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Ten geleide 
Dat het werk van tekenaar Cees Robben twintig jaar na diens overlijden nog steeds 
enorm populair is onder de Tilburgers, bleek onlangs overduidelijk toen het negende 
Prentebuukske van hem verscheen. Het postuum uitgebrachte deeltje was in een 
mum van tijd uitverkocht. De samensteller van het boekje, Ed Schilders, gaat in dit 
nummer van tijdschrift Tilburg dieper in op het werk van Robben. Schilders beschrijft 
onder meer hoe hij oorspronkelijke versies van Robben-prenten heeft ontdekt die in 
die vorm nooit zijn gepubliceerd. 
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'Dat komt soms ook niet zonder pijn' 
Doorkijkjes naar de nalatenschap van Cees Robben 

E d S c h i l d e r s * 

* Ed Schilders (Heukelom, 
1951) is schrijver-journalist, 

en columnist van het 
Brabants Dagblad/Tilburg 

Plus. I-lij is de auteur van 
Moordhoek (1988), en, 

samen met Ronald Peeters 
ra/? Katholiek Tilburg in 

beeld. Hij werkte mee aan 
De historische canon van 

Tilburg in vijftig verhalen, en 
in 2008 verzorgde tiij het 
'Negende Prentebuukske' 

van Cees Robben: Slaoj 
meej aaj mee jèün meej 

èèrepel-Aan tafel 
met C. Robben. 

Afb 1. 
Zo stond deze prent in 

de krant op 1 mei 1985 
en tater ook in Robbens 

Prentebuukske 7 (2002). 
(Colt. Cees Robben Stichting) 

Van de Stichting Cees Robben kreeg Ed 
Schilders in 2007 toestemming om de 

getekende nalatenschap van de Tilburgs-
Goirlese tekenaar in kaart te brengen. De 

gegevens vulde hij aan met de collectie van 
het Regionaal Archief Tilburg. Prenten waar

van geen origineel meer bestaat, speurde 
hij na in de vele plakboeken die hem ter be
schikking werden gesteld. In dit artikel doet 

Schilders verslag van zijn werk in de vorm 
van een aantal bijzondere doorkijkjes naar 

het werk en de werkwijze van Cees Robben. 
Een kleine correspondentie van Robben met 

de Tilburgse cuisinier Theo de Wijs werpt 
voor het eerst licht op de wijze waarop 

Robben omging met tips. 

Een 'palimpsest' is een vakterm uit het wetenschap
pelijk onderzoek van teksten die geschreven zijn op 
perkament. Het is een spannend woord, want het be
tekent dat de oorspronkelijke tekst is afgeschraapt, 
en dat het perkament daarna gebruikt is om er een 
nieuwe tekst op te schrijven. Maar nu komt de truc. 
In de negentiende eeuw ontdekten onderzoekers 
van zulke Griekse, Romeinse en middeleeuwse per
kamenten, dat je ze kunt 'doorlichten', en dat je dan 
alsnog kunt lezen wat er oorspronkelijk op geschre
ven stond. Verborgen teksten kwamen aan het licht, 
leesbare sporen. Weg geschraapt voor het oog, maar 
niet onzichtbaar onder het licht. Het is een vorm van 
archeologie. 
Cees Robben (1909-1988), de legendarische tekenaar 
van de 'Prent van de week' in het weekblad Rooms 
Leven (1953-1969) en het Nieuwsblad van het Zuiden 
(1970-1988), tekende zijn prenten inclusief de tekst in 
zijn karakteristieke handschrift. En soms bedacht hij 
zich. 
Twee mannen zitten in een café. In de achtergrond 
wordt een potje gebiljart. Aan de muur hangen - aan 
kromme spijkers - afbeeldingen van zowel het alziend 
oog van God als een bierglas dat onder een water

kraan staat. Zegt de eerste man: 'Vatter nog eene 
van men...' Waarop de tweede antwoordt: 'Gèère 
Grotje... Ik slao niks aaf as blauw vliege en blenda-
oze...' Waarmee hij maar wil zeggen dat hij een geoe
fende drinker is en alleen steekvliegen (dazen) afslaat, 
maar nooit een borrel. 
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Zo stond deze prent in de krant op 1 mei 1985 en later 
ook in Robbens Prentebuukske 7 (2002). Maar toen 
ik de originele tekening van deze prent onder ogen 
kreeg, kon ik het meteen zien: een soort van palimp
sest. De tekst, zoals hierboven geciteerd, is geschre
ven op een strookje papier, en dat strookje is over 
de originele tekst geplakt. De prent was klaar, maar 
Robben heeft zich blijkbaar bedacht. Maar hoe? Dat 
werd me duidelijk toen ik de prent omdraaide en te
gen het licht van de bureaulamp hield. In spiegelbeeld 
werd daardoor de originele tekst weer zichtbaar. 
Ik maakte er een foto van, bewerkte die enigszins, 
spiegelde die, en nu was de oorspronkelijke tekst 
goed leesbaar. 



De prent 'afslaan' van ? mei 
1985. "Ik maakte er een foto 
van, bewerkte die enigszins 

spiegelde die en nu was 
de oorspronkelijke tekst 

goed leesbaar." (Coii. Cees 
Robben Stichting) 

Prent van 19 juni 1954 over 
'Het monster uit de Ley'. 
Deze prent bevindt zich 

weliswaar in liet archief van 
de Cees Robben Stichting, 

maar zonder tekst. 

De eerste man zegt nu: 'Vatter nog eene...' 
Aanvankelijk dacht ik dat daarna de andere man ant
woordt met een snedige Brabantse uitdrukking over 
de heilzame werking van alcohol: 'Ge kunt er beter 
van pisse as van 'n körsje brood...' Maar dat bleek bij 
nader onderzoek onjuist. H. Mandos verklaart in de 
Brabantse Spreekwoorden (Waaire 1992) het gezegde 
uitdrukkelijk als een 'aanmoediging' nadat iemand 
voor een consumptie bedankt heeft. Man één biedt 
dus nog een borrel aan, en als man twee die afslaat, 
probeert de eerste man hem alsnog over te halen met 
een humoristisch excuus. 

In het najaar van 2007 heb ik van de Cees Robben 
Stichting het familie-archief ter inzage gekregen. Ik 
heb dat in kaart gebracht, en vervolgens gekoppeld 
aan andere bronnen, zoals: 
- de originele prenten die zich in het Regionaal Archief 

Tilburg (RAT) bevinden 
- plakboeken uit particulier bezit 
- plakboeken in het RAT 
- een overzicht van publicatiedata, opgesteld door Ton 

Lips 
- het gedrukte werk van Cees Robben 
- incidentele publicaties van Cees Robben.'' 
Op dit moment (november 2008) is deze inventarise
ring nog niet afgerond, en is het nog niet duidelijk hoe 
zij in de toekomst toegankelijk zal zijn. In ieder geval 
zal ze dienst gaan doen als een naslagwerk voor ie
dereen die de Cees Robben Stichting benadert met 
vragen. In dit artikel wil ik slechts wijzen op een aan
tal bijzondere aspecten van mijn onderzoek; op door
kijkjes. 

Doorkijkjes 
Zoals die palimpsests. Hier zijn er nog een paar. 
De Prent van de week van 11 september 1987 laat een 
man zien die net van zijn werk komt en in een 'luie 
stoel' is gaan zitten. Zijn vrouw 'stuift' door de ka
mer. De man zegt: 'As ik thuis-koom lóopte as unne 
kiviet... Mar dè zen de zeuve stuiver nie... Ge zit wir 
in oe aach te rwèèr i k . . . ' Robben heeft ' aach te rwèèr ik ' 
vaker gebruikt als een licht-pikante woordspeling op 
het 'achterwerk' (van vrouwen) en 'achterlopen met 
je (huishoudelijk) werk'. Misschien bedacht hij zich 
omdat de oorspronkelijke tekst toch een beetje aan de 

net iets te pikante kant was. Daarin zegt de man: 'Nie 
zoo haostig Hazewinda... Ge zèèd nie dur unne haos 
gedekt...' 
Een duidelijke verbetering is de tekst van de prent die 
op 16 mei 1986 verscheen. We zijn in een museum
zaal waar moderne kunst tentoongesteld wordt. In de 
oorspronkelijke tekst zegt een vrouw tegen een man: 
'Ik vèénet nie lilluk, daor nie van, mar Sjarel Appels zit 
toch beter in de vèèref . . . ' Nadat Robben zich bedacht 
had, plakte hij er deze tekst overheen, met een extra 
woordspeling over kleuren en op beeldend kunste
naars: 'Ik vèènet nie lilluk, daor nie van, mar ik ben nie 
zoo appe lèèch t i g . . . ik haauw et meer bij citroen.' 
Soms verandert een tekening door zo'n ingreep to
taal. De prent van 25 januari 1980 is daar een voor
beeld van. Twee mannen zitten aan tafel. In de ach
tergrond zien we de vrouw des huizes. Ze is pront 
maar ook boos. De man die op bezoek is, zegt tegen 
de echtgenoot: 'Jöllie Julia heeget zeker wir niet ze
ker, Zwolfs...' Waarop Zwolfs antwoordt: 'Och, zoo 
lang ze maauwt, hek-ze-nog...' Onder die opgeplakte 
tekst staat echter heel wat anders. Dan zegt de bezoe
ker: 'Oew vrouw komt zoo nogal vur den dag war...' 
(Ofwel: je vrouw ziet er heel goed uit). En haar echtge
noot antwoordt nu: 'Jè uier zat, mar gin drop röome . . . ' 

Actualiteit 
Robben begon in 1953 met zijn Prent van de week 
in het weekblad Rooms Leven. Het eerste 'Prente
buukske' verscheen pas in 1958, en het bevatte 32 
afbeeldingen. We mogen dus concluderen dat slechts 
een zeer gering aantal prenten uit de jaren vijftig in 
druk verschenen is, want ook in latere uitgaven is re
latief weinig uit deze periode gepubliceerd. Daarvoor 
zijn, denk ik, twee redenen. De belangrijkste is dat 
Robben in de eerste jaren nog cartoonesk tekende, 
een stijl waarmee het latere publiek Robben zeker 
niet meer identificeerde. De tweede reden is dat het 
in die beginjaren Robbens redactionele opdracht was 
om met zijn prenten te reageren op de actualiteit. 
Vandaar dat ook al In het eerste buukske de prenten 
voorzien zijn van een korte toelichting. Zeker na meer 



De prent van tiet afgelasten 
van het 'circus' van 24 juni 

1954. (Coll. Cees 
Robben Stichting) 

dan vijftig jaar is het moeilijk geworden de prenten 
uit die periode te begrijpen zonder nadere informatie. 
Bijvoorbeeld deze prent (19 juni 1954) over 'Het mon
ster uit de Ley'. 
Deze prent bevindt zich weliswaar in het archief van 
de Cees Robben Stichting, maar zonder tekst. In het 
RAT trof ik het krantenknipsel aan. De tekst blijkt te 
luiden (het monster is aan het woord): 

Eerlijk waor, ik zeg de waorend... 
'tlsnaaduuzendjaor gelee... 
'k vree mee Engelientje Tooten, 
Dieóknoggevreejehee 
Mee Nord Mutsers van de Kaaistoep... 
Endendiejeheetgedaon... 
Sloeg me destasatemiddags [dinsdags na de middag] 
Mee ne klippel naorde maon... 

'k was omtrent de konterije 
Van 't Herringsend en Oei... 
En ze gooiden men kedaover, 
Bij de Laai hier in de Poel... 
Na ben ik wir bijgekomen 
Van den honger en de pent... 
'k gaa naor mun Engelientje... 
't Prontste meske van 't Kedent... I 

Een verliefde krokodil. Jurassic Pare in Tilburg. Maar 
waarom Robben die prent toen tekende is ook nu 
we de tekst kennen nog helemaal niet duidelijk. Het 
was een actualiteit. In een van de plakboeken in de 
collectie van het RAT heeft de verzamelaar met de 
hand bij dit knipsel genoteerd: 'De halve politiemacht 
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De prent van de'Ufo'van 
25 september 1954. 

(Coll Cees Robben Stichting) 
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en Publieke werken hebben een paar dagen Ley en 
Leypark na gezocht om een monster te vinden dat kin
deren daar gezien hadden, 't Bleek een grote visotter 
te zijn, die zijn hol had aan de boorden van de Leij.' 
Hetzelfde plakboek/handschrift bewees ook diensten 
bij de verklaring van de prent die op 25 september 
1954 verscheen. 
Zonder achtergrondinformatie lijkt dit eenvoudigweg 
een prent over een man die op weg naar huis is na
dat hij te diep in het glaasje heeft gekeken. Maar er is 
meer aan de hand. In zijn plakboek heeft de verzame
laar genoteerd: 'Er waren eind October door verschil
lende mensen lichtende voorwerpen aan den hemel 
gezien. Niemand kan eigenlijk vertellen wat ze zagen.' 
UFO'S in Tilburg? Alleen Robben wist het: ze zagen 
niet zo helder meer toen ze op weg naar huis waren 
vanuit de kroeg. 
Eind juli 1954 was er blijkbaar een circus in de stad. 
In de berijmde tekst die Robben bij zijn prent schreef, 
luidt het: " t circus is in nood...' Dat is te zien: het re
gent dat het giet. Maar als je alleen de prent ziet, is het 
drama toch niet helemaal te begrijpen. In het plakboek 
wordt een en ander verduidelijkt: 'Het had twee dagen 
zoveel geregend dat men het tentzeil niet kon optrek
ken; de openingsvoorstelling moest worden afgelast.' 

Gelegenheidsprenten 
Een bijzondere categorie tekeningen die bewaard is 
gebleven in het archief van de Cees Robben Stichting, 
is de gelegenheidsprent. In totaal zijn het er ongeveer 
honderd. Naarmate de populariteit van Robben toe
nam, werd hij blijkbaar vaker gevraagd zulke prenten 
te tekenen. Die verschenen niet in de krant, ook al 
heeft Robben wel prenten gemaakt voor advertenties 
en voor carnavalsverenigingen. Maar meestal waren 
het tekeningen voor familie en vrienden, voor wie hij 



Tekening ter gelegenheid 
van de koperen bruiloft 

van het echtpaar Waijers, 
buurtgenoten toen Robben 

nog in Tilburg woonde (Colt. 
familie Waijers) 
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zich extra wilde inspannen. Mooie voorbeelden daar
van zijn de prenten voor de families Waijers en De 
Wijs. 
Dat zijn de zeldzame unieke exemplaren die in de bij
behorende familie- en vriendenkringen bewaard en 
gekoesterd worden. In iets grotere 'oplage' versche
nen echter ook de door Robben getekende geboorte
kaartjes, uitnodigingen voor huwelijken en bruiloften 
van 'groen' tot 'goud'. Opvallend maar niet onverwacht 
goed vertegenwoordigd zijn daarbij de uitnodigingen 
om aanwezig te zijn bij openingen, heropeningen, of 
jubilea van cafés in Tilburg, Goirie of Riel. 
In de categorie huwelijk en geboorte probeerde Robben 
het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden. Hij had een 
aantal rijmende teksten paraat waarop hij kon var ië 
ren. Ook sommige beeldelementen keren regelmatig 
terug. Betrof het een huwelijk, dan had hij een cupido 
op wacht staan die door een kier in het gordijn in de 
bedstee loerde. Voor geboortekaartjes bracht hij met 
genoegen een ooievaar in beeld. 
Tot de mooiste gelegenheidsprenten behoren de drie 
tekeningen die Robben in oktober 1970 maakte in op
dracht van slager Ooms na de verbouwing van zijn sla
gerij in de Juliana van Stolbergstraat. Eén van de drie 
prenten, die door Ooms aan het RAT geschonken zijn, 
is een lang gedicht op de geneugten van de slagerij. 
In feite is dit een variant op een rijmprent die Robben 
eerder publiceerde onder de titel 'T i lbörgse kost'.^ 
Het lange gedicht heet nu 'T i lbörgse kost., oftewel 't 
menuuke van slachter Ooms'; daaruit dit fragment: 

Balkenbrij mee dobbelsteentjes 
Isvandaog Sok wir in trek 
Net zoo goed als krep mee kaoikes 
Kermenaoi en maoger spek 

Heurde bij 't groot.,. dan nimde 
Iets van 't haoske... kienebak... 
Slachter Ooms die kan 't weeten, 
Want die zit van ouds in 't vak... 

Theo de Wijs 
Cees Robben heeft voor de teksten bij zijn prenten ge
bruikgemaakt van informanten, dat is zeker. Robben 
heeft daar nooit een geheim van gemaakt. Toen 
Pierre van Beek hem in 1969 interviewde voor het 
Nieuwsblad van het Zuiden, stelde hij de vraag: 'En het 
onderwerp, de inspiratie?' Waarop Robben antwoord
de: 'Dat komt soms ook niet zonder pijn. Gelukkig krijg 
ik wel eens een tip van de een of de ander.'^ 
Tot nu toe was het echter nauwelijks duidelijk hoe 
groot het aandeel van zulke zegslieden geweest is 
bij de totstandkoming van prenten. In ieder geval lijkt 
een van hen, Theo de Wijs, tussen 1962 en 1975 met 
enige regelmaat tips aan Robben te hebben gestuurd. 

Een van de zeer weinige tekeningen van Robben in 
kleun De tekening werd gemaakt bij gelegenheid van de 
25-Jarlge bruiloft van het echtpaar De Wijs. Ook de felici
tatiebrief van Robben Is bewaard gebleven. Op 5 oktober 
1966 schreef hij onder andere: 'Zeer geachte Heer en 
Mevrouw. Op de eerste plaats U belden van harte geluk 
gewenst met uw zilveren huwelijksfeest: ook uw kinderen 
gefeliciteerd, en U allen een onvergetelijke dag. 
Persoonlijk, mijnheer de Wijs, ben ik blij iets te kunnen 
bijdragen dat wellicht de vreugde op deze dag kan verho
gen. Hier Is dan een "prentje". / Het zal jeugdherinnerin
gen bij u oproepen, en Ik weet zeker, het zal u goed doen. 
VIjf-en-twintig jaar geleden begon de molen te draalen: 
de wind in de zeilen, en al was het dan In de voorbije 
jaren "allemot gin kloaoren blom"... '"t kwaam toch vur 
den bakker". / Over de vraag of 't niet beter gekund had 
zullen we ons geen zorgen maken; "dè zullen we God en 
den mölder laote beschaaien".' (Collectie Guido de Wijs). 
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Menukaart ter gelegentieid 
van tiet gouden jubileum 

vandeNVTilburgsche 
Waterleiding Maatsciiappj 
In 1948. Rechts daarvan 

de prent 'troostprijzen' van 
5 april 1963. (Coii. Cees 

Robben Stichting) 

Deprent'glaozig'vanS 
maart 1963. (Coll Cees 

Robben Stichting) 

Ik maak dat op uit een brief van De Wijs aan Robben 
in het archief van de Cees Robben Stichting, en drie 
brieven van Robben in het familiearchief van De Wijs." 
Theo de Wijs ŵ as een gekend 'cuisinier' in Tilburg -
culinair cateraar, zouden wij tegenwoordig zeggen. 
Hij was gevestigd in de Tuinstraat, en daar, in 'Den 
Edelen Hertog' kon ook in besloten gezelschap gedi
neerd worden. 
In de eerste alinea van een brief van 10 februari 1963 
lezen we dat De Wijs al eerder tips aan Robben ge
stuurd heeft: 'Sinds m'n laatste schrijven van 20 Juli 
'62 heb ik nog het een en ander opgevangen wat 
met Uw teken-fantasie mogelijk te versieren is voor 
de prent van de week.' Vervolgens geeft De Wijs elf 
tips. Daarvan kan met zekerheid gezegd worden dat 
Robben er een viertal gebruikt heeft voor een Prent 
van de week. Vergelijken we de tips van De Wijs met 
die prenten, dan schemert er ook iets door (palimp
sest!) van Robbens werkwijze. 
Twee tips werden door Robben letterlijk in beeld ge
bracht. Op 15 februari 1963, dus meteen de week na 
ontvangst van de brief, gebruikte Robben de tekst: " t 
Is vandaog méér bröód dan toelaog.' Hij had onmid
dellijk begrepen wat De Wijs bedoelde, en tekende 
twee kinderen aan het ontbijt boven een boterham
menbordje met daarop 'meer brood dan beleg'. Een 
eenvoudige maar mooie prent over armoede.^ Ook let
terlijk werd de tekst gebruikt: "K zót wel wille köópe, 
mar ik heb veuls te veul te wenig in m'n portemonnee', 
en wel als Prent van de week op 15 maart 1963. 
Net iets minder letterlijk ging Robben om met deze tip 
van De Wijs: 'Op 'n parochie-bijeenkomst kwamen, 
op verzoek, 2 oude dames naar voren om de lotjes te 
trekken. Stem uit de zaal: "Dè zen zeker de t rös tp rè -
ze.'" Op Robbens prent van 5 april 1963 zien we één 
al wat oudere dame op het podium van het patronaat 

staan, en ook de stem uit de zaal is er luid en duide
lijk: 'En des zeker unne t róos tp rèès . . . ' Bovendien is 
dit een van de zeer uitzonderlijke situaties die door 
Robben meer dan eens gebruikt werden. Op 24 juni 
1966 bleef hij dichter bij de suggestie van De Wijs, 
met twee dames die op het toneel bij de prijzenkast 
staan, een man die de troostprijzen aankondigt, en 
een stem uit de zaal: 'De wettere mende?' 

" lEN D F f S ZFM DE T-RO05Tpl?EE7E . 

Van de tekst 'Wè kèk t dè menneke toch glaozig' ge
bruikte Robben op 8 maart 1963 alleen de strekking 
dan wel woordspeling, namelijk dat 'glazig kijken' 
ook kan betekenen dat iemand 'te diep in het glaasje' 
heeft gekeken. De prent laat een man zien die in bed 
zit en die duidelijk een kater heeft. Zijn vrouw zit erbij 
en zegt: 'Jikkris-Mina... Wè kekt ie toch wir glaozig.' 

Een van de tips van De Wijs werd door Robben ge
deeltelijk gebruikt. De Wijs schetst de situatie van een 
boer met een kar, en daarop zijn dochters. Een jongen 
vraagt of hij mee mag rijden. Dat mag. Op de kar geze-



ten, zegt de jongen: 'Mar boer, w è tiedde toch schóón 
dochters.' Waarop de boer boos antwoordt: Van m'n 
kèr aaf meej diejen vuilen praot.' Op 19 april 1963 
geen boer met kar, maar een moeder met twee doch
ters. Een man zegt: 'Wè hedde toch knappe dochters 
Jaans...' Waarop de boze moeder reageert: 'Haauwt 
oewen mond lummel... Meej oewen vuile praot...' 

Doordat in het Robben-archief slechts deze ene brief 
van De Wijs bewaard is gebleven, is het moeilijk de 
omvang van de samenwerking te reconstrueren. Uit 
drie brieven van Robben in het familie-archief De 
Wijs kunnen we echter afleiden dat de corresponden
tie niet incidenteel is geweest, en dat Robben de tips 
zeer waardeerde en in dank gebruikte. Blijkbaar had 
De Wijs een groot gevoel voor de volkshumor waar
aan Robben behoefte had voor zijn prenten. In een 
brief aan De Wijs schreef hij op 14 maart 1962: 'Oew 
briefke heej me deugd gedaon. Met plezier heb ik Uw 
schóón Tilburgs bestudeerd en als liefhebber van de 
prent, zult U in de komende weken Uw geestespro
ducten verwerkt zien. U begrijpt dat het moeilijk is om 
aan d'n draai te blijven... maar zo'n briefje geeft den 
burger moed, en "d'n ammezuur" om er mee door te 
gaan. Ik dank U zeer voor deze vriendelijke geste, en 
houd me in de toekomst aanbevolen voor zulke leuke 
tips.' 

In het De Wijs-archief bevindt zich ook een brief van 
Robben, gedateerd 4 juli 1963. Dit is waarschijn
lijk Robbens antwoord op de brief van Theo de Wijs 
van 15 februari 1963, hierboven geciteerd. Robben 
verontschuldigt zich dat hij die brief niet beantwoord 
heeft, terwijl er in de tussentijd nog een brief van De 
Wijs gevolgd is: 'Zeer geachte Heer de Wijs, Vooreerst 
mijn oprechte dank voor het tilburgs veldbouquet dat 
U mij geheel belangeloos hebt toegezonden. U hebt er 
even als ik, de smaak voor te pakken, en wat bloeit 
er in onze taaltuin nog veel schoons dat, althans voor 
mij, nog verborgen is. 
Bovendien schijnt U in gezelschappen te verkeren die 
U de mogelijkheid bieden '"n buske blommen" op-te
steken. / U doet het ook, en met smaak. / Hiervoor 
nogmaals mijn hartelijke dank, ook namens de tilburg
se gemeenschap. / Ik hoop dat U mijn excuses zult ac
cepteren voor het niet beantwoorden van Uw voorlaat
ste / schrijven. Dit was grote nonchalance mijnerzijds. 
/ Vriendelijk gegroet, en graag tot de volgende keer.' 
Robben liet het niet bij woorden. Op 5 november 1964 
schrijft hij aan De Wijs: 'Ik ben blij dat ik U als kleine 
tegen-prestatie dit Prentebuukske kan aanbieden. Het 
heeft lang geduurd eer 't op de markt verscheen. Bij 
nadere informatie gaat het er in als koek; ook naar 
deeltje 1 is weer tamelijk veel vraag. Jammer dat het 
uitverkocht is. Nogmaals hartelijk dank voor de mij 
toegezonden geestige gezegden of ideeën. U merkt 
wel aan de prent dat ik er graag gebruik van maak.' 
De toon van de briefwisseling is altijd heel hartelijk en 
met gevoel voor wederzijds respect aan het briefpa
pier toevertrouwd. De Wijs dringt zich niet op. Robben 
zegt bescheiden dat hij met zulke 'blumkes' kan 'geu
ren'. Er is echter tot nu toe (2008) geen aanwijzing 

dat de twee heren elkaar ook ontmoet hebben, en dat 
ze elkaar een borrel hebben aangeboden om beter te 
kunnen pissen dan van een korstje brood. Toch lijkt 
er een band te zijn ontstaan. Zozeer zelfs dat Theo de 
Wijs in een brief van 'juli 1966' aan Robben een ver
zoek kon doen: 'Zeer geachte Heer Robben, Bent U 
boos als ik 'n beetje chantage pleeg? Vrijdag 7 Oct. 
a.s. vier ik in 100% harmonie, hopelijk m'n zilv. brui
loft. Is het erg brutaal als ik vraag voor mij 'n prent van 
"25 jaar" te tekenen met 'n kleurtje opgevuld?' 

De Wijs gaf meteen ook maar een tip voor de inhoud: 
'Dan graag 'n weergave van 'n vrijend paartje op 'n 
bankje met als achtergrond 'n molen (mijn vrouw is 'n 
molenaarsdochter) en als tekst 'n weergave van 'n nu 
historisch gesprek: om in de trant dus te blijven in dia
lect wat wij niet spreken in de omgangstaal maar wel 
leuk vinden: " M è n kèènder zullen laoter " / "Ik zó 
jouw kèènder wellis willen zien." 
En dat is precies wat Robben tekende, en er als bij
schrift onder zette. Zie het bijschrift bij deze unieke 
prent hierboven, waarin Robben nogmaals zijn erken
telijkheid uitdrukt. 

Eèn tip uit de brief van 15 februari van De Wijs wil 
ik nog citeren. Hij schrijft: 'Bij de thuiskomst van de 
voetprocessie Handel-Kevelaar hoorde ik 't volgende 
gesprek. "Zéde gij ók mee gewist. Kees?" / "Nè, wao-
rom vraogde d è ? " / "Omdè ge net lópt assof ge mee 
gelópe het.' 
Jammer genoeg heeft Robben zijn 'teken-fantasie' 
nooit aangewend om ook deze prent te 'versieren'. 
Alleen in onze gedachten kunnen we ons voorstellen 
hoe die prent er dan uitgezien zou hebben. 
Maar dat is een variant op de palimpsest waarmee we 
ons hier niet bezig willen houden. 

Noten 
1 Voor de plakboeken met krantenknipsels dank ik allereerst mevrouw 

Loes Lepelaars-Robben zaliger, een zus van Cees Robben. Ook Jo 

Ruijsendaal, Karei de Beer en Rob van Putten dank ik voor inzage in 

hun verzamelingen krantenknipsels. In totaal zijn momenteel ongeveer 

900 originele prenten van Robben bekend, ongeveer de helft van zijn 

totale werk. Dat betekent dat veel krantenknipsels de enige bron zijn 

waaruit we het werk nog kunnen leren kennen. 

Voor de datering van de prenten heb ik het overzicht aangehouden dat 

door Ton Lips is samengesteld, en waarvan zich een kopie bevindt in 

de Robben-verzameling van het RAT 

2 Deze prent is te vinden in Een Tien voor Robben (Tilburg, 1988), p. 80, 

en werd in de krant gepubliceerd op 22 december 1961. Het origineel 

is in bezit van het RAT 

3 Het interview verscheen op 29 november 1969, Zegslieden van 

Robben waren onder anderen ook Hein Quinten en Kees Koster. 

4 De teksten van de brieven van Cees Robben aan Theo de Wijs werden 

mij welwillend ter beschikking gesteld door Guido de Wijs, Amersfoort. 

5 Deze prent is te vinden in het door mij samengestelde 9e 

Prentebuukske, Slaoj meej aaj mee jèün meej èèrepel - Aan tafel met 

Cees Bofiten (Tilburg, 2008). 
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De Stichting Tilburgse Taol bestaat vijftien 
jaar 'Zo kort nog maar?' zult u denken. Want 

de Stichting Tilburgse Taol heeft flink aan 
weg getimmerd in die korte tijd en heeft 
grote bekendheid vergaard in Tilburg en 

daarbuiten. Onderstaand artikel gaat nader 
in op het ontstaan van de stichting en op de 

activiteiten die sinds 1993 worden ontplooid. 

Voorgeschiedenis 
De Stichting Tilburgse Taol (STT) is in 1993 opgericht. 
De STT stelt zich ten doel het vestigen van de aan
dacht van een groot publiek op het culturele belang 
van het Midden-Brabantse dialect. Daartoe heeft de 
stichting een scala van activiteiten ontwikkeld. De na
druk ligt daarbij niet alleen op het dialect van Tilburg, 
maar ook steeds op de volkscultuur. De belangrijk
ste activiteit van de stichting was en is nog steeds 
het jaarlijkse Groot Dikteej van de Ti lbörgse Taol. 
Sinds 2007 heeft de stichting een tweede hoofdac
tiviteit: de organisatie van het Festival van Tilburgse 

Paui Spapens (1949), 
initiatiefnemer van de 

Stichting Titburgse Taol, 
2001. (Foto Frans van 

Ameijde) 

Dialectliedjes. Opmerkelijk trouwens: de stichting 
schrijft haar naam met Tilburgse Taol maar in haar 
'producten' schrijft ze vaker Ti lbörgse Taol. 
De STT is ontstaan als organisatie van een dialectdic
tee. Initiatiefnemer Paul Spapens (tot dit jaar journa
list bij Brabants Dagblad) ging met het plan om een 
dergelijk dictee op te zetten naar Frans Verbunt die als 
tonpraoter al met dialect in de weer was. Verbunt was 
lid van de Tilburgse Carnavalsvereniging 'De Kielen', 
die van 1968 tot 1976 het immens populaire Kielenbal 
organiseerde. Spapens vroeg de vereniging als or
ganiserende partij en in feite vormde deze groep de 
kern van de STT. Frans Verbunt is in 2002 overleden, 
en in 2004 overleed helaas ook de eerste secretaris, 
Louis Smits. Paul Spapens is nog altijd voorzitter van 
de STT, Will Smits-van Poppel en Kees Verbunt zijn als 
lieden van het eerste uur ook nog steeds lid van het 
bestuur; Ad Schaapsmeerders is zojuist na 15 jaar ge
stopt. 
Het Dikteej was misschien niet het eerste in zijn 
soort, maar heeft wel gediend als blauwdruk voor 
vele andere lokale dialectdictees. Het Dikteej wordt 
vanzelfsprekend opgesteld in de spelling die door 
Wil Sterenborg werd ontworpen.^ Dit jaar werd het 
Dikteej, voorafgegaan door een Dineej, voor de vijf
tiende keer georganiseerd. In het programma was 
ruimte voor Beatles-liedjes en aria's in het dialect. De 
winnaar van het Dikteej krijgt een gouden pen en een 
wisseltrofee. De trofee wordt het jaar erop weer inge
ruild voor een vèt ièère medól l ie. De wisseltrofee is van 
brons en bestaat uit een ganzenveer met daarbovenop 
de pet van Cees Robben. Het werk van Cees Robben 
vormde namelijk de inspiratie voor Paul Spapens om 
zich met dialect te gaan bezighouden en de STT voelt 
zich nog altijd schatplichtig aan Robben. 
Het Festival van Tilburgse Dialectliedjes wordt in sa
menwerking met Factorium^ georganiseerd. Het is 
een wedstrijd tussen basisschoolklassen. De klassen 
vertolken op het podium, vaak in prachtige, bijpas
sende kostuums, oude en nieuwe dialectliedjes. Bij 
de eerste twee edities namen negen respectievelijk 
acht klassen deel aan de wedstrijd. De opzet en werk
wijze werd onlangs beschreven door kartrekker Tim 
van der Avoird.^ Tijdens de tweede editie werd in het 
kader van de dialectliedjeswedstrijd een nieuw lied. 
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Draaje mar, geschreven over het draaiende huis op de 
Hasseltrotonde. Dat was een mooi voorbeeld van hoe 
origineel, verrassend en toch raak de activiteiten van 
de STT dikwijls zijn. Het Festival is een geslaagde po
ging om de jeugd te bereiken, en dat is vaak een hele 
uitdaging als je met dialect of erfgoed bezig bent. 

Wat de Tilburgers kregen 
Naast de twee hoofdactiviteiten zijn er nog vele an
dere, vaak vooral bedoeld om als stichting in beeld 
te blijven met het publiek. De STT is wat dat betreft 
een zeer creatieve club en de werkwijze heeft de STT 
grote bekendheid opgeleverd. Zodoende is een groot 
draagvlak onder de bevolking en het bedrijfsleven van 
Tilburg ontstaan. De STT bestaat, wat mankracht be
treft, alleen maar uit een bestuur. We hebben het hier 
dus over een klein groepje mensen dat bergen werk 
verzet (bestuursleden: Paul Spapens, Kees Verbunt, 
Jef Maas, Rob van Putten, Will Smits, Gerard Steijns 
en Tim van der Avoird). 
Naast het dictee en het festival heeft de STT dus zorg 

gedragen voor vele andere zaken. De STT introdu
ceerde bij gelegenheid van het eerste lustrum een 
Tilburgse vrijwilligersprijs. Tilburg kende een derge
lijke prijs toen nog niet. De prijs met de titel Booveste 
Biste werd in 2008 voor de tiende keer uitgereikt. In 
de raadzaal in het stadhuis van Tilburg werd op 14 
maart de prijs uitgereikt aan drie winnaars, dit om 
te vieren dat het de tiende keer was. Burgemeester 
Vreeman reikte een bronzen beeldje van de BeKa-
schoorsteen uit aan de vrijwilligers van het Missionair 
Service Centrum Tilburg, het dr. B. Verboeten Instituut 
en de Carnavalsstichting Tilburg. In de afgelopen ja
ren werd de prijs achtereenvolgend toegekend aan: 
Wim Groels, het Rode Kruis, Stichting Thuishaven, Dré 
Torremans, Madeleine Prinsen, Stichting Ten Miles, 
Will Vriens-Prins, AMA Vakantiewerk en vorig jaar sa
men La Poubelle, Ut Rooie Bietje en De Pollepel. 
Omdat de gemeente Tilburg nu een eigen vrijwilligers
prijs heeft, is de prijs voor de Booveste Biste in 2008 
voor het laatst uitgereikt. De jury van de Booveste 
Biste besloot daarom de prijs terug te geven aan de 
Stichting Tilburgse Taol. Dit gebeurde op vrijdag 7 
november 2008 toen juryvoorzitter Denis Hendrickx 
het bronzen beeldje overhandigde aan voorzitter Paul 
Spapens. De Stichting Tilburgse Taol heeft inmiddels 
weer een nieuw initiatief ontwikkeld, waarvan de de
tails in januari 2009 bekend worden gemaakt. 

In 2004 verscheen de Tilburgse diksjenèèr Goed-
getóld.'^ Het is een beschrijving van de woordenschat 
van de stad Tilburg. Ik heb al eens eerder beschreven 
wat er bijzonder is aan het Tilburgse dialect en de 
beschrijving daarvan.^ Goedgetóld was in 2004 een 
noodzakelijke nieuwe loot aan de Tilburgse taalbe
schrijving: het ultieme woordenboek, dat er ondanks 
eerdere pogingen nog niet van gekomen was, met een 
grote toegevoegde waarde. Die is zowel taalkundig als 
volkskundig en dat kan ook niet anders met het kwar
tet samenstellers: Paul Spapens, Gerard Steijns, Wil 
Sterenborg en Frans Verbunt. Er wordt volop aanvul
lende informatie bij de dialectwoorden gegeven en er 
is ruimschoots uniek beeldmateriaal (beeldresearch 
Ronald Peeters) opgenomen, zodat het boek op zich
zelf een belangrijke bijdrage levert aan de beschrij
ving van de volkscultuur. Het boek is dus eigenlijk 
veel meer dan een diksjenèèr. Zoals zo vaak houdt de 
stichting zich dus bezig met taal én cultuur, niet alleen 
de Tilburgse taol, maar dialect én volkscultuur. Anno 
2008 wordt er trouwens in Goirie gewerkt aan een 
Goolse Diksjenèèr, waarbij de Tilburgse voorganger 
als ideaal is genomen. 

Ook werden er diverse 'hebbedingetjes' uitgebracht, 
waaronder kleppers, een bouwpakket voor een rom
melpot, een bouwpakket voor het maken van sjèp^, 
een pakket voor touwkes-truukskes en een flesje met 
smoutollie.'' Uit een enquête was gebleken dat de lucht 
van smoutollie de bekendste Tilburgse geur is of was. 
Dit flesje ging vergezeld van een tekst met historische 
informatie, en dat geldt trouwens ook voor de andere 
hebbedingetjes. Dit jaar bestond het hebbedingetje uit 
een n isse lp lèngske, dat kinderen op school gebruik-



ten om schoenveters te leren strikken. Zeer populair 
is het Tilburgs leesplèngske. Van de afbeeldingen op 
het p lèngske zijn ook ansichtkaarten en pennenbakjes 
verkrijgbaar. In het voorjaar van 2008 schonk de STT 
aan alle Tilburgse verzorgingshuizen een geplastifi
ceerde leesplank als poster van anderhalf bij een me
ter, ter gelegenheid van het derde jubileum. 
Een van de succesvolle boeken was het Tilburgs kook-
buuksk^ (auteurs Martin Willemsen en Paul Spapens) 
over de geschiedenis van de Tilburgse keuken en de 
oorspronkelijk Tilburgse gerechten, waaronder het 
s lao j -mee j -aa j -mee j - j èün -mee j -èè rpe l . In het voor
jaar van 2009 geeft STT een nieuw kookboek uit, met 
recepten die door Tilburgers ter beschikking zijn ge
steld. 

Jef Maas en Gerard Steijns stelden het in 2006 ver
schenen Tilburgs liedboek Ik zal zInge, hil mèn lèève 
samen, met teksten en melodieën van 54 Tilburgse 
liedjes, van Mie Fiedel tot Guus Meeuwis en Krezip. 
De STT organiseerde met succes de studiedag Tilburger-
kunde in 2003, waaraan in 2005 in enkele nummers 
van dit tijdschrift aandacht werd besteed. In 2008 
verscheen Et Buukske, een feestwoordenboekje dat 
ter gelegenheid van het jubileum van het openbaar 
carnaval is uitgegeven. Het is samengesteld door de 
Carnavalsstichting Tilburg en de STT. De STT heeft 
ook opdracht gegeven tot het schrijven van poppen
spel in het dialect. 
Ook is er een heus Ti lbörgs Taollied, met tekst en mu
ziek van Wim Glorius. De tekst luidt: 

1. 

Aajkes en aajerkoeke, 
aoregeappetjoeke, 
kunde dè ammól wèl verstaon? 
Dan komde gij ok bij ons vendaon. 
Bakkes èn blèkkemientjes, 
baokers èn beebekientjes, 
witte gij okwèlwè dè zèn, 
dan prótte gij Tilbörgs nèt as mèn. 
Dè zèn van die dinger die wij zégge, 
tenminste bij ons hier in de stad. 
Daor hoefdet ginniemand öt te lègge, 
want Tilbörgs, jè dès tóch maklek zat! 

Refrein: 
Ik zing nèt as en veugeltje, 
zoas et is gebékt. 
èn lótse naa mar zégge dé et nérreges op lékt. 
Ik zing gewoon men éège taol, 
dé wèl,wè dóchtedan, 
omdèk al zukket gèère wille, 
tóch nie aanders kan. 

2. 
Géüze èn gólliepaope, 
nèffenaaf nutjes raope, 
knólraope, kiest èn kietelkaaj, 
kaokele wèl mar nóg gin aaj. 
Pruuven èn blèève plekke, 
stuupere, sprietjetrékke. 

tüütere, taase hérs èn geens 
Wééze van: kèkt daor diejen meens. 
der zènner die Tilbörgs lillek vééne, 
die hébbe tóch himmól gin verstand, 
wij bléèven et zégge want wij mèéne, 
't is tóch de schonste taol vant laand I 

Refrein 

3. 
Bekkers èn pliesiegènte. 
Jan Kooien meej zensénte, 
wééver, pestoor óf fabriekaant, 
opt Haajke, et Gurke óf int Zaand. 
Schoolmister óf behanger, 
wéérkelóos, liekeszanger, 
wè dè ge doet óf wie ge bént, 
van Broekhoove, Körvel óf Kedènt. 
Néé, tis nie zo moejiek om te praote. 
Mar naa zémme hier bij et dikteej, 
èn krèégen et stiekem in de gaote, 
dè schréève dé valt nóg nie zo meej! 

Refrein 

De tekst staat bol van typische klanken, woorden 
en thema's uit de taal en cultuur van Tilburg. Dit lied 
wordt natuurlijk voorafgaand aan het Groot dikteej 
gezongen en staat ook op het repertoire bij de lied
jeswedstrijd. Overigens wordt het einde van het derde 
couplet dan voor de gelegenheid als volgt aangepast: 

Néé, tis nie zo moejiek om te praote, 
mar naa doeme ón dees wedstrijd meej, 
én kréègen et stiekem in de gaote, 
dè zinge dè valt nóg nie zo meej! 

Bij gelegenheid van het vijftienjarige bestaan van 
de STT heeft de stichting een bijzonder cadeau aan 
Tilburg in petto. In de reuzenbioscoop MustSee aan 
het Pieter Vreedeplein wordt een zandschilderij van 
6,2 bij 4,3 meter aangelegd door de Belgische kun
stenaar Loe Kraayenbrink. Hiervoor worden 400 ver
schillende kleuren zand gebruikt. Afgebeeld wordt 
een prent van Cees Robben, het grote voorbeeld voor 
de STT. 

Wat de Brabanders kregen 
De Stichting Tilburgse Taol beperkt zich met haar 
activiteiten overigens niet tot de stad Tilburg en di
recte omgeving. Enkele activiteiten bestrijken de hele 
provincie Noord-Brabant. De STT stond samen met 
de Tilburgse Carnavalsvereniging 'De Fènpruuvers ' 
en de Carnavalsstichting Tilburg aan de wieg van de 
Brabantse Tonpraot-Akkedeemie. In het najaar van 
2008 begon het tweede seizoen en moest er een stu
dentenstop worden ingevoerd omdat de belangstel
ling, uit alle delen van Brabant, te groot was. 
De Brabantse Dialectprijs 'De Vergulde Klomp' wordt 
in 2008 onder auspic iën van de STT voor de dertiende 
keer toegekend. Deze activiteit werd geïni t ieerd door 
Joseph Aldenzee en de dialectprijs is ondertussen 



Petra Robben won op 
7 november 2008 voor de 
tweede l<eer op een rij liet 

Groot dil<tee van de Tiibörgse 
Taoi. Burgemeester Ruud 

Vreeman reil<te haarde Cees 
Robben Wisseltrofee uit. 

Rechts Gerard Steijns de 
winnaar van 1994. 

(Foto Paui Spapens) 

uitgegroeid tot een belangrijl< middel om erkenning te 
geven aan dialectbeoefenaars in Noord-Brabant. Dit 
jaar ontvangt Johan Biemans uit Bergeijk de Vergulde 
Klomp. Toen de dialectprijs dreigde te verdw/ijnen 
omdat Aldenzee met gezondheidsproblemen kampte, 
heeft de STT zich erover ontfermd. 
Een interessant en succesvol project is ook de cd 
'Bietels op z'n Brabants', dat de STT samen met 
Erfgoed Brabant en de Stichting Brabantse Avonden 
Berlicum heeft uitgevoerd. Het initiatief van de STT 
werd vrijdagavond 29 december 2006 bekendge
maakt tijdens de uitreiking van de Vergulde Klomp. 
Die werd toen toegekend aan de organisatie van het 
tweejaarlijkse Brabants Dialectenfestival in Lieshout. 
Tijdens de uitreiking van de prijs in Sint-Oedenrode 
is dit Bietels-project aangeboden als geschenk aan 
de Stichting Brabants Dialectenfestival. Tijdens 
deze avond waren al twee proeven van Brabantse 
Bietelliedjes te beluisteren. Onder andere 'Michelle' en 
'Giestere' ('Yesterday') werden vertolkt door de diva's 
van het Brabantse lied MarieChristien en Annelieke 
Merx. Zij zongen vertalingen van Jan Smeets. 
In december 2007 werd een aantal vertaalde, of be
ter hertaalde, liedjes voor het eerst door diverse 
Brabantse artiesten uit allerlei muzikale hoeken uit
gevoerd. Helaas was voorzitter Piet van Hout van de 
Stichting Brabants Dialectenfestival eerder in die 
maand overleden, zodat hij 'zijn' geschenk niet in 
ontvangst heeft kunnen nemen. In juni 2008 werd de 
cd Bietels op z'n Brabants, die 17 tracks telt, gepre
senteerd tijdens de achtste editie van het Brabants 
Dialectenfestival in Lieshout. 

Typisch Tilburgs 
Terug naar Tilburg. Opmerkelijk toch, dat de STT zo'n 
succesvolle club is. Het geheim van de smid kan 'm 
zitten in de telkens terugkerende verbanden tussen 
taal en cultuur. Over het algemeen houden dialectge
nootschappen en -werkgroepen zich uitsluitend met 
dialect bezig, terwijl anderen zich juist uitsluitend op 
volkscultuur werpen. Het succes is zeker ook te dan
ken aan de tomeloze inzet en creativiteit van de men
sen, het stichtingsbestuur in dit geval. 
Maar misschien zit het succes ook wel in Tilburg zelf. 

De stad is een rijke voedingsbodem gebleken voor de 
activiteiten op het gebied van dialect en volkscultuur. 
Dat zou, volgens Paul Spapens die ik ernaar vroeg, 
gegroeid kunnen zijn vanaf de ommezwaai van Tilburg 
als katholiek bolwerk, het Rome van de Lage Landen, 
naar een van de meest ontkerkelijkte steden van ons 
land. In die ommezwaai moest de Tilburger zichzelf 
opnieuw ontdekken. De start van de STT ging aldus 
gepaard meteen nieuw identiteitsbesef. 
Tilburg is daarenboven bij uitstek een volkse stad, 
meer dan bijvoorbeeld Eindhoven of 's-Hertogen-
bosch. Het lijkt erop dat de Tilburgers meer trots en 
durf hebben op dit vlak, waar anderen zich toch al 
gauw generen als het gaat om het blootleggen van de 
identiteit. Ferry van de Zaande is een mooie karika
tuur van zo'n doorsnee Tilburger, een stoere vent met 
een klein hart, die niet bang is zijn eigen zwaktes te 
laten zien. 
Identiteit, dat is wat aan de basis ligt van de doelstel
ling van de STT. Volkscultuur en identiteit genieten 
anno 2008 een grote belangstelling in Nederland. In 
2009 zal dat in het Jaar van de Tradities nog ster
ker aanwezig zijn. De STT is zijn tijd dus ver vooruit. 
Vanaf het begin heeft de stichting oog gehad voor alle 
Tilburgers, ook voor hen die pas gisteren in Tilburg 
zijn komen wonen. Een mooi voorbeeld van hoe STT-
projecten de cultuurhistorische lijn tot in het heden 
volgen, is het Tilburgs liedboek Ik zal zInge, hll mèn 
lèève. De brede en veelzijdige benadering van de STT 
maakt volkscultuur en identiteit thema's die in de he
dendaagse samenleving grote aandacht verdienen. In 
Tilburg is die aandacht er al, met dank aan vijftien jaar 
Stichting Tilburgse Taol. Proficiat! 

Noten 
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10-11. 

2 Sinds 2004 de nieuw/e naam voor de Tilburgse Dans- en Muziek
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3 Avoird, T van der 'Tilburgse dialectliedjes doen het goed'. In: Brabants. 

Kwartaaluitgave over Brabantse taal, literatuur muziek, dialect- en 

naamkunde, IV (2007), nr. 3, p. 24-26. 

4 Spapens, Paul, Gerard Steijns, Wil Sterenborg en Frans Verbunt. 

Goedgetóld. Diksjenèèr van de nibörgse taol. Tilburg 2004. Een twee
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5 Swanenberg, J . 'Tilburgs. Taal van een stad en van een streek'. In: 
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7 Smoutolie is oliezuur, een vetzuur met een zeer karakteristieke geur. 

gebruikt voor het beter spinbaar maken van wol. Met soda of ammo

niak kon de vettige substantie later weer uitgewassen worden. 

8 Willemsen, Martin en Paul Spapens. Tilburgs kookbuukske. Tilburg/ 

Utrecht 1997. Een tweede herziene druk verscheen in 2002. 



Tilburgse poëzie 
sinds de jaren'80 

Tim van der Avoird* 

'Dr. Tim van der Avoird 
is afgestudeerd en 
gepromoveerd ais 
taall<undige aan de 

Universiteit van Tilburg Hij is 
werkzaam als hoofd van het 

Centrum voor Kennistransler 
van diezelfde universiteit. 

Verder is hij bestuurslid van 
de Stichting Tilburgse Taol 
en treedt hij regelmatig op 
als interviewer van auteurs 

tijdens de literaire salon 
Salon XVi in Zaai 16. 

De gedichtenbundel D'n 
orgel van Piet Heerkens uit 

1938. (Coii. Ronald Peeters) 

Tilburg is bepaald niet de poëzlehoofdstad 
van Nederland. Toch heeft de voormalige 

textielstad in het (verre) verleden een aantal 
interessante dichters voortgebracht. Te den
ken valt aan dichters als Antonius van Delft, 
Piet Heerkens, Charles Bressers en Adriaan 
Hamers.̂  Maar wat is er op het gebied van 

de poëzie de afgelopen 25 jaar in Tilburg ge
beurd? Dit artikel schetst de ontwikkelingen 
in Tilburg vanaf begin jaren '80 van de vorige 
eeuw aan de hand van de actieve dichters in 

deze periode. 

Wat opvalt is dat traditionele poëzie, zoals we die van 
de hierboven genoemde illustere dichters kennen, af
gedaan lijkt te hebben. Plezierdicht, performance en 
de combinatie van poëzie met andere kunstvormen 
lijken de norm te zijn geworden. 

P I E T H E E R K E N S S V D -

DEN ORGE 

VIGNETTEMVANTys DORENBOSCH 

1 

Wat voorafging 
Voordat we inzoomen op de periode die loopt van be
gin jaren tachtig tot en met 2008, staan we stil bij de 
geschiedenis van de Tilburgse poëzie in de periode 
van voor de jaren tachtig. Zeker in de periode voor
afgaand aan en kort na de Tweede Wereldoorlog kent 
de poëzie in Tilburg een traditioneel karakter. Om een 
schets te geven van de dichtkunst van voor de jaren 
'80, hanteer ik voor een beschrijving de volgende drie
deling aan de hand van de in de genoemde periode 
actieve dichters; religieuzen, door de natuur geïnspi
reerde dichters en een categorie overigen. De tweede 
helft van de negentiende eeuw was een vruchtbare tijd 
waarin een aantal religieuzen geboren werd die zich 
als dichters manifesteerden. Het is in deze periode 
dat kapelaan Willem Smulders (1879-1942), priester 
Henri Donders (1870-1932), kapelaan Antonius van 
Delft (1876-1958) en pater Piet Heerkens (1897-1944) 
het levenslicht zagen. Zij bepaalden het beeld van de 
Tilburgse door religie geïnspireerde poëzie van de 
eerste helft van de twintigste eeuw. Ook de wat later 
geboren benedictijner non Oda Swagemakers (1916-
2006) kan tot deze groep dichters gerekend worden.^ 
Hieronder het gedicht Een Troost Man Henri Donders, 
uit de bundel Langs mijn weg. 

Een Troost 
Daar is zoo woest geen heidegrond. 
Waar niet één bloempje bloeit. 
Dat in het licht der morgenstond' 
Van schoone kleuren gloeit. 

Daar is geen bosch zoo afgejaagd. 
Waar niet in lentetij 
Eén vogeltje den echo plaagt 
Met zoete melodij; 

Geen storm, die door zijn wilde kracht 
Het diep der zeeën stoort; 
Zoo donker dreigt geen wolkenvracht. 
Dat niet één lichtstraal gloort... 

En ook: zoo dof geen zielesmart. 
Zoo droef geen levenslot. 
Of daar blijft immer 't christen hart 
Eén troost... de hoop op God. 



De gedichtenbundel 
Blazoen van Frank Valkenier 
ips. Van Frans van der Ven) 

uit 1938. (Coii. Ronald 
Peeters) 

Frank van Pamelen (1965). 
de derde stadsdichter van 

Tiiburg (Foto Jan Stads 
2008) 

FRANK VALKENIER 

B L A Z O E N 

DRUKKERII HENRI BERGMANS N V . 
TILBURG 

De groep door de natuur geïnspireerde dichters is 
wat later geboren dan hun religieuze evenkn ieën. Zij 
waren met name actief in de periode rond de Tweede 
Wereldoorlog. Het gaat dan om de dichters Luc van 
Hoek (1910-1991), Ferdinand Smulders (1907-1972), 
Anton Eijkens (1920), Charles Bressers (1917-1963) 
en Frans Valkenier (pseudoniem van Frans van der 
Ven, 1907-1999). Een aantal van hen publiceerde re
gelmatig in het blad Brabantia Nostra. 
Twee dichters die niet in bovengenoemde categor ieën 
vallen, maar die hier nog wel vermeld dienen te wor
den zijn Pieter Vreede (1750-1837) en Joep Naninck 
(1914-1995). Vreede was wollenstoffenfabrikant van 
1790-1802 in Tilburg. Hij schreef in zijn Tilburgse pe
riode door de actualiteit geïnspireerde gedichten en 
lierzangen, zoals bijvoorbeeld in 1794, bij de opname 
van Noord-Brabant in de Unie, toen hij de lierzang Ode 
aan Noord-Brabantscbreel 
Nanick was anderhalve eeuw later dan Vreede een 
dichter-journalist. Zijn belangrijkste werken zijn At her 
casement (^93Q) en, naar aanleiding van zijn gevan
genschap tijdens de Tweede Wereldoorlog in het gij
zelaarskamp in Sint-Michielsgestel, de bundel Hart In 
Ballingschap (1946). 
Tot in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog 
was de traditionele poëzie prominent in het Tilburgse. 
In de loop van de late jaren zestig en vroege jaren ze
ventig kunnen we de tekenen van een kentering zien. 
In dit verband worden drie dichters genoemd die in 
zekere zin de overgang naar nieuwe accenten in de 
Tilburgse poëzie markeren. 
In de eerste plaats gaat het om de al genoemde Frank 
Valkenier (1907-1999), die met zijn in 1971 opgerichte 
Branden Pers een platform bood aan minder bekende 
Brabantse dichters, waaronder ook enkele Tilburgse. 
De tweede dichter is Ad Vinken (1931-1988). Deze 
gemeenteambtenaar was veel meer dan een dichter: 
hij was ook - of misschien wel vooral - kleinkunste

naar en acteur. Hij sloeg eind jaren zestig met zijn 
nonsenseverzen en llght verse de brug naar het ple
zierdichten dat in de periode daarna zo'n prominente 
positie ingenomen heeft in de Tilburgse poëzie. 
Ten slotte noemen we de vroeg overleden Kees van 
Kalmthout (1948-1991) die reeds op jonge leeftijd de 
richting aangaf naar andere uitvoeringsvormen van 
poëzie, ook in combinatie met andere kunstvormen. 
Van Kalmthout organiseerde happenings waarop po
ëzie een belangrijke plaats innam, in combinatie met 
muziek. 
In het vervolg gaan we in op drie belangrijke verschij
ningsvormen van de Tilburgse poëzie vanaf de jaren 
tachtig: het plezierdicht, de ontmoeting van poëzie 
met andere kunstvormen en de per fomance-poëz ie . 

Plezierdicht 
De wortels van het plezierdicht in Tilburg gaan te
rug naar de in Tilburg geboren, maar het grote deel 
van zijn leven in Amsterdam woonachtige Ivo de Wijs 
(1945). Samen met Utrechtenaar Pieter Nieuwint 
(1945) en de in Zwitserland geboren Heinz Polzer 
(1919, pseudoniem: Drs. P) zette de Wijs aan het be
gin van de jaren '70 het plezierdichten in Nederland 
op de kaart. Nieuwint speelde in het Kabaret Ivo de 
Wijs en was in het laatste deel van de twintigste eeuw 
docent Engels aan de Universiteit van Tilburg. Daar 
was hij als pianist en tekstschrijver betrokken bij het 
KUB-kabaret, dat nog steeds bij gelegenheden zijn 
opwachting maakt. 

In de traditie van Ivo de Wijs staat Frank van Pamelen 
(1965): in Terneuzen geboren, maar sinds het be
gin van zijn studietijd begin jaren '80 woonachtig 
in Tilburg. Van Pamelen was student tekstweten
schappen aan de letterenfaculteit van de toenmalige 
Katholieke Universiteit Brabant. Samen met Pieter 
Nieuwint bestierde hij in het faculteitsblad Blankoeen 
rubriek over plezierdichten en werden andere men
sen uitgedaagd om eigen bijdragen te leveren onder 
de naam Open Dicht Prijs. Van Pamelen combineerde 
aanvankelijk zijn dichterschap met een baan in de ge
meentelijke voorlichting, maar kan inmiddels van het 
schrijven leven. Hij is niet alleen plezierdichter, maar 
ook cabaretier, tekstschrijver, presentator en colum
nist. Van Van Pamelen is hieronder het gedicht Dat lijkt 
warempel sandelhout opger\omen uit de gelijknamige 
bundel. 

Sandelhout 

Wat is dat smaal<vol opgebouwd! 
Riep Jezus aangenaam verrast 
Dat lijkt warempel sandelhout 
Maar pint u mij daar niet op vast 

Tot het contingent plezierdichters moet ook Ko de Laat 
(1969) gerekend worden, die sinds 1991 elk jaar een 
dichtbundel in eigen beheer uitbrengt. De presentaties 
van die bundels in Paradox, door de dochter zelf ge
typeerd als 'Tilburgs langstlopende literaire najaars-
tractatie', zijn een fenomeen. 



De tweede stadsdictiter van 
Tilburg Nicl<dSwad (1959) 
op een tekening van Jeroen 

de Leljer gepubliceerd in Het 
pikkie met de kale wup 15 

jaar roze maandag Tilburgse 
kermis (2005) 

Een ander Tilburgs fenomeen was Ton van Boxtel 
(1947-2007), die naast schilder en zanger ook ple
zierdichter was. Van Boxtel organiseerde tot kort voor 
zijn plotselinge dood happenings in de traditie van Van 
Kalmthout onder de naam Thé@tel ier , waarop schil
derkunst, theater, muziek en poëzie centraal stonden. 

Poëzie ontmoet andere kunstvormen 
Door de aanwezigheid van een breed palet aan kunst
opleidingen is Tilburg een broeinest van allerlei vor
men van kunsten. Het is niet verwonderlijk dat dit leidt 
tot allerlei kruisbestuivingen van poëzie met onder 
meer muziek en beeldende kunst. Hieronder een over
zicht van beeldbepalende kruisbestuivingen en hun 
dragers. 
De in Deurne geboren maar in Tilburg opgeleide en 
werkzame Merijn Bisschops (1981), die accordeon en 
compositie studeerde aan het Fontys Conservatorium, 
is een 'multidisciplinair maker', die poëzie integreert in 
andere kunstvormen als muziek en theater. Bisschops 
is uit op het bewerkstellingen van effecten bij de toe
hoorder, de vorm waarin taal geuit wordt, levert hier
aan een belangrijke bijdrage. 

Martin Beversluis (1972) debuteerde medio jaren 
negentig met twee traditionele dichtbundels (De 
Zelsloperen Voltooi In mij), maar in de periode daarna 
combineerde ook Beversluis zijn poëzie met andere 
kunstvormen. Aanvankelijk met muziek, in combina
tie met de band Listening Principles, met wie hij twee 
cd's opnam, maar later ook met grafiek. Tijdens de 
boekenweek van 2006, die ging over de relatie tus
sen schrijvers en muziek, verscheen er dagelijks 
een nieuw gedicht van Beversluis met bijbehorende 
muziek van Listening Principles en grafiek van John 
Dohmen. 
Ook Herman Coenen (1946) zoekt het in de loop van 
de tijd in de combinatie met muziek en beeldende 
kunst. Er verschenen van zijn hand twee cd's met ge
dichten op muziek, waarin hij de samenwerking met 
de fluitist Jo Op de Berg en de percussionist Steve 

Glover zocht (voor de CD Van huis) of met de pianist 
Jeroen van Vliet (voor de cd Alleen nog maar de zon 
schilderen). Ook werkte Coenen samen met kunste
nares Jette Clover voor de combinatie van literatuur, 
beeldende kunst en fotografie (voor het werk Naden/ 
Seams). 

Nick J. Swarth (1959), een zeer productieve dichter, 
zoekt veelvuldig de samenwerking op met andere 
kunstenaars. Meest in het oog springend is het werk 
Horror Vacuïl, dat landelijk nieuws werd. Samen met 
tekenaar Jeroen de Leljer maakte Swarth een mo
derne variant op de Kruiswegstaties in veertien tek
sten en tekeningen. Dit werk verscheen aanvankelijk 
in 2000 als bundel, maar trok pas de aandacht toen 
het als kunstobject in de openbare ruimte gereali
seerd werd in De NWE Vorst in 2008. Swarth werkte 
verder samen met muzikanten voor de realisatie van 
de dvd en dichtbundel de napalmsessies in 2005 en 
met beeldend kunstenaars mot Het pil<kie met de l<ale 
wup (2005) en Naked city poems, verzamelde stads
gedichten (2007). Ook is er materiaal van Swarth te 
vinden op YouTube, waarvan de gerapte versie van het 
rijk met Tilburgs dialect gelardeerde Dans de Orang 
Tllbo, het meest opvallend is. De tekst van dit gedicht 
is hieronder opgenomen. 

dans de Orang Tilbo 

dans de Orang Tilbo, dans de Willem II 
schud je schriele bats, doe de Typisch T 

dans de Kruikezeiker, doe de Rooie Stien 
geef een rondje gas met de tegel in je tas 

dans de Orang Tilbo, op 'n klötje, ugskes toe, 
vuutje vur vuutje nor veure, zuinig om de brij 

dans de Willem II, ik wosse wiese wèsse won 
ge hèt wir peut gebeurd, tis nie zoas et heurt 

dans de Appetjoek, lopt rond als ene koekwous 
bakt oew tietaaj brèün, zo zót as drie kóp jèün 

doe de Typisch 1. zaai de wietplant in de schuur 
zeven kleuren stront? - ja, doe maar lekker duur 

doe de Kruikezeiker, mókt broelie meej oew braoj 
doeget mar op staoj, aanders wórret wir oreemes 

dans de Koosje Koosje, dans de LidI aan de Leij 
doe de kleine boodschap, draogt oew krökske bij 

dans de Willem II, mókt mènne zèèk mar lauw 
klopt de slobber öt oew broek, doe de Appetjoek 

dans de Orang Tilbo, de vlamme öt oew kont 
schriele bats, schriele bats en noot gin kwats 

Ook Jasper Mikkers (1948), over wie hieronder meer, 
waagde zich aan de samenwerking met muzikan
ten voor het project Ongetemd, waarbij de gedichten 



Gedichtenbundel en cd 
Ongetemd van Jasper 

Mikkers en Michaëi Breukers 
2005. (Coll. Ronald Peeters) 

van Mikkers op muziek gezet waren door Michaëi 
Breukers. 
Een recente ontwikkeling is het Cultuurveld Tilburg, 
een informeel netwerk van kunstenaars in Tilburg 
en omgeving. Deelnemers zijn praktiserende kun
stenaars uit alle disciplines. Het Cultuurveld zet zich 
in voor een persoonlijke en creatieve uitwisseling 
tussen kunstenaars onderling. Tijdens de door het Cul
tuurveld georganiseerde 'Kunstenaarssalons' hebben 
in dit artikel genoemde dichters als Swarth, Coenen 
en Beversluis hun bijdragen geleverd. 

Performance 
Sinds de extatische poëzievoordrachten van Johnny 
van Doorn midden jaren '60 is het voordragen van po
ëzie niet meer hetzelfde geweest. Ook voor Tilburgse 
dichters als Swarth en Beversluis is het voordragen 
van hun poëzie meer dan het voorlezen van hun ge
dichten vanaf papier. Voor Swarth geldt dat zijn poëzie 
wellicht zelfs beter tot haar recht komt als die op de 
voor Swarth zo karakteristieke wijze (laverend tussen 
indringend en lichtvoetig speels) wordt voorgedra
gen dan wanneer die op papier staat. De poëzie van 
Beversluis leent zich goed voor het voordragen op mu
ziek en heeft raakvlakken met rapmuziek.^ 

Van de oude stempel? 
In het geweld van plezierdicht, crossovers en perfor
mance moeten we niet over het hoofd zien dat er ook 
meerdere dichters in Tilburg aan de slag zijn geweest 
in de afgelopen 25 jaar, die op een traditionelere wijze 
met poëzie bezig waren: zij publiceerden, zoals dat 
al eeuwenlang het geval is, gedichten in bundels en 
kranten of droegen die voor bij gelegenheden. 

In de eerste plaats noemen we 'good old' Jace van de 
Ven (1949), die ook bekendheid genoot als journalist 
en columnist van het Brabants Dagblad en zijn voor
lopers. Vanaf de publicatie van zijn eerste gedich
tenbundel Mijn tragische ziekte en dood bouwde hij 
gestaag een oeuvre op, dat naast poëzie ook toneel
stukken, verhalen en een volksopera omvat. Van de 
Ven won de Ad Vinkenprijs in 1993 en was de eerste 
Stadsdichter van Tilburg (waarover hieronder meer). 
Jasper Mikkers kreeg in de jaren zeventig landelijk 
bekendheid toen hij onder het pseudoniem Tymen 
Trolsky in korte tijd een roman, een verhalenbundel 
en een handvol dichtbundels publiceerde. In de jaren 
daarna bleef Mikkers, meestal onder eigen naam en 
soms onder de naam van Trolsky, gedichten, verha
lenbundels en romans publiceren. 
De publicist en dichter Cees van Raak (1954), regel
matig publicerend onder de naam Cees Verraak, heeft 
vanaf eind jaren tachtig een oeuvre opgebouwd dat 
niet alleen bestaat uit gedichten, maar ook uit be
schouwingen over poëzie. Verder heeft Van Raak over 
verschillende onderwerpen gepubliceerd, waarbij be
graafplaatsen zijn bijzondere interesse hadden. 
Het trio Van de Ven, Mikkers en Verraak heeft in de 
afgelopen vijfentwintig jaar onder de Tilburgse dich
ters een prominente aanwezigheid gehad. Ze lijken 
zich wat afzijdig gehouden te hebben van de hierbo
ven geschetste ontwikkelingen en bij de leest van het 
traditionele poët ische handwerk gebleven te zijn. Van 
de Ven gaf daarover bij de gelegenheid van het vinden 
van een nieuwe campusdichter voor de Universiteit 
van Tilburg aan: "Ik houd niet van poëzie die heel veel 
pretendeert, maar het niet waarmaakt." (Univers, 23 
oktober 2008) 

Verder is het nog van belang om hier een viertal dich
ters te noemen die kleur gaven aan de Tilburgse poë
zie van de afgelopen 25 jaar. Het gaat om de in Tilburg 
geboren maar in Utrecht werkzame Astrid Lampe 
(1956), die de afgelopen jaren voor verschillende li
teraire prijzen genomineerd is geweest of tot winnaar 
ervan is uitgeroepen, Afshin Ellian (1966), een Iraanse 
vluchteling, die zowel in de wetenschap als de poëzie 
actief is, Pierre Bogaers (1926), die al vanaf de jaren 
'50 actief is als dichter, en Pieter Bon (1959), de voor
malig zanger van muziekgroep MAM die vanaf 2003 
gedichten publiceert. 

Andere ontwikkelingen 
Nu de ontwikkelingen van de afgelopen periode op 
hoofdlijnen geschetst zijn, is het goed om nog een 
aantal andere ontwikkelingen te noemen die het beeld 
van de Tilburgse poëzie verder inkleuren. 
Een belangrijke ontwikkeling is de aanstelling sinds 
2003 van een stadsdichter, die minimaal zes keer 
per jaar een gedicht maakt, doorgaans bij belang
rijke gelegenheden. De stadsdichter wordt voor twee 
jaar aangesteld. Achtereenvolgende stadsdichters 
waren Jace van de Ven, Nick J. Swarth en Frank van 
Pamelen. Van de hand van de eerstgenoemde stads
dichter is het gedicht 'Johan en de dood', bij de dood 
van burgemeester Stekelenburg in 2003. 



Jace van deVen (1949), 
de eerste stadsdictiter van 

Tilburg. (Foto Jan Stads 
2008). 

Johan en de dood 

Als het nou een politieke tegenstander 
Was geweest, een hooligan, een terrorist 
Dan had jij hem, Johan, haarscherp als geen ander 
In doen laten zien dat hij zich had vergist 

Vriendelijk als steeds, bereid je in te leven 
In elk standpunt, had je consistent, oprecht 
En enthousiast de terechtheid van je streven 
Als bestuurder aan te blijven uitgelegd 

Maar de dood, die huichelachtige schijnvrome, 
Stond te lachen toen jij stoer verklaarde dat 
Je 'de wilskracht had er bovenop te komen' 
Wilskracht, lieve Johan, kaalgevreten schat 

Wat wil wilskracht tegen niet te vatten wetten 
Maanblind staan we in een doolhof van verdriet 
Dat heel Tilburg nu verstrikt houdt in zijn netten 
En hij die ons moed zou kunnen geven is er niet 

Een andere ontwikl<eling die interessant is om te 
noemen, is dat het schrijven van poëzie in het di
alect van de stad Tilburg aan belang lijkt te winnen. 
Belangrijkste exponent is Piet van Beers, die in ei
gen beheer verschillende gedichtenbundels in het 
Tilburgs uitgebracht heeft en in 2001 is uitgeroepen 
tot winnaar van de Tilburgse Poëziepri js. Ook heeft 
Van Beers een prominente plaats op CuBra, een we
bmagazine op het gebied van de Brabantse cultuur. 
CuBra\t aanvankelijk zijn focus had op Tilburg, 
is een belangrijke vindplaats voor poëzie, waaron
der ook relatief veel Tilburgse. 'k Zal van oe bleeven 
haauwe is de titel van de gedichtenbundel van de 
hand van Henr iët te Vunderink (1938) die in 2007 is 
verschenen. Vunderink is drievoudig winnares van het 
Groot Diktee van de Tilburgse Taol. Ze schrijft zowel 
Nederlandse als Tilburgse historische en autobiografi
sche gedichten. De gedichten uit de genoemde bundel 
zijn allemaal in het Tilburgs geschreven. Ook Erik van 
Os (1963), naast dichter is hij kinderboekenschrijver, 
heeft gedichten in het Tilburgs geschreven en gepu
bliceerd. 
Het is opvallend hoe stil het vanuit de faculteit gees
teswetenschappen (waarvan de voormalige letteren
faculteit onderdeel uitmaakt) van de Universiteit van 
Tilburg tegenwoordig is. In de jaren '80 en begin jaren 
'90 werden er in het faculteitsblad nog regelmatig ge

dichten gepubliceerd en was er de jaarlijkse uitreiking 
van de Hugo Verdaasdonkprijs, een prijs voor de beste 
ingezonden bijdrage, waarbij de keuze van enig jury
lid Hugo Verdaasdonk vaak op poëzie viel. Ook vond in 
die periode regelmatig het door de letterenvereniging 
georganiseerde Dubdichtersfestival plaats, waarbij 
gedichten op muziek voorgedragen werden. 
Wel kent de universiteit sinds 2007 een campusdich
ter. Ton Linden (1952), masterstudent Zorg, ethiek en 
beleid, was in 2007 de eerste campusdichter en werd 
in 2008 opgevolgd door de Iraanse Farinaz Aryanfar 
(1984), studente International Economics andFInance. 
In lijn met de Tilburgse stadsdichter schrijft ook de 
campusdichter bij belangrijke gelegenheden op ver
zoek een gedicht. 
Sinds 1993 is de Tilburgse binnenstad verder verrijkt 
met tegels met gedichten erop, die overigens niet van 
de hand van Tilburgse dichters zijn. 

Concluderend 
Net als op veel andere terreinen van de kunst broei
de, groeide en bloeide er de afgelopen periode (en 
nog steeds!) van alles op het gebied van de poëzie in 
Tilburg. Namen die op het gebied van de dichtkunst 
ook nationaal of zelfs internationaal toonbepalend zijn, 
heeft de afgelopen periode niet voorgebracht, met uit
zondering van enkele plezierdichters wellicht. Maar de 
dichtkunst staat in Tilburg aardig op de kaart, waarbij 
vooral de verschillende verschijningsvormen als bui
tengewoon interessant aan te merken zijn. Op deze 
basis kan wellicht de komende periode een verdere 
doorgroei naar landelijke prominentie plaatsvinden, 
zoals dat op het gebied van de populaire muziek (Doe 
Maar, Krezip, Intwine), musical en beeldende kunst 
(Tilburgse School) al wel gebeurd is. 
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Noten 
1 Beschrijvingen van deze dichters zijn opgenomen in de gedigitali

seerde (en uitgebreide) versie van Peeters (1992) http;//ww»/,historie-

tllburg.nl/links%20boeken/De%20Paap%20lnleiding.htm. 

In Van der Avoird e,a. (2006) zijn gedichten opgenomen van de ge

noemde dichters. 

2 We nemen hier geen (ven«ijzingen naar) vlerken op van de genoemde 

dichters. Voor allen geldt dat hun viferk beschikbaar is in de Brabant 

Collectie van de Universiteit van Tilburg, Voor meer informatie: www. 

brabantcollectie.nl 

3 Op de websites van Swarth (www.swarth.nl) en Beversluis (www. 

beversluis.com) zijn opnames te vinden van voordrachten van beide 

dichters. 

4 http://www.cubra.nl/ 
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Afb. 1. 
Congregatiebeeidmerk 

van de Fraters van Onze 
Lieve Vrouw, Moeder van 

Barmhadigheid. 

De bekendste schoolatlas is sinds jaar 
en dag De Grote BosatlasMan uitgeverij 

Wolters(-Noordhoff). Dat weet iedereen. En 
concurrent Thieme had voor het aardrijks-
kunde-onderwijs zijn 'Methode Prop'. Toch 
ook niet onbekend. Maar wie herinnert zich 

dat het R.K. Jongensweeshuis in Tilburg een 
door Rafaël vervaardigde schoolwandkaart 
van Nederland uitgaf, die eens tot de meest 

gebruikte schoolwandkaarten behoorde? 

Rafaël, dat was toch een aartsengel? En een wees
huis als uitgever? Inderdaad, het klinkt onwaarschijn
lijk, maar toch is het waar: "In bijna alle katholieke 
scholen van Nederland prijkten aan de wanden de 
landkaarten 'door Rafaël ' . " ' Kaarten van Nederland 
zijn in het Nederlandse onderwijs zeer intensief ge
bruikt. In de 19de en 20ste eeuw werden namelijk 
indrukwekkende aantallen, onderling soms sterk 
verschillende Nederland-kaarten ontworpen voor 
gebruik in schoolatlassen of aan schoolwanden. Een 
eenvoudige graadmeter om het belang van derge
lijke kaarten voor het aardrijkskunde-onderwijs vast 
te stellen is het aantal keren dat een kaart een nieu
we druk heeft beleefd. Zo'n ranglijst van 'winnaars' 
in het geval van schoolwandkaarten geeft tabel 1. 
(pag. 96). Tussen de cory feeën van de Nederland
se schoolcartografie staan Rafaël en het Jongens
weeshuis als vreemde eenden in de bijt. Van de vijf 
in de tabel genoemde 20ste-eeuwse wandkaarten 
wordt het aantal drukken van de Rafaë l -kaar t alleen 
overtroffen door de Thieme-klassieker Schoolkaart 
van Nederland van G. Prop^ en de Wolters-klassieker 
Nieuwe wandkaart van Nederland van R. Noordhoff ^ 
en K. Zeemanl Hoe hebben Rafaël en deze instelling 
tot verzorging van ouderloze jongens dat in godsnaam 
klaargespeeld? Het Jongensweeshuis was onderdeel 
van een kloostergemeenschap genaamd Fraters van 
Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid, kort
weg Fraters van Tilburg. Dit klooster lijkt een goed 
startpunt voor een nader onderzoek naar de raadsels 
rondom de Rafaë l -kaar t . 

Fraters van Tilburg 
LO, BLO, VGLO, ULO, kweekscholen, HBS, vakon
derwijs, weeshuizen, pensionaten, instituten voor 
doofstommen, blinden en voogdijkinderen. De lijst is 
waarschijnlijk nog niet eens volledig, maar het geeft 
een indruk van het uitgebreide werkterrein van de 
fraters van Tilburg en andere onderwijscongrega
ties. Vooral in Noord-Brabant en Limburg, maar ook 
daarbuiten, hebben deze congregaties van broeders 
(meestal fraters genoemd) en zusters in de 19de en 
de 20ste eeuw op religieus, maatschappelijk en cul
tureel gebied onvoorstelbaar veel tot stand gebracht. 
De tijd was er rijp voor: het ontstaan van de katholieke 
emancipatiebeweging vanaf ca. 1800, de grondwet 
van 1848 en het herstel van de kerkelijke hiërarchie 
in 1853 veroorzaakten een spectaculaire opkomst van 
talloze religieuze broeder- en zustercongregaties.^ En 
wat betreft de fraters van Tilburg was ook de plaats 
bevorderlijk voor het stichten van een congregatie: de 
armoede van de arbeidersbevolking in het vroeg geïn
dustrialiseerde Tilburg moest iedereen die er oog voor 
had wel opvallen. Joannes Zwijsen, een energieke 
pastoor in Tilburg - later aartsbisschop van Utrecht -
ontging het in ieder geval niet. De oprichting in 1844 
van de Congregatie der Fraters van Onze Lieve Vrouw, 
Moeder van Barmhartigheid (Afb. 1) was een van zijn 
wapenfeiten ter bestrijding van de armoede in zijn pa
rochie. 

De congregatie begon zeer bescheiden: de zorg voor 
zeven weesjongens was de belangrijkste taak. Dat 
dit kleine weeshuis zou uitgroeien tot de grootste 
Nederlandse broedercongregatie met een eerbied
waardige reputatie op het gebied van onderwijs, pe
dagogiek en didactiek kon zelfs de visionaire Zwijsen 
niet bevroeden. In 1844 overheersten bij hem nog 
vooral onzekerheden: hoe in het bestaan van de con
gregatie te voorzien, en welk vak moesten de wezen 
leren? Dat de trappisten in het nabijgelegen Westmalle 
juist toen een tweedehands druk- en bindapparaat te 
koop hadden, kan te danken zijn aan Gods voorzienig
heid. Het kan ook gewoon toeval zijn. In ieder geval 
kon Zwijsen zijn plan om een drukkerij te beginnen 
doorvoeren, en in 1846 zag de Drukkerij van het R.K. 
Jongensweeshuis het licht. Het leverde bescheiden 



Afb. 2. Tentoonstelling van 
de ondefwijsuitgaven van 

het R.K. Jongensweeshuis 
met prominent aanwezige 

schooiwandkaaden (van voor 
naar achter: Europa, Noord-
Brabant, Nederland (vierde 

druk, ca. 1920) en Palestina. 
(Foto: zie noot 7) 

inkomsten op, de wezen leerden een vak, en kloosters 
in de omgeving konden hun boeken op een discrete 
wijze en tegen lage kosten bij het 'RKJW' bestellen. 
Nadat in 1848 vrijheid van onderwijs in de grondwet 
was vastgelegd, verscheen in 1850 het eerste door 
het RKJW uitgegeven boekje voor katholieke lagere 
scholen. Met dat ene, eenvoudige leesboekje was het 
eigenlijke werk van de drukkerij annex uitgeverij be
gonnen. 

Het RKJW als koekoeksjong 
Veel uitgaven van het RKJW kwamen op een bijzon
dere wijze tot stand. Frateronderwijzers ontwikkelden 
in de fraterscholen nieuwe onderwijsmethoden en 
werden zo fraterauteurs. En na overleg met de frater
uitgeefdirecteur konden dan de fraterdrukkers aan de 
slag.' Dit alles pro Deo en Deo juvante. Deze samen
werking van door dezelfde idealen bezielde fraters 
bleek zeer vruchtbaar. Het leverde succesvolle school
uitgaven op, vooral op het gebied van lezen, schrijven, 
taal en rekenen, en dat tegen concurrerende prijzen: 
"De uiterst geringe prijs van de meeste uitgaven [van 
het RKJW] doet vreezen voor een bankroet van de zoo 
verdienstelijke congregatie."^ Werden tot 1900 nog 
veel bestaande methoden van het openbaar onderwijs 
nagevolgd of van een roomse kleur voorzien, na 1900 
zette een professionalisering in, en ontstonden er vele 
oorspronkelijke en vernieuwende onderwijsuitgaven 
(Afb. 2). De in 1857 opgerichte eigen kweekschool le
verde steeds beter toegeruste frateronderwijzers op, 
en de faam van het RKJW werd in het begin van de 
20ste eeuw vergroot door twee zeer bekende frater
pedagogen. Jozef Reynders (onder meer de leesme
thode Ik Lees Al) en Sigebertus Rombouts (de 'koning 
van de schrijvende fraters').^ 

Vooral in de laatste decade van de 19de eeuw ont
wikkelde het RKJW zich als een koekoeksjong in het 
f ra te rsnes t . ' ° Een onderwijswet uit 1889 maakte voor 
het eerst overheidssubsidie voor bijzondere scho
len mogelijk. Katholieke scholen kregen daardoor 

Afb 3. Podret van frater meer armslag, en onder de doortastende leiding van 
RafaëiKierkx(1856-1942). de eveneens naar een aartsengel vernoemde direc-

(Foto: zie noot 1) teur van het RKJW, frater Gabriël , was er een enorme 

groei. Ook het vak aardrijkskunde kreeg in deze peri
ode eindelijk meer aandacht van de fraters. De eer
der verschenen Geographische atlas met een hand
boekje uit 1866 (derde druk, 1889) is een bewerking 
door ene 'F.C.' van een Belgische methode van Alexis 
M.G., en ziet er rommelig en onduidelijk uit. Maar rond 
1895 moet het plan zijn ontstaan voor zelf ontworpen 
tekenatlassen (1897) en leerboekjes (beide zowel van 
Nederland als van Europa en de werelddelen) en te
vens voor schoolwandkaarten van Nederland (1898) 
en Europa (1899). De fraterontwerper van dit plan 
(mogelijk frater Arsenius Lemmers, de auteur van de 
twee leerboekjes) zal gezocht hebben naar een col
lega voor het tekenen van de kaarten. Hij kon kiezen 
uitruim 500 fraters. 

Rafaël de Raadseloom 
Peter Klerkx werd geboren op 23 oktober 1856 in 
Waalwijk, en een dag later gedoopt. Zijn ouders kon
den toen nog niet beseffen dat de dag van de doop, 
de feestdag van de heilige Aartsengel Rafaël, later zijn 
kloosternaam zou bepalen: frater Rafaël Klerkx (Afb. 
3). Hij volgde de kweekschool van de fraters in Tilburg, 
werd novice (kandidaat-kloosterling) in 1875, legde in 
1876 examen af als hulponderwijzer, en deed in 1878 
zijn eeuwige kloostergeloften. Maar liefst vijftig jaar 
lang - van 1876 tot 1926 - heeft hij onderwijs gege
ven aan lagere scholen in Grave, Den Bosch, Reusel, 
Deurne, Cuyk, Oss en in Tilburg ('t Heike, Korvel, 
Goirke, Heuvel). Buiten de school was hij actief als 
leider van een aan de 'Jongelingen-Congregatie van 
Maria Onbevlekt' verbonden koor, en zat bijna 25 jaar 
(1892-1916) in de redactie van De Engelbewaarder, 
een zeer bekend katholiek jeugdtijdschrift van de con
gregatie. Hij verzorgde daarin een populaire rubriek 
met raadsels en rebussen, hetgeen hem al snel een 
bijnaam opleverde: Rafaël de Raadseloom (Afb. 4). 



Afb. 4. De redactie van 
De Engeibewaarder' in 

vergadering bijeen; v.i.n.r 
de fraters Rafaël Klerl<x, 
Barnabas Verhoeven en 

Jozef Reynders 
Rafaël houdt een nummer 

van het tijdschrift en 
waarschijniijli een rebus in 

zijn hand. (Foto: zie noot 7) 

Afb 5. Schoolwandl<aad 
'Nederland' van Rafaëi 

uitgegeven door het R.K. 
Jongensv/eeshuis te 

Tilburg en gedrut<t door 
W.R. Casparie en Zoon te 

Groningen (derde drui<, ca. 
1912.6biaden, 178x151 
cm, schaal ca. 1:180.000). 
(Coll. Stadsmuseum Tiiburg) 

Echter niet zijn raadsels en rebussen, maar zijn teken
vaardigheden waren aanleiding om deze frater via dit 
artikel uit de anonimiteit te halen. In 1880 behaalde 
Rafaël zijn onderwijsakte voortekenen, en vanaf 1897 
doceerde hij, naast zijn onderwijswerkzaamheden, het 
vak tekenen aan de kweekschool van de congregatie. 
Bovendien werd hij in 1899 benoemd tot onderwijs
akte-examinator voor het vak tekenen. Een feit waar 
de congregatie trots op was: "In Noord-Brabant be
boeren sedert [1888], vrij geregeld, de Fraters onder 
de vroede mannen, belast met het afnemen der exa
mens."'" Rond 1900 was Rafaël in feite dé fraterteke
naar van de congregatie, en het is dan ook geen won
der dat juist hij gevraagd werd voor het tekenen van 
de tekenatlaskaarten (1897) en de schoolwandkaar
ten van Nederland (1898), Europa (1899), Palestina 
(1902) en Noord-Brabant (1904). Gezien het feit dat 
de 19de-eeuwse uitgaven van het RKJW altijd ano
niem gepubliceerd werden, is het daarbij opvallend 

dat de vier schoolwandkaarten alle prominent de au
teurvermelding 'door Rafaël ' hebben. De naam Rafaël 
is zelfs de eerste fraternaam die voorkomt in de sinds 
1879 verschijnende fondscatalogi van het RKJW.'^ Het 
is duidelijk dat Rafaël zijn schoolwandkaarten als ei
gen ontwerpen beschouwde, en niet als bewerkingen 
van andere kaarten. Om dit te kunnen ver i f iëren zullen 
we hieronder proberen het kaartontwerp van de eerst 
verschenen en meest herdrukte schoolwandkaart, de 
kaart van Nederland, te reconstrueren. 

De genese van een schoolwandkaart 
We moeten ons daarbij beperken tot de reconstruc
tie van het kaartontwerp van de derde druk van de 
Nederland-kaart (ca. 1912, Afb. 5). De eerste en 
tweede druk lijken vooralsnog van de aardbodem 
verdwenen, en zijn zelfs niet te vinden in het archief 
van de fraters, noch in het archief van het RKJW 
(thans uitgeverij Zwijsen, en ondergebracht bij het 
Stadsmuseum Tilburg). 

De indeling van het land 
Tijdens het maken van de allereerste ontwerpschet-
sen heeft Rafaël - als bijbelkenner - mogelijk gedacht 
aan die bekende spreuk in het boek Genesis: "In het 
begin schiep God hemel en aarde. Maar de aarde was 
nog ongeordend en leeg." Want hoe moet een leek op 
kartografisch gebied zoiets aanpakken? "Zoo sober 
mogelijk" staat er in het voorwoord van de tekenat
lassen, en die indruk maakt de schoolwandkaart ook: 
duidelijk van een afstand, en relatief weinig topografie 
voor een schoolwandkaart uit 1898. Rafaëls ervaring 
met het aardrijkskunde-onderwijs en met het bevat
tingsvermogen van leerlingen op lagere scholen zal 
hiervoor bepalend zijn geweest. Collega-onderwijzers 
zoals R. Bos'^ en G. Prop^ zouden enkele jaren later 
ook veel succes hebben met sobere en duidelijke 
schoolwandkaarten. 

Een sobere kaart dus, maar met grondsoorten (soms 
'geologisch' genoemd) of staatkundig, dat wil zeg
gen met provinciekleuren? Grondsoortenkaarten van 
Nederland waren vanaf ca. 1875 in de mode, en in 
plaats gekomen van de staatkundige schoolwand
kaarten uit de periode 1845-1875.''' Starings school
kaart (1860) en geologische kaart (1858-1867) en 
het in 1884 door de schoolgeograaf Schuiling geïn
troduceerde concept van de 'natuurlijke landschap
pen' hebben deze ontwikkeling in belangrijke mate 
gestuurd. Maar fraters zijn veelal traditioneel en wars 
van modeverschijnselen. Waarschijnlijk vond Rafaël 
een indeling van Nederland naar natuurlijke land
schappen te wetenschappelijk voor de lagere school. 
Op de vraag "waar ligt Tilburg?" moest het antwoord 
luiden "in Noord-Brabant", en niet "op het Maas- en 
Rijndiluvium". Ergo: een provinciegewijze behandeling 
van Nederland en kleuren voor de afzonderlijke provin
cies. Met de keuze van deze kleuren op de eerste druk 
zijn Rafaël en/of de ingehuurde drukker (waarschijn
lijk W.R. Casparie en Zoon in Groningen) blijkbaar de 
mist ingegaan. De schoolgeograaf Niermeyer was zeer 
uitgesproken: "het is haast ongeloofelijk [leelijk van 



Afb. 6. Fragment 
(Rozendaat en omgeving) 

van de scliooiwandl<aad 
Vrovincie Noord Brabant' 

vanA.B vanLiesfiout 
uitgegeven doorA.d 

Bogaeds te Breda (1857, 
scfiaal 1:100.000, coilectie 
Bodel Nijenhuis Bibiiottieel< 

Universiteit Leiden). Piaatsen 
in Noord-Brabant zijn 

aangegeven met beginletters 

Afb 7. 'Geologische kaad 
van het Koninkrijk der 

Nederlanden' van C.A.C. 
Kruyder uitgegeven door 

De Erven dd Tiji te Zwolle 
(1880, schaal 1:400.000 

Bijzondere Collecties 
Bibliotheek Universiteit van 

Amsterdam). De kaad is een 
verkleinde uitgave van de 
'Geologische Schoolkaad 
etc.'(eerste druk, 1878, 

schaal 1:200.000). 
Beide kaaden hebben een 

zwarte zee 

iioitiiiti:) III 

k l e u r e n ] D e z e kritiek was niet aan dovemans oren 
gericht, want de derde druk heeft aangename, zachte 
kleuren voor de provincies. Voeg daaraan toe een rood 
netwerk van spoorlijnen, duidelijke lichtbruine hoog-
tecijfers, en eenvoudige lichtbruine schrapjes voor de 
tekening van heuvels en duinen, en het ongeordende 
en lege land begint vorm te krijgen. 

Er moest echter nog een beslissing worden genomen 
over de aardrijkskundige namen, een punt dat altijd 
veel discussie heeft losgemaakt in de onderwijswe
reld. Geheel blinde schoolwandkaarten zonder namen 
waren rond 1900 nog in zwang, maar Rafaël wilde de 
leerlingen deze 'vanbuitenleerderij''^ besparen. Het 
lijkt er sterk op dat Rafaël voor de hoofdkaart als ont
werpprincipe heeft gehanteerd: alles moet op een flin
ke afstand nog goed leesbaar zijn. Maar van afstand 
leesbare, met grote letters gedrukte namen leveren 
een lelijk en onrustig kaartbeeld op. De tussenoplos
sing van Rafaël - grote beginletters van de namen van 
plaatsen, eilanden, rivieren en kanalen - is dan een 
logische stap: er worden geen te hoge eisen gesteld 

aan het geheugen van de leerlingen, overhoren is nog 
steeds mogelijk, de kaart blijft duidelijk en iedereen 
ziet hetzelfde. Beginletters werden rond 1900 ook al 
toegepast op de toonaangevende Duitse schoolwand
kaarten van Justus Perthes. De eerste schoolwand
kaart van Noord-Brabant van Van Lieshout uit 1856 is 
er tevens mee bezaaid (Afb. 6), en heeft mogelijk als 
voorbeeld gediend voor Rafaël. In de provincie Noord-
Brabant op Rafaëls kaart staan overigens relatief veel 
(40) plaatsen vermeld, ruim tweemaal zo veel als in 
het volkrijke Zuid-Holland (18). Deze identificatie met 
de eigen katholieke groep was natuurlijk wel te ver
wachten. 

De zwarte zee en het licht in de 
duisternis 

Het meest opvallende aan Rafaëls kaart is ongetwij
feld het feit dat de zee zwart is uitgevoerd. Het kan niet 
anders of Rafaël heeft dit overgenomen van Kruyders 
Geologische schoolkaart van het Koninkrijk der 
Nederlanden, de enige andere schoolwandkaart van 
Nederland met een zwarte zee (Afb. 7). Commercieel 
gezien was dat een goede zet, aangezien de kaart van 
Kruyder in de periode 1878-1915 toonaangevend was 
en druk op druk beleefde (tabel 1). Een zwarte zee is 
uitzonderlijk, maar op Rafaëls kaart wel consequent, 
omdat alle rivieren, beken, kanalen en meren ook met 
zwart zijn aangegeven. Druktechnisch heeft het als 
voordeel dat er geen aparte kleur voor de zee nodig is, 
waardoor het aantal drukstenen niet al te groot wordt. 
Er kleeft echter één groot nadeel aan een zwarte zee: 
het is een onnatuurlijke kleur, en de kaart krijgt er een 
sombere, ja zelfs naargeestige uitstraling van.'' Dit 
laatste moet Rafaël ook hebben beseft. De oplossing 
die deze godvruchtige frater voor dit probleem be
dacht, staat al gegeven in het boek Genesis: "Over de 
wereldzee heerste duisternis. . . . God sprak: Daar zij 
licht." Rafaël plaatste zeven vuurtorens en de tot een 
vuurtoren omgebouwde kerktoren van Westkapelle op 
zijn kaart, elk met een zichtbaarheidsgrens (Afb. 8). 
De zee ziet er door deze acht brengers van licht in de 
duisternis een stuk minder naargeestig en onveilig uit. 

Vuurtorens worden op schoolkaarten weinig aange
troffen, en vuurtorens met zichtbaarheidsgrenzen zijn 
helemaal een zeldzaamheid. De aanwezigheid van 
deze grenzen in de schoolatlassen en schoolwand
kaarten van Nederlands Oost- Indië van W. van Gelder 
kan Rafaël op een idee hebben gebracht. De met een 
rebusachtig symbool (vuur op een toren) aangeduide 
'voornaamste vuurtorens' op Rafaëls kaart geven 
niet alleen de zee een aangenamer aanzicht, maar de 
overlappende cirkels (straal circa 40 km) geven ook 
duidelijk het systeem van de aaneengesloten kustver-
lichting aan, waarbij vanaf veilige afstand van de kust 
altijd minstens één herkenbaar licht te zien is.'^ Is het 
niet opmerkelijk dat dit voor een zeevarende natie rele
vante aspect op bijna geen enkele andere schoolkaart 
van Nederland te vinden is? Opvallend is ten slotte dat 
de vuurtorens van Ameland en Terschelling op Rafaëls 
kaart niet op de juiste plaats staan (Ameland: mid
den in plaats van westen; Terschelling: Noordvaarder 



Afb. 8. Fragment 
(Den Helder en omgeving) 

van Rafaëls schoolwandl<aad 
van Nederland (derde 
druk, ca. 1912) met 
vuudorens (Egmond, 

Kijkduin en Terschelling) en 
zichtbaarheidsgrenzen. (Coll. 

Stadsmuseum Tilburg) 

Afb 9. Noord- en Oost-
Nederland: links: fragment 

van de 'Landbouwkaad 
van Nederland voor 

schoolgebruik' van J.A. 
ten Klooster (uitgave P 
Engels & Zn. te Leiden, 

1881, Bijzondere 
Collecties Bibiiotheek 

Universiteit van Amsterdam); 
rechts: fragment van het 
grondsoodenkaadje van 
Rafaëls schooiwandkaad 

van Nederland (derde 
druk, ca. 1912). De 

productnamen vedonen vrij 
veel overeenkomsten. 

in plaats van West-Terschelling). Rafaël is blijkbaar 
nooit op deze Waddeneilanden geweest. Wat had een 
Brabantse frater daar ook te zoeken? 

Grondsoorten, landbouw en de 
versieringen 

De vorm van Nederland maakt het mogelijk om in drie 
hoeken van een Nederland-kaart aanvullende gege
vens te plaatsen. De linker bovenhoek, de Noordzee, 
wordt door zijn egale achtergrond meestal gebruikt 
voor de kaarttitel en andere kaartgegevens. Een deel 
van België in de linker onderhoek en/of een deel van 
Duitsland in de rechter onderhoek worden soms op
geofferd voor een legenda en/of inzetten. Rafaël heeft 
zich ook aan dit stramien geconformeerd, en kon 
daardoor met een grondsoortenkaartje van Nederland 
rechtsonder toch enigszins tegemoetkomen aan de 
vraag in de onderwijswereld naar grondsoorten en 
natuurlijke landschappen. Het is wel jammer dat hij 
daardoor afbreuk doet aan zijn eerder gehanteerde 
ontwerpprincipe dat alles op een flinke afstand nog 
goed leesbaar moet zijn. De grondsoorten zijn op de 
derde druk vrij grof getekend, en waarschijnlijk een 
generalisatie van een generalisatie van Starings ge

ologische kaart (Afb. 9 rechts). Verder zijn de kleuren 
voor het hoogveen - donkergeel - en het laagveen -
roze - ongebruikelijk en verwarrend. De grondsoor
tenkaartjes op de vierde en vijfde druk zijn wat betreft 
tekening en kleurkeuze veel beter. Dat Rafaël gericht 
was op het verbeteren van elke druk van zijn kaart, 
blijkt overigens ook uit het vervangen op de vijfde druk 
van de term 'laagveen' door 'verdronken hoogveen' na 
een opmerking hierover in het tijdschrift voor onder
wijsgevende kloosterlingen, Ons Eigen Blad)'^ 

De bemoeienissen van de fraters met het agrarisch 
onderwijs en de opkomst van de economische geo
grafie rond 1900 hebben waarschijnlijk veroorzaakt 
dat op het grondsoortenkaartje ook producten van 
landbouw en veeteelt met hun namen staan aange
geven. Voor deze namen geldt nog sterker dan voor 
de grondsoortenkleuren dat ze op geringe afstand al 
onleesbaar zijn, en daarom eigenlijk niet thuishoren 
op een wandkaart. Het idee voor deze productnamen 
en mogelijk ook een deel van de gegevens zelf lijken 
afkomstig van één van de eerste thematische school
wandkaarten in Nederland: de Landbouwkaart van 
Nederlandmor schoolgebruik van J.A. ten Klooster uit 
1881 (Afb. 9).2° Op de kaart van Ten Klooster worden 
de producten echter gerelateerd aan het bodemge-
bruik (weiland, bouwland, woeste grond), en niet - zo
als bij Rafaël - aan de grondsoorten. 

Rafaëls kaart bevat in vergelijking met andere 
schoolwandkaarten relatief veel versieringen: het 
brede sierkader, het wapen van Nederland, de sier
letters van de kaarttitel en het opgekrulde inzet-
kaartje. Verwonderlijk is dit niet want, zo valt in de 
Encyclopedie van Noord-Brabant\e lezen, "de katho
liek neigt tot opsiering". De krul van het grondsoor
tenkaartje is misschien een ode aan de met een ver
gelijkbare krul uitgevoerde Schoolkaart voor de na
tuurkunde en de volksvlijt van Nederland van Staring 
uit 1860, de eerste grondsoortenkaart van Nederland. 
Het wapen van Nederland lijkt de oranjegezindheid 
van katholieken te willen benadrukken, in een tijd dat 
in sommige kringen nog steeds de betrouwbaarheid 
van katholieken als staatsburgers werd betwijfeld. 

Roomsche Kleur In het Werk 
De kweekschool van de congregatie en de door fraters 
geleide lagere scholen kenden een sterke verstrenge
ling van onderwijs en katholicisme (Afb. 10). De gods
dienstige vorming diende in alle lessen naar voren te 
komen, en ook "het aardrijkskundevak zal nu en dan 
'n steentje kunnen aandragen tot 't optrekken van het 
geestelijk gebouw van het zieleleven."^' Op het eer
ste gezicht is daarvan op Rafaëls kaart van Nederland 
niets te merken. Mogelijk was het de bedoeling om de 
kaart ook voor neutrale scholen acceptabel te maken. 
Maar wie wat langer kijkt zal het opvallen dat raad
seloom Rafaël toch enkele katholieke elementen in de 
kaart heeft weten te verschuilen. Hieronder volgt onze 
oplossing. 
Er zijn slechts enkele plaatsen in België aangege
ven, en maar één met minder dan 5000 inwoners: 



Afb. 10. Studieklas van 
de kweekschool van de 

fraters met een Heilig 
Hadbeeid, een symbool 

van de toewijding van de 
kweekschool aan Jezus (foto 

uit Het vijlen zeventig jarig 
bestaan der kweekschool 
voor frater-onderwijzers', 
1925). Aan weerszijden 

van het beeld hangen 
Duitse schooiwandkaaden 

(ondermeer 'Bambergs 
Schuiwandkade vonAlrika). 

Alb 11. Grafkruisvan 
Rafaël in het fraterskerkhot 

achter het voormalige 
bejaardentehuis van de 

traters Huize Steenwijk', in 
Vught (FotoL. Brink) 

Maaseik. Het is geen toeval dat juist daar de fraters 
van Tilburg in 1851 een internaat voor dove en blinde 
jongens hadden gesticht. Ook in Duitsland ('Pruisen') 
worden slechts een paar plaatsen aangeduid, maar 
één ervan is Kevelaar, een bekend bedevaartsoord 
met Mariaverering. In Nederland hebben enkele kleine 
plaatsen hun stip en beginletter op de kaart waar
schijnlijk alleen te danken aan de daar gehouden be
devaart (Heiloo, Brielle, Hasselt, Oirschot, Boxmeer). 
En als Ons Eigen Blad in 1914 meldt dat een gebouw 
als Rolduc (voormalige abdij, daarna kleinseminarie) 
en een plaats als Volendam ("een Roomsch eilandje" 
in een protestantse streek) genoemd moeten wor
den bij "Roomsch-aardrijkskundig onderwijs", dan is 
het niet toevallig dat deze twee op de vierde druk (ca. 
1920) opeens pontificaal aanwezig zijn. 

Oordeel 
Door zijn onderwijservaring op diverse lagere scho
len moet Rafaël goed bekend zijn geweest met het 
aardrijkskunde-onderwijs en de daarbij gebruikte 
school (wand) kaarten in het laatste kwart van de 
19de eeuw. Zijn Nederland-kaart draagt daar de 
sporen van: beginletters (Van Lieshout?), zwarte 
zee (Kruyder), zichtbaarheidsgrenzen (Van Gelder?), 
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grondsoorten (Staring) en landbouwproducten (Ten 
Klooster?). De combinatie van al deze invloeden is 
echter nieuw, en levert een zeer karakteristieke kaart 
op. Ook de kaarten van Europa, Palestina en Noord-
Brabant zijn directie herkennen als echte Rafaëls. Het 
is dan ook terecht dat hij het in 1898 aandurfde om 
als eerste frater van de congregatie zijn naam - ook 
al was het dan zijn kloosternaam - nadrukkelijk op 
een uitgave te plaatsen. De kaart viel, gezien de vier 
herdrukken, in de smaak bij (katholieke) scholen. De 
doorgaans toch bescheiden Fraters van Tilburg durf
den in een advertentie in De Katholieke Onderwijzer 
van 1903 te beweren: "Algemeen is deze kaart als 
de beste en geschiktste voor de school aanbevolen." 
Natuurlijk droegen de lage prijs en het feit dat kaar
ten van Roomse origine dun gezaaid waren ook tot het 
succes bij. 

Fraters werden, ondanks hun kloostergeloften, soms 
leken genoemd om ze te onderscheiden van gewijde 
priesters. En ook op cartografisch gebied kon Rafaël, 
ondanks zijn tekenakte, als een leek worden be
schouwd. Zijn schoolwandkaart van Nederland is dan 
ook geen cartografisch hoogstandje. Denk aan de le
lijke kleuren op de eerste druk, de zwarte zee, de on
duidelijke inzet en het ontbreken van een schaal. Ook 
zijn er enkele fouten en inconsequenties aan te wijzen: 
de destijds grootste plaats in Drenthe (Emmen) ont
breekt, vuurtorens staan niet op de juiste plaats en de 
heuveltekening is incorrect (bij Deurne de enige heu
vels van Noord-Brabant). Het zal aan het geïsoleerde 
kloosterleven liggen dat sommige van deze fouten in 
opeenvolgende drukken steeds weer terugkomen. 
Rafaël heeft weliswaar het tijdschrift voor onderwijs
gevende kloosterlingen 'Ons Eigen Blad' goed bestu
deerd, maar contacten met onderwijzers en aardrijks
kundeleraren zullen spaarzaam geweest zijn. Geen 
cartografisch hoogstandje dus, maar de soberheid 
en de duidelijkheid van deze kaart uit 1898 maken 
weer veel goed. Daarvoor zijn er in de 19de-eeuwse 
(school)cartografie te veel voorbeelden geweest van 
wandkaarten die door overlading vrijwel onbruikbaar 
zijn geworden.22 Alles op de hoofdkaart van Rafaëls 
'Nederland' is tot op bijna zeven meter afstand nog 
duidelijk te zien, een ontwerpprincipe dat maar op 
weinig 19de-eeuwse (school)wandkaarten toegepast 
is. Deze kaart is daarmee een voorbeeld van hoe hon
derd jaar geleden gebrek aan cartografische deskun
digheid en opleiding voor een groot deel goedgemaakt 
kon worden door eigen ervaring, ijver en bezieling. 
Er staat dan ook geschreven in de kloosterorde van 
de fraters, het 'Directorium': "Onze deugd op aarde 
bestaat niet in volmaakt te zijn, maar in volmaakt te 
willen worden."2" 

Naar het Betere Land 
Op de feestdag van de Heilige Blasius van Sebaste, 3 
februari, in het jaar 1942 verliet frater Rafaël een in 
brand staande, Jeroen Boschachtige wereld, en ver
trok - zoals dat in zijn kringen werd genoemd - 'naar 
het Betere Land' (Afb. 11). Zolang er nog schoolwand
kaarten bestaan met de vermelding 'door Rafaël ' leeft 



zijn naam echter voort in deze stoffelijke wereld. Als 
beoefenaar van de moeder aller deugden: de ootmoe
digheid - de erkenning van onze armoede en nietig
heid" - zal het hem daar overigens helemaal niet om 
te doen zijn geweest. 

Noten 
1 NI.N, Naar het Betere Land.-In; Verleden en heden van de congregatie 

der fraters van Tilburg (1948) nr. 11, p. 20. 

2 Brink. L.E.S,, De aardrijkskundige wandkaarten van uitgeverij W.J. 

Thieme & Cie. - In: Geo-Info 2 (2005), p. 410-417. 

3 Brink, L.E.S., Reliëf op schoolwandkaarten rond 1900: De diepe kloof 

tussen pedagoog en cartograaf. - In: Geografie /6(2007), p. 30-33. 

4 Brink, L.E.S., 'Herzien door K. Zeeman': Het verhaal van de gedre

ven schoolkartograaf. - In: Kartografisch Tijdschrift mf. (2003) nr. 2, 

p. 19-25. 

5 Vugt, J.RA, van, Broeders in de katholieke beweging. - Nijmegen, 

1994. 

6 N.N., Gouden jubeljaar van de congregatie der fraters van O.LV 

Moeder van Barmhartigheid. - Tilburg, 1894. 

7 Caesarius Mommers en G. Janssen, Zwijsen. een passie vooruitgeven: 

Geschiedenis van een educatieve uitgeverij - Tilburg, 1997. 

8 J.G.S., Uitgave van het R.K. Jongensweeshuis te Tilburg. - In: De 

Katholieke Onderwijzer(^ 906/1907), p. 676. 

9 Vugt, J.RA. van, Roomsche kleur In 't Werk; Een korte geschiedenis 

van de Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis (RKJW). - In: Kennis 

en Deugd.-Nijmegen, 1991. 

10 N.N., Het eeuwfeest van de Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis. -

In: Verleden en heden van de congregatie der fraters van Tilburg (1947) 

nr.9,p.46. 

11 N.N., Gouden jubeljaar van de congregatie der fraters van O.LV 

Moeder van Barmhartigheid. - Tilburg, 1894, - p. 127. 

12 Gervasius Dominicus, Grepen uit de geschiedenis van de uitgeverij 

ener congregatie.-Ji\butg, [ca. 1965]. - p. 38. 

13 Brink, L.E.S., Nog meer kaarten van Bos: R. Bos uit de schaduw van 

RR. Bos. - In: Geografie 15 (2006), p. 38-39. 

14 Brink. L.E.S., Bibliografie en foto-overzicht van de Nederlandse school

wandkaarten OWI -1975). - Nijmegen, 2007. 

15 Niermeyer, J.F, De tentoonstellingen in Antwerpen en in Amsterdam. • 

In: Tijdschrift van bet Kon. Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap 

XIX (1902), p.863. 

16 Sigebertus Rombouts, Naar een betere methodiek!: II. De zaakvakken. 

- Tilburg, 1941.-p. 44. 

17 Brink, L.E.S., Een zee zo zwart als de nacht: De geologische school

wandkaart van Noord-Holland van W. Kloeke. - In: Caert-Tbresoor 23 

(2004), p. 42-47. 

18 Crommelin, L. en H. van Suchtelen, Nederlandse vuurtorens: Bouw

geschiedenis en organisatie. - Nieuwkoop, 1978. 

19 Velthuis, G., Het natuurlandschap Nederland. - In: Ons Eigen Blad^8 

(1930), p. 436. 

20 Brink, L.E.S., Thematische verschijnselen in de Nederlandse school

wandkaarten. - In: Geo-InfoA (2007), p. 172-180. 

21 Evodius Schollen, Roomsch-aardrijkskundig onderwijs? - In: Ons Eigen 

fi/ad2 (1914), p. 17-18. 

22 Brink, L.E.S. en L.M.A. Holl, De wereld tussen hfiee stokken: De ge

schiedenis van de Nederlandse schoolwandkaarten. - Nijmegen, 2005. 

-p.6-16. 

23 Vugt, J.RA. van, Roomsche kleur In 't Werk: Een korte geschiedenis 

van de Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis (RKJW). - In: Kennis 

en Deugd - Nijmegen, 1991. - p. 36. 

24 N.N., Directorium van de congregatie der fraters van O.LV Moeder van 

Barmhartigheid te Tilburg - Tilburg, 1929. - p. 206. 

25 N.N., Directorium van de congregatie der fraters van O.L V. Moeder van 

Barmhartigheid te Tilburg - Tilburg, 1929. - p. 188-189. 

Tabel 7, De meest herdrukte schooiwandkaaden van Nederland 

Auteur(s) uitgever aantal drukken periode 

H.F. Puls Oomkens 8 1849-1886 
C.A.C. Kruyder (zwart) Tijl 8 1864-1905 
C.A.C. Kruyder (geologisch) Tijl 8 1878-1915 
G.Prop Thieme 7 1909-1957 
R. Noordhoff, K. Zeeman Wolters 7 1909-1961 
Rafaël R.K. Jongensweeshuis 5 1898-ca. 1930 
J.J. ten Have Vkema 4 1896-ca. 1925 
A. Luinge, B. Stegeman, e.a. Noordhoff 4 1927-1966 



Het zorgvuldig ontworpen 
hart van de samenleving 

Het parochiecomplex van de Heilige Margarita Maria aan de 
Ringbaan-West te Tilburg als illustratie van het vooroorlogse 

geestelijke, sociale en ruimtelijke gedachtegoed 
J o o s t O p ' t H o o g * 

'JoostOp Woog 
is l<unstiiistoricus en 
beieiclsmedewerl<er 

monumenten en beeidende 
i<unst bij de gemeente 

Tiiburg. Hij publiceerden 
eerder in 'Tiiburg'. 

Gedurende bijna anderhalve eeuw, ruwweg 
tussen 1820 en 1960, heeft de katholieke 

kerk het religieuze gedachtegoed van talloze 
Tilburgers bepaald. Dit kreeg zijn ruimtelijke 
weerslag in de oprichting van parochiecom

plexen die door de hele stad aan te treffen 
waren en heeft ook in sociaal en maatschap
pelijk opzicht een enorme invloed op het da
gelijkse leven gehad. In dit artikel wil ik aan 
de hand van de gebouwen van de parochie 

van de H. Margarita Maria aan de Ringbaan-
West met name ingaan op de betekenis die 
dergelijke complexen voor de stad hadden 

en de gevaren waaraan zij in deze tijd bloot
staan. 

Het beeld van de stad 
Het beeld van wat we nu als de stad Tilburg beschou
wen, was tot het midden van de negentiende eeuw 
voornamelijk agrarisch van karakter en bestond uit 
verspreide en niet al te dicht bevolkte kernen of berd-
gangen die door meestal spaarzaam bebouwde linten 

met elkaar verbonden waren en begrensd werden door 
grote open akkercomplexen. De factoren die hieraan 
in relatief korte tijd verandering brachten waren: de 
snelle en gestaag doorzettende bevolkingstoename, 
de overgang van huisnijverheid naar een industrieel 
productieproces, de komst van het spoor in 1863 en, 
niet in de laatste plaats, het herstel van de bisschop
pelijke hiërarchie in 1853. 

Bevolkingstoename 
In heel Nederland is de negentiende eeuw een eeuw 
van bevolkingsgroei. In Tilburg groeit de bevolking 
tussen 1809 en 1900 van 9.000 naar 40.000 inwo
ners. In 1941 kan Tilburg de honderdduizendste inwo
ner verwelkomen. De druk op het gebruik van de ruim
te neemt in relatief korte tijd enorm toe; open ruimtes 
worden bebouwd en nieuwe stadswijken ontstaan. 

industrir'li'^nfia 

Met het in hoog tempo omzetten van huisnijverheid 
in een grootschalige textielindustrie wordt vanaf het 
midden van de negentiende eeuw een betrekkelijk 
groot deel van de stad ingevuld met fabriekscom
plexen. Deze waren vaak zeer grootschalig vanwege 
de lage grondprijs en de productie in hallen met shed-
daken. De textielindustrie verdwijnt in de decennia na 



het midden van de jaren vijftig van de twintigste eeuw 
grotendeels uit de stad. 

Spoorlijn 
De uit losse kernen bestaande nederzettingenstruc
tuur van Tilburg leende zich uitstekend voor de hui
dige centrale ligging van de spoorlijn door de stad. 
Deze hoefde niet door een bestaande stedelijke struc
tuur aangelegd te worden maar kon een plaats krijgen 
tussen de belangrijke bewoningskernen van Heuvel en 
Oude Markt aan de zuidzijde en de Veldhoven aan de 
noordzijde. Aan beide zijden van het spoor vond ver
stedelijking plaats in de periode tot ongeveer 1935. 

Bisschoppelijke hiërarchie 
Hoewel er sinds de Franse Revolutie godsdienst
vrijheid heerste, duurt het nog tot 1853 voordat de 
Nederlandse staat instemt met het pauselijk gezag 
over de katholieken in Nederland en de herinstelling 
van de Nederlandse bisdommen. Daarmee is de weg 
vrij voor de katholieke kerk om zich, vooral in het zui
den van Nederland dat toch al in overgrote meerder
heid katholiek was, te wortelen tot in alle lagen van 
de samenleving. Dat gebeurde niet alleen op kerkelijk 
gebied maar ook op nog niet door de overheid geor
ganiseerde gebieden als zieken- en ouderenzorg en 
onderwijs. 

De aanwezigheid van de textielindustrie en van de 
rooms-katholieke kerk in de stad bepalen vanaf het 
midden van de negentiende eeuw in snel toenemen
de mate het ruimtelijke en maatschappelijke beeld 
van Tilburg. Een ontwikkeling die iets langer dan een 
eeuw de blik heeft bepaald waarmee we de stad heb
ben gezien en ervaren en die voortleeft in de vaak 
geromantiseerde tijdsbeelden van de Kruikenzeiker 
en het Rijke Roomse leven want naast de welvaart 
voor een aantal bevoorrechtte families was er bitte
re armoede voor het grootste deel van de bevolking. 
De overheid zag het in het midden van de negentiende 
eeuw nog niet als haar taak om grote maatschappe
lijke problemen als analfabetisme, zieken- ouderen
en armenzorg op te lossen. De rooms-katholieke kerk 
nam in het zuiden van Nederland veel van deze taken 

Keri<, pastorie en i<iooster op op zich en voorzag daarmee in een grote maatschap-
de Sctos/n 1909. pelijke behoefte. Daardoor vestigde zij zich in betrek-

(Coil. RAT) kelijk geringe tijd diep in het hart van de samenleving. 

Teruggang 
Tegen het midden van de jaren vijftig van de twintig
ste eeuw zijn de voorzichtige tekenen van teruggang 
waar te nemen. De eerste textielfabrieken sluiten, en 
dat blijkt het begin te zijn van de onomkeerbare te
loorgang van de hele textielindustrie en de daarmee 
gepaard gaande sloop van leegstaande fabrieksge
bouwen. In het Tilburg van 2008 is van de zo domi
nante aanwezigheid van vele fabrieksgebouwen nog 
slechts weinig meer te herkennen, al bevinden zich 
meer resten in de stad dan menigeen zou vermoeden. 
Ook het beeld van de aanwezigheid van de katholieke 
kerk in de stad ondergaat in de periode vanaf het mid
den van de jaren vijftig van de twintigste eeuw sterke 
wijzigingen. In feite begonnen die met de sloop van 
de Paterskerk en het bijbehorende fraterhuis aan de 
Gasthuisring in 1956. 
Hoewel voor beide gebouwen nieuwe werden opge
richt, is hier toch een keerpunt bereikt en werd een 
ontwikkeling van maatschappelijke terugtrekking in 
gang gezet die nog steeds bezig is. Orden en congre
gaties hebben hun maatschappelijke taken verloren 
en krijgen geen of nauwelijks roepingen meer. Veel 
van hun gebouwen zijn daarmee overbodig of zullen 
dat op korte termijn worden. Het kerkbezoek daalt 
sinds de jaren zestig nog steeds en daarmee zijn de 
niet wettelijk beschermde kerkgebouwen vogelvrij en 
in hoge mate bedreigd. 

Naar een andere waardering 
De Tilburgse monumentenlijst biedt een mooi en re
presentatief beeld van de kerkelijke en kloosterarchi
tectuur uit de periode tussen 1820 en 1940. Anders is 
dat in het geval van de gebouwen die in duidelijke sa
menhang met een kerkgebouw of klooster zijn opge
trokken: de parochiecomplexen. Waar de monumen
tenstatus van een kerkgebouw vaak een min of meer 
onomstreden feit is, geldt dat niet voor de omliggende 
bebouwing als pastor ieën, scholen, patronaatsgebou
wen, kleinschalige kloosters en verzorgingstehuizen. 
Eigenlijk is dat merkwaardig, want in de regel zijn 
deze gebouwen ontworpen door dezelfde bouwmees
ters die ook verantwoordelijk waren voor het ontwerp 
van het wel beschermde kerkgebouw en van een ver
gelijkbare, zij het meestal wat minder uitbundige, ar
chitectonische kwaliteit. In Tilburg is eigenlijk slechts 
aan De Schans (Heikant) het beeld van een in samen
hang opgetrokken religieus getint ensemble afdoende 
bewaard en beschermd middels een monumentensta
tus van de meeste gebouwen. 
Naast de architectonische kwaliteiten van bebou
wing zou ook het cultuurhistorische belang ervan een 
afwegingsfactor bij een waardering van dergelijke 
complexen een rol moeten spelen. Juist in de samen
hang en veelheid van deze bebouwing ligt een groot 
deel van onze eigen wordingsgeschiedenis opgesloten 
en aan veel van de bebouwing kleven herinneringen 
aan gebeurtenissen die ook nu nog voor een aanzien
lijk deel van de huidige bevolking het dagelijkse leven 
bepalen. Zelfs wanneer de architectonische waarde
ring voor ondergeschikte bijgebouwen laag is, kan 
er sprake zijn van een waardevol totaalbeeld dat de 
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moeite van behoud en hergebruik meer dan waard 
is en dat ons in de gelegenheid stelt om nog een blik 
te werpen op het architectonisch, religieus, sociaal 
en maatschappelijk gedachtegoed dat meer dan een 
eeuw medebepalend is geweest voor de Tilburgse sa
menleving en het stadsbeeld. 
De ruimtelijke plaats en opbouw van parochiecom
plexen is niet een proces dat op louter toevalligheden 
berust maar is een combinatie van stedenbouwkundi
ge en religieuze principes die in de eerste helft van de 
twintigste eeuw voor een steeds terugkerend en voor 
iedereen herkenbaar patroon in de Tilburgse ruimte 
zorgden. 

Een van de uitgangspunten van de wijk- en de paro
chiegedachte was dat de snel toenemende verstede
lijking in een industr ië le stad zou leiden tot een sterke 
individualisering, vereenzaming, oppervlakkigheid, 
zedelijk verval en een gebrek aan gemeenschapszin. 
Dit werd als ongewenst ervaren omdat de mens juist 
zou streven naar gemeenschapszin.' Men hoopte deze 
te bevorderen door nieuwe delen van de stad op te 
bouwen uit volledig zelfstandige wijken waarbinnen 
het gezin, dat beschouwd werd als de hoeksteen van 
de samenleving, zich binnen een relatief kleine kring 
veilig kon ontwikkelen. De wijk moest een duidelijk 
omgrensd territorium hebben. Daarin dienen alle ge
meenschappelijke voorzieningen binnen loopafstand 
te liggen. De omvang van dergelijke wijken is dan ook 
beperkt en is geschikt voor buurten van ongeveer 500 
tot 1000 woningen met daarin tussen de 2000 en 
4000 inwoners. De rooms-katholieke kerk heeft haar 
stempel sterk op het karakter van deze wijken weten 
te drukken in de periode tussen 1920 en 1955. De ide
ale parochieomvang werd door de kerk gesteld op cir
ca 5000 zielen, iets dat zeker in het naoorlogse Tilburg 
vrij snel gehaald kon worden. In de opvatting van de 
kerk diende de parochiekern ook letterlijk de kern van 
de wijk en de parochie te zijn. Op deze wijze hoopte 
men de gemeenschapszin te stimuleren en hoopte de 
kerk te voorkomen dat parochianen zich een mobiele 
levenswijze, die een bedreiging zou kunnen vormen 
voor de religieuze praktijk, zouden aanmeten. 
Bij veel van de nog aanwezige religieuze ensembles 
is er sprake van sloop van tenminste een deel van de 

beeldbepalende onderdelen, is er door de ligging van 
de gebouwen geen sprake van een makkelijk waar
neembare onderlinge ruimtelijke samenhang of strekt 
de wordingsgeschiedenis ervan zich uit over een zo
danig lange periode dat de onderlinge relatie niet goed 
afleesbaar is. Binnen de veelheid aan religieus erfgoed 
in Tilburg lijkt dit op het eerste gezicht geen groot pro
bleem te zijn, maar veel van het verhaal van de ker
kelijke invloed op de samenleving kan inmiddels niet 
meer getoond worden aan de hand van nog aanwezi
ge bebouwing. Op nogal wat plaatsen in de stad is dat 
schrijnend duidelijk. In onder meer de vroegere paro
chies Noordhoek, Sint Anna, Groeseind, Groenewoud 
of Fatima vallen de restanten van wat ooit uitgebreide 
en samenhangende gebouwencomplexen waren, nog 
slechts op door de vreemde indruk die ze vanuit de 
openbare ruimte wekken en vallen ze pas ruimtelijk te 
verklaren wanneer gewezen wordt op het ontbreken 
van de reeds geruime tijd verdwenen kerkgebouwen. 
Subtieler maar zeker niet minder ingrijpend zijn de si
tuaties waarin de kerkgebouwen, al dan niet vanwege 
een monumentale status, zijn blijven bestaan maar 
waar belangrijke delen van het parochiecomplex zijn 
gesloopt. Pijnlijk opvallend is dat op de hoek van de 
Ringbaan-West en de Kwaadeindstraat waar op de 
plaats van een karakteristiek en in schaal beschei
den parochiehuis een enorm appartementengebouw 
is verschenen. Nog los van de kwaliteiten van dit 
nieuwe bouwwerk kan zonder meer gesteld worden 
dat daardoor onherstelbare schade is toegebracht aan 
de samenhang van het meest karakteristieke naoor
logse parochiecomplex dat Tilburg na de sloop van de 
Fatimakerknog rijk was. 

Mede daardoor is mij duidelijk geworden dat er in 
de toekomst zorgvuldiger bekeken zal moeten wor
den welke onderdelen van dergelijke complexen van 
levensbelang zijn voor de totaalindruk, en dat bij de 
waardering ervan niet alleen naar de afzonderlijke ob
jecten gekeken zou moeten worden maar vooral ook 
naar de onderlinge samenhang die de gebouwen be
zitten. 
Daarvoor is het zeker nog niet te laat. Verspreid over 
de stad bevindt zich nog een keur aan schoolgebou
wen, pastor ieën, patronaatsgebouwen en zuster- of 
fraterhuizen die ooit welbewust als het hart van elke 
parochie of wijk werden opgetrokken, meestal in de 
directe nabijheid van de parochiekerk. 
Naast het al eerder genoemde complex van de 
Mariaparochie aan De Schans kan ook de parochie 
van de heilige Margarita Maria Alacoque bogen op een 
nagenoeg compleet bewaard gebouwenbestand uit de 
ontstaansperiode, die lag tussen 1921 en 1935. 

De parochie van de heilige 
Margarita Maria Alacoque 

Het parochiecomplex bestaat uit de kerk en naast
gelegen pastorie uit 1921 en 1922, beide ontwor
pen door de Tilburgse architect Harry Bonsel (1886-
1941)2, ggpi meisjessschool en een jongenssschool 
uit 1923 en 1924, een broederklooster uit 1925, een 
bewaarschool uit 1926, een patronaatsgebouw en pa-
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rochiehuis uit 1927 een zusterl<looster uit 1930, een 
Montessorischool met huishoudschool en patronaat 
uit 1932 en een bejaardenzorgcomplex uit 1934-1935. 
De gymzaal uit 1931 werd helaas gesloopt. Ook na de 
Tweede Wereldoorlog zette de groei zich nog door 
en vonden er talrijke uitbreidingen en bouwkundige 
aanpassingen plaats. Het meest valt daarbinnen de 
bouw van een theater/filmzaal in 1954 op. Een aar
dige cultuurhistorische bonus die weliswaar niet als 
een feitelijk onderdeel van het complex aan te merken 
valt, is verder het woonhuis dat architect Harry Bonsel 
in 1922 voor zichzelf en zijn familie bouwde aan de 
Ringbaan-West, recht tegenover de pastorie. 
De intactheid van het complex heeft totnogtoe niet 
kunnen zorgen voor veel waardering op monumen
tenlijsten. Het kerkgebouw werd weliswaar in 2001 
aangewezen als rijksmonument maar de naastgele
gen pastorie en de overige gebouwen van het com
plex hebben geen enkele monumentale status. Dat is 
overigens niet geheel onbegrijpelijk. De samenhang 
tussen de gebouwen is niet makkelijk afleesbaar door 
de verschillende architectuurstijlen die zijn toege
past, en veel van de gebouwen hebben in de periode 
na de Tweede Wereldoorlog wijzigingen ondergaan 
waardoor de architectonische kwaliteit niet gemak
kelijk afleesbaar of zelfs sterk aangetast is. Goed 
bedoeld onderhoud als het schilderen van bakstenen 
gevels of het vervangen van houten ramen en kozij
nen door kunststof of aluminium exemplaren hebben 
ervoor gezorgd dat de uitstraling die de gebouwen in 
hun bouwtijd hadden voor een groot deel is verdwe
nen. Het cultuurhistorische verhaal heeft echter door 
de latere wijzigingen beslist niet aan kracht ingeboet. 
Integendeel: Met enige goede wil en wat nadere infor
matie kan uit het totaal van de gebouwen een belang
rijk deel van het maatschappelijke gedachtegoed van 
een hele generatie worden afgelezen. 

De belangrijkste bron voor het ontstaan van de paro
chie Bredaseweg, zoals de parochie genoemd werd tot 
de totstandkoming van de Ringbaan-West^ is het ge
denkboek dat in 1947 ter gelegenheid van het 25-ja-
rig bestaan van de parochie verscheen en geschreven 
werd door pastoor W.J. J. de Klijn (1884-1958)." 

Oprichting 
Gedreven en strijdlustig beschrijft De Klijn hoe in 1920 
de voorbereidingen van de nieuwe parochie ter hand 
werden genomen. De bevolkingstoename en de uit
breidingen rondom de Korenbloemstraat maakten een 
opsplitsing van het gebied van de parochie van Korvel 
noodzakelijk. Ook de parochie van de Trouwlaan werd 
bij deze opsplitsing in het leven geroepen. De off ic iële 
oprichting van de parochie Bredaseweg volgde op 9 
januari 1921. Als patrones werd de op 13 mei 1920 
heilig verklaarde Margarita Maria Alacoque (1647-
1690) aan wie de geheimen van het Heilig Hart waren 
geopenbaard, gekozen. Haar heiligverklaring had tot 
gevolg dat overal in katholiek Nederland Heilig Hart
beelden werden opgericht. De meeste daarvan komen 
kort na de heiligverklaring tot stand. 
In de commissie die de oprichting van de nieuwe pa
rochie moest begeleiden, werden niet de minsten uit 
het toenmalige Tilburg benoemd; onder meer bur
gemeester mr. dr. Frans Vonk de Both en de rector 
van de katholieke leergangen, dr. Hendrik Moller. Op 
advies van Moller werd aan Harry Bonsel, directeur 
van de Academie der Schone Kunsten van de R.K. 
Leergangen opgedragen om kerk en pastorie te bou
wen. De aannemer was J. van Riel uit Tilburg. 

Zoals zo vaak verliep ook hier het bijeenbrengen van 
de voor de kerkbouw benodigde gelden erg moei
zaam. Het meeste geld moest bijeengebedeld wor
den en er werd in 1921 door het dekenaat Tilburg 
zelfs een aparte stichting in het leven geroepen om 
de kerkenbouw in Tilburg te bevorderen; de Stichting 
Kerkenbouw. Aan alle katholieken van Tilburg werd 
gevraagd een jaarlijks bedrag af te staan om de bouw 
van nieuwe kerken te financieren. De stichting bleek 
een succes. Toch zitten er ook absurde kantjes aan de 
armlastige situatie van het kerkbestuur in de begin
periode. Pastoor De Klijn maakt melding van het feit 
dat alleen al voor de verzending naar Duitsland van 
een brief over de aanschaf van de ijzeren spanten van 
de kerkkap door de f inancië le crisis aldaar 80 miljard 
Mark moest worden neergeteld. Veel materiaal voor 
de inventaris van de kerk werd in Duitsland aange
schaft want ondanks de bizar hoge bedragen die er 
vaak mee gemoeid leken te zijn, konden daar door de 
volledig doorgeschoten devaluatie van de Duitse Mark 
veel valuta-koopjes afgesloten worden. 
Toen de kerk voltooid was, moet ze gelegen hebben 
op een grotendeels onbebouwde vlakte en zonder 
verharde weg aan de voorzijde. Het zou een jarenlang 
durend conflict tussen parochie en gemeentebestuur 
worden dat uiteindelijk pas in de jaren vijftig van de 
twintigste eeuw werd opgelost toen het t racé van 
de Ringbaan-West voltooid kon worden. Ook met de 
plannen van de aan de voorzijde van de kerk ontwor
pen villawijk Zorgvlied wilde het maar niet vlotten. 
De geschiedenis van het ontstaan en de groei van 
deze wijk is in 2001 en 2002 uitgebreid beschreven 
door Gerard Steijns.'' Van belang voor dit verhaal is 
dat de plannen voor Zorgvlied die teruggaan tot een 
plan van J. Th. Cuypers uit 1919, niet alleen de wijk 
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Zorgvlied omvatten maar ook al rekening hielden met 
de bouw van een kerk op de huidige locatie en in oos
telijke richting doorliepen tot de Korenbloemstraat. 
Kenmerkend hiervoor was de situering van de gegoe
de wijk aan de voorzijde van de kerk, hetgeen in het 
plan nog eens benadrukt werd door de zichtas vanuit 
de latere Burgemeester Rauppstraat, en de bouw van 
twee- a driehonderd arbeiderswoningen aan de ach
terzijde van de kerk. Een groot deel van deze plannen 
kon pas in de loop van de jaren dertig en veertig van 
de twintigste eeuw gerealiseerd worden. 

De gebouwen 
Ondanks de f inancië le moeilijkheden breidde de paro
chie haar gebouwenbestand gestaag uit in de periode 
tussen 1922 en 1935; dit zeker niet in de laatste plaats 
door de enorme gedrevenheid van pastoor De Klijn. 
Achtereenvolgens kwamen tot stand: 

1921 en 1922 kerk en pastorie 
De kerk werd nooit afgebouwd volgens het oorspron
kelijke ontwerp waarin naast een transept ook een 
koepel en een markante hoektoren was voorzien. 
Waarschijnlijk is geldgebrek hier debet aan. Wel ge
realiseerd werd een uitbreiding van het koor naar ont
werp van A.J. Kropholler in 1932. Eind november 1920 
wordt een begin gemaakt met de grondwerkzaamhe
den, naar goed Brabants gebruik uitgevoerd door de 
boerenbevolking van de parochie. In april 1921 werd 
begonnen met het aanleggen van de funderingen. 
Door stakingen en een strenge winter duurde het af
bouwen van de kerk langer dan gedacht en met veel 
moeite slaagde men erin om de kerk op 10 december 
1922 in gebruikte nemen. 
In het ontwerp van de kerk is een duidelijke symbo
liek besloten. Volgens de laatste liturgische eisen zou 
er een volkskerk gebouwd moeten worden waarbij 
alle gelovigen de heilige handelingen zouden kun
nen volgen. Dit zogenaamde christocentrische prin
cipe werd in Tilburg ook toegepast bij de kerken van 
Broekhoven, de Trouwlaan, de Theresiakerk en de 
Sacramentskerk. Een belangrijk kenmerk van het in
terieur van dergelijke kerkgebouwen was het ontbre
ken van zuilen of kolommen in het schip zodat een on
belemmerd zicht op de handelingen mogelijk werd. 
Het interieur van de kerk aan de Ringbaan-West is 
verdeeld in zeven t raveeën. Het getal 7 werd als hei
lig beschouwd en verwees onder meer naar de 7 sa
cramenten, de 7 gaven van de Heilige Geest en de 7 
smarten en vreugden van Maria. Het priesterkoor had 
een vijfhoekige plattegrond en verwees daarmee naar 
de 5 wonden van Christus. De driedeling van het in

gangsportaal is een verwijzing naar de heilige Drie
eenheid. Deze drie vakken werden bekroond door 1 
loggia, die verwijst naar de ene God. Ter ere van de 
patrones werd een devotiekapel opgericht die ontwor
pen werd door de kunstenaar Piet Gerrits^. In 1938 
vervaardigde Piet Gerrits ook de schilderingen op de 
triomfboog van de kerk. In Tilburg is nog ander werk 
van zijn hand te zien in de kerk aan de Wassenaerlaan. 

1923 de Meisjesschool 
(vanaf 1930jongensschool), 

destijds aan de Ringbaan-West 304. De bouw van de 
meisjesschool werd aangenomen in 1923 en was te
gen het eind van dat jaar al klaar. Het onderwijs werd 
in eerste instantie verzorgd door de Zusters, Dochters 
van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, die hun 
klooster hadden aan de Bredaseweg. Dit duurde tot 
de zomervakantie van 1930. Vanwege de vele roepin
gen naar de missie in de koloniën bleken de zusters 
niet over voldoende menskracht te beschikken om 
het onderwijs te kunnen blijven verzorgen. Er werd 
vervanging gezocht en gevonden in de zusters van de 
congregatie van de Franciscanessen Recollectinen-
Penitenten te Effen. Voor de zusters werd aan de 
Poirtersstraat een klooster gebouwd. Tevens wisselde 
de meisjesschool om functionele en logistieke rede
nen van gebouw met de jongensschool die hieronder 
besproken wordt. De zusters hoefden zo nog slechts 
de Poirtersstraat over te steken om hun school te be
reiken! Na de oorlog werd de school fors uitgebreid 
en werd in 1953 de gevel gewijzigd naar een ontwerp 
van architect H.J.F Lambriex (1900-1980), over wie 
verder niets meer bekend is dan dat hij in 1935 wordt 
benoemd tot bouwkundig inspecteur van het dekenaat 
Tilburg en in opdracht daarvan ook werkzaamheden 
verrichtte. 

1924 de Jongensschool 
f vanaf 1930 meisjesschool), 

aan de Poirtersstraat 1-3. De bouw van de jongens
school begon gelijktijdig met die van de meisjes
school maar de school hoefde uiteindelijk pas na de 
zomervakantie van 1924 open te gaan. Naast de ge
bruikelijke perikelen om met een minimaal budget te 
bouwen verliep ook deze bouw voorspoedig. Al ruim 
voor het begin van de bouw bleek dat het een groot 
probleem was om een congregatie te vinden die niet 
alleen bereid was om het onderwijs te verzorgen maar 
daarvoor ook over de benodigde mankracht beschikte. 
Alle Nederlandse congregaties van Broeders moesten 
'tot haar spijt' natuurlijk weigeren om de eenvoudige 
reden, dat zij daarvoor te weinig menskracht hadd-
den. Achtereenvolgens werden gepolst: de Fraters 
van Tilburg, de Broeders van Huijbergen, Dongen 
en Maastricht, maar overal was dat tevergeefs.' Er 
moest in het buitenland gezocht worden. In augus
tus 1921 verklaarde de congregatie van de Broeders 
van Liefde te Gent zich bereid om het onderwijs voor 
de jongens te verzorgen. De school bleek spoedig te 
klein en ondanks enkele uitbreidingen voor en na de 
oorlog was een tweede jongensschool noodzake
lijk. Die zou er pas in het midden van de jaren vijftig 
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komen in het meest westelijke deel van de parochie. 
De huidige gevel van het gebouw is in 1953 gewijzigd 
naar ontwerp van architect Lambriex in een toentertijd 
zeer moderne vormentaal. 

1924-1925 het Broedersklooster 
aan de Ringbaan-West 306. De broeders uit Gent had
den uiteraard een verblijf nodig. In een jaar tijd werd 
het klooster gebouwd voor een bedrag van ongeveer 
100.000 gulden en konden de broeders, die tot dan 
toe hun verblijf op de zolder van de jongensschool 
hadden ingericht, er intrekken. Het klooster werd ge
wijd aan de een jaar daarvoor heilig verklaarde Petrus 
Canisius. Het markante gebouw heeft tegenwoordig 
een kantoorfunctie. De kloostertuin heeft in de loop 
der jaren steeds meer terrein prijs moeten geven aan 
de parkeerfunctie. 

1926-1929 de Bewaarschool en patronaats
gebouw voor jongens en oarochiehuir: 

aan de Thomas van Kempenstraat 8 en Poirtersstraat 
2. De steeds groeiende parochie kampte met ruimtege
brek. De zusters, die in de meisjesschool ook een be
waarschool hadden ondergebracht, hadden daarvoor 
dringend behoefte aan een aparte ruimte. Ook voor 
andere parochieactiviteiten was ruimte noodzakelijk. 
Tussen 1926 en 1929 werd een met elkaar samenhan
gend complex gerealiseerd waarbinnen alle benodigde 
functies konden worden ondergebracht. Er waren 
schoollokalen, een vergaderlokaal, een speelzaal voor 
de bewaarschoolkinderen, een patronaat voor jongens 
en een parochiehuis. De gebouwen werden toege
wijd aan de H. Aloysius en St. Theresia van Lisieux. 
Er zijn veel uitbreidingen geweest, onder meer in 
1933 waarbij het patronaatsgebouw met een ver
dieping werd verhoogd, in 1935, en in 1954 met een 

Thomas van Kempenstraat/ 
Poirtersstraat voormaiige 

bewaarschool en 
parochiehuis H.C. Bonsel 
1926-1929. (Foto Joost 

Op't Hoog) 

theater/filmzaal, naar ontwerpen van de architecten 
Kropholler en Lambriex.^ Al deze gebouwen werden 
ontworpen door Harry Bonsel, die zich steeds bedien
de van een functioneel en doelmatig materiaalgebruik 
dat wat vormentaal betreft een menging van traditio
nele en moderne vormen is zonder dat daar een dui
delijke eigen stijl uit blijkt. Het patronaatsgebouw is 
in 1927 het laatste gebouw dat door Bonsel voor de 
parochie werd ontworpen. In de woorden van pastoor 
De Klijn klinkt enige onvrede want in zijn gedenkboek 
meldt hij dat; "De Heer H. Bonsel, tot dusverre de ar
chitect der kerkelijke gebouwen, werd door zijn drukke 
bezigheden als Directeur van de Academie voor bou
wende en beeldende kunsten aan de R.K. Leergangen, 
zozeer in beslag genomen, dat hij aan de opgedragen 
bouwwerken niet die aandacht kon besteden, welke 
wenselijk was. Het Kerkbestuur meende om die reden 
van architect te mogen veranderen." 

Als opvolger van Bonsel werd de toen al landelijk be
kende architect A. J. Kropholler uit Wassenaar ge
kozen. Alexander Kropholler(1881-1973)^ zal na de 
oorlog in de Nederlandse architectuurgeschiedenis tot 
een cont rovers ië le figuur worden vanwege vermeende 
welwillendheid ten opzichte van de bezetter. Daarop 
valt zeker wat af te dingen vanwege de overwegend 
persoonlijke aard van discussie rondom Krophollers 
persoon, maar zeker is dat de architectuur van 
Kropholler alom gezien werd als uiterst traditioneel en 
streekeigen, en dat werd niet alleen door de Duitsers 
hooglijk gewaardeerd. Dat blijkt onder meer uit de 
talrijke raadhuizen en kerken die hij in de jaren dertig 
van de twintigste eeuw in Nederland heeft ontworpen. 
Enkele van zijn belangrijkste werken kwamen in deze 
regio tot stand zoals in Waalwijk, waar hij tussen 1929 
en 1931 het raadhuis en de omliggende pleinbebou
wing ontwierp, en in Vught, waar aan de Taaistraat 
een totaal parochiecomplex met alle bijkomende voor
zieningen werd gebouwd over een periode van enkele 
decennia vanaf 1934. 
Het gebouwenbestand van de parochie van de Heilige 
Margarita Maria breidt zich gestaag uit. In 1928 werd 
een stokerswoning aan de Akkerstraat aangekocht, in 
1930 gevolgd door een kosterswoning aan de Thomas 
van Kempenstraat 23. In 1936 werd een conc ië rgewo
ning aan de Van Maerlantstraat 1 aangekocht. 

iq^o-iom bpf 7nQfprsklooster 
aan de Poirtersstraat 6. Om de zusters Francisca
nessen van het Instituut St. Joseph te Etten, die het 
meisjesonderwijs verzorgden, te huisvesten werd in 
opdracht van de congregatie een klooster gebouwd 
dat in zijn architectuur veel wegheeft van een luxe 
herenhuis. Slechts het kruis op de nok van het steile 
dak verwijst naar de katholieke functie waarvoor het 
werd benut. Het gebouw werd in traditionele vormen 
ontworpen door de gebroeders Oomen uit Oosterhout. 
Waarschijnlijk waren zij de huisarchitecten van de 
zustercongregatie. Het klooster werd in november 
1930 ingewijd en toegewijd aan Petrus Donders. 
Nadat de zusters uit het onderwijs terugtraden is het 
in gebruik gekomen bij de broeders Penitenten. 



1931-1932 de Gymnastiekzaal 
met twee kleedkamers tussen de scholen. Dit was het 
eerste gebouw dat door Kropholler voor de parochie 
werd ontworpen. Het diende zowel voor de jongens
als de meisjesschool. Kropholler liet de plaatselijke 
begeleiding over aan de al eerder genoemde archi
tect Lambriex. Lambriex heeft met Kropholler bij al 
diens Tilburgse projecten samengewerkt, voor het 
laatst in 1953-1955 bij de Christoffelschool aan de 
Zouavenlaan die eveneens in opdracht van de parochie 
gebouwd werd. Het ontwerp voor de gymzaal omvatte 
in eerste instantie ook een bioscoopzaal op de zolder. 
Die werd gezien als een belangrijk hulpmiddel bij het 
lager onderwijs. De bioscoopzaal werd uiteindelijk te 
duur bevonden en zou pas na de oorlog gerealiseerd 
worden. De gymzaal is na de oorlog gesloopt en ver
vangen door een ruimer exemplaar. 

1932, de Montessorischool Huishoudschool, 
patronaat voor meisjes en vergaderzaal, 

Poirtersstraat 4. De nog steeds groeiende ruimtebe
hoefte van de parochie vroeg om nieuwe gebouwen. 
De scholen werden te klein en ook de jeugdorganisa
ties vroegen om meer ruimte. Die kwam er aan oos
telijke zijde van de Poirtersstraat in het verlengde van 
het patronaatsgebouw en parochiehuis naast het zus
terklooster. Kropholler bedient zich hier van een zeer 
traditionele vormentaal die in het gebruik van topge
vels, natuurstenen boekblokken en zwaar smeedwerk 
voor het hang en sluitwerk teruggrijpt op de bouw
kunst van de zeventiende eeuw. 
Het gebouw was binnen het jaar voltooid en werd 
op 17 oktober gewijd aan de heilige Anna wier beel
tenis (Anna te dr ieën) van de hand van beeldhou
wer Lambertus Zijl (1866-1947) in de gevel aan de 
Poirtersstraat prijkt. 

1934-1935 bouw van Huize Mariëngaarde, 
Burgemeester Damsstraat 15. Al sinds het voorjaar 
van 1931 speelde het parochiebestuur met de ge
dachte om iets aan de hoge schuldenlast te doen door 
het genereren van inkomsten uit een pension waarin 
welgestelde bejaarden tegen vergoeding hun oude 
dag verzorgd en wel konden doorbrengen. Na welwil
lende reacties van bisdom en gemeentebestuur werd 
getracht een stuk grond aan de Ringbaan-West te ver
werven. Omdat de eigenaar daaraan niet wenste mee 
te werken, werd uiteindelijk gekozen voor een terrein 
op de hoek van de Burgemeester Rauppstraat en de 
Burgemeester Damsstraat. Kropholler ontwierp een 
voor die tijd uiterst modern verzorgingstehuis waarin 
hij traditionele materialen en vormen combineerde 
met moderne middelen zoals stalen kozijnen. 
Het gebouw werd in minder dan een jaar tijd voltooid. 
Het had een V-vormige plattegrond met een centraal 
gedeelte, twee zijvleugels en een kapel. De zusters 
Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart 
namen de verzorging op zich. Een vreselijke ramp 
gebeurde op vrijdag 2 februari 1945 (Maria Lichtmis) 
toen om vijf voor negen 's ochtends de kapel aan de 
westzijde werd getroffen door een haperende VI . 
Omdat op dit tijdstip juist de heilige mis gevierd werd. 

waren er veel mensen aanwezig. 22 van hen werden 
gedood. Het was de grootste oorlogsramp die Tilburg, 
nota bene na de bevrijding, overkwam.'" Bij de inslag 
liep ook een deel van de bijgebouwen aan de noord
zijde ernstige schade op. 

Het hart van de maatschappij 
Al deze gebouwen zijn het resultaat van een zorgvuldi
ge planning waarbij vanaf het begin van de oprichting 
van de parochie gewerkt werd naar een min of meer 
vaststaand eindbeeld. Dit beeld dat ons nu nog in een 
aantal gebouwen is overgeleverd, laat alleen maar 
stenen zien. De grondgedachte die achter de stenen 
verborgen zit, is echter minstens zo belangrijk. Het 
gaat hierbij om het van kindsaf aan opvoeden van de 
jeugd in de katholieke gedachtewereld. Dat gaat aan
merkelijk verder dan een door fraters of zusters gelei
de school; het omvat ook tal van jeugdverenigingen en 
op de een of andere wijze aan de parochie verbonden 
verenigingen op katholieke grondslag, waarvan men 
het hele leven lid kon zijn. De bouw van het pension 
Mar iëngaarde maakt dit plaatje compleet van wieg tot 
graf. 
Het verenigingsleven bloeide in de parochie van de 
Heilige Margarita Maria. Zoveel wordt duidelijk uit het 
gedenkboek van pastoor De Klijn. Voor Tilburgse be
grippen is dat waarschijnlijk geen uitzondering en het 
is aannemelijk dat ook in andere parochies de samen
leving van wieg tot graf op een katholiek verantwoor
de wijze werd begeleid en aangestuurd. 
Pastoor De Klijn verdeelde het parochiale verenigings
leven in vijf ca tegor ieën: 
1. Godsdienstige verenigingen. 
2. Missie-genootschappen. 
3. Sociale verenigingen met godsdienstige inslag. 
4. Sport- en jeugdverenigingen. 
5. Amusementsverenigingen op katholieke grondslag. 

Elk van deze categor ieën kende een verscheidenheid 
aan subverenigingen met elk hun eigen activiteiten 
die echter altijd door de parochie, zusters of broeders 
begeleid werden. Onder de categorie godsdienstige 
verenigingen vallen alleen al 21 subverenigingen. De 
missiegenootschappen bestaan uit 8 subverenigingen. 
De categorie sociale verenigingen met godsdienstige 
inslag telt 10 subverenigingen. De sport- en jeugd
verenigingen telt 7 subverenigingen, waarvan de nog 
steeds bestaande, in 1925 opgerichte, voetbalclub 
Sarto de bekendste is. De categorie amusementsver
enigingen op katholieke grondslag telt 5 subverenigin
gen. Op deze wijze wist de kerk invloed te houden in 
een veelheid aan facetten van het dagelijkse bestaan 
en kon de parochie in korte tijd uitgroeien tot het hart 
van de eigen wijk, die in feite een miniatuurmaat
schappij was. 

Huidige toestand 
Op de gymzaal na is het totale gebouwenbestand van 
het parochiecomplex van de heilige Margarita Maria 
aan de Ringbaan-West bewaard gebleven. Dat mag 
uitzonderlijk heten want in vrijwel alle Tilburgse paro
chies zijn in de afgelopen decennia een of meer van de 



Het pension IVlariëngaarde werd in 2001 aangewe
zen als rijksmonument. De zorgfunctie is enkele jaren 
geleden opgeheven en momenteel wacht het gebouw 
op een doorontwikkeling die recht doet aan zowel de 
monumentwaarden als de eisen die de toekomstige 
gebruikers eraan zullen stellen. Een woonfunctie ligt 
hierbij het meest voor de hand. 
Hoewel zeker niet alle onderdelen van dit bijzondere 
complex over een even grote architectuurhistorische 
waarde beschikken en de huidige toestand van een 
aantal ervan beslist niet aantrekkelijk oogt, biedt het 
parochiecomplex van de heilige Margarita Maria aan 
de Ringbaan-West de kans om aan de hand van de 
stenen getuigen het verhaal van de diepe worteling 
die het katholicisme in Tilburg heeft gehad, te vertel
len. Het verhaal van een plaats die bewust bedoeld 
was om te dienen als het hart van de samenleving. We 
kunnen daarop niet zuinig genoeg zijn. 

Ringbaan-West 304 en 306, 
voormaiige meisjesscliool en 
broederi<iooster, arctiitecten 

H.C. Bonset (1924) en 
Lambriex (1953). 

(Foto Joost Op Woog) 
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beeldbepalende delen gesloopt. Toch is het complex 
niet bepaald ongeschonden door de tijd gekomen. De 
kerk is een rijksmonument en verkeert nog steeds 
in prima bouwkundige en authentieke toestand. 
Datzelfde kan eveneens gezegd worden van de naast
gelegen pastorie hoewel deze geen monumentensta
tus heeft. De meisjesschool en het broederklooster, 
eveneens aan de Ringbaan-West, zijn weliswaar be
waard gebleven, maar zijn met name door het onge
nuanceerde schilderwerk van de bakstenen gevels, 
waarbij iedere architectonische detaillering zonder 
onderscheid is overgeschilderd, en het vervangen 
van houten kozijnen en ramen door kunststof of alu
minium exemplaren, nauwelijks meer als bijzondere 
gebouwen herkenbaar. Gelukkig hebben ze sinds en
kele jaren een levensvatbare kantoorfunctie gekregen 
zodat hun voortbestaan verzekerd lijkt. Hoewel de ef
fecten van de monotone beschildering van de gevels 
niet meer ongedaan gemaakt kan worden, zou hier in 
de toekomst wellicht door een wat subtielere kleurver-
deling iets meer met de architectonische detaillering 
gedaan kunnen worden, zodat ook deze gebouwen 
weer tot een herkenbaar onderdeel van een bijzonder 
complex kunnen worden. Datzelfde kan gezegd wor
den van enkele van de gebouwen aan de Thomas van 
Kempenstraat en de Poirtersstraat. Ook hier heeft het 
monotone schilderwerk geen onderscheid gemaakt 
tussen de muurvlakken en details als natuursteen, 
smeedwerk, hout of zelfs sculptuur. Deels is dit onher
stelbaar maar deels gelukkig ook niet, zodat bij een 
toekomstige schilderbeurt met wat nuancering weer 
veel van de bijzondere kwaliteiten van deze gebouwen 
zichtbaar gemaakt kan worden. Ook deze gebouwen 
hebben levensvatbare nieuwe functies gekregen in 
huisvesting, een pianohandel en een muziekschool, 
zodat hun voortbestaan niet in gevaar lijkt. De voor
malige jongensschool staat nu nog leeg maar zal bin
nenkort geschikt gemaakt worden voor woningen. Het 
voormalige zusterklooster wordt nog steeds als kloos
ter benut, sinds een aantal jaren door de broeders pe
nitenten. 

Noten 
1 Ooevendans. Kees, Jan Luiten, Inge Mekel, Reinder Rutgers. 

Stadsvorm Tilburg, historische orttwikkeling. Eindtioven 1993, p. 161-

162. 

2 Henricus Constantius (Harry) Bonsel (1886-1941), was praktise

rend architect en directeur van de afdeling Beeldende en Bouwende 

Kunsten der RK Leergangen aan de Tivolistraat. Bouwde niet meer na 

1933. 

3 steijns, Gerard. 'Zorgen om Zorgvlied. De verkeken kansen op een 

fraai "universiteitskwartier'". In: Tilburg, tijdschrift voor geschiedenis, 

monumenten en cultuur XIX (2001), nr. 2, p. 35-46. 

Steijns, Gerard. 'Zorgvlied uit de zorgen? De bouw van een "alleraar

digste woonwijk" in de periode 1930-1940'. In: Tilburg, tijdschrift voor 

geschiedenis, monumenten en cultuur XX (2002), nr. 2, p. 47-63. 

4 Gedenkboek der parochie H. Margarita Maria, pastoor W.J. de Klijn, 

Tilburg 1947. 

Pastoor W.J.J. de Klijn (Raamsdonksveer 1884 - Waalwijk 1958) was 

van 1922 tot 1958 de eerste pastoor (bouwpastoor) van de parochie 

H. Margarita Maria aan de Ringbaan-West (aanvankelijk genoemd: 

Parochie Bredaseweg). Waltherus Josephus Joachim de Klijn werd in 

1909 priester gewijd, was kapelaan in Kerkdriel (1909), professor aan 

het klein seminarie (1911), rector van het moederhuis van de Zusters 

van Liefde aan de Oudedijk (1914) en kapelaan in Broekhoven (1915). 

PastoorW. de Klijn werd begraven in het familiegraf in Raamsdonksveer. 

Het gedenkboek is integraal op internet te raadplegen via de website 

van het kerkkoor: http://members.home.nl/ca.bigbos$/westend/con-

tact%20.html 

5 Steijns, Gerard. Zie noot 3. 

6 Petrus Hendrikus (Piet) Gerrits (Nijmegen, 13 november 1878 -

Groesbeek, 15 januari 1957) was een Nederlands beeldhouwer en 

schilder wiens belangrijkste werk in de Heilig Landstichting tot stand 

kwam. 

7 Gedenkboek Zie noot 4. 

8 Deze werd in 1955 onder de naam Westend-theater opengesteld voor 

het publiek. In 1956 is de naam gewijzigd in Rex-theater. De bioscoop 

werd in 1968 gesloten. 

9 Derks, Axel, Jan-Jaap Kuyt, Juliette Roding, A.J. Kropholler (1881-

1973). terugkeer tot de Hollandse architectuurtraditie, Rotterdam 

2002. 

10 Een dag eerder was er een VI neergestort in de Minister Talmastraat, 

waarbij eveneens 22 doden te betreuren waren. 
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Nicole Bouwmeester, Dagboek van een achterblijver, 
2008,130 biz., ISBN 978-90-8834-424-4, € 14,95. 
N.B. Tilburgse beschrijft de ervaringen en emoties 
die zij als moeder voelde toen haar oudste zoon 
Bob als militair in Uruzgan verbleef. 

W/im Göp, Het geslacht Broechoven en het huis 
Broechoven. Afstammingsreeks Wouter Bac van 
Baescot naar de Van Broekhoven-tak in Udenhout en 
omstreken, in: De Brabantse Leeuw, jrg. 57, nr. 2, p. 
108-147 nr. 3, p. 182-192. 

Theo Cuijpers en Ottie Thiers, 'Op zoek naar 
Roomse (en andere) rafelranden. In gesprek met Ed 
Schilders', in: t^oordbrabants Historisch Nieuwsblad, 
jrg.22,nr. 1,mei2008,p.29-32 

Henk van Doremalen, 'Een zegen voor de stad'. NV 
Tilburgsche Waterleiding-Maatschappij 1895-2007 
(Tilburg, Henk van Doremalen Producties, 2008), 96 
blz.,geb., ISBN 978-90-807189-3-7. 

Henk van Doremalen, Warandeloop 50. 
Jubileumuitgave ter ere van de 50^ Warandeloop 
(Tilburg, Stichting Warandeloop, 2008), 48 bIz., ge-
ill., € 15. Informatie: jubileumactie@warandeloop. 
nl 

Henk van Doremalen, Siebrand Krul, Ronald Peeters 
en Jan Stads (red.). De Kleine geschiedenis van 
Tilburg. Deel 1 Herdgangen en hoogbouw (Zwolle, 
Waanders Uitgevers, 2008), 96 bIz., geb., geïll., 
ISBN 978-90-400-2126-8, €6,95. 

Henk van Doremalen, Siebrand Krul, Ronald Peeters 
en Jan Stads (red.). De Kleine geschiedenis van 
Tilburg. Deel 2 Bezetters en bevrijders (Zwolle, 
Waanders Uitgevers, 2008), 96 bIz., geb., geïll., 
ISBN 978-90-400-2127-5, € 6,95. 

H.A. van lersel. De familie Van lersel in Udenhout en 
omgeving (Udenhout, 2008), ISBN 978-90-79720-
02-6, Schoorstraat 15, 5071 RA Udenhout 144 bIz., 
geïll. 

Ko de Laat, Levenskunstenaar(T\\bwg, part. uitgave 
Ko de Laat, 2008), 40 bIz., € 12. Informatie: info® 
kodelaat.nl 
N.B. Tilburgse dichter. 

Bep van Muilekom, Een wijd land (Nijmegen, 
Uitgeverij Valkhof Pers, 2008), 240 bIz., geïll., ISBN 
978 90 5625 282 3, €22,50. 
N.B, Betreft trappistinnen Berkel-Enschot. 

Alied Ottevanger, De Stijl overat absolute leiding. De 
briefwisseling tussen Theo van Doesburg en Antony 
Kok (Bussum, Uitgeverij Thoth, 2008), 606 p., ISBN 
978906868457 € 39.90. 

Berry van Oudheusden en Anja Sparidaans, A 
Touch of Tilburg, a guldebook (Tilburg, Uitgeverij 
Nieuwland, 2008), 144 bIz., ISBN 9789086450329, 
€9,90. 
N.B. Verscheen eerder als Dwalen door Tilburg, een 
reisgids {2000). 

Frank van Pamelen, Ed Schilders en Jace van de Ven, 
Elvis Presley en de raadselachtige snorrenepide-
mie. De geheime geschiedenis van Tilburg (Tilburg, 
Uitgeverij Nieuwland, 2008), 82 bIz,, geïll., ISBN 
9789086450312, €12,90. 

J. van der Sanden en A. van Dorp, Langs monumen
ten van Berkel-Enschot: fietsroute (Berkel-Enschot, 
Dorpsraad Berkel-Enschot, 2008), 58 bIz., € 5,-. 

Ed Schilders. Slaoj meej aai mee jèün meej èèrepel. 
Aan tafel met C. Robben. Titburgs prentenbuukske 
deel 9 (Tilburg, Uitgeverij Code-X, 2008), 64 bIz., 
geb., geïll., ISBN 978-90-78233-04-6, € 12. 

Noud Smits, 'De geschiedenis van Zonnewende', in: 
De Kleine Meijerij, jrg. 59, 2008, nr. 3, p. 91-106. 
N.B. Gebouwd voor de Tilburgse fabrikantenfamilie 
Van den Bergh. 

Nel van Spaendonck en Ad. Pijnenburg, 'Hamers', in: 
De Brabantse Leeuw, jrg. 57 2008, nr. 2, p. 94-98; 
nr. 3, p. 140-151. 
N.B. Tilburg en Udenhout. 

Paul Spapens en Will van de Ven, Hemels Brabant 
Fietsen langs religieus erfgoed In Brabant (Den 
Bosch, KNR, 2008), 226 biz., geïll., € 5,-. 
N.B. Een van de vijf routes heet 'Naar Peerke 
Donders, trappisten en valkskathedralen'. 

Paul Spapens, Berry van Oudheusden, Ronald 
Peeters en Jan Stads, Encyclopedie van Tilburg 
(Tilburg, Uitgevrij Nieuwland, 2008), 600 bIz., geïll., 
geb., ISBN 9789086450299, € 49,50. 

Ton Wagemakers e.a., Audax Textielmuseum Tilburg 
(Tilburg, CAST 2008), 24 biz., ISBN 978-90-
805807-5-6. 

10 jaar Stichting Thuishaven Tilburg 1998-2008 
(Tilburg, Stichting Thuishaven Tilburg), 32 biz. 

Ronald Peeters 

TILBURGS PRENTEBUUKSKE DEEL 9 

slaoj meej aaj m e e jèün meej èèrepel 
AAN TAFEL M E T C. R O B B E N 

Toegelicht door Ed Schilders 

De Loonse en Drunense Duinen en 
omgeving 

Een integrale historie van Loon op Zand is 
nog niet geschreven. De boeiende geschie
denis van deze gemeente, vroeger een be
langrijke heerlijkheid in Brabant, werd de 
laatste jaren vooral in kleinere artikelen in 
publicaties van heemkundekringen 'be
licht'. Lauran Toorians probeert daarin ver
andering te brengen, al jaren lang. In 1999 
publiceerde hij artikelen en aantekeningen 
van de Loonse amateurhistoricus Pieter van 
Beers in het boek De iieeriijktieid Venloon, uit 
de gescttiedenis van Loon op Zand tot circa 
1850. Anno 2008 gaat hij een stap verder: 
met het boek Zantf/operverdiept hij zich in de 
geschiedenis van Nationaal Park De Loonse 
en Drunense Duinen én omgeving! 

Het boek Zandioper is tot stand gekomen 
als slotstuk van een groter project, ook 
Zandloper genaamd. Doel van het gehele 
project was om kinderen op speelse wijze 
kennis te laten maken met het rijke en veel
zijdige verleden van het gebied rondom de 
Loonse en Drunense Duinen. Duizenden kin
deren uit vijf gemeenten (Haaren, Heusden, 
Loon op Zand, Tilburg en Waalwijk) hebben 
door middel van theaterwandeltochten het 
duinengebied verkend. Tijdens de wandel
tochten kwamen zij historische figuren te
gen, die hun meer informatie over de eigen 
leefomgeving gaven. 

In het voorwoord geeft Toorians zijn be
doelingen weer: het boek is geen boek over 
de natuur of over flora en fauna, het is een 
geschiedenisboek waarin het landschap de 
hoofdrol speelt. Die belofte maakt de schrij-



ver ook meer dan waar. Niet de feiten uit de 
geschiedenis van het grondgebied worden 
beschreven, maar de ontwikkeling van het 
landschap. En uiteraard ontkomt de auteur 
dan niet aan een overzicht van de historische 
gebeurtenissen uit de regio. 

Het verhaal begint in de ijstijd, een periode 
waarin grote delen van Brabant gevormd 
werden. Met name de ontstaansgeschiede
nis van het zandgebied, het belangrijke ken
merk van de Loonse en Drunense Duinen, 
wordt op begrijpelijke wijze uit de doeken 
gedaan. Na het ontstaan van het landschap 
geeft Toorians in de volgende hoofdstuk
ken aan hoe de invloeden van de mens het 
landschap bepaald en veranderd hebben. 
Uit de vroegste tijden noemt hij grafheuvels 
en urnenvelden, maar ook de oudste neder
zettingen en Romeinse tempels. Duidelijk 
wordt dat het hart van de auteur bij de mid
deleeuwen ligt. Meer dan de helft van het 
boek gaat over deze periode. Op zich niet 
erg, want juist dit deel van de geschiedenis 
van Midden-Brabant is in eerdere publicaties 
minder goed beschreven. 

In het hoofdstuk over de strijd tegen het wa
ter gaat de auteur weer meer in op de zicht
bare restanten in het landschap van meer ge
ologische aard. Toch wordt het verhaal over 
het landschap op veel plaatsen in het boek 
onderbroken door verhalen die inzoomen 
op gebeurtenissen van meer politieke aard: 
wie bezat jurisdictie en bepaalde zo hoe de 
gemeenschap zich binnen de landschap

pelijke omgeving gedroeg. Grensgeschillen, 
oorlogen en erfenisperikelen bij kerkelijke en 
wereldlijke instellingen, adellijke families en 
grootgrondbezitters komen in het boek her
haaldelijk voorbij. 

De achttiende, negentiende en twintigste 
eeuw wordt her en der aangestipt maar niet 
zo uitgebreid beschreven. Van de ene kant 
begrijpelijk, omdat het landschap in de eer
dere periodes meer veranderd is dan in de 
latere eeuwen. Ook is over die tijd al meer 
geschreven in andere publicaties. Aan de an
dere kant is het toch jammer dat Toorians die 
periode niet net zo boeiend en uitgebreid be
schreven heeft. Het boek zou daardoor nog 
meer aan kracht winnen als een standaard
werk voor de regio. Op één punt schiet het 
boek enigszins tekort: de verantwoording. 
Achter in het boek is een literatuurlijst opge
nomen, maar helaas wordt vanuit het verhaal 
niet naar de bronnen verwezen. Daardoor 
wordt het lastig om feiten en beweringen te
rug te zoeken in andere publicaties. 

Zandloper draagt niet alleen bij aan de ge
schiedschrijving van Loon op Zand of de 
Loonse en Drunense Duinen; ook (delen van) 
de geschiedenis van Tilburg en van de ande
re aan de duinen grenzen gemeenten wordt 
beschreven. Daarnaast is het verhaal ook 
'aangekleed' met mooie afbeeldingen, som
mige historisch en andere weer zeer recent. 
Ook de figuren uit de theaterwandeltochten 
zijn in het boek terug te vinden. 
Wie, ten slotte, aan boek en afbeeldingen 
nog niet genoeg heeft, kan zelf een van de 
vijf wandelroutes uit het boek lopen en zo 
de boeiende geschiedenis van de Loonse en 
Drunense duinen ervaren. 

John Boeren 

Lauran Toorians, Zandloper, Landschap en 
geschiedenis van Nationaal Park De Loonse 
en Drunense Duinen en omgeving (Tilburg, 
Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 2008), 
296 biz., geb., ISBN 978-90-70641-83-2, 
Prijs €19,50. 

Wat iedere Tilburger van Tilburg 
zou moeten weten 

Geschiedenis leert ons waarom dingen gin
gen zoals ze gegaan zijn. Gewapend met 
deze kennis kunnen we misschien voor
komen dat de geschiedenis zich herhaalt. 
Omdat Nederlandse scholieren te weinig 
weten van geschiedenis adviseerde de 
Onderwijsraad in het voorjaar van 2005 een 
canon samen te stellen van de vaderlandse 
geschiedenis. Dat overigens ook volwasse

nen een verbijsterend gebrek aan historisch 
besef hebben bleek een half jaar eerder al, 
toen televisiekijkend Nederland Pim Fortuijn 
uitriep tot Grootste Nederlander Aller Tijden. 
Eind 2006 werd de Nederlandse canon of
ficieel gepresenteerd. In vijftig 'vensters' 
kregen de belangrijkste personen en ge
beurtenissen uit onze vaderlandse geschie
denis hierin een plaats. Het verschijnen van 
de nationale canon was voor de Stichting 
tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed en de 
Stichting Tilburgse Taol aanleiding om ook 
de vijftig belangrijkste historische gebeurte
nissen vast te leggen van Tilburg, het dorp 
midden op de hei, via het water niet, en over 
land slecht bereikbaar, dat zich desondanks 
kon ontwikkelen tot een van de belangrijkste 
industriesteden van Nederland. In samen
werking met Cultuur in School Tilburg (CiST) 
en met het Stadsmuseum Tilburg, dat de co
ördinat ie en productie op zich nam, ontstond 
een prettig leesbaar, fraai vormgegeven 
en zeer rijk geï l lust reerd boek. De canon is 
ingebed in een groot opgezet educatief pro
ject, bedoeld voor leerlingen van het basis
onderwijs (vanaf groep 5) en het voortgezet 
onderwijs. Naast het boek, dat bedoeld is als 
handleiding voor docenten, verschijnen er 
jaarlijks lesbrieven over bepaalde thema's uit 
het boek, en verder is er een schoolplaat ge
maakt in de vorm van een poster, waarop de 
vijftig 'vensters' van de canon zijn afgebeeld. 

In tegenstelling tot de nationale canon, 
waarbij vrij strikt gefocust wordt op min of 
meer afgebakende onderwerpen, worden in 
de Tilburgse canon de 'vensters' wijd open
gezet. Ook de dimensie tijd speelt een be
langrijke rol. Het hoofdthema van elk venster 
is weliswaar gekoppeld aan een specifiek 
jaartal, maar niet alleen wordt van hieruit 
(soms via tussenstappen) een verbinding 
gelegd met het heden, er wordt ook terug
gegrepen naar eerdere gebeurtenissen. Door 
deze werkwijze wordt het hoofdthema in een 
bredere context geplaatst en ontstaat er een 
echt 'verhaal'. Zo wordt het venster 'verkeer' 
gesitueerd in 1822 omdat toen begonnen 
werd met de aanleg van de Bredaseweg. Het 
verhaal begint echter al in 1659, bij de be
strating van de Heuvelstraat, en het eindigt 
pas in 2003 bij het gereedkomen van station 
Reeshof. Beelden vormen steeds een es
sentieel onderdeel: de verhalen worden niet 
alleen in ruime mate ondersteund door histo
rische afbeeldingen, maar ook door heden
daagse foto's van plaatsen waar het verleden 
nog steeds (of opnieuw) zichtbaar is. 
Het eerste wat je doet als zo'n canon ver
schijnt, is doorbladeren. Wat staat er wel in, 
en wat niet? Welke afwegingen hebben de 
auteurs gemaakt bij hun keuze? De canon 



is daarom zelf ook een 'venster': hij laat ons 
zien w;at de auteurs op dit moment relevant 
vinden; hoe zij met de huidige kennis histori
sche gebeurtenissen interpreteren. Mocht er 
over pakweg honderd jaar weer een Tilburgse 
canon verschijnen, dan zal die waarschijnlijk 
op een aantal punten afwijken van de huidi
ge. De romantisch ingestelde koning Willem 
II, die zich als protestant in het katholieke 
Tilburg meer thuisvoelde dan in de hofstad; 
Marietje Kessels, die op elfjarige leeftijd het 
slachtoffer werd van een lustmoord, ge
pleegd in een kerk; Coba Pulskens, die tij
dens de Tweede Wereldoorlog onderduikers 
en geallieerde piloten in haar huis verborg, 
en die dit met haar leven moest bekopen. Zij 
zullen er ongetwijfeld weer in staan. Het zijn 
onaantastbare symbolen geworden, want 
voor eeuwig verankerd in het collectieve ge
heugen van de Tilburgers. Maar de plaatsen 
van Guus Meeuwis en Krezip zullen tegen die 
tijd vermoedelijk ingenomen zijn door nieu
we, eigentijdse idolen. Peerke Donders, de 
zaligverklaarde priester die naar Suriname 
ging om leprozen te helpen kreeg geen ei
gen 'venster', maar hij figureert wel in het 
laatste verhaal. Wie we moeten missen in de 
canon is een verre verwant van Peerke, de 
wereldberoemde oogheelkundige Franciscus 
Cornelis Donders, door een van de auteurs 
van de canon op de Tilburgse scheurkalen
der van 2006 nog aangeduid als 'misschien 
de grootste Tilburger aller tijden'. Wel vinden 
we (op pagina 114) een foto van de gedenk
steen - met tekst van Nicolaas Beets - die 
is aangebracht aan het geboortehuis van 
Franciscus Donders aan de Nieuwlandstraat. 
De Tilburgse canon begint in de prehistorie. 
Aan het eind van de laatste ijstijd liepen er 
op de plaats waar nu Tilburg ligt, al jagerver
zamelaars rond. Het eerste venster toont ons 
een platte steen met een gat erin. Het is een 
'zoemsteen' uit de middensteentijd, meer 
dan zeven en een half duizend jaar oud. Een 
onvervalst voorbeeld van vroege volkscul
tuur en het tastbare bewijs dat onze verre 
voorouders zich niet alleen bezighielden met 
de instandhouding van de soort, maar zich 
ook al overgaven aan schijnbaar nutteloze 
activiteiten. Uit didactisch oogpunt bezien is 
de zoemsteen goed gekozen, want zo'n pre
historische mp3-speler beklijft beter dan een 
vuurstenen pijlpunt of schrabber, waarvan 
er op wat nu industrieterrein Kraaiven heet, 
tienduizenden zijn opgegraven. 
Vele millennia later, anno Domini 709, komt 
de naam van de huidige stad voor het eerst 
in een akte voor in de Latijnse meervouds
vorm: Actum Tilliburgis. Vervolgens moeten 
we nog eens ruim 450 jaar wachten, voordat 
Tilburg definitief een plaats verwerft in de 
geschreven bronnen. In de veertiende eeuw 

behoorde Tilburg tot het machtige hertog
dom Brabant, waar toen al een vrouw aan 
de top was: hertogin Johanna van Brabant. 
Door belening werd Tilburg een heerlijkheid, 
en tot aan de Franse tijd zou dat zo blijven. 
Jammer is wel, dat bij het begrip heerlijkheid 
niet expliciet vermeld wordt dat het hierbij 
gaat om een bestuursvorm (waaraan aller
lei rechten verbonden zijn), en niet om een 
eigendom. Het laatste 'kasteel' waar de he
ren van Tilburg verbleven, werd in 1859 ge
sloopt. Dertig jaar geleden werd er op deze 
plek archeologisch onderzoek verricht. Als 
blijvende herinnering aan het kasteel zijn de 
contouren van de blootgelegde fundamenten 
nu in de vorm van opgemetselde muurtjes 
zichtbaar gemaakt. 

Aan de bedrijfstak die Tilburg groot maakte, 
de textielindustrie, zijn vier 'vensters' gewijd; 
die over kinderarbeid en de opkomst van de 
arbeidersbeweging niet meegerekend. De 
bereiding van wollen stoffen, ooit begonnen 
als nevenactiviteit van het karige boerenbe
staan, vormde al vanaf de late middeleeu
wen naast de landbouw een belangrijke bron 
van inkomsten. Via de vijftiende-eeuwse 
vollers en het achttiende-eeuwse fabrieks-
huis leidt de canon ons naar de industr ië le 
revolutie aan het begin van de negentiende 
eeuw. De ondergang van de textielindustrie, 
in de tweede helft van de twintigste eeuw, 
was een sociaaleconomisch drama van on
gekende omvang. In een tijdsbestek van nog 
geen twintig jaar verloren duizenden arbei
ders hun baan, en voor velen van hen was er 
geen uitzicht (meer) op ander werk. De ironie 
wil dat de opening van het textielmuseum, dit 
jaar precies vijftig jaar geleden, plaatsvond 
op een moment waarop de eerste tekenen 
van de totale ineenstorting van de Tilburgse 
textielindustrie zichtbaar werden. Pas tegen 
het eind van de twintigste eeuw kwam het 
economisch herstel. Thans is ongeveer drie
kwart van de Tilburgse beroepsbevolking 
werkzaam in de dienstensector. De auteurs 
vragen zich hierbij - terecht - af of er niet 

opnieuw sprake is van een economische mo
nocultuur. 

Tot de dienstensector behoort ook het onder
wijs; veel mensen vinden werk in de talrijke 
onderwijsinstellingen in Tilburg. Niet voor 
niets is Tilburg al vele jaren het belangrijkste 
onderwijscentrum van Zuid-Nederland. Dat 
gaat terug tot 1918, toen de R.K. Leergangen 
(later opgegaan in Fontys) zich in Tilburg 
vestigde. In 1927 kreeg Tilburg ook een ho
geschool, thans de Universiteit van Tilburg. 
Maar eigenlijk begon het al met de stichting 
van de congregaties van de Zusters van 
Liefde in 1832 en de Fraters van Tilburg in 
1844. Het waren vooral de fraters, die met 
hun lesmethoden en het drukken en uitgeven 
van schoolboeken voor het katholiek onder
wijs landelijk grote bekendheid verwierven. 
De canon schenkt verder aandacht aan uit
eenlopende thema's als de gezondheidszorg, 
het kerkelijk leven, de Eerste en Tweede 
Wereldoorlog, kunst en cultuur, sport, ker
mis, carnaval en de eerste gastarbeiders. 

Het laatste venster is getiteld: 'De T van 
Tilburg'. Het is tevens een opmaat naar het 
jaar 2009, waarin het precies tweehonderd 
jaar geleden zal zijn dat Peerke Donders 
werd geboren en de eerste koning van 
Nederland, 'van Fransen bloet', Tilburg tot 
stad verhief. De 'T' van Tilburg is daarom 
ook een beetje de 'T' van 'toekomst'. Maar 
toekomst is, zoals we weten, niets anders 
dan uitgestelde geschiedenis. 

Eén kleine onvolkomenheid mag niet onver
meld blijven: wanneer je iets opzoekt in de 
inhoudsopgave kom je op de verkeerde pa
gina uit. De eerste keer denk je nog dat je 
niet goed gekeken hebt, maar er blijkt een 
systeem achter te zitten. Het probleem is op 
te lossen door bij iedere paginaverwijzing 
twee op te tellen. 

Rob van Putten 

Joep Eijkens, Jeroen Ketelaars, Ronald 
Peeters, Ed Schilders, Paul Spapens, Jan 
Stads, Gerard Steijns, De historische ca
non van Tiiburg in vijftig verhaten (Tilburg, 
Stadsmuseum Tilburg, 2008), Stadsmuseum 
Tilburg Cahier 6, 166 biz., geïl l . , ISBN 978-
90-77643-06-8, €14,95. 
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