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Ten geleide 
In dit eerste nummer van jaargang 18 van Tilburg tijdschrift voor 
geschiedenis, monumenten en cultuur is door de redactie weer een keer 
gekozen voor biografische schetsen van bekende of minder bekende 
Tilburgers. In dit eerste nummer van 2000 betreft het zeven schetsen die 
ondergebracht zijn in vier artikelen. Twee van de besproken personen 
zijn geboren en getogen in Tilburg en hebben hun (internationale) faam 
elders verworven, een is opgegroeid in Tilburg en naar elders 
vertrokken, vier hebben een belangrijk deel van hun maatschappelijk 
leven in Tilburg doorgebracht. 

Jan van Eijck stelde biografische schetsen samen van vier artsen die 
eind 19" en begin 20'' eeuw hun stempel drukten op de Tilburgse 
samenleving in het algemeen en de medische stand in het bijzonder. 
Het betreft de artsen K. Deelen, J. Bloemen, L. Eijgenraam en Ph. 
Tamineau. Van Eijck bespreekt de vier artsen in onderlinge samenhang 
waarbij aan ieder afzonderlijk de nodige aandacht wordt besteed. Karei 
Deelen (1862-1943), Jan Bloemen (1865-1922), Lambertus Eijgenraam 
(1872-1913) en Philip Taminiau (1874-1940) hebben gemeenschappelijk 
dat ze behalve de bestiering van hun praktijk ook een vooraanstaande 
rol hebben gespeeld in de afdeling Tilburg e.o. van de Nederlandsche 
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (NMG). 

Ronald Peeters zorgde voor een aantal historische schetsen waarbij de 
betrokkenen, behalve het woonachtig of geboren zijn in Tilburg niets 
gemeenschappelijks met elkaar hadden en elkaar niet persoonlijk ge
kend (kunnen) hebben. Wel hebben ze het terrein waarop ze werkzaam 
waren een bijzonder stempel gedrukt. In Tilburg geboren zijn de 
bloemschilder Gerard van Spaendonck (1746-1822) en de 
oogheelkundige prof. dr. F.C. Donders (1818-1889). Opgegroeid in 
Tilburg is 'poolreiziger' Sjef van Dongen (1906-1973). 

In Tilburg Kort, zoals gebruikelijk weer veel aandacht voor boeken, 
artikelen en brochures die over Tilburg verschenen zijn. 
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Vier Tilburgse artsen van 
formaat 
Jan A . M . v a n E i j c k * 

* Drs. jan A.M. van Eijck 
(Alphen cnRiel, 1950) is 

werkzaam als jeugdarts en 
hoofd jeugdgezondheids

zorg van de GGD Midden-
Brabant te Tilburg, maar 

woont in Goirle. In zijn 
vrije tijd is hij conservator 

van de medisch-historische 
collectie De Dorpsdokter 
van Vroeger in Museum 
De Doornboom te Hilva-

renbeek. Hij publiceert o.m. 

over heemkunde (o.a. in 
Tilburg',1993 en 1999) en 

de geschiedenis van de 
geneeskunde, jan van Eijck 

is ook kringarchivaris van 
de Koninklijke Neder

landsche Maatschappij tot 
Bevordering der Genees

kunde afd. Midden-
Brabant, imarvoor hij in 

1999 een gedenkboek 
schreef. 

Het portret van Karei 
Deelen, voorzitter van de 

NMG in 1911-1912, zoals 
het in Utrecht hangt in de 
KNMG-voorzittersgalerij 

van de Domus Medica (foto 
jan van Eijck). 

In het eerste kwart van de twintigste 

eeuw was er een viertal artsen in Tilburg 

dat de medische kar trok, dat de dienst 

uitmaakte werd ook wel beweerd. Maar 

bovenal toch vier dokters die veel bete

kenden voor de gezondheidszorg van de 

Tilburgers. Het waren "in volgorde van 

opkomst" de artsen Deelen, Bloemen, 

Eijgenraam en Ph. Taminiau. Zij waren 

niet alleen de voortrekkers en hoofdrol

spelers in de afdeling Tilburg e.o. van de 

Nederlandsche Maatschappij tot bevor

dering der Geneeskunst (NMG), ook 

maatschappelijk stonden zij vooraan en 

speelden zij een belangrijke rol. Zij wa

ren alle vier mannen van formaat, waar 

Tilburg veel aan te danken heeft gehad. 

H 
et waren vooral hun natuurlijke lei
derskwaliteiten en -talenten die deze 
vier artsen hadden, maak ik op uit de 

feiten zoals die o.a. in de notulenboeken van 
onze afdeling van de kring Tilburg naar voren 
komen.' Er was natuurlijk ook wel eens tegen
stand, al of niet gevoed door jaloezie, bij col
lega's die het nét niet hadden. Zo schoot in 
1913 Passtoors, chirurg-vrouwenarts vanaf 
1908, eens uit zijn slof toen hij zich gepasseerd 
voelde in de discussie over de toekomst van 
het St. Rochusgesticht aan de Lange Nieuw-
straat. '"t Is hier altijd Deelen, Bloemen en Eijgen
raam, hij wordt altijd in zulke zaken genegeerd", 
liet Passtoors zich op de vergadering boos ont
vallen. Deelen, die vergadering toevallig afwe
zig, corrigeerde hem de keer daarop: zo'n toon 
daar was hij niet van gediend. 
De vier Tilburgse artsen trokken ook samen op 
bij de organisatie van de landelijke Algemene 
Vergadering van de NMG in Tilburg in 1910. 
Zij vormden samen het organisatiecomité. Op 
de prachtige groepsfoto van dit landelijke con
gres in 1910, een van de weinige relicten van 
dat congres, staan zij alle vier, genummerd 
zelfs met een cijfertje op hun revers. Opdat het 
nageslacht hen niet zou vergeten, moet een 
vroegere secretaris hebben gedacht! (zie foto 
blz. 4-5). 

K.A.F . Deelen (1862-1943) 
Karei Allard Frederik Deelen was geboren in 
1862 in Druten als zoon van een medicinae 
doctor. Hij studeerde zelf in Amsterdam en 
behaalde daar de artsenbul in januari 1886. In 
juni 1887 promoveerde hij tot doctor in 
Leiden, op een proefschrift over Lichen ruber 
planus, een huidziekte met blauwachtige jeu
kende knobbeltjes. Hij moet tevoren ook nog 
aan de Sorbonne te Parijs hebben gestudeerd, 
mogelijk als assistent in de chirurgie. Want hij 
kwam op 30 oktober 1887 vanuit Leiden in 
Tilburg om een gecombineerde praktijk als 
huisarts en als chirurg te beginnen.^ Deelen 
was eigenlijk huisarts met de armenpraktijk 
van Tilburg-zuid ("onder de spoorlijn"), maar 
deed vanaf het allereerste begin ook veel ope
raties. Deelen was immers in Tilburg de eerste 
die zich op de chirurgie toelegde. Deelen heet-



Foto v a n de 110 deel 
nemers aan de A l g e m e n e 

L e d e n v e r g a d e r i n g v a n 
de N e d e r l a n d s c h e 

Maatschappi j tot 
b e v o r d e r i n g der 

G e n e e s k u n s t v a n 1910 in 
T i l b u r g . W a a r s c h i j n l i j k is 

de foto g e n o m e n door 
fotograaf A . v a n 

B e u r d e n tijdens het 
uitstapje naar het p a r k 

D e Gemullenhoel< in 
Oisterwij l^ op 

m a a n d a g m i d d a g 4 ju l i . 

O p de derde rij l inks 
staat E i j g e n r a a m (iir.3), 

en op de voorste rij 
zitten, 8"̂  v a n l i n k s 

D e e l e n (nr. 2), en uiterst 
l inks Bloemen (nr. 3) en 

rechts op de grond 
T a m i n i a u (iir. 4 met 

doorgchnnide 3). M e r k op 
dat er nog slechts één 

v r o u w e l i j k e arts 
a a n w e z i g is: Alet ta 

Jacobs, C a t h a r i n a v a n 
T u s s c h e n b r o e k of 

C o r n e l i a d e L a n g e ? ? W i e 
zal het zeggen. ( C o l l . 

G A T , archief K N M G ) . 

Ter gelegenheid van het 75-
jarig bestaan van de genees

kundige kring Tilburg e.o. 
in november 1933 gaf de 

kring een boekje uit met een 
dertigtal treffende cartoons 

met ondertekst van de 
collegae. Die van Deelen 

was kort en krachtig: Eén 
uit velen: Deelen. 

te "Jialf-specialist", een officiële categorie art
sen die de huisartsenpraktijk combineerde 
met een consultatieve praktijk als specialist.^ 
Deelen is dat ook altijd blijven doen, die huis
artsenpraktijk. Tot eind jaren dertig is hij huis
arts gebleven. 
Zijn chirurgische ervaring had hij o.a. aan de 
Sorbonne in Parijs opgedaan. Deelen vertelde 
op de ledenvergaderingen op het einde van de 
19*̂  eeuw al regelmatig over zijn operatieresul
taten. Zo verhaalde hij eind 1889 al over negen 
operaties in drie maanden tijd. Het ging om 
liesbreuken, een bovenbeensamputatie, het 
verwijderen van het necrotisch (afgestorven) 
kopje van het spaakbeen, het verwijderen van 
vijf poliepen met de thermocauter, en hij repo-
neerde een halswervelluxatie! Operaties wa
ren in de 19" eeuw nog maar in beperkte mate 
mogelijk. Behandeling van botbreuken en lies
breukoperaties gingen vaak goed, maar een 
kindje zonder anus, bij wie Deelen in 1893 de 
darm op 4 cm vanaf de huid aantrof en die hij 
aan de huid hechtte, dat kindje bezweek daags 
daarna. Ook een man van 65 jaar met een stric
tuur van de pisbuis stierf, zelfs al tijdens de 
operatie. Maar Deelen kon ook in hetzelfde 
jaar trots vertellen van een darmresectie die 
wel drie uur had geduurd en wél succesvol 
was verlopen. 
Deelen bekwaamde zichzelf ook in het buiten
land: in de zomer van 1897 was hij een paar 
dagen in de kliniek van prof. Witzel in Bonn 
geweest. Hij was ook nog zo slim geweest om 

er verschillende nieuwe instrumenten die daar 
in gebruik waren op de operatiekamer, mee te 
nemen voor het Tilburgse gasthuis. En hoewel 
Deelen niet alle operatietechnieken beheerste 
en dus maar een beperkt "repertoire" had, was 
hij ook erg kritisch naar wat hij al wél kon. In 
1901 liet hij op de vergadering twee blindedar
men zien met een open lumen, dat wi l zeggen 
niet ontstoken dus, zo gaf hij ruiterlijk toe! 
"Eigenlijk", zo zei Deelen in al zijn bescheiden
heid, "is de indicatie van een appendicitis onmoge
lijk scherp te stellen!" Een eerlijke uitspraak van 
een integer man. 
Waren het dus aanvankelijk liesbreuken en 
moeilijke botbreuken en een hoop abces-inci
sies, later volgden ook buikoperaties, en eind 
jaren negentig ook operaties aan de eierstok
ken, baarmoeder en nieren. Vanaf het moment 
dat Passtoors zich in 1908 in Tilburg vestigde, 
horen we weinig meer van operaties door 
Deelen. 

Deelen heeft ook erg veel gedaan aan de rönt
genologie in Tilburg. Nadat Wilhelm Conrad 
Röntgen op 8 november 1895 in Würzburg (D) 
zijn "X-stralen" had ontdekt, maakte Salomon-
son in Amsterdam de eerste röntgenfoto in ja
nuari 1896. Tilburg stond ook zijn mannetje, 
want dokter Proot maakte hier samen met de 
wis- en natuurkundeleraar Van Swaay van de 
"Hoogerburgerschool" (Rijks-HBS Koning 
Willem II) de eerste röntgenfoto reeds in mei 
1896! Deze eerste röntgenfoto's vergden een 
belichtingstijd van l V 2 a 2 uur! Daarom waar-



schijnlijk stokte de vooruitgang qua röntgeno
logie even, om na 1900 de draad weer op te ne
men. Deelen was dan wel niet de eerste die 
aan röntgenologie deed in Tilburg, maar hij 
was toch een van de medeoprichters van de 
Nederlandsche Vereeniging voor Electro-
therapie en Radiologie! Hij was wel niet bij de 
oprichtingsvergadering in 1901 in Rotterdam 
(11 artsen), maar had wel schriftelijk zijn adhe
sie betuigd met de oprichting, en behoorde zo 
tot de eerste 35 oprichters." In 1917-1918 was 
hij zelfs voorzitter van deze vereniging. 
Zonder het in ons kringarchief te kunnen sta
ven, moet hij een cursus röntgenologie hebben 
gevolgd bij Dessauer in Aschaffenbrug.^ In ie
der geval weten we dat hij in 1905 zelf een 
röntgeninstituut begon in Tilburg. Volgens 
zijn oud-assistent, de fysiotherapeut W. van 
Wijk (geb. 1889 te Zoeterwoude) die in de be
ginjaren het instituut draaide, en aan wie 
Deelen in 1929 zijn instituut overdeed, heeft 
Deelen al in 1904 een eerste röntgenapparaat 
aangeschaft, een apparaat van het Elektrisch 
Gesellschaft (AEG) op accu's. Later moest hij 
van Van Wijk een beter apparaat aanschaffen, 
van Siemens & Halstatt. Daar was nog heel 
wat over te doen, omdat de Duitse Mark kel
derde in die tijd.'' 
De eerste keer dat Deelen een röntgenfoto op 
de afdelingsvergadering liet zien, was in 
maart 1905: "Deelen toont een fraaie röntgenfoto 
van een uitgebreide tumor in het mediastinum (de 
ruimte tussen de longvliezen)". De eerstvol
gende vergadering, in mei 1905, ontving hij de 

hele kring in zijn instituut, de Röntgeninrich-
ting aan het Langepad (nu: Langestraat), "zuaar 
de voorzitter een interessante voordracht hield over 
de Röntgenstralen en haar toepassing voor diagno
se en therapie van chirurgie, dermatologie en inter
ne ziektegevallen; de voordracht werd verduidelijkt 
door een aantal Röntgenphotographieën waarbij ee-
nige zeer interessante, en door demonstratie van 
het doorlichten van schedel en borstkas bij een jon
gen van ca. 14 jaar". Later is dit Fysisch-thera-
peutisch Instituut, waar naast röntgendiag-
nostiek en -bestraling ook fysiotherapie (o.a. 
met Zander-apparaten) werd bedreven, ge
vestigd in de Fabriekstraat. Het kende in de 
loop der jaren verschillende namen: "Instituut 
voor Physische ziektebehandeling" (1911), of 
"Medico Mechanisch Instituut" (1930).^ 

Met de röntgenstralen kon men dus niet alleen 
diagnostiek bedrijven, al snel merkte men dat 
men ook therapeutisch kon bestralen. Erg in 
trek waren in het begin bestraling van huidde
fecten zoals lupus (huidtuberculose), favus 
(hoofdzeer of "kletskop"), maar ook kyfose 
(rugverkromming), myomen (vleesbomen) en 
kanker werden bestraald, met wisselend suc
ces uiteraard... Deelen probeerde in 1915 een 
jongetje uit Udenhout met "droog gangreen" 
bij wie elke winter vingers of tenen afstierven, 
te bestralen, maar hij had er een hard hoofd in. 
Ook merkte men al snel (rond 1900 al) dat men 
op moest passen met te veel bestraling: men 
kreeg erytheem (huiduitslag) en ulcera (zwe
ren) of nagelvervormingen als men niet uit-



Een operatie in het oude 
Gasthuis aan de Gasthuis

straat rond 1900. De 
fotograaf was Bloemen. De 

operateur was Deelen 
(achter), geassisteerd door 
Van der Heyden (vóór), en 
rechts geeft Eijgenraam de 
narcose. Van deze situatie 

zijn er twee foto's gemaakt, 
nauwelijks van elkaar te 

onderscheiden. (Coll. 
Museum De Doornboom, 

Hilvarenbeek). 

keek! En dus ging men zich enigermate be
schermen. 
In 1908 viel Passtoors, de nieuwe chirurg
vrouwenarts, hem aan toen hij een röntgenfo
to liet zien met een niersteen. "Dat is nog de 
vraag", zei Passtoors, "wantje hebt maar een op
name in één richting", en gelijk had hij! Passtoors 
zou rond 1914 zelf ook een röntgenapparaat 
aanschaffen, dat hij later aan het gasthuis 
schonk.^ Eindelijk kreeg zo ook het Gasthuis 
een röntgenapparaat. 
Deelen verkocht zijn instituut dus in 1927, 
toen het nieuwe St. Elisabethziekenhuis er 
kwam, aan de heer Van Wijk. In het zieken
huis zelf zorgde Van Buchem, de internist/di
recteur-geneesheer, voor de röntgenologie. 
Pas in 1942 kwam dr. Goettsch als eerste rönt
genoloog naar Tilburg, ook een fenomeen ove
rigens! Door hun toedoen is er veel gerönt
gend in Tilburg. Later in het Witte Huis onder 
leiding van dr. Verbeeten, en nu met het Ver-
beeteninstituut blijft Tilburg een stralend mid
delpunt in Noord-Brabant... Allemaal ooit be
gonnen door Deelen! 

In 1893 trouwde hij in Tilburg met Agnes 
Strater (1872-1949).'' Van de afdeling Tilburg 
van de NMG werd hij in 1888, vrijwel meteen 
na zijn komst in Tilburg l id . Hij werd een ster
ke leider. In 1892 werd hij al secretaris, en in 
1904 volgde hij Van der Heyden op als voor
zitter. 
Deelen was behalve voorzitter van de afdeling 
Tilburg e.o. (1904-1927), ook voorzitter van de 

landelijke Nederlandse Maatschappij tot be
vordering der Geneeskunst (1911-1912) en 
voorzitter van de Nederlandsche Vereniging 
voor Electrotherapie en Radiologie (1917-
1918). Maar ook maatschappelijk was hij ac
tief: voorzitter van de sociëteit Philharmonie 
(liefst van 1899-1930!)!°, van de afdeling Til
burg van de Ned. Heidemaatschappij, voorzit
ter van het Natuurhistorisch Museum in Til
burg en mede-oprichter van de Wetenschap
pelijke Kring in Tilburg. Geen wonder dat hij 
ook geridderd werd tot Officier in de Orde 
van de Nederlandse Leeuw (1930). 
Tot het einde bleef hij actief. In 1917 bezocht 
hij nog het Tincen-instituut in Kopenhagen, 
waarschijnlijk in de functie van voorzitter van 
de Ned. Ver. van Electrotherapie en Radio
logie. 
Maar hij ontbrak ook zelden op de eigen afde
lingsvergaderingen in Tilburg. In de tijd van 
de ziekenfondskwesties in de jaren twintig en 
dertig volgde hij de discussies op de voet, en 
gaf vaak goede raad. Hij komt over als een rus
tige man, een man met gezag en met een wijs 
oordeel. Maar ook een man met gevoel voor 
humor als je zijn notulen leest, die het belang 
van goede menselijke verhoudingen inzag, en 
wist hoe een grote rol gezelligheid (diners met 
een glas goede wijn!) daarbij zijn. "Maar weten
schap is toch belangrijker dan gezelligheid", zei hij. 
Zijn eerste regels in de notulenboeken van 
1892, toen hij het secretariaat overnam van de 
vertrekkende Soer, zijn een voorbeeld van zijn 
humor: 



Jan Bloemen senior, 
gefotografeerd 26 mei 1912. 

(Coll. Museum De Doorn
boom, Hilvarenbeek). 

De praktijkivoning van 
Bloemen aan de 

Gasthuisstraat. Tot 1999 
praktiseerden hier Bloemen 

sr. enjr.. Van der Laan 
Van der Werf Baaijens en 

Busch. (Part. coll). 

Lezer die in dit verslag 
de "res gestae" [de krijgsdaden] moet gaan zoe
ken 
wil, wat ik u bidden mag, 
mij niet te hard vervloeken. 
Wees welwillend! Ik beken 
't Schrift kan op geen fraaijheid bogen 
maar wijt 't zeer-doen van uw oogen 
niet aan mij maar aan mijn pen. 

Deelen bleef de huisartsenpraktijk doen tot 
aan de beginjaren veertig. Hij ging wel regel
matig naar het buitenland, wat hij altijd al had 
gedaan. Bij die gelegenheden, en ook bij lang
durige ziekte, vroeg hij zijn collega's om even 
"op de winkel te passen". Hij rekende er wel 
op dat zijn patiënten bij hem bleven, ook als hij 
lang wegbleef. In 1929 lichtte Deelen op de af
delingsvergadering toe dat zijn zoon Theo de
finitief zijn vaders praktijk niet overnam. Hij 
wilde daarom zelf de praktijk blijven doen al 
was hij al 65, en die praktijk zo zoetjesaan laten 
verlopen naar collega's. Maar hij bleef een be
roep doen op de collega's om de patiënten na 
zijn terugkeer weer naar hem terug te laten 
gaan, zo vroeg hij. Tot het einde hield hij dat 
vol. Genereus bood hij omstreeks 1941 aan A. 
Taminiau jr. zijn patiënten aan ter overname: 
"het waren er nog een schamel handjevol", kan 
Pum Taminiau nu nog schalks vertellen.. .'^ 
Karei Deelen overleed in april 1943. Hij kon 
pas officieel herdacht worden na de oorlog: op 
de vergadering van 3 jul i 1945 werd hij met 
een In Memoriam herdacht samen met nog 
vier overleden collega's waaronder twee jood
se artsen. 
Ja, "Deelen was een razend knappe kop en een in
telligente dokter", vond W. van Wijk.'^ De M i d 
den-Brabantse afdeling heeft veel aan hem te 
danken! 

I 

J.F.J. Bloemen (1865-1922) 
Jan Bloemen werd geboren in Stad Delden in 
Overijssel, waar zijn vader al de derde artsen
generatie Bloemen vormde.'* Op uitdrukkelijk 
verzoek van zijn moeder zette Jan Bloemen 
deze praktijk in Delden voort, toen zijn vader 
overleed. Maar Jan Bloemen wilde liever een 
grote stadspraktijk dan een dorpspraktijk. Die 
gelegenheid deed zich voor toen zijn vriend en 
streekgenoot Siegbert Soer (geboren 1861 in 
Oldenzaal) zijn huisartspraktijk in Tilburg wi l 
de verlaten. Soer ging namelijk een Kneipp-
kuuroord starten in Ginneken bij Breda, het la
ter succesvolle Klein Wörishofen. Bloemen 
kwam in augustus 1892 voor het eerst op de 
kringvergadering in Tilburg, en speelde me
teen al een goede partij mee. De apotheek-
houdende praktijk die hij van Soer overnam, 
zat aanvankelijk aan het Wilhelminapark in 
het pand waar later het kantoor van Thomas 
de Beer in werd gevestigd.!'°' Toen apotheek 
Velder aan het Wilhelminapark kwam, ver
huisde Bloemen de praktijk naar de Gasthuis
straat waar deze praktijk bleef gevestigd tot 
aan 1999! 
Jan Bloemen was een arts met gezag. Met een 
wijs en bezonken oordeel, zodat hij jarenlang 
een gezien l id was van de Afdelingsraad, de 
commissie die optrad bij conflicten en klach
ten. Jan Bloemen was ook een vooruitstrevend 
man. Hij had al op het eind van de 19'" eeuw 
een fototoestel. Wij weten uit de notulen dat 
hij op de vergadering van januari 1898 "zeer 
goed gelukte photo's van een 24-jarigen werkman 
met myopathische spieratrofie" liet zien. Wij ken
nen ook twee foto's van zijn hand van een ope
ratie in het Gasthuis (zie afbeelding), die vol
gens aantekening in ons archief uit 1900 zijn'*". 
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een foto van de ingestorte toren van Oirschot 
(1904), en diverse foto's van het echtpaar 
Bloemen op de fiets die waarschijnlijk ook 
rond 1910 zijn genomen.'^ Ook een fiets was 
toen nog een bezienswaardigheid, en een 
staaltje van technisch vernuft. 
Bloemen deed ook een stevige duit in het zakje 
in de discussie over de locatiekeuze van het 
nieuwe ziekenhuis rond 1916. Niet vreemd, 
want het oude gasthuis was bij hem naast de 
deur. Hi j waarschuwde voor een locatie in het 
oosten van de stad "...daar door de vele Westen
winden de dampen uit de stad er teveel overgaan..". 
Toch kwam het nieuwe St. Elisabethzieken
huis aan de oostelijke stadsrand, alleen pas in 
1927. Bloemen maakte het niet meer mee. 

Jan Bloemen was een arts met een bloeiende 
praktijk. Hij was ook niet onbemiddeld. Vol
gens de ziekenfondsboekhouding had hij na 
Taminiau de grootste ziekenfondspraktijk, en 

volgens de belastingen behoorde hij met 
Deelen tot de hoogst aangeslagen burgers van 
Tilburg, na enkele fabrikanten. Hij stond in 
1903 te boek met een belastbaar inkomen van 
ƒ 9.000 en dat was veel in die jaren in Tilburg.'^ 
Bloemen moet ook een Bourgondische inslag 
hebben gehad. Van hem gaat het sterke ver
haal dat hij de moppen die hij hoorde op het 
jaarlijkse kringdiner, op zijn manchetten 
schreef om er de volgende dag thuis goede sier 
mee te kunnen maken.'' Bij hem hoort ook het 
verhaal van het skelet van Piet Stams. De 
straatfiguur Piet Stams (1851-1914), die zelf 
vol grappen en grollen zat, werd doodziek 
rond 1912 en riep de hulp in van dokter Bloe
men. Maar hij had geen rooie cent. Daarom 
verkocht hij zijn skelet aan dokter Bloemen. 
Die liet hem na zijn dood "anatomiseren" en 
op skelet zetten; het skelet van Piet Stams sier
de tot aan de jaren dertig de praktijk van 
Bloemen. Ook daar zijn foto's van. N u siert het 
de medisch-historische collectie "De dorps
dokter van vroeger" in museum De Doorn
boom in Hilvarenbeek.^" 
Toen Bloemen 25 jaar arts was in 1915 bood hij 
de kring, na een korte vergadering bij hem 
thuis, een souper aan. Dat was bijzonder, want 
door de oorlogsdreigingen, met veel vluchte
lingen en gemobiliseerde soldaten in de stad, 
werd er in de jaren 1914-'18 geen jaardiner ge
houden. Hij werd bij die gelegenheid letterlijk 
in de bloemetjes gezet door zijn patiënten. 
Maatschappelijk was Jan Bloemen eveneens 
erg actief. Men kon hem aantreffen in het 
bestuur van de Sociëteit Philharmonie naast 
Deelen en Mathijs Kessels^', hij was president 
van harmonie Orpheus en l id van de Schutte
rij . Ik vond hem op foto's van het vluchtelin
gencomité voor Belgische vluchtelingen in 
1914.22 
Jan Bloemen werd ernstig ziek in 1922. Hij 
overleed in februari al, op de leeftijd van 57 
jaar. Voorzitter Deelen herdacht hem met de 
woorden: ".. dien wij om zijn persoonlijke bemin
nelijkheid en altijd gereede hulpvaardigheid noode 
missen. De afdeeling verliest in hem één harer 
trouwste leden, die haar belangen behartigd heeft in 
verscheidene functies: in bestuur, afdeelingsraad en 
andere lichamen." Vanaf einde 1920 was zijn 
zoon Jan Bloemen jr. reeds in Tilburg geves
tigd als arts. Hi j kon dus zijn vader in de prak
tijk opvolgen. Dat was nog een geluk bij een 
ongeluk voor deze geziene doktersfamilie. 

L.J.M. Eijgenraam (1872-1913) 
Lambertus Eijgenraam werd geboren op 11 
oktober 1872 in Dordrecht. Hij deed zijn mid
delbare school op Rolduc (L), een gerenom
meerde kostschool met handelsopleiding voor 
de gegoede stand in de 19*̂  eeuw. Hij moet 
daar tot de beste leerlingen hebben behoord. 



ze van Eijgenraam. Het opvallende van dit 
fonds ten opzichte van een gewoon dokters
fonds, was dat het ook vier weken ziekenhuis-
verpleging vergoedde. Toen in 1904 een parti
culier initiatief dreigde om ook een breed zie
kenfonds op te richten in Tilburg, verzetten de 
artsen zich hevig. Zij verenigden hun belan
gen en richtten gezamenlijk het Algemeen 
Ziekenfonds van Tilburg op.^^ Dat was eigen
lijk het eerste grote ziekenfonds waar alle art
sen aan verbonden waren. In 1914-'15 zou het 
overgaan in het Algemene Afdelings Zieken
fonds van de Maatschappij der Geneeskunst, 
het echte afdelingsziekenfonds. Nog later 
werd dat het A A Z resp. Ziekenfonds Midden-
Brabant (ZMB), de tegenhanger van het arbei
dersziekenfonds, het Centraal Ziekenfonds 
(1930). Van het Algemeen Ziekenfonds in 1904 
werd ook Eijgenraam bestuurslid. Hij heeft 
zijn partij dus duchtig meegeblazen in deze 
eerste twee Tilburgse ziekenfondsen. Van hem 
is ook bekend dat hij een fervent strijder was 
voor de belangen van de kleine man: die 
moest zo goedkoop mogelijk verzekerd zijn 
van geneeskundige zorg vond hij. 

Lambertus Eijgenraam 
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Na zijn medische studie in Amsterdam kwam 
hij in 1898 als arts naar Tilburg, pas 25 jaar 
oud! Een jonge veelbelovende dokter moet 
men al snel hebben gedacht. En hebben 
gezien, want zijn ster rees snel in Tilburg. Op 
twee terreinen heeft Eijgenraam zijn sporen 
verdiend, in zijn toch zo korte beroepsleven, 
dat slechts 15 jaar zou duren: op dat van de 
vooruitstrevende medische praktijk, en op het 
terrein van het ziekenfondswezen in Tilburg. 
Lambertus Eijgenraam was reeds ongeveer 
vanaf het begin (1898) verbonden aan het eer
ste Tilburgsche Ziekenfonds, samen met apo
theker Bijvoet.2* Zij tweeën vormden met de 
administrateur het bestuur van dit kleine 
fonds, en zij vergaderden maandelijks ten hui-

Eijgenraam was dus pas 25 jaar toen hij zich in 
Tilburg vestigde. Aanvankelijk moet hij ge
woond hebben aan het Haringseind, het ge
deelte van de Korvelseweg tussen Nieuw-
straat en St. Annaplein. Later ging hij wonen 
aan de Nieuwlandstraat nr. 34, waar na hem 
Verhoeven en Clerx nog praktiseerden.^* Zo'n 
jonge arts als Eijgenraam, net van de college
banken, was natuurlijk wetenschappelijk geïn
teresseerd. Dat bleek ook al ras. Al in 1900 be
loofde hij bijvoorbeeld op de ledenvergaderin
gen om een literatuuronderzoek te doen naar 
het nut van een keizersnede op een overleden 
zwangere. De aanleiding was een referaat van 
de oude dokter Maassen (1834-1915) uit 
Dongen, de laatste plattelandsheelmeester in 
onze regio, over de brochure van dr. Schaep-
man: "de sectione mortuae". Maassen was blij
ven steken in een inventarisatie in de regio 
over het nut en het succes van zo'n keizersne
de. Eijgenraam kwam in de volgende vergade
ring met een helder advies: tot één uur na de 
dood van de zwangere was een keizersnede 
nuttig, daarna was het nutteloos, hoewel het 
van de R.K. kerk altijd moest... De naar het 
schijnt "fijne" katholiek Eijgenraam, formu
leerde echter duidelijk de wetenschappelijke 
norm: tot één uur post mortem was voldoen
de. 
Toen in 1904 voorzitter Van der Heyden af
scheid nam van de Tilburgse kring, bracht 
Eijgenraam hem hulde "namens de jonge leden". 
Hij roemde hem als raadgever en als consu
lent, en stak Van der Heyden een pluim op de 
hoed dat hij ondanks alles toch "mijnheer den 
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dokter" was gebleven! Die typisch Tilburgse 
uitdrukking was ook Eijgenraam blijkbaar op
gevallen! 
Omdat Deelen Van der Heyden moest opvol
gen als voorzitter, zocht men in zijn plaats een 
nieuwe secretaris, en dat werd Eijgenraam dus 
reeds in 1904. Met zijn jeugdig enthousiasme 
gaf hij terstond een verslag van het jaarlijks 
kringdiner in 1904: het nageslacht mocht ge
rust weten "dat de collegae als saïdjah's buffels 
hadden gegeten", en met het citaat "Les absents 
avaient tort" (de afwezigen hadden ongelijk) 
eindigde Eijgenraam bijna lyrisch zijn eerste 
verslag, een beetje in de stijl van Deelen, en 
zijn afkomst van een Franstalige Zuid-
Limburgse kostschool niet verloochenend. 

Eijgenraam was een integere man. Hij had dan 
ook moeite met minder integere collega's zo
als Proot en Hensen, die valse concurrentie 
pleegden met vroedvrouwen bijvoorbeeld, zo
als in de affaire Ledel in 1905. Maar hij vond 
het ook moeilijk om in zulke situaties collega's 
af te vallen.2^ 
De wetenschappelijke interesse van Eijgen
raam bleek niet alleen uit het feit dat hij een 
van de eerste leden van de Wetenschappelijke 

Kring Tilburg werd^», maar ook uit zijn vak
matige interesse. In 1905 gaf hij een beschrij
ving van de "fourth en fifth disease" met ca
suïstiek. Blijkbaar waren wat we nu vierde en 
vijfde ziekte noemen, toen nieuwe begrippen: 
het zijn betrekkelijk onschuldige kinderziek
ten met typische huiduitslag. Ook bij de komst 
van de eerste specialist in Tilburg, oogarts 
Sassen in 1906, liet Eijgenraam zich niet onbe
tuigd. Hi j testte Sassen even uit: "of Sassen kon 
bevestigen dat tetanus na oogverwondingen, de 
zoogenaamde "Kopftetanus", inderdaad maar één 
goede remedie kende (volgens prof Pel), namelijk 
een snelle enucleatie?" (het geheel verwijderen 
van het oog)? "De aanwezige oogspecialist de heer 
Sassen herinnerde zich niet dit ooit speciaal ge
hoord te hebben " , noteerde onze secretaris zelf 
fijntjes. 
Rond 1910 verscherpten zich de discussies 
rondom de ziekenfondsen. Het werd er niet 
gezelliger op in de artsenkring, af te meten 
naar de notulen. Veel gekissebis, over vrije art
senkeuze, over toelatingsprocedures, over al 
of niet bindende besluiten, over dreigende 
kleine particuliere ziekenfondsen, enzovoort. 
Begin 1912 blikte voorzitter Deelen in zijn 
nieuwjaarstoespraak terug op de voorbije 
moeilijke jaren: "die wolk is voorbij" liet hij zich 
ontvallen. Deelen, die al een paar jaar dreigde 
met aftreden als voorzitter, voegde de daad bij 
het woord eind 1912, en trad af. En Eijgenraam 
moest hem ook hier opvolgen, en werd geko
zen als nieuwe voorzitter. In januari 1913 
sprak Eijgenraam zijn nieuwjaarsrede uit: "In 
plaats van met een familie zou hij onze kring liever 
willen vergelijken met een vredesconferentie, waar 
in de verte de kanonnen nog rommelen, met als wil 
dat deze vredesconferentie tot een goed eind mag 
worden gevoerd, wens ik u een zalig nieuwjaar", 
zo sprak hij gevoelig. Hi j doelde met die 
kanonnen niet op het naderend oorlogsge
weld, maar op de ziekenfondsperikelen in de 
afdeling! 

In 1913 vormde Eijgenraam samen met Deelen 
en Bloemen een commissie die de toekomst 
van het St. Rochusgesticht moest onderzoe
ken: moest het blijven als instituut voor be
smettelijke ziekten of niet. Chirurg Passtoors, 
die beweerde zelf de meeste patiënten in het 
gasthuis te hebben, voelde zich gepasseerd, "'t 
Is hier altijd Deelen, Bloemen en Eijgenraam ..." 
zo siste hij. Of het dit conflict is geweest, wat 
Eijgenraam dwarszat, is niet helemaal duide
lijk. Het kan ook Eijgenraams gezondheid zijn 
geweest, of een combinatie van beide. In ieder 
geval trad Eijgenraam af als voorzitter begin 
september. Deelen werd opnieuw voorzitter. 
Maar Lambertus Eijgenraam stierf snel, op 15 
september 1913 al, pas 40 jaar oud. 
Een veelbelovende enthousiaste en intelligen-
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1 
te dokter ontviel Tilburg. Veel te vroeg vond 
iedereen. Massaal gaf men blijk van zijn waar
dering op zijn begrafenis op het beeldenkerk
hof aan de Bredaseweg.^' 

Ph. L .M.M. Taminiau (1874-1940) 
Philip Taminiau werd geboren in 1874 in 
Utrecht. Daar studeerde hij ook aan de univer
siteit en behaalde het artsdiploma in februari 
1901.-'° Na bijna drie jaar praktijk te hebben ge
daan in Blerick (L), deed zich voor hem een 
unieke gelegenheid voor. Van der Heyden, 
een zeer geziene huisarts en voorzitter van de 
kring Tilburg, ging plotseling uit Tilburg weg. 
Of hem alleen gezondheidsredenen parten 
speelden of dat er meer was, is niet helemaal 
duidelijk, hij verliet in ieder geval Tilburg en 
ging het in Rijswijk rustiger aan doen na dertig 
jaar praktijk. Taminiau polste Deelen hoe de 
situatie was en deze raadde hem aan om de 
praktijk over te nemen inclusief praktijkwo
ning aan de Heuvel.^' Zo kwam Philip Tami
niau in 1904 in een goed lopende praktijk. Er 
was ook wel meteen kritiek in de kring Til

burg, want de overname was niet helemaal 
volgens de spelregels gegaan vonden kritische 
collega's (te veel onderhands), maar het was 
alleen de vertrekkende Van der Heyden aan te 
rekenen, en niet de nieuwkomer vond men. 
Op de foto ter gelegenheid van het afscheids
diner dat Van der Heyden werd bereid, staat 
de jonge Taminiau symbolisch achter Van der 
Heyden opgesteld. De eerste jaren bouwde hij 
zijn praktijk op en uit, en horen we nog weinig 
van hem. Maar in 1908 roerde hij zich reeds. Er 
werd door Deelen voorgesteld om tegelijk met 
het 50-jarig jubileum van de kring Tilburg e.o. 
in 1910 ook de Algemene Vergadering van de 
N M G naar Tilburg te halen. Hensen was te
gen: "...die ontvangst zal veel moeite en kosten 
voor ons meebrengen, zuaar wij zelf niets dan on
aangenaamheden van hebben te verwachten..." 
merkte hij zuur op. Maar Taminiau viel als 
eerste Deelen bij: hij voelde veel voor die ont
vangst van de Maatschappij, "...waarvan wij het 
grote nut toch allen erkennen; het gaat niet aan al
tijd gast, nooit gastheer te zijn..." Samen met de 
drie zittende bestuursleden, Deelen, Eijgen-
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raam en Bloemen, vormde Taminiau (als se
cretaris) de congrescommissie. Getuige de foto 
met 110 deelnemers moet het een succes zijn 
geweest! Het was een belangrijk congres, waar 
de al lang bestaande onduidelijke verhouding 
tussen geneesheer en levensverzekering af
doende werd geregeld (de "vrede van Til
burg" werd licht spottend gezegd), en waar 
Tilburgs gastvrijheid werd geroemd. 

A l snel gaf Philip Taminiau ook blijk van zijn 
wetenschappelijke belangstelling. In novem
ber 1910 rapporteerde hij samen met kinder
arts Plantenga, voor de Nederlandsche Bond 
tot bescherming van zuigelingen aan Hector 
Treub, de wereldberoemde hoogleraar verlos
kunde in Amsterdam, over de kindersterfte en 
hij deed duidelijke aanbevelingen.^^ En in 1918 
deed Taminiau mee aan een prijsvraag van de 
NMG over de erfelijkheid van bepaalde ziek
ten. Hij kreeg een eervolle vermelding. Zijn 
bijdrage vormde de basis voor zijn latere 
proefschrift "Bijdrage tot de kennis van het fa
miliair en hereditair voorkomen van carcino
men".^'' Zijn promotie had plaats een half jaar 
na zijn zilveren artsenjubileum. Waar haalde 
hij toch alle tijd en energie vandaan? Later, in 
1937, schreef hij ook nog een brochure over de 
voeding, naar aanleiding van een uniek onder
zoek bij de gesloten samenleving van de Trap
pisten van Abdij Koningshoeven-'^ waar hij 
ook huisarts voor was. Ook hield hij voor ei
gen kring schijnbaar gemakkelijk een referaat. 
Zo sprak hij bij zijn aantreden als voorzitter in 
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de kring in 1927 over "Acute Pneumothorax". 
En Deelen complimenteerde hem, en voegde 
eraan toe "dat wetenschap zeker zo belangrijk was 
dan gezelligheid", zo sprak de oude baas en gro
te voorganger. Taminiau had ook een levendi
ge belangstelling voor de geschiedenis van het 
vak en van de kring. Bij gelegenheid van het 
75-jarig bestaan in 1933 hield hij als voorzitter 
een voordracht met een terugblik op oude ti j
den, daarbij puttend uit ons rijke kringarchief 
en uit de memoires die hij Scheidelaar, huis
arts in ruste uit Hilvarenbeek, had laten op
schrijven.^* 
Naast zijn wetenschappelijke belangstelling 
stonden zijn bestuurskwaliteiten hoog aange
schreven. Van de plaatselijke kring werd hij in 
1920 penningmeester als opvolger van Bloe
men sr., en in 1927 verruilde hij die positie 
voor die van voorzitter, toen eindelijk Deelen 
kon worden afgelost. Maar ook landelijk 
speelde hij zijn partij. Werd hij in 1924 lid van 
het Hoofdbestuur van de NMG, hij herhaalde 
dat staaltje in 1934 voor nog eens een periode 
van vijfjaar!^'' 

Zijn belangrijkste rol echter was die voor het 
ziekenfondswezen. Was hij in 1909 al l id van 
het Algemene Ziekenfonds Tilburg, en schreef 
hij in 1921 een belangwekkend artikel over 
"Ziekenfondsverzekering en ziekenverzor
ging", waarin hij een pleidooi hield voor het 
Tilburgse systeem, zijn levenswerk lag toch 
vooral bij het Algemeen Afdelings Zieken
fonds A A Z , waarvan hij vanaf 1914 tot aan 
zijn dood het vuur uit zijn sloffen l i e p . T r o u w 
nam hij elke woensdagvoormiddag met apo
theker Kerssemakers de lopende zaken door. 
Taminiau was eigenlijk een overtuigd tegen
stander van het abonnementsysteem: veel lie
ver zag hij dat het ziekenfonds een verrichtin
gensysteem zou zijn, zoals in de ons omrin
gende landen. Dat was zowel voor de patiënt 
als kritische consument als voor de huisarts/ 
apotheker als alerte leverancier veel gunstiger, 
was zi jn over tuig ing . Toch verloor hi j die 
strijd. Hi j moest met lede ogen zien dat reeds 
begin jaren dertig het abonnementsysteem 
werd verkozen boven het verrichtingensys
teem. Jarenlang heeft Philip Taminiau gevoch
ten voor een goed ziekenfonds. Jarenlang 
heeft hij met heel zijn enthousiasme, zijn vol-
houdendheid en vastberadenheid als binden
de kracht de gelederen van de artsen gesloten 
en tegelijk artsen en ziekenfonds bij elkaar we
ten te houden. En dat was geen sinecure. Maar 
hij volhardde, tot het einde toe, en met veel 
succes. 
Daarnaast had hij nog tijd en energie als be
stuurslid van de Vereeniging tot bevordering 
van de beoefening der wetenschap onder de 
katholieken in Nederland, was hij l id van het 



Genootschap t.b.v. natuur- genees- en heel
kunde, was hij voorzitter van de Brabantsche 
Artsencursus, en in de jaren dertig lid van het 
medisch tuchtcollege in Eindhoven. En dan 
was hij ook maatschappelijk nog actief: als cu
rator van de Volksuniversiteit en als voorzit
ter/oprichter van de afdeling Tilburg van de 
Maatschappij t.b.v. Toonkunst.^' En daarnaast 
- of daarboven - had hij ook nog een groot ge
zin! 
Ja, "mijn vader, die had het, zegt zijn zoon en op
volger Pum (A.) Taminiau (geboren 1914) nu 
nog, mijn vader heeft héél veel gedaan voor ons vak 
en voor de maatschappij, onnoemelijk veel, daar 
zijn wij maar kleine jongens hij... Daar is niets 
te veel mee gezegd; het zijn dieven die er iets 
af doen! 

Noten 
1. Het archief van de afd. Midden-Brabant (vh. Tilburg e.o.) 

van de Koninklijke Maatsclnappij tot bevordering der 

Geneeskunst ( K N M G ) is vanaf 1958 gedeponeerd in het 

Gemeentearchief Tilburg (GAT) . Het is tamelijk kompleet 

en goed toegankelijk met een daartoe opgemaakte inventa

ris 0. van Gils, Tilburg, 1983). De meeste gegevens en cita

ten uit het afdelingsarchief komen uit de Notulenboeken, 

inv. nrs. 6-7, tenzij anders vermeld. 

De geschiedenis van de afdeling Midden-Brabant van de 

K N M G is recent beschreven in: Jan A . M . van Eijck, ïn ge

neeskunst en vriendschap I medicinae et amicitiae, de geschiede
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Met het oog op Donders 
Tilhurger prof. dr. F . C . Donders (1818-1889), 
een van ' s werelds grootste oogheelkundigen 
uit de negentiende eeuw* 

R o n a l d Peeters 

* Verscheen eerder in: 
Tilburg Magazine, III 

(1992), nr. 3, p. 13-17. 

Gedenksteen tegen de 

voorgevel van 

Nieuwlandstraat 44, 

Tilburg.(Coll. GAT, foto 

]an Brieffies, 1982). 

Jan en Annie Romein schreven in hun 

'Erflaters van onze beschaving' in 1938 

over zijn dood: 'in maart 1889 brak een 

van de meest harmonische levens af die 

ooit in deze verwarde mensenwereld ge

leefd zijn'. Franciscus Cornelis Donders, 

geboren in 1818 in de Nieuwlandstraat te 

Tilburg, een van de bekendste negen-

tiende-eeuwse oogheelkundigen ter we

reld, en vriend van de eveneens wereld

beroemde natuuronderzoeker Charles 

Darwin (1809-1882). 

In Utrecht staat een levensgroot stand

beeld. In Tilburg herinneren een straat

naam, een gedenksteen (van Nicolaas 

Beets !) tegen de voorgevel van zijn ge

boortehuis en een levensgroot geschil

derd portret in het Paleis-Raadhuis aan 

de grote Donders. 

.CllSClS CORNELIS DONDERS 

C F ' . h i ' i r r A . 

Franciscus Cornelis Donders werd op 27 
mei 1818 in de Nieuwlandstraat (thans 
nr. 44, Volksuniversiteit Terra Nova) te 

Tilburg geboren als zoon van Jan Frans Don
ders (1755-1819) en Agnes Elisabeth Hegh 
(1781-1853). Van zijn zevende tot zijn der
tiende jaar was hij bij dorpsschoolmeester 
Panken te Duizel in de kost, waar hij leerde le
zen, schrijven en rekenen; ook leerde hij er 
Frans. Vanaf zijn elfde jaar mocht hij zijn kost
geld zelf verdienen door als ondermeester de 
Duizelse schooljeugd te onderwijzen. Op zijn 
dertiende jaar, in 1831, ging hij naar de Franse 
school te Tilburg. Van zijn uit Engeland af
komstige schoolvriend Henry Collier leerde 
hij wat Engels. Kort daarna vertrok hij naar de 
paters carmelieten in Boxmeer om er Latijn en 
Grieks te gaan leren. Toen hij zeventien was, 
werd hij kwekeling aan de Militaire Genees
kundige School te Utrecht en hij liet zich te
vens inschrijven als student aan de universi
teit. Zijn kennis en algemene ontwikkeling 
vond hij zelf niet groot: 'van de latijnsche let
terkunde wist ik weinig, van de grieksche 
niets hoegenaamd en zoowat evenveel van de 
nederlandsche en van die van andere moder
ne talen'. Na zijn doctoraal examen, dat hij in 
Leiden haalde met zijn 'Boxmeersch latijn (ik 
sprak het als water)', zo schreef hij, vertrok hij 
in 1840 als officier van gezondheid naar Vlis-
singen, waar hij tot augustus 1841 bleef. 

Wetenschapper 
Zijn wetenschappelijke bagage werd in snel
treinvaart ontwikkeld. Op 23 oktober 1840 ver
dedigde hij zijn proefschrift over twee geval
len van acute meningitis (hersenvliesontste
king). Na een verblijf in 's-Gravenhage werd 
hij in 1842 op 24-jarige leeftijd docent in de 
anatomie, de histologie en de fysiologie aan de 
Militaire Geneeskundige School te Utrecht te
gen een salaris van 800 gulden. Het medisch-
wetenschappelijke onderwijs stond op een 
keerpunt. Er werd steeds meer gedoceerd in 
het Nederlands in plaats van in verhaspeld en 
benaderend Latijn. En dat Donders tot 1842 
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(1818-1889), geschüderd 

door ]. Taanman te 
Amsterdam. Dit protret 

hangt in liet Paleis-
Raadhuis te Tilburg. (Coll. 

GAT, Foto Frans van 
Ameijde). 

nog nooit een microscoop had gezien, behalve 
dan een zonnemicroscoop op de kermis, deed 
toen niet meer ter zake. 
De aimabele Donders kwam al spoedig in 
voorname politieke en wetenschappelijke 
kringen terecht en zijn ster zou weldra schit
teren aan het firmament. In 1845 begon hij zijn 
beroemd geworden onderzoek naar de draai
ingen van het oog en naar de verschijnselen in 
het inwendige van het oog. Er werden in die 
tijd vele belangwekkende ontdekkingen ge
daan, vooral door Duitse geleerden. Karl von 
Baer had het zoogdierei gevonden, Henle met 
zijn 'Handhuch der allgemeinen Anatomie' en 
Johannes Muller met zijn 'Handbuch der Physio-
logie', hadden de geneeskunde een nieuwe we
tenschappelijke basis gegeven. Voor de kennis 
van de microchemie werd de studie 'Micro-
chemische onderzoekingen van de dierlijke weef
sels', die Donders samen met Mulder in 1845/ 
1846 publiceerde, een belangrijke bijdrage. 

Charles Darwin 
Bij de aanvaarding van het hoogleraarsambt in 
1848 sprak hij zijn inaugurele rede 'De harmo
nie van het dierlijk leven, de openbaring van wet
ten' uit. Deze rede veroorzaakte enige beroe
ring in de toenmalige wetenschappelijke we

reld. De dertig jaar jonge professor gaf hierin 
de 'grondwet' van de ontwikkeling van het 
dierlijk leven, een grondwet die zo'n tien jaar 
later in Darwins 'On the Origin of Species by 
Means ofNatural Selection' (1859) pas echt we
reldkundig zou worden gemaakt. De afstam
mingsleer werd in de rede van Donders in fei
te reeds beknopt geformuleerd. En Darwin gaf 
aan Donders in 1871 toe: 'Het is duidelijk, dat U 
er zo dicht mogelijk aan toe bent geweest om mij 
voor te gaan op het punt der natuurlijke selectie.' 
Donders had hem in 1869, in zijn landhuis te 
Down, voor het eerst ontmoet. Darwin vroeg 
Donders in 1870 een onderzoek te verrichten 
'over den steun der oogen bij bloedsaaridrang door 
uitademingsdrukking'. Dit onderzoek was nodig 
voor Darwins gelaatkundige studies, want de 
'expression', zo meende hij, was van groot be
lang voor de afstammingsleer. 
In 1882 maakte Donders deel uit van het 
Nederlands comité dat het bijeenbrengen van 
'The Darwin memorial Fund'beoogde. 

Oogheelkunde 
In 1846 verzorgde Donders de Nederlandse 
vertaling van Ruete's 'Lehrbuch der Augenheil-
kuude'. Er verschenen steeds meer publicaties 
van zijn hand over allerlei aspecten uit de oog
heelkunde. Zijn grote belangstelling voor het 
oog bracht hem in 1851, het jaar van de eerste 
grote wereldtentoonstelling, in Londen, waar 
hij de beroemde fysioloog en oogarts William 
Bowman ontmoette, en waar hij ook een le
venslange vriendschap sloot met de jonge 
Berlijnse oogarts Albrecht von Graefe. Hij 
hoorde van hem over de ontdekking van de 
oogspiegel door Von Helmholtz. 
Terug in Nederland bestelde hij zo'n oogspie
gel, waarmee hij honderden blinden en half-
blinden naar zijn pas geopende privé-kliniek 
in Utrecht lokte. Hij kon daar echter geen pa
tiënten opnemen. Zij konden wel worden op
genomen in het cholerahospitaal, dat weldra 
te klein bleek. Het klimaat bleek gunstig om 
40.000 gulden te investeren om naast het cho
lerahospitaal een gebouw aan te kopen, waar
in Donders in 1858 het eerste Nederlandse 
ooglijdersgasthuis stichtte. Hij werd er als eer
ste directeur en 'dirigerend-geneesheer' aan
gesteld. 
Dit gasthuis heeft dienstgedaan tot 8 mei 1894, 
toen een nieuw gasthuis werd geopend. In 
1883 legde hij zijn functie neer. Toen in 1862 
professor Schroeder van der Kolk stierf, volg
de Donders hem op als gewoon hoogleraar in 
de fysiologie, en kreeg hij de beschikking over 
een nieuw fysiologisch laboratorium. 

In 1864 schreef hij zijn bekendste werk: 'On the 
anomalies of accommodation and refraction of the 
eye', dat ook in het Duits, Frans, Pools, Itali-
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aans en Russisch verscheen. Van 1851 tot zijn 
dood was hij l id van de Koninklijke Neder
landse Akademie van Wetenschappen, waar
van achttien jaar als voorzitter. Zijn weten
schappelijk oeuvre is omvangrijk geworden, 
en zijn onderscheidingen waren legio: onder 
andere Ridder in de orde van de Nederlandse 
Leeuw, Commandeur in de orde van Leopold 
(België), Ridder in de orde van de Poolster 
(Zweden), Commandeur in de orde van de 
Nederlandse Leeuw en Ridder Tweede Klasse 
in de orde van de Gouden Leeuw van het huis 
Nassau. In 1888 werd hem het eredoctoraat 
van de universiteit van Bologna toegekend. 
Hij was uitvinder van vele instrumenten voor 
oogartsen. Niet zo bekend is de door hemzelf 
gebouwde 'Phon-autograph' uit 1874, waar
mee het menselijk geluid werd vastgelegd en 
zichtbaar gemaakt als een trilling. De universi
teit van Utrecht bezit dit apparaat, met opna
men van de Engelse redenaar Henry Sweet 
met stukjes uit het toneelstuk Pygmalion. Had 
hij het tegenovergestelde toegepast: het mem
braan laten trillen door het eerder vastgelegde 
trillingspatroon, dan had hij het menselijk ge
luid hoorbaar gemaakt: de grammofoon. 

Nicolaas Beets 
Op 28 mei 1888 werd door hem ter gelegen
heid van het bereiken van zijn zeventigste ver
jaardag en het neerleggen van het ambt van 
hoogleraar de Donders-stichting in het leven 
geroepen. Uit dit fonds konden kandidaten 
voor de leerstoel fysiologie en oftalmologie (de 
leer der oogziekten) worden opgeleid. Hij had 
berekend dat uit de renten van het fonds om 
de acht jaar een fysioloog en een oftalmoloog 
konden worden opgeleid, en 'rfff is voWoende'. 
Bij dezelfde gelegenheid werd in zijn geboor

tehuis te Tilburg op initiatief van de Maat
schappij tot Bevordering van de Geneeskunst 
een gedenksteen ('in het midden zwart geslepen 
met vergulde letters') aangebracht, waarvan de 
tekst bedacht werd door Nicolaas Beets, die 
hem eens 'groot en goed' noemde. 
Dr. Nicolaas Beets (1814-1903) verkreeg zijn 
roem als schijver van het klassiek geworden 
werk 'Camera Obscura', dat hij in 1839 onder 
het pseudoniem Hildebrand uitbracht. Het 
Tilburgse gemeentebestuur gaf hem opdracht 
dit kleine 'werk' over de beroemde Utrechtse 
stadgenoot van Beets te maken. In een brief 
van 25 augustus 1888, bewaard in het Ge
meentearchief van Tilburg, maakt hij de door 
hem ontworpen herinneringstekst aan het ge
meentebestuur bekend: 

'Weledele Zeer geleerde Heren. Na een verblijf 
buitenslands van ruim 4 weken, vind ik tehuis ge
komen, uwe geëerde letteren van 1 augustus, vra
gende mijn advies voor het Inschrift op den steen in 
den gevel van het huis, waarin deze groote Donders 
geboren werd. Ik moet wel vreezen thans met dit 
advies te laat te komen, maar naar mijn gevoelen 
zou dat inschrift niets meer of minder moeten be
helzen dan: 'Op den 27-sten van Bloeimaand des 
jaars O.H. MDCCCXVIII werd Franciscus Corne
lis Donders in deze woning geboren'. Met ver
schuldigde gevoelens heb ik de eer te zijn, Uw dw. 
dr. Nicolaas Beets'. 

Geen opzienbarende tekst dus, maar in Til
burg is hiermee wel een kleine pennevrucht 
van deze bekende letterkundige vereeuwigd 
en nog steeds in de Nieuwlandstraat te aan
schouwen. Het goud is echter van de letters 
verdwenen. 
Op 24 maart 1889 is Donders te Utrecht overle-



den; en zoals Jan en Annie Romein in hun 
'Erflaters van onze beschaving' hun hoofdstuk 
over Donders besloten: 'in maart 1889 brak een 
van de meest harmonische levens af die ooit in deze 
verwarde mensenwereld geleefd zijn'. 
Van 1862 tot 1888 heeft Donders als oogheel
kundige en zintuigfysioloog een belangrijke 
plaats ingenomen in de Nederlandse medi
sche wetenschap. Samen met de Duitse tijdge
noten H . von Helmholtz en A. von Graefe, be
hoorde hij tot de grondleggers van de moder
ne oogheelkunde. 
Op het St. Janskerkhof te Utrecht staat sinds 
1921 een levensgroot bronzen standbeeld van 
hem. Er is daar ook een F.C. Dondersstraat, 
evenals in Bussum en Amsterdam. Hilversum 
en Tilburg (sinds 1922) hebben een Prof. Don
dersstraat. 

In juni 1992 vierde het Nederlands Oogheel
kundig Gezelschap zijn honderdjarig bestaan 
met een symposium in Maastricht. Hier wer
den de zogenaamde Dondersvoordrachten 
gehouden, en er werd de 'Dondersprijs' voor 
een in het oog springend promotieonderzoek 
uitgereikt. Dit keer aan dr. Maurits Staken
burg voor zijn dissertatie (Groningen) uit 1991. 
Eveneens in 1992 is in het Museum Boerhaave 
te Leiden de tentoonstelling 'Oog in oog. 
Diagnostische ontwikkelingen in de oogheel
kunde, 1850-1925' te zien geweest. Hier werd 
veel aandacht besteed aan de diagnostische 
technieken en hulpmiddelen van onder meer 
prof. dr. F.C. Donders. 
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Gerard van Spaendonck 
(1746-1822) 
Gevierd Tilburgs bloemschilder aan het 
Franse hof* 

R o n a l d Peeters 

* Eerder gepubliceerd in: 
Tilburg Magazine, UI 

(1992), nr. 2, p. 12-17. 

Links het ouderlijk huis van 
Gerard en Cornelis van 

Spaendonck, genaamd 'De 
Een Swaen' op de Heuvel 

hoek Heuvelstraat te 
Tilburg in 1832. (Coll. 

Hij ligt op een afstand van 15 meter be

graven achter Frédéric Chopin op de be

graafplaats Père Lachaise te Parijs. 

Gerard van Spaendonck, geboren in 

Tilburg, overleden in Parijs, lid van het 

Institut de France, professor in de icono

grafie, directeur van de Jardin des Plantes 

en miniatuurschilder van koning 

Lodewijk XVI. In 1804 ontving hij als een 

der eersten het erekruis van het Legioen 

van Eer. Keizer Napoleon verleende hem 

in 1808 de titel van graaf. In vele musea, 

voornamelijk in Frankrijk, treft men zijn 

werken aan. Het Noordbrabants 

Museum te 's-Hertogenbosch kocht in 

1999 voor bijna een ton nog een minia

tuurstilleven van 7 cm doorsnee op een 

schildpaddoos van zijn hand. 

Gerardus van Spaendonck werd op 22 
maart 1746 te Tilburg geboren als zoon 
van Jan Antony van Spaendonck en 

Maria Theresia Couwenbergh. Zijn vader was 
sinds 1734 op het kasteel aan de Hasselt rent
meester van prins Willem VIII van Hessen-
Kassei, heer van de heerlijkheid Tilburg en 
Goirle. De prins van Hessen-Kassei verkocht 
zijn heerlijkheid in 1754 aan Gijsbertus Steen-
bergensis, graaf van Hogendorp. Vader Van 
Spaendonck verloor zijn rentmeestersambt en 
hij bevond zich met zijn groeiend gezin weldra 
in 'kommervolle omstandigheden'. Wegens bui
tengewone verdiensten kreeg hij het burge
meestersambt toegewezen, te vergelijken met 
het ambt van gemeenteontvanger. 

A l op jonge leeftijd openbaarden zich de 
kunsttalenten van zijn zoon Gerard, en 'elk uur 
dat hij aan het kantoor zijns vaders ontwoekeren 
kon, werd aan den schilderezel doorgebragt', aldus 
een biograaf. Zo ontving hij eens als nieuw
jaarsgeschenk een ducaat, die hij aan een voer
man meegaf om er in Antwerpen voor hem 
'schoone verwen'te kopen. 
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Door een resolutie uitgevaardigd door de 
Raad van State, waarin het bekleden van amb
ten door rooms-katholieken verboden werd, 
verloor Jan Antony zijn baan. Een ambtelijke 
loopbaan voor zijn ambitieuze zoon zag hij 
niet meer zitten, en hij besloot hem in de schil
derkunst verder te laten opleiden. In 1764 ver
liet de achttienjarige Gerard het ouderlijk huis 
De Een Swaen, gelegen op de hoek van de 
Heuvel en de Steenweg (Heuvelstraat). 

Via Antwerpen naar Parijs 
De jonge Van Spaendonck vertrok naar Ant
werpen, waar hij les zou krijgen van de be
kende schilder Guillaume Jacques Herreyns 
(1743-1827). Jaarlijks moesten zijn ouders 300 
gulden studiekosten betalen. Herreyns heeft 
veel profijt gehad van de artistieke deskun
digheid van Gerard van Spaendonck. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat hij hem na een 
bijna zesjarige opleiding graag in vaste dienst 
wilde nemen. Waarschijnlijk was Gerard op
geleid tot decoratieschilder, wat in die tijd vri j 
wel de enige bestaansmogelijkheid in dit vak 
bleek te zijn. Een riant bod van 300 gulden 
jaarsalaris werd door Gerard echter van de 
hand gewezen. Hij wilde liever een zelfstandig 
kunstenaar worden, een eigen stijl ontwikke
len en deze perfectioneren. En daarvoor had 
hij het verre en mondaine kunstcentrum Parijs 

in gedachten. Om zijn reis te bekostigen schil
derde hij in mei 1769 twaalf dagen lang de de
coraties van de erepoorten die werden op
gericht ter gelegenheid van de intocht van 
prins Willem V in het kamp Breda. Hij ontving 
er dertig gulden voor, genoeg om in de zomer 
van 1769 samen met 'een anderen meubelschilder 
uit Berchem', waarmee hij bevriend was, en zijn 
jongere broer Cornelis (geboren te Tilburg in 
1756, die eveneens bij Herreyns in de leer was 
geweest) naar de Franse hoofdstad te vertek-
ken, 'zonder voorkennis of toestemming hunner 
ouders, welker braafheid en godsdienstzin dit voor
nemen zeker zouden ontraden hebben, daar het 
wulpsch Parijs hen met schilderkunde kon volma
ken weliswaar, maar nog meer en oogenschijnlijker 
met zedeloosheid bevlekken'. Beide broers zouden 
er tot hun dood blijven. 

Gerard werd bevriend met de Franse edelman 
Lavalette. Deze mecenas was zo onder de in
druk van zijn bloemschilderstukken, vaak mi
niaturen op snuifdozen, dat hij 's zomers bij 
hem mocht wonen op zijn buitenverblijf. In de 
winter woonde Lavalette op het Louvre, waar 
hij op het platdak speciaal zand liet storten om 
zeldzame planten te kweken, die Gerard kon 
schilderen. Hun vriendschap duurde acht jaar 
lang, tot de dood van Lavalette. Inmiddels was 
Gerard in 1774, nog geen vijf jaar na zijn komst 
in Parijs, door koning Lodewijk XVI aange
steld tot 'Peintre en mignature', koninklijk mi
niatuurschilder. Hij kreeg een woning toege
wezen bij de oppertuinman van het Louvre. 
De aanstelling had hij onder meer te danken 
aan de invloed die zijn vriend Claude-Henri 
Watelet aan het hof aanwendde. Deze was 
directeur-generaal van de koninklijke bossen, 
financier en bovenal verzamelaar. De minia
turen van Van Spaendonck kwamen in de 
mode. Voor een groot bloemstuk vroeg hij al 
gauw 1200 tot 1500 franc. Hij nam deel aan alle 
toonaangevende tentoonstellingen, en won er 
vele prijzen, in 1777 bijvoorbeeld een ereprijs 
op de Salon van het Louvre voor het bloem
stuk 'fleurs dans un vase d'agathe', bloemen in 
een vaas van agaat. 

De velijnen van de koning 
De aanstelling tot miniatuurschilder hield in 
dat hij belast werd met het voortzetten van de 
verzameling van de 'vélins du Roi'. Dit waren 
botanische studies die op speciaal perkament, 
huiden van ongeboren kalveren, werden ge
schilderd. De collectie werd oorspronkelijk 
aangelegd in de zeventiende eeuw door her
tog Gaston d'Orléans, de broer van koning 
Lodewijk XIII . Hij woonde op het kasteel van 
Blois, en na diens dood in 1660, kwamen de 
velijnen van bloemen en vogels, die waren 
vervaardigd door Nicolas Robert, bij de jonge 



Lodewijk XIV terecht. De koning werd zo en
thousiast dat hij besloot de verzameling te la
ten aanvullen door officiële miniatuurschil
ders die in dienst van het Franse hof kwamen. 
De verzameling werd daarna uitgebreid door 
respectievelijk Lodewijk XV en Lodewijk XVI. 

Het Maison Buffon bij de 
Koninklijke Plantentuin te 

Parijs waar Gerard van 
Spaendonck woonde. (Coll. 

auteur, foto Sjors Smits, 
1975). 

Vanaf 1735 was Madeleine Basseporte (1700-
1780) miniatuurschilder, die tot aan haar dood 
aan de collectie heeft gewerkt. Aanvankelijk 
stond Gerard dus onder haar leiding. Pas in 
1780 volgde zijn officiële benoeming. Hij werk
te tot 1785 aan de velijnen. Totaal zi jn vi j f 
envi j f t ig bladen van zi jn hand. Vanaf 1788 
was de beroemde bloemschilder Pierre-Joseph 
Redoute zijn leerling. Enkele door Van Spaen
donck gesigneerde velijnen, zijn vermoedelijk 
van Redoute. 

De velijnen van Van Spaendonck maken deel 
uit van een collectie van 6500 stuks in 105 
roodleren banden. Zij bevinden zich in het 
Museum d'Histoire Naturelle te Parijs. Op 
verzoek van zijn bewonderaars liet hij 24 van 
zijn velijnen graveren door onder andere P.F. 
Le Grand. Hij gaf ze tussen 1799 en 1801 in ei
gen beheer uit in zes series van vier. De titel 
luidde 'Fleurs dessinées d'après nature par G. van 
Spaendonck'. Deze zeldzame uitgave, waarvan 
het Gemeentearchief Tilburg en het Noordbra
bants Museum te 's-Hertogenbosch nog enke
le losse gravures in hun collecties hebben, 
werd in de jaren vijftig in facsimile onder de t i 
tel 'Les plus belles fleurs de G. van Spaendonck, 
1746-1822' door Karl Handier in Parijs uitge
geven. Een Engelse vertaling van Wilfr id 
Blunt volgde in 1957: 'Gerard van Spaendonck: 
flowers draivn from nature'. 

Beroemd schilder 
In 1781 werd Gerard van Spaendonck toege
laten als l id van de Académie des Beaux Arts, 
een eervolle toelating waarvoor men niet zo 
gauw in aanmerking kwam. Het gaf hem ook 
het recht aan de tweejaarlijkse Salons in het 
Louvre deel te nemen. In 1788 kreeg hij een be
stuursfunctie ('conseiller') aan de Académie. 
Als bloemschilder begaf hij zich ook op de 
vrije markt. Zijn werken werden grif gekocht 
door de koning en door de adel. Er werd soms 
meer geboden dan hij ervoor vroeg. Sommige 
stukken brachten vele duizenden francs op. 
Hij werkte nauw samen met zijn broer Corne
lis, die in 1789 overigens eveneens als bloe
men- en vruchtenschilder l id van de Académie 
was geworden. 

Tijdens de Franse Revolutie werd Gerard op 
aandringen en aanbeveling van zijn kunst
vrienden, ondanks zijn koningsgezindheid, 
onder het nieuwe bewind benoemd tot be
stuurder van de Jardin des Plantes, en kreeg 
hij de leeropdracht als professor in de icono
grafie, de botansiche schilderkunst. 
Hij is in dezelfde bewogen tijd aan de dood 
ontsnapt. Op 9 Thermidor van het jaar I I vol
gens de republikeinse kalender (dit is 27 jul i 
1794), was Gerard van Spaendonck met der-



Afbeelding links op blz. 20: 
Gravure van P.F. Le Grand 

naar een van de 'velijnen' 
van Gerard van 

Spaendonck, ca. 1800. 
(CoU. GAT). 

Het graf van Gerard van 

Spaendonckop de 

begraafpalats Père Lachaise 

te Parijs. (Coll. GAT, foto 

Gerard Steijns, 1993). 

tien anderen op een feest door Robespierre uit
genodigd, 's Nachts werden twaalf van de 
veertien gasten weggevoerd. Alleen Van Spaen
donck en zijn revolutionaire vriend, de be
roemde schilder Jacques-Louis David, ont
sprongen de dans. David had ervoor gezorgd 
dat Van Spaendonck niet op het 'veroorde
lingslijstje' voorkwam. Na dit schrikbewind 
richtten zij in 1795 het Institut de France op, 
waaraan Gerard enkele functies bekleedde. In 
dat jaar kreeg zijn broer Cornelis de leiding 
over de porseleinfabriek te Sèvres. 

Als intendant van de koninklijke tuinen en 
voor zijn functie als professor ontving Gerard 
een jaarsalaris van 6000 franc en bovendien 
vrije huisvesting in de vroegere woning van 
zijn voorganger graaf Du Buffon. Dit huis, dat 
een van de gebouwen van de plantentuin is, 
staat er nu nog aan de Rue Buffon. Het werd 
omstreeks 1805 in gouache geschilderd door 
de Tilburgse kunstenaar Josephus Augustus 
Knip (1777-1847), leerling en vriend van Van 
Spaendonck. De gouache, waarop Van Spaen
donck schilderend achter een van de ramen 
afgebeeld staat, bevindt zich thans in een par
ticuliere collectie in Tilburg. 
In de zomers gaf hij drie maanden openbaar 
les in de zaal van de bibliotheek van de Jardin 
des Plantes. Er werd naar model getekend met 
zwart krijt of in aquarel. Het grootste deel van 
zijn leerlingen waren 'jonge dames van den 
hoogen stand'. Ondanks dat hij steeds omringd 
werd door vrouwelijk schoon, is hij nooit ge
trouwd geweest. Onder zijn leerlingen be
vonden zich drie stadgenoten: de genoemde 
Josephus Knip, die van 1801 tot 1808 in Parijs 
verbleef, diens zuster Henriëtte Geertruy 
Knip, die van 1802 tot 1805 in Parijs woonde, 
en de genreschilder Adriaan de Lelie. 

Als een der eersten ontving hij in 1804 de pas 
ingestelde orde van het Legioen van Eer, en in 
1808 verleende keizer Napoleon hem de titel 
van graaf. 
Gerard van Spaendonck overleed op 11 mei 
1822 in het huis van Buffon, zesenzeventig jaar 
oud. Hij werd begraven op de begraafplaats 
Père Lachaise. Werken van hem hangen in het 
Louvre te Parijs, in Fontainebleau, in Mont-
pellier, maar ook in het Noordbrabants M u 
seum te 's-Hertogenbosch. Ze zijn tegenwoor
dig van onschatbare waarde. 
Zijn broer Cornelis overleed te Parijs op 22 de
cember 1839. 
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Tilhurger Sjef van Dongen 
(1906-1973) in de witte hel 
van Spitsbergen 
Spectaculaire redding na vergaan van het 
luchtschip de Ttalia'in 1928* 
R o n a l d Peeters 

* Verscheen eerder in: 
Tilburg Magazine, H 
(1991), nr. 4,51-57. 

Sjef van Dongen (1906-
1973), gefotografeerd direct 

na zijn terugkeer uit 
Spitsbergen in augustus 
1928. (Coll. GAT, repro 

uit: 'Vijfjaar in ijs en 
sneeuw', t.o.p. 3). 

De wereldpers hield in 1928 het publiek 

enkele maanden in spanning over de ca

tastrofaal verlopen Noordpoolvlucht van 

generaal Umberto Nobile met zijn lucht

schip de 'Italia'. Ook de Tilburgse kran

ten publiceerden dagelijks berichten. 

Ieder detail van de vlucht en ten slotte de 

spectaculaire reddingsoperatie vanaf de 

IJsschotsen in het onherbergzame 

Spitsbergen werd breed uitgemeten. 

Men hield de adem in. Maar men wist 

aanvankelijk niet dat de jeugdige 

Tilhurger Sjef van Dongen met een hon

deslee in alle eenzaamheid een heroïsche 

reddingspoging naar de bemanning van 

de 'Italia' ondernam. Toen hij na afloop 

uiteindelijk in augustus 1928 in 

Rotterdam aankwam, werd hij als een 

held ontvangen en kort daarna in zijn 

nieuwe woonplaats Arnhem gehuldigd. 

Spitsbergen ... ja, wat weten we eigenlijk hier 
in het Europeesche, beschaafde leven, van 
Spitsbergen, het land van sneeuw en ijs, van 

woeste stormen en eeuwige koude, het land van 
avontuur en gevaar? ...'Sjef van Dongen schrijft 
koel en zakelijk, als hij over zijn avontuurlijk 
bestaan in het onherbergzame Spitsbergen zijn 
relaas doet. Hij was 22 jaar toen hij daarover 
een boek schreef, en hij had er toen al vijf jaar 
in die verschrikkelijke witte hel op zitten. 
Spitsbergen, acht keer zo groot als Nederland, 
in de 12e eeuw door de Noren ontdekt en in 

1596 door de Nederlander Willem Barentsz 
herontdekt, had in 1928 amper 1000 inwoners. 
N u zullen het er bijna vier keer zoveel zijn. Het 
ligt op de 78e breedtegraad, binnen de pool
cirkel in de Noordelijke IJszee. Sinds 1919 be
hoort het tot Noorwegen en het staat bekend 
onder de naam Svalbard. 

Tilburg 
Op 30 december 1912 kwam de familie Van 
Dongen vanuit Rotterdam naar Tilburg; ze 
ging in de Nijverstraat 88 wonen. Een half jaar 
later wonen de Van Dongens op het Lijnsheike 
40, en in 1920 aan de Goirkekanaaldijk 1. Dat 
huis, dat vader Van Dongen in dat jaar liet 
bouwen, werd in 1964 afgebroken. Het stond 
ongeveer op de plaats waar later de zestien 
etages hoge Hoffmannflat werd gebouwd, aan 



Het in 1920 gebouivde 
woonhuis van de familie 

Van Dongen aan de 
Goirkekanaaldijk 1 te 

Tilburg. (Coll. GAT, foto 3-
12-1963). 

Sjefimn Dongen (rechts) 
met zijn ouders, tivee 

broers en tivee zusters en 
een onbekende dame op 

Spitsbergen. (Coll. GAT, 
repro uit 'De Katholieke 

Illustratie'4-7-1928). 

het Wilhelminakanaal naast de brugwachter
swoning. Vader Franciscus van Dongen, die 
evenals moeder Theresia Zijlmans uit Waal
wijk afkomstig was, had een hoge positie als 
boekhouder bij Kessels' Muziekinstrumenten-
fabriek. In 1922 werd hij boekhouder bij de in 
Rotterdam gevestigde N.V. Nederlandsche 
Spitsbergen Compagnie (Nespico) en hij ver
trok weldra zonder zijn gezin naar Spits
bergen. Sjef van Dongen, de oudste van drie 
zonen en twee dochters, zat in Tilburg op de 
HBS en werd kantoorbediende bij de Nespico. 
De familie volgde een jaar later vader Van 
Dongen naar Spitsbergen: 'We lieten dus op dien 
13en Augustus 1923 Tilburg en 't Goirke, het land 
der 'Turken', achter ons om te vertrekken naar het 
avontuurlijke land, waarvan ik tot dusver niet veel 
anders wist dan wat ik op school ervan geleerd had.' 

Sjef was op 30 maart 1906 in Haarlem geboren 
en bracht het grootste deel van zijn jeugd in 
Tilburg door. Deze plaats is ook de enige 
waarover hij in zijn boek 'Vijf jaar in ijs en 
sneeuw. Mijn leven in het Noordpoolgebied' 
schreef: 'We woonden in het rustige Tilburg, met 
zijn gemoedelijke menschen, te midden van steeds 
rookende schoorsteenpijpen, en omringd - destijds 
ten minste - door de beroemde maar niet altijd wel
riekende blauwslootjes.' 
Op een van mijn vele onbedwingbare speur
tochten naar historische Tilburgse curiosa, 
ontdekte ik in een plaatselijk antiquariaat het 
merkwaardige boek van Sjef van Dongen. Het 
jaar van uitgave staat er niet in. De niet meer 
bestaande uitgeverij Scheltens & Giltay te 
Amsterdam, bekend om de vele reisboeken 
die er werden uitgegeven, moet het omstreeks 
1929 gepubliceerd hebben. Nadat ik zijn boek 
had gelezen, wist ik het zeker: Sjef van Dongen 
zou onderwerp worden van een studie, waar
over ik een enorme documentatie zou aanleg
gen. 

Naar Spitsbergen 
De mijnbouwmaatschappij Nespico had op 
Spitsbergen zo'n 500 werknemers in dienst. 
Vader Van Dongen had er de controle over de 
grote magazijnen, en Sjef, 17 jaar oud, kreeg er 
een kantoorbaantje. Hij had er aanvankelijk 
een onbezorgd maar weliswaar avontuurlijk 
leven. De Nespico had de Nederlandse neder
zetting Barentsburg, gelegen aan de Green 
Harbour, in eigendom. De dichtstbijzijnde ne
derzettingen waren op 3 km afstand Spitsber
gen-Radiostation en op 70 km Longyearbyen, 
een Noorse kolenmijn waar 'in normale omstan
digheden' 300 arbeiders werkten. En die om
standigheden waren in 1926 inderdaad gewij
zigd. In Barentsburg lag het bedrijf inmiddels 
stil. Gebrek aan bedrijfskapitaal, lage kolenprij-
zen en abnormaal hoge transportkosten, wa
ren er de oorzaak van dat de Nespico nog 
slechts drie mensen in dienst had op Spits
bergen: een Noor, een Duitser en Sjef van 
Dongen. Zij zagen toe op de eigendommen 
van de maatschappij en verrichtten onder
houd aan de machines. Een eenzaam bestaan 
zonder comfort, twee winters lang. Van no
vember tot begin februari was er geen, en van 
mei tot en met jul i dag en nacht zon. 

Het eentonige leven op Spitsbergen zou voor 
Sjef van Dongen een onverwachte wending 
krijgen. In het fascistische Italië van Mussolini 
maakte generaal Nobile zich in maart 1928 op 
voor de meest spraakmakende poolvlucht 
aller tijden. Voor de tweede keer zou getracht 
worden per luchtschip de Noordpool te be
reiken. Een vlucht met vele politieke achter
gronden, een propagandastunt die Italië zo 



De 'Italia' landt in Kings 

Bay op Spitsbergen op 6 

mei 1928. (Coll. GAT, 
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nodig had toen na de eerste solovlucht over de 
oceaan, een jaar eerder door Lindbergh, trans
atlantische vluchten, recordpogingen en an
dere waaghalzerijen aan de orde van de dag 
waren. 
Nobile kocht zijn luchtschip, toen onder de 
naam de 'Norge', van de bekende poolreiziger 
Amundsen, die ermee onder Noorse vlag in 
1926 een vlucht van Spitsbergen naar Alaska 
had gemaakt. En daarbij was ook Umberto 
Nobile aanwezig. In de tweede helft van maart 
1928 begon de Italiaanse expeditie in bewe

ging te komen. De bemanning van de 'Italia' 
werd zelfs op 30 maart door paus Pius XI in 
audiëntie ontvangen. De paus, zelf een ver
woed alpinist en kenner van de poolliteratuur, 
gaf Nobile een 80 kilo zwaar eikenhouten 
kruis mee waarin in een uitgespaarde holte 
een perkamenten oorkonde was opgeborgen. 
Het kruis zou op de Noordpool uit het lucht
schip worden neergelaten. Terwijl Nobile be
zig is met zijn voorbereidingen, vliegt de Aus
traliër Wilkins met een vliegtuigje van Point 
Barrow op Alaska over de pool naar Green 
Harbour op Spitsbergen. Het werd druk in het 
hoge noorden. Sjef van Dongen ontmoette 
Wilkins en zijn compagnon Eielson na hun 
landing bij het radiostation van Spitsbergen: 
'echte fideele, prettige lui die met ons, gewone luid-
jes, omgingen als waren we minstens even beroemd 
en geleerd als zij !' Inmiddels was ook het schip 
de 'Hobby', dat uit het Noorse Tromsö naar 
Spitsbergen was vertrokken maar acht weken 
in het ijs had vastgezeten, in Spitsbergen aan
gekomen. De 'Hobby' bracht onder andere 
post en materiaal voor herstel van de hangar 
voor de 'Italia', die daar eerder voor de tocht 
van de 'Norge' in Kings Bay op Spitsbergen 
was gebouwd. Van Dongen vernam toen ook 
nadere bijzonderheden over de tocht van No
bile. Deze was met een negentien koppen tel
lende bemanning, met proviand voor vier tot 
vijf maanden, op 15 april aan zijn expeditie be
gonnen. Op 6 mei kwam hij in Kings Bay op 
Spitsbergen aan. Van hieruit zou de tocht naar 
de Noordpool worden ondernomen. Door 

Kaart van de verschillende 
routes die respectievelijk 

door de 'Krassin', Sjef van 
Dongen en het vliegtuig 

werden afgelegd. (Coll. 
GAT, repro uit: "Vijfjaar in 

ijs en sneeuw', p. 159). 



Sjef van Dongen en 
kapitein Sora op zoek naar 
Nobile. (Coll. GAT, repro 

uit 'De Katholieke 
Illustratie'13-6-1928). 

slechte weersomstandigheden zou een eerste 
proefvlucht over Spitsbergen en Nova Zembla 
een week later en de eigenlijke pooltocht pas 
op 23 mei plaatsvinden. 

De ramp met de 'Italia' 
Nobile en vijftien bemanningsleden werden 
door een honderdvijftigtal buitenlandse jour
nalisten, die er speciaal voor naar Spitsbergen 
waren gekomen, uitgezwaaid. De volgende 
dag werd de pool bereikt, maar door harde 
wind en slecht zicht werd er niet geland. De 
Italiaanse driekleur en het kruis dat zij van de 
paus hadden gekregen, werden onder het 
weerklinken van de grammofoonplaat met het 
fascistische volkslied 'Giovanezza', naar bene
den geworpen. Maar op de terugtocht op 25 
mei kwam de 'Italia' in moeilijkheden: ze 
stortte op het pakijs neer, waarbij de comman
dogondel van het luchtschip werd afgerukt. 
Het luchtschip steeg echter, zonder die com
mandogondel, weer op en liet negen man 
waaronder Nobile achter op een ijsschol. Even 
later werd aan de oostelijke horizon een dunne 
rookzuil waargenomen, vermoedelijk de bran
dende resten van de 'Italia'. De achtergebleven 
groep beschikte nog wel over een zendappa
raat, maar zij kon geen contact krijgen met het 
Italiaanse hulpschip de 'Citta di Milano'. Op 
30 mei vertrokken drie leden van de onfortuin
lijke groep over het drijfijs in de hoop hulp te 
vinden. Deze mars zou Malmgren het leven, 
Mariano zijn voet en Zappi bijna het verstand 
kosten. Inmiddels hadden Italië en Noorwe
gen hulpexpedities uitgezonden. Op grote 
schaal werd er naar de vermisten gezocht door 
Italianen, Zweden, Noren, Finnen, Russen en 
Fransen. Schepen als de Noorse walvisvaarder 
'Braganza' en de Russische IJsbrekers de 'Maly-
g i n ' en de 'Krassin ' werden ingezet. Zelfs 
Amundsen nam met zijn vliegtuig de 'Latham' 
deel aan de zoektocht. 
Twee uur nadat de 'Citta di Milano' op 26 mei 
een laatste radiobericht van de 'Italia' had 
opgevangen, vroeg de gouverneur van Spits

bergen aan Sjef van Dongen, kenner van het 
uitgestrekte woeste gebied, een hondeslee ge
reed te maken om Nobile te gaan zoeken. Op 
15 juni meldde hij zich bij kapitein Romagna 
op de 'Citta di Milano', waar hij vernam dat 
Malmgren en de twee Italiaanse officieren Ma
riano en Zappi op weg waren om over het pak
ijs de noordkust van Spitsbergen te bereiken. 
Van Dongen kreeg strikte orders niets aan de 
journalisten mee te delen. Niemand buiten de 
Italianen wist iets van het lot van Nobile en de 
Malmgren-groep af. Sjef van Dongen zou de 
groep tegemoet moeten reizen om vervolgens 
verder te trekken naar Nobile, die ten oosten 
van het Foyneiland in het pakijs zat. Hij werd 
met de 'Braganza' zo ver als mogelijk naar het 
noorden gebracht. Op de sledetocht zou eerst 
zijn Noorse vriend ir. Varming, en later de Ita
liaanse Alpenjagers-kapitein Sora hem verge
zellen. Zij gingen met negen honden en voor 
21 dagen proviand op 17 juni op weg. In zijn 
boek beschrijft Van Dongen uitvoerig zijn bar
re tocht. De eerste paar honderd meter werden 
gefilmd door John Dored, een filmoperateur 
van de beroemde Paramount-filmmaatschap-
pi j . Enkele toen gemaakte foto's sieren het 
boek. 

De eerste twee dagen werd er dagelijks 110 km 
afgelegd, de derde dag, toen zij van het schier
eiland Kaap Brunn het pakijs waren ingegaan, 
bereikten zij slechts een afstand van 40 km. Ze 
trokken van ijsschots naar ijsschots langs het 
open water, 12 km ver, zonder resultaat. Op 22 
juni waren ze weer terug op de plaats waar ze 
begonnen waren. Maar ze moesten koste wat 
kost terug in het pakijs. Twee dagen later 
waagden zij met een primitief gemaakt bootje 
de grote stap. Zij gingen 'otn de beurt, een hond 
bi] den nek pakkende, met het bootje bestaande uit 
een vijftal gummiblazen verbonden met latjes 
waarop men kan gaan zitten, het water over ! De 
komende dagen waren dagen van grote ont
beringen, waarbij zij enkele honden verloren. 
De hond Vigo, die was gestorven, werd door 
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'We maken de sleden gereed 
voor de groote expeditie'. 

Links kapitein Sora en op de 
voorgrond voorover

gebogen Sjef van Dongen. 

(Coll. GAT, repro uit: 
'Vijfjaar in ijs en sneeuw'. 

t.o.p. 156). 

de andere opgegeten. De hond Hans moest an
derhalve dag later zelfs worden afgemaakt om 
de overige honden te kunnen voeren. Zelf 
hadden ze alleen nog wat Glaxovo, een soort 
krachtdrank, om zich op de been te houden. 
Dagenlang hebben ze in zware storm waarbij 
dichte nevels ontstonden gezocht. Twee hon
den hebben ze weer moeten neerschieten. Ze 
aten het vlees, taai en half gekookt. Sora is ook 
bijna verongelukt, doordat hij met zijn ski's 
aan in het ijskoude zoute en hardstromende 
water onder het ijs terechtkwam. Maar Sjef 

van Dongen is hem nagesprongen en heeft 
hem kunnen redden. Op 10 juli , na drie dagen 
niet geslapen te hebben, bereikten zij Foyn
eiland, en op 12 juli hoorden zij de sirene van 
de stoomboot de 'Krassin'. Deze had inmid
dels de Malmgren-groep opgepikt en voer 
voorbij Van Dongen en Sora omdat het schip 
eerst Nobile wilde zoeken. Dezelfde avond 
werden zij opgemerkt door een Zweedse en 
twee Finse vliegers. De toestellen konden lan
den en zo maakte Sjef van Dongen voor de 
eerste keer in zijn leven een vliegreis. Alles 
moest hij op het ijs achterlaten, zijn fototoestel, 
kleren, honden: 'Er was geen tijd zelfs om sokken 
en pantalon aan te trekken, elk oogenblik kon het 
vliegtuigje tusschen het steeds in beweging zijnde 
ijs gekraakt worden...' Aangekomen op het schip 
de 'Quest' werd hij als een held ontvangen, 
'half gekleed, sinds drie weken niet geschoren, wat 
ik aan kleeren aan had was stuk, evenals mijn huid 
die er werkelijk door de kou, het nat en de zon bij 
lappen bij hing...' 

Op 23 juni was Nobile reeds als eerste van de 
zogenaamde tentgroep door de Zweed Lund-
borg van het ijs gehaald. De achtergebleven 
groep stond nu onder commando van Viglieri. 
Na 48 dagen werden zij uiteindelijk door de 
'Krassin' gered. Naar de ballongroep met de 
zes bemanningsleden zou niet meer gezocht 
worden, omdat men aannam dat zij niet meer 
in leven waren. En ook van Amundsen, de 
man die de Noord- en de Zuidpool bedwong 
en die op 16 juni met vijf anderen in een vlieg
tuig aan de reddingsactie deelnam, is nooit 
meer iets vernomen. Hij vond zijn graf in de 
onmetelijke ijszee. 



V I J F ]RRR I N 
l i s E N SNEEUW 

MIJN L E V E N 
IN H E T NOORDPOOLGEBIED 

D O O R 

S I E F VAN DONGEN 

S C H E L T E N S & G I L T A Y - R M S T E R D R M 

Sjef van Dongen thuis 
De wereldpers heeft wekenlang aandacht ge
schonken aan de spectaculaire vlucht van de 
Ttalia', de reddingsactie, maar ook aan de 
heldhaftige tocht van Sjef van Dongen. Een 
Engelse krant heeft zelfs zijn foto met rouw
rand afgebeeld tussen de slachtoffers van de 
Poolvlucht. Bij zijn aankomst in Nederland op 
14 augustus 1928, werd hij op het station in 
Rotterdam als een held onthaald. Op het kan
toor van de Nespico ontving hij van de maat
schappij een grote zilveren medaille met oor
konde en een studiebeurs van ƒ 2400 per jaar 
voor een studie naar keuze voor drie jaren, 's 
Avonds werd hij in Arnhem gehuldigd, de 
plaats waar zijn ouders sinds november 1926 
woonden. Van het spontaan ingestelde huldi
gingscomité kreeg hij een horloge met inscrip
tie. Een drie minuten durend filmpje over deze 
huldigingen wordt nog steeds in het gemeen
tearchief van Arnhem bewaard. 
Op 24 augustus maakte Sjef van Dongen een 
fietstocht naar Waalwijk, waar familie van 
hem woonde. Hij bezocht bij die gelegenheid 
ook Tilburg. De Nieuwe Tilburgsche Courant be
steedde er wel aandacht aan, maar het bezoek 
had een informeel karakter. Voor de studie-
en debatingclub 'Lumen et Veritas' beloofde 
hij nog eens een lezing over zijn poolervarin-
gen te houden, maar of dat ooit gebeurd is, is 
niet bekend. 

Sjef van Dongen heeft nog als verkoper bij 
Philips gewerkt, kreeg daarna de alleenverte
genwoordiging van het produkt Sanovite van 
de Liga-fabrieken en kwam zodoende in het 
Zeeuwse Oostburg terecht, waar hij zijn vrouw 
leerde kennen. In de Tweede Wereldoorlog zat 
hij in het verzet, vervulde na de bevrijding een 
functie bij het Militair Gezag, was waarne
mend burgemeester van Oostburg en in 1945 
waarnemend burgemeester van Aardenburg 
in Zeeuw-Vlaanderen. Van 1946 tot 1962 was 
hij daar burgemeester. Vanaf 1948 was hij voor 
de K.V.P. l id van Provinciale Staten van Zee
land, en van 1962 tot 1970 l id van Gedepu
teerde Staten. Hi j is ook nog van 1956 tot 1966 
l id geweest van de Tweede Kamer en heeft 
vele openbare functies vervuld. Hi j was ere
burger van Aardenburg. 

Sjef van Dongen overleed op 15 maart 1973 op 
67-jarige leeftijd in Vlissingen. De enige herin
nering in Tilburg aan deze bijzondere man is 
te vinden in het bevolkingsregister 1921 /1939, 
waar bij zijn naam de aantekening staat: Tn 
juni 1928 op zoek naar Nobile en in juli 1928 door 
de "Krassin" gered'. Naar later bleek, is hij dus 
niet door de 'Krassin' maar door de Zweedse 
vlieger Jacobsen gered. 
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Ronald Peeters 

Brabantse biografieën deel 5 

In het vijfde deel van de Babantse bio
grafieënreeks die onder auspiciën van 
de Stichting Brabantse Regionale Ge
schiedbeoefening wordt uitgegeven, 
staat dit keer een dertigtal korte le
vensbeschrijvingen van Brabanders 
uit alle eeuwen en uit alle delen van de 
provincie Noord-Brabant. Tot nu toe 
werden er in de vijf delen van de reeks 
148 mannen en 20 vrouwen beschre
ven. De beschrijvingen zijn alfabetisch 
op naam gerangschikt. 
De eerste Tilhurger die we tegenko
men, is mgr. Francis Janssens (1843-
1897). Deze arriveerde in 1868 in Rich-
mond in Amerikaanse staat Virginia, 
waar hij de assistent werd van bis
schop McGill en later diens opvolgers 

mgr. Francis janssens (1843-1897). (Coll GAT). 

Gibbons en Keane. Hij maakte carrière 
als plebaan en later secretaris van de 
bisschop. In 1880 volgde zijn benoe
ming tot bisschop van Natchez in de 
staat Mississippi, een zeer arm dio
cees. Hij stichtte daar een missie voor 
de Choktaws-indianen, die nog steeds 
bestaat. Hij bouwde de kathedraal van 
St. Mary af en wijdde haar in. In 1888 
volgde zijn benoeming tot aartsbis
schop van New Orleans, waaronder 
het bisdom Natchez ressorteerde. Hij 
richtte een seminarie op, bouwde en 
herstelde kerken, kloosters, scholen en 
bejaardenhuizen voor blanken en 
zwarten en hij zorgde ervoor dat zo'n 
honderd Nederlandse priesters in het 
zuiden van de Verenigde Staten kwa
men werken. Janssen overleed in 1897 
aan boord van een schip op weg naar 
Nederland. 

Een tweede Tilhurger in de bundel is 
de bekende wielrenner Jan 'kanonbal' 
Pijnenburg (1906-1979), ook wel de 
'Koning der Zesdaagsen' genoemd. 
Hij was in de jaren dertig een van de 
beste baanrenners ter wereld. Als jon
gen liep hij al met chocoladerepen 
langs de tribune van de Tilburgse 
TWEM-wielerbaan. Sindsdien heeft 
de wielersport hem niet meer losgela
ten. In 1928 behaalde hij op de Olym
pische Spelen de zilveren medaille op 
het onderdeel ploegachtervolging. Een 
jaar later werd hij beroepsrenner om 
in vijftig zesdaagsen in tien jaar furore 
te gaan maken met 17 overwinningen, 
12 tweede en 5 derde plaatsen. Hij 
won ook nog eens zes nationale titels. 
In 1940 sloot hij op 34-jarige leeeftijd 
zijn rennersloopbaan af en werd hij 
horecaondernemer van Old Dutch in 
Tilburg. 

Zijdelings hebben met Tilburg nog te 
maken: de kunstschilderes Henriëtte 
Ronner-Knip (1821-1909; haar vader 
was de in 1777 in Tilburg geboren 
kunstschilder Josephus Augustus 
Knip), de president-curator van de 
Katholieke Economische Hogeschool 
in Tilburg Max Steenberghe (1899-
1972) en de Bossche huisarts Michael 
Godefroi (1819-1895), een van de cen
trale figuren binnen de afdeling Til
burg van de Koninklijke Nederland
sche Maatschappij tot Bevordering 
van de Geneeskunst. 

Ronald Peeters 



Huisraad op straat na een brand in de Betuivcstraat 45 op 4 september 1959. (Lu//. GAT). 

P. Timmermans e.a. (red.), Brabantse bio-
grafiën 5 ('s-Hertogenbosch, BRG, 1999), 
156 blz., ISBN 90-72526-4:0-6, f27,50 

Jeruzalem vijftig jaar 

Juist na de Tweede Wereldoorlog 
vond in tiet hele land de wederop
bouw plaats; de woningnood was 
groot. In 1949 werden de eerste wo
ningen in de nieuwe wijk Jeruzalem 
aan het Wilhelminakanaal gebouwd. 
De huurprijs bedroeg ƒ 5,50 per week. 
De in de wijk overheersende typisch 
witte huizen die met een goedkope 
systeembouw waren gebouwd, doen 
nogal oriëntaals aan en in de beginpe
riode 'was het hier toen net een woe
stijn', aldus een bewoonster van het 
eerste uur, vandaar de naam Jeruza
lem. Het beknopte boekje bevat drie 
interviews die enkele facetten van de 
geschiedenis van deze wijk vertellen. 
Een wijk met een rijk verenigingsle
ven, een 'gezellig dorpje'. Een tweetal 
chronologische overzichten met be
langrijke gebeurtenissen en een aantal 
foto's completeren de brochure die is 
uitgegeven door de Tilburgse Woon-
stichting TIWOS, die ook eigenaar is 
van nagenoeg alle woningen in deze 
wijk. 

Ronald Peeters 

Fleur Franssen, Jeruzalem 50 jaar. Bewo

ners vertellen over hun wijk (Tilburg, TI
WOS, 1999), 20 blz. Verkrijgbaar voor 
ƒ 10,- bij TIWOS, Stationsstraat 24, Post
bus 10051, 5000 JB Tilburg, tel. 013-
5490890 of in de boekhandel. 

Honderd jaar sociaal
democratie in Tilburg 

Het boek Beelden van rood dat volgens 
de ondertitel over Honderd jaar sociaal
democratie in Tilburg gaat, suggereert 
meer dan er in werkelijkheid in staat. 
Eindelijk, dacht ik, een boek over de 
lokale geschiedenis van de Sociaal-
Democratische Arbeiderspartij (op
richtingsdatum in Tilburg: 6 januari 
1900), de latere PvdA. Dat is het niet 
geworden helaas. Wat is het dan wel? 
Achttien lokale PvdA'ers hebben au
tobiografisch verhalen geschreven 
over pakweg de laatste twintig tot der
tig jaar. Toch een gemiste kans, wantje 
viert maar een keer het honderdjarig 
bestaan. Wat was het aardig geweest 
als je biografieën van coryfeeën als 
Bart van Pelt, Kees Andriesse of J. 
Baggerman, om er maar een paar te 
noemen, en de geschiedenis van de 
SDAP afd. Tilburg in een goed geïllus
treerd boekwerk kon uitgeven. Er zijn 
geen historici bij het schrijven van 
Beelden in rood betrokken geweest, dat 
is duidelijk. Maar wat er nu wel ligt, is 
zeker de moeite waard. Het is ondoen
lijk in kort bestek het boek te bespre

ken. Beelden van rood is een prettig lees
baar en onderhoudend boek gewor
den, dat ons een kijkje gunt in de keu
ken van de Tilburgse Partij van de 
Arbeid in de laatste decennia. 

Ronald Peeters 

Beelden van rood. Honderd jaar sociaal
democratie in Tilburg (Tilburg, Partij van 
de Arbeid, 2000), 106 blz. 

Opvallende 2000-kalenders 
uit Tilburg 

Een nieuwe eeuw, maar vooral een 
nieuw millennium, inspireerden schrij
vers, fotografen en vormgevers tot het 
maken van fraaie kalenders c.q. nieuw
jaarsgroeten. Vier Tilburgse initiatie
ven trokken onze aandacht. 
Woonstichting TIWOS bezorgde iede
re huurder een doosje met tien wens
kaarten over wonen in de twintigste 
eeuw, voor ieder decennium een 
kaart. Er was ook een wedstrijdele
ment aan verbonden. Op een extra 
kaart kon iedere huurder een eigen 
wens insturen. De meest originele 
wens zal door TIWOS worden waar
gemaakt. Op een van de foto's uit 1902 
is een vrouw met de afwas bezig in de 
geut; het is een opname van de beken
de fotograaf Henri Berssenbrugge. 

Aan deze Henri Berssenbrugge werd 
door Eksakt Uitzendbureau zelfs een 
hele kalender gewijd. Onder de titel 
Mens en werk publiceerde dit Tilburgse 
uitzendbureau als derde deel in de 
reeks, deze fraaie kalender 2000. Foto
grafen als Cas Oorthuys en Aart Klein 
gingen Berssenbrugge voor in respec
tievelijk 1998 en 1999. 

Drukkerij Groels geeft al jaren fraaie 
'Tilburg-kalenders' uit aan zijn rela
ties. Dit keer is wel een heel bijzonder 
product gemaakt: een kalender die ei
genlijk een boek en een agenda tegelijk 
is De titel is Boeken 2000 lezers. Schrij
ver Ed Schilders maakte een ode aan 
het boek en de lezer. Hij werkte samen 
met fotograaf Frans van Ameijde en 
vormgever Hans Lodewijkx. Deze sa
menwerking resulteerde in een schit-
terdende kalender/boek. De twaalf 
teksten over boeken door Ed Schilders 
verschenen eerder in het boekenkatern 
'Cicero' van De Volkskrant. Twaalf le-



b o e k e n 

l e z e r s 

zers beantwoordden de vragen: Waar 
en wanneer, favoriete genres, beslist 
niet, het mooiste boek, de mooiste 
kinderboeken en favoriete schrijvers. 
Frans van Ameijde maakte van ieder 
een fraaie portretfoto. 

Boekhandel Gianotten heeft een kalen
der uitgegeven met foto's uit de jaren 
vijftig en zestig die gemaakt zijn door 
Harrie Janssens. In 1999 gaf deze 
boekhandel het boek Tilburg gezien 
door Harrie Janssens 1955-1975 uit. De 
kalender bevat een selectie uit dit 
boek. 

Ronald Peeters 

Sint-Odulphuslyceum 
honderd jaar 

Vijf kloeke gedenkboeken van eenzelf
de formaat zijn er tot nu toe al versche
nen over het oudste lyceum van Til
burg, het Sint-Odulphuslyceum: in 
1939, 1949, 1959, 1974 en onlangs in 
1999. Het is een opvallende serie, ge
publiceerd in een periode van een hal
ve eeuw. Sint-Odulphuslyceum 100 jaar 
1899-1999 is ook voor niet-Odulphia-
nen de moeite waard. De ontwikkelin

gen van de maatschappij en de veran
deringen van de laatste vijftig jaar, 
waarover het boek voornamelijk gaat, 
hebben hun weerslag gegeven in het 
onderwijs. Dit gedenkboek somt dan 
ook niet de rijke geschiedenis van 
Odulphus op, want die is immers in 
voorgaande gedenkboeken ruimschoots 
aan bod gekomen. Nee, dit boek geeft 
in enkele hoofdstukken de persoonlij
ke herinneringen weer van met name 
studenten en docenten, vanaf de jaren 
vijftig toen er op de school nog een 
duidelijke gymnasiumcultuur heerste 
tot eind jaren negentig toen deze uit
gegroeid was tot een scholengemeen
schap voor v.w.o. en h.a.v.o met zo'n 
1200 leerlingen. Natuurlijk wordt er 
voorafgaande aan deze herinneringen 
aandacht geschonken aan de grond
legger van dit alles: het 'fenomeen dr. 
P.C. de Brouwer, ofwel d'n doctor'. 
Het fraai geïllustreerde en vormgege
ven gedenkboek bevat prachtige ver
halen. De keuze om auteurs ieder over 
een bepaalde periode of ingrijpende 
verandering (bv. de eerste vrouwen 
op deze van oorsprong jongesschool) 
te laten schrijven is juist geweest. Het 
is een gedenkboek van hoog niveau 
geworden. 

Ronald Peeters 

Frits de Coninck (red.), Sint-Odulphus
lyceum 100 jaar 1899-1999 (Tilburg, 

1999), 184 blz., géül, verkrijgbaar bij het 
Sint-Odulphuslyceum, Noordhoekring 99, 
5038 GC Tilburg, f 35 of d.m.v. overma
king van f45 (incl. verzendkosten) op giro 
1129006 o.v.m. 'lustrumboek'. 

Textielhistorische Bijdragen 
39 

Het jaarboek Textielhistorische Bijdra
gen 39 bevat een interessante bijdrage 
van Gerard van Gurp (p. 13-51) over 
de 'Proto-industrialisatie in Tilburg en 
Geldrop'. Onder proto-industrialisatie 
verstaat men de fase van de expande
rende huisnijverheid van bovenregio
nale betekenis die in de zeventiende 
en achttiende eeuw voorafging aan de 
industrialisatie. Tilburg en Geldrop, 
waar wollen lakens voor verschillende 
markten werden geproduceerd, wor
den met elkaar vergeleken. In beide 
plaatsen bestond reeds lange tijd de 
huisnijverheid, die zich daar vermoe
delijk had gevestigd vanwege de be
trekkelijk onvruchtbare zandgrond in 
de Meijerij en die een sterke concur
rentiepositie hadden met de lakennij
verheid van bijvoorbeeld Den Bosch. 
Omdat de bewoners deels hun eigen 
voedsel verbouwden, namen ze ge
noegen met lage verdiensten. Ook 
hadden ze geen last van gildebepalin-
gen. Tilburg kende een sterke bevol
kingstoename als gevolg van de toene-

De inzegening van het Sint-Odulphuslyceum door mgr. Diepen op 21 oktober 1930. 

(Coll. GAT, foto Het Zuiden). 



mende werkgelegenheid. Alle werk
zaamheden moesten binnen Tilburg 
plaatsvinden omdat er een verbod 
was om de wol buiten Tilburg te ver
werken. Sinds 1335 bestond er een 
verbod op lakenmakerij in de Meijerij, 
maar dit gold niet voor heerlijkheden 
met een andere heer dan de hertog 
van Brabant, zoals dat in Tilburg en 
Geldrop het geval was. 
Tilburg kon zich vooral in de proto-in
dustrialisatie ontwikkelen door de rol 
van de Staten van Holland en de 
Staten-Generaal. Tilburg had de con
cessie van niet-geverfde lakens op de 
markt in Holland en had ook een be
langrijke export naar Zuidelijk Bra
bant. 

De vroege geschiedenis van de Til
burgse textielnijverheid wordt de laat
ste jaren steeds vaker onderwerp van 
wetenschappelijk onderzoek. Auteurs 
als Leo Adriaenssen en Gerard van 
Gurp hebben recentelijk al enkele ke
ren van zich laten horen in Textielhis
torische Bijdragen (1998) en in het ti jd
schrift Tilburg (1998-1999). Belangrijke 
leemtes in de geschiedschrijving van 
Tilburg zijn daarmee opgevuld. 
Margriet Winkelmolen, bibliotheca
resse bij het Nederlands Textielmu
seum in Tilburg, publiceert in dit jaar
boek wederom een overzicht van 
'Nieuwe textielhistorische literatuur' 
(p. 113-116). 

Ronald Peeters 

Textielhistorische Bijdragen 39 (Hilver
sum, Verloren, 1999), 120 blz., ISBN 90-
71715-12-0, f40. 

Meeus Mutsart met 10.000 
nazaten 

Op 3 maart verscheen van de hand 
van amateur-genealoog Cor van Osch 
uit Heiloo een dik boek met als titel De 
nakomelingen van Mutsart - Mutsaerts -
Mutsaers - Musters en andere hieraan 
verwante families 1270 - 2000. Van Osch 
is nu al bijna twaalf jaar bezig met ge
nealogisch onderzoek; eerst naar het 
voorgeslacht van zijn vader Jan van 
Osch en later naar dat van zijn moeder 
Annie Mutsaerts. Dat resulteerde in 
zeven boeken over de familie Van 
Osch en één boek over het van oor
sprong Tilburgse geslacht Mutsaers. 

Het laatste boek, Laureyns Mutsaerts en 
zijn nazaten in 20 generaties 1370-1994, 
verscheen bijna zes jaar geleden (be
sproken in 'Tilburg', 1995, nr. 1, p. 28). 
Sinds de verschijning heeft hij veel 
nieuwe gegevens kunnen achterhalen 
die hij nu in het kloeke naslagwerk De 
nakomelingen van Mutsart - Mutsaerts -
Mutsaers - Musters en andere hieraan 
verwante families 1270 - 2000 van 592 
pagina's met daarin ruim 10.000 na
men heeft verwerkt. In deze nieuwe 
uitgave worden daarnaast ook alle 
aanverwanten van het geslacht in 
kaart gebracht. Daarom komen niet al
leen personen met de naam Muts-
aer(t)s aan de orde, maar ook afgeleide 
familienamen als Mussert, Musters, 
Mustert, Mudtsart, Mutsaard, Muts-
aerds, Musters, Mutserts, Vermutsert 
en nog enkele andere namen die hier
op lijken. 
Het nieuwe boek is niet alleen veel 
omvangrijker, maar bevat tevens veel 
nieuw beeldmateriaal. De vormgeving 
is beter en overzichtelijker dan de eer
ste uitgave. De meeste informatie van 
na 1903 heeft de auteur verkregen van 
nazaten, wat hem ook vele foto's en 
bidprentjes opleverde. Die konden 
niet allemaal geplaatst worden en de 
uitgever heeft, volgens het persbe
richt, daarom het plan opgevat om aan 
het einde van dit jaar ter aanvulling 
van deze genealogie een fotoboek over 
de familie uit te brengen. 

De genalogieën in het boek worden 
voorafgegaan door twee kleine hoofd
stukjes over de oorsprong van de fa
milienaam en over het zegel en wapen 
Mutsaer(t)s. De familienaam Muts-
aer(t)s is volgens Van Osch afgeleid 
van het woord mutsaard of mutserd 
dat oorspronkelijk takkenbundel bete
kent. Van Osch: 'Ook werd het als aan
duiding gebruikt voor het hout van 
een brandstapel. Als iemand van ket
terij werd verdacht, gebruikte men 
wel de uitdrukking 'het riekt naar de 
mutsaard'. In de Romeinse tijd was de 
mutsaard verantwoordelijk voor de 
veiligheid van de keizer. Bij optochten 
liep hij voor de keizer uit en joeg hij -
met takkenbossen - de opdringerige 
menigte weg.' De betekenis van 'tak
kenbundel' komt ook terug in oude 
zegels en het familiewapen. 'Op het 
oudst bekende Mutsaerszegel, uit 
1336, staat een afbeelding van een hak
mes waarmee de mutsaards oftewel 

Bernardus Jacohus Mutsaers (1795-1872), 

wijnhandelaar en regent gasthuis. (Coll. GAT). 

de takkenbossen gekapt worden. Dit 
zegel behoorde toe aan Arnoldus 
Mutsart, schepen van St. Michiels
gestel en 's-Hertogenbosch. Diens va
der, Meeus Mutsart, geboren rond het 
jaar 1270, is hoogstwaarschijnlijk de 
oudst bekende voorvader.' Van Osch 
had gehoopt een bewijsbare afstam
ming te vinden van zijn tot nu toe 
oudst bekende voorvader Laureyns 
Mutsaerts, geboren in 1370 en stamva
der in zijn vorige onderzoek. In het 
nieuwe boek concludeert de amateur
genealoog dat die 'eer' hoogstwaar
schijnlijk naar Meeus Mutsart gaat. 
Ik kijk belangstellend uit naar het foto
boek van de familie Mutsaer(t)s. Dat 
moet wel een geweldig familiealbum 
worden dat, evenals het bovenstaande 
boek, niet alleen voor naamdragers in
teressant is, maar ook voor de talloze 
amateur-genealogen met Tilburgse 
voorvaderen. Wie heeft er in Tilburg 
geen Mutsaer(t)s in zijn stamboom of 
kwartierstaat staan! 

Ronald Peeters / persbericht 

Cor van Osch, De nakomelingen van 
Mutsart - Mutsaerts - Mutsaers - Mus
ters en andere hieraan verwante families 
1270 - 2000 (Heerhugowaard, Uitgeverij 
Giga Media BV, 2000), 600 blz., ISBN 90-
75311-03-6, f125,- (excl. verzendkosten). 
Het boek is verkrijgbaar bij de uitgeverij 
(tel. 072 - 576 08 90, e-mail: info@gigame-
dia.nl) of via de boekhandel. 
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