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Ten geleide
In dit tweede nummer van 1997 heeft de redactie drie bijdragen opgenomen die sterk uiteenlopend van aard zijn.
Joep Eijkens kwam op het spoor van het filmwerk van de bekende
Tilburgse fotograaf Gérard Veldman, die gevestigd was op de Heuvel.
Eijkens geeft een overzicht van het werk van Veldman, die zijn zaak in
1910 heeft gevestigd. Een deel van het door Veldman onder de naam
Parcivalfilm geproduceerde materiaal is aanwezig op het Gemeentearchief Tilburg. Fragmenten zijn ondermeer gebruikt bij de videoproductie 'Terugblik Tilburg'.
Jan Trommelen geeft een beschrijving van de Sint Dionysiuskerk in de
eerste helft van de zestiende eeuw. Het betreft de kerk die ten gevolge
van de oorlogshandelingen gedurende de Tachtigjarige Oorlog op 15
april 1595 geheel afbrandde. De rekening die opgemaakt werd na de
brand geeft niet alleen een beeld van de verwoesting en de kosten, maar
ook hoe de kerk eruit gezien moet hebben.
Jos van Schilt geeft een globaal overzicht over de opkomst en de modernisering van de keuring van voedsel in Tilburg in de negentiende een
twintigste eeuw. De Gemeentelijke Keuringsdienst van waren en de
ontwikkeling van het Gemeente Slachthuis komen hierbij aan de orde.
In Tilburg Kort zoals gebruikelijk uitgebreid aandacht voor nieuwe publikaties op het gebied van geschiedenis, monumenten en cultuur in
Tilburg.
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Gérard Veldman, een
Brabantse 'filmpionier'
De Hitchcock van het Zuiden
Joep E i j k e n s *

Jarenlang heeft mevrouw Caroline

*Joep Eijkens (Tilburg, 1951)
studeerde geschiedenis
in Nijmegen. Hij is werk-

Veldman niet meer omgekeken naar al

zaam als redacteur bij

die paperassen en spullen uit de tijd toen

het Brabants Dagblad.
Hij publiceerde eerder in
'Tilburg' (1996).

haar man nog aan de weg timmerde als
cineast en producent van talloze films.
Het was eigenlijk door een telefoontje
van een journalist 'of ze nog filmbeelden
had van de H. Hartstoet' dat het
verleden weer begon te trekken. Een gesprek over de Brabantse 'filmpionier'

Een foto uit de tijd dat
Gérard

over de
Meisjesbescherming.
Vooraan zitten
J.G.J.

v.l.n.r.:
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Veldman (bij de

camera) een film maakte

de heer Maas en

F. Kuijsten,

directeur van
de VCZ.

(Coll. mevr. C.

Veldman,
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S

oms is het niet meer duidelijk of het gesprek over mevrouw Veldman gaat of
over haar overleden man, Gérard. Ze
hebben ook zo intens samengeleefd. Sommigen dachten dan wel dat zij er was voor de lekkere koffie en verder voor de kinderen, maar
die wisten niet wat er zich allemaal achter de

schermen afspeelde van de firma. Die zagen
niet dat de echtelieden 's avonds, als de fotowinkel op de Heuvel dicht was, nog hard aan
het werk waren aan een filmopdracht. Die zagen niet hoe Gérard 's morgens vroeg in de
auto stapte om een filmprojector te gaan verkopen aan een of andere missiecongregatie i n
den lande.
Het is eigenlijk pas sinds twee jaar terug dat de
88-jarige weduwe er weer mee bezig is, met
het levenswerk van haar man als pionier van
de film in Brabant, zoals zij zegt. "Na zijn dood
in 1969 hoefde het voor mij niet meer. Het was
allemaal heel intens geweest, maar veel te
kort. Jarenlang heb ik er niet meer naar gekeken, naar de foto's van toen, de prachtige recensies, de brieven." Maar toen ze gebeld
werd door een journalist die op zoek was naar
oude filmbeelden over de H . Hartstoet i n
Tilburg, is ze alles toch weer eens voor de dag
gaan halen.
Bij onze eerste ontmoeting is de ordening van
het archief nog niet klaar. Wel heeft ze alvast
een soort levensschets van haar man op papier
gezet. N u ja, levensschets, de geboorte en
dood ontbreken op de drie velletjes papier, het
gaat meer om een beknopte samenvatting van
een opmerkelijke carrière. Maar natuurlijk kan
zij mondeling veel toelichten, en dat doet ze
graag en uitvoerig. Heel af en toe valt nog op
dat Duits haar moedertaal was. Wonderlijk
dat er tachtigers zijn die zich nog zoveel kunnen herirmeren.
Het is een beetje het verhaal van een idealist
die ten onder is gegaan aan zijn ideaal. Maar
dat zijn niet haar woorden. A l laat ze zich op
zeker moment ontvallen: "Als we dat filmen
niet hadden gehad, waren we schatrijk geworden." En als je alleen al ziet hoe Gérard Veldman als jongeman van 25 jaar voor de Heuvelse kerk zijn sjieke automobiel laat inzegenen,
dan geloof je haar meteen. Wie kon zich in
1938 de luxe van zo'n voertuig permitteren?
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Fotozaak
Gérard Veldman werd geboren in 1913, drie
jaar nadat zijn vader aan de Heuvel een fotozaak had geopend. A l jong werd hij aangetrokken door het toen nog jonge fenomeen
film. Hij zat bij de fraters op de Andreasschool
toen hij begon te experimenteren met tekenfilmpjes: van Mickey Mousjes die in beweging
kwamen bij het doorbladeren van zijn agenda.
"Later werd zo'n tekenfilmpje gebruikt om
een echte film in te leiden", vertelt mevrouw
Veldman: "Op een draaibare trommel getekend, trokken deze figuren een gordijn open.
Daarachter kwam dan de gebeurtenis tevoorschijn die hij gefilmd had, zoals 'Ons huwelijk', 'Onze eerste baby' of 'Jan doet zijn eerste
H . Communie'."
Tot zijn beste klanten hoorden aanvankelijk
Tilburgse fabrikantenfamilies. "Dan filmde hij
bijvoorbeeld 's morgens de huwelijksmis terwijl zijn vader de bruidsfoto's deed. Hij ontwikkelde zelf de films. En dan konden de
mensen 's avonds bij het diner al de film zien.
Dat was altijd een reuzensucces."
Het duurde niet lang voordat Veldman, inmiddels overgestapt op 16 mm-camera's, d i verse opdrachten kreeg in de commerciële
sfeer. Van voor de oorlog herinnert zijn vrouw
zich onder meer films voor de Tilburgse Textieltentoonstelling in 1934 en de Tilburgse
Middenstandstentoonstelling in 1936. Van de
daaropvolgende jaren dateren diverse in opdracht gemaakte films, waaronder een verfilming van gedeeltes van een openluchtspel
over Peerke Donders, en films over 'Tijdspassering in werkloosheid', het Tilburgse WitGele Kruis en de Meisjesbescherming. Mevrouw Veldman vertelt dat de laatstgenoemde

films grotendeels live opgenomen waren. "Dat
betekende wel dat er stukken in zaten die vanwege de privacy weg moesten. Dat filmoverschot werd van filmbeelden ontdaan en diende weer als aanloopband voor de huurfilms."
Want inmiddels verkocht en verhuurde Veldman niet alleen filmprojectoren maar had hij
ook een filmverhuurbedrijf opgezet. Vaste klanten waren onder meer kostscholen, herstellingsoorden en internaten, zoals St. Louis in
Oudenbosch en De Ruwenberg in St.-Michielsgestel. Tot de spannendste films hoorden 'De
knellende hand', 'Bloedgroep 4' en '1 was a spy'.
Die laatste rolprent werd trouwens wel heel
letterlijk een spannende film, zo blijkt uit de
oorlogsherinneringen van mevrouw Veldman.
'Deutschfeindlich'
Bij het uitbreken van de oorlog was Veldman
als diensplichtig militair gelegerd nabij de
Maas. Na de capitulatie dook hij onder, keerde
begin juni 1940 op tijd terug om de geboorte
van zijn eerste kind mee te maken en dook
weer onder, zo vertelt zijn vrouw. Wel ging hij
weer aan de slag met de filmverhuur. Dat ging
goed tot die dag in juli 1942, toen hij een bevel
kreeg om naar het hoofdkwartier van de Ortskommandant in Den Bosch te komen en de
film ' I was a Spy' mee te brengen. Mevrouw
Veldman kan zich nog herinneren dat ze naar
de Zusters Visitatie in de Zwijsenstraat is gegaan om te offeren en te vragen voor hen te
bidden. "En onderweg naar Den Bosch zaten
we ook vurig rozenhoedjes te bidden."
Het verhoor op de Ortskommandantur verliep
tergend langzaam. Hoe had Veldman het gewaagd om deze 'deutschfeindlichen' film te
draaien? Zijn vrouw buitte haar Duitse af-

komst en taal meteen uit en merkte op dat het
enkel om een spannende film ging, zonder enige verdere bedoeling. Om een lang verhaal kort
te houden: ze kwamen met de schrik vrij maar
moesten de gewraakte film wel achterlaten.
Brabantfilm
Na de oorlog werd het filmen voor Veldman
steeds belangrijker naast het runnen van de fotozaak op de Heuvel. Er was voortaan sprake
van een filmbedrijf, luisterend naar de naam
Brabantfilm en Brabant Filmverhuur. Dat Veldman bepaald met zijn tijd meeging en van vele
markten thuis was, blijkt uit het feit dat hij i n
1945 ook begon te werken met geluidsbanden.
"Die maakte hij voor de 'Vofem'", aldus mevrouw Veldman. "Dat was een vereniging voor
ouders en familie van emigranten. Op die geluidsband spraken familieleden de groeten en
nieuwjaarswensen in en 'Vofem' zorgde er
dan voor dat de band afgedraaid werd voor de
emigranten in het buitenland."
Nog datzelfde jaar kreeg Veldman van de afdeling Repatriëring van het ministerie van
Sociale Zaken de opdracht om samen met een
Haagse firma een film te maken over de problematiek van uit het buitenland terugkerende
Nederlanders die voor het oorlogsgeweld gevlucht waren. Dat werd: 'Reizigers tegen w i l
en dank'. " I n 1946 kwam het tweede deel uit",
vertelt mevrouw Veldman. Zij ziet een duidelijk verband tussen het succes van deze film en
diverse opdrachten die haar man in de daaropvolgende jaren kreeg i n de commerciële en
voorlichtende sfeer, onder meer voor het Poly-
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goonjournaal, KRO en NCRV.
Parcival
Kon Veldman voor de productie aanvankelijk
nog terugvallen op zijn eigen personeel van de
Foto- en Filmhandel op de Heuvel, op den
duur kwamen er zoveel opdrachten dat er
apart personeel moest aangetrokken worden.
Jos van Ostade en Didier van Koekenberg waren zijn belangrijkste medewerkers.
Begin jaren vijftig al veranderde het Tilburgse
filmbedrijf van naam: van Brabantfilm naar
het minder regionaal klinkende Parcivalfilm;
begrijpelijk omdat men het toch vooral van
opdrachten uit de Randstad moest hebben.
Zowel die naamsverandering als de komst van
nieuwe mensen zorgden voor veel wrijving
onder de oudgedienden. Vooral toen bleek dat
de nieuwkomers zo'n beetje sterallures kregen
en de baas dachten te kunnen spelen over het
voetvolk. Dat probleem speelde vooral bij
speelfilms. Want ook aan dat moeilijke genre
waagde Veldman zich. Hij was er zelfs al eind
veertiger jaren mee begonnen.
Jeugdfilm
Zijn vrouw herinnert zich met veel plezier hoe
de eerste speelfilm gemaakt werd, een jeugdfilm: "Er kwam op zeker moment een pater uit
Leiden die graag zijn boek 'De club van de
zwarte panter' verfilmd wilde zien." Ze doelt
op de franciscaan Raymond Van Sasse van
IJsselt, directeur van een Don Bosco-huis in
Leiden. "Er speelden ook jongens van dat huis
mee. Die hebben bij ons een tijdje gelogeerd.
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En wie moest ervoor zorgen? Caroline. En wie
zal het betalen, zoete lieve gerritje? Maar er
werd zoveel gelachen dat we het niet graag
hadden willen missen."
De film kwam uit i n 1950 en werd met name i n
het katholieke kamp goed ontvangen. 'Geen
praat, maar daad' kopte de Maasbode die
daarmee aangaf dat het goed was dat ook de
katholieken zelf jeugdfilms gingen maken.
Andere kranten waren terughoudender of
minder lovend. De ene recensent noemde de
film 'geen onverdeeld succes', een ander sprak
van 'een moedige poging tot een jeugdfilm',
terwijl de gezaghebbende B.J. Bertina de benadering veel te ouderwets vond.
Veldman liet zich niet ontmoedigen en begon
twee jaar later aan een nieuwe jeugdfilm, 'Het
geheim van de Valckenhorst', wederom onder
regie van pater Van Sasse van IJsselt. De film
kreeg een betere pers. Maar daarna bleef het
wat Veldman betreft jarenlang stil op het
speelfilmfront. Er moest geld verdiend worden in de opdrachtsfeer.

Bij het 50-jarig bestaan van
de firma

Veldman

portretteerde een van de
personeelsleden

zijn

directeur als een soort
tweede
(Coll. mevr. C.

Hitchcock
Veldman,
Tilburg).

Van de lange lijst die mevrouw Veldman opgesteld heeft, kunnen onder meer genoemd
worden diverse edities van de Tulpenrally en
de 'Politie Brabant Rit', een voorlichtingsfilm
voor de Voedingsraad, documentaires over
het wereldkampioenschap ploegen i n Uppsala, de trekkerkampioenschappen i n Franeker en over het Mariagenadeoord Beauraing,

bijdragen voor het tweewekelijks Journaal van
de Christelijke Film Actie (Cefa), een instructiefilm over voetbalclub Noad, een 'breedbeeld'-kleurenfilm over de H . Hartstoet i n
Tilburg in 1959 en - datzelfde jaar nog - drie
'bijbelse documentaires' opgenomen i n Israël
en Jordanië.
Vermeldenswaardig is verder dat Veldman
tussen de bedrijven door ook een stukje verandering i n de ruimtelijke ordening van Tilburg
heeft weten vast te leggen. Zo maakte hij filmopnamen van de afbraak van het oude station
en het oude stadhuis en het heien van palen
voor de nieuwe stadsschouwburg. Opmerkelijk moeten ook de beelden zijn geweest van
zo'n honderd fietsers die voor gesloten overwegbomen de 'laatste gelijkvloerse' trein zagen passeren voordat Tilburg hoogspoor
kreeg.
Karikatuur
In 1960 bestond het Tilburgse foto- en filmbedrijf vijftig jaar en dat werd flink gevierd. Op
het bewaard gebleven feestprogramma staat
de op zichzelf al vrij lijvige Veldman afgebeeld
als karikatuur van Hitchcock. Het was een
grap van het personeel i n de fotozaak, maar
wel een grap met een serieuze ondertoon.
Mevrouw Veldman: "Men wilde daarmee zeggen: i n het westen van het land kijken ze neer
op wat wij hier i n het zuiden doen maar wij
hebben hier wel een eigen Hitchcock." Ja, er
waren pogingen ondernomen om Veldman
naar de Randstad te halen. "Maar mijn man
wilde i n het zuiden blijven. Hier zat zijn zaak.
En daar moest ook het filmen van betaald worden."
Het was ook i n 1960 dat 'Parcival' weer aan
een nieuwe jeugdfilm begon, ditmaal op 35
mm-formaat en i n opdracht van de Cefa.
'Kwikkie' was de werktitel. Het Nieuwsblad
van het Zuiden bracht het nieuws en plaatste
er een foto bij van de gemoedelijk lachende
Veldman tussen 'cameraman-regisseur' Van
Koekenberg en regisseur Jef van der Heijden.
"Filmen is altijd mijn hobby geweest", vertelt
de dan 46-jarige Parcival-directeur tegen de
verslaggever. "'Kwikkie' is onze éérste speelfilm die straks i n bioscopen in binnen- en buitenland te zien zal zijn." Onder een andere titel - 'De laatste passagier' - ging de film op 6
april 1961 i n première.
In 1963 kwam 'Fietsen naar de Maan' van Jef
van der Heijden uit. Het was de laatste speelfilm waar Veldman als producent bij betrokken was, aldus zijn weduwe.
TV-spotjes
Veldman had sinds eind vijftiger jaren een
filmlaboratorium nabij café Dongewijk. Trianon was de naam. Daarnaast kocht hij i n 1961
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een complex aan de Goirlesedijk in Hilvarenbeek. Het gebouw, dat i n 1958 nog dienst
had gedaan als paviljoen van Kodak op de
Wereldtentoonstelling te Brussel, kreeg de
naam Hilvariastudio en was bedoeld om
speelfilms op te nemen. Maar het liep allemaal
anders. Mevrouw Veldman vertelt over de
verkoop van de Hilvariastudio, de wegvallende opdrachten voor de Nederlandse Onderwijs Film én het vertrek van cameraman-regisseur Didier van Koekenberg: "Die werd weggekocht door de NCRV. Een zware slag voor
mijn man, want het was zijn belangrijkste medewerker."
Inmiddels was het filmlaboratorium nabij
Dongewijk uitgebreid met een studio. Hier begon Veldman vanaf 1965 tv-spotjes op te nemen, onder meer voor 'Hunter Mode' en
'Bums dwarsgebakken'. De opbrengst was
lang niet toereikend om Parcival draaiende te
houden. De fotozaak zorgde nog altijd voor de
meeste inkomsten. Een op den duur onhoudbare situatie.
De Tilburgse filmproducent begon ook te sukkelen met zijn gezondheid. Maar hij bleef volhouden met onverwoestbaar optimisme. " I k
heb hem altijd moeten temperen", zegt zijn
vrouw. "Maar dan zei hij weer: tegenslagen
zijn er om te overwinnen, dat hebben we toch
altijd gedaan, Caroline?" Even worden de
emoties haar te machtig, ze krijgt tranen i n
haar ogen. "Op dringend aanraden van onze
dokter hebben we i n 1968 'Trianon' verkocht.
We zijn verhuisd naar een flat i n de binnenstad. Het was de bedoeling dat w i j rustig de
foto- en filmzaak voort zouden zetten i n de

Juliana van Stolbergstraat. Maar het heeft niet
lang mogen duren. Mijn man is al op 22 april
1969 overleden."
Waar zijn eigenlijk alle films gebleven? Mevrouw Veldman weet het niet. Ze heeft wel gezien dat op het Tilburgse gemeentearchief nog
wat filmmateriaal ligt, onder meer beelden
van de H . Hartprocessie en Oranjefeesten. En
er zullen misschien nog huwelijksfilms bewaard zijn door een of andere fabrikantenfamilie. Maar gezien de kwetsbaarheid van het
materiaal zullen de meeste films op den duur
wel voorgoed verloren gaan. " I k probeer er in
elk geval zoveel mogelijk nog van te achterhalen, misschien helpt dit artikel wel", zegt mevrouw Veldman. "Men heeft mij nog wel eens
gevraagd om het firmalogo met de Parcivalridder te mogen overnemen, maar ik kon dit
niet toestaan. Want deze naam is met mijn
man verbonden."
Noot van de redactie: Na de dood van G. Veldman werd door
gerechtsdeurwaarder
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De Sint Dionysius kerk
Beschrijving van deze kerk zoals
die was in de eerste helft van de
zestiende eeuw
Jan

Trommelen

Op de huidige Oude Markt heeft van de
twaalfde eeuw af een kerk gestaan. De
mogelijke stichter van deze kerk is geweest Giselbert, die we in oorkonden van
de tweede helft van bovengenoemde
eeuw tegenkomen als heer van Tilburg.^
Hij stichtte deze kerk als hofkapel op een
hoog punt van Tilburg aan de noordoostkant van zijn goed, het Goet ter Rijt.^
Wanneer de stichtingsdatum van de kerk
precies was, is niet bekend, maar we kunnen wel een schatting maken.

De oude parochiekerk
Dionysius

Sint

aan de Oude

Markt op een aquarel door
jandeBeijer

uit 1742. Op

de achtergrond de
toegangspoort tot het
kerkhof dat toen nog rond
de kerk was gelegen.
(Part. coll.

Tilburg).

O

p 2 oktober 1192 oorkondt de zoon
van Giselbert, ook genaamd Giselbert,
met zijn moeder Alaysa, dat hij een
kerk sticht voor zijn lieden in Helvoirt, welke
kerk een dochterkerk zal zijn van de parochiekerk van Oost-Tilburg. Zijn vader is daarbij
getuige.^ Laten we daarom de stichter van die
kerk in Helvoirt Giselbert I I noemen. Deze
Giselbert I I doet hiermede kennelijk een daad
van meerderjarigheid, dat w i l zeggen dat hij
25 jaar is geworden. Hij was als oudste zoon
dus geboren in 1167. De laatst mogelijke huwelijksdatum van Giselbert I zal dus januari
1167 zijn geweest. Dat w i l zeggen, dat de hofkapel toegewijd aan Sint Dionysius op zijn
vroegst in ongeveer 1167 zal zijn gebouwd.
Hoe dit kerkje er uitgezien heeft, is niet be-
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kend. Het kan best een eenvoudig gebouwtje
zijn geweest, opgetrokken zoals de meeste
huizen van die tijd in fistelwerk, dat w i l zeggen meerdere houten gebinten, waarvan de
tussenruimte met vlechtwerk van takken was
dichtgemaakt en aan de binnen- en buitenzijde
afgedicht met leem. Dat Giselbert zijn kapel
van steen heeft laten maken is ook nog mogelijk.
Deze kapel kan bovendien nog in de loop van
de eeuwen verbeterd en vergroot zijn geweest
en dienstgedaan hebben als hulpkerk van de
parochiekerk die gelegen was bij het Hagelkruis*, hulpkerk ten behoeve van de inwoners
van Heuvel en Korvel.
Uiteindelijk besloot men om een nieuwe Sint
Dionysiuskerk te bouwen op de plaats van het
oude kerkje op het Goet ter Rijt. Ten behoeve
van die bouw verkregen de kerkmeesters op
22 juni 1465 verlof van het bisdom om goederen van de kerk te verkopen.^ Op de feestdag
van de patroonheilige in 1483 werd deze nieu-

we kerk geconsacreerd door de wijbisschop
van Kamerijk. De bisschopszetel van Luik, tot
welk diocees Tilburg behoorde, was in die dagen vacant.* Toch was alles nog niet klaar in de
nieuwe kerk, want nog in 1522 werd de grote
klok gegoten, waarvoor de Heilig Geestmeesters (armenzorg), de Gezworenen (beheerders
van de gemeenschappelijke gronden), de Rekenmeesters en andere notabele ingezetenen
van Tilburg voor de kerkmeesters borg stonden voor de kosten van deze klok, 'nu ierstwerjf ghegoten zijnde'7
Van deze kerk zijn geen afbeeldingen of beschrijvingen bekend, hoewel we toch wel enkele bijzonderheden weten. In de schepenprotocollen tussen 1530 en 1560 worden in verscheidene akten de altaren vermeld die onze
kerk rijk was.
De nieuwe kerk brandde geheel af op 15 april
1595. Deze brand was het gevolg van oorlogshandelingen gedurende de 80-jarige oorlog.

Latijnse school.^° De kapellen staken verder
naar het zuiden uit dan de zijbeuk. Een bezoek
aan de kerk van Baarle-Hertog kan ene goede
indruk geven, hoe zo'n kerk met kapellen er
uitziet. Het middenschip rustte op zes pilaren
(zie plattegrond) en het had een gemetseld gewelP\d de "buijck deser kercke".'^ De
zijbeuken, het priesterkoor" en de kapellen^*
waren voorzien van een tongewelf. In de kerk
van Diessen is zo'n tongewelf te zien. Aan de
noordzijde van de kerk tussen westgevel en
zijbeuk was naast het middenschip nog een
ruimte, de afhang genoemd. Deze afhang had
een gestuukt plafond.'^ Het priesterkoor was
diep en hierin bevond zich het praalgraf van
Huijbert van Malsen.^*
In de kerk stond een groot aantal altaren. Van
slechts enkele altaren is de plaats in de kerk
bekend.
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Op de bewuste dag viel een eenheid soldaten
van het Staatse leger, gelegerd in Heusden en
aangevoerd door jonkheer Floris van Brederode, Tilburg binnen. Ijlings werd de gouverneur van Den Bosch, baron Schetz van Grobbendonck. Heer van Tilburg, van de overval i n
kermis gesteld. De burgers die in de buurt van
de kerk woonden, dachten hun bezittingen in
veiligheid te stellen in de kerk. Soldaten die
door Van Grobbendock naar Tilburg waren
gestuurd, verjoegen de Staatse troepen, maar
een deel hiervan had zich verschanst in de
kerk. Om hen te verdrijven staken soldaten
van het Bosch garnizoen de kerk in brand.^ Die
brand moet zeer hevig zijn geweest. Het gehele dak was verbrand en hoogkoor, zijbeuken
en kapellen lagen geheel open. Het gewelf van
het middenschip was intact gebleven, maar de
afhang aan de noordkant was ook helemaal
open. De klokken in de toren waren naar beneden gestort. De kerkmeesters van die tijd hebben een nauwkeurige rekening gemaakt van
de inkomsten en uitgaven bij de wederopbouw van de kerk.^ Deze rekening schetst ons
niet alleen de desolate toestand van de kerk na
de brand, maar zij geeft ook enigszins inzicht
hoe de kerk er uitzag.
Na de wederopbouw van de kerk zijn wel
enkele tekeningen gemaakt in de achttiende
eeuw.
Omdat het kerkgebouw na de grote brand gerestaureerd werd in de oorspronkelijke vorm,
zijn we in staat aan de hand van deze tekeningen en de vermeldingen in de schepenprotocollen toch een beschrijving te geven van de
zestiende-eeuwse kerk.
Het was een Kempisch-gothisch bouwwerk
met twee zijbeuken. Aan de zuidzijde echter,
aan de kant van de Paleisring, bevonden zich
tussen de zijbeuk en de voorgevel drie kapellen en een transept dat dienst heeft gedaan als

1. In het hoogkoor stond natuurlijk het hoofdaltaar, toegewijd aan de H.Dionysius en Sint

Joris.17

2. Mogelijk stond daarin ook het Sacramentsaltaar, waarvoor Jan Willem Verschueren een
erfelijke rente van zes Brabantse guldens gelegateerd had uit en van zijn erfelijke goederen.
Hierop moest wekelijks een H.Mis worden gelezen op donderdag.'^ De brief van de bisschop van Luik, Gregorius van Oostenrijk,
doet ons denken dat het Sacramentsaltaar pas
was opgericht in 1556, maar in het testament
van Laureijs Verschueren van 24 april 1540
wordt 1 carolusgulden vermaakt aan het Sacramentsaltaar, waar iedere Donderdag een
H.Mis wordt gelezen.'^ In het testament van
Ghijsbrecht Jan Backs en zijn vrouw IJke Jan
Wouter Denijs, opgemaakt op 12 mei 1539,
wordt een half m u d rogge aan dit altaar vermaakt.^" Het altaar bestond dus al langer.
3. Het altaar van Sint Sebastiaen stond misschien ook wel in het hoogkoor. Dit altaar zelf
wordt niet direct vermeld, maar wel het gilde
in de kerk van Tilburg enkele keren tussen
1530

en 1560.21

4. Het Onze-Lieve-Vrouwealtaar in het nieuwe koor. Op 2 juni 1439 direct na de hoogmis
kwamen in het koor van de oude kerk bij het
Hagelkruis bijeen Jan Wouter Back Onmaten
en Peter Arnolduszoon, kerkmeesters. Jan van
de Velde en Arnold Nouwen, beheerders van
de goederen van de armenzorg, genoemd de
Tafel van de Heilige Geest, de gezworenen
van Tilburg Thomas Woutgeers, Jan Berijs,
Daniël vanden Sande, Jan die Heerde en
Arnold Amervoert met de ridders Jan Back en
Aert van Broechoven, de priesters Jan, natuurlijke zoon van wijlen Henrick Back en Aert
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van Sonne en nog vele anderen. Deze bijeenkomst had tot doel de oprichting van een
Maria-altaar in de kerk van T i l b u r g . A a n dit
altaar moesten wekelijks vier missen opgedragen worden, namelijk een op zondag, i n de zomer op het zesde uur en in de winter op het
achtste uur, een ander op zaterdag en de overige twee op een doordeweekse dag. Voor de
laatste twee missen mocht de rector van dit altaar de dag en het uur zelf vaststellen. Ten behoeve van een te benoemen "rector" of "altarist" werd een beneficie gesticht van totaal
twaalf en driekwart m u d rogge. De waarde
van een m u d rogge was i n het begin van de
zestiende eeuw ongeveer drie gouden carolusguldens.
Nadat de nieuwe kerk was gereedgekomen,
werd het Maria-altaar geplaatst in de noordelijke zijbeuk. Het werd toen genoemd: het altaar van Onze-Lieve-Vrouw i n het nieuwe
koor. N u werd een zijbeuk ook koor genoemd,
maar waarschijnlijker is, dat dit altaar in de
oude kerk in het hoogkoor stond en dat de
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naam is meeverhuisd naar de Dionysiuskerk.
Dat houdt i n dat in het begin van de vijftiende
eeuw de oude kerk een nieuw hoogkoor had
gekregen.
De noordzijde van de kerk was de donkere
kant. Omdat Eva de oorzaak was van de erfzonde, die duisternis over de mensheid had
gebracht, was de donkere kant de vrouwenkant. Maria had echter het "Licht" gebracht,
dat de erfzonde overwon, daarom stond het
aan haar toegewijde altaar in de noorder zijbeuk.
In een akte van 2 januari 1561 n.st. wordt het
genoemd: het altaar in de zon in de kerk van
T i l b u r g . D i t doet vermoeden dat het onder
een rond raam stond, maar op de tekeningen
van Hendrik Verhees is geen rond raam te bekennen.
Volgens Ferdinand Smulders stond op dit altaar een aangekleed Mariabeeld.^* Smulders
meende dat dit beeld " i n veiligheid" zou zijn
gebracht over de grens, maar het is waarschijnlijker dat dit beeld bij de grote brand van
de kerk in 1595 verdwenen is. Er rest nog een
eigenaardigheid. In het genoemde artikel zegt
Smulders dat Willem Peter Stelaerts in 1419
een mud rogge erfpacht geeft uit een huis aan
de Hoeven (nu Reitse Hoevenstraat). Van dat
mud moest een achtste deel, zijnde twee lopen, betaald worden aan de rector van het
Onze-Lieve-Vrouwealtaar om "onser Vrouwen
beeldt daermede te kleden en te verchieren ende een
lamp daervoor bomende te houden". Dat is vreemd,
want we hebben gezien, dat het Maria-altaar
pas opgericht is i n 1439. Iets dergelijks zien we
ook bij het Sacramentsaltaar.
In de kerk van Broekhoven I staat een vroegzestiende-eeuws Mariabeeld. De bouwpastoor
dr. H . Bertens had dat cadeau gekregen van de
abt van Tongerlo. Het zou naar Tongerlo zijn
overgebracht, toen de kerk na 1629 genaast
werd voor de protestantse eredienst.^^ Het betreffende beeld is echter geen aangekleed
beeld. Mogelijk was het dit beeld dat volgens
Ferdinand Smulders i n veiligheid was gebracht. Lambert de Wijs dacht dat dit beeld uit
de Hasseltse kapel kwam.^''
5. Het Maria en Katharina-altaar ook genoemd Onze-Lieve-Vrouwealtaar voor het
hoge koor. Mogelijk werd voor 1439 dit altaar
het Onze-Lieve-Vrouwealtaar genoemd. Het
hoogkoor was afgesloten met een oksaal voorstellende de twaalf Apostelen. Bij de wederopbouw van de kerk werd aan mr. Henrick
Rutten i n 's-Hertogenbosch gevraagd een ontwerp te maken van: "een Oxael tusschen den
Hooghen ende Cruijchoor inder kercke van
Tilborch, omme tselve naeden eijsch vande Timmer
in schreijnwerck op te maken, soo tselve voor de affbrandinghe was geweest, metter figuren der twelff

Apostelen".•^'^ Aan weerszijden van dit oksaal
bevondt zich een deur, die toegang gaf tot het
hoogkoor. Vandaar dat van het Maria en
Katharina-altaar gezegd wordt dat het ligt
"tussen de koordeuren". Dit oksaal belemmerde voor de gelovigen het zicht op het hoogaltaar. Daarom kon er op dit altaar tijdens de
dienst simultaan een mis gelezen worden.
6. Het Sint Jansaltaar. I n de zuiderzijbeuk bevond zich het altaar toegewijd aan St. Jan
Evangelist en St. Jan Baptist. Daarom werd
deze zijbeuk ook genoemd het Sint Janskoor.
Volgens dr. P.C. Boeren werd dit altaar vermeld van 1436 af en was het gefundeerd door
jonker Gherit Back. De herdenking van de consecratie was op 30 maart.2^
Van de volgende altaren heb ik de plaats niet
kunnen vaststellen. Hoogstwaarschijnlijk stonden ze i n de kapellen aan de zuidzijde van de
kerk.
7. Het Sint Anna-altaar. Boeren vermeldde dit
altaar niet. Peter Bertolomeeus Verlijnden en
zijn vrouw Beatris Willem Eelkens vermaakten i n hun testament een legaat aan het Sint
Anna-altaar.^^ Laureijs Peter Verschueren bepaalde i n zijn testament, dat hij begraven w i l de worden bij zijn zusters aan de noordzijde
van het Sint Anna-altaar.3°
8. Het Sint Anthonisaltaar. Dit altaar wordt
meerdere malen vermeld i n de schepenproto-

collen. Ghijsbert Arijaen Huijben en Jan Henrick Verhoeven moeten uit de goederen die ze
gekocht hebben van Jan en Luijtgaert, kinderen van wijlen Vranck Poppen, jaarlijks betalen aan de Rector van Sint Anthonisaltaar i n
de kerk van Tilburg 12 lopen rogge erfpacht.^'
Op 7 februari 1547 n.st. loste Jan Denijs
Adriaen Mutsaerts het mud rogge erfpacht af,
dat Willem Laureijs Anssems, de grootvader
van de vrouw van Jan Mutsaerts, gevest had
aan heer Jan Jan Back, priester en rector van
het Sint Anthonisaltaar i n de kerk van
Tilburg.^2 Ofschoon dit altaar kortweg Sint
Anthonisaltaar werd genoemd was het toegew i j d aan Sint Antonius, Sint Rumoldus en Sint
Lucia.^-'
9. Het Sint Barbara-altaar. Officieel was dit
het altaar van Sint Barbara, Sint Dimpna en
van de Tafel van de Heilige Geest.Volgens
Boeren was dit altaar ook gefundeerd op 9 mei
1439.-'^ I n de schepenprotocollen van de jaren
1530-1560 heb ik een twintigtal vermeldingen
van dit altaar gevonden.
10. Het Sint Crispijn en Sint Crispianusaltaar. Beide heiligen zijn de patroons van de
schoenmakers. Van dit altaar heb ik een vermelding gevonden i n 1527 en 1529.^* Daarna
nog zevenmaal een vermelding tussen 1530 en
1540.
11. Het Drievuldigheidsaltaar. Hiervan heb ik
slechts één vermelding gevonden en wel in
1512.37

12. Het Sint Genoveva-altaar. I n het testament
van Laureijs Peter Verschueren wordt Sint
Genoveva i n de kerk van Tilburg verrijkt met
een "dwele", evenals het Lieve-Vrouwealtaar
De benaming altaar is niet expliciet gegeven in
dit testament, maar waartoe dient een altaardwaal anders dan voor een altaar?
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13. Het Heilig Kruisaltaar. I n de zoenbrief opgemaakt vanwege de doodslag op Andries de
vrouw van Arijaen Ghijb Goessens moet de
dader, Claes Anthonis Meeus Otten alias
Biekens, een jaar lang elke vrijdag een H.Mis
laten doen voor het kruis i n de kerk van
Tilburg.3' Ook i n de verantwoording van de
gelden voor de wederopbouw van de kerk
wordt dit altaar genoemd.*"
14. Het Nood Gods-altaar. I n 1539 wordt dit
altaar genoemd het Onze-Lieve-Vrouwealtaar
in de Nood Gods i n de kerk van Tilburg.*^ N u
zouden we het een altaar noemen van de
Mater Dolorosa. Uit een huis i n de herdgang
Veldhoven moest de eigenaar een half m u d
rogge erfpacht jaarlijks betalen aan de Rector

mud rogge erfpacht.** Ook Laureijs Peter Verschueren vermaakte in zijn testament vijf stuivers aan dit gilde.*''
Bij verscheidene altaren werden gilden of
broederschappen genoemd. Dit waren religieuze verenigingen en ze moeten niet verward
worden met de middeleeuwse beroepsgilden.
In de schepenprotocollen van de eerste helft
van de zestiende eeuw worden de volgende
gilden vermeld:
1. Broederschap of gilde van het Heilig Sacrament. Henrick van Lieshout vermaakte in zijn
testament zes stuivers aan dit gilde.*^ Het echtpaar Jan Jan Leemans en Lucia Henrick Spapen
vermaakten hieraan zes carolusgulden.*'
2. Het gilde van Sint Sebastiaan. Dit gilde bestaat nog en was en is een schuttersgilde. Het
wordt onder andere vermeld in het testament
van Michiel Henrick Relens-''° en i n het testament van Laureijs Peter Verschueren.^' Deken
van het Sint Sebastiaangilde was in 1532
Laureijs Henrick Weijmers.^^
3. Het gilde van Onze-Lieve-Vrouw. Onder
andere genoemd i n het testament van Laureijs
Peter Verschueren.^^
4. Het gilde van Sint Catherina. Dekens van
dit gilde waren i n 1538 Cornelis Claeus van
Ghierl, Wouter Vranck Lemmens, Cornelis
Cornelis Wouters en Jan Peter Reijnen; gildebroeders waren Herman Peter Hermans, Daniël en Joest zijn broers. Herman Gherit Hermans met Daniël en Cornelis zijn broers. Pauwels Cornelis Hermans en Gherit van Ethen.^*
Jan Jan Leemans en zijn vrouw Lucia Henrick
Spapen vermaakten 1 carolusgulden aan dit
gilde.55
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van dit altaar.'*^ Uit een huis gelegen aan het
Voertveecken moest de eigenaar jaarlijks vier
lopen rogge erfpacht betalen aan de rector van
het Nood Gods-altaar.«
15. Het Sint Petersaltaar. Boeren vermeldt dat
dit altaar bij geen enkele auteur wordt genoemd, maar dat het al vóór 1540 bestaan
moet hebben.** Hij verwijst naar een schepenakte van 25 september 1557, waarin de altarist van Sint Peter wordt genoemd, en naar een
akte van 1578, waarin Anthonis Jan Adriaens
deken is van het Gilde van het Sint Petersaltaar. Zelf heb ik gevonden dat Michiel Henrick Relens en zijn vrouw het Sint Peters Gilde
gedachten in hun testament.*^ Mechteld, de
weduwe van Willem sBrouwers, moest uit een
huis in Oerl aan het gilde van Sint Petersaltaar
in de kerk van Tilburg jaarlijks betalen een half

5. Het gilde van Sint Anna. Dit gilde wordt
meerdere malen vernoemd i n de schepenprotocollen. Ik verwijs hier alleen maar naar het
testament van Laureijs Peter Verschueren.'''' In
1531 waren dekens van dit gilde Jan Berijs
Eelkens en Peter Meeus B i e k e n s . I n 1534 waren dat Ghijsbrecht Jan Zwagemakers, Laureijs Jan Backs, Jan Aert Reijnbouts en Willem
Jan Verschueren.^^ Jan van Gorp wordt als deken genoemd in 1537.^'
6. Het gilde van Sint Barbara. Ook dit gilde
wordt genoemd in het testament van Laureijs
Peter Verschueren*" en Marie Gielis vanden
Cauwelaer vermaakte aan het gilde een vrouwendoek.*!
7. Het gilde van Sint Crispijn en Sint
Crispiaen. Het wordt genoemd in het testa-

•

9. Het gilde van Sint Anthonis. Boeren zegt
van dit gilde dat het al bestond in 1516. Hij
noemt verder nog de gilden van Sint Leonard,
Sint Hubertus, Sint Cornelis en Sint Bernard.*'
Van deze laatsten heb ik zelf nog geen vermeldingen gevonden.
10. Het gilde van Sint Joris. Dit is eveneens
een schuttersgilde. De erfgenamen van Henrick Jans betaalden uit de oude stede van Henrick hun vader, gelegen i n Corvel aan de Juijpt,
acht lopen rogge erfpacht per jaar aan het gilde van Sint Joris.7°
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ment van Henrick Reien i n ISOó.*'^ Het gilde
bezat een beemd i n de Vijffhoeven''^, een jaarcijns van 51/2 stuiver uit en huis en grond i n
de Rijt toebehorende aan Jan Cornelis Huijbrecht Smitten**, een jaarcijns van 21V2 stuiver
uit grond in de Schijf bij de Bedbuer toebehorende aan Jan Claeus Steven Reijnen.*^
8. Het gilde van Sint Peter. Het wordt genoemd i n een akte van 1578. Deken in die tijd
was Anthonis Jan Adriaens.** Het gilde beurde jaarlijks een erfpacht van een half m u d rogge uit een huis i n Oerle van Mechtelt de weduwe van Willem sBrouwers.*^ Ook wordt het
vermeld i n de eerder vernoemde testamenten
van Michiel Henrick Relens en Laureijs Peter
Verschueren. Ook Peter Peter Zeghers en zijn
vrouw bedachten dit gilde i n hun testament.**

Op de tekening van de kerk gemaakt door
Hendrik Verhees op 19 en 20 maart 1790, de tekening gemaakt door F.S. in 1789 en de plattegrond gemaakt door Hendrik Verhees zien we
dat het priesterkoor drie hoge gotische ramen
had tussen de steunberen aan de zuidzijde,
twee aan de oostzijde en een aan de noordzijde, dat later dichtgemetseld schijnt te zijn geweest. In de afhang aan de noordzijde bevonden zich twee ramen.In de gevel van beide zijbeuken waren grote ramen aangebracht. In de
eerste kapel was een groot raam, in de tweede
een klein deurtje met daarboven een klein
raam. De derde kapel had een kleiner raam,
maar het is mogelijk dat het raam veranderd is
toen deze kapel bij het raadhuis werd getrokken op 27 september 1726.
De parochiekerk beschikte ook over een orgel.
Volgens Boeren was Willem Mutsaerts organist i n 1508.71 Qg familie Mutsaerts was kennelijk muzikaal aangelegd want Adriaen Jan
Mutsaerts wordt ook genoemd "die Canter",
de (voorjzanger.''^ In 1541 wordt genoemd als
organist Jan Claes Thomaes van Enschot.^^ Een
zekere Embrecht Embrecht van Aerl wordt i n
1530 die Canter genoemd.
Zoals i n iedere kerk stond ook i n de Dyonisiuskerk een preekstoel. Deze werd niet alleen
gebruikt voor onderricht aan de gelovigen.
Van de preekstoel werden bij hun jaargetijde
de namen van de overledenen voorgelezen,
die i n het zielenboek vermeld stonden, het
'Liber anniversariorum'. In verschillende testamenten werden legaten aan de kerk vermeld, waarvoor de naam van de schenker i n
het zielenboek moest worden vermeld om
"vanden stoel" afgelezen te worden.''* Van de
preeekstoel af werden ook zakelijke mededelingen gedaan aan de inwoners van Tilburg,
onder andere als er een "verbuet" gehouden
werd; dit is een openbare verkoping van de
onderpanden van een hypothecaire lening als
de rente niet betaald werd of kon worden.^^
Biechtstoelen worden niet vermeld in de door
mij geraadpleegde stukken, evenmin als banken, stoelen of een doopvont. Deze laatste is er
natuurlijk wel geweest en zal, zoals de ge-

woonte was, buiten de eigenlijke kerk gestaan
hebben ergens in een ruimte onder de toren.
Ongedoopten, heidenen dus, mochten niet in
de kerk zelf komen.
In de verantwoording van inkomsten en uitgaven voor de wederopbouw van de kerk na
1595 staat een post voor "de Leesbancken, met
thuijsken daer Mevrouwe van Tilborch haer devotie
inne houdt, opte choor te setten"''^ Voor haar zal
er voor de brand hoogstwaarschijnlijk ook wel
zoiets gestaan hebben.
Blijkens de opgaven bij het herstel van de kerk
na 1595 hingen er in de toren enkele kleine
klokken en een grote luiklok.^^ Er hing ook een
klokje in het torentje op de kruising van middenschip en zijbeuken.78
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Rond de kerk lag een ommuurd kerkhof.
Begravingen vonden niet alleen plaats op dit
kerkhof maar ook in de kerk. Begraven in de
kerk was veel duurder dan op het kerkhof buiten, zodat in de kerk meestal graven van notabelen voorkwamen. De reeds meer genoemde
Laureijs Peter Verschueren stelt in zijn testament, dat hij begraven w i l worden bij zijn zusters aan de noordzijde van het Sint Anna-altaar.''* Bij de wederopbouw na de brand van
1595 zijn alle graven in de kerk geruimd.*"
Sommige graven op het kerkhof werden ook
toen al voorzien van een grafmonument. Op

het graf van Cornelis Laureijs Eelen Mutsaerts,
die gedood was in een ruzie door Henrick
Gherit Smolders en diens drie zonen Pauwels,
Gherit en Peeter, moesten de daders laten zetten "een ijseren cruijs nae den aenscijn van den
cruijs dat opt graft staat van Henrick Mathijs
Beerten", zoals te lezen is in de zoenbrief van 9
januari 1522 n.st.*'
Menselijk opzicht was de zestiende-eeuwse
Tilburgers ook niet vreemd, want er werd bij
vermeld; "datten steen off den voet vanden cruijs
noch eens soe swaer sal sijn als den steen van de
voors(creven) Henrickx cruijs".
Dat was de grote nieuwe parochiekerk van
Tilburg, die pas tegen het einde van de vijftiende, begin zestiende eeuw geheel gereed
was gekomen. Ergens tussen 1560 en 1570,
vermoedelijk al tijdens de Tachtigjarige Oorlog, was ten gevolge van groot onweer en
stormwind de spits van de toren afgewaaid en
neergestort door het dak van het middenschip, waardoor het kerkgebouw zeer beschadigd raakte.*2 Later brandde de kerk geheel af
door oorlogshandelingen in de Tachtigjarige
Oorlog, zoals al eerder is vermeld, op 15 april
1595 om 11 uur 's avonds.*-'
Na de val van 's-Hertogenbosch op 14 september 1629 werd aan alle priesters in de Meierij
bevolen hun kerken te ontruimen. De kerk
werd definief onteigend op 7 augustus 1633.**
Op 11 juli 1824 werd de kerk ontruimd door
de Hervormde Gemeente. Het gebouw was
geheel versleten door gebrek aan onderhoud.
Het kerkbestuur besloot toen een nieuwe kerk
te bouwen: de huidige Heikese Kerk. Op 13
augustus 1827 werd de eerste steen hiervoor
gelegd en op 29 oktober 1829 werd deze kerk
in gebruik genomen.*^
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Eind vorige eeuw en begin deze eeuw
werden er in allerlei Nederlandse steden
tal van maatregelen genomen om de gezondheid van hun inwoners te beschermen. Zo kwamen er in de meeste steden
waterleidingen, reinigingsdiensten, keuringsdiensten van waren en openbare
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e discussie over de kwaliteit van voedsel is al eeuwen oud. In de resoluties
van de gemeente Tilburg uit 1688
wordt al vermeld hoe enkele bakkers door de
ijkmeesters van de drost betrapt waren op het
sjoemelen met het gewicht van het brood.' Een
keuringsdienst voor voedings- en levensmiddelen werd i n Tilburg echter pas in 1913 opgericht en zou door een landelijke reorganisatie
overgaan in een keuringsdienst voor vee en
vlees. Deze keuringsdienst zou na 1924 opgenomen worden in het Gemeente Slachthuis.

De opkomst van de keuringsdienst kan men
plaatsen in een groter kader. In de periode
1840-1925 werden er allerlei maatregelen genomen ten behoeve van de hygiëne en volksgezondheid. Deze maatregelen werden halverwege de vorige eeuw en in het begin van
deze eeuw in tal van West-Europese steden
genomen. De historicus Cor van der Heijden
heeft recent over enkele van deze maatregelen
in Tilburg al het een en ander gepubliceerd. In
deze publicaties gaat hij uitvoerig in op de verbeteringen in de kwaliteit van het drinkwater
en waterleidingstelsel in Tilburg.^ De hygiënisten speelden een grote rol in het streven
naar en uitvoeren van de maatregelen ten behoeve van de hygiëne en volksgezondheid.^
Deze maatregelen maakten deel uit van de
modernisering van de West europese samenleving. Een duidelijke omschrijving van het
begrip modernisering is vereist om verwarring te voorkomen. Het begrip modernisering
is in dit onderzoek onder te verdelen in twee
begrippen. Enerzijds gaat het om de specifieke
modernisering, het toepassen van wetenschappelijke methoden bij keuring, en anderzijds gaat het om algemene modernisering.
Een typisch voorbeeld van algemene modernisering was de aanschaf van motoren voor de
keurmeesters begin jaren twintig. De eis dat de
keurmeester gediplomeerd was met een diploma minimaal dierenarts tweede klas is een
duidelijk voorbeeld van specifieke modernisering van het keuringsproces.
De hygiënisten en de opkomst van
het keuringsproces
De hygiënisten waren een politieke en wetenschappelijke stroming die zich in de negentiende eeuw ontwikkelde in West-Europa. Zij
bekommerden zich om de bestrijding van epidemieën, de kwaliteit van drinkwater en de
voeding en allerlei andere sanitaire hervormingen die de volksgezondheid betroffen. In
het begin bestond deze stroming voornamelijk
uit geneeskundigen. Later zou deze groep

De hygiënisten in Tilburg
Op 11 oktober 1849 werd door enkele doktoren i n Tilburg de Koninklijke Nederlandse
Maatschappij tot beoefening der Geneeskunst,
Kring Tilburg, opgericht. Deze stond onder
leiding van A.A.A. Baring die haar in 1852
weer ontbond omdat hij vond dat er niemand
van zijn eigen niveau i n Tilburg aanwezig
was. In oktober 1858 werd de kring weer opgericht, nu door E. Dorens. De belangrijkste
kwesties waren de ziekenfondswet en het preventief optreden tegen epidemieën. De aandacht ging echter ook uit naar de kwaliteit van
drinkwater en voeding. De kring zou samen
met enkele andere commissies begin deze
eeuw streven naar de oprichting van een keuringsdienst in Tilburg.* Een van deze commissies zou de gezondheidscommissie zijn. Deze
commissie past goed i n het beeld dat Houwaart schetst van hygiënisten. Aanvankelijk
bestond deze groep uit artsen en dokters, later
uitgebreid met juristen, ambtenaren en leraren. Begin deze eeuw bestond de Gezondheidscommissie i n Tilburg uit artsen maar ook
uit één fabrikant, apotheker, onderwijzers en
andere leden van de burgerij.''

Zo zag er een keuken (de
'geut') omstreeks 1900
Foto door Henri

uit.

Berssenbrugge.

aangevuld worden met ingenieurs, onderwijzers en andere leden van de burgerij. Een van
hun doelstellingen was dat de burgerij en de
overheid samen moesten streven naar betere
hygiënische omstandigheden voor de bevolking.*
Frankrijk en Engeland hadden een leidende
rol op het gebied van hygiëne en volksgezondheid. In deze landen waren de hygiënisten al
vanaf 1830 actief. Zij hielden zich voornamelijk bezig met bestrijding van de cholera-, pokken- en tyfusepidemieën. In Nederland kwamen de hygiënisten pas rond 1850 op. Zij namen de Franse en Engelse hygiënisten als hun
voorbeeld. Landelijk waren de hygiënisten minder nadrukkelijk aanwezig dan op regionaal
en lokaal niveau. Zij waren verenigd i n geneeskundige kringen, zoals de Geneeskundige
Kring te Tilburg. De leden van deze kring waren afkomstig van de plaatselijke burgerij. A l
deze kringen waren weer verenigd in de
Nederlandse Maatschappij tot bevordering
der Geneeskunst.5

Het ad-hocbeleid van de gemeente
In de vorige eeuw liet de landelijke overheid
de gemeente vrij i n haar beleid met betrekking
tot de keuring van voedsel. Veel gemeenten
hadden geen duidelijk beleid waarin de keuring van voedsel beschreven stond. De gemeente bemoeide zich wel met de kwaliteit
van voedsel, maar uitsluitend om excessen te
voorkomen. Een goed voorbeeld hiervan dateert uit 1843. Op 18 juli 1843 vaardigde de gemeente een verordening uit omtrent het bereiden en verkopen van brood in de stad. Elk
brood moest voorzien zijn van een keurmerk.
Op ongestempeld brood werd een boete gelegd van vijfentwintig cent. Vervolgens werd
dit ongestempelde brood i n beslag genomen
en verdeeld onder de armen.*
Het keurmerk was een waarborg voor kwaliteit. In artikel 5 van de verordening word ook
letterlijk over vervalsing geschreven. "De bakkers zijn gehouden het roggebrood te bakken
van goed gezond zuiver en onvervalst roggemeel."'
Dat er toen ook al controles werden gehouden,
blijkt duidelijk uit artikel 9 van de verordening. "De bakker of broodverkoper die zal
hebben bemoeilijkt of zich verzet tegen de visitatie welke door of van wegen Burgemeester
en Wethouders i n huis of zijn winkel [...] zal
worden gestraft met eene boete van ƒ 30 of
eene gevangenis van 3 dagen."'"
Wie zich nu precies bezighield met het toezicht op de kwaliteit van het brood was echter
onduidelijk. Dat de aandacht voor de kwaliteit

van het voedsel verslapte, blijkt wel uit het feit
dat er op 19 september i n 1865 een nieuwe verordening werd afgekondigd."
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In de verordening van 1865 lag de nadruk niet
op brood maar op het slachten en verkopen
van vee en vlees. N u komt wel duidelijk naar
voren wie zich bezighield met het toezicht en
de naleving van de verordening. Iedereen die
het beroep van slager of vleeshouwer uitoefende, moest aangifte doen bij de politie. In het
derde artikel van de verordening wordt er
weer verwezen naar de poHtie. "Het wordt
den ambtenaren van Politie opgedragen stipt
toezight uit te oefenen op het slaghten van vee
en vleesch dat bij de vleeschhouwer op de
markt of andere soorten verkoop wordt aangeboden of voorhoudend."'2
Nog geen tien jaar na de verordening van 1865
kwam de gemeenteraad op 9 november 1874
met een nieuwe verordening tot wering van
schadelijke voedingsmiddelen. Opvallend was
dat deze nu ook i n krant werd gepubliceerd.
Uit artikel 3 van de verordening blijkt dat er
keurmeesters worden aangesteld om de producten te controleren. Op 8 november 1876
werd de heer W. Brekelmans aangesteld als
keurmeester.'3 Waarschijnlijk werd hij tijdelijk
aangesteld en was hij afkomstig van de politie.
In 1880 hield de medische politie zich ook bezig met de keuring van levensmiddelen. Deze
keuringen werden uitgevoerd door een veearts, de heer Boots. Op 26 april kreeg hij nog
eens hulp van twee politie-inspecteurs en een
deurwaarder die alle drie als keurmeesters
fungeerden. Hierna wordt het een tijdlang stil
rondom de aanstellingen en het functioneren
van de keurmeesters. De gemeenteraad stelde
pas weer in 1906 een nieuwe keurmeester aan,
nadat verscheidene leden van de gemeenteraad klaagden over een gebrek aan keuringen.'*

Uit al deze verordeningen krijgt men de indruk dat de gemeente geen structureel beleid
voerde met betrekking tot de kwaliteit van het
voedsel. Verordeningen dienden vooral ter afschrik-king. Vier keurmeesters op een bevolking van een stad die zich binnen twintig jaar
verdubbelt was schrikbarend weinig.'^
Nieuwe ontwikkelingen vanaf 1902
Op 6 december 1902 werd er in de gemeenteraad gesproken over de instelling van een
commissie "... welke eene nieuwe regeling der
keuring van vleesch en visch zal voorbereiden."'* Deze commissie trad pas op 5 februari
daadwerkelijk in functie. Zij kreeg als taak de
herziening van de keuringen, waarschijnljk de
verordening van 1874. Ten tweede werd haar
opgedragen een onderzoek in te stellen naar
de mogelijkheden voor een abattoir. De commissie bestond uit J.M.J. Kerstens, L.J. Goyaerts en H . van Dooren.'''
Behalve de Commissie ter herziening van de
keuring op vlees en vis werd er op aandrang
van de regering op 14 april 1903 een Gezondheidscommissie ingesteld. De leden van de
commissie werden aangesteld door de Commissaris der Koningin van Noord-Brabant.
Deze commissie was gedeeltelijk gefinancierd
door het Rijk en gedeeltelijk door de gemeente Tilburg. Opvallend was dat de leden uit verschillende beroepsgroepen kwamen. De voorzitter G. van Zinnicq Bergmann was pastoor
van deparochie Noordhoek. Er namen ook
apothekers, architecten en één fabrikant zitting. Zij hielden zich bezig met de toestand
van water, bodem, lucht, volkshuisvesting,
scholen, fabrieken, vervalsingen met voedsel,
kortom een baaierd aan kwesties die niet strikt
medisch van aard waren maar wel van groot
belang voor de volksgezondheid. De secretaris
van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij
ter bevordering der Geneeskunst, kring Tilburg, was ook l i d van de Gezondheidscommissie. Uiteindelijk zouden de Tilburgse kring
en de Gezondheidscommissie nauw met elkaar gaan samenwerken. Zo namen zij samen
deel aan een groot onderzoek i n 1908 naar zuigelingensterfte.'*
De één faalt, de ander slaagt
De Commissie tot herziening der regeling van
de keuring van vlees en vis werd er regelmatig
aan herinnerd dat ze een rapport over de keuring en de eventuele komst van een abattoir in
Tilburg moest inleveren bij de gemeenteraad.
De leden van deze commissie wisten voor lange tijd uitstel te krijgen voor dit rapport. In
1903 deelde de heer Kerstens de gemeenteraad
mee dat "[...] de commissie niet geheel werkloos was, doch dat het onderzoek zo omvang
rijk blijkt dat de commissie nog geen rapport

kan uitbrengen [...]."''
Het rapport zou uiteindelijk pas op 30 december 1907 verschijnen.^" Het rapport bestond uit
twee summier getypte vellen en een begeleidende brief. Daarin gaf de commissie twee redenen op waarom ze tegen de bouw van een
abattoir was. De eerste reden was de waarschijnlijke komst van een rijkswet. "Daar echter het wetsontwerp nog steeds in het verschiet blijft, hoewel het reeds den Raad van
State bereikt heeft en aangezien den Raad
thans het voorrecht heeft [...] hebben wij de eer
[...] aan den Raad voor te stellen deze geheele
aangelegenheid in handen van B&W en hen te
verzoeken zoodra mogelijk eene verordering
voor keuring van vleesch voor te stellen."^^ De
tweede reden was financieel. De kosten voor
de bouw van een abattoir waren hoog. Wie
moesten deze kosten betalen? De gemeente
zou de kosten van de bouw en van de keuringen deels kunnen dekken door het heffen van
tarieven voor elk beest en partij vlees die de
keurmeesters keurden. De veehouders en slagerijen zouden op hun beurt de onkosten verrekenen in de prijs van hun producten. De
consumenten zouden met de prijsstijgingen
worden geconfronteerd. Zij zouden wellicht
om hogere lonen vragen aan hun werkgevers.
Veel van deze consumenten waren werkzaam
in de textielindustrie. De leden van de commissie waren fabrikanten en ze zouden bij de
bouw van een abattoir zichzelf financieel in de
vingers snijden. De commissie tot herziening
der regeling van de keuring van vlees en vis
koppelde de uitbreiding van het keuringsproces aan de financiële haalbaarheid.
Op 30 oktober 1909 werd de Gezondheids-
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commissie door de gemeenteraad gevraagd
om advies te geven over een ontwerpverordening. De Gezondheidscommissie stelde dat de
keuring niet goed geregeld was. Eén keurmeester voor een snel groeiende stad is inderdaad een druppel op de gloeiende plaat. Zij
adviseerde dan ook in haar jaarverslag vier a
vijf keurmeesters aan te s t e l l e n . I n tegenstelling tot de Commissie tot herziening der regeling van de keuring van vlees en vis, die uit fabrikanten bestond, leek de Gezondheidscommissie meer aandacht te hebben voor het algemeen belang.
De komst van een keuringsdienst zou echter
voor enkele leden, artsen, apothekers en dierenartsen, van de Gezondheidscommissie f i nancieel voordeel opleveren. Op 25 april 1910
werd er door de Gezondheidscommissie een
geheel nieuwe, omgewerkte ontwerpverordening op de gemeentelijke keuringsdienst voor
voedingsmiddelen en gebruiksartikelen bij de
gemeenteraad i n g e d i e n d . A a n het einde van
1911 werd de Gezondheidscommissie verzocht om de vier voorgaande ontwerpverordeningen uit te werken. Deze verordeningen
gingen alle vier over de keuring van levensmiddelen, een gemeentelijke keuringsdienst,
een keuring op de invoer, doorvoer en uitvoer
van vlees en een keuring op de verkoop van
vlees en melk. Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 23 september 1912 werden deze
verordeningen aangenomen. Op 21 februari
1913 werd er door de raad een directeur aangesteld voor de Gemeentelijke Keuringsdienst.
Deze zou op 1 mei datzelfde jaar in dienst treden.^* De keuringsdienst in Tilburg was een
feit.
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De ontwikkeling van de Gemeentelijke Keuringsdienst van Waren
tussen 1913 en 1921
Het opzetten van de Gemeentelijke Keuringsdienst werd vanaf het begin grondig aangepakt. De dienst werd gevestigd i n het gebouw
van Publieke Werken. De gemeenteraad stelde
op 8 augustus een bedrag van 8390 gulden beschikbaar voor de inrichting van het gebouw,
het laboratorium en de bouw van een keurlokaal. Toentertijd was dit een groot bedrag,
want de prijs van een villa bedroeg toen dertigduizend gulden. Daar werd 3680 gulden
voor de aankoop van instrumenten en andere
benodigdheden vrijgemaakt aangevuld met
andere uitgaven, zoals: 350 gulden aan chemicaliën en 180 gulden aan wetenschappelijke
standaardwerken. Zo werd creolineolie aangeschaft om over het afgekeurde vlees te gieten, voordat het begraven werd op de vuilnisbelt. Elk jaar werd de inrichting van het laboratorium uitgebreid.2' De uitbreiding werd
door de komst van de Eerste Wereldoorlog belemmerd, want veel instrumenten werden uit
Duitsland geïmporteerd. Toch werd het laboratorium in 1916 uitgebreid met een chemicaliënkast, wat de veiligheid voor de werknemers vergrootte tijdens het werken met gevaarlijke stoffen. Ook kwam er een polarimeter, een instrument dat afzonderlijk en i n een
donkere ruimte geplaatst moest worden. Er
werden verder enkele schrijftafels voor de
scheikundigen aangeschaft zodat ze tijdens
microscopisch onderzoek meer ruimte hadden
om observaties te vermelden.^* Het instrumentarium van de keuringsdienst was uitgebreid en van goede kwaliteit. Dit bleek wel uit
het feit dat geneeskundigen regelmatig de
keuringsdienst verzochten om wattenproppen
met slijm te onderzoeken op ziektes zoals

tbc.-' Voor het steriliseren van vlees was de
Tilburgse keuringsdienst echter afhankelijk
van de keuringsdiensten in Den Bosch, Rotterdam en Utrecht.^**
Naast de jaarlijkse uitbreiding van het laboratorium werd het personeelsbestand ook jaarlijks uitgebreid. In 1912 bestond het personeel
uit een directeur en drie keurmeesters. In 1914
kwam er bijvoorbeeld een bediende bij voor
de bacteriologische afdeling. Deze bediende
was afkomstig uit het centraal laboratorium
ten behoeve van het Staatstoezicht op de
Volksgezondheid te Utrecht.^' Twee jaar later
werd het personeel weer aangevuld met een
scheikundige en twee gediplomeerde keurmeesters. Deze keurmeesters waren afkomstig
van de Rijksveeartsennijschool te Utrecht. Het
personeel van de keuringsdienst was goed opgeleid en had de nodige ervaring; zo was de
directeur G.L.J. Gooren adjunct-directeur in
Nijmegen geweest."*" De meeste keurmeesters,
vooral voor vleeskeuring, waren veeartsen en
waren opgeleid aan de Rijksveeartsenijschool
te Utrecht. H u n vakkenpakket was zeer breed
en varieerde van anatomie tot microbiologie en voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong.31

Schokkende ontdekkingen
De Tilburgse keurmeesters deden schokkende
ontdekkingen tijdens het uitvoeren van hun
werk. Zo werd er regelmatig verdorven en
blauw gekleurd vlees aangetroffen. Dit vlees
bleek soms na nader onderzoek wormen of andere soortgelijke ongedierten te bevatten. Ook
werden er mensen betrapt op het stiekem invoeren en verkopen van vlees dat elders in de
provincie was afgekeurd. Bakkers werden regelmatig betrapt op het sjoemelen met de be-

tracht om een zo goed mogelijk fundament te
leggen voor de komst van een gemeentelijk
slachthuis waarin de keuringsdienst voor vee
en vlees zou worden opgenomen. Tijdens deze
turbulente jaren werd het personeel lange tijd
in onzekerheid gehouden over het behoud van
hun baan. Er werd bijna geen personeel meer
aangetrokken, of men werkte i n los dienstverband. In 1921 werd de eerste vrouw aangenomen, een scheikundige, wier contract om de
maand verlengd zou worden.-'*
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standsdelen van het brood. In 1915 vond de
dienst i n het brood van een Tilburgse bakker
voornamelijk houtzaagsel en stof i n plaats van
meel. Ook het vervoer van vlees en vis werd
regelmatig gecontroleerd. Verscheidene malen traden de keurmeesters op tegen het onhygiënisch vervoeren. Dit gebeurde vaak i n niet
door zeil afgeschermde karren die over onbestrate en stoffige wegen gevoerd werden.^^
Turbulente jaren voor de keuring in
Tilburg
Tussen 1913 en 1922 keurde de Gemeentelijke
Keuringsdienst naast gebruiksartikelen en
voedingsmiddelen ook vlees en vee. In 1919
werd na een lange tijd uiteindelijk een ontwerpvoedselkeuringswet aangenomen door
de Tweede Kamer. Deze trad in 1921 in werking. Deze wet had een lange weg afgelegd.
Oud burgemeester G.R.C.M. Raupp had voor
zijn aanstelling als burgemeester van Tilburg
in 1907 nog deelgenomen aan een commissie
die belast was met het opstellen van een landelijke ontwerpverordening voor de keuring van
vlees.33 Als gevolg van deze wet op de voedselkeuring onstonden de eerste regionale keuringsdiensten. De keuringsdienst voor voedsel
en gebruiksartikelen i n Tilburg verdween.
Tilburg werd ingedeeld bij de regio Den
Bosch. De jaren 1921 en 1924 waren een rommelige tijd voor de keuring i n Tilburg. Grote
delen van de inventaris werden verkocht aan
de dienst i n Den Bosch. Alles wat men dacht te
kunnen gebruiken voor de keuring van vee en
vlees bleef in Tilburg, zoals de kleine microscoop, de polarimeter en de Gerber-centrifuge.
De inventarisatie van de bacteriologische afdeling werd zelfs uitgebreid met een stoof
voor het stollen van bloedserum en enkele
proefdieren. Ook werd er i n deze periode ge-

Aan het begin van 1924 vond een reorganisatie
plaats. Alle zaken die direct of indirect te maken hadden met het keuringproces, werden
overgebracht naar het slachthuis. De afdeling
administratie, voorheen gevestigd i n het politiebureau, werd ook overgebracht. De afdeling
voor noodslachtingen werd van de boterhal
verplaatst naar het s l a c h t h u i s . I n het jaarverslag van de keuring voor vee en vlees van 1924
schreef de directeur G.L.J. van Gooren dat het
gebouw aan alle eisen voldeed.3*
De ontwikkeling van het Gemeente
Slachthuis tussen 1924 -1935
Officieel werd het slachthuis op 30 juni 1924
geopend. Pas op 4 augustus werd het slachten
in het slachthuis verplicht. Deze kleine vertraging kwam door de installatie van een verbrandingsoven voor afgekeurd vlees. Direct na de
opening was er een personeelstekort. Het personeelsbestand zou na 1924 flink groeien. Aan
het begin van de economische depressie i n
1931 zouden er 22 personen in vaste dienst zijn
en 5 i n losse dienst. In 1925 werd de slachtplaats uitgebreid met de bouw van een asfyxiatietoestel waarmee op verzoek van de eigenaren en de politie honden en katten gedood konden worden. Ook werd op 8 augustus 1925 het
koelhuis eindelijk voltooid. Het koelhuis werd
zeer noodzakkelijk geacht voor de keuring.
Voorheen moesten de geslachte beesten i n korte tijd onderzocht worden in verband met de
ontbinding.37 Het onderzoek moest binnen vier
dagen voltooid zijn. In de zomer werd door de
hitte het proces van ontbinding versneld zodat
onderzoek niet altijd mogelijk was. Dankzij
het koelhuis kon er meer tijd worden besteed
aan het bacteriologisch onderzoek. Ook kon er
nu door de gedeputeerde, mits betaald uit eigen zak, een contra-inspectie gehouden worden. In 1924 stierven er 173 beesten aan de
mysterieuze Brabantse ziekten.^* De keuringsdienst stond voor een raadsel en er werd om
avies van elders gevraagd. Een bacterioloog
van het Rijk dr. H . van Straaten kwam tot de
conclusie dat "Ofschoon bacteriële factoren
niet uitgesloten zijn, meer moet worden gedacht aan voedings-intoxicatie gepaard met
individuele vatbaarheid."3'
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Dr. De Blieck van de Veeartsenijkundige Hogeschool te Utrecht was i n staat het ziektebeeld
van de Brabantse ziekte op te wekken door
voeding met sojameel. Deze Brabantse ziekte
zou de Tilburgse veehouders nog enkele jaren
in de ban houden.* In 1925 leende het slachthuis ook 43.000 gulden van de gemeente voor
de bouw van een veemarkt. De veemarkt werd
voorheen gewoon op de openbare weg gehouden. Elk jaar werd het slachthuis intensiever
gebruikt; het aantal slachtingen nam snel toe.*'
Dit was volgens de directeur te danken aan de
snelle groei van de bevolking*^ en aan de opbloei van de handel en industrie en de stijging
van het aantal slagerijen van 130 naar 180. Ook
de wijze van slachten veranderde. Men paste
de methode van Schermer toe. Dit hield in dat
het dier na het bedwelmen door middel van
een kruitlading een ijzeren p i n i n de hersens
kreeg. De oude methode met p i n en vuisthamer werd zodoende overbodig. Deze oude
methode was vooral voor omstanders en uitvoerders zeer gevaarlijk. In 1928 ontving het
slachthuis tweemaal een delegatie uit het buitenland. Eén groep bezoekers was afkomstig
uit Londen en de andere uit Antwerpen.
Vooral de laatste groep was vol lof over het
Tilburgse slachthuis.*3 In 1929 werd de wereld
geconfronteerd met een grote economische
crisis. In dat jaar werden er nog enkele grote
investeringen gedaan. Zo werd de veemarkt
overdekt en aan drie zijden afgesloten, het
aantal koelcellen werd uitgebreid en er werden plannen gemaakt voor de komst van een
destructor. Vanaf 1932 werd ook Tilburg geconfronteerd met de economische malaise. Op
de gemeentelijke uitgaven werd flink gekort.
Het bedrag dat op de jaarlijkse begroting
stond, fluctueerde per jaar tussen de 150 en
600 gulden. Alleen noodzakelijke aankopen
werden gedaan, zoals een weegschaal. Op de
salarissen van het personeel werd elk jaar be-

zuinigd. Het zou tot 1939 duren voordat het
slachthuis weer naar behoren zou functioneren, zoals voor 1932.
Conclusie
Na een lange periode van overleg in de gemeenteraad en met allerlei commissies kwam
er een keuringsdienst tot stand. Vanuit de gemeente Tilburg kwam weinig initiatief. De
Commissie tot herziening der regeling van de
keuring van vlees en vis, ingesteld door de gemeenteraad, bestond uit fabrikanten. Zij hadden vanuit financieel oogpunt weinig belang
bij de komst van een keuringsdienst en de
bouw van een abattoir. Ook vanuit de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot beoefening der Geneeskunde, Tilburgse Kring, werd
er aan het einde van de vorige eeuw weinig
aandacht aan de keuring van voeding besteed.
Op indirecte aandrang van de overheid en de
hieruit voortkomende Gezondheidscommissie
kreeg de opkomst van de keuringsdienst na de
komst van een drinkwaterstelsel in Tilburg
een flinke impuls. Deze gezondheidscommissie voldeed aan de omschrijving van de hygiënisten uit de vorige eeuw volgens Houwaart.
De gezondheidscommissie bestond niet alleen
uit artsen en dokters maar ook uit apothekers,
onderwijzers en andere leden van de burgerij,
die allemaal streefden naar verbetering van de
volksgezondheid en de hygiëne.
De financiering van de keuringsdienst was net
zoals bij de aanleg van het drinkwaterstelsel in
Tilburg een groot struikelblok. Toch waren de
komst van een drinkwaterstelsel en een keuringsdienst in Tilburg noodzakkelijk door de
snel groeiende bevolking. Het grote verschil
echter tussen de komst van het drinkwaterstelsel en de keuringsdienst was het belang
van de fabrikanten. Het slechte Tilburgse water leverde voor de textielfabrikanten financieel nadeel op. Zo werd de w o l aan het eind
van de vorige eeuw niet i n Tilburg gewassen
maar i n Verviers.**
De keuringsdienst ging goed van start in
Tilburg. Hij besschikte over een eigen gebouw
en een uitstekend laboratorium. Desondanks
bleef de dienst afhankelijk van andere diensten, zoals bij sterilisatie. Toch was er sprake
van een modernisering in het keuringsproces.
De landelijke reorganisatie in 1922 was de aanleiding om de "afgeslankte" dienst te centraliseren i n één gebouw. Daarin werden alle afdelingen die direct of indirect met de keuring
van vee en vlees te maken hadden ondergebracht. Ook kwam er een koelhuis en werden
er allerlei instrumenten aangeschaft, zoals de
Gerber-centrifuge en een stoof voor het stollen
van bloed om het keuringsproces sneller en ef-
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ficiënter te laten verlopen. Het moderniseringsproces was afhankelijk van de begroting
van de gemeente. Tijdens de economische crisis werden er bijna geen investeringen i n nieuwe instrumenten gedaan.
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Daadwerkelijk wetenschappelijk onderzoek
werd in Tilburg niet uitgevoerd. Toch hadden
veel personeelsleden een goede opleiding genoten, zoals de keurmeesters voor vlees die
gestudeerd hadden aan de Rijksveeartsenijschool in Utrecht. Naast deze wetenschappelijke opleiding werd bij onzekerheden de hulp
ingeroepen van wetenschappers en speciale
instituten. Een goed voorbeeld hiervan was de
Brabantse ziekte. Toentertijd werd aan verschillende mensen, zoals een bacterioloog van
het Rijk en een docent aan de Veeartsenijkundige Hogeschool i n Utrecht advies gevraagd.
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Met Huizinga's Herfsttij der Middeleeuwen behoort De mechanisering van
het wereldbeeld (1950) van prof. dr.
Eduard Jan Dijksterhuis tot de weinige klassieke werken van de Nederlandse geschiedschrijving. Dat is de
insmijter van de omvangrijke (639
bladzijden) biografie Dijksterhuis van
de hand van Klaas van Berkel. Eduard
Jan Dijksterhuis bracht zijn jeugd en
het grootste deel van zijn arbeidzaam
leven i n Tilburg door. Hij is de zoon
van de uit het Groningse Grijpskerk
afkomstige Berend Dijksterhuis (18611921) en Gezina Eerkes (1865-1936).
Het echtpaar vestigde zich op 11 april
1890 vanuit Maastricht in de Koestraat
168 te Tilburg. Vader Dijksterhuis
werd docent Nederlands, geschiedenis en aardrijkskunde aan de RijksHBS Koning Willem I I , die toen in het
voormalige paleis van koning Willem
II was gevestigd. In 1899 promoveerde
hij op het voor Tilburg belangrijke en
eerste grote historische werk Bijdragen
tot de geschiedenis der heerlijkheid Tilburg en Goirle.

2980

(2996) ( O i s t e r w i j k , S t r e e k a r c h i e f H e t K w a r t i e r
v a n O i s t e r w i j k , 1997), 81 b l z . , I S B N 90-74477-

Eduard Jan Dijksterhuis werd op 28
oktober 1892 in de Koestraat te Tilburg

geboren. Het gezin verhuisde vermoedelijk in 1899 naar de Heuvelstraat 35.
Eduard ging i n 1903 aan die HBS studeren, deed er i n 1909 eindexamen en
legde een jaar later een aanvullend
staatsexamen gymnasium-B af. Van
1911-1918 studeerde hij wiskunde te
Groningen, waar hij in 1918 promoveerde op het proefschrift Bijdragen tot
de kennis der meetkunde van het platte
schroevenvlak. Aanvankelijk was hij leraar wiskunde aan de meisjes-HBS te
Groningen (1916-1918) en daarna van
1919 tot 1953 leraar wiskunde, natuurkunde en kosmografie aan de RijksHBS Koning Willem I I te Tilburg,
waar zijn vader van 1899 tot aan zijn
dood in 1921 de vijfde (sinds 1866) en
eerste niet-katholieke directeur was.
Van 1920, toen hij met Hannie Niemeyer trouwde, tot 1953 woonde Eduard Jan overigens aan het Klompven te
Oisterwijk.
Dr. E.J. Dijksterhuis is de bekendste
wetenschapshistoricus van Nederland
geworden, die door zijn vele publicaties de kloof tussen literaire en de technisch-natuurwetenschappelijke
cultuur wilde overbruggen. In 1950, kort
nadat zijn belangrijkste, ook internationaal vermaarde boek De mechanisering van het wereldbeeld (1950) verscheen, werd hij benoemd tot l i d van
de Koninklijke Akademie van Wetenschappen Afdeling Letteren en i n 1952
ontving hij voor zijn essayistisch werk
uit handen van minister Cals de P.C.
Hooftprijs, de hoogste Nederlandse l i teraire onderscheiding. Andere belangrijke grotere publicaties van DijkVoorzijde

sterhuis zijn: Val en Worp. Een bijdrage
tot de geschiedenis der mechanica van
Aristoteles tot Newton (1924), De elementen van Euclides (1929-1930, 2 delen),
Archimedes (1938), Vreemde woorden in
de wiskunde (1939) en Simon Stevin
(1943), dat postuum verscheen onder
de titel Simon Stevin; Science in the
Netherlands around 1600 (1970). In 1934
trad hij toe tot de redactie van het culturele maandblad De Gids, waarvan hij
van 1940 tot 1960 redactiesecretaris
was. Hij kwam daardoor i n aanraking
met vele vooraanstaande letterkundigen. Hij schreef talloze artikelen en
recensies onder andere i n de tijdschriften De Gids, Euclides, Faraday, Centaurus en i n de Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
In 1953 werd hij benoemd tot buitengewoon hoogleraar i n de geschiedenis
van de wiskunde en de natuurwetenschappen te Utrecht en in 1955 te
Leiden. Hij verhuisde i n 1953 naar
Bilthoven. Vanaf 1960 was hij gewoon
hoogleraar te Utrecht. Hij overleed op
18 mei 1965 i n De Bilt.
In 1990 werden onder redactie van
prof. dr. K. van Berkel tien essays van
Dijksterhuis gebundeld in Clio's stiefkind. Hierin werd ook een vereenvoudigde bibliografie van hem opgenomen, een bibliografie die ik jammergenoeg i n het magistrale boek Dijksterhuis mis: 'binnen afzienbare tijd zal
een complete bibliografie verschijnen',
aldus de auteur.

van de voormalige textielfabriek van Jurgens aan de Tuinstraat.

Ronald Peeters

Foto Joep Vogels,

1979/1980.

Klaas van Berkel, Dijksterhuis, Een biografie (Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker,
1996), 639 blz., ISBN 90-351-1694-1,
f75.

Tilburgse textielverleden
Onder de titel 'Tussen schoonheid en
verval. Beelden van het Tilburgse textielverleden' presenteert het Nederlands Textielmuseum van 28 juni tot
en met 28 september 1997 een fototentoonstelling die treffend de situatie
verbeeldt van de Tilburgse textielindustrie aan het eind van de jaren zeventig. De eens zo bloeiende (wol)industrie die i n de stad enkele eeuwen
lang aan duizenden mensen werk had
verschaft, was grotendeels ten onder
gegaan.
Fotograaf Joep Vogels (1947) legde i n
die bewogen jaren talloze straatbeelden, interieurs en exterieurs van verlaten en vervallen textielfabrieken met
zijn camera vast. Deze registratie van
het textielverleden is een belangrijk
document.
De foto's van Vogels overstijgen echter het louter documentaire karakter.
Door de aandacht voor bijzondere details en het benadrukken van de deels voorbije - esthetiek van de gebouwen en interieurs, krijgen zijn foto's een dramatische lading. Karkassen van gebouwen, lege hallen, gebroken schoorstenen en geblakerde ketelhuizen vertellen - zonder woorden het verhaal van de onherroepelijke teloorgang van deze Tilburgse industrie.
Een deel van de i n het Textielmuseum
getoonde foto's is gepubliceerd i n het
door de fotograaf samengestelde boek
Duivelshokken (Tilburg, 1980). De titel
van het boek is afgeleid van het begrip
'duvelhok'. In de wolindustrie staat
het 'duvelhok' bekend als het gebouw
of de ruimte, waar de w o l wordt ontward, gemengd en gesmout als voorbereiding op het spinnen. Deze publicatie is ter gelegenheid van de tentoonstelling in de museumwinkel
voor ƒ 35 te koop.

Beeld van een universiteit
Enige jaren geleden verscheen een fotoboek over het oeuvre van de Tilburgse architect Jo Bedaux (1910-1989).

Een imposant boekwerk. Wellicht het
fraaiste en bekendste bouwwerk dat
deze architect in samenwerking met ir.
J. van der Laan maakte, is het hoofdgebouw A van de Katholieke Universiteit Brabant, dat in 1962 als Katholieke Hogeschool geopend werd. Wederom is dit markante gebouw, dat nu
onderdeel is van een groot complex,
onderwerp van een boek. De uitgave
van het fraai vormgegeven fuUcolor
fotoboek 'Beeld van een universiteit'
van de hand van de fotografen W i l
van Dusseldorp en Joep Lennaerts met
tekst van Karei Soudijn, is een compliment waard. Tilburg moderne industriestad, zoals de actuele slogan van de
gemeente luidt, heeft een hoge architectonische kwaliteit binnen zijn gemeentegrens, zo blijkt uit dit boek. Dat
een heel fotoboek aan één gebouw(encomplex) in zijn omgeving gewijd kan
worden, hebben beide fotografen op
een artistiek zeer verantwoorde wijze
bewezen. Zo moeten er meer boeken
over Tilburg gemaakt worden! De drieeenheid van gebouwen, landschap en
de werkende en studerende mens,
komt harmonieus tot uitdrukking. Alle
aspecten van de campus worden in
beeld gebracht. Er zijn ook veel foto's
van de aanwezige beeldende kunst
opgenomen én schitterende foto's van
de gebouwen in de groene omgeving
van de Oude Warande en het Wandelbos. In 1992 werd de nieuwe bibliotheek gebouwd, het begin van de 'verstedelijking' van het universiteitsterrein. Ook dit beeld is in het fotoboek
vertegenwoordigd. Hier ontdek je ook
meteen de twee verschillende invalshoeken van beide fotografen: Van
Dusseldorp is geboeid door serene
rust, architectuur, kunst en landschap
(kleurenfoto's) en Lennarts stelt de
mens centraal (zwart-witfoto's). Juist
deze combinatie maakt de opzet van
het boek zo geslaagd. Nagenoeg geen
enkele foto van Lennarts straalt actie
uit, maar rust, de rust van de denkende en studerende mens.
Ronald Peeters

Wil van Dusseldorp en Joep Lennarts,
Beeld van een universiteit. Portrait of a
university (Tilburg, Katholieke Universiteit Brabant, 1997), 112 blz., ISBN 906663-038-8, ƒ 59,50.

Spinnerij

AaBe Textiles on Focus
In de serie Entresol-tentoonstellingen
presenteert het Nederlands Textielmuseum van 2 oktober 19971/m 18 januari 1998 een foto-expositie gewijd
aan heden en verleden van 'AaBe'.
Met het faillissement vorig jaar van de
Koninklijke AaBe wollen stoffen en
dekenfabriek, verloor Tilburg zijn
laatste grote exponent van de plaatselijke textielindustrie. Het bedrijf ging
in afgeslankte vorm verder onder de
naam AaBe Textiles. Waren oorspronkelijk wollen dekens, kleding-, gordijn- en meubelstoffen de producten
waarmee het bedrijf naam en faam
verwierf, het huidige bedrijf is gespecialiseerd in technisch textiel.
Hoewel de wortels van het bedrijf teruggaan tot het jaar 1811, staat op de
tentoonstelling de periode vanaf de jaren vijftig van deze eeuw centraal. In
de 'gouden jaren' zestig had het bedrijf zijn grootste aantal werknemers:
ruim 1000. Het fabrieksgebouw aan de
toenmalige Koningshoeven, dat in
1929 betrokken werd, onderging meer
dan een face-lift. Er kwamen nieuwe
kantoren, een laboratorium, een computerafdeling, een showroom, een
kantine en sportaccommodaties voor
de werknemers. Met de zogenaamde
fiberwoven dekens, waarvoor AaBe
als eerste ter wereld en exclusief voor
de Benelux en West-Duitsland een l i centie kreeg, werd een nieuwe productiekoers ingezet. Dekens volgens
deze methode gefabriceerd, hebben

AaBe, 1961.

(Coll. Nederlands

Textielmuseum).

een hoog warmte-isolerend vermogen
en zijn bij wassen vrijwel krimpvrij.
In scherp contrast met deze 'gouden
jaren' die op de foto's in de vorm van
een maquette zijn vereeuwigd, staan
de foto's die door het museum in 1996
werden gemaakt. De op een paar man
na lege fabriekshallen, ongebruikte
machines en uitgestorven gangen
waar de AaBe-klokken met de spreuk
'Samenwerking schept vreugde en
brengt een product tot stand waar u
trots op kunt zijn' nog aangegeven hoe
laat het is, bepalen het beeld van het
door faillissement getroffen bedrijf.
De tentoonstelling eindigt met een
kijkje achter de schermen van het dit
jaar, op een nieuwe locatie geopende,
AaBe Textiles.
Tegelijkertijd met deze expositie is in
het museum in de serie 'Signalement'
de tentoonstelling 'Vliegende zetels' te
zien. Het gaat hier om een samenwerkingsverband tussen AaBe Textiles en
Fontys ABV Salon waarbij textielstudenten van de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg een collectie meubelstoffen ontwikkelden voor
de vliegtuigindustrie. De stoffen zijn
door AaBe op de internationale markt
gebracht. Op de tentoonstelling worden verschillende fasen uit het ontwerpproces en de gehele collectie stoffen gepresenteerd.
Openingstijden van het museum:
dinsdag t / m vrijdag 10.00-17.00; zaterdag en zondag 12.00-17.00 uur.
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