dagboek van
de Utrechtse Vrijwillige Jager Pieter Jacob
Costerus (Edam 1806-Sneek 1862), die
deelnam een de Tiendaagse Veldtocht. Hij
noteerde op 22 maart 1831: ‘In eene plaats
als deze, met circa 12000 bewoners, heb ik nog
maar éénen boekverkooper gezien, indien men
namelijk met dezen naam mag bestempelen
eenen man, die behalve wit papier en chitsen
vellen, gebedenboeken voor Roomschen en
schoolboeken voor kinderen ter koop aanbiedt
en wiens keurigste werk misschien bestaat in
de geschiedenis der bekeering van eenen jood,
tot ? raadt eens, natuurlijk, tot het Roomsche
geloof.’ Een tweede boekhandel vestigde zich
pas in 1837 aan de noordkant van de Markt
(nu Heuvelstraat). De eigenaar daarvan was
Arnoldus van der Voort (1786-1862).
De zaak wordt uitgebreid. In mei 1834 maakt
de Wed. J. van Gemert in twee kranten
bekend dat zij op veler verzoek ‘eene LeesBibliotheek hebben geopend, van een fraai
assortiment werken, welke een ieder zicht
ter lezing kan aanschaffen. De Conditien en
Catalogus zijn dagelijks bij hen ter bezigtiging
gesteld.’ En daarmee opende Van Gemert de
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Links (Coll. Tilburg
University Library,
Brabant-Collectie)
Rechts (Coll. Ronald
Peeters)

eerste bibliotheek in Tilburg. Weliswaar was
er hier al in 1779 sprake van een ‘leesgenootschap’ maar dat was alleen toegankelijk voor
een kleine kring binnen de elite van Tilburg.
Uit de advertentie blijkt overigens ook
nog eens dat zij zich niet uitdrukkelijk als
drukker profileert. De Wed. J. van Gemert
en Zonen zijn ‘Goud- en Zilversmeden,
Boekbinders en Verkoopers’.
Boeken, brochures, tijdschriften en klein
drukwerk
Pas vanaf 1835 kunnen we met zekerheid
zeggen dat de Wed. J. van Gemert zelf
ging drukken, want dan verschijnt bij de
‘Boekdrukkerij van de wed. J. van Gemert en
zonen’ het curieuze boekje met uitslaande
plaat Benaming van de houten en ijzeren
deelen der Veld-Affuiten met Voorwagens
en van die der Veld-Kanons en Houwitzer,
en van de schoten die uit deze vuurmonden
worden gedaan [...]. Een jaar later in 1836
verschijnt er een eveneens merkwaardig
boekje Paardenkennis: voor het grootste
gedeelte getrokken uit het zakboekje van A.W.
de Bruyn. Dit zijn overigens de enige twee
bekende titels, waar expliciet de firma ook
als ‘Boekdrukkerij’ genoemd wordt.
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Een tijdschrift dat niet alleen door Van
Gemert werd verkocht, maar ook werd
uitgegeven en gedrukt, is het Tijdschrift tot
nuttig en gezellig onderhoud of mengelingen en
aanteekeningen, dat in 1841 werd gestart.
Er zijn nog vijf andere ‘Roomsche Kerk- en
Leesboeken’ teruggevonden. Het waren
populaire werkjes die ook in andere jaren bij
andere uitgevers en drukkers verschenen.
Uiterst curieus is het nergens meer traceerbare boekje Verhaal eener uitjaging van den
Duivel, waarmede een meisje van DuitschLotharingen was bezeten, dat in 1842 bij de
Wed. J. van Gemert en Zonen van de pers
kwam. Het verhaal speelt zich af in 1842 en
het werd aan de studenten van het klooster
van de Redemptoristen in Wittem verteld
door mgr. Laurent, apostolisch-vicaris van
Luxemburg, die de bezwering heeft verricht.
De Wed. J. van Gemert en Zonen drukte ook
schoolboeken. In 1838 verscheen Geschieden Aardrijkskundige beschrijving der gemeente
Hilvarenbeek, voor de Jeugd, geschreven
door H. Broeders. Hendrik Broeders (18071865), onderwijzer aan de openbare school
in Hilvarenbeek. Hoewel het boekje voor de
jeugd was geschreven, was het meteen wel de

Uitgave uit vermoedelijk 1840. (Coll.
Ronald Peeters)

eerste geschiedschrijving van Hilvarenbeek.
Een bijzonder schoolboekje is Onderwijs
ten dienste der doofstommen. Eerste stukje,
dat in 1840 werd gedrukt. Een ‘Tweede
stukje’ is niet bekend. Op het titelblad staat
een gravure van een rond medaillon van
Maria met Kindje Jezus en randschrift
‘MOEDER VAN BARMHARTIGHEID’. Dit is
sinds 1832 het zegel van de door mgr. J.
Zwijsen opgerichte Congregatie Zusters
van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder
van Barmhartigheid in Tilburg. Exact
dezelfde gravure vinden we op de titelbladen van het boek Statuten of gedrag regelen
voor de Zusters van Liefdadigheid uit 1838,
en van het boek Constitutie en regelen van de
Congregatie der Zusters van Liefde, Moeder van
Barmhartigheid […] uit 1844, waarin geen
drukker wordt genoemd. Zeer aannemelijk
is dat ook dit boek bij Van Gemert is gedrukt
omdat zich daar immers de gravurestempel
bevond.
Mgr. J. Zwijsen, auteur van de ‘Regel van de
Zusters’, was blijkbaar niet tevreden met de
drukker (vermoedelijk dus Van Gemert). Er
was misbruik van zijn vertrouwen gemaakt,
want bij het drukken van de ‘Regel der
Erfgoed Magazine Tilburg | December 2021 | 13

Zusters’ (de uitgave van 1844) had de drukker aan Zwijsen beloofd dat alle exemplaren
aan hem zouden worden afgeleverd. Zwijsen
kwam er echter achter dat dit niet het geval
was. Hij kwam een exemplaar tegen in een
gezin in Grave en nog een in Drunen. De
uitbreiding van de zustercongregaties en
het toenemend aantal katholieke scholen
die voorzien moesten worden van boeken
met een katholieke inslag en het voorval
met Van Gemert, deden Zwijsen besluiten
in 1846 een eigen drukkerij op te richten,
de Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis.
‘De alhier gevestigde drukkers’ (bedoeld worden Van Gemert, Gebr. De Kanter en A. van
der Voort), aldus de Kroniek van de Fraters,
‘slaagden erin, daarover eene algemeene
ontevredenheid te verwekken. Zij zelven, meenden hun bestaan bedreigd te zien, in sociëteiten
en herbergen sprak men over het ongeoorloofde,
dat de fraters aan deze drukkers het brood uit
den mond gingen stoten…’. Zwijsen kwam
hen enigszins tegemoet en bepaalde dat zijn
drukkerij alleen voor ‘eigen gerief’ zou gaan
werken en geen ‘bidprentjes, rouw- en trouwbrieven, publicaties en ander voorkomend drukwerk’ zou gaan drukken. De kou verdween uit
de lucht.

Een uitgebreidere en
geannoteerde versie van
dit artikel met genealogie en overzicht van
achterhaald drukwerk
van Van Gemert is als
PDF geplaatst op www.
historietilburg.nl/tijdschrift-tilburg (artikel in
de inhoudsopgave van
het magazine-nummer
aanklikken).

Tenslotte zijn er nog enkele boekjes bekend
die ook van lokale of regionale betekenis
zijn. Een vroege druk is de acht pagina’s
tellende brochure Gezangen ter gelegenheid
van de Schoolinwijding te Tilburg, den October
1836. Het betreft hier de opening van een
armenschool die op 14 oktober 1836 werd
opgericht op het Goirke. In 1839 werd de
nabijgelegen nieuwe kerk van het Goirke
ingewijd met het Gedicht, ter gelegenheid der
Inzegening van de Nieuwe Kerk te Tilburg,
aan het Goirke, door Zijne Hoogwaardigheid
Henrikus den Dubbelden, Administrator
Apostolicus van het voormalige Bisdom van
’s Bosch, Den 1sten October 1839. De prijs
bedroeg 25 cent en de opbrengst daarvan
kwam ten goede van de ‘liefde-school’
(armenschool).
In 1837 verscheen bij Van Gemert de (franstalige) veilingcatalogus van schilderijen uit
de nalatenschap van Thomas van Dooren
(1754-1836). De prijs bedroeg 15 cent en dat
bedrag kwam ten goede van de ‘Pauvres’ (de
armen) van Tilburg. Thomas van Dooren
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was een vermogend koopman en kunstverzamelaar in Parijs. Hij woonde later in de
Heuvelstraat.
Bij de intrede van de nieuwe pastoor in Gilze
drukte Van Gemert een vijf pagina’s tellende
brochure Welkomgroet der Gilzenaren bij de
inleiding van hunnen herder ... Franciscus
Josephus Janssens op den vijfden van Bloei
maand 1844.
Van Gemert drukte ook bidprentjes, rouwen trouwbrieven. Het vroegste gedrukte
bidprentje is van Adrianus Antonius Vissers,
in 1838 gedrukt.
Besluit
Veel gegevens over de drukkerij Van Gemert
zijn niet bekend. Een lange zoektocht leverde
maar een twintigtal titels op van boeken,
brochures en tijdschriften die bij Van Gemert
gedrukt zijn. Sporadisch duikt er een bericht
op in een krant. In landelijke en provinciale
kranten (Tilburg kreeg pas in 1840 een krant)
verschenen er tussen 1831-1849 wel advertenties van boeken die ook in de boekhandel
van de Wed. J. van Gemert te koop waren.
Een laatste advertentie verscheen in 1849.
De brochure Lijk-Cypressen bij het overlijden
van Z.M. Willem II werd onder andere bij
Mej. Wed. J. van Gemert aangeboden. En
daarna wordt het stil rondom drukkerij en
boekhandel. In het bevolkingsregister van
1849 zijn de weduwe Van Gemert en haar
zoon Joannes Baptist beiden ‘zonder beroep’.
In dat jaar wordt zoon Ludovicus van Gemert
(1805-1891) niet meer in Tilburg geregistreerd. Hij is naar Waalwijk verhuisd om
daar een drukkerij te beginnen. Vanaf 1849
zijn er enkele werken van hem bekend die
daar zijn gedrukt.
Inmiddels was er in Tilburg ook enige concurrentie ontstaan van boekhandels annex
drukkerijen namelijk: A. van der Voort en
Zonen (1838), Gebr. De Kanter (1839) en
W. Bergmans (1847). Opmerkelijk is dat zoon
Joannes Baptist van Gemert in 1860 in het
huis van boekhandelaar en drukker Willem
Bergmans (1822-1915) woont. Er wordt geen
beroep vermeld.

1921-2021 Honderd jaar H. Hartbeeld op de Heuvel

De intronisatie van
het H. Hartbeeld
op de Heuvel op 6
november 1921. (Foto
A. van Beurden, coll.
Regionaal Archief
Tilburg)

Petra Robben*

* Petra Robben (1961)

Hulde aan de
Koning der Eeuwen

is stadsconservator bij

Het staat er al honderd jaar, het H. Hartbeeld op de Heuvel. Vaak bezongen
als de ‘Koning der Eeuwen’ die ondanks ‘haat en hoon’ zijn kroon tot in het
oneindige zou dragen. Volken zouden verdwijnen, maar Christus-Koning was
onsterfelijk. De Tilburgers beloofden eeuwige trouw in 1921.
Rage in de oprichting van H. Hartbeelden
Tilburg opteerde voor een landelijke primeur om de eerste stad met een H. Hartbeeld
te zijn en begon in 1917 met het inzamelen van geld. In 1916 plaatste Valkenburg
echter al ’s lands eerste H. Hartbeeld in de
openbare ruimte en werd spoedig gevolgd
door andere plaatsen. Vanaf 1920 was er
namelijk een ware rage in de oprichting
van H. Hartbeelden, mede ingegeven door
de heiligverklaring van Margaretha Maria
Alacoque in 1920. Zo kreeg Berkel zijn H.
Hartbeeld - net als Tilburg - in 1921, Enschot

Stadsmuseum Tilburg en
coördinator van Erfgoed
Tilburg.

een jaar later in 1922 en Biezenmortel in
1935 op een driesprong van wegen. In meer
besloten ruimten of tuinen van religieuze
gemeenschappen waren er al veel eerder H.
Hartbeelden geplaatst, zoals onder andere
in Biezenmortel bij Landpark Assisië, in
Udenhout bij Huize Felix, in Tilburg bij de
Fraters van Tilburg en bij de Rooi Harten. In
de vele opgetrokken H. Hartbeelden is een
stijlontwikkeling te zien. De Nederlandse
kunsthistoricus Jos Pouls onderscheidt drie
typologieën en perioden: neogotische beelden die werden geplaatst vanaf circa 1875 tot
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H. Hartstoet in 1961
ter hoogte van de
Stadsschouwburg.
(Coll. Regionaal
Archief Tilburg)

aan 1920, gestileerde beelden in de jaren 1920
en 1930 en beelden met expressionistische
invloeden van 1945 tot 1955.
In 1921 leverde August Hermans uit Roer
mond het H. Hartbeeld in Tilburg op. De
daaropvolgende decennia stonden geheel in
het teken van een overtuigende katholieke
devotie. Tot aan de Tweede Wereldoorlog
namen de Tilburgers, groot en klein, deel
aan de H. Hartprocessies, legden zij bloemenkransen en betoonden zij al biddend en
zingend hun eer. Lokale, (religieuze) kunstenaars waren verbonden aan de processies,
zoals Henri Sicking, Jan Donders, Gerard
Bourgonjon, Albert Verschuuren en priesterkunstenaar Frans Siemer.
Afnemende christelijke devotie
‘Aan U, o Koning der Eeuwen,’ zo zongen de
Tilburgers regelmatig, maar of de Tilburgse
H. Harthulde de twintigste eeuw zou overleven, moest nog blijken. Na 1945 raakten
zowel de christelijke devotie als de kerkelijke
kunst in een crisis. De massale deelname
en opkomst van een processie in 1948, gaf
nog blijk van een actieve geloofsbeleving. In
processie ging het gemeentebestuur voorop,
gevolgd door maar liefst negenduizend kin-
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deren en alle twintig parochies van Tilburg
die een hulde brachten aan hun ChristusKoning. Blij met deze ‘kolossale’ belangstelling hoopten geestelijken en organisatoren
dat de Tilburgers zich nog altijd innerlijk
verbonden voelden met het liefdehart van
Christus-Koning omdat het kerkbezoek zienderogen afnam en de begeestering verminderde. De Tilburgers kwamen hopelijk niet
alleen maar vanuit de zucht om iets te zien.
In 1952 blijken vernieuwing en modernisering hoog nodig. De kunstenaars Frans
Mandos en Jos Zeegers maken een nieuwe
opzet van de huldestoet. Het H. Hartcomité
spoort meermaals de Tilburgers aan om mee
te doen en een (financieel) steentje bij te dragen. In de krant reageren Tilburgers divers.
Zo wil de een graag bijdragen om er jaarlijks
een mooi levend monument van te maken.
Een ander klaagt dat het geld beter aan
gemeentelijke zaken kan worden besteed,
zoals de eerder beloofde tunnels die de stad
nodig heeft.
Katholieke deelnemers en kijkers
van buitenaf
Anno 1953 meet het H. Hartcomité zich met
andere steden en streken. De bestuursleden

en geestelijken manen de Tilburgers tot
verantwoordelijkheid en refereren aan een
geheel vernieuwde Plechtige Omgang in Den
Bosch en een moderne Bloedprocessie in
Boxtel. We zien hier een kentering ontstaan.
Enerzijds profileren steden zich met eigen
tradities waaraan vooral de eigen inwoners
meedoen. Anderzijds treden steden naar
buiten om zich te onderscheiden en daarmee

toeristen te trekken. De diverse devotionele
stoeten en processies lijken niet langer meer
een godsdienstige plechtigheid voor de eigen
bevolking, maar evenzo een kijk- en schouwspel voor buitenstaanders.
‘Eeuwige zonde als de H. Harthulde wordt
opgeheven,’ zo verzucht het H. Hart
comité in 1954. Kunstenaar Luc van Hoek
krijgt de opdracht om er een schouw-

De H. Hartbeelden,
respectievelijk voor
de Heuvelse kerk,
naast de pastorie kerk
Berkel, voor de kerk
Enschot en achter de
kapel Huize Assisië
in Biezenmortel,
2021. (Foto’s Jan van
Oevelen)
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spel van te maken, zoals hij dat deed in
Mechelen, Scherpenheuvel, Boxtel, Oss,
Sint Michielsgestel en in Den Bosch met de
Brabantse kunstenaar Marius de Leeuw.
Hoewel Van Hoek de stoeten en optochten
beziet als triomfen van devotie en Goddelijke
Liefde, zijn de duizenden voormalig diep
gelovigen, eerder ‘spelers’ en ‘figuranten’.
Ondanks de beloften van culturele verheffing van de stad en haar bevolking, evenals
de bevordering van vreemdelingenbezoek,
attenderen clerici en comités op de eigenlijke
intentie: ‘Het gaat om de devotie tot het H.
Hart!’

“Vaak bezongen als de
‘Koning der Eeuwen’ die ondanks
‘haat en hoon’ zijn kroon tot in
het oneindige zou dragen.”
Heeft de H. Hartstoet nog wel zin?
De gekostumeerde muzikale stoet is kleurrijk en een waarachtig schouwspel waarvoor
Luc van Hoek volgens krantenverslagen
‘Oosterse’ kleding ontwierp. Het zijn verbeeldingen van personen en verhalen in het
Oude en Nieuwe Testament en ‘Israëlische’
en ‘Egyptische’ groepen passeren de grote
aantallen toeschouwers die rijen dik langs
de weg staan. Hoewel de geestelijkheid zelf
meer en meer overtuigd raakt van het feit
dat het louter een kijkspel is, noemt de (landelijke) pers de stoet naast ‘artistiek’ ook
‘diepreligieus’. De stad zette zichzelf op de
landelijke kaart met dit fraaie schouwspel,
als een getuigenis voor ‘onvervangbare waarden die Tilburg nog hoog wilde houden, nu
en straks,’ zo stond er in de krant. Tilburgs
naam was gevestigd, en bevestigd door een
congres en een tentoonstelling over de vernieuwing van H. Hartbeelden, georganiseerd
door de missionarissen van het H. Hart in
1954.
De H. Hartstoet van 1960 haalde de landelijke televisie. Maar liefst twee miljoen kijkers zagen via de KRO hoe een lokale religieuze traditie was uitgegroeid tot een groots
schouwspel dat hoge bezoekersaantallen
trok. Het succes was zodanig groot, dat
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Tilburg, Den Bosch en Boxtel elkaar gingen
ondersteunen, in plaats van beconcurreren.
De religieuze optochten vonden eens in de
drie jaar plaats, het ene jaar in Tilburg, het
jaar daarop in Boxtel en het volgende jaar
in Den Bosch. Echter in 1966 werd in de
krant de vraag gesteld of de H. Hartstoet nog
wel zin had. De traditionele bidstoet was
uitgegroeid tot een spektakelstuk, waarbij
de duizenden deelnemers en toeschouwers
vroegtijdig wegliepen bij de Heuvel, zonder
te wachten op de predicatie, de opdracht en
de zegen met het Allerheiligste.
Trouw en devotie niet overleefd
‘Aan U, o Koning der Eeuwen!’. Nog geen
halve eeuw na de intronisatie van 1921 bleek
de religieuze traditie niet meer houdbaar.
Hoewel de schuld werd toegeschreven aan
het toegenomen verkeer en de moeite om
het stadscentrum verkeersvrij te maken,
was het vooral een blijk van afgenomen
devotie. Vanaf 1966 wordt er in de kranten
niet meer gerept over de H. Harthulde, maar
over diefstal van het gouden hart in 1982 en
materiële schade in 1995. Een opknapbeurt
was nodig en het beeld werd gerestaureerd.
Na terugplaatsing volgde een toewijdingsceremonie. Op een foto in de krant zien we
twee priesters, drie missionarissen en een
aantal leden van het kerkkoor. Een jaar later,
in 1996, kopte de krant nog eenmaal met
‘nieuw leven voor de Heilig Hart Hulde’. Dit
kreeg vorm met een H. Mis, koorgezang en
zelfs liturgische dansen met een processie
van de Heikese kerk naar het H. Hartbeeld op
de Heuvel. In plaats van een uitbundige stoet
met muziek en spektakel bleef het in 1996
slechts bij een ‘stille tocht’.
Anno 2021 staat het H. Hartbeeld nog altijd
prominent in het centrum van de stad. De
Christus-Koning der Eeuwen heeft de eerste
honderd jaar overleefd. In materiële zin weliswaar, de trouw en devotie zijn nagenoeg
verdwenen.

Een tragische broedertwist in
de Tilburgse textielindustrie
Yvonne Welings*

* Yvonne Welings
is gemeentearchivaris

‘Na al het verdriet dat pa en Dolf mij gedurende de laatste jaren hebben aangedaan door achter mijn rug om allerlei tegenorders uit te deelen en het uitdenken van allerlei ongelooflijke en toch waar gebleken intriges tegen mij om
zoodoende… heb ik besloten een soort dagboek aan te leggen.’

van Tilburg.

In 2021 zijn de dagboeken van Frederik
Bernardus van den Bergh (1877-1951)
geschonken aan het Regionaal Archief
Tilburg. Toen ik de zwarte schriftjes met de
dagboekaantekeningen uit handen van een
nazaat op een zaterdag meenam, begon ik
direct met lezen. Het kan niet anders dat
wanneer je werkzaam bent in een voormalig fabrieksgebouw van de familie Van den
Bergh1 en je dagelijks een blik werpt op de
schoorsteen van BEKA, je meer wilt weten
over deze familie. De dagboekaantekeningen
over de jaren 1928-1943 hebben betrekking
op een zakelijk geschil, maar getuigen tevens
van de grote impact die het geschil voor de
familieleden heeft gehad. De inzichten worden vanzelfsprekend uitsluitend belicht vanuit het perspectief van de dagboekschrijver.
In het katholieke Tilburg had de protestantse
familie Van den Bergh een status aparte
binnen de Tilburgse textielfabrikantenfamilies.2 Huwelijkspartners werden buiten
Tilburg gezocht.
Frederik (roepnaam Frits) en zijn jongere
broer Ferdinand Adolf Leonard (1879-1956)
(roepnaam Dolf) waren zoons van Ferdinand
Adolf Leonard van den Bergh (1848-1932)
en Catharina Charlotte Zegers Veeckens
(1850-1923). Dolf en Frits hadden nog een
zus Jeanne (Johanna Elisabeth, 1886-1957),
die in Oldenzaal woonde en getrouwd is met
de fabrikant Han Molkenboer (1879-1932).
Na zijn opleiding aan de Hogere
Textielschool in Enschede ging Frits bij
BEKA werken. Hier was de spinnerij zijn

domein. De vrouw van Frits, Annetje (Anna)
van Embden, kwam uit Suriname. Uit
het huwelijk werden vijf dochters3 geboren. De vrouw van Dolf, Jacoba, kwam uit
Rotterdam. Zij kregen twee zonen en een
dochter. Frits woonde nabij de fabriek aan
de Sint Josephstraat 102, Dolf woonde met
zijn gezin in het landhuis Zonnewende aan

Eerste pagina uit
het privé dagboek
van Frits van den
Bergh, 1928. (Coll.
Regionaal Archief
Tilburg, Familie
archief Van den Bergh
(327), inv.nr. 17)
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Burgemeester G.R.C.M. Raupp, Dolf van den Bergh (rechts), Frits van den
Bergh en zijn vrouw Anna van Emden en hun dochter Mientje van den
Bergh (links), heten koningin Wilhelmina welkom aan de poort van de
BEKA-fabriek op 14 juli 1913. De koningin bracht een bezoek aan Tilburg
vanwege de Internationale tentoonstelling van nijverheid, handel en
kunst. (Bron: J.K. Mercx, Noord-Brabant’s nijverheid in beeld, Haarlem
z.j. (ca. 1917), coll. Ronald Peeters)
de Tilburgseweg in Moergestel, nabij het
Galgeven.
In 1928 zijn beide broers nog firmanten van
drie naamloze vennootschappen, te weten
Wollen-Flanelfabrieken BEKA v/h van den
Bergh-Krabbendam; Wollenstoffenfabrieken
v/h F. A. Swagemakers & Zn. en Wollen
stoffenververij De Hoeve. In de visie van pa
en Dolf moet het kapitaal binnen de familie
Van den Bergh blijven. Dolf vreest de inmenging van de aangetrouwde familie van Frits
bij het eventuele overlijden van Frits en
beroept zich op eerdere ervaringen ten tijde
van Frits’ huwelijk. De kern van het conflict
is dat Frits geen zonen heeft, alleen dochters.
Dolfs opvatting is dat ’zijne jongens Dolfje en
Gijs niet bij BEKA komen als zij de kans lopen
20 | Erfgoed Magazine Tilburg | December 2021

met schoonzoons te worden opgescheept.’4 Dolf
en pa willen de firma niet splitsen en Frits
weigert BEKA te verlaten. Frits’ dagboeken
geven inzicht in de irritaties en teleurstellingen zoals ‘Met Dolf weer woorden gehad’
(1 mei 1928), ‘Dolf geeft met voorbedachte
rade nog steeds tegenorders in mijne afdeeling’
(11 mei 1928), ‘Dolf was veel kalmer vandaag
en niet hatelijk bepaald tegen mij gestemd’
(25 februari 1929). De zakelijke spanningen
tussen de twee broers dateren al vanaf het
jaar 1926.
Een bemiddeling volgt vanaf september
1928 onder leiding van mr. L.J. Cliquart. ‘De
onderlinge verhoudingen der Directeuren laat
veel te wenschen over.’ Frits ervaart Cliquart
als partijdig. In wekelijkse bijeenkomsten
worden alle zakelijke vraagstukken besproken zoals de aanschaf van een lift, de verwarming en reclameplaten. Alle goederen
worden getaxeerd om geld aan de N.V. te
kunnen onttrekken op een wijze zonder dat
hier te veel belasting voor hoeft te worden
betaald. Dolf ziet het als een recht om met

Ferdinand Adolf
Leonard ‘Dolf’
van den Bergh
(1879-1956). (Coll.
Regionaal Archief
Tilburg)

dit nieuwe kapitaal een eigen zaak te kopen
en een nieuwe fabriek te bouwen.
In maart 1929 schrijft Frits dat Dolf op zijn
beurt ‘bang is voor een uitbarsting.’ Via de
krant moet hij vernemen dat pa en Dolf
de N.V. v/h Gebr. van Spaendonck hebben
gekocht en dat zijn vader alleen Dolf daar
heeft benoemd tot gedelegeerd commissaris. Voorts kondigt vader Ferdinand in
september aan dat alle bezittingen, zoals
het Galgeven, binnen de familie Van den
Bergh moeten blijven. Familievisites worden nog wel afgelegd, soms weliswaar met
‘onbetrouwbare en valsche’ blikken. In die tijd
krijgt Frits nog morele steun van zijn zus
Jeanne en zwager Han, maar wanneer Han
later in april 1930 ernstig ziek wordt, lijkt
Jeanne meer partij te kiezen voor Dolf. In
januari 1930 is Dolf zo woedend dat hij aan
zijn broer vraagt niet meer op zijn gronden
te komen jagen. Zijn vader feliciteert Frits
in september 1931 niet voor zijn verjaardag.
Frits vrouw Annetje daarentegen, die in
1926 nog begrip op kon brengen voor het
standpunt van haar schoonfamilie, gaat
vanaf 1929 volledig met haar kinderen achter
haar man staan. Frits besluit Wim Kars aan
te stellen. Zijn dochter Lotte zou twee jaar
later met hem trouwen. Dolf is hierover zeer
ontstemd.
Dan de vraag hoe de twee broers nu verder
zullen opereren? Formeel geldt de afspraak
dat ze elkaar niet zullen zien als elkaars
concurrenten. De firma’s BEKA en AaBe hadden beide rechten om flanel te produceren.
Spanningen lopen op wanneer een vertegen
woordiger van Dolfs bedrijf bij Vroom en
Dreesmann en De Bijenkorf vertelt dat AaBe
goedkoper levert dan BEKA. Ook is er een
verschil van inzicht over het pensioenfonds.
Personeel en zelfs een vertegenwoordiger
lopen over naar AaBe. De naam AaBe5 valt
voor het eerst in juli 1931, die de oorspronkelijke naam Gebroeders Van Spaendonck
geleidelijk naar de achtergrond doet verdwijnen. Vader Ferdinand overlijdt in 1932.
Na een wandeling rond het Galgeven in 1933
wordt gepoogd wat afspraken op papier te
zetten. Dolf krijgt in april hartklachten en
ontziet het om nog naar BEKA te komen.
Zonder overleg verlaagt AaBe in april 1933 de

verkoopprijzen. Frits heeft het te kwaad met
de situatie, en helemaal wanneer Dolf zich
niet aan de afspraken houdt: ‘wat een intense
schoft blijft Dolf toch niettegenstaande zijn
beloftes’ (31 januari 1936).
Hoewel de dagboekaantekeningen minder
frequent en de broers ouder worden, zijn de
spanningen nog niet voorbij. In 1938 dreigt
BEKA zelfs Vroom en Dreesmann als klant te
verliezen omdat AaBe zich niet aan de prijsafspraken houdt. De zaakgelastigde van BEKA
weet uiteindelijk erger te voorkomen.
De zonen van Dolf kiezen voor AaBe en in
juli 1940 stelt Frits zijn schoonzoon Paul
Rubens aan als assistent. Het is uiteindelijk
deze schoonzoon, echtgenoot van dochter Betty, die na Frits directeur wordt van
BEKA. De dagboeken geven inzicht in deze
unieke bedrijfsgeschiedenis, die uit reguliere
bedrijfsarchieven niet op te tekenen is.

Noten
1. Regionaal Archief Tilburg is gehuisvest in de voormalige fabriek BEKA van de
familie Van den Bergh.
2. 97% van de Tilburgse bevolking was in die tijd rooms-katholiek.
3. Mientje (1909-1993), Lotty (1910-2002), Betty (1913-1983) Iet (1915-2004) en
Annemarie (1922-2005).
4. Twee zonen uit zijn huwelijk met Jacoba Carolina van der Hoeven (1885-1960),
te weten Adolf (1912-1996) en Gijsbert Leonard (1916-2003). Dochter Antonia
(1914-1990) zou nooit trouwen.
5. De naam AaBe is samengesteld uit zijn naam: Aa(dolf) van den Be(rgh).
Erfgoed Magazine Tilburg | December 2021 | 21

Tilburg in beeld: Het verdwenen ambt van de suisse

Eerbied in Gods huis
* Teuntje van de

Teuntje van de Wouw*

Wouw (1988) studeerde
kunstgeschiedenis aan
Universiteit Utrecht en
was enkele jaren werkzaam in de culturele sector. Sinds 2020 beheert
ze als projectleider Beeld
& Geluid de audiovisuele
collecties van Regionaal

De beeldbank van Regionaal Archief Tilburg is een schatkamer vol lokale
geschiedenis. Met opmerkelijke verrassingen die een unieke blik in het verleden geven. Tussen de bijna 70.000 foto’s bevinden zich gesloopte gebouwen,
vergeten portretten én verdwenen beroepen. In deze laatste categorie valt de
suisse, oftewel de ordebewaker van de Rooms-Katholieke kerk. Hij hield het
eerbied in Gods huis met argusogen in de gaten.

Archief Tilburg.

Links: Cornelis
Norbertus van
Berkel (1848-1917),
suisse van de Sint
Annakerk, in uniform omstreeks
1890. (Fotograaf
waarschijnlijk H.
van der Schoot, coll.
Regionaal Archief
Tilburg)
Rechts: Het huwelijk
van Kees van Belkom
en Berta van Noort
in 1932. Rechts staat
suisse Jan van Gils.
(Fotograaf onbekend, coll. Regionaal
Archief Tilburg)
Orde en rust in de katholieke kerk
Uit archieven blijkt dat katholieke kerken al
eeuwenlang een soort ordebewaker in dienst
hadden. Het specifieke ambt van de suisse,
of kerkbaljuw, ontstond echter pas in de
negentiende eeuw. Vanaf de Franse tijd was
het een ceremoniële betrekking die werd
vervuld door een leek. Het hoofddoel van de
ordebewaker wordt meteen duidelijk als we
een blik werpen op het uniform van Cornelis
Norbertus van Berkel (1848-1917), suisse in
de Sint Annakerk. Op zijn bandelier staat
duidelijk leesbaar: ‘Eerbied in Gods huis’
Vanzelfsprekend vonden de belangrijkste
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taken van de kerkbaljuw plaats rondom
de kerkelijke diensten. Hij sprak kerkgangers aan op ongewenst of storend gedrag
en zorgde dat de uitreiking van de Heilige
Communie eerbiedig verliep. Daarnaast was
hij verantwoordelijk voor het begeleiden van
de voorganger van en naar de sacristie.
Een meer gedetailleerde beschrijving van
de taken van de suisse is terug te vinden in
het archief van parochie H. Dionysiuskerk ’t
Goirke. In een overeenkomst uit 1925 worden
heldere instructies gegeven aan kerkbaljuw
de heer Van Zon. Zo moet hij aanwezig zijn

Viering van het
zilveren priesterfeest
van pastoor W.J. de
Klijn op 15 juni 1934.
(Fotograaf onbekend, coll. Regionaal
Archief Tilburg)

bij alle diensten, uitgezonderd de vroegste,
en bij buitengewone vieringen zoals huwelijken, begrafenissen, processies, en kruisdagen. Hierbij mag opgemerkt worden dat de
kerkbaljuw met name tijdens buitengewone
gelegenheden een erefunctie had. Dit is
onder andere te zien op een onduidelijke foto
van het zilveren priesterfeest van pastoor
W.J. de Klijn op 15 juni 1934. De suisse, te
herkennen aan de witte veer op zijn hoofddeksel, gaat in vol ornaat de stoet voor richting de Margarita Maria Alacoquekerk aan
Ringbaan West.
Een ander fotografisch voorbeeld van een
Tilburgse suisse in functie is het huwelijk
van Kees van Belkom en Berta van Noort. Op
13 juni 1932 verlaat het kersverse echtpaar de
Besterdse kerk onder toeziend oog van suisse
Jan van Gils. Een interessant detail is dat Van
Gils de opvolger was van Harrie van Belkom,
de vader van de bruidegom.
Uit het archief van ’t Goirke blijkt echter
dat de suisse zich ook bezighield met minder publieke taken. Zoals het plaatsen van
stoelen in de kerk en het zaaltje van de
Eerwaarde Zusters, het schoonmaken en
versieren van het altaar en het luiden van
de klokken. Uit de overeenkomst met Van
Zon blijkt dat hij voor deze taken wel extra
betaald kreeg, bovenop zijn vaste salaris van
175 gulden per drie maanden.

De Tilburgse suisses hadden waarschijnlijk
een relatief makkelijke taak als ordebewaker. De ‘Eerbied in Gods huis’ werd over het
algemeen in acht genomen en er zijn geen
meldingen bekend over ernstige excessen.
Een uitzondering is het incident in de kerk
van ’t Heike op 22 maart 1903. In de Nieuwe
Tilburgsche Courant lezen we dat de preek
van de kapelaan werd verstoord door de
uitroep: “De paus is God en ik ben de bisschop; houd maar op met preken, ik kan het
veel beter!”. Deze woorden kwamen zeer
waarschijnlijk van een man met de toepasselijke naam Cornelis Bisschop (1867-1903) en
leidden volgens het artikel tot paniek onder
de kerkgangers. Gelukkig trad de dienstdoende suisse doortastend op. Hij begeleidde
de onruststoker naar buiten en droeg hem
over aan de politie. Aan de hand van het
krantenartikel en verwijzingen in archieven
kan voorzichtig geconcludeerd worden dat
Bisschop een getroebleerde man was met
behoefte aan hulp. Hij kwam al meerdere
malen in aanraking met justitie voor kleine
vergrijpen. Daarnaast was hij kort voor het
incident in de Heikese kerk ontslagen uit de
psychiatrische instelling Huize Voorburg te
Vught. Waar hij overigens na de ordeverstoring weer werd opgenomen en enkele maanden later op 7 juli overleed.
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Links: Adrianus
Pistorius (18491914) als suisse van
de parochie ’t Goirke
omstreeks 1880-1900.
(Fotograaf Adriaan
van Beurden, coll.
Regionaal Archief
Tilburg)
Rechts: Arie Johan
Klop (1897-1965) in
zijn functie als suisse
van de Goirkese
kerk in de jaren
vijftig. (Fotograaf
Schmidlin, coll.
Regionaal Archief
Tilburg)

Kleding maakt de suisse
De erebaan van suisse kwam met een bijpassend uniform. Zoals we al zagen bij
Van Berkel, maar ook gedragen werd door
Adrianus Pistorius (1849-1914). Pistorius
was suisse en doodsbidder van parochie ’t
Goirke. Geheel volgens de traditie draagt
hij een lange donkere jas met waarschijnlijk
rode biezen en gouden boord, hieronder
draagt hij een witte blouse. Over zijn rechterschouder is een bandelier gedrapeerd met
de tekst ‘Eerbied in Gods huis’. Op zijn hoofd
prijkt een zwarte steekhoek met witte pluim,
die tijdens begrafenissen werd deze vervangen door een zwarte. In zijn handen houdt
Pistorius een variatie op de hellebaard.
Waarmee onruststokers met een zachte por
gecorrigeerd konden worden.
Ondanks het traditionele karkater van het
uniform was het toch aan kleine veranderingen onderhevig. Vergelijk de foto van
Pistorius met die van Arie Johan Klop. Klop
was in de jaren vijftig de laatste ordebewaker in de Goirkese kerk. Zijn uniform lijkt
sterk op dat van Pistorius. We zien echter dat
hij een donkere stropdas draagt onder zijn
vernieuwde jas en op zijn bandelier staat niet
het gebruikelijke ‘Eerbied in Gods huis’ maar
de naam van de parochie ‘Dionysius Goirke’.
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Het uniform ligt waarschijnlijk ten grondslag aan de term suisse, welke te vertalen is
als Zwitser. De combinatie van de kenmerkende dienstkleding en de handhavende
functie roept namelijk associaties op met de
Zwitserse Garde, het pauselijke leger van het
Vaticaan met eveneens opvallende kleding.
Daarnaast werden in het zeventiende- en
achttiende-eeuwse Frankrijk de conciërges
van grote herenhuizen aangeduid als suisse.
Gezien de meer huishoudelijke taken van
de kerkbewaker zou hier eveneens een link
kunnen liggen.
Kerkelijke vernieuwingen naar aanleiding
van het Tweede Vaticaanse Concilie (19621965) maakten uiteindelijk een einde aan
de hoogtijdagen van de suisse. De kerk
moest moderniseren en de strenge bewaker met stok paste niet meer bij de nieuwe
tijd. Gedurende de jaren vijftig en zestig
verdween de suisse uit de Tilburgse kerken
en leeft zijn eerbied voor Gods huis slechts
voort in de archieven.

Bronnen
– Regionaal Archief Tilburg
– Erfgoed ’s-Hertogenbosch
– Wiki Midden-Brabant

Wolkat, het verleden
was de toekomst ...
Ton Wagemakers*

*Ton Wagemakers
is cultuursocioloog en

Het verleden krijgt vaak pas betekenis door de actualiteit in ’t licht van de toekomst. Zo zou het verhaal van Wolkat mogelijk nu onverteld blijven als duurzaamheid en circulair gebruik van textiele materialen op dit moment geen hot
item zouden zijn.
Bijna tevergeefs trachtte rond 1860 een
verkoper kunstwol (uit lompen) te slijten
aan Tilburgse wolfabrikanten. In nieuwigheid, innovatie zeggen we nu, hadden ze
geen interesse. Tenslotte ging één fabrikant
overstag, omdat de verkoper gratis een partij
kunstwol gaf! De wolfabrikanten bleven
altijd huiverig voor innovaties en verloren de
toekomst. De Wolkat durfde en overwon ...
Zo begon Wolkat
Het is 1948. Overal is tekort aan, alles kan
nog gebruikt worden. Gelukzoekers en harde
werkers zien hun kans. Toos van Ierland is
van de tweede variant. Ze stapt op een bakfiets en gaat lompen, ijzer en papier ophalen.
Al gauw valt het besluit om samen met haar
man een echte firma op te zetten: Th. van
Ierland lompenopslag. In 1952 wordt de
naam omgezet in Wolkat, Textielafvalbedrijf
& Sorteerderij. De jaren zestig zijn moeilijk
voor het familiebedrijf. Haar man Wil en
ook zoon Jan overlijden. De Tilburgse textiel
zakt in. Het lijkt erop dat Toos de drijvende
kracht is in die jaren en de zaak overeind
houdt. Een ververij komt erbij, er wordt
verhuisd en Philip Boumans, derde generatie
van de familie, wordt actief als bedrijfsleider.
Toos van Ierland-van Stiphout overlijdt in
1993.

kon doen. Het recyclen van textiel kon veel
verder gaan: van het hakken van textiel tot
het sorteren op kleur en wie weet kon je er
een nieuwe vezel van maken. Dat werd zijn
droom.
Het hele recycleproces moest op de schop.
Hij is aan de slag gegaan met zijn mensen. In
dit verband mag zeker Kees genoemd worden, een geboren en getogen Tilburger, die
nog als jong manneke was aangenomen door
‘oma Toos’ en met de familie meegroeide
naar nieuwe horizonten. Naar Marokko ...
Naast het hoofdkantoor in Tilburg bestaat
sinds 1995 ook een vestiging in Tanger.
Algemeen directeur en medeoprichter
van Wolkat Marokko is Khalid el Amrani.
Productiemanager en recycling expert is de
Tilburger Kees. In Marokko vindt de mechanische textielrecycling van Wolkat (Group)
plaats. Wat houdt dat in?

sociaal historicus met
als thema de Tilburgse
textiel en verder onder
meer oud-directeur
TextielMuseum /
TextielLab, oprichter en
voormalig directeur-bestuurder van Stichting
Mommerskwartier.

Wolkat aan de
Hilvarenbeekseweg
in 1979. (Foto Dré
van den Bogaard,
coll. Regionaal
Archief Tilburg)

Droom
Philip Boumans denkt dat doorgaan op de
oude weg uiteindelijk een doodlopende weg
zou worden. Op een van zijn reizen voor
het bedrijf, begin jaren ’80, zag hij in India
nieuwe mogelijkheden wat je met lompen
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Wolkat aan de
Hilvarenbeekseweg
in 1979. (Foto Dré
van den Bogaard,
coll. Regionaal
Archief Tilburg)

Mechanische recycling
De meeste bedrijven die zich bezighouden
met afgedankte textiel beperken zich tot het
bedenken van hoe je het materiaal zou kunnen hergebruiken.
Het is haast ongelooflijk maar op dit
moment wordt meer dan de helft van alle
kleding binnen een jaar na productie weggegooid en slechts een klein deel daarvan
wordt hergebruikt. Het grootste deel komt
in verbrandingsovens of op stortplaatsen
terecht. En dat is zonde vindt Kimberley van
der Wal, alweer de vierde generatie (dochter

“Wolkat is voor mij een actuele
erfgoeddrager met een duurzame toekomst,
waar Tilburg trots op mag zijn.”
van Philip). Kimberley: ‘Van recycling wordt
nog steeds gezegd dat het in ontwikkeling
is en daarom wordt het niet vaak toegepast. Dat is onjuist.’ Bij Wolkat is al vroeg
gekozen voor mechanische recycling. Bij
deze recycling wordt het textielafval vervezeld of gesmolten en vervolgens tot nieuw
garen gesponnen. Hierbij is het mogelijk om
blends, die uit verschillende grondstoffen
bestaan, te verwerken. Het textielafval wordt
op kleur gesorteerd. Het gerecyclede materiaal wordt niet opnieuw geverfd. Dat is gunstig om vervuiling van water tegen te gaan,
maar vereist ook een hoogwaardig vakmanschap om er fraai gekleurd garen mee te creëren. Die ervaring heeft Wolkat al tientallen
jaren. Wolkat blijft wel continu investeren
om de procesontwikkeling bij mechanische
recycling verder te verfijnen en te verbete26 | Erfgoed Magazine Tilburg | December 2021

ren. In die zin hebben de ervaringen uit het
verleden, opgedaan door de eerste en tweede
generatie van de familie, alleen betekenis als
je die kennis door blijft ontwikkelen.
Promoten van het WOLKAT-merk
Om actief in de hele keten te zijn, met
name naar de laatste onderdelen ervan:
productkontwikkeling en producten, zijn
de afgelopen jaren diverse acties opgezet.
Met de aanstelling van Kimberley van der
Wal, de vierde generatie in het bedrijf, is
sterk ingezet op business development en
acties om het Wolkat-merk te promoten.
Kimberley: ‘Het is ons zeker gelukt en we
zijn steeds meer op de markt te vinden met
onze recyclede producten.’ De belangrijkste
‘business-activiteit’ voor de komende tijd is
volgens haar ’het verder door ontwikkelen
en vermarkten van onze recyclede producten.’ Haar droom is dat over vijf jaar ‘Wolkat
bekend staat als enige echt circulair (inzamelen en terug leveren van producten) textielbedrijf bij de Nederlandse consument.’
Tot slot van dit verhaal volgen een paar voorbeelden van de huidige inspanningen.
013 Denim
Koningsdag 2017 in Tilburg. Kimberley
ziet een kans. In februari vindt de kick-off
plaats van project 013Denim. Met zes andere
Tilburgse organisaties worden drieduizend
oude spijkerbroeken in Tilburg verzameld
voor het recyclen en ontwikkelen van nieuw
en uniek Tilburgs textiel. Er worden vijfduizend stuks 013Denimtassen geproduceerd
en heel veel wuifdoekjes, die op Koningsdag
gratis worden uitgedeeld. Het wordt een
doorslaand succes.

Ter gelegenheid van
zestig jaar Wolkat
1948-2008 . V.l.n.r.:
Wil van Ierland,
Toos van Ierlandvan Stiphout, Jan
van Ierland, John
Boumans Jr., Philip
Boumans. (Coll. Ton
Wagemakers)

HEMA
Onlangs (najaar 2021) is Wolkat een ‘circulaire samenwerking’ met HEMA aangegaan.
In 24 filialen zijn speciale inzamelpunten
geplaatst om oude kleding en bijvoorbeeld
handdoeken en gordijnen achter te laten.
Philip Boumans is enthousiast over deze
samenwerking: ‘HEMA heeft een duidelijke
missie en visie op duurzaamheid. Deze
match past perfect bij ons als innovatief textiel recycling bedrijf.’ En blijft het daarbij?
Wolkat wil nog een stap verder: ‘Onze uiteindelijke ambitie is om met het ingeleverde
textiel nieuwe eindproducten te maken voor
HEMA-collecties.’ Het sluit aan bij hun visie
om in alle onderdelen van de hele keten
innovatief en actief te zijn. Philip Boumans is
trots op deze samenwerking en kijkt uit naar
de toekomst.

ten in de mode-, auto- en meubelindustrie.
Wat moet je daar bij voorstellen? Een deel
van die keten is zichtbaar gemaakt in de
tentoonstelling Long Live Fashion in het
TextielMuseum. Daar wordt een kijk gegeven op het circulaire proces van textielrecycling bij Wolkat. Met gelijkgestemde
partners in deze tentoonstelling willen ze de
bezoekers op een positieve manier prikkelen
om bij te dragen aan deze circulaire textielketen. Kom dat zien en, letterlijk, doe mee!
De tentoonstelling is te bezichtigen tot 27
maart 2022.
Wolkat is voor mij een actuele erfgoeddrager
met een duurzame toekomst, waar Tilburg
trots op mag zijn.

Koningsdag 2017.
V.l.n.r.: Philip
Boumans, Kimberley
van der Wal en
NN. Rechts: meisje
met ‘013 denim
Tas’. (Coll. Ton
Wagemakers)

TextielMuseum
Waar staat Wolkat nu? Het heeft inmiddels
een unieke positie in de wereld van textielrecycling. Al in 2004 is ze gestart met een
grondig onderzoek naar circulaire processen. Ze beheerst de volledige keten: inzamelen, sorteren, recyclen, spinnen, weven
en doen aan productontwikkeling. Zij zijn
leidend in het optimaliseren van waarde in
elk onderdeel van de textiel recycling keten.
Bepaald wordt of de afgedankte textiel ingezet kan worden voor slim en passend hergebruik. Is dat niet mogelijk, dan wordt het om
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‘…met je beroemde kleuren’

Voetbalclub Willem II
en de jubileumuitgaven
* Henk van Doremalen

Henk van Doremalen*

is – naast zijn directeurschap van de Tilburg Ten
Miles – freelance werkzaam als historicus en
publicist. Hij publiceerde
een groot aantal boeken
en artikelen over Tilburg.
Voor een uitgebreid overzicht zie www.historietilburg.nl/over-ons.

Willem II bestond deze zomer 125 jaar en dat moest gevierd worden. Er
verschenen twee uitermate lijvige en rijk geïllustreerde boeken: een vanuit de club onder de titel Tricolores 125 jaar Willem II en een door Kick
Uitgevers onder de titel 1896 – 125 jaar – 2021 Willem II. Een beeld van een
club. Verder verschenen ook nog het historisch verhaal in stripvorm door Luc
Verschuuren, een kalender en een speciaal nummer van Staantribune, hét
magazine over voetbalcultuur. Ook was er een speciale tentoonstelling.
Willem II in woord en beeld
Van of over Willem II zijn al een groot aantal
uitgaven verschenen. Fotoboeken zoals die
van Kees Kolen, Willem II 90 jaar in beeld
1896-1996 en (met journalist Wilbert Hack)
boeken met seizoensoverzichten van de
betaald voetbaljaren. En dan is er ook het
jubileumboek ’t Rood-Wit en Blauw onzer
vad’ren. Een eeuw Willem II, 1896-1996 van
Jan Froklage en Paul Vroom met vermelding
van de gebruikte bronnen. Maar er is meer
fraais.

(Coll. Regionaal
Archief Tilburg)
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Willem II, opgericht in 1896, kwam in 1936
met een bijzonder jubileumboek. Een ingebonden uitgave met de geschiedenis van de
vereniging tot dan toe, inclusief foto’s van
lagere elftallen en de jeugd. Alleen nog antiquarisch verkrijgbaar waarbij de vraagprijs
rond de 100 euro ligt! De exemplaren van de
Bibliotheek Midden-Brabant zijn al tientallen jaren geleden ‘verdwenen’. Het Regionaal
Archief Tilburg koestert nog een exemplaar.
Dan is er Willem II’s meest succesvolle periode in de voetbalhistorie, de eerste helft

jaren vijftig. Zowel in 1952 als 1955 werd
Willem II landskampioen. In beide gevallen
werden er speciale uitgaven vervaardigd.
Het kampioenschap van 1955 was iets bijzonders. Vanaf september 1954 was er (officieel)
betaald voetbal in Nederland. Dat betekent
niet dat daarvoor niet werd betaald, maar
officieel was dat niet toegestaan, al was er
een groot aantal clubs die ‘iets’ regelden
via bedrijven of suikerooms. En er was ook
een heuse wilde competitie waar Willem
II als ‘nette’ club niet aan deelnam. Maar
goed, in 1954 was de eerste betaald voetbalcompetitie een feit. Om naar een landelijke
competitie te gaan waren de vier regionale
(amateur) streekgebonden competities
onderling vermengd zodat er in vier landelijke klassen gevoetbald werd. En zie: in alle
vier de klassen kwam het tot een Brabantse
kampioen. Dat leidde tot een kampioenscompetitie met Willem II, NAC, Eindhoven
en PSV, die het Brabants Kampioenenkwartet
werd genoemd. En niet zonder geluk
kwam Willem II onder de legendarische dr.
Fahdronc als winnaar uit de bus. De provincie was apetrots en liet een mooie brochure
uitgegeven.
Kilo’s zware boeken
Dit alles zegt ook iets over de rijkdom van
de club in historisch opzicht. De genoemde
publicaties hebben alle bijzondere waarde,
zeker omdat ze veelal moeilijk verkrijgbaar

zijn. Maar heel opvallend zijn toch wel de
kilo’s (!) wegende forse boeken die nu verschenen zijn. Beide uitgaven gaan in woord
en beeld zeer uitvoerig in op de geschiedenis
van Willem II, er is zichtbaar (en leesbaar)
gigantisch veel werk verricht. Het lijkt bijna
onmogelijk dat er belangrijke aspecten uit
de historie van de club vergeten zijn. Nieuwe
ontdekkingen als wie de werkelijke oprichter
was van Willem II komen aan bod als ook de
affaire Hoosemans. Maar ook zaken als de
rivaliteit in Tilburg met arbeidersclub NOAD
(in de jaren tachtig waren er nog tientallen
NOAD-fans die principieel niet naar Willem
II gingen), de rivaliteit met het Bredase NAC,
opmerkelijke bestuurders zoals Pius Arts, pa
van Beurden en dokter Schuurman en meer
recent Wim Groels en Jan Vullings, de internationals die bij Willem II speelden als die
er ooit gespeeld hebben, waarbij dat laatste
lijstje (dat Rossmeisl c.s. hebben) opmerkelijk is. Denk aan Marc Overmars, Joris
Mathijsen en Jaap Stam en de nu nog actieve
Virgil van Dijk en Frenkie de Jong.
De journalisten
Het boek van de journalisten Henk Mees
(ex-chef sport Brabants Dagblad), Matty
Verkamman (voorheen voetbalspecialist van dagblad Trouw) en Frans van den
Nieuwenhof (ooit verbonden aan de sportredactie van het Nieuwsblad) heeft een
chronologische invalshoek waarbij, op een
enkele uitzondering na, gekozen wordt voor
de behandeling per decennium. Per gedeelte
van tien jaar is er dan, naast competitie- en
bekerverloop een thema dat meer uitgewerkt
wordt. En zo komen er iets meer dan 500
pagina’s vol. Bedenk dat Verkamman zich
gespecialiseerd heeft in dit soort uitgaven
die hij voor meerdere clubs of over bijzonder
spelers gemaakt heeft. Hij is dus niet aan
Willem II gelieerd.
Een knap staaltje werk vind ik het overzicht
van alle (!) feiten, cijfers en namen.
Het ontbreken van annotaties in dit soort
uitgaven is vrij normaal, maar onderzoek
en bronnen op een enkele uitzondering in
de tekst na, niet verantwoorden is toch wel
vreemd. Wel worden alle afbeeldingen keurig verantwoord. Logisch want anders krijg
je allerlei bureaus achter je aan die beeldrechten claimen, maar waarom onderzoek
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in literatuur en bronnen niet in hoofdlijnen
kan worden vermeld ontgaat me.
Uiteraard zijn er – zoals altijd – wat kleinere
foutjes, zoals een eindstand van de eerste
divisie waar toch echt de eredivisie wordt
bedoeld, maar het geheel ziet er buitengewoon verzorgd uit: mooi vormgegeven
en met een uitputtende hoeveelheid foto’s
zowel zwart-wit als kleur.
De Willem II-ers
Het boek van Willem II is geschreven
door – in alfabetische volgorde – Leon van
Eijndhoven, Arjen Pijfers, Roger Rossmeisl
en Koen van Santvoord, alle min of meer
fans veronderstel ik. Dat het begint met een
voorwoord van algemeen directeur Martin
van Geel en achterin het dankwoord van de
auteurs richting club, geeft aan dat we hier
met het officiële boek te maken hebben. Ook
hier veel foto’s, soms dezelfde als in het boek
van Mees c.s., zoals de vele elftalfoto’s, maar
ook heel veel andere. Wat dat betreft moet
de echte liefhebber beslist beide boeken
hebben. De aanpak van dit boek is een wat
andere. Bijna vanzelfsprekend ook chronologisch, maar de auteurs hebben op tal van
plaatsen ruimte gemaakt voor spandoeken.
En er lopen steeds teksten ‘wij zijn Willem II’
door het boek. Daarin komen bekende (zoals
Frank Evenblij en Toine van Peperstraten)
en onbekende fans aan het woord over hun
club. De belangrijkste feiten over Willem II

Henk Mees, Frans van den Nieuwenhof en Matty Verkamman, Willem II,
een beeld van een club (Rotterdam, Kick uitgevers, 2021), 432 blz.,
ISBN 978 94 915 5549 7, € 39,95.
Leon van Eijndhoven, Arjen Pijfers, Roger Rossmeisl, Koen van Santvoord,
Tricolores, 125 jaar Willem II (Tilburg, Peperboek & Groels/Willem II, 2021),
432 blz., ISBN: 978-90-831570-0-9, € 49,95.
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zijn veelal dezelfde, maar de wijze van
presentatie verschilt nogal. Bijna vanzelfsprekend zit er in het boek van Rossmeisl
c.s. meer betrokkenheid met de club. Het
uitgebreide overzicht van feiten en namen
heeft dit boek niet. Wel worden in dit boek
de bronnen verantwoord zoals het hoort.
De affaire Hoosemans
Waarin de beide publicaties nogal uiteenlopen is de affaire Hoosemans. Als de man
geen erelid was geworden zou hij vermoedelijk niet ter sprake zijn gekomen. Hij is
heel even voorzitter geweest in de allereerste
beginjaren en toen bij Willem II uit beeld
verdwenen. Zo’n 40 jaar later, in de oorlogsjaren, ging hij – in Den Haag, maar ook
elders – gruwelijk in de fout. Daarbij ging
het niet om zoals Rossmeisl c.s. suggeren
het feit dat hij lid was van de NSB. Nee, Jos
Hoosemans heeft actief deelgenomen aan
de Jodenvervolging en het liquideren van
verzetsmensen. Daarvoor is hij in 1947 als
oorlogsmisdadiger ter dood veroordeeld.
Dat had destijds het sein voor de toenmalige
Willem II-bestuurders moeten zijn om hem
het erelidmaatschap te ontnemen. Maar dat
gebeurde niet. Sterker nog, Hoosemans, die
als zovelen gratie had gekregen, stierf in 1951
in de gevangenis en werd later nog steeds
geroemd door Willem II. Verkamman c.s.
gaan er zeer uitvoerig op in en plaatsen dat
relaas letterlijk als zwarte pagina.

Klassenfoto van 5
mei 1919, genomen
op het schoolplein
van de lagere school
in de Antoniusstraat.
Heeroom staat
helemaal rechts
op de bovenste rij
leerlingen met een
kruisje boven zijn
hoofd. (Coll. Luud de
Brouwer)

Mijn Heeroom:
Mathieu de Brouwer
Luud de Brouwer*

* Luud de Brouwer
(1958) heeft eerder

Veel Brabantse katholieke families hebben een heeroom in de gelederen en dat
geldt ook voor mijn familie. Het was een broer van mijn vader. Hij is relatief
jong gestorven, in 1966, toen ik zeven jaar oud was. Ik kan maar één herinnering naar boven halen en dat was een bezoek met mijn vader aan zijn ziekenhuisbed in het Missiehuis in Tilburg.
Jonge jaren
Matheus Antonius Bernardus de Brouwer
is geboren in Tilburg op 21 januari 1908
als zoon van Bernardus de Brouwer en
Elisabeth Hovers die een slagerij hebben in
de Tuinstraat. Mathieu gaat naar de lagere
school in de Antoniusstraat en begint op 2
september 1921, 13 jaar oud, op de apostolische school van het Missiehuis aan de
Bredaseweg.
Op 13 juli 1928, aan het eind van de apostolische school, is een rapport opgesteld over
heeroom. Hij bezat een goede gezondheid
en een stevig gestel. Zijn temperament
was gemengd. Zijn ‘verstandelijke aanleg is
niet groot, doch wel voldoende’. Hij bezit een
‘krachtige wil’. Hij heeft een nobel karakter,
‘naar den strengen kant’, is kalm en ernstig,
gedienstig en zelfopofferend. Hij heeft

gepubliceerd over de
geschiedenis van Tilburg
en Udenhout. Hij werkt
bij Regionaal Archief
Tilburg.

idealen, is een doorzetter, gevoelig voor
vernedering, vasthoudend van opinie en wat
verlegen. IJver en toeleg zijn goed en hij zal
‘best een bruikbaar priester worden’. Heeroom
heeft een goede praktische aanleg en talent
voor de schilderkunst.
Het eindoordeel: ‘Vurig verlangt hij naar het
kloosterleven en met de beste verwachtingen
kunnen wij gunstig adviseren hem die gunst toe
te staan’.
Opleiding
Heeroom vervolgt zijn opleiding in Berg
en Dal, Arnhem en Stein. In die jaren zijn
regelmatig rapporten opgesteld die steeds
dezelfde elementen bevatten: bedeesd,
gewillig, gedienstig, meegaand, sterke wil,
volhardend, ijverig en zijn godsvrucht was
dik in orde.

Een uitgebreidere en
geannoteerde versie
van dit artikel is als
PDF geplaatst op www.
historietilburg.nl/tijdschrift-tilburg (artikel in
de inhoudsopgave van
het magazine-nummer
aanklikken).
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Links: Foto genomen
in juni 1935 in Stein.
Rechts Elisabeth
Hovers en Bernard
de Brouwer en links
oom Frans Hovers en
tante Pietje Heerkens.
Heeroom heeft hier
nog geen baard. (Coll.
Luud de Brouwer)
Rechts: Boys will be
boys. Bieravond bij
Senden in de paasvakantie in 1927.
Heeroom staat links
in de goot. (Coll.
Luud de Brouwer)

Aan het eind van zijn noviciaat schrijft hij
een brief aan de pater Provinciaal waarin
hij vraagt om toegelaten te worden tot de
congregatie. ‘Gedurende het noviciaat is mij
steeds duidelijker geworden welk een schoone
en verheven roeping het is Missionaris van het
H. Hart te zijn en welk een inverdiende genade,
daartoe geroepen te worden’. Dit is het enige
stuk van zijn hand dat iets loslaat over zijn
beweegredenen om missionaris te worden.
Het slotstuk van zijn opleiding is zijn priesterwijding op 10 augustus 1934 in Stein.
Heeroom celebreert zijn eerste heilige mis op
15 augustus 1934 in zijn parochiekerk van ’t
Heike.

‘Het is natuurlijk maar
een uitgeholde boomstam,
doch zoo breed dat ik er met
de luie stoel in kan zitten.’
De reis naar Nieuw-Guinea
Op 11 oktober 1935 vertrekt heeroom voor de
eerste keer naar Nederlands Nieuw-Guinea.
Via o.a. Soerabaja en Makassar arriveert
hij op 24 december 1935 in Merauke aan de
zuidkust van Nederlands Nieuw-Guinea.
Op kerstdag 1935 schrijft hij voor het eerst
naar het thuisfront. Op kerstdag komen de
dorpelingen uit de omliggende dorpen zalig
kerstfeest wensen met muziek en dans. De
voorzijde van de ansichtkaart is een afbeel-
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ding van een Kaja-Kaja in vol ornaat. En ‘zoo
loopen er hier 10 tallen rond’.
In november 1937 gaat heeroom aan de slag
in de eerste statie waar hij de leiding heeft:
Moeting. ‘De fiets kan men hier wel op stal
zetten. Tijdens de regentijd kan ik mijn dorpen
alleen bereiken met een uitgeholde boomstam,
vervolgens te voet’. Zijn verst verwijderde
dorp ligt op drie dagen met de prauw en drie
dagen te voet reizen door de bossen. Vanuit
Moeting liggen zijn dorpen in twee richtingen. Om die allemaal te bereiken maakt hij
twee patrouilles van ieder veertien dagen.
‘Elke avond kan ik een dorp bereiken, behalve
2 keer moet ik in ’t bosch slapen’.
Hij beschrijft de gang van zaken tijdens zo’n
patrouille. ‘Voor zoo’n tocht moet alles mee
gedragen worden in leege petroleum blikken,
zoodat ik altijd ’n 10 à 12 tal dragers of roeiers
noodig heb die betaald worden in tabak, kleeren,
ijzerwerk als meesen, bijlen etc. Elke dag verdienen ze zoo ongeveer 10 à 12 cent, wat ik op
’t eind van de 14 daagsche tocht verreken’. Zijn
statie herbergt drie verschillende stammen
met elk hun eigen taal en gebruiken.
Op 2 februari 1939 schrijft heeroom dat pater
Provinciaal langskomt die daarna vertrekt
naar Tanah-Merah om Pater Meuwese te
bezoeken. Heeroom wil graag mee ‘want al
is Kees Meuwese mijn buurman ik ben er nog
nooit geweest, vanwege de afstand en vooral de
geweldig lastige verbinding’.

Heeroom schuwt het schokeffect niet: ‘In
Moeting pas weer een vrouw vermoord en een
half doorgezaagd met een parang (een groot
soort mes), in een der Digoelkampongs hebben
ze zich weer eens goed gedaan aan een menschenboudje etc. etc.’
Over zijn eigen eten, voornamelijk uit blik,
was heeroom kort: ‘trouwens al dat bliketen
staat op den duur tegen’. Niet gek want in dat
snikhete en benauwde klimaat domineert de
Hollandse pot: Cornbeaf, blikken varkenskoteletten of ossenlappen, bruine bonen met
spek, reuzel, boter, meel, rijst, blikken kaas,
gerookt vlees, groenten, zuurkool met spek,
rode kool met rolpens etc.
Gelukkig verandert het eetpatroon. In de
droge tijd is de vis makkelijk te vangen in de
dan smalle rivieren en plassen. Er zijn veel
eenden en ganzen waar hij op jaagt, ‘soms
wel dat ik er met één schot tien of twaalf heb’.
In de natte tijd is het vissen lastiger maar dan
zijn er varkens en kasuarissen ‘omdat al het
wild op de hoogere stukken grond en eilandjes
bijeengedreven wordt door de stijging van het
water. De kinderen halen na school vaak ananassen, bananen en andere Indische vruchten voor hem. Hij heeft een eigen tuin met
o.a. een ‘apelesienenboom’ die voor het eerst
vrucht draagt. Als de groenten op zijn, gaat
‘de kok een eindje het bos is en vindt wel een
of andere boom, waarvan het blad goed is voor
groenten’. Naast kapokstruiken, papaja’s en
koffiestruiken heeft hij olienootjes geplant
‘daar is een heerlijke saus van te maken voor bij
de rijsttafel’.
Het reizen verschilt aanmerkelijk in de droge
en natte tijd. In de droge tijd loopt hij veel
‘omdat de geweldige grasvlakten dan droog
staan en men alleen zorg heeft om over de kalis
(rivieren) te komen’. In de natte tijd zijn de
vele kronkels van de kali’s verdwenen en
kunnen de bochten worden afgesneden. Zo
is er een tocht die nu vier uur duurt ‘waar
men anders anderhalven dag over doet’.
In 1939 heeft hij net een nieuwe prauw opgehaald. ‘Het is natuurlijk maar een uitgeholde
boomstam, doch zoo breed dat ik er met de luie
stoel in kan zitten en een goede 15 meter lang’.
Hij heeft inmiddels ervaring opgedaan als
reiziger die weet wat het is om in het oerwoud van Nederlands Nieuw-Guinea onder-

Heeroom in bivak
tijdens een van zijn
patrouilles. (Coll.
Luud de Brouwer)

weg te zijn. ‘De prauw is licht om te roeien en
ligt stabiel, zoodat hij niet te veel schommelt’.
Tweede Wereldoorlog
De bezetting van Nederland in mei 1940
verbreekt het contact tussen Nederlands
Nieuw-Guinea en Nederland. Begin 1942
valt Japan Nederlands-Indië binnen. Na een
black-out in Merauke tijdens Kerstmis 1942
en geen nachtmis, volgen op 30 en 31 december luchtaanvallen. Diverse gebouwen lopen
ernstige schade op. Uiteindelijk blijft de
zuidkust met het gebied rond Merauke vrij.
Als in de loop van 1944 het gevaar afneemt
door de komst van Amerikaanse en
Australische troepen kunnen de paters en
broeders op adem komen in Australië. In
augustus is het de beurt aan heeroom. Hij
heeft tijdens zijn verblijf gezorgd voor de
herdruk van enkele leerboekjes samen met
zijn medepater Hoeboer. Hij verzorgt illustraties voor de Tangga Prembatjaan voor de
Papoea’s. Zo komt zijn talent voor tekenen
nog van pas.
Op 29 december 1945 stuurt hij zijn zus
Regine een foto die in Melbourne is
gemaakt. ‘Zoo je ziet heb ik mijn baard afgeschoren, en denk dat te blijven doen trots protesten van verschillende anderen’. Een missionaris zonder baard... dat was een kleine
revolutie. Heeroom heeft nooit meer een
baard gehad.
Op 10 juli 1945 volgt zijn benoeming tot
schoolbeheerder in Merauke.
Na de oorlog
Pater Geurtjens vermeldt in een artikel in
o.a. het Nieuwsblad van het Zuiden van 1
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Foto voor het station in Flinderstraat in Melbourne in 1944. Midden met
baard Kees Meuwese, rechts, zonder baard, heeroom. De andere missionaris op de rug gezien is Pastoor de Jong. (Coll. Luud de Brouwer)
mei 1948 over het gebrek aan vervoersmiddelen een uitspraak van heeroom: ‘(…) en
schreeuwde Pater de Brouwer, missionaris op
N. Guinea, onlangs de noodkreet uit: We hebben hier op ’t ogenblik meer behoefte aan een
flinke motorboot, dan aan een hele bezending
missionarissen!’
De missieclub van het St. Odulphuslyceum
in Tilburg nam de handschoen op en zorgde
voor een motorboot, gedoopt Odulphus, die
op 17 april 1951 arriveert.

Heeroom, pater Kees Meuwese en pastoor de Jong. ‘3 Kruiken’, schrijft
Heeroom in het bijschrift in zijn album. (Coll. Luud de Brouwer)
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Op 11 oktober 1949 vertrekt heeroom naar
Nederland voor zijn eerste verlof na 14 jaar
werken in de missie. Hij komt op vrijdag 23
december 1949 terug in Tilburg. Op Tweede
Kerstdag 1949 viert de familie de terugkomst
van hun zoon en broer met een kerstdiner.
Tijdens zijn verblijf in Nederland wordt
heeroom per 6 november 1950 benoemd
als eerste Overste van het nieuwe vicariaat
Merauke. Als hij op 12 december weer in
Merauke aankomt kan hij meteen aan de
slag. ‘De Overste M. de Brouwer zal naast
’t Oversteschap de dorpen Boeti, SopadamMasem, Koeper en Jangandoer bedienen.
Tevens is hij Ressort School Beheerder van
Merauke’.
In 1960 is hij 25 jaar als missionaris actief
en wordt geridderd in Nederlands NieuwGuinea.
Terug naar Nederland
Het verblijf op Nederlands Nieuw-Guinea
eist zijn tol. Op 29 augustus 1962 schrijft
hij aan zijn zus Fien: ‘Ik zelf maak het nog
uitstekend’. Een maand later schrijft vanuit
Hollandia: ‘Van hieruit ga ik naar Nederland
en kom dan op vervroegd verlof. De dokter hier
bevond dat ik het aan de nieren had, doch hij
durft hier niet te behandelen...’
Op 6 oktober schrijft hij zijn laatste brief
vanuit Nederlands Nieuw-Guinea en op
vrijdag 12 oktober vliegt hij naar Schiphol.
Heeroom zal de reis naar Nederlands NieuwGuinea nooit meer maken en gaat na medische behandeling aan de slag in Nederland.
Tussen 27 september 1963 en 1 augustus 1965
werkt hij als kapelaan in de parochie Hatert.
De provinciale raad besloot op 11 juli 1965
hem te benoemen tot econoom van Stein.
Als zijn nierklachten weer toenemen gaat
hij begin 1966 terug naar Tilburg. Heeroom
overlijdt onverwacht op 21 maart 1966
in Tilburg herstellende van een zware
nieroperatie.

Bronnen
– Archief Missionar issen van het H. Hart (bij
Erfgoedcenturm Nederlands Kloosterleven in St.
Agatha (toegang AR-P027)
– Krantenarchief en periodiek Annalen van
Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart via
www.Delpher.nl

Tilburg kort
Tilburg signalement XCIX
door Ronald Peeters

A.H.J. Dautzenberg, Een wandeling in
Mei (Amsterdam, Uitgeverij Pluim, 2021),
96 blz., ISBN 9789493256149, € 12,99.
Tilburgse auteur. Was writer-in-residence van
het festival Wanderlöss, een populaire processie
in het Zuid-Limburgse heuvelland waar hij
een week lang door het landschap wandelde.
Hij besloot een wandeltocht uit te zetten dat
leidde tot een podcast en een impressionistisch
prozagedicht.
Harrie van Elderen en Joep Trommelen, In
Dada’s voetspoor. Literaire wandeling Tilburg
(Tilburg, Stichting Cools, 2021), 56 blz.,
ISBN 9789090349961, € 5,00.
Frans Ellenbroek, De steenkruier (Hoorn,
Godijn Publishing, 2021), 277 blz,
ISBN 978-94-93266-26-1, € 20,99
Frans Ellenbroek debuteert met De Steenkruier
in de gevorderde fase van een leven als
museumdirecteur, beeldend kunstenaar en
evolutiebioloog.
Carl van Eyndhoven en Fons Mommers,
Ritornello. Een nieuwe automaat met nieuwe
muziek voor de Tilburgse beiaard (Stichting
Tilburgse Beiaard, 2021), 91 blz. Informatie:
www.tilburgsebeiaard.nl
Exclusief kunstboek in doos, vormgegeven door
Rudi Klumpkens. De fysieke uitvoering is van
handboekbinder Els Rollé.

Twan Hendriks, Fiets en wandel kunstroutes
door Tilburg (Tilburg, Stichting Parki, 2021),
€ 20,00. Info: https://stichtingparki.com
René Hermans en Theo Cuijpers, ‘De
Kleine Meijerij. Hoe een kring uit vier
gemeenten een nieuw onderkomen vond’, in:
In Brabant, jrg. 12, 2021, nr. 3, p. 68-73.
Joost van der Loo, ‘De twee takken van de
Udenhoutse familie Van Balkom en hun
relatie met het kasteel Nemelaer te Haaren’,
in: De Kleine Meijerij, jrg. 72, 2021, nr. 3,
p. 79-84.
Frank van Pamelen, Het derde boek
(Amsterdam, Ambo/Anthos, 2021), 240 blz.,
ISBN 9789026356391, € 22,95.
De thriller ‘Het derde boek’ van de Tilburgse
auteur Frank van Pamelen, het derde deel in
de Huizinga-serie, is een spannende speurtocht door de geschiedenis vol oude dichtregels,
antieke kaarten en pauselijke geheimen.
Ronald Peeters, Kloosterroute. Twee fietsroutes langs (voormalige) kloosters in Tilburg,
Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel
(Tilburg, gemeente Tilburg, 2021), 48 blz.
Uitgegeven ter gelegenheid van Open
Monumentendag 2021. De route voert langs 49
(voormalige) kloosters.
Ronald Peeters, Koning Willem II en Tilburg.
Een wandeling en meer (Tilburg, Kiwanis
Club Tilburg, 2021), 54 blz., € 4,95.
Wandelroute langs gebouwen, locaties en
gedenktekens die herinneren aan koning
Willem II, uitgegeven ter gelegenheid van 35
jaar Kiwanis Club Tilburg.
Ronald Peeters, Tussen Goirke, Hoefstraat,
Groeseind en Veldhoven (Tilburg, De
Tilburgse Binding, 2021), 184 blz., 013BOEK
nr. 3, ISBN 978-90-828001-8-0, € 22,50.
Olivier Rieter, ‘Hendrik de Laat brengt
Tilburg in beeld’, in: In Brabant, jrg. 12, 2021,
nr. 3, p. 6-10.
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Petra Robben, ‘Te eigenzinnig voor de
Bossche School? Een twaalflobbige bloem en
een ijsschots met draaideur, twee opvallende
kapellen van Jos Schijvens uit Tilburg’, in:
Jos Pouls (red.), Uit het keurslijf. De moeizame strijd om de modern-christelijke kunst in
Nederland 1918-1971 (Zwolle, WBooks i.s.m.
Open Universiteit), p. 132-147.
N.B. Betreft de kapellen bij de Sint Maartens
kliniek in Ubbergen en de kapel O.L.V. ter Nood
in Tilburg.
Ed Schilders, ‘Zeven schrijversportretten’,
in: Boeken rond het Paleis. 23e editie zondag
29 augustus 2021 Tilburg (Tilburg, Stichting
Cools, 2021), p. 7-15.
Korte portretten van onbekende Tilburgse
schrijvers uit het verleden.
Barbara Scholten en Els Egeraat (illustra
ties), Oma Luchtbuks (Amsterdam,
WPG Kindermedia 2021), 176 blz.,
ISBN 9789021681603, € 14,99.
Kinderboek over de avonturen die de tienjarige
Lina beleeft als ze een weekje bij haar schietgrage omga gaat logeren. Geïnspireerd op de
101-jarige Tilburgse ‘Luchtbuks Ria’ (van Dijk).
Schrijversteam ’t Schoor, Over Assisië
(Udenhout, Erfgoedcentrum ’t Schoor
Udenhout-Biezenmortel, 2021), 230 blz.,
€ 20,00.
De geschiedenis van Huize Assisië, in 1904

gesticht door de Broeders Penitenten in
Biezenmortel.
Paul Spapens, Nieuwsbrief. Een uitgave van
Stichting Petrus Donders Tilburg, zomer 2021,
28 blz. Info: info@peerkedonders.nl
Luc Verschuuren (tekeningen) en Harrie
Verhoeven (tekst), Trots van het voetballand.
125 jaar roem en glorie (Tilburg, Stichting
Stripboek Willem II 125 jaar, 2021), 62 blz.,
ISBN 9789464370492, € 12,50.
Het stripboek dat in het kader van het 125-jarig
jubileum is uitgebracht, bevat 61 strips die de
complete geschiedenis van Willem II aan de
hand van ludieke anekdotes in beeld brengt.
Leeuwelijn Verwijst, Zon in Tilburg.
Het Tilburgse verhaal van Frans Sol (2021),
136 blz., ISBN 9789082301625, € 14,99.
Terugblik op oud-Willem II-spits Fran Sol
op de twee en een half jaar die hij in Tilburg
doorbracht.
Adri P. van Vliet, Willem baron van Dopff
1721-1794. Bouwer van kasteel De Strijdhoef
(Udenhout, Erfgoedcentrum ’t Schoor, 2021),
Unentse biografieën 5, ISBN 978-90-7893338-0, 172 blz., geb., € 10,00.
Willem baron van Dopff was van 1775 tot aan
zijn dood en 1794 topadviseur van stadhouder
prins Willem V van Oranje. In deze periode
heeft hij 391 adviezen vastgelegd op papier en
die brieven zijn bewaard gebleven in het archief
van kasteel De Strijdhoef in Udenhout.
Rob Weijtmans, Joost van der Loo,
Jopie Bijl, Sjaak van Berkel en Liliane
Verwoolde, Boomrooierij Weijtmans.
Boomrooiers vanaf 1800 (Boomrooierij
Weijtmans, Udenhout, 2021), 131 blz.

Expositie Made in Brabant
In de Universiteitsbibliotheek Tilburg is
van 3 november 2021 tot 31 januari 2022
de expositie Made in Brabant. Bijzondere
banden en boeken te zien, met onder
andere enkele Tilburgse drukken. Emy
Thorissen schreef de bijbehorende fraai
vormgegeven catalogus die gratis bij de
expositie verkrijgbaar is.
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V.l.n.r. René
Bastiaanse, Luc
Brants (winnaar
van de Lanciersprijs
2021), Ad van den
Oord en Astrid de
Beer. (Foto: Maria
van der Heyden)

Luc Brants wint Lanciersprijs 2021
door Astrid de Beer

Luc Brants is gekozen tot winnaar van de
Lanciersprijs 2021. Deze prijs werd op 14
oktober 2021 voor de derde keer uitgereikt
in Regionaal Archief Tilburg aan een historisch onderzoeker. Brants werd door de jury
geprezen voor zijn baanbrekende onderzoek
naar de zichtbaarheid van homoseksualiteit,
sekse- en genderdiversiteit in Tilburg.
De Lanciersprijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan de onderzoeker die bronnen van
Regionaal Archief Tilburg op originele wijze
gebruikt. Om mee te dingen naar de prijs,
moet dit onderzoek hebben geleid tot een
scriptie, gedrukte of digitale publicatie, film
of documentaire, roman, theaterstuk of een
andere vorm.
Luc Brants heeft meer dan een jaar lang
onderzoek verricht in de collectie van
Regionaal Archief Tilburg, in het bijzonder
in het archief van de gemeentepolitie van
Tilburg. Tijdens de korte presentatie die
gegeven werd kort voor de prijsuitreiking
kwam naar voren dat het onderzoek naar
de geschiedenis van de Tilburgse LHBTIbeweging, die tot nu toe on(der)belicht is
gebleven, grote maatschappelijke relevantie
heeft. Het onderzoek vond zijn weerslag in
de mooi vormgegeven en goed geschreven
publicatie Van Willem II naar Roze maandag.
De zichtbaarheid van homoseksualiteit, sekse-

en genderdiversiteit in Tilburg. De winnaar
ontvangt een geldbedrag van € 750.
De overige drie genomineerden zijn die meedongen naar de prijs waren:
– Kees van der Heijden, Verdwenen tentenstad op de hei. Militairen en bevolking in
Gilze en Rijen bij de Belgische afscheiding
1830-1839.
– Jan van Helvoirt deed decennialang onderzoek naar toponiemen van de gemeente
Hilvarenbeek.
– Schrijversteam ’t Schoor (Erfgoedcentrum
’t Schoor Udenhout-Biezenmortel), Over
Unentse families, deel 3.
In 2023 gaat het archief weer op zoek naar de
resultaten van historisch onderzoek. Mensen
die in de periode van maart 2021 tot maart
2023 onderzoek doen in de collectie van het
archief en daar op de één of andere manier
een uiting aan geven (boek, website, toneelstuk, scriptie, kunstwerk of nog iets heel
anders) worden van harte uitgenodigd hun
stukken in te dienen voor de Lanciersprijs
2023. De jury, bestaande uit René Bastiaanse
(oud-directeur BHIC), Ad van den Oord
(historisch onderzoeker en publicist) en
Astrid de Beer (historica en projectleider bij
Regionaal Archief Tilburg) buigen zich dan
over alle inzendingen.
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Koning Willem II en Tilburg – Een wandeling en meer
door Theo van Etten

In het kader van het vijfendertigjarig bestaan
van Kiwanis Club Tilburg verscheen onlangs
een boekje met stadswandeling over Koning
Willem II. Het geheel vormt een leidraad
langs achttien locaties in de stad die iets met
Willem II te maken hebben. Dat kunnen
plekken zijn met een fysieke herinnering
zoals het standbeeld op de Heuvel, de gedenknaald bij de Heikese kerk, of de voormalige
Lancierskazerne. Andere locaties hebben
iets meer uitleg nodig om het belang ervan
te begrijpen, maar die is in ruime mate aanwezig. Het gaat daarbij onder andere over de
huizen waar de koning verbleef en de men-

sen met wie hij omging. Wie er dan nog niet
genoeg van heeft, vindt uitgebreide informatie over het leven van Willem II en tal van
andere daaraan gelieerde onderwerpen.
Willem II-kenners zullen geen nieuwe informatie aantreffen maar voor wie de koning
beter wil leren kennen, of een interessante
wandeling door Tilburg wil maken, is het
boekje zeker een aanrader.
Ronald Peeters, Koning Willem II en Tilburg.
Een wandeling en meer (Tilburg, Kiwanis
Club Tilburg, 2021), 54 blz., € 4,95.

Het nieuwe ritme van Tilburg
door Sander van Bladel

Welk Tilburgs monument karakteriseert,
meer dan welk gebouw dan ook, de naoorlogse stad het best? Dat is misschien wel het
(nieuwe) station dat in 2015, samen met een
drietal andere Tilburgse gebouwen stammend uit de wederopbouwperiode 19401965, door de Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed werd aangewezen als rijksmonument. Waar het oude station wat oneerbiedig
gezegd een gebouw was als ‘dertien uit een
dozijn’, is het nieuwe station als decennia-
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lang een iconische plek. Een mooie foto van Wil van Dusseldorp van
het station siert de omslag van een nieuwe publicatie met als titel Het
nieuwe ritme van Tilburg. De metamorfose zoals gezien door de fotografen Wil van Dusseldorp en Ernest Potters.
In het najaar van 2018 organiseerde het Regionaal Archief Tilburg
in samenwerking met het TextielMuseum een tentoonstelling met
het werk van fotograaf Van Dusseldorp. Dat werk beslaat ruwweg de
periode 1965-2005, en blijkt in retroperspectief een weliswaar niet
allesomvattend maar wel illustratief beeld te geven van de enorme
transformatie die Tilburg in deze periode onderging op nagenoeg
alle terreinen. Vrijwel tegelijkertijd verscheen een publicatie van de
gemeente Tilburg over de ‘verweven stad’. Daarin zijn foto’s opgenomen van Ernest Potters die aantonen dat die transformatie welhaast
permanent is en dat die niet alleen zichtbaar is geworden in de binnenstad, maar vooral in de Spoorzone, het Piushavengebied en het
Museumkwartier.
De foto’s van Van Dusseldorp en Potters registreren die metamorfoses, die steeds meer gewaardeerd worden. Tilburg werd lang gezien
als de stad die de teloorgang van de textielindustrie maar moeilijk te
boven kwam, maar de stad heeft zich weten te hervinden. Er is sprake
van nieuwe bedrijvigheid en een groeiend belang van onderwijs,
kennis en cultuur. Vernieuwing en traditie raken in Tilburg, dat pas
in 2009 zijn 200-jarig bestaan als stad vierde, steeds meer verweven.
Want wees eerlijk, wie had – zoals wethouder Bas van der Pol dat doet
in het voorwoord – aan het eind van de vorige eeuw zonder schroom
durven te beweren dat je de stad niet alleen als ingetogen maar vooral
ook kan typeren als creatief en veerkrachtig?
In het boek is er naast het verrassende en soms zeer recente beeldmateriaal van de niet bepaald generatiegenoten Van Dusseldorp (1936)
en Potters (1953) plaats voor enkele essayistische bespiegelen van een

aantal deskundige auteurs. Het gaat dan om
insiders zoals de aan de gemeente Tilburg
verbonden Joost op ’t Hoog (beleidsmedewerker monumentenzorg) en Ludo Hermans
(stedenbouwkundige), maar ook om mensen
die de stad met evenzoveel expertise maar
met iets meer afstand beschouwen. Ook
Peter Siebers en Joks Jansen, beiden verbonden aan de Tilburgse universiteit, leverden
een bijdrage. Daarnaast zijn er artikelen
opgenomen van John Dagevos, Henk van
Doremalen en Ingrid Luycks. In menig

publicatie dienen foto’s (enkel) ter illustratie
van de tekst, in dit boek is dat anders. De
zeggingskracht van de beelden van beide
fotografen staat zonder meer op zich.
Pieter Siebers (red.) e.a. Het nieuwe ritme
van Tilburg. De metamorfose van de stad zoals
gezien door de fotografen Wil van Dusseldorp
en Ernest Potters (Tilburg, Stichting
De NweStijl@Tilburg, 2021), 233 blz.,
ISBN 9789090344188, € 35,00.

Tussen Goirke, Hoefstraat, Groeseind en Veldhoven
door Sander van Bladel

Verder veel andere foto’s van bijzondere panden, bv. van het zestiende-eeuwse molenhuis op de hoek van de Molenstraat en de
Hoefstraat en van het zeventiende-eeuwse (toenmalige) fabriekshuis
aan de Veldhovenring. Sommige van deze panden hebben de tand des
tijds niet doorstaan, andere zijn – al is er soms wat fantasie bij nodig –
wel nog steeds in het straatbeeld te herkennen.

De reeks boeken over de Tilburgse wijken die
Ronald Peeters in 2017 begon is alweer toe
aan het zesde boek. Deze keer staat daarin de
‘driehoek’ centraal die wordt begrensd door
het huidige Wilhelminapark in het zuidwesten, het Rosmolenplein in het zuidoosten en
het Julianapark in het noorden. De nederzettingen die deze wijk zijn gaan vormen behoren vermoedelijk tot de oudste in Tilburg.
Als de ‘Tilliburgis’ in het jaar 709 voor het
eerst in een akte worden genoemd is er hier
waarschijnlijk al van bewoning sprake. Meer
dan een millennium later komen we toponiemen als Veldhoven, Goorke, Rosmole en
Groeseind dan weer tegen op de kaarten van
Charles Reij de Carle en Diederik Zijnen.
Uit de jaren ’90 van de negentiende eeuw
dateren de eerste foto’s van dit stadsdeel,
enkele ervan zijn opgenomen in deze publicatie. Daarop zien we de achttiende-eeuwse
bebouwing rondom het Wilhelminapark.

Tot een eind in de negentiende eeuw concentreert de bebouwing zich
langs de verbindingswegen, de rest van het gebied bestaat uit akkers
en grasland. Zo rond de eerstesteenlegging van de nieuwe Goirkese
kerk in 1835 gaat de wijk zich ontwikkelen en wordt in de anderhalve
eeuw daarna volgebouwd met fabrieksterreinen, fabrikantenvilla’s
en arbeiderswoningen. Na het eerste gedeelte van het boek waarin
deze historische ontwikkelingen worden geschetst volgen een paar
‘caleidoscopische’ hoofdstukken met honderden mooie foto’s.
Achtereenvolgens komen straatgezichten, het leven van alledag en
bijzondere gebeurtenissen, het Rijke Roomse Leven, het verenigingsleven en ontspanning, het onderwijs en de zorg in beeld. Door heel
het boek heen is bovendien goed te merken dat de wijk in meerdere
opzichten als bedrijvig te typeren is. Vooral aan het begin van de
twintigste eeuw is het een drukte van belang; een tramlijn is al aanwezig en de waterleiding en het Wilhelminakanaal worden aangelegd. In de decennia hierna kan mede daardoor de lokale industrie en
middenstand verder groeien. De rust kan worden opgezocht in twee
door de Haarlemse tuinarchitect Springer ontworpen stadsparken.
Door de economische ontwikkelingen zal een (groot) deel van de
bedrijven echter na de Tweede Wereldoorlog weer verdwijnen. Met
een hoofdstuk over de twee wereldoorlogen wordt het boek overigens
afgesloten. In de jaren ’90 woonde ik drie jaar in de wijk en sinds 2011
doe ik dat weer. Maar zelfs als dat niet voor je geldt is er genoeg te
zien en te ontdekken in dit nieuwe fotoboek.
Ronald Peeters, Tussen Goirke, Hoefstraat, Groeseind en Veldhoven
(Tilburg, De Tilburgse Binding, 2021), 184 blz., 013BOEK nr. 3,
ISBN 978-90-828001-8-0, € 22,50.
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De Markt omstreeks 1850. Aquarel door Chr. Schueler. (Coll. Tilburg University Library,
Brabant-Collectie)

