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Ten geleide 
Tien jaar geleden overleed de 'Tilburger van de eeuw', de altijd strijdbare en veelzij
dige Miet van Puijenbroek. Kort nadat ter herinnering aan deze beroemde Tilburgse 
een standbeeld werd opgericht, blikt Astrid de Beer in dit nummer van Tilburg terug op 
wat Van Puijenbroek allemaal gepresteerd heeft tijdens haar drukgevulde leven, en de 
obstakels die zij daarbij moest zien te overwinnen. 
Verder treft u in dit afwisselende nummer van Tilburg onder meer een artikel aan over 
een opzienbarende moord die in 1736 op het Nieuwland plaatsvond en het achttien-
de-eeuwse strafproces dat daarna in werking trad, en een artikel over een bijzonder 
kunstwerk waarvoor de Zusters van Liefde als uitgangspunt dienen. 
Ook in dit nummer een zeer uitgebreide wandelroute door de Tilburgse binnenstad, 
waarbij stilgestaan wordt bij de verhalen achter vele panden. Die bijdrage verschijnt 
ter gelegenheid van de jaarlijkse Open Monumentendag. 
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'Ik heb vrouwen altijd voorgehouden 
dat ze veel meer konden dan ze zelf 

dachten': Miet van Puijenbroek 
(1914-1999) 

Astrid de Beer* 

'Astrid de Beer (1972) 
studeerde Geschiedenis 

en Taal- en Cultuurstudies 
aan de Universiteit van 
Utrecht Vanaf2004 is 
zij werkzaam voor het 

Digitaal Vrouwenlexicon van 
Nederiand. Momenteel werkt 

zij bij het Regionaal Archief 
Tilburg. 

Miet van Puijenbroek (1914-
1999) ais wethouder in 

1980 (RAT) 

Miet van Puijenbroek: textielarbeidster, vak
bondsvrouw, voorzitster van de Tilburgse 

afdeling van de Katholieke Arbeiders 
Vrouwenbeweging, diocesaan leidster, 
gemeenteraadslid, eerste vrouwelijke 

wethouder van Tilburg, voorvechtster van 
de emancipatie van (arbeiders)vrouwen. 

Postuum werd deze veelzijdige vrouw uit
geroepen tot 'Tilburger van de eeuw' en op 
Internationale Vrouwendag, 8 maart 2009, 

werd haar standbeeld onthuld bij het Audax 
Textielmuseum Tilburg. Tien jaar na het 

overlijden van Van Puijenbroek blikt de au
teur van dit artikel terug op deze altijd strijd

bare Tilburgse. 

Maria Francisca van Puijenbroek werd geboren in de 
Berkdijksestraat te Tilburg op 17 mei 1914, vlak voor 
het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Zij was het 
tweede kind van Franciscus van Puijenbroek (1888-
1979) en Maria Francisca, Susca, de Beer (1889-
1941). Het hele gezin bestond later uit vier meisjes 
en vijf jongens, met ongeveer een generatie verschil 
tussen de oudste, Toos, geboren in 1912, en Jet, de 
jongste, die in 1931 het levenslicht zag. De familie 
Van Puijenbroek was een echte textielfamilie. Vader 
Franciscus was van beroep linnen- en kamgaren-
wever, 'een hooggekwalificeerde vakman'.^ 
Moeder Susca werkte voor haar trouwen - en ook als 
het nodig was tijdens de eerste huwelijksjaren- als 
stopster. Niet alleen Miets ouders, maar ook haar 
grootouders van beide kanten, werkten in de textiel. 
Grootouders De Beer hadden een weefgetouw in de 
woonkamer staan voor het thuisweven. Bij de grootou
ders Van Puijenbroek in Goirie stonden enkele getou
wen in een kleine weverij achter het huis, waar ze be
hangerslinnen weefden. Grootvader Van Puijenbroek 
was een kleine fabrikant die zijn stoffen verkocht in 
Den Bosch en West-Brabant.^ Behalve Miet heeft ook 
haar broer Jan in de textiel gewerkt. 

Tilburg, dat al in de achttiende eeuw gold als hét wol
centrum van Nederland, was aan het begin van de 
twintigste eeuw uitgegroeid tot een belangrijke in
dustriestad, met dank aan de mechanisatie van het 
productieproces.3 Verreweg het grootste deel van de 
Tilburgers is dan op een of andere manier werkzaam 
in de wollenstoffenindustrie. De industrialisatie trok 
ook andere bedrijven aan: Schoen- en sigarenfabrie
ken en de gloeilampenfabriek Volt. Dit alles zorgde 
voor een explosieve groei van de bevolking.'' Tilburg 
was ook een katholiek bolwerk: de geestelijkheid 
had, samen met de fabrikanten, de touwtjes in han
den. Ook Miet kreeg hier al op jonge leeftijd (indirect) 
mee te maken: 'Twee ooms, jongere broers van mijn 
moeder, textielvaklui, waren lid van de rooie bond, de 
Eendracht. Dat werd niet aan de grote klok gehangen: 
als kinderen mochten wij dat niet weten Toen opoe de 



Retraite in 1928. 
Bovenste rij, vierde van rechts, 
is Miet van Puijenbroel<. (Coil. 

José van Puijenbroel<) 

Beer in 1927 kwam te overlijden zou ze niet kerkelijk 
begraven kunnen worden, tenzij haar beide zoons de 
rooie bond zouden afzweren. Dat moest gebeuren 
op het evangelieboek in de sacristie van de Korvelse 
kerk! Geen begrafenis in gewijde aarde, dan zou je 
getekend zijn in de Tilburgse samenleving van toen. 
Dat kon je als kinderen je overleden moeder niet aan-
doen?'5 

Op vierjarige leeftijd ging Miet eerst naar de bewaar
school, daarna volgde de lagere school van de Zusters 
van Liefde op Korvel. Na de lagere school heeft ze ook 
nog even naailes gehad van de zusters; 'dat haalde 
echter geen donder uit', hoewel haar moeder graag 
had gewild dat Miet coupeuse zou worden.^ Daarna 
ging ze naar de lagere textielschool voor de dagop
leiding noppen en stoppen van een halfjaar want een 
andere keus zat er voor een arbeidersdochter toen 
nog niet zo vanzelfsprekend in.' Toch was dat al meer 
scholing dan veel andere meisjes kregen, die, vaak 
zonder enige vakopleiding, rechtstreeks vanuit de la
gere school in de fabriek gingen werken. Veel ouders 
vonden onderwijs, en zeker voortgezet onderwijs, voor 
hun dochters niet nodig en te duur; 'een meisje ging 
immers toch trouwen' en in arbeidersgezinnen wa
ren de extra inkomsten hard genoeg nodig.^ Hoewel 
met de invoering van de leerplicht in 1900 wettelijk 
was geregeld dat elk kind (in theorie, de praktijk was 
weerbarstiger) zes jaren lager onderwijs moest vol
gen, werden de kansen op voortgezet onderwijs voor 
meisjes voornamelijk bepaald door de klasse waartoe 
zij behoorden. Dat kwam er in de praktijk op neer dat 
meisjes uit arbeidersmilieus weinig tot geen onderwijs 
volgden na de lagere school.^ In katholieke kringen 
heerste ongerustheid over de 'zedelijke verwildering' 
van de fabrieksmeisjes: werken in de fabriek zou 
vrouwen ruw en onverschillig maken en hun beletten 
een goede katholieke echtgenote, huisvrouw en moe
der te worden.^" Door de verschillende congregaties in 
Tilburg werden dag- en avondscholen opgericht waar 
{arbeiders)meisjes naai-, knip-, en kooklessen kon
den volgen, onmisbare vaardigheden om een goede 
moeder en huisvrouw te worden." 
Miet had het geluk dat zij uit een gezin kwam dat lezen 
en leren wel stimuleerde: 

alle kinderen kregen de gelegenheid om een vakop
leiding te volgen. Thuis werd er gelezen, 'met mate 
natuurlijk, want er moest ook worden voortgedaan'.^^ 
Zij mochten ook muzieklessen nemen: Toos speelde 
viool (later zelfs bij het Tilburgs Stedelijk Orkest) 
en Miet mandoline. 

Haat-liefdeverhouding met de Textiel 
In 1928 had Miet, toen 14 jaar oud, haar diploma nop
pen en stoppen op zak en trad in dienst bij de textiel
fabriek Van Dooren & Dams aan het Korvelplein, de 
eerste van de in totaal acht textielfabrieken waar zij 
zou werken. Van Dooren & Dams vervaardigde vooral 
stoffen voor defensie. De fabriek lag op loopafstand 
zodat zij tussen de middag thuis kon 'schaften'. Ook 
de textielfabriek van Diepen, waar wat fijnere stof
fen gemaakt werden, lag op loopafstand; haar vader 
werkte daar (en later haar broer Jan ook), maar 'het 
is nooit goed om bij je familie te werken.' De werk
week duurde 48 uur; men werkte 8 1/2 uur per dag 
en op zaterdag tot 13.00 uur. Miet begon daar voor 
twaalf cent per uur, wat in totaal f 5,76 per week op
leverde. Na een jaar nam Miet ontslag vanwege een 
loonkwestie. Toen ze bij een andere textielfabriek 
wilde gaan werken kreeg ze te maken met het zoge
naamde 'zwarte contract', een onderlinge afspraak 
tussen de Tilburgse textielfabrikanten dat ze (de eer
ste vier weken) geen personeel zouden aannemen, 
dat bij een andere textielfabriek ontslag had geno
men. Miet heeft toen korte tijd in een lampenfabriek 
aan de Capucijnenstraat gewerkt, in confectiebedrijf 
Van Monnickendam en als stopster bij de wollen-
stoffenfabriek Beka, die niet was aangesloten bij de 
Tilburgse fabrikantenbond." Daarna kwam Miet weer 
terecht bij Van Dooren & Dams, waar zij tot de Tweede 
Wereldoorlog zou werken. 

De stopperij bevond zich op de eerste verdieping van 
de fabriek. Er werkten ongeveer 24 meisjes onder 
leiding van een hoofdstopster. Daarboven stond een 
baas, een man, 'die het waarschijnlijk niet altijd ge
makkelijk had, want hij zat ieder van ons voortdurend 
achter de vodden'.'" Noppen en stoppen werd afwis
selend gedaan. Stoppen, het herstellen van weeffou
ten door de ontbrekende draden onzichtbaar te inte
greren in het weefsel, gebeurde zittend op een lage 
bank. Noppen, het verwijderen van knopen, pluisjes 
en onregelmatigheden, gebeurde staand aan een bre
de dis met een pluisijzer in de hand. Van tevoren wer
den de te behandelen stukken stof over twee rollen 
gehangen om weeffouten te zoeken en te markeren.'^ 
Arbeidsomstandigheden en werkaccommodaties wa
ren toentertijd zeer primitief: spijkers fungeerden als 
kapstokken en een kantine voor de arbeidsters ont
brak. Sanitaire voorzieningen, of wat daarvoor door 
moest gaan, waren buiten te vinden. Regelmatig viel 
de verwarming uit, maar ook in de winter moest het 
werk gewoon doorgaan, ook al was het moeilijk stop
pen met bevroren vingers. 

De vaak machteloze positie waarin de arbeiders ver
keerden ten opzichte van de 'heren', was moeilijk te 



Een stoppenj in een Tilbuigse 
textielfabriek in 1933. (RAT) 

Stakers in discussie met 
polltie-inspecteur Van den 

Boer tijdens de textielstaking 
op tiet Korvelplein voor de 
fabriek van Van Dooren en 

Dams september 1935. 
(RAT 

verkroppen voor Miet. Tijdens de Tilburgse kermis 
kregen ze drie dagen (onbetaald) vrij, dagen w/aarin 
het bedrijf moest w/orden schoongemaakt door vrij
willigers onder het personeel. Niet door Miet: 'Hoe 
arm wij ook waren, van mijn moeder hoefde dat niet. 
Dan zei mijn moeder: je moet vakantie houden'."^ Een 
CAO was nog niet algemeen en een arbeidscontract 
op papier ook niet. Ook kerkelijke feestdagen werden 
niet doorbetaald. Voor veel gezinnen waren dit moei
lijke dagen vanwege het verlies van inkomsten. Via 
het stukloontarief en wat harder werken probeerde 
men de schade zoveel mogelijk te beperken.''' Uurloon 
kon ook veranderen in stukloon, zo is te lezen in 'een 
leven in de textiel'. Dit hield in dat het loon varieerde 
naarmate er veel of weinig weeffouten in de stof za
ten. Moest er veel genopt en gestopt worden in een 
stuk, en je kreeg per 'stuk' betaald, dan verdiende je 
die week minder.'** Ook boetes werden om allerlei re
denen opgelegd: 'Ik heb boete gekregen omdat ik heb 
staan voordragen in de stofjas van de baas en ik heb 
boete gekregen omdat ik in het kantoor van de baas 
in het loonbeek ging kijken hoe hoog onze lonen in die 
week lagen, boete ook omdat ik bij het verlaten van 

de afdeling, direct nadat de sirene was gegaan, mijn 
kleppers of mondharmonica te voorschijn haalde'.'^ 

In 1935, Miet was eenentwintig, werd ze lid van de 
katholieke textielarbeiderbond St. Lambertus. Dit was 
ook het jaar van de 'wilde' textielstaking; vier weken 
lang lag de hele Tilburgse textielindustrie met zo'n 
4400 arbeiders plat. Aanleiding was een loonsverla
ging van tien procent, afgesproken door de bonden en 
de fabrikanten. Er heerste veel armoede gedurende de 
staking, want niemand had een inkomen. Er kwamen 
wel solidariteitsuitkeringen en ook de Tilburgse mid
denstand hielp mee: men kon op de pof kopen en bak
kers deelden gratis brood uit, hartjesbrood. Miet zelf 
heeft toentertijd de staking niet als tragisch ervaren: 
'Je was jong. Het was een sport om te staken. Ja, wat 
deed je: moeder meehelpen, de straat op, wandelen. 
Ik was zorgeloos: ik hoefde niet zoals m'n moeder 
voor een gezin van negen kinderen te zorgen'.2° Buiten 
de arbeiders om ging de St. Lambertus akkoord met 
een loonsverlaging van vijf procent. Dat heeft ze heel 
wat leden gekost, maar het weerhield Miet er niet van 
om toch lid te worden. De stakingsleiders kregen, 
ondanks beloftes van het tegendeel, hun ontslag. Dit 
zorgde voor een verstoorde verhouding tussen arbei
ders en fabrikanten.2' Kort nadat Miet lid werd van de 
vakbond werd ze in het hoofdbestuur gekozen. 

Hoewel de arbeidsomstandigheden verre van ideaal 
waren, was het zeker niet alleen ellende op de fabriek, 
ze hebben daar veel plezier gehad en veel katten
kwaad uitgehaald: 'We konden net zo goed vloeken 
als Marialiedjes zingen', aldus Miet, die bij de bazen 
bekendstond als een 'herrieschopster'. Ze heeft altijd 
gevochten voor een gelijkwaardige behandeling en 
eens heeft ze de fabriek twee uur stilgelegd. De meis
jes werd bevolen om vanwege de drukte voortaan om 
zes uur te beginnen met werken. Veel extra loon le
verde het overwerk niet op. Miet wist haar collega's te 
overtuigen om de volgende ochtend gewoon om acht 
uur te beginnen. De baas was woedend. Toch werd 
ze niet ontslagen: 'daar was je een veel te goede vak
vrouw voor (...). De baas had je nodig, en als hij moei
lijk deed stak ik mijn handen in de lucht'. Als ik moet 
gaan, dan neem ik wel m'n handen mee', zei ik er dan 
bij.'2^ Dit had wel tot gevolg dat Miet de eerste was 
die in een slappe periode onbetaald verlof op moest 
nemen, 'maar mijn moeder was nooit boos daarom.'^^ 
Van huis uit kreeg Miet een streefniveau mee, wat in
hield dat ze altijd moest proberen zo veel mogelijk te 
leren en zichzelf te ontplooien. Haar moeder had na
melijk wel door dat er in de textielindustrie weinig per
spectief was voor een onbedreigd levensbestaan.^'' 

Voor de meeste meisjes was het fabriekswerk slechts 
een overgangsperiode van de lagere school naar het 
huwelijk. Trouwen betekende het einde van werken in 
de fabriek, al werkten vrouwen tijdens de eerste hu
welijksjaren ook vaak thuis. Soms vroegen ouders hun 
dochters om de trouwerij een jaar uit te stellen om
dat het loon thuis niet gemist kon worden, vooral in 
tijden van economische malaise kwam dit nogal eens 



Het bestuur van de 
kattiolieke arbeidersvrouwen 

op de afsctieidsreceptie 
op 27 januari 1957 van W. 

Bekkers als pastoor van 
hetHeika Bekkers was 

benoemd tot coadjutor van 
mgr Mutsaerts 

Links van Bekkers staat Miet 
van Puijenbroek, voorzitster 

van de K.A.V. (RAT) 

1 # 

Onder het werk werd er veel gepraat over 'de 
uitzet', wat zorgde voor een gevoel van saamhorig
heid. Wanneer een collega in ondertrouw ging dan 
versierden de meisjes de hele afdeling, de aanstaande 
bruid kreeg een nuttig cadeau en er werd gezongen en 
voorgedragen.26 Miet zelf heeft, zoals ze eens vertelde 
in een interview, nooit de behoefte gehad om te trou
wen. Korte tijd heeft ze wel verkering gehad maar 'die^ 
vent schreef mij een keer een brief met 22 taalfouten 
en dat hoefde ik niet. Ik wilde niet met een stomme 
kerel trouwen.'" 'Ik had meer behoefte aan een ande
re vorm van ontwikkeling en zelfstandigheid. Daarbij 
had ik ook een vrijheidsdrang, waarin ik van huis uit 
zeker niet werd gehinderd. Ik had er meer behoefte 
aan om, wat ik aan formele scholing in mijn jeugdjaren 
miste, op een of andere manier in te halen.'^^ 

Ondanks de collegialiteit en de goede werksfeer tus
sen de mensen onderling was er toch sprake van een 
bepaalde rangorde. Het werk dat men deed bepaalde 
dat onder meer: hoe viezer men werd van het werk, 
hoe lager de status. Stopsters waren weer 'beter' dan 
bijvoorbeeld een spinster of een spoelster^^ Het kan
toorpersoneel, dat nooit vuil werd, was van een heel 
andere rangorde: 'De kantoordames kregen 's mor
gens koffie, maar de mensen die vroeg op moesten 
staan, daar was geen koffie voor', vertelde Miet later 
in een interview.^" Blijkbaar werden standsverschil
len ook afgeleid aan de straat waarin men woonde. 
Waar je woonde bepaalde welke fabriek je aannam 
en of een meisje speelster of stopster kon worden. 
Tussen de verschillende beroepsgroepen bestond een 
soort van maatschappelijke rangorde: textielarbeiders 
waren 'beter' dan mensen die in de schoenenfabrie
ken werkten, maar zij waren weer veel 'minder' dan 
bijvoorbeeld ambtenaren.Qg f̂ gig maatschappij 
was verdeeld in zuilen en standen. Ook de Katholieke 
Jeugd Vereniging (KJV), waar Miet vanaf haar zeven
tiende lid van was, deelde de meisjes in op 'stand': er 
waren aparte afdelingen voor de verschillende stan
den en de kleuren van de bloesjes en de insignes wa-

w 

ren per stand verschillend.^^ Deze katholieke jonge 
vrouwenvereniging richtte zich op de geestelijke en 
morele verheffing van meisjes en vrouwen tot onge
veer 25 jaar. Alle nieuwe leden moesten in de kerk de 
plechtige belofte afleggen dat zij niet in het openbaar 
zouden dansen en dat ze voor hun 21e jaar geen ver
kering zouden krijgen. 'Achteraf gezien waren deze 
beloften niet goed', stelde Miet later in een interview, 
hoewel ze terugkijkt op de KJV als een fijne tijd.^" 
Daar stimuleerden ze zelfwerkzaamheid en katholiek 
besef, ze leerden zingen en voordragen, 's Avonds en 
op zaterdagmiddagen waren er vormingcursussen en 
in de weekenden waren er verdiepingsdagen.'Wat mij 
aansprak was dat ik over de rand van het eigen be
staan leerde kijken en ook in contact kwam met meis
jes van andere milieus.'^'^ Na die tijd is Miet nog zes 
jaar jeugdleidster geweest van de KJV. In 1938 begon 
zij, als enige vrouw, aan een driejarige opleiding aan 
de Sociale School van het katholieke werkliedenver
bond: Nederlandse taal, economie, arbeidsrecht en 
sociale verhoudingen.^6 

'Rotwief' 
In 1939 nam Miet haar ontslag bij Van Dooren & Dams, 
en hoewel ze liever had willen ontsnappen aan de tex
tiel, trad ze in dienst bij de Firma Brands, maar niet 
voor lang. In juli 1940 vertrok ze naar Twente om bij 
de Nederlandse Textielmaatschappij te Haaksbergen 
als hoofdstopster te gaan werken. Zij woonde daar 
in een pension. De Tweede Wereldoorlog was inmid
dels een feit en ook binnen de fabrieksmuren werd 
dat merkbaar: 'Op de fabriek lieten zich ook wel eens 
Duitse militairen zien. Als ze zich op de stopperij durf
den te vertonen, sommeerde ik ze 'heraus'. Ze hadden 
er niets te zoeken. 'Rotwief' was dan het antwoord.^'' 
Miet was nog nooit eerder echt van 'thuis' wegge
weest en kreeg last van heimwee. Op 27 mei 1941 
stierf haar moeder. 'Kom toch naar huis', schreef een 
van haar broers. En dat deed ze. 

De Nederlandse Textielweverijen in Meerveldhoven 
was de volgende fabriek waar Miet ging werken, ook 
als hoofdstopster. Door problemen met de bus- en 
treinverbindingen duurde dit niet zo lang. In 1942 trad 
Miet bij George Droge in dienst, eveneens als hoofd
stopster. Droge was het enige bedrijf in Tilburg dat 
ook een kunstzijdeweverij had. Wat productie betreft 
was het een progressief bedrijf, maar naar de mensen 
toe was het, om met de woorden van Miet te spreken, 
'net zo feodaal en paternalistisch als overal in Tilburg. 
Je moest blijven oppassen dat er niet aan het loon ge
tornd werd'.^** De directie zorgde er wel voor dat het 
personeel soms iets extra's kreeg en men kreeg af 
en toe de gelegenheid om een lap stof te kopen, een 
goed ruilobject voor levensmiddelen.^^ Ze lag voort
durend met de boekhouder in de clinch over het loon 
van haar stopsters. Op de vraag van de directie waar
voor ze dacht bij het bedrijf te werken, antwoordde ze: 
'Mijnheer, zowel voor het bedrijf als voor de mensen. 
Als de meisjes goed werk leveren, dan is het normaal, 
dat ze dienovereenkomstig worden betaald'. De direc
tie kon het antwoord wel waarderen."" Als gevolg van 



In het midden Miet van 
Puijenbroek op een 

internationale conferentie in 
Bad Godesberg, jaren zestig/ 

zeventig. (Colt José van 
Puijenbroek) 

oorlogsschaarste werd er gestolen. Miet moest, met 
tegenzin, de meisjes fouilleren. Waarschijnlijk deed ze 
dat niet grondig genoeg: 'Je moet ze onder de rokken 
kijken', adviseerde een van de zoons van de baas. Miet 
was niet gediend van dit soort opmerkingen. Ook de 
fabrikantenfamilie kwam aanzetten met allerlei klus
jes: lappendekens maken, oude kleren verstellen. 'Ik 
heb wel eens wat teruggestuurd, dat kon je de meisjes 
allemaal niet aandoen'."' 

Jan, de broer van Miet, kreeg een oproep om zich te 
melden voor de Arbeidseinsatz, de verplichte tewerk
stelling in Duitsland. Hij was niet van plan om te gaan, 
een onderduikadres was al geregeld. Hij moest zich 
melden op het station van Den Bosch. Miet ging met 
hem mee om ervoor te zorgen dat hij ook daadwerke
lijk terug zou komen. Hij zou zich anders misschien uit 
solidariteit toch aanmelden. Samen pakten ze de trein 
terug naar Gilze-Rijen waar zus José al klaar stond 
met een fiets, zodat Jan naar zijn onderduikadres in 
Alphen kon. 

Tijdens de oorlog waren alle vakbonden en verenigin
gen verboden, ook de St. Lambertus en de Katholieke 
Arbeiders Vrouwenbeweging (KAV). Toch probeer
den de bestuursleden zoveel mogelijk contact met de 
mensen te blijven houden door het organiseren van 
naai- en kookcursussen en andere bijeenkomsten: 
'Op de een of andere manier heb ik er nog eens een 
halve dag voor vastgezeten, aangebracht door een 
van de mensen.'"^ 

In 1944 ging Miet werken bij Louis de Rooy in Eindho
ven, een complete vergissing, het enige plezier was 
de dagelijkse treinreis."^ Na een jaar vertrok ze om te 
gaan werken bij L.E. van den Bergh in de St.Joseph-
straat. Dit was een modern bedrijf met een correcte 
directie en goede werkomstandigheden voor het per
soneel. Wat Miet echter in toenemende mate irriteer
de, was de ongelijke betaling van mannen en vrou
wen. Als cheffin werkte ze op hetzelfde niveau als de 
andere afdelingsbazen, maar ze kreeg er veel minder 
voor betaald. En ook promotiekansen waren er niet. 
Miet had verschillende avondcursussen gedaan over 

arbeidspresentatie, arbeidsbeloning en gezondheids
zorg. De daaropvolgende cursussen werden overdag 
gegeven, maar ze kreeg geen vrij, omdat de directeur 
vond dat zij wel genoeg kende voor zijn bedrijf! 'Dat 
moeten ze dan net tegen mij zeggen', aldus Miet."" 
Na de bevrijding was Miet lid geworden van de 
Katholieke Bond van leidinggevend personeel en be
stuurslid van de Katholieke Arbeiders Vrouwenbewe
ging (KAV). Door haar activiteiten in de vakbond 
werd ze door de mannen van de KAB gevraagd zich 
kandidaat te stellen voor de gemeenteraad (voor de 
Katholieke Volks Partij, de KVP, later het CDA) waar
voor ze in 1953 werd gekozen. Miet had in 1953 gezel
schap van twee andere vrouwen in de gemeenteraad: 
Mevrouw Janssen-Twaalfhoven en Maria Reijntjes, 
ook een diocesaan leidster. Net als Miet waren bei
den lid van de KVP."^ Miet zou maar liefst 37 jaar in 
de gemeenteraad zitten. In 1955 kwam haar kans om 
uit de textiel te stappen doordat ze aangesteld werd 
als diocesaan leidster van de Katholieke Arbeiders 
Vrouwenbeweging. In die periode werd ze ook nog 
gekozen voor de Provinciale Staten. Van den Bergh 
vroeg, waarom ze ging. Miets antwoord: 'Als ik niet 
kan worden opgenomen in de staf en kan delen in de 
winst, dan heb ik het hier wel gezien.'"^ 

'Wij deden aan emancipatie zonder het 
woord te noemen' 

Katholieke vrouwen, en vooral arbeidersvrouwen, 
waren lange tijd vrijwel onzichtbaar in de maatschap
pij. De emancipatie van de katholieken vond plaats 
aan het einde van de negentiende eeuw en de man
nen verenigden zich eerst plaatselijk in organisaties 
zoals de RK Arbeidersvereeniging (1889) en de RK 
Volksbond (1888). In 1925 organiseerden zij zich in 
nationale vakbonden, wat leidde tot de oprichting van 
het RK Werkliedenverbond (RKWV), dat in november 
1945 omgedoopt werd tot de Katholieke Arbeiders 
Bond (KAB). Speerpunten waren het streven naar 
welvaart, zekerheid, culturele ontwikkeling, maat
schappelijke erkenning en deelname van de arbei
ders aan het maatschappelijke en culturele leven."' 
De arbeidersvrouwen organiseerden zich het laatst 
van de katholieke standen; pas in 1932 werden de 
eerste Katholieke Arbeiders Vrouwenbewegingen 
(KAV) opgericht in de bisdommen Roermond en Den 
Bosch. Deze waren ontstaan als afdeling, 'dochters' 
van het RKWV."^ Pas in 1948 werden er in alle bis
dommen vrouwenverenigingen opgericht. Diocesane 
leidsters reisden door de hele provincie om plaat
selijke afdelingen op te zetten. Het doel van de KAV 
was ontwikkeling, ondersteuning en ontspanning 
te bieden aan de vrouwen van arbeiders. De meeste 
nadruk lag op de ontwikkeling en vorming van arbei
dersvrouwen en -meisjes tot goede echtgenotes en 
moeders die bij konden dragen aan de ontwikkeling 
van de arbeidersstand."^ De KAV organiseerde cur
sussen, kindervakantiewerk, reizen naar Lourdes en 
andere bedevaartplaatsen, film- en toneelavonden en 
een jaarlijks uitstapje. De vereniging fungeerde ook 
als een sociaal vangnet voor de leden: men ging op 
kraamvisite bij de leden, op ziekenbezoek en sprong 
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bij in het huishouden. De KAV voorzag duidelijl< in een 
groeiende behoefte: na de oorlog verdubbelde het 
aantal leden. Riet Stokwielder, hoofdleidster van het 
bisdom Den Bosch, wilde er een tweede leidster bij. 
Dat werd IVIiet van Puijenbroek. Miet was toen al ja
renlang voorzitster van de Tilburgse afdeling van de 
KAV, die door haar inspanningen was gegroeid tot 
de grootste plaatselijke afdeling, 'ledereen was een 
beetje huiverig voor Miet, maar ik wilde haar er wel bij 
hebben', aldus Riet.'^° Samen deelden ze jarenlang in 
goede harmonie een kantoor op het Sint Annaplein te 
Tilburg. Miet was ook de eerste diocesane leidster die 
afkomstig was uit de arbeidersstand. De andere leid
sters van de KAV waren allemaal dames uit de mid
denklasse. Deze vrouwen hadden na de lagere school 
doorgeleerd op de mulo of hbs en daarna een oplei
ding maatschappelijk werk gevolgd.^' Miet haalde 
in deze jaren, met ontheffing voor het ontbreken van 
de vereiste vooropleiding, het diploma van de avond
opleiding Maatschappelijk Werk A van de Katholieke 
Leergangen." De leden van de KAV en de voorzitsters 
waren allemaal vrouwen uit de arbeidersstand. Wat 
dat betreft was Miet misschien een buitenbeentje, 
maar aan de andere kant wist zij als geen ander met 
welke problemen de arbeidersvrouwen te kampen 
hadden. Ze deed het werk voor de KAV met plezier, 
'wel moest ik ook hier ondervinden, dat er verschil 
was in mannen- en vrouwenwerk, als het om de belo
ning ging'.53 Het salaris van de leidsters werd gedeel
telijk betaald uit de contributiegelden en gedeeltelijk 
door de overkoepelende organisatie, de KAB. In 1961 
trad Miet af als voorzitster van de Tilburgse afde
ling van de Katholieke Arbeiders Vrouwenbeweging; 
haar werk als vormingsleidster kostte zoveel tijd dat 
beide functies niet meer verenigbaar waren. Bij haar 
afscheid kreeg ze een gouden ring omdat er vaak ge
zegd werd 'dat zij getrouwd was met de KAV'.^" 

De diocesane leidsters van de KAV waren allemaal 
ongetrouwde vrouwen. Bij hun huwelijk moesten zij 
ontslag nemen. Hier zien we ook nog een andere dis
crepantie tussen de leidsters en de leden van de KAV, 
die voor het overgrote deel bestond uit getrouwde 

vrouwen. Zij hadden niet alleen een betere opleiding 
gehad, ze hadden ook een andere positie doordat zij 
ongehuwd waren. Tot ver in de twintigste eeuw rustte 
er een maatschappelijk taboe op het buitenshuis wer
ken van getrouwde vrouwen, en vooral moeders.^' Dit 
paste niet in de politiek van het gezin als de hoeksteen 
van de samenleving. Ook in katholieke kringen hield 
men in de jaren vijftig nog strikt vast aan het ideaal 
van de vrouw als echtgenote en moeder. Ongetrouwde 
vrouwen, 'juffrouwen', werden toentertijd gezien als 
tweederangsvrouwen, óók binnen de vrouwenbewe
ging.Ongehuwde vrouwen konden geen apparte
ment huren en waren dan ook aangewezen om op ka
mers bij een hospita te gaan of samen te wonen met 
een eveneens ongetrouwde zus, zoals Miet en haar 
zus Toos deden. Ook kwam het voor dat ongetrouwde 
vrouwen in winkels 'mevrouwen' voor moesten laten 
gaan. Langzamerhand veranderde deze opvatting, 
onder andere doordat de leidsters probeerden meer 
begrip te kweken onder de leden voor de ongehuwde 
staat: het ongehuwd zijn was ook een bestemming, de 
maatschappij had ten slotte onderwijzeressen en ver
pleegsters nodig en elke levensstaat kan zinvol zi jn." 
Miet had daar een duidelijke mening over: Vrouwen 
moesten een vrije keuze hebben. De keuze om te 
trouwen en kinderen te krijgen maar ook de keuze om 
dat niet te doen.^" In de jaren zestig ontstond er lang
zamerhand een andere beeldvorming van vrouwen: 
Maatschappelijke ontplooiing zou hun een ruimere 
blik op de wereld geven. Dit was een moeizaam pro
ces en de bestaande mening over vrouwen als moe
der, huisvrouw en echtgenote bleef nog jaren bestaan. 
Maar steeds meer vrouwen wilden cursussen volgen 
en de Katholieke Arbeidersvrouwenbeweging (vanaf 
1965 werd dit veranderd in VNKV, Vrouwenbeweging 
Nederlands Katholiek Vakverbond) gaf hun die moge
lijkheid. 

In Tilburg konden de leden cursussen volgen over de 
meest uiteenlopende zaken zoals godsdienst, koken, 
voedingsleer, bloemschikken, woninginrichting, hygi
ëne, gymnastiekonderricht, moderne hulpmiddelen in 
het huishouden etc.^^ Door middel van lezingen pro
beerde Miet de leden te ontwikkelen. Zo sprak zij in 
het begin van de jaren zestig over het onderwerp 'af
betaling', waarin ze de leden waarschuwde om 'finan
cieel niet verder te springen dan de polsstok lang is. 
De afbetaling heeft ze er niet mee kunnen uitbannen, 
maar vele huismoeders leerden zich wel tien keer te 
bedenken, aleer zich daaraan te wagen. ' ' '° Tijdens de 
jaarvergadering van 1970 gaf Miet een lezing met als 
titel 'Wat ruimen wij allemaal op?' Hiermee bedoel
de ze niet de schoonmaak, maar het verwerpen van 
geestelijke en morele waarden. De onderwerpen van 
de lezingen gingen wel met hun tijd mee: in de jaren 
zeventig werden er bijvoorbeeld voorlichtingsavonden 
gehouden over 'abortus-provocatus' en 'drugs'.^' Dit 
alles kan nauwelijks een feministisch programma wor
den genoemd, maar dat was ook niet de bedoeling. De 
KAV/VNKV probeerde zoveel mogelijk te emanciperen 
binnen de door de katholieke kerk aangegeven richt
lijnen. Dit wil niet zeggen dat Miet het altijd eens was 
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met de bestaande verhoudingen tussen mannen en 
vrouwen; '\k vind dat ook in de kerk de vrouw onder
gewaardeerd wordt. Ik geloof, maar dat wil niet zeg
gen dat ik het altijd eens ben met de structuur van de 
katholieke kerk.'^^ Ook binnen de KAB heeft zij zich 
afgezet tegen mannen die het niet konden hebben als 
een vrouw eens wat presteerde en die vasthielden aan 
het beeld van moeder de vrouw: 'In 50 voor Christus 
kwamen de Batavieren ons land binnen, maar nu lo
pen ze er nog rond.'^^ ook heeft ze geageerd tegen de 
mening dat vrouwen niet in een bestuursfunctie hoor
den: 'Waarom zou een vrouw die evenveel hersens 
heeft als een man niet in het bestuur kunnen? '^^ 

Gezonde emancipatie was een evenwicht tussen de 
volwaardigheid van mannen en vrouwen, aldus Miet, 
en dat kon bereikt worden door ontwikkeling, vor
ming en scholing.''^ Ze was zelf het beste voorbeeld 
van wat arbeidersvrouwen kunnen bereiken ais ze 
zich zouden ontwikkelen. En juist voor vrouwen was 
scholing belangrijk: 'Het wordt tijd dat er afgerekend 
wordt met het gezegde 'een meisje dat gaat trouwen, 
hoeft niet veel te kennen.'^^ Soms was het frustrerend 
dat vrouwen dat zelf niet altijd even goed begrepen. In 
een interview haalde Miet een passage aan uit de tijd 
van de vakbond: Op een avond hadden zij vier meisjes 
in kunnen schrijven als lid van de vakbond, de week 
daarop kwamen drie moeders het lidmaatschap van 
hun dochters opzeggen omdat de contributie te duur 
zou zijn. Moeders keken vaak niet verder dan keuken, 
kerk en kinderen. Zij moesten bewust gemaakt wor
den van de keuzemogelijkheden die vrouwen hadden 
waardoor zij hun dochters zouden stimuleren om zich 
te ontwikkelen zodat zij betere kansen hadden in de 
maatschappij. 

Zij riep haar leden ook op om actiever betrokken te ra
ken bij de politiek en lid te worden van de KVP. Zij or
ganiseerde discussieavonden over sociale vorming en 
onderwijs. Ook moesten vrouwen mondiger worden. 
Het was belangrijk dat vrouwen zich goed konden uit
drukken in de Nederlandse taal want veel arbeiders
vrouwen en -meisjes waren bang om hun mond open 

te doen. En juist daarom was het van belang dat ze 
leerden om te zeggen hoe ze over iets dachten. Vanaf 
1969 werden er gratis cursussen 'gesprekstechniek' 
en 'welsprekendheid' gegeven. Het grote probleem 
was alleen dat de opkomst bij dergelijke cursussen en 
politieke avonden altijd veel minder was dan bij de ge
zelligheidsavonden, waar de kaartjes al lang van tevo
ren uitverkocht waren. 'Men moest niet denken dat de 
KAV er slechts is om feestavonden te organiseren', al
dus Miet, die de gezelligheidsavonden altijd aangreep 
voor een educatief woord nu de zaal toch vol zat.^' 
Op 27 mei 1975 nam Miet, samen met Riet Stokwiel
der, na 20 jaar afscheid als leidster van de VNKV. Van 
de KAB moesten vrouwen op hun zestigste met pen
sioen, mannen konden doorwerken tot hun vijfenzes
tigste. Miet en Riet waren al langer aangebleven van
wege problemen met hun opvolging. 

'Als wethouder was Ik een moetje' 
Miet was een opvallende persoonlijkheid in de ge
meenteraad. Ze stond erom bekend geen blad voor 
de mond te nemen als ze het ergens niet mee eens 
was of voor zaken die haar na aan het hart lagen. Zij 
duldde niet dat een vrouw over het hoofd werd ge
zien. Tijdens gemeenteraadsvergaderingen atten
deerde zij er de voorzitter meermalen op dat er ook 
dames aanwezig waren, wanneer de voorzitter - uit 
macht der gewoonte waarschijnlijk - zei: 'wie van de 
heren mag ik het woord geven?'^^ In 1972 was Miet 
verantwoordelijk voor de eerste emancipatienota van 
Tilburg. In datzelfde jaar kreeg zij een koninklijke on
derscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
Dit was niet alleen vanwege haar werk in de Tilburgse 
gemeenteraad, maar ook op nationaal gebied. Miet 
had lange tijd in de interdepartementale commissie 
gezeten, een commissie van advies over de arbeid van 
vrouwen en meisjes.'^^ Op 28 juni 1978 werd Miet, sa
men met twee andere raadsleden, onderscheiden met 
de grote zilveren legpenning van de gemeente Tilburg, 
omdat ze 25 jaar in de gemeenteraad zaten. 

In 1978, op haar vierenzestigste, werd Miet de eerste 
vrouwelijke wethouder van Tilburg. Zij kreeg de porte
feuille sociale zaken en cultuur, zeker geen gemakke
lijke taak in tijden van bezuinigingen. Miet was meer
dere malen kandidaat geweest en uiteindelijk werd 
zij in 1978 met een grote meerderheid van stemmen 
gekozen. Zij volgde Mannaerts op. '° 'Als wethouder 
was ik een moetje', zei ze eens in een interview. 'Ik 
heb mijn wethouderschap niet cadeau gekregen na 
25 jaar lidmaatschap van de raad. Ze konden er niet 
meer onderuit.''' En met 'ze' bedoelde Miet de man
nen van het CDA. Het wethouderschap was hard wer
ken: 'Binnen de partij, maar ook als wethouder heb ik 
weken gemaakt van 60, 70 uur. Ik had een wethou
dersfunctie die nogal veel publiek optreden met zich 
meebracht. Ik heb dat nooit geweigerd, omdat ik vond 
dat, als je wethouder bent, je dat moet waarmaken 
als de mensen je uitnodigen. Ik heb ook nooit iets ge
weigerd, wat het ook was, want ik vind dat je midden 
onder de mensen moet staan zonder poeha. Je wordt 
daar ook goed voor betaald.'" Miet voelde zich in haar 
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element als wethouder: 'Ik doe het heel erg graag. 
(...) Als wethouder kan Ik veel voor de mensen doen; 
goed luisteren, ik kan dingen rechttrekken door mijn 
functie, openstaan voor mensen in nood en er iets aan 
doen voor zover mogelijk.'" Zij kreeg regelmatig het 
verwijt dat ze te emotioneel zou zijn. 'Dat heeft in elk 
geval als voordeel dat ik zo niet overspannen wordt', 
was haar repliek, 'ik ben niet van plan in een keurs
lijf te lopen, ook al ben ik wethouder. Ik heb nog nooit 
zo hard gevloekt als in de tijd als wethouder.''^ Miet 
stond ook bekend om haar inspanningen op sociaal 
terrein; niemand klopte ooit tevergeefs bij haar aan. 
Wat betreft haar spreekuur keek Miet niet op een half 
uur: 'Ik vind dat je er voor de mensen thuis moet zijn 
en dat mensen je weten te vinden.'" 'Bekend is dat 
ze soms ook mensen uit eigen middelen hielp als "het 
systeem" tekortschoot', weet haar vroegere mede
raadslid Ari van Valen zich nog te herinneren. 

Als vrouw in het politieke mannenbolwerk had ze het 
niet altijd gemakkelijk. Miet vond dat ze als vrouw 
veel harder moest knokken om zich waar te maken; 
fouten werden minder geaccepteerd van een vrouw.'^ 
Mannen hadden het volgens haar sowieso gemakke
lijker. Zijzelf had als voordeel dat ze ongetrouwd was 
en dat haar zus Toos voor haar zorgde. 'Dat had ik ook 
nodig anders had ik het misschien niet vol kunnen 
houden. Als ik thuiskwam, dan was mijn bedje ge
spreid.''^ Niet alle vrouwen in de politiek waren zo ge
lukkig: een aantal vrouwen had, naast de politiek, nog 
taken als echtgenote, huisvrouw en soms ook nog als 
moeder. De politiek kon daar best meer rekening mee 
houden, bijvoorbeeld met de vergaderuren, was haar 
mening:'Er wordt wel eens gedacht dat emancipatie 
louter een zaak van luxe is, maar men vergeet dat het 
soms keihard is voor vrouwen'.^" Miet wilde niet al
leen meer vrouwen in de politiek, maar ze was ook de 
eerste die ijverde voor meer vrouwen bij de politie.^' 
Als wethouder werd haar weieens verweten dat zij 
niet genoeg de emancipatiegedachte was toegedaan. 
Maar Miet wilde niet op de feministische toer gaan. 

De straten bijvoorbeeld moesten niet veiliger worden 
voor vrouwen alleen, maar ook voor ouderen en man
nen. Zij vond dat de samenleving zowel vrouwen als 
mannen nodig had en dat te enghartige feministes de 
fout maakten om te denken dat ze het zonder mannen 
konden stellen." 'Ik ben geen enghartig feministe, ik 
geloof in mensenemancipatie. Ik versta onder eman
cipatie dat je elkaar de ruimte geeft en dat je jezelf 
blijft.' En vrije keuze was belangrijk, ook in een hu
welijk. Zij noemt een voorbeeld: 'tijdens het stemmen 
was een man het niet eens met de stemkeuze van zijn 
vrouw, maar zij verdomde het, voor de eerste keer in 
haar leven, om zijn keuze aan haar op te laten dringen. 
Dat vind ik nu emancipatie!'" 
Miet stelde zich binnen de partij kritisch op en nam 
meermalen een onafhankelijk standpunt in, wat haar 
de bijnaam 'Rooie Miet' opleverde.^" 'Ik heb weieens 
gedacht aan een vrouwenpartij', zei ze later in een 
interview, 'maar dat zie ik toch niet zo zitten. Alles 
wordt dan toch te eenzijdig bekeken. Ik vind dat je je 
moet proberen in te passen in de bestaande politieke 
partijen. Maar je moet ergens bij zijn, anders heb je 
geen invloed meer.'^^ Ze heeft jarenlang in tweestrijd 
verkeerd of ze het CDA zou verlaten, dat heeft ze niet 
gedaan, omdat ze de sfeer plezieriger en menselijker 
vond dan bij de PvdA.^'' Ze heeft wel een tijd gebroken 
met het CDA vanwege de bezuiniging op de WAO. Later 
is ze toch weer lid geworden, vanwege de goede ver
standhouding op plaatselijk niveau." Miet lag goed bij 
de 'gewone' Tilburgers, die massaal op haar stemden. 
Toen eind jaren tachtig werd gevraagd wie de nieuwe 
burgemeester van Tilburg zou moeten worden, was de 
kandidatuur van Miet van Puijenbroek boven elke twij
fel verheven.8^ Niet iedereen kon even goed met Miet 
overweg, en omgekeerd. Er bestond weieens frictie 
tussen Miet en de fractievoorzitter van de Tilburgse 
afdeling van het CDA, Van Logtestijn: 'Hij vond me, 
denk ik, te wild, te voortvarend, te progressief.'^" Voor 
de gemeenteraadsverkiezingen van 1986 kwam het 
tot een uitbarsting: Miet kreeg van het adviescollege 
(onder leiding van Van Logtestijn) een lage, dertiende 
plaats toegewezen op de kandidatenlijst. 'Dat heb ik 
niet gepikt! Ik heb een brief geschreven dat ik mijn 
kandidatuur introk.'"' De jongerenafdeling van het 
CDA heeft toen actie gevoerd en Miet werd als tweede 
op de definitieve kandidatenlijst geplaatst. 'Ik kreeg 
110 van de 117 stemmen, dat is mijn grootste triomf 
geweest', aldus Miet."^ 

Het wethouderschap van Miet duurde vier jaar, tot 
1982. In deze jaren maakte ze naam als 'de eerste 
wethouder die met de vuist op tafel sloeg'. Ze liet niet 
met zich spotten en had er geen moeite mee om met 
aftreden te dreigen als het haar niet zinde."^ Het is bij 
die ene periode als wethouder gebleven. Ze werd niet 
gevraagd en dat zat haar toch niet lekker: 'Ik heb nog 
een moment gedacht, zal ik nog blijven, maar niemand 
vraagt dat, dus dan zullen ze wel liever hebben dat ik 
ga, want mannen zijn ijdel genoeg om je plaats in te 
nemen. Ten tweede ben ik 68 jaar en ten derde moest 
er veel bezuinigd worden waar ik niet achter stond, 
dus ik heb de eer aan mezelf gehouden.'"" Als belang
rijkste wapenfeiten tijdens haar wethoudersperiode 
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noemde ze het uitkomen van de Emancipatienota, het 
feit dat huize Poels door het Rijk erkend is als opvang
tehuis en ook de monumentenverordening is onder 
haar wethouderschap tot stand gekomen. Tilburg was 
daarmee de eerste stad met een monumentenveror
dening.Ti jdens haar wethoudersperiode heeft Miet 
zich sterk gemaakt voor het industrieel-archeologisch 
monument 'Mommerscomplex' aan de Goirkestraat 
en onder haar toezicht zijn belangrijke knopen door
gehakt die ertoe geleid hebben dat het Textielmuseum 
in 1985 de poorten kon openen. Het was een explo
sieve situatie: Het hele complex dreigde te worden 
gesloopt, de monumentencommissie tot behoud van 
het industr ië le erfgoed (met daarin Miets broer Frans) 
wilde dat het complex gespaard bleef, de Dienst 
Publieke Werken wilde aantonen dat het complex niet 
handhaafbaar was voor culturele bestemmingen, de 
fabrikanten wilden geld zien en de Tilburgers ston
den argwanend tegenover het idee van een textiel
museum, want erg veel goede herinneringen hadden 
ze niet aan de textiel."" Miet zelf stond positief tegen 
een museum als een hommage aan de bevolking van 
Tilburg die vroeger onder moeilijke omstandigheden 
heeft moeten leven en werken."' 

'De vrouw van zes ton' 
In 1990 nam Miet na een periode van 37 jaar af
scheid van de gemeenteraad. Bij haar afscheid kreeg 
ze een bronzen bord uit handen van toenmalig bur
gemeester Gerrit Brokx. Stiekem had ze gehoopt op 
een bevordering naar een hogere graad binnen de 
Orde van Oranje-Nassau. Die kreeg ze niet. De bur
gemeester zei dat Miet al een onderscheiding had en 
daarbij zei hij - 'en dat heeft me wel een beetje gehin
derd' - 'u bent niet al te bescheiden.' Haar antwoord; 
'Bescheidenheid is een deugd en ik kom er niet verder 
mee.' Na achttien jaar vond Miet dat het voor de hand 
lag om bevorderd te worden. Dat dit niet gebeurde, 
weet zij aan het feit dat ze een vrouw was: 'Ik denk 
toch wel dat als 't een vent was geweest dat er 'n pro
motie in gezeten had.' Na haar afscheid van de ge
meenteraad is ze gaan studeren: geschiedenis en filo
sofie aan het Tilburgs Avondcollege. In de jaren 1990 
en '91 heeft Miet ook nog op het toneel gestaan in de 
voorstelling 'Honderd jaar vrouwenarbeid', waarin 
vrouwen zelf over hun leven als dienstbode, verpleeg
ster of fabrieksarbeidster vertellen. Er was geen vaste 
tekst, de vrouwen vertelden over hun leven. Ook in 
Tilburg liep de voorstelling. De recensies waren goed, 
zoals te lezen is in Het Nieuwsblad van zeven januari 
1991: 'Als het op ontroering aankomt, dan overtreft de 
werkelijkheid het theater. Miet van Puijenbroek, 'Rooie 
Miet', die als 17-jarige een fabrieksafdeling platlegde, 
laat, marcherend met gebalde vuisten, horen hoe het 
Rerum Novarum-lied klonk. De roomse internationale. 
Na afloop is ze verbaasd: 'ik kreeg applaus, hoorde 
je dat, ik kreeg applaus!' Haar zus José kan zich het 
Rerum Novarum-lied, geschreven ter viering van de 
encycliek Rerum Novarum (waarin Paus Leo XIII er
voor pleitte dat werkgevers hun arbeiders niet zouden 
uitbuiten), nog heel goed herinneren, 'dat zong Miet 
vroeger heel vaak'; Zwarte nacht was om ons heen/ 
kinderen vroegen brood/ ledereen liet ons alleen/ tot 
de vroege dood/ Maar paus Leo zag ons staan/ en de 
zon is opgegaan/ Rerum Novarum een nieuw geluid/ 
Rerum Novarum de nacht is uit/ Rerum Novarum kijk 
in 't verschiet/ Rerum Novarum wij wijken niet 

In 1995 werd ze voorgedragen door het college van 
Burgemeester en Wethouders voor de Brabantse 
Monumentenprijs voor haar bemoeienissen met het 
Textielmuseum. Miet kreeg in 1996 ook nog de ere
penning van de Tilburgse Kunststichting. Op 30 juli 
1999 overleed Miet, 85 jaar oud. Zij werd begraven in 
een rieten mand. Als eerbetoon schreef de Tilburgse 
dichter Jace van de Ven een typerend gedicht over 
haar in onvervalst Tilburgs, getiteld rechtschaope 
èn astraant In 2000 werd zij door de lezers van het 
Brabants Dagblad postuum uitgeroepen tot 'Tilburger 
van de eeuw'. Deze eretitel staat ook op haar grafzuil 
gebeiteld. 

Dat Miet, tien jaar na haar dood, zeker nog niet verge
ten is, blijkt uit het feit dat haar standbeeld op 8 maart 
2009, Internationale Vrouwendag, werd onthuld bij het 
Audax Textielmuseum Tilburg. Een marmeren beeld, 
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^4 
uit één stuk - net als Miet - gemaakt door de kun
stenares Margot Homan. Concede nulll, 'ga niets uit 
de weg', staat er op de zijkant; het had de lijfspreuk 
van Miet van Puijenbroek kunnen zijn. Een beeld van 
zes ton dat is een zwaargewicht, en ook dat past 
bij Miet. Doe het haar maar eens na: Zij was een ka
tholiek arbeidersmeisje dat de eerste vrouwelijke 
wethouder van Tilburg werd èn later'Tllburger van de 
eeuw'. En in een periode waarin vrouwen geacht wer
den te trouwen, kinderen te krijgen en zich bezig te 
houden met het huishouden, trouwde Miet niet, kreeg 
geen kinderen en bemoeide zich ook niet met het 
huishouden. Zij propageerde katholieke idealen maar 
vond dat vrouwen recht hadden op een vrije keuze om 
hun leven naar eigen inzicht te leiden. Ze was eerlijk, 
niet altijd even diplomatiek misschien, maar wel al
tijd duidelijk! Zij was geen feministe, maar geloofde 
in mensenemancipatie, of zoals Jace van de Ven het 
beschrijft: 'emancipeerde gij de vraauwe de meense 
didde graotes meej.'"^ En met die woorden raakt hij 

de kern: Miet heeft niet alleen de vrouwen altijd voor
gehouden dat ze veel meer konden dan ze eigenlijk 
dachten, maar alle Tilburgse textielarbeiders. Door 
hard werken, eerlijkheid en door niet met zich te laten 
sollen heeft Miet zich ontwikkeld van textielarbeidster, 
diocesaan leidster en eerste vrouwelijke wethouder 
tot 'Tilburger van de eeuw'; zij gaf daarmee niet alleen 
vrouwen, maar ook de arbeiders een voorbeeld. 

Met dank aan José van Puijenbroek. 
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Open Monumentendag 2009 is aanleiding om 
een korte wandeling door de Tilburgse bin
nenstad te maken. Bij het uitzetten van een 
route is niet gelet op de vraag of de panden 
die we aandoen op deze dag ook werkelijk 
opengesteld zijn. Bij deze selectie is vooral 

bepalend geweest of over de panden een 
verhaal te vertellen is. Waarom is het pand 

gebouwd, wat is de bestemming geweest en 
vooral ook wie heeft er gewoond of gewerkt? 

Er zitten een paar onmiskenbare toppers bij, die iede
re Tilburger eigenlijk wel kent en die ook de bezoeker 
direct moeten opvallen, maar ook een aantal panden 
waarvan het belang niet zo evident lijkt, die echter 
wel een stukje niet zo bekende, soms toch dramati
sche, geschiedenis van de 200-jarige stad tot leven 
kunnen wekken. Ook gaat het niet steeds om formeel 

individueel beschermde monumenten. Wél staan alle 
panden binnen de huidige gemeentelijke beschermde 
stadsgezichten en het toekomstige rijksbeschermd 
stadsgezicht Oude Stadskern Tilburg. Het is daarmee 
een tamelijk persoonlijke selectie geworden, toe
gesneden op de beschikbare ruimte in dit tijdschrift. 
Zouden we namelijk alle interessante gebouwen in de 
Tilburgse binnenstad op deze wijze beschrijven, dan 
zou dat een heel boek vergen. Misschien komt er dat 
nog eens van. 

Sint Josephstraat en Kazernehof 
1. Lancierskazerne en schoorsteen Beka. 
Sint Josephstraat 126. 
Tussen 1842 en 1847 liet Willem II voor eigen reke
ning door de Tilburgse aannemer A. Goyarts (zie ook 
Paleis-Raadhuis) aan de oude weg naar Oisterwijk 
en Moergestel, Oirschot en Eindhoven een cavalerie-
kazerne met stallen bouwen. Hier was enige tijd het 
regiment lanciers gelegerd, waaraan het gebouw 
zijn naam ontleende; lancierskazerne. In 1856, enige 
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jaren na Willems dood zijn de militairen vertrokken 
omdat Tilburg door de regering als garnizoensplaats 
werd opgeheven. Het gebouw was korte tijd in het be
zit van de gemeente, maar werd in 1859 verkocht o.a. 
aan Pieter J. van den Bergh (1811-1894), wiens uit 
Dordrecht afkomstige vader volmolenaar was op de 
molen die toen aan het Galgeven onder Enschot stond. 
Pieter trouwde met Rijka Krabbendam en onder de fir
manaam Van den Bergh-Krabbendam, afgekort BeKa, 
vestigde hij hier een wollenstoffenfabriek. Nadat in 
1895 alle gebouwen van de kazerne in zijn bezit waren 
gekomen, moderniseerde en vergrootte hij zijn fabriek 
in 1904 met een helaas na de sluiting van de fabriek 
in 1968 afgebroken monumentale machinekamer met 
daarachter de gelukkig wel als monument bewaarde 
fabrieksschoorsteen. Samen met de machinekamer 
is ook het rechterdeel van de vroegere kazerne ge
sloopt. Aanvankelijk waren er twee poorten, waarvan 
de rechtse naar het binnenplein met de stallen leidde. 
De boven die poort door de koning op 7 mei 1842 ge
metselde eerste steen is naar de nieuwe zijmuur ver
plaatst. De kazerne is nu verbouwd tot kantoren, de 
stallen herbergen sinds 1986 een buurtcentrum en 
het Regionaal Archief met een kelderdepot onder het 
plein. 

2. Duvelhok. Sint Josephstraat 133. 
Voormalige katoenspinnerij van de Gebroeders Deen 
(1862, zie ook Heuvelstraat 87). Vanaf 1880 was dit 
gebouw in gebruik bij achtereenvolgens de wollen-
stoffenfabrieken van Constantinus Lombarts en Louis 
de Wijs. In 1911 kwam het gebouw in het bezit van de 
fa. Van den Bergh-Krabbendam. Van 1969 tot 2004 
was het gebouw onder de naam 'Duvelhok' als cur
sus- en expositieruimte onderdeel van de Tilburgse 
Kunststichting. Nu is het nog steeds in gebruik als ate
lier en expositieruimte. Het duvelen, een van de eerste 
bewerkingen van de ruwe wol, werd beschouwd als 
het vuilste en minste werk in de textielindustrie. De 

schoorsteen is een reconstructie uit 1985; de daarop 
geplaatste vlam is een kunstwerk uit 2006 van Rob 
Birza. 

Heuvel 
3. Huis van Voskens. Heuvel 5. 
De weduwe Engelina Theresia Voskens-Malles 
(Tilburg 1847-1911) liet in 1909 na een brand in 1908 
de uitspanning 'De Roskam' herbouwen op een plek 
waar al sinds mensenheugenis een oudere herberg 
stond waar haar man Franciscus H. Voskens (gest. 
1894) al herbergier was. Architect was J.H. van 
Abeelen. Achter deze nieuwbouw zijn nog delen van 
het oudere pand bewaard. Het café was vroeger een 
veelbezochte pleisterplaats, met name voor voer
lieden, omdat het aan de drukste verkeersroute van 
Tilburg lag, namelijk aan de route van Breda naar 
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's-Hertogenbosch en Eindhoven. Al vóór de oorlog 
kreeg het café betekenis als thuis van de studenten
vereniging van de R.K. Leergangen St. Leonardus. Het 
werd een plek waar de sentimenten voor 'Brabantia 
Nostra' en 'Edel Brabant were dl' vaak hoog oplie
pen. Herbergier was toen een zoon van de weduwe 
Voskens, Theodorus Norbertus Voskens (1882-1976). 
Hij werd nog vóór zijn dood in de zaak opgevolgd door 
zijn dochter Engelien (1919-1989), die zeker in krin
gen van kunstenaars en studenten een legendarische 
kasteleinse was. Boven de ingang van het huidige 
restaurant, die oorspronkelijk de poort naar de ach
tergelegen stalling met weegbrug was, is nog vaag 
onder het huidige logo de oude betiteling 'uitspanning' 
te lezen. Gelukkig is het authentieke café- in ter ieur 
nog grotendeels intact gelaten. Het fraaie brede bal
kon, waarachter vanouds de feest- en vergaderzaal 
lag, heeft vaak een rol gespeeld bij studentenmani
festaties en bijvoorbeeld ook als overzichtspunt voor 
de jury van de carnavalsoptocht. 

4.'Philippe'. Heuvel 38. 
Op de plek waar al eerder een huis stond dat be
woond werd door leden van de familie Dams (van
daar dat de achterontsluiting de naam Damsstraatje 
kreeg) legde de zesjarige Emile Janssens (geb. 1860) 

1 
T 

in 1866 de eerste steen (links om de hoek) voor een 
dubbel woonhuis voor zijn ouders en oom en tante. 
De ouders waren Eduard F.A. Janssens en Maria de 
Horion de Corby en de oom en tante waren Alphons 
M.J. Janssens en Alijda de Horion de Corby. Zij wa
ren de grondleggers van het Wollenstoffenbedrijf 
Janssens-De Horion. Het ging hier dus niet alleen 
om een dubbelhuis maar ook om een dubbelhuwelijk. 
Grootvader Cornelis Janssen (nog zonder de derde s) 
was in tweede echt gehuwd geweest met Josephina 
Dams, dochter van de burgemeester en o.a. lid van 
de Nationale Vergadering, Willibrord A. Dams, die ook 
in het oude huis gewoond had. Opmerkelijk was dat 
het nieuwe huis, dat nu gehalveerd is, een doorlo
pende bovenverdieping had, zodat de talrijke kinder
schaar van beide echtparen 's-avonds bij het slapen 
gaan als één gezin bestierd kon worden door moeder 
Marie omdat moeder Alijda een zwakke gezondheid 
had en ook jong gestorven is. De rechterhelft van het 
huis is in 1958 afgebroken voor de verbreding van 
de toenmalige Koningin Julianastraat tot onderdeel 
van de Heuvelring. Toen woonden en werkten in het 
linkerdeel al sinds 1904 twee generaties huisartsen 
Taminiau. De derde zou nog volgen. Het horecabedrijf 
dat er vervolgens sinds 2000 na een ingrijpende ver
bouwing en uitbreiding in gevestigd is, draagt nu de 
voornaam van de pater familias uit de eerste genera
tie; dr. Philippe Taminiau, die grote verdiensten heeft 
gehad voor de ontwikkeling van de gezondheidszorg 
in Tilburg. En met die horecabestemming zijn we te
rug bij af, want in het begin van de 17e eeuw stond op 
deze plaats de herberg 'De Rode Leeuw' van Herman 
Aerts de Roij, die bijzonder voor die tijd 100 jaar oud 
werd. Vooral door de halvering heeft dit pand ondanks 
de rijke geschiedenis helaas nooit de status van mo
nument kunnen verwerven. Achter de nieuwbouw 
staat nog wel een monumentale beukenboom uit de 
vroegere tuin. 

Heuvelstraat 
5. 'Pand Deen'. Heuvelstraat 87. 
Dit winkelwoonhuis in waterstaatsstijl is gebouwd in 1858. 
Het is een van de oudere panden aan de Heuvelstraat. Ten 
behoeve van de verbreding van de Telefoonstraat (oor
spronkelijk geen straat maar een achterontsluiting, aan 
het einde waarvan aan de Tuinstraat ca. 1885 het kantoor 
van een particuliere telefoonmaatschappij stond) werd het 
meest rechtse deel van het pand afgebroken. De zijgevel is 
dus nieuw. In dit huis woonde in de negentiende en het be
gin van de twintigste eeuw de joodse familie Deen, die al 
vanaf de eeuw daarvóór in Tilburg gevestigd was. Mozes 
Deen (1812-1891) was eerst katoenfabrikant en later wol
handelaar (zie Sint Josephstraat 133). Zijn zoon Abraham 
(1858- 1925) was zeepfabrikant. In dit huis, waar toen de 
weduwe Gertrude Deen-Wolft nog woonde, verbleef het 
gezin van hun zoon Willy Deen toen het op 1 april 1943 
door de Duitse bezetter werd gedeporteerd, aanvanke
lijk naar Vught en vervolgens naar Sobibor, waar vader, 
moeder en twee kinderen op 16 juli werden vermoord. De 
18-jahge dochter Helga Deen heeft in het kamp Vught een 
indrukwekkend dagboek bijgehouden, dat onlangs is te
ruggevonden en uitgegeven (zie ook Willem II straat 20) 



f 41 

Martinus Cornelis Nicolaas 
Bressers(1823-1902) 
met echtgenote Louisa 

Johanna Carolina Donders 
(1834-1888) en zoon Kees 

(1862-1921), de oudste 
van hun tien l<inderen. Deze 

foto uit 1863 is de enige 
bekende Tilburgse toto van 

de Tilburgse fotograaf 
Hugo Perger (Part. col) 

De Emmastraat (Hetstrótje 
van Bronsgist) in 1964. 
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Monumentstraat 
6. 'Meesters'. Monumentstraat 6. 
Het in eclectisctie trant uitgevoerde winl<elwoonhuis 
(thans restaurant) dateert uit 1885, toen het in de 
stijl van zijn tijd herbouwd werd. Onderdelen van het 
bedrijfsgedeelte aan het Kerkpad dateren uit 1822. 
In 1885 legde een grote brand het oude complex 
grotendeels in de as. Het herbergde toen de fabriek 
van kaarsen, pijlen en bogen en handel in kruide
nierswaren, annex wasblekerij en honingbrekerij van 
Martinus C.N. Bressers, die gehuwd was met Louisa 
Donders. Zij zetten het bedrijf in de nieuwbouw voort. 
De firmanaam staat nog op de afgeronde hoek onder 
de daklijst. Dit bedrijf was het moederbedrijf van de 
door de zoon Joh. J.M. Bressers gestichte en nog be
staande firma Bressers Metaal die aanvankelijk ook 
op deze plek gevestigd was. M.C.M. Bressers was 
een actief en gerespecteerd burger en tot tweemaal 
toe gildekoning van het handboogschuttersgilde Sint 
Sebastiaan, dat in 1851, toen hij daar bestuurder van 
was, van Willem III het predikaat 'koninklijk' kreeg. De 
door hem gefabriceerde pijlen en bogen werden op 
koninklijke tentoonstellingen met medailles bekroond. 
De oorspronkelijk vrijwel geheel blinde zijgevel van 
het pand aan het Kerkpad is rond 1990 ten behoeve 

van de horecabestemming voorzien van een reeks 
nieuwe zesruits vensters, volgens het voorbeeld van 
een al bestaand tweetal in het woongedeelte juist om 
de hoek. Hierbij werd onder meer de drielaagse inde
ling van het bedrijfsgedeelte grotendeels terugge
bracht tot twee bouwlagen. De oorspronkelijke ruime 
kelder is nog intact en wordt gebruikt voor kleine ge-
zeischappen. 

Stadhuisstraat 
7. Voormalig woonhuis van de gezusters Suijs. 
Stadhuisstraat 9 (hoek Monumentstraat). 
Dit kapitaal woonhuis in eclectische stijl, is om
streeks 1900 gebouwd voor de gezusters Maria 
Sophia Ghislena (1837-1924) en Anna Dorothea Maria 
Ghislena Suijs (1845-1936), ongehuwde dochters van 
Franciscus Suijs (1798-1870), die van 1849 tot 1869 
burgemeester van Tilburg was, en kleindochters van 
Jan Francis Suijs (1762-1829), die als kerkmees
ter in 1827 de eerste steen van de nieuwe kerk van 
't Heike mee legde (zie overzijde van de straat). Hun 
moeder was Adriana Sophia Gertrudis Bronsgeest 
(1802-1865). Zij was geboren in Oegstgeest. Haar 
broer Leonardus was vandaar ook naar Tilburg geko
men en dreef hier een legendarisch geworden handel 
in koloniale waren en tabak in een pand juist om de 
hoek achter de kerk. Het stond met de voorzijde dus 
aan de straat die na oprichting in 1874 van de gedenk
naald op de plek van het sterfhuis van koning Willem II 
de naam Monumentstraat kreeg. Ernaast mondde op 
die straat vroeger het heel smalle Kerkpad uit dat in 
de volksmond nog lang 'strót je van Bronsgist' heet
te. Een zware bevalling werd door de Tilburgers ook 
wel plastisch omschreven als: 'as de Haajkese kérk 
dur et strót je van Bronsgist'! De gezusters Suijs wa
ren niet bepaald onbemiddeld en de familie was zeer 



De eerste steen van de 
tteikese kerk, 2006. 

(Foto Jan Stads) 

godsdienstig. Ze waren dan ook weldoensters van de 
kerk. Toen van twee priesterbroers Nabuurs, die alle
bei pastoor waren in Tilburg, de ene voor de bouw van 
zijn nieuw te bouwen kerk aan de Broekhovenseweg 
(parochie H. Familie) een aardig bedrag geschonken 
kreeg, werd hij de 'besuijsde Nabuurs' genoemd, en 
zijn broer van de al bestaande parochie Basterd, de 
latere deken, was voortaan de 'onbesuijsde Nabuurs'. 

Willemsplein 
8. Eerste steen Heikese kerk 
Aan de achterzijde van de kerk tegen de apsis bevindt 
zich een gedenkplaat voor het leggen op 31 augus
tus 1827 van de eerste steen van de nieuw gebouw
de kerk van 't Heike op de plaats van de afgebroken 

Tijdens de opening van oude parochiekerk van Tilburg, die de katholieken in 
Vincents Tekenlokaal op 12 1632 aan de kleine protestantse gemeente hadden 
juni2009. (Foto Jan Stads) moeten afstaan, maar die ze in 1823 in verkommerde 

staat hadden teruggekregen. De ceremonie werd ver
richt door pastoor Evermodus Duchamps o.praem. in 
tegenwoordigheid van de kerkmeesters P. Brouwers, 
J.F. Suijs, G. Bogaers en W.A. Dams. Duchamps (ge
storven in 1832) was de laatste norbertijn van de 
abdij van Tongerio die pastoor was van het zuidelijk 
deel van de in 1797 gesplitste parochie Tilburg. Die 
zuidelijke helft ontleende haar naam aan de plek 
waar sinds 1691 de schuil- of schuurkerk stond (nu 
bij de Primus van Gilsstraat). De witheer-pastoor van 
het noordelijk deel 'Goirke', waar in 1715 ook een 
schuurkerk was gekomen, was al in 1826 overleden. 
Duchamps werd opgevolgd door de eerste 'zwartrok', 
Joannes Zwijsen, de latere bisschop. 

9. Paleis-Raadhuis 
Koning Willem II liet in 1847-1849 door de Tilburgse 
aannemer Adriaan Goyarts (1811-1886) een paleis in 
Engels romantische stijl bouwen naar een ontwerp 
van Jan C. Boon. Willem II heeft er nooit gewoond, 
want kort voor de oplevering overleed hij, in het ervoor 
staand 'oude paleis', twee verbouwde burgerhuizen. 
Het nieuwe paleis werd een gepleisterd rechthoekig 
gebouw met vier ronde hoektorens en aan de lange 
zijden uitspringende middenpartijen. Nadat het meer 
dan vijftien jaar leeg had gestaan, werd hier in 1866 
de rijks-hogereburgerschool gevestigd. Toen in 1934 
de rijks-hbs verhuisde naar een nieuw onderkomen 
aan de Ringbaan-Oost kreeg het gebouw de bestem
ming van raadhuis. Daartoe werden zowel interieur als 
exterieur zeer ingrijpend gewijzigd door de Nijmeegse 
architect Oscar Leeuw. Het door hem ontworpen in
terieur in art deco-stijl uit 1936 is nog vrijwel geheel 
intact. Het Paleis-Raadhuis heeft twee kleine trouw
zalen en een grote ontvangstzaal die nu ook regel
matig als trouwzaal wordt gebruikt. De vroegere 
burgemeesterskamer en de raadzaal worden sinds 
de ingebruikneming van het nieuwe stadhuis in 1971 
gebruikt als vergaderruimten m.n. voor (ambtelijke) 
commissies. In de vroegere vergaderkamer van B en 
W is in 2009 'Vincents Tekenlokaal' gereconstrueerd, 
een verbeelding van het tekenonderwijs in de tijd 
van Vincent van Gogh, die hier van 1866 tot 1868 op 
school zat. In het souterrain, vroeger conc iërgewoning 
en gemeentearchief, is hierover nu een educatieve 
ruimte ingericht. 

Bisschop Zwijsenstraat 
10. Kapel en klooster O.L.V. Visitatie. 
Bisschop Zwijsenstraat 5 en 7. 
De orde van O.L. Vrouw Visitatie werd in de 17e eeuw 
gesticht in Frankrijk. In 1885 vestigden de eerste visi-
tandinnen zich in Tilburg. Het is een comptemplatieve 
orde, de visitandinnen komen niet of nauwelijks bui
ten de deur van hun klooster (van het Latijnse woord 
'claustrum' dat 'slot' betekent). Men spreekt daarom 
ook wel van 'slotzusters'. De neogotische kapel met 
aangebouwde ziekenzaal is gebouwd door C.F. van 
Hoof in het laatste kwart van de 19e eeuw. Het voor
malige klooster (nummer 5; eveneens rijksmonu
ment), waar de visitandinnen ruim honderd jaar ge
woond hebben, is in 1843 gebouwd als villa. Het was 
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oorspronkelijk het woonhuis van burgemeester H.B. 
Beckers (1798-1852), later vanaf 1857 van de fabri
kant Hendrik Matthijssen (1797-1879), wiens doch
ter Dorothea (1841-1927) in 1881 als zuster Johanna 
Salesia toetrad tot de orde der visitandinnen. Zij 
schonk haar ouderlijk huis aan de orde. In 1986 verlie
ten de laatste zusters het klooster. De kapel werd pas 
op 31 december 2005 aan de eredienst onttrokken. 
Het complex maakt nu, voor zover bewaard, deel uit 
van Fontys Hogeschool der Kunsten. 

11. Pastorie Heil<e. Bisschop Zwijsenstraat 3. 
Johannes Zwijsen (1794-1877) werd in 1832 pastoor 
van de parochie Sint Dionysius 't Heike. De pastorie, 
nog van de oude schuurkerk, stond aan de overkant 
van wat toen de Nieuwe Dijk heette. In 1834 kocht 
hij een stuk grond, de 'Poortakker' die nog deel had 

uitgemaakt van het middeleeuwse goed Ter Rijt van 
de toenmalige heren van Tilburg, op wier domein ook 
de kapel werd gesticht die later de parochiekerk werd. 
Daar liet hij een nieuwe ruime pastorie bouwen, die 
nog steeds als zodanig in gebruik is. Zwijsen werd 
in maart 1853, bij het herstel van de bisschoppelijke 
hiërarchie in Nederland, aartsbisschop van Utrecht 
en tevens apostolisch administrator van het bisdom 
's-Hertogenbosch. Pas mei 1854 vertrok hij uit zijn 
pastorie. Katholiek Nederland is toen dus tien maan
den lang vanuit dit huis bestuurd. Een latere bekende 
bewoner was monseigneur W. Bekkers (1908-1966), 
die nog maar tien maanden pastoor van 't Heike was 
toen hij in december 1956 in deze pastorie de benoe
ming tot bisschop-coadjutor van Den Bosch ontving. 
Hoewel het pand inwendig natuurlijk wel aan de eisen 
van de tijd is aangepast, ademt het zeker in onderde
len toch nog helemaal de sfeer van een 19e-eeuwse 
pastorie. 

Oude Markt 
12. Heiltese kerk, (Sint Dionysius). 
Stadhuisstraat 6. 
Deze in oorsprong middeleeuwse kerk werd in de pe
riode 1823-1827 op de toren na geheel gesloopt. Het 
schip van de kerk werd na de teruggave van het ge
bouw aan de katholieke parochie als een hallenkerk 
in Waterstaatstijl herbouwd. De architecten waren J. 
Backx en W.F. Conrad. Het neogotische uiterlijk dankt 
het kerkgebouw aan een verbouwing tussen 1892 en 
1895 van de toren en de portalen naar ontwerp van 
C.F. van Hoof. 
De kerk heeft een prachtige inventaris, die een staal
kaart genoemd kan worden van 19e-eeuwse neostij
len maar ook belangrijke oudere elementen bevat. 
Meest in het oog springend is het omstreeks 1700 
door de Vlaamse beeldhouwer Kerricx vervaardigd 
hoogaltaar dat in 1821 werd aangekocht en afkomstig 
is uit de Sint Jacobskerk te Antwerpen. Het altaar
stuk is in 1901 vervangen door een schilderij van de 
Antwerpenaar Jean Anthony, voorstellende de mar
teldood van de patroonheilige. Het corpus van het 
altaarkruis is waarschijnlijk in de zeventiende eeuw 
vervaardigd door een lid van de Zuid-Nederlandse 
beeldhouwerfamilie Duquesnoy. Opmerkelijk is de 
prachtige reeks gebrandschilderde ramen door het 
Roermondse atelier F. Nicolas en Zonen, die de gehei
men van de rozenkrans voorstellen, taferelen uit het 
leven van Maria en haar kind Jezus. Zij werden tussen 
1903 en 1923 geschonken door parochianen of paro
chiële verenigingen. De kruiswegstaties tussen 1890 
en 1898 door de Antwerpenaar Jean Anthony ver
vaardigd. Het orgel achter in de kerk kent een boei
ende geschiedenis. Het barok ogende gedeelte mid
denvoor is een door de Vlaming Pieter van Peteghem 
in 1776 oorspronkelijk voor het zusterklooster 
Roosendaal bij Mechelen gebouwd instrument, dat in 
1803 nog voor de schuurkerk werd aangekocht en in 
1829 naar hier overgebracht. Na wat kleine uitbrei
dingen in de loop van de 19e eeuw werd het in 1918 
grondig verbouwd. In 1956 vond er een complete 
nieuwbouw plaats met behoud en restauratie van het 
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oorspronkelijke 18e-eeuwse instrument. Zo ontstond 
het huidige merkwaardige instrument. Enige jaren ge
leden is rechts in de zijbeuk een kleiner nieuw orgel 
in historiserende stijl geplaatst. Het wordt gebruikt 
bij concerten en als oefeninstrument voor studenten 
van het conservatorium. Van de vele houten beelden 
is het meest opvallende dat van de Heilige Thomas 
van Aquino (F.J.L. Carlier), dat tussen de trappen 
van de preekstoel (waarschijnlijk J.B. van Hooi en P. 
Dieltjes) staat. Beide stukken zijn in 1829 evenals 
zoveel in deze kerk in België aangekocht. Interessant 
zijn voorts achter in de kerk de doopkapel met een 
doopvont (in 1874 geleverd door het Antwerpse atelier 
van August Bertau) en beelden (deels kopieën) van 
de patroonheiligen van de drie Tilburgse historische 
schuttersgilden, en de rouwkapel met votiefsteentjes 
voor overleden parochianen. Links van de kapel hangt 

De Oude Markt op een tegen een pilaster het houten rouwbord uit het derde 
(fragment van een) aquarel kwart van de 18e eeuw van het Sint-Sebastiaansgilde. 

door Jan de Beijer uit 1742 Sinds 1966 hangt in de toren, die eigendom van de 
met o.a. het huis St. Joris en burgerlijke gemeente is gebleven, een carillon, gele

de waterpomp (RAT) verd door de firma Eijsbouts in Asten. Van de luiklok

ken stamt er nog één uit 1654. Ze werd toen hergoten 
door Marton Marechal. 

13. Anvers. Oude Markt 12. 
Voormalig winkelwoonhuis met diverse achterhui
zen met 16e- en 17e-eeuwse bouwkernen. Het stond 
vroeger bekend als het huis 'St. Joris'. Het ontleende 
zijn naam waarschijnlijk aan het feit dat er vanouds 
een jaarlijkse rente aan het Sint Jorisgilde uit werd 
betaald. Het pand is eeuwenlang eigendom geweest 
van families die deel uitmaakten van het Tilburgse 
dorpsbestuur, zoals de familie Dams. Er is veel handel 
in gedreven, bijvoorbeeld door de koopman Johannes 
Castelijns en later zijn weduwe Maria Castelijns-van 
Nuenen, die er rond 1900 nog een winkel in manufac
turen hadden. Het huis is herhaalde malen verbouwd 
en uitgebreid. Zo is de oorspronkelijke topgevel rond 
1850 vervangen door een lijstgevei die doorgetrok
ken werd tot over de naastliggende poort, waardoor 
het pand breder werd. De oorspronkelijke houten kap 
staat nog steeds haaks op die nieuwe gevel. Ook is de 
oude kelder nog aanwezig. Later in de twintigste eeuw 
vonden nog enkele verbouwingen plaats naar ontwerp 
van de Tilburgse architect Jos Donders, die het pand 
aanpaste voor de wolhandel van H.G. Sleddens. Het 
interieur is nu geheel dienstbaar gemaakt aan de ho
recafunctie, waarbij echter op de verdieping gelukkig 
de oude houten kapconstructie in het zicht is geko
men. De voor het huis staande al sinds de 19e eeuw 
verdwenen pomp werd in 1984 van de vorige eeuw 
door architect Drijvers gereconstrueerd naar een af
beelding uit 1742. Het was een geschenk van de N.V. 
Volt aan de stad. 

14. De Sinjoor. Oude Markt 8. 
In 1840 wordt op deze plaats een pand, dat in 1683 
werd aangeduid als deel uitmakend van het naast
gelegen huis 'Sint Joris', verbouwd tot apotheek. De 
eerste apotheker die zich daar vestigde, Hendrikus 
P Marlens uit Boxmeer, was gehuwd met Joanna 
Verbunt die verwant was aan de eigenaren van 'Sint 
Joris'. Hun zoon Eugenius A.G.F. Martens volgde va
der op en na zijn ongehuwd overlijden in 1901 werd de 
in Gemert geboren Medardus J.M. Bijvoet er apothe
ker. Hoewel die in 1950 overleden is heeft mevrouw 
Wiltink nog tot en met 1980 onder zijn naam apotheek 
gehouden. Sindsdien is het pand in gebruik als café en 
zelfs door een doorbraak weer verenigd met de grote 
broer. Een deel van de oude apotheekinventaris is er 
nog bewaard. 

Heuvelstraat 
15. 'De Bisschop'. Heuvelstraat 122. 
Zestig jaar lang, van 1935 tot 1995 was hier lunch
room en cafetaria Van Dam gevestigd, nu is het res
taurant 'De Bisschop', een knipoog naar de achter
naam van de eigenaar: Zwijsen. Tussen 1911 en 1934 
zat er varkensslager L. Petit, die vervolgens een zaak 
in de Willem II straat opende. In de 19e eeuw woonde 
in dit pand de in 1822 in Besoijen geboren koopman in 
manufacturen Mozes Salomon Catz, lid van de Firma 
Gebrs. Catz en Co. Zondag 31 januari 1886, de dag 
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van de begrafenis van deze welgestelde en gerespec
teerde joodse Tilburger is een van de meest bescha
mende momenten uit de geschiedenis van onze stad 
geworden. De menigte die door nieuwsgierigheid en 
sensatiezucht naar deze gebeurtenis werd getrokken 
ging zich al spoedig te buiten aan spotliederen op de 
joodse medeburgers en het gooien van stenen naar 
de lijkstoet. Een menigte heethoofden drong zelfs de 
begraafplaats op. Zij moesten door de politie worden 
tegengehouden, die ook processen-verbaal uitdeelde. 
Het werd een regelrechte antisemitische rel, die de 
landelijke pers haalde en die zelfs aangegrepen werd 
om de onverdraagzaamheid van de katholieke be
volking in het Zuiden t.o.v. andersdenkenden aan de 
kaak te stellen. Gelukkig heeft zoiets zich nooit meer 
herhaald. 

16. Pauluskerk. Heuvelstraat 141. 
Nederlands Hervormd Kerkgebouw, in 1822-1823 ge
bouwd door van aannemer N. van der Waals naar ont
werp van de Tilburgse timmerman/architect Justinus 
Backx . Het gebouw is in 2004 ingrijpend gerestau

reerd. Ook het uit 1764-1765 daterende orgel van 
Johann Heinrich Batz werd toen gerestaureerd. In 
het interieur zijn verder de herenbanken en de preek
stoel bezienswaardig. In een van de banken heeft de 
kroonprins en later koning Willem II als hij in Tilburg 
was ook de diensten gevolgd. Zijn weduwe, koningin 
Anna Paulowna, schonk in 1849 uit dankbaarheid 
voor door Dominee Gillis Schotel bewezen diensten 
en medeleven bij de dood van haar echtgenoot aan 
de kerk een set avondmaalszilver. In de gevel bevindt 
zich een gedenkplaat voor het feit dat op 13 mei 1822 
eerste steen werd gelegd door Willem Frederik Carel 
(geb. 10-6-1815) het zoontje van de koopman Willem 
Carel Momma.(1781-1831) In het dagboek van een 
Tilburger uit die tijd staat als bijzonderheid vermeld; 
'Die plechtigheid wird nog vergroot door een zeker 
gezelschap muzikanten, het meest blazende instru

menten, onder den naam 'Harmonie zaal-concert'. Dit 
collegie heeft dit uit eigen beweging gedaan, zonder 
aanzoek of vragen, om hierdoor te kennen te geven 
hun wellevendheid en verdraagzaamheid jegens de 
protestanten. Want gemeld collegie bestaat alleen uit 
Roomsch-Katholieken'. Helaas heeft de Hervormde 
gemeente onlangs moeten besluiten om het gebouw 
niet meer voor de eredienst te gebruiken. Het wachten 
is nu op een goede nieuwe bestemming. 

Nieuwlandstraat 
17. Slagerij Van Hest. Nieuwlandstraat 47a-b. 
Deze slagerswinkel met bovenwoning werd in 1922 
gebouwd voor slager Alphonsus Ooms (1856-1922). 
Hij was een zoon van Peter Ooms (1808- 1877), die 
afkomstig was uit Leende, in Oisterwijk met Johanna 
Paymans trouwde en zich als slager in Tilburg vestig
de. Zijn nageslacht werd met dat beroep in deze stad 
legendarisch. In 1879 waren er vier slagers Ooms, in 
1912 vijf en in 1965 nog twee, waaronder een heel 
druk beklante zaak aan het Piusplein. De slagerij hier 
aan de Nieuwlandstraat werd na de dood van deze 
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Rechts de 'Vereenigde 
Tilburgsche Spaarbank'aan 

de Noordstraat 1915. (RAT) 

'Fons' - er waren er meer in de familie - voortgezet 
door zijn zoon Josephus Petrus Ooms (1894-1962). 
Het pand heeft stijlkenmerken van de Amsterdamse 
School. De architect: is Ide Bloem. De winkelpui 
bestaat uit een vlak ornament in hardsteen met ge
ornamenteerde pilasters, waarin de signatuur van 
de architect en een naamplaat met ingehakte tekst 
('Varkensslagerij Jos. Ooms'). In het bovenvlak van 
de gevel zit een hardstenen jaarsteen met ingehakte 
cijfers. De winkel bezit nog het authentieke interieur 
met onder meer geëmai l leerde gietijzeren opstanden 
met vleeshaken, een vrijhangend glazen plafond en in 
patroon betegelde vloeren en wanden. Achter het huis 
ligt vrijstaand de slagerij. 

18. Vroegere pastorie Hervormde Gemeente. 
Nieuwlandstraat 44. 
Dit herenhuis met stijlelementen uit empire- en neo
stijlen werd, gebouwd in 1808. Het huis werd ter 
plaatse van een ouder huis gebouwd in opdracht van 
Jan Francis Donders (1755-1819). Op 27 mei 1818 
werd hier zijn zoon, de internationaal bekende fysio
loog en oogheelkundige prof. dr. Franciscus Cornelis 

Prot dr FC. Donders (1818-
1889). (RAT) 

Donders (1818-1889) geboren. Deze studeerde aan 
de school voor militaire geneeskunde te Utrecht en 
later aan de universiteit te Leiden. Hij werd hoogle
raar in Utrecht met een internationale reputatie. Zo 
correspondeerde hij met Charles Darwin over diens 
theor ieën, vervat in diens boek 'On the origine of spe-
cies'(1859). In zijn inaugurale rede in 1848 over 'De 
harmonie van het dierlijke leven, de openbaring van 
wetten' preludeerde hij daar zelfs al op. Op zijn ze
ventigste verjaardag werd in zijn geboortehuis te zij
ner ere een gedenksteen aangebracht. De befaamde 
domineedichter Nicolaas Beets was gevraagd om de 
toch niet zo bijster ingewikkelde tekst te maken. In 
1853 had de moeder van professor Donders, de we
duwe Agnes Donders-Hegh, het huis al verkocht aan 
het 'Bestuur van de Bijzondere school der tweede 
klasse ter opleiding van jongelieden voor de militaire 
en andere Hogere Scholen'. Een vorm van tussen-
onderwijs dus, waar tien jaar later door de stichting 
van de rijks-hbs definitief in voorzien werd. In dit 
bestuur zaten voornamelijk Tilburgse notabelen die 
van elders afkomstig en niet katholiek waren. Op 21 
december 1865 droeg het bestuur het gebouw door 
schenking over aan de Ned. Hervormde Gemeente die 
het als pastorie inrichtte. Als zodanig deed het dienst 
tot 1968. Daarna werd de zetel van 'Terra Nova', van 
oorsprong een protestantse culturele instelling die 
voor een breed publiek zeer diverse cursussen orga
niseerde. 

Noordstraat 
19. Vereenigde Tilburgsclie Spaarbanlt. 
Noordstraat 123-125. 
Bankgebouw, gebouwd in 1910 in neorenaissance-
stijl. Architect is de Tilburger C.F. van Hoof, die ook 
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De villa van Pollet (de huidige 
Vier Jaargetijden) aan de 

Noordstraat in 1915. (RAT) 

het neogotische front van de Heil<ese kerk, het pand 
van de Gildenbond in de Tuinstraat en een groot aan
tal aanzienlijke woonhuizen en ook scholen ontwierp. 
Het pand is gelegen op de markante vijfsprong Korte 
Schijfstraat - Noordstraat - Stationsstraat - Tuinstraat 
- Nieuwlandstraat. In 1910 gaf het bestuur van de 
Vereeniging tot Instandhouding der Spaarbank op
dracht deze spaarbank met bovenwoning te bou
wen. In de gevelband is het opschrift 'Vereeniging 
Tilburgsche Spaarbank' nog aanwezig. Deze spaar
bank is in 1870 (verzelfstandigd in 1871) opgericht 
op initiatief van een aantal notabelen, verenigd in de 
Tilburgse departement (plaatselijke afdeling) van de 
'Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van 
de Nijverheid'. De doelstelling was dat de spaarzin 
bevorderd zou worden opdat de aldus gegenereerde 
spaartegoeden weer aangewend zouden kunnen wor
den om te investeren in de plaatselijke nijverheid. Al 
in het oprichtingsjaar verzocht het bestuur aan de 
heren fabrikanten om 'voortaan het wekelijksche 
loon aan hunne werklieden des zaturdags voor den 
middag te willen uitbetalen teneinde hen, die daartoe 
genegen en bij machte zijn, te gemakkelijker in staat 
te stellen hunne spaarpenningen tijdig in de bank te 
kunnen brenge'. Ook werden hypotheken verleend 
en aldus kwam men op het terrein van de Tilburgse 
Hypotheekbank (zie Heuvelring 100). Totdat het in 
1943 aan spaarbanken verboden werd om nog hy
potheken te verstrekken hebben beide instellingen 

daardoor het eigen woningbezit in Tilburg sterk be
vorderd. Aanvankelijk hielden bestuursleden zittingen 
op verschillende plaatsen in de stad zoals in school
gebouwen. In 1909 werd dit perceel aangekocht voor 
de bouw van een eigen pand. In 1961 dreigde een 
reconstructie van de vijfsprong, die nooit is doorge
gaan, maar waaraan het pand opgeofferd zou moe
ten worden. De spaarbank heeft toen na een slepende 
onteigeningsprocedure in 1974 aan deTivolistraat een 
ander onderkomen gevonden. In 1990 werden alle 
bankzaken afgestoten naar de RABO-bank en werd 
het resterende kapitaal gestort in het 'Tivolifonds', dat 
nog steeds sociale en culturele doelen ondersteunt. 

20. Huis Pollet. Noordstraat 79c. 
Dit huis in neo-classicistische stijl met bijgebouw is 
de helft van het woon- en bedrijfspand, oorspronke
lijk van de winkelier Francis Wouter van lersel, wiens 
dochter Anna Barbara in 1805 trouwde met de in 
Tourcoing uit Noord-Frankrijk afkomstige Guillame 
Joseph Pollet. Omstreeks 1800 begon Pollet met de 
lakenfabricage en hij bouwde achter het in 1820 ver
bouwde pand van zijn schoonvader een wollenstoffen
fabriek, die in de 19e eeuw een grote bloei beleefde. 
Rond 1850 behoorde Pollet & Co. tot de vijf grootste 
bedrijven in Tilburg. De fabriek stond dus op de plaats 
van de huidige brandweerkazerne, aan de straat 
die heel toepasselijk in 1881 de naam Fabriekstraat 
kreeg. 

21. 'De Vier Jaargetijden'. Noordstraat 36. 
Deze geheel vrij in een grotere tuin liggende villa in 
eclectische stijl is in 1856 gebouwd voor leden van de 
familie Pollet. De oudste tak van de afstammelingen 
van Guillaume Pollet bleven nog tot in de twintigste 
eeuw in het oude huis aan de overkant (zie nummer 
79c) wonen, maar zijtakken van de familie stichtten 
dicht in de buurt kapitale huizen zoals dit. Ook de ach
ter deze villa gelegen herenhuizen aan de Spoorlaan 
zijn alle vier (ook het huidige Natuurmusem) gebouwd 
voor afstammelingen van Guillaume Pollet in de man
nelijke of vrouwelijke lijn! Deze villa is in de loop van 
de 20e eeuw ook door vererving in de vrouwelijke lijn 
in bezit gekomen van de wijnkoperfamilie Kerstens 
en daarom wordt ze in de wandeling ook wel de 'villa 
Kerstens' genoemd. Toen de huidige horecafunctie 
erin kwam werd dat de 'Villa de Vier Jaargetijden'. 
Gelukkig is toen een groot deel van de prachtige oor
spronkelijke interieurdecoratie bewaard gebleven. 

Fabriekstraat 
22. 'De Spoel'. Fabriekstraat 22. 
Dit opmerkelijke pand kent ook een interessante 
geschiedenis. Het werd in 1906 door de Tilburgse 
architect Jos Donders ontworpen en gebouwd als 
Instituut voor Mechanische en Electrische Behandeling. 
Opdrachtgever was dr. K.A.F. Deelen (1862-1943), 
arts en chirurg in het toen nog Gasthuis, later Sint 
Elisabethziekenhuis. Deelen was een zeer geres
pecteerde moderne geneesheer, die het ook schop
te tot landelijk voorzitter van de Maatschappij ter 
Bevordering van de Geneeskunst. Hij was een propa-
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1917. (Part. coil) 

gandist voor de röntgenologie en medeoprichter van 
de Nederlandsche Vereeniging van Electrotherapie 
en Radiologie. In dit praktijkgebouw waren er daarom 
ook een ' rön tgenkab ine t ' en een donkere kamer voor 
het bewerken van de opnamen. Daarnaast waren er 
behalve een spreekkamer ook een massagekamer, 
een machinezaal en een gymnastieklokaal. Dokter 
Deelen woonde zelf om de hoek op nummer 22 in de 
Stationsstraat. Toen in het nieuwe ziekenhuis een 
rön tgen- labora to r ium werd ingericht verkocht Deelen 
in 1927 zijn instituut aan zijn assistent, de therapeut 
W. van Wijk. Hier werd dus voor het eerst in Tilburg 
een fysiotherapeutische praktijk uitgevoerd. 
Het pand is na de Tweede Wereldoorlog verbouwd tot 
vestzaktheater 'De Spoel' waar de amateurtoneelver
eniging 'Pegasus' oefende en voorstellingen gaf en 
waar dan met name de begenadigde amateurs Don 
van Gijsel en Ad Vinken, naar wie nog een Tilburgse 
cultuurprijs is genoemd, triomfen vierden. 

23. Voormalige paraplufabriek Gimbrère . 
Fabriekstraat 6. 
Voormalige paraplufabriek uit 1886. gebouwd voor 
Guillaume Gimbrère. De firma, die een winkel had 
in de Heuvelstraat, is opgericht in 1853 door de in 
Antwerpen geboren Jean Frangois Gimbrère rond
reizend reparateur van regen- en zonneschermen, 
wiens vader nog in Bordeaux geboren was. Om de 
hoek. Stationsstraat 25, was het woonhuis van de 
firmant. Fabriek en woonhuis liggen op één L-vormig 
perceel, grenzend aan beide straten. De overbouwde 
poort is nog steeds de achterom van het woonhuis. Na 
een brand in het begin van de 20e eeuw is het oor
spronkelijke mansardedak van de fabriek aan de ach
terkant opgetrokken en voorzien van een plat dak op 
de huidige hoogte. In het pand is na de sluiting van 
het bedrijf in 1956 lange tijd een handel in vogels 
gevestigd geweest. Nu is het woon- en pakhuis. De 
firma Gimbrère heeft zich in de Heuvelstraat via de 
verkoop van regenkleding inmiddels ontwikkeld tot 
een damesmodezaak. De Gimbrères zijn een mooi 
voorbeeld van de door zakelijk succes in maatschap
pelijk opzicht in de 19e eeuw snel opgekomen fami
lies van oorspronkelijk handwerkslieden. Al een zoon 
bijvoorbeeld van Jean Frangois, Alexander Gimbrère 
was prominent bestuurslid en onderdirecteur van de 
deftige Nieuwe Koninklijke Harmonie en diens zoon, 
de jurist Emile Gimbrère werd hoogleraar aan de 
R.K. Handelshogeschool, de huidige Universiteit van 
Tilburg. 

Stationsstraat 
24. Nieuwe Koninklijke Harmonie. 
Stationsstraat 28. 
Al bij de overgang van de 18e naar de 19e eeuw be
stond er in Tilburg een muziekgezelschap. De mu
zikanten traden met name ook op bij de ontvangst 
van belangrijke gasten in de stad, zoals in 1809 toen 
Lodewijk Napoleon hier was en Tilburg stadsrechten 
verleende. In 1839 komt de jonge Russische troonop
volger Alexander Nicolajewitsj bij zijn oom kroonprins 
Willem in Tilburg logeren. Ook hij wordt met muziek 
van de 'Harmonie' ingehaald, die voor dit eerbetoon 
200 gulden ontvangt. Vier jaar later in 1843 wordt 
een 'Nieuwe Harmonie' opgericht. Zij gaat een soci
ëteit exploiteren, aanvankelijk in bestaande caféza
len maar sinds 1878 in een eigen gebouw hier in de 
Stationsstraat. Zij spelen in 1849 bij het vertrek uit de 
stad van de lijkstoet van de overleden koning Willem 
II. Bij besluit van Willem lil wordt dan in 1850 het pre
dikaat 'koninklijk' verleend en wordt de naam 'Nieuwe 
Koninklijke Harmonie'. Het nieuwe gebouw met con
certzaal wordt op 28 juli 1878 geopend met een con
cert door een orkest van vijftig musici onder leiding 
van de Bossche dirigent H.J.J. van Bree. Uitgevoerd 
worden werken van o.a. Van Beethoven, Von Weber, 
Mendelssohn, Gounod en Gade. De N.K. Harmonie was 
vooral bekend om haar jaarlijkse 'Armenconcerten' en 
de 'Kermesse d'été ' voor de deftige leden bij gele
genheid van de Tilburgse kermis. Van 1912 tot 1944, 
toen een door de Duitsers achtergelaten tijdbom het 



pand grote schade toebracht, en tussen 1958 en 1985 
werd er in een aangebouwde zaal een bioscoop ge
ëxplo i teerd. Bij een grootscheepse restauratie enige 
jaren geleden zijn alle latere aanbouwsels verwijderd. 
De riante tuin, waar in een kiosk openluchtconcerten 
gegeven konden worden, was al eerder opgeofferd 
aan de parkeerbehoefte van de bezoekers. De Nieuwe 
Koninklijke Harmonie kent nu nog steeds een bloeien
de sociëte i t en verschillende muziekgezelschappen. 

25. Kantoor Mannaerts/Appels. Stationsstraat 41. 
Dit representatief ogende kantoorpand is in 1903 
voor de Gelderse Credietvereeniging gebouwd onder 
architectuur van J. J.A.J. van der Valk. Het is een van 
de eerste als zodanig ontworpen bankgebouwen van 
Tilburg.In 1936 werd het gebouw na de overname van 
de bank het plaatselijk kantoor van de Nederlandse 
Handelmaatschappij, die in 1964 weer opging in de 
Algemene Bank Nederland, die in 1991 samenging 
met de Amrobank. Het gebouw had door deze fusies 
zijn functie verloren. Nu is het een notaris- en advoca
tenkantoor, maar zowel inwendig (de hal waar vroe
ger de loketten waren) als uitwendig is de oorspron
kelijke bestemming nog te zien. Zoals gebruikelijk bij 
Van der Valk zien we veel art nouveau details vooral 
in de gevelmozaïeken. We zien daar de wapens van 
Gelderland en Tilburg en de bij als symbool van de 
spaarzaamheid. 

Tuinstraat 
26. Woonhuis/kantoor architect Van der Valk. 
Tuinstraat 112-112a. 
Oorspronkelijk woonhuis en architectenbureau van ar
chitect J.J.A.J. van der Valk (1873-1961) gebouwd in 
1907 in de art-nouveaustijl. Van der Valk werd gebo
ren in Rotterdam, waar hij ook zijn opleiding kreeg, en 
kwam in 1898 naar Tilburg, waar hij zijn hele verdere 
leven bleef werken. Hij heeft er een groot en belang
rijk oeuvre nagelaten, waaronder talloze villa's, kan
toren, scholen (o.a. het Sint Odulphuslyceum), sociale 
woningbouw, de Rooi Pannen en een kerk, die van 
Broekhoven I (Onze Lieve Vrouw Moeder van Goede 
Raad). Zijn eigen huis kan zijn visitekaartje genoemd 
worden. Typerend aan het pand is het brede gelede 
front dat de schijn wekt dat het om twee panden gaat. 
Het linkergedeelte is vrij traditioneel uitgevoerd met 
duidelijke art-nouveaukenmerken, en het rechter
deel heeft een uitgesproken verticale vormgeving. 
Opvallend zijn de rijke decoraties aan het linkerdeel 
en de sobere vormgeving van het rechtergedeelte. Het 
interieur met prachtig glas-in-lood is gaaf bewaard 
gebleven. Zoals vaker bij Van der Valk is het pand een 
'gesamtkunstwerk' dat tot in de details zijn ontwer
pershand verraadt. Tot onlangs woonde en werkte 
hier ook nog zijn zoon, de architect Ed. van der Valk. 
Het archief van het architectenbureau is in 2009 aan 
het Regionaal Archief Tilburg overgedragen. 

27. Winkelpuien. Tuinstraat 104-110. 
Blok winkelwoonhuizen, gebouwd omstreeks 1890 in 
neorenaissancestijl, met fraai bewaarde winkelpuien 
van hout. Het oorspronkelijke interieur van de panden 



104-106, vroeger onder andere kantoorboekhan
del en winkel in bedrijfskleding, is enige jaren gele
den bij de verbouwing tot boekhandel helaas geheel 
uitgebroken. Op nummer 108 was in de eerste helft 
van de vorige eeuw de winkel in koloniale waren van 
de weduwe Theodora Menting-Klein gevestigd, wier 
man ook de bouwheer van het complex was. Later 
werd dat een zogenaamde Reformzaak, waar goede 
voedingsmiddelen volgens de opvattingen van de na
tuurlijke gezondheidsleer werden verkocht. Een soort 
voorloper van de huidige biologische winkels dus. De 
dochter Theodora Pirenne-Menting heeft nog lang 
met man en kinderen op nummer 110 gewoond. Zij 
was de moeder van o.a. de componist en rector can-
tus en organist van de Sint Jan in Den Bosch Maurice 
Pirenne (1928-2008), en van de vroegere rijksarchi
varis in Noord-Brabant, de historicus Louis Pirenne. 
Achter nr. 108 bevindt zich een opmerkelijke aanbouw 
in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid die architect 
S.G. Barenbrug diende tot eigen woning en atelier. 

28. Herenhuizen (pand dr. S.IVi. Meerei). 
Tuinstraat 85. 
Salomon Maurits Moerel (Breda 1877) vestigde zich 
in 1908 als huisarts in Tilburg.Hij was gehuwd met 
Clara Visser (Utrecht 1888).en hij woonde en werkte 
in dit herenhuis. Ingaande 1 mei 1941 werd hij ge
dwongen zijn praktijk neer te leggen. Antisemitische 
elementen bekladden de gevel van zijn huis. Alhoewel 
het gezin Moerel wel een reisvergunning voor de de
portatie heeft afgehaald, meldden zij zich niet en 
doken op verschillende adressen onder bij moedige 
Tilburgers. Op 12 augustus 1944 werden Salomon en 
zijn echtgenote toch nog gearresteerd en de volgende 
dag op transport gesteld naar Vught en vervolgens 
naar Auschwitz waar zij op 6 september 1944 werden 
omgebracht. Ook een dochter stierf daar al in 1943. 

Dr. S.M. Moerel De zonen Maurits en Henri overleefden de oorlog. Het 
(1877-1944). (RAT) pand in de Tuinstraat is altijd huisartsenpraktijk ge

bleven, en als zodanig een treffend aandenken aan 
het tragische lot van een joodse artsenfamilie. 

Willem ll-straat 
29. Notariskantoor Daamen cs. Willem ll-straat 45. 
Herenhuis uit 1897, nu in gebruik als notariskantoor. 
Het zeer aanzienlijke hoekhuis is gebouwd voor de 
fabrikant Pierre J.A.W. Bogaers (geb.1864), wiens 
vader al sinds 1862 aan de overzijde in de Tuinstraat 
een textielfabriek bezat. Dit fabrieksgebouw, dat dus 
midden in het centrum stond, is, nadat het in 1946 
overgegaan was naar de firma Jurgens Textiel, pas 
in 1975 grotendeels gesloopt. Het huis is gebouwd 
in eclectische stijl met neoclassicistische en barokke 
elementen. Ondanks de verbouwing en herinrichting 
tot kantoor is er gelukkig erg veel van het oorspron
kelijke, rijke interieur bewaard gebleven. Opmerkelijk 



Textielfabrikant Vincent 
Bogaers (1838-1901) 

en zijn oudste zoon Pierre 
(1864-1942j (RAT) 

is het bijgebouw achter in de tuin. Dit was misschien 
wel de eerste als zodanig gebouwde particuliere gara
ge van Tilburg. De jongere broer en medefirmant im
mers van de bouwer van dit pand, Josephus Jacobus 
Bogaers (geb. 1869) die behalve wollenstoffenfabri-
kant ook gemeenteraadslid was, was naar mag wor
den aangenomen in 1895 zelfs de eerste bezitter van 
een 'auto mobile' in Nederland. Beide zeer vermogen
de broers waren zonen van Vincent A.A. Bogaers, de 
tweede eigenaar van het nabijgelegen thans zogehe
ten pand 'De Nieuwe Vorst'. 

A.RLedeboer (1828-1898) 
in 1863 (RAT) 

30. De Nieuwe Vorst. Willem ll-straat 47-49. 
Voormalige fabrikantenvilla van indrukwekkende pro
porties, in eclectische stijl gebouwd rond 1872 voor 
de van oorsprong Rotterdamse wolfabrikant Adriaan 
R Ledeboer. In 1879 verliet deze Tilburg en toen werd 
het huis verkocht aan Vincent A.A. Bogaers (geb. 
1838) een zeer welvarende Tilburgse fabrikant, die in 
1863 het familiebedrijf, dat in 1798 gesticht was door 
zijn grootvader Gerard Bogaers, van de Heuvelstraat 
overbracht naar nieuwbouw in de Tuinstraat. Zijn rijk
dom en zijn weinige schroom om daarmee om te gaan 
waren zo legendarisch, dat er in de volksmond nog 
steeds een uitdrukking bestaat voor als men meent 
zich geen (verkwistende) uitgave te kunnen veroorlo
ven: 'Ik zèè Sanneke Boogers nie!' Rondom het huis 
lag ook een fraaie tuin, die nu vrijwel geheel bebouwd 
is. Vanaf het begin van de jaren dertig tot 1968 was 
het gebouw namelijk in gebruik als kantoor van de 
Kamer van Koophandel en Bureau Van Spaendonck. 
Later kwam hier het kantoor van de Tilburgse 
Kunststichting, en werd theater De Vorst ertegen
aan gebouwd. In de loop der jaren vonden er diverse 
verbouwingen plaats. Nu is hier o.a. Theater 'De NWE 
Vorst'. 

31. Koninl<lijl<e Liedertafel. Willem II straat 29. 
Voormalig soc ië te i tsgebouw annex schouwburg en 
concertzaal, in eclectische stijl uit 1887. Thans bios
coop Cinecitta. Het is gebouwd in opdracht van het 
bestuurvan de Liedertafel 'Souvenirdes Montagnards', 
ter vervanging van 'De Oude Comedie', die in 1869 
plaats moest maken voor de aanleg van de Comedie-
straat (sinds 1881 Willem II straat geheten). In de 
voorbouw van het pand bevond zich de sociëteit en 
aansluitend in de achterbouw een grote concert
tevens toneelzaal met ernaast een foyer en binnen
tuin. De achterbouw, die gedeeltelijk vrijstaat grenst, 
aan de Telexstraat. Binnentuin en foyer zijn nu samen
gevoegd tot een middenzaal. De Liedertafel werd, op
gericht in 1845 als zanggroep met de bedoeling liede
ren te zingen welke een herinnering moesten zijn aan 
de muziek en zang van een groepje bewoners uit de 
Pyreneeën. Deze groep had in 1843 of 1844 Tilburg 
aangedaan. Als herinnering aan "de bewoners van 
de bergen" noemde dit nieuwe koortje zich "Souvenir 
des Montagnards". Al vlug ging men zich toeleggen op 
een algemener repertoire en ook op toneel, waarvoor 
het zaaltje nodig was. Daar ging men ook kamermu
ziekconcerten organiseren, die al vlug een zekere 
faam verwierven. Die concerten zijn er nog altijd, zij 
het sinds 1966 niet meer in dit zaaltje met zijn unie
ke akoestiek. Zij vinden nu plaats in de Aula van de 
Universiteit en er treden artiesten van wereldniveau 
op. De vereniging met o.a. een bridgeclub, een car
navalsclub en nog steeds een operakoor bestaat ook 
nog, maar heeft nu elders in de stad een gebouw. 

32. Synagoge. Willem ll-straat 20. 
Deze synagoge werd in 1874 naar een ontwerp van 
J.B.RE. Fremau gebouwd in een Oriëntaalse bouw
stijl. Deze voor Tilburg ongebruikelijke bouwstijl werd 
bij talrijke synagogen in Nederland toegepast om het 
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joodse karakter te benadrukken. Het was de eerste 
echte als zodanig gebouwde synagoge voor de sinds 
1767 bestaande Tilburgse joodse gemeenschap. Tot 
dan toe waren verbouwde particuliere huizen e.d. 
het onderkomen geweest. Door de vervolging in de 
Tweede Wereldoorlog was die gemeenschap helaas 
veel kleiner geworden. Hoewel de synagoge in 1949 

weer plechtig in gebruik werd genomen kon de kleine 
Joodse gemeente het beheer niet meer opbrengen. 
De Gemeente Tilburg heeft het gebouw toen, in 1976, 
overgenomen en bestemd voor culturele doelein
den. Enkele jaren geleden heeft de Liberaal Joodse 
Gemeente Brabant de synagoge weer in gebruik ge
nomen en kon een zeer omvangrijke restauratie vol-

? 
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tooid worden waardoor het voortbestaan van dit bij
zondere gebouw verzekerd werd. Het naast de syna
goge gelegen plantsoen heeft onlangs onder de naam 
Helga Deentuin (zie Heuvelstraat 87) de functie van 
plaats van ontmoeting en bezinning gekregen. 

Telegraafstraat 
33. 't Pakhuis. Telegraafstraat 1. 
In 1879 was er in Tilburg al een handel in leder en 
huiden van de firma De Haas en Polak. Firmant was 
de ca. 1849 in Dordrecht geboren Barend Polak. Hij 
was getrouwd met de in het Duitse Duisburg gebo
ren Albertine Levij. Vanaf 1900 is er sprake van de 
fa. B. Polak, maar blijkens de twee eerste stenen is 
al sinds 1896 dit speciaal gebouwde bedrijfspand 
en woonhuis de zetel van de firma. De vier eerste-
steenleggers zijn de kinderen Alfred (geb. 1883), 
Max Henri (geb. 1888), Emma (geb. 1885) en Rosa 
Johanna (geb. 1891). Vader Barend stierf in 1929 en 
de zonen zetten de firma voort. Nog voor het uitbreken 

van de Tweede Wereldoorlog ontweek de familie het 
naderend gevaar, behalve één kleinzoon van Barend, 
Bertram Polak (geb. 1918), die pas in 1941 probeerde 
te vluchten, gearresteerd werd en op 17 augustus in 
het vernietigingskamp Birkenau is gestorven. Dit hui
dige horecapand kent dus een bijzonder tragische ge
schiedenis. 

Heuvel(rlng) 
34. Herenhuis met koetshuis. 
Heuvelring 100 hoek Veemarktstraat. 
NB. De naam Veemarktstraat herinnert nog aan de tijd 
dat er op het noordelijk gedeelte van het Heuvelplein 
(in de volksmond 'koe jmèr t ' genoemd) ook werkelijk 
veemarkt gehouden werd. Tot het begin van de twin
tigste eeuw stonden er ook nog ijzeren paaltjes om het 
vee aan te binden. 
Het herenhuis in eclectische stijl werd ca. 1890 naar 
ontwerp van de Tilburgse architect A.J. Blomjous ge
bouwd voor de wollenstoffenfabrikant FC.J.M. Mutsaerts 
(1868-1920), een oom van de latere bisschop van 
Den Bosch, Wilhelmus Mutsaerts. Hij was firmant in 
het familiebedrijf Frans Mutsaerts & Zn, dat aan de 
Spoorlaan gevestigd was. Later woonde hier H.J.M. 
Verbunt (1868-1937), die aanvankelijk in de wijnhan
del van zijn familie zat, maar die vanaf de jaren '20, in 
nevenactiviteiten van dat bedrijf terechtkwam. Hij werd 
onder de firmanaam Verbunt-Van Dijk strohulzenfabri-
kant en handelde in miswijnen en in kerksieraden en 
paramenten. Voor dat laatste had hij zelfs lange tijd 
een atelier in de toenmalige Gasthuisstraat. Zijn stro-
hulzenfabriek en handel in flessen, kurken en capsules 
onder de naam 'Catalonië' in de Stedekestraat bestaat 
nog wel, maar alleen als handel in giasverpakkingen 
onder leiding van de familie Van Diessen. Achter zijn 
huis aan de Heuvel liet hij in 1909 onder architectuur 
van F.C. de Beer geheel in dezelfde stijl een koetshuis 
bouwen. In 1937 wordt het pand woonhuis en kantoor 
van F.A. Hoekx, (adjunct-)directeur van de Tilburgse 
Hypotheekbank, die daar tot in de jaren '50 gevestigd 
bleef. Deze bank, gesticht in 1890 door Tilburgse no
tabelen als beleggingsobject en geldschieter aanvan
kelijk voor de gewone Tilburger, kende een stormachtig 
einde. Zij werd in 1983 failliet verklaard na wanbeheer. 
Er was door het verlenen van veel te hoge hypotheken 
op onderpanden waar ook nog eens ongeoorloofde 
transacties mee waren verricht een schuldenlast ont
staan van 750 miljoen gulden. De zaak is tot voor de 
Hoge Raad uitgevochten en pas na de millenniumwis
seling beslecht. 

35. St. Jozefkerk. Heuvelring 122. 
Neogotische kruisbasiliek die in twee bouwfasen tus
sen 1871-1873 en 1887-1889 (het front met de twee 
torens) naar plannen van de van geboorte Tilburgse 
maar in Brussel opgeleide architect Henri van Tulder 
voltooid werd. Van Tulder liet zich bij de detaillering 
inspireren door de kerken uit de Brabantse Gotiek en 
de Sint Jan in Den Bosch. In het front een reliëf voor
stellende de 'Vlucht naar Egypte' door het Tilburgse 
atelier van Henricus van Tielraden. In de prachtige 
inventaris vallen onder meer een bijzonder hoogal-
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taar uit 1881 van de Bossche beeldhouwer Hendrik 
van der Geld en door de Belgische schilder Geo de 
Geetere geschilderde kruiswegstaties te bewonderen. 
De achterste statie aan de rechterzijde vertoont een 
bijzonderheid. De schilder was hier op 30 april 1909 
mee bezig toen het bericht kwam dat prinses Juliana 
geboren was. Het meisje in het witte jurkje kreeg 
toen van hem een oranje sjerp om. Het grote orgel is 
in 1894 in zijn oorspronkelijke vorm gereedgekomen. 
Het is gebouwd door de bekende orgelmakers Smits 
uit Reek bij Grave in opdracht van hun broer de pas
toor van deze parochie A.D. Smits. Bij oplevering was 
het het grootste en meest moderne orgel van Tilburg 
en verre omgeving. In 1955 is het ingrijpend geres
taureerd. Rechts van het hoofdaltaar in de zijbeuk is 
een gedenkplaat aangebracht voor de in Tilburg en op 
het grondgebied van deze parochie geboren aartsbis
schop van New Orieans, Franciscus Janssens (1843-
1897) die veel betekend heeft voor de vrijgemaakte 

slaven en meer in het algemeen voor de geestelijke en 
maatschappelijke ontwikkeling van de uiteenlopende 
bevolkingsgroepen in zijn diocees, zoals de oorspron
kelijke indianen alsook Zuid-europese immigranten. 
Hij was een broer van Eduard en Alphons Janssens 
(zie Heuvel 38). 
Vóór de kerk staat een bronzen Christusbeeld naar 
ontwerp van de Roermondse beeldhouwer Auguste 
Hermans. Het werd onthuld op 6 november 1921 
en was jarenlang het middelpunt van een jaarlijkse 
Heilig-Harthulde (tot 1966). Het gouden hart, dat in
middels na een diefstal en daaropvolgende teruggave 
ter plekke vervangen is door een minder kostbare 
replica, was vervaardigd met behulp van door vrome 
Tilburgers geschonken edelmetaal. Toen het beeld 
onthuld werd woedde er een hevige najaarsstorm met 
als gevolg dat het beeld van Sint Joseph boven op de 
gevel van de kerk omlaag stortte. Er gebeurden ge
lukkig geen verdere ongelukken, hetgeen een wonder 
mag heten! 

36. Pastorie Heuvel. Heuvelring 124. 
Dit huis is van oorsprong ten minste uit de achttiende 
eeuw. In ca. 1872 werd het verbouwd in eclectische 
stijl als pastorie ten behoeve van de naastgelegen St. 
Jozefkerk. Het kent een bewogen geschiedenis. In op
dracht van koning Lodewijk Napoleon zou er in 1809 
het raadhuis van de stad in gevestigd moeten worden, 
maar dat is niet doorgegaan. Wel was er in de jaren 
daarna de hoofdwacht van de Nederlandse Schutterij 
Noord-Brabant en een brigade Gendarmerie gele
gerd. Voorheen was het een woonhuis van Cornelis 
de Bresser en in 1794 tijdelijk veldhospitaal van het 
Franse leger, dat toen in Tilburg op doormars naar het 
noorden Den Bosch belegerde. In zijn memoires ver
telt Pieter Vreede dat hij er door de Franse autoriteiten 
toe gedwongen werd om samen met andere promi
nenten bij de verzorging van de gewonden te assiste
ren en dat hij daarbij zo misselijk werd dat hij de frisse 
lucht moest opzoeken en zichzelf met 'een halve vies 
wijn en ruimer ademhaling' moest hernemen. In 1819 
wordt het gebouw een armenweeshuis en na een 
brand in 1821 kantongerechten postkantoor. 

N.B. Bij de beschrijving van de monumentale kwalitei
ten van de panden is gebruikgemaakt van de off ic iële 
redengevende omschrijvingen en van daarop geba
seerde eerdere teksten in dit tijdschrift en bijvoorbeeld 
folders die verschenen zijn bij gelegenheid van Open 
Monumentendag in vorige jaren. Bij het verzamelen 
van materiaal heb ik hulp gehad van Joost op 't Hoog 
en Rob van Putten, waarvoor dank. De persoonsgege
vens zijn grotendeels ontleend aan de eigen genealo
gische database met betrekking tot Tilburgse families 
van de auteur. Daarnaast is gebruik gemaakt van de 
volgende 
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Zusters in Staal 
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Binnenkort heeft de binnenstad van Tilburg 
er weer een opzienbarend kunstwerk bij. 

Kunstenaar Judith Kuijpers is er in geslaagd 
om een beeld te creëren dat met monumen
tale kracht en uitstraling de verbinding legt 

tussen heden en verleden en tegelijkertijd 
- door modern en vernuftig materiaalgebruik 

- zonder twijfel ook een jongere generatie 
zal aanspreken. 

Het boek 'En toch verschillend',' dat in 2005 ver
scheen over de Zusters van Liefde, was aanleiding 
voor de heer Barend-Jan van Spaendonck om bij 
de gemeente Tilburg te pleiten voor een kunstwerk 
als blijvende herinnering aan deze congregatie. De 
Zusters van Liefde - ook wel de Zusters van Tilburg 
genoemd - hebben gedurende meer dan honderdvijf

tig jaar veel betekend voor de inwoners van Tilburg Zij 
hebben vooral hun stempel gedrukt op het onderwijs 
en de gezondheidszorg. Overal in Tilburg zijn hun spo
ren nog terug te vinden; hun aanwezigheid heeft mede 
het aanzien bepaald van Tilburg. Denk bijvoorbeeld 
aan het Moederhuis aan de Oudedijk, en de ziekenhui
zen en de scholen die zij hebben gesticht. 
Het kunstwerk van Judith Kuijpers is in de eerste 
plaats bedoeld als aandenken aan de Zusters van 
Liefde; het is een blijk van waardering voor alles wat 
zij in hun bijna tweehonderdjarig bestaan voor Tilburg 
hebben betekend. Bij de totstandkoming van het 
kunstwerk zijn de Zusters van Liefde zelf nauw be
trokken geweest. 

Het kunstwerk 
Het werk dat Judith Kuijpers heeft ontworpen bestaat 
uit vier onderdelen: een stalen beeld, zeven roestvrij
stalen grondtegels, de verlichting van de hoofdentree 
van het klooster en educatiemateriaal. 

Werk in proces van de Drie 
Stalen Zusters 2009. 

(Pad. coil) 



Het 'habijt' van de Zusters 
van Liefde (Pad. coii.j 

De Stalen Zusters 
Drie Stalen Zusters (foto 1) vormen samen het meest 
opvallende onderdeel van het kunstwerk. Zij wor
den geplaatst op de trappen tussen de Schouwburg 
en de Concertzaal. Een doordachte en unieke loca
tie voor dit beeld, want deze trappen vormen letter
lijk de verbinding tussen het klooster en het centrum 
van Tilburg. De zusters staan met hun gezicht naar 
het centrum, waarmee de verbondenheid met de 
stad wordt uitgedrukt, terwijl zij tevens worden ge
ruggensteund door het Moederhuis pal achter hen. 
Tegelijkertijd is hun blik gericht op de Heikese kerk, 
de kerk van hun oprichter, de latere bisschop Zwijsen. 
De drie stalen zusters symboliseren de drie belang
rijkste liefdewerken van de Zusters van Liefde: on
derwijs, zorg en missiewerk. Daarnaast verwijzen ze 
naar de drie begijnen die de oorsprong van de orde 
vormden. Het idee voor de vormgeving van de Stalen 
Zusters komt voort uit het eerste habijt van de Zusters 
van Liefde (foto 2). Het gebruik van staal verwijst naar 
de standvastigheid van de Zusters in hun liefdewer
ken en geloof. Op de plek van het hoofd is een digitaal 
beeldscherm aangebracht waarop men honderden 
foto's van de zusters kan bekijken. 

De zeven werken van Barmhartigheid 
Als route naar 'de Stalen Zusters' komen vanaf de 
Heuvelstraat, via de Oude Markt, langs de Heikese 
kerk tot aan deSchouwburgring, roestvrijstalen tegels 
(foto 3) te liggen met - naast het logo van de congre
gatie - de teksten van de zeven werken van barmhar
tigheid die de basis vormen voor de liefdewerken van 
de Zusters: 

De hongerigen spijzen, 
de dorstigen laven, 
de naakten kleden, 
de vreemdelingen herbergen, 
de zieken verzorgen, 
de gevangenen bevrijden, 
de doden begraven. 

Verlichting hoofdingang 
De hoofdentree van het klooster aan de Oudedijk heeft 
een grote emotionele waarde voor de zusters omdat 

elke vrouw die zuster werd hier afscheid nam van haar 
ouders en haar wereldlijke leven. 
7/( nam radicaal afscheid van allen die mij dierbaar 
waren. Ik wist, dat ik niet meer thuis zou komen en al
les achter zou moeten laten. Mijn ouders brachten me 
naar Tilburg. Daar ruilde ik mijn mooie blauw-fluwelen 
jurk, waar Ik zo trots op was, in voor een lange zwarte, 
die bijna tot op mijn voeten hing en langs mijn benen 
zwiebelde. Ik gaf de fluwelen jurk aan mijn ouders te
rug voor een jonger zusje. Toen vader thuis kwam - dat 
hebben ze mij verteld - gooide hij de jurk van zich af 
en zei bedrukt: Dat krijg ik: het beste houden ze daar 
zelf!" 
De kunstenaar heeft er voor gekozen om aan deze in
gang extra aandacht te besteden door de bestaande 
gias-in-loodpanelen van binnen uit te verlichten zodat 
ze beter opvallen (foto 4). In het glas-in-lood is niet al
leen het wapen van mgr. Zwijsen zichtbaar, maar ook 
de twee beschermheiligen van de Zusters van Liefde, 
de H. Vincentius en de H. Josef. 

Rent-a-Sister 
Rent-a-Sister is een project voor middelbare scholen 
(foto 5). Een van de Zusters van Liefde komt op uit
nodiging op bezoek in de klas en vertelt de leerlingen 
aan de hand van gebruiksvoorwerpen over haar leven 
en haar werk als kloosterzuster. Rent-a-Sister is door 
Judith Kuijpers ontwikkeld samen met de Zusters van 
Liefde en Stadsmuseum Tilburg. Zie: www.rent-a-
sister.nl. 

De Zusters van Liefde 
De congregatie van de Zusters van Liefde begon in 
1832 in een wevershuisje in de parochie 'het Heike'. 
Op verzoek van pastoor Johannes Zwijsen begonnen 
enkele zusters met het geven van onderwijs aan arme 
kinderen en met het verzorgen van zieken en bejaar
den. In de negentiende-eeuwse samenleving bestond 
grote behoefte aan de zorg die de religieuzen konden 
bieden, en omgekeerd zagen veel jonge vrouwen in 
een bestaan als kloosterling een zinvolle levensvervul
ling. De congregatie, die met slechts drie vrouwen be
gon, breidde zich snel uit. De Zusters van Liefde ves
tigden zich later ook in het buitenland. Eerst in België 
en vervolgens in Engeland waar ze de 'zusters met de 
korte rokken en de lange naam' werden genoemd. 
Vervolgens werden er over de hele wereld kloosters 
gesticht: in de Verenigde Staten, Indonesië, Suriname, 
Duitsland, Brazi l ië, Zimbabwe en de Filippijnen, Het 
hoogtepunt werd bereikt in 1940, toen de congregatie 
wereldwijd bijna 4300 leden telde.^ Ondanks de we
reldwijde uitbreiding van de orde wist de congregatie 
- in de lijn van mgr. Zwijsen - de eenheid binnen de 
kloosters te handhaven. Het generaal bestuur van de 
congregatie zetelde aanvankelijk in Tilburg, later in 
Rome en tegenwoordig in Den Bosch. 
Bij de oprichting van de congregatie werd de spreuk 
van Johannes Zwijsen 'liefde zonder eigenliefde' de 
lijfspreuk van de Zusters, en in de spirituele beleving 
stond barmhartigheid centraal. Het dagritme - van 's 
morgens zes tot 's avonds negen - bestond uit bidden, 
meditatie en werken, en was van een strengheid die 
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men zich in deze tijd maar nauwelijks kan voorstel
len. Na de Tweede Wereldoorlog kwam daar echter 
verandering in. In de jaren zestig was de maatschap
pij zozeer in beweging dat het aloude kloosterleven er 
steeds slechter bij aansloot. Ook in het kloosterleven 
voltrok zich - zoals overal in de samenleving - een 
vernieuwingsproces. In het leven van de zusters ver
anderde zo ongeveer alles: hun werkzaam leven, hun 
leefwijze en spiritualiteit, en de omgang met elkaar 
en met niet-religieuzen. Waar van oudsher de liefde
werken zich concentreerden op het onderwijs en de 
gezondheidszorg, werden de zusters voortaan ook in
gezet bij vluchtelingenwerk of bij probleemgroepen als 
daklozen, drugsverslaafden en prostituees. 

Museum Zusters van Liefde 
In een van de voormalige kapellen van het klooster
complex aan de Oudedijk in Tilburg is het Museum van 
de Zusters van Liefde ingericht. Hier krijgt men een 
goed beeld van het leven en werken van de zusters. 
De kapel bevat prachtige glas-in-lood ramen, waarin 
negen symbolen uit de zogeheten Marialitanie te zien 
zijn. In de voormalige novicenkapel is het beeldenmu
seum te vinden. Hier kan men tekeningen en beeld
houwwerken van zuster Jesuaida Kwanten (1901-
2001) bewonderen. Ook de kapel zelf, die in 2003 
geheel gerenoveerd is, is de moeite van een bezoek 
meer dan waard. 
Op dit moment zijn de zusters zich ervan bewust dat 
de congregatie in Nederland zal verdwijnen. Het moe
derhuis aan de Oudedijk in Tilburg is het erfgoed van 
de Zusters en er zijn zorgen over de toekomst. De ge
middelde leeftijd van de Zusters op dit moment is 85 
jaar en het aantal Zusters in Nederland slinkt. 
'In de jaren twintig was onze congregatie een jonge 

vrouw van 21 jaar Ze was mooi, puntgaaf een spran
kelende persoonlijkheid en ze verleidde grote aantallen 
om toe te treden. Geweldig was dit. Nu is het probleem 
dat de 21-jarige maagd tegen de 70 loopt, 40 pond te 
zwaar is, toe is aan een face-llft en een vreselijk hu
meur heeft Maar het grootste probleem is dat ze nog 
steeds denkt dat ze 21 jaar is.^ 

Procedure kunstopdracht 
De plaatsing van een kunstwerk in de openbare 
ruimte vergt een zorgvuldige en gedegen voorberei
ding, waardoor het vaak jaren duurt voordat het uit
eindelijke resultaat zichtbaar is. Dat was ook hier het 
geval. Iedere burger van Tilburg kan een suggestie 
doen bij KORT" voor kunst in de openbare ruimte. Uit 
deze suggesties worden er elk jaar enkele gekozen 
om uitgevoerd te worden. De keuze wordt gemaakt 
door een - elk jaar wisselende - selectiecommissie 
waarin behalve deskundigen op het gebied van kunst 
ook 'leken' zitting hebben. Het in 2005 gelanceerde 
idee voor een blijvend aandenken aan de Zusters van 
Liefde sprak de commissie bijzonder aan, en het werd 
unaniem verkozen. In 2006 werd het opgenomen in 
het jaarprogramma van KORT en door B en W goed
gekeurd. Voor het kunstwerk werd een bedrag van 
20.000 gereserveerd. 
Bij elk nieuw KORT-project wordt een adviesgroep in
gesteld om het project te begeleiden en te ondersteu
nen. Hiervoor worden mensen uitgenodigd die op wat 
voor manier dan ook belang hebben bij of van beteke
nis kunnen zijn voor het kunstwerk. In dit geval wer
den vanzelfsprekend de zusters zelf uitgenodigd om 
deel uitte maken van de adviesgroep. Twee van hen: 
zr. Mar ie -Thérèse Brinkmann en zr. Mar ië t te Kinker 
hebben deze rol met verve vervuld. Daarnaast bestond 
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de adviesgroep uit de dames F. Hoel<s, J. Burgers, IVI. 
van Haaren-van Spaendonck, J. Taminiau-Bedaux, A. 
Bax en G. Beks, en uit de heer L. Houët. De initiatief
nemer, de heer Van Spaendonck, bleef zijdelings be
trokken bij het project. 
Tot de belangrijkste taken van de adviesgroep behoort 
het formuleren van een opdracht voor het kunstwerk; 
hieruit moet duidelijk worden aan welke voorwaarden 
het kunstwerk moet voldoen. De adviesgroep vond het 
van belang dat het kernbegrip van de zusters - barm
hartigheid - centraal zou staan in het kunstproject, en 
dat het kunstwerk voorts ook jongeren aan zou spre
ken. Eén van de wensen van de zusters was een gro
tere bekendheid en toegankelijkheid van het museum; 
'het huis met de dertien cellen' dat in het klooster 
huist. Bovendien vond men het van belang dat de ge
kozen kunstenaar inhoudelijke affiniteit zou hebben 
met het thema. Daarom werd besloten om een oproep 
te plaatsen in een vakblad: 

'Het kunstproject moet een eerbetoon zijn aan de 
duizenden vrouwen die zich beiangeioos ingezet heb
ben voor hun medeburgers. Meen een traditioneei 

bronzen beeld kan deze betekenis niet overbrengen, 
het moge duidelijk zijn dat het kunstproject op een of 
andere manier overdrachtelijk moet zijn en het begrip 
barmhartigheid in de huidige samenleving aan de 
orde stelt. Centraal staan de begrippen barmhartig
heid, spiritualiteit, erkenning, dankbaarheid van de 
stad en eenvoud "Het devies dat Johannes Zwijsen de 
Zusters van Liefde meegaf was 'Liefde zonder eigen
liefde'. Barmhartigheid volgens van Dale: 'de hongeh-
gen spijzen, de dorstigen te drinken geven, de naakten 
kleden, de vreemdelingen herbergen, de gevangenen 
bezoeken, de zieken bezoeken en de doden begraven' 
(en refereert aan Matth. 25, 35-40). Wellicht kan het 
kunstproject een bijdrage leveren aan de wens om het 
huis met de dertien cellen aan de Oude Dijk in Tilburg, 
het fysieke hart van de congregatie, waarin ook een 
museum huist, toegankelijker te maken voor belang
stellenden.Voor het kunstwerk is 20.000,- beschik
baar Beeldend kunstenaars die belangstelling hebben 
om in aanmerking te komen voor het maken van een 
schetsontwerp worden gevraagd documentatie en een 
motivatiebrief in te zenden!^ 
Er kwamen 77 reacties binnen en vier kunstenaars 
(Joost van den Toorn, Nicolas Dings, Wendela Gevers 
Deynoot/Diana Blok en Judith Kuijpers) werden uit
genodigd om hun werk persoonlijk te komen toelich
ten. De adviesgroep selecteerde vervolgens Judith 
Kuijpers vanwege haar zeer overtuigende presen
tatie, haar werkervaring bij de Zusters van Liefde en 
het feit dat ze aan het begin van haar carr ière stond 
en met audiovisuele middelen een eigentijds beeld 
wilde neerzetten. Zij kreeg de opdracht, en maakte 
een schetsontwerp dat na goedkeuring door de ad
viesgroep werd uitgewerkt tot een definitief plan met 
begroting. De definitieve versie vond een enthousi
ast onthaal, maar om alle vier de onderdelen van het 
ontwerp te realiseren bleek het beschikbare budget 
verre van toereikend. De keuze bestond nu uit afwij
zing van het ontwerp omdat het niet aan de opdracht 
voldeed (te duur), of extra budget verwerven zodat het 
ontwerp alsnog in zijn geheel uitgevoerd zou kunnen 
worden. Er werd besloten tot het laatste. Het kostte 
wat inspanning en tijd, maar het leidde uiteindelijk wel 
tot een verdubbeling van het budget, waardoor elk af
zonderlijk deel van het ontwerp naar behoren uitge
voerd kon worden." 

Het beeld wordt op 24 september 2009 's avonds om 
20.30 uur onthuld 

Judith Kuijpers 
Judith Kuijpers (foto 6) is in 1981 geboren in Gouda 
en woont in Tilburg. Ze is in 2006 cum laude afge
studeerd aan de Academie voor Beeldende Vorming 
te Tilburg, onderdeel van Fontys Hogeschool voor 
de Kunsten, met als specialisaties erfgoed, educatie 
en audiovisueel. Ze is vroeger misdienaar geweest 
en was werkzaam als activiteitenbegeleidster bij de 
Zusters van Liefde in Tilburg. Centraal in haar werk 
staan thema's als verstilling, verwondering, rust, 
herkenning en het kijken en bekeken worden. Juist 
in deze hectische maatschappij is zij op zoek naar het 



detail en de eenvoud die mensen kunnen verwonde
ren. Ze werkt voornamelijk met audiovisuele technie
ken en installaties. 

Judith Kuijpers en 
reclamel<aad voor 

Rent-a-sister 

Noten 
1 Annemiek van der Veen en Dolly Verlioeven. En toch verschillend: 

Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid 

1960-2000. Hilversum 2005. 
2 Citaat uit het in noot 1 aangehaald werk. 
3 Citaat uit het in noot 1 aangehaald werk. 

4 KORT - Kunstenplan Openbare Ruimte van Tilburg - vormt het kader 
voor kunstprojecten in de buitenruimte van Tilburg. Volgens dit beleid 
is kunst in de openbare ruimte een onderdeel van de samenleving 
als geheel. Ideeën en initiatieven uit de stad zijn welkom en kunnen 
als aanvraag worden ingediend bij KORT De gemeente is opdracht
gever en de projecten worden gefinancierd uit de percentagerege
ling. KORT is een samenwerkingsverband tussen gemeente en BKKC 
(Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur, voorheen Noord-Brabantse 
Kunststichting, NBKS). Zie: www.tilburg.nl/KÜRT 

5 Citaat uit bet Advies l<unstproject Zusters van Liefde üoot de NBKS. 
6 Aan dit project is bijgedragen door de gemeente Tilburg (KORT), 

Rabobank Tilburg, de Stichting Jacques de Leeuw, WonenBreburg, het 
Sint Elisabethziekenhuis, de Provincie Noord-Brabant, de Boudewijn 
van Gorp Stichting, het Tivolifonds en Ad Hoes.com, concepts in steel 
& design. 
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'De execrabele moord op 
Jan Cornelis Maes 

in het achttiende-eeuwse Tilburg' 
Wouter Abee, Thomas Dil ien, Niekvan Huiten, Pim Susijn* 

' De auteurs volgden ten 
tijde van het schrijven 
van dit adikei allen de 

masteropleiding Nederlands 
Rechtaan de Universiteit van 

Tilburg (UvT). In het kader 
van het keuzevak Capita 

Selecta Rechtsgeschiedenis 
hebben zij in het Regionaal 

Archiel Tilburg enkele 
achttiende-eeuwse 

processtukken bestudeerd. 
Dit adikei vormt daarvan het 

eindresultaat De studie werd 
verricht onder begeleiding 

van mr E.dM.RC Broers die 
als universitair hootddocent 

is verbonden aan het 
departement Encyclopedie 
en Rechtsgeschiedenis van 

de UvT 

Een Tilburgse voerman, diens overspelige 
vrouw, een schelm van een zoon en een 

moordlustige chirurgijn. Dit zijn de hoofd
personen in een bruut familiedrama in het 

achttiende-eeuwse Tilburg. Dit artikel geeft 
een beeld van de wijze waarop verdachten 
destijds werden vervolgd en bestraft. Zoals 

zal blijken, ging dit drie eeuwen geleden 
bepaald anders in zijn werk dan vandaag de 

dag. 

Inleiding 
In de nacht van 2 op 3 mei 1736 wordt omstreeks 
middernacht herhaaldelijk hard op de vensters van 
het huis van Jan Cornelis Maes gebonkt. 'Adriaan, on
deugdelijke schelm, zijd gij dat?' 'Neen vader, ik zou 
uw huis nooit affronteren!' Gewapend met een eind 
hout, gaat Jan kijken wie er dan wel op zijn vensters 
staat te kloppen. Buiten gekomen wordt Jan plotse
ling op het hoofd geraakt, vlak onder het linker oog. 
Hij verliest het bewustzijn en wanneer hij zijn ogen 
weer opent, ziet hij zijn oudste zoon Adriaan over hem 
heen gebogen. Flinke pijnscheuten, veroorzaakt door 
een diepe steekwond onder zijn linker arm, doen hem 
verkrampen. Hij wordt naar binnen geholpen en op 
bed gelegd. Een dag later neemt een stervende Jan 
afscheid van vrouw en kinderen.' 
De casus omtrent de moord op Jan Maes werd voor
gelegd aan de schepenbank. De processtukken zijn 
grotendeels bewaard gebleven in het stadsarchief in 
Tilburg. Wij hebben de processtukken bestudeerd en 
zijn aan de hand daarvan tot een reconstructie van de 
zaak gekomen. 
In dit artikel zal geleidelijk aan het licht komen welke 
gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, wie de da
ders zijn en welke straffen zij opgelegd hebben ge
kregen. In de eerstvolgende paragraaf zal het verloop 
van het strafproces in de achttiende eeuw worden 
geschetst, waarbij aan de hand van de processtuk
ken een beeld van de zaak zal worden geschetst. 
Vervolgens wordt in paragraaf 3 ingegaan op de ver
schillende delicten die in de onderhavige casus zijn 

gepleegd en hun normering naar achttiende-eeuws 
recht. Daarna staan in paragraaf 4 de straffen cen
traal die aan de daders werden opgelegd, alsook de 
gronden waarop die straffen waren gebaseerd. Het 
geheel wordt afgesloten met een conclusie. 

Het verloop van het strafproces 
Nadat de vervolging van strafbare feiten eeuwenlang 
voor een belangrijk deel een private aangelegenheid 
was geweest, kwam zij met het ingaan van de zestien
de eeuw nagenoeg volledig in handen van de overheid. 
Deze had diverse rechtsgangen tot haar beschikking 
om dat te kunnen doen. Welke rechtsgang moest wor
den doorlopen was afhankelijk van het soort delict. 
Lichte vergrijpen werden vervolgd in een civiele pro
cedure. Dit hield in dat ten processe een debat plaats
vond tussen een gerechtsofficier en de verdachte, 
waarbij over en weer processtukken werden uitgewis
seld en pleidooien werden gehouden. De officier trad 
op als eisende partij die jegens zijn wederpartij een 
lichte straf, bijvoorbeeld een boete, vorderde. 
In geval van ernstiger delicten, die bedreigd werden 
met zware straffen zoals een dood- of lijfstraf, werd 
een zogenaamde criminele procedure aanhangig ge
maakt.^ Na de constatering dat er een strafbaar feit 
was gepleegd werd dan een voorbereidend onderzoek 
gestart naar hetgeen was voorgevallen. Tijdens deze 
'informatie préparato i r ' konden bijvoorbeeld getuigen 
worden gehoord, een huiszoeking worden gedaan of 
een lijkschouwing verricht. De officier kon vervolgens, 
met goedkeuring van de rechtbank, overgaan tot het 
aanhouden of dagvaarden van de verdachte, waarna 
zo snel mogelijk een eerste verhoor van de verdachte 
plaatsvond. 
Vervolgens diende een keuze te worden gemaakt voor 
de ordinaire dan wel de extra-ordinaire procesvorm.^ 
Het ordinaire proces kende in grote lijnen hetzelfde 
verloop als de civiele procedure, met dien verstande 
dat, indien er geen duidelijkheid in de zaak kwam, 
gebruik kon worden gemaakt van tortuur om de ver
dachte tot een bekentenis te brengen. Dit dwangmid
del werd echter vooral toegepast bij de extra-ordinai
re procesvorm, die zich onderscheidde door het feit 
dat de verdachte hierin enkel het voorwerp was van 
het onderzoek waarop hij zelf weinig invloed kon uit-



oefenen. Tijdens tiet extra-ordinaire proces werden 
getuigen verhoord en l<onden confrontaties van de 
verdachte met getuigen plaatsvinden. Vanwege het 
snelle verloop van het proces zou deze extra-ordinaire 
procesvariant uitgroeien tot de standaardprocedure in 
strafzaken. 
De nadruk kwam binnen deze procesvorm steeds 
meer te liggen op het verkrijgen van een bekentenis 
van de verdachte. Het oude gewoonterecht schreef 
voor dat een doodvonnis onmogelijk kon berusten op 
enkel getuigenverklaringen, hoe waterdicht het bewijs 
ook was. Een bekentenis werd noodzakelijk geacht om 
aan een verdachte de doodstraf op te kunnen leggen. 
Daarbij moet worden bedacht dat de ondervraging van 
de verdachte onder tortuur, de zogenaamde 'scherpe 
examinatie', door juristen lange tijd als een volkomen 
legitiem middel werd gezien om een verdachte tot 
een bekentenis te brengen. Uit vrees voor pijn of on
der invloed ervan, zou men eerder geneigd zijn om de 
waarheid te spreken. Wel diende deze afgedwongen 
bekentenis vervolgens buiten het zicht van de martel
instrumenten door de verdachte te worden herhaald. 
In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer men de 
verdachte wilde onderwerpen aan een verhoor op de 
pijnbank of bij zaken waarin de doodstraf werd geëist , 
werd juridisch advies vereist. Omdat in de schepen
rechtbank geen geschoolde juristen zitting hadden, 
wendden de schepenen zich in zo'n geval meestal tot 
de rechtsgeleerde advocaten in 's-Hertogenbosch. 

Visitaties 
Terug nu naar de casus. In de nacht dat Jan Cornelis 
Maes dodelijk verwond werd, bezochten de schepe
nen Pieter Gallé Arnoldus van Asten en Gosert Bles 
van de heerlijkheid Tilburg en Goirie het huis van het 
slachtoffer Jan Maes. Van deze visitatie werd op 3 mei 
1736 schriftelijk verslag uitgebracht in een attestatie 
en préparatoire informatie, het verslag van het voor
onderzoek dat deel uitmaakte van een crimineel straf
proces in het achttiende-eeuwse Brabant. 
Ten huize van Jan Maes, voerman, wonende in het 
Nieuwland\d vastgesteld dat deze aan de linker
zijde een vlek onder de arm had die 'penetrant' was. 
Daarnaast werd geconstateerd dat Jan Maes een snee 
onder het oog had. Kort daarvoor was hij nog verbon
den door de chirurgijn De Meij. 
Aan het slachtoffer werd gevraagd waar, wanneer en 
door wie hem deze kwetsuren waren toegebracht. Hij 
antwoordde, zoals blijkt uit de attestatie en préparatoi
re informatie, dat deze verwondingen hem gisteren (in 
de nacht van 2 op 3 mei 1736) omstreeks twaalf uur 
bij de deur waren toegebracht. Jan Maes had namelijk 
gehoord dat er herhaaldelijk hard op de vensters ge
slagen werd en had daarop aan Adriaan, zijn oudste 
zoon die zich op dat moment buiten om het huis be
vond, gevraagd wie er aan de vensters klopte. Adriaan 
antwoordde dat hij niets gezien gehad, waarop Jan 
zelf ging kijken wie er aan de deur was. Dit deed hij 
enkele malen, tot hij de laatste keer 'daar een slagen 
kreeg en daardoor van zijn zeiven is geraakt', waarna 
hij op de grond viel. De schepenen hebben vervolgens 
opgetekend dat Jan Maes zegt 'niet te weten wie hem 

de klap en de kwetsuren heeft toegebracht'. De vol
gende ochtend, toen Jan Maes aan zijn verwondin
gen was bezweken, vond een lijkschouwing plaats. 
Dokter Eijmberts, bijgestaan door de chirurgijn De 
Meij, maakte hiervan op 4 mei 1736 schriftelijk een 
lijkschouwingsrapport op. In het lijkschouwingrapport 
('ter requisitie van het officy') werd vastgesteld dat het 
slachtoffer een dwarse wond had onder zijn linkeroog. 
Daarbij had hij onder de linkerarm 'bij het vouwen van 
de oksel, een wond zo groot dat men daar drie vinger 
in kon steken'. Met afsnijding van alle bloedvaten, het 
borstbeen opgenomen, zijnde penetrant in de hollig
heid van de borst in het linkergedeelte van de longen, 
zodat men daar twee vingers in kon steken. De dokter 
en de chirurgijn stelden vast dat de messensteek de 
doodsoorzaak van Jan Cornelis Maes was geweest. 

De tigt ende aanspraak 
In de zaak van de moord op Jan Maes waren drie ver
dachten, namelijk zijn ouste zoon Adriaan, zijn vrouw 
Pieternel en de chirurgijn Gilbertus da Costa. Jegens 
elk van de verdachten is een zogenaamde tigt ende 
aanspraal<, ofwel een conclusie van eis, geschreven. 
Deze documenten bevatten telkens de argumenten 
die de schuld van de verdachten aan de moord op Jan 
Maes moesten aantonen. 
Zoon Adriaan werd allereerst beschuldigd van een 
'ongebonden en dissoliet leven'; hij was ongehoor
zaam geweest en had daarmee zijn kinderlijke plicht 
geschonden. Hem werd verder ten laste gelegd dat 
hij medepleger was van een beraamd misdrijf, samen 
met zijn moeder Pieternel en met chirurgijn Da Costa, 
door op de ramen en vensters van het huis te slaan en 
zijn vader naar buiten te lokken. 
Adriaan werd geëxamineerd op de pijnbank en gaf 
pas bij de derde maal toe dat hij eerder al eens bij Da 
Costa was geweest. Na zijn vierde ondervraging gaf 
Adriaan uiteindelijk toe dat hij met de chirurgijn samen 
naar het huis van zijn vader was gelopen. Daar kwam 
nog bovenop dat Jan Maes, vlak voor zijn sterven, aan 
zijn vrouw en zoon Adriaan had verklaard dat zij mede 
verantwoordelijk waren voor zijn overlijden. Er werd 
Adriaan mededaderschap verweten; Adriaan wist wat 
er stond te gebeuren en had niet ingegrepen, terwijl 
'de natuur' vereiste dat hij zijn vader en zijn vaders 
huis moest beschermen. Daarnaast werd Adriaan ver
weten dat hij aan de mededaders in het complot as
sistentie had verleend. Tegen Adriaan Maes werd dan 
ook de zwaarste straf, namelijk de doodstraf geëist , 
die moest worden uitgevoerd met het zwaard. Deze 
straf stond wel bekend als de poena ordinaria giadii.^ 

De volgende tigt ende aanspraal< was gericht tegen 
Pieternel Maes. Ook haar werd onmiddellijk een 'on-
gebondentheijt van leven' verweten, zonder dat dit 
overigens op enige argumenten of bewijs werd ge
stoeld. Pieternel werd verweten dat ze regelmatig 
ruzie maakte met haar man, dat ze overspel pleegde 
met Da Costa en dus een slecht voorbeeld voor de 
kinderen was en daarmee ook een slechte vrouw voor 
Jan Maes. Pieternel werd ervan beschuldigd te heb
ben samengespannen met Da Costa en Adriaan. Ook 
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hadden getuigen, de meid IVlaria en de nachtroeper 
Willem van de Hout, haar horen roepen dat Jan dood 
moest. 
Een volgend argument is dat Jan Maes op zijn sterf
bed gezegd heeft dat Pieternel schuldig was aan zijn 
dood. Ook het feit dat Pieternel was gevlucht, werd 
gezien als bewijs van haar schuld. Pieternel werd be
schuldigd van zowel overspel met Da Costa als van de 
moord op haar man. Ook tegen haar werd de dood
straf geëist . 

De derde tigt was opgesteld tegen de chirurgijn 
Gilbertus da Costa. Ook ten aanzien van hem werd 
erop gewezen dat hij een 'ongebonden en dissoliet 
leven' leidde. Men verweet hem dat zijn relatie met 
Pieternel de oorzaak was voor de tweespalt tussen 
Jan Maes en zijn vrouw en voor hun ongelukkige hu
welijk. De dienstmeid, Maria Castelijns, had verklaard 
een woordenwisseling tussen Pieternel en Jan te heb
ben gehoord. Jan was kwaad over het feit dat het eten 
nog niet klaar was en riep dat het vast wel klaar ge
weest was als het eten voor Da Costa was geweest. 
Willem van den Hout had vervolgens nog verklaard dat 
Jan Maes Pieternel 'Da Costa's hoer' had genoemd. 
Daarnaast zou de chirurgijn in het huis van Maes een 
woordenwisseling met hem hebben gehad, waarna 
Maes aan hem de toegang tot zijn huis had ontzegd. 
Er waren getuigen geweest die Adriaan bij Da Costa 
hadden gezien en ze vervolgens samen weg hadden 
zien gaan. Ook hier werd het feit dat de verdachte was 

gevlucht beschouwd als bewijs voor zijn schuld. Da 
Costa werd ervan beschuldigd een complot te hebben 
beraamd met Pieternel en Adriaan om Jan Maes uit 
zijn huis te lokken en te doden en was daarnaast de 
feitelijke uitvoerder van de moord. De straf die tegen 
hem werd geëist , was daarom nog zwaarder dan die 
tegen de andere samenzweerders; hij moest levend 
geradbraakt en daarna onthoofd worden. 

Het conceptvonnis tegen Adriaan 
Tijdens het vooronderzoek en het daaropvolgende 
proces onder leiding van de schepenen Pieter Gallé, 
Arnoldus van Asten en Gosert Bles met betrekking tot 
de raadselachtige dood van Jan Cornelis Maes, werd 
uiteindelijk geconstateerd dat zijn vrouw Pieternel, 
zijn zoon Adriaan en de chirurgijn Gilbertus Da Costa 
een 'voortschreve complot' hadden beraamd om 
Jan Maes te doden. Omdat Pieternel en Gilbertus Da 
Costa gevlucht waren, raakten zij buiten het bereik 
van de jurisdictie van de heerlijkheid Tilburg en Goirie. 
Desalniettemin werden zij bij verstek veroordeeld. 
Adriaan Maes kon daarentegen wel worden vervolgd. 
Het verloop van dit strafproces is terug te vinden in het 
Extract uit de Criminele roile der Heerlijkheden Tilburg 
& Goirie. 
Ten tijde van de zitting was Adriaan Maes negentien 
jaar oud. Tot de aanvang van de zitting zat hij, bij ge
brek aan een cachot in Tilburg, opgesloten in de kerk
toren. Op 24 september 1736 begon het onderzoek 
ter terechtzitting. Adriaan Maes was als verweerder 



aanwezig en mr. Pieter van Hoven was de aanl<lager. 
De stukken uit het vooronderzoek alsmede de verbale 
procedure dienden als uitgangspunt voor het onder
zoek ter terechtzitting. Tevens had Adriaan Maes na 
een 'scherpe examinatie' op de pijnbank (tortuur) een 
bekentenis afgelegd. Deze bekentenis zou echter nooit 
rechtsgeldig bewijsmateriaal zijn voor het strafproces. 
Daarom werd er ook nog een 'confessie buijten boe-
ijen en bande gedaan', waarin Adriaan Maes nog een
maal zijn bekentenis in vrijheid en vrijwilligheid kon 
afleggen. Nu Adriaan Maes zijn bekentenis in vrijheid 
had afgelegd, was zijn bekentenis alsnog rechtsgeldig 
voor het strafproces. 

Naast de bekentenis van Adriaan Maes beschikte de 
aanklager over nog enkele andere bewijsmiddelen. 
Allereerst zou Adriaan Maes hebben geweten dat Da 
Costa regelmatig bij zijn moeder was gekomen, wan
neer zijn vader niet thuis was. Adriaan wist namelijk 
dat zijn vader Da Costa de toegang tot het huis had 
verboden. Bovendien had Adriaan gezien dat Da Costa 
eerder een mes trok naar zijn vader bij hen thuis aan 
tafel. Verder had moeder Pieternel Adriaan geholpen 
met het 'affronteren' van zijn vader. Daarnaast had zij 
gezegd dat Da Costa zijn vader 'eens omverre zou ste
ken of omverre zou schieten'. Adriaan was ook op de 
nacht van de moord naar Da Costa geweest, waarna 
hij met een mes terug naar huis was gekeerd. Ten 
slotte had hij gezien dat Da Costa bij zijn vader thuis 
aan het venster had gestaan op de bewuste avond 
(2 mei 1736), waar hij hem met zijn moeder had zien 
spreken en hij van haar een blauwe kiel overhandigd 
had gekregen. 

Verder werd er door de aanklager nog bewijs aan
gevoerd voor het bestaan van een complot tussen 
Adriaan, Pieternel en Da Costa om Jan Maes om 
het leven te brengen. V\/anneer Jan Maes zijn vrouw 
Pieternel of zijn zoon Adriaan nog een keer zou 'uit-
kijven' of Pieternel als Da Costa's hoer zou uitmaken, 
zou Da Costa hem namelijk affronteren met knup
pels en op de vensters slaan. Pieternel zou dan naar 
Eindhoven gaan. Uiteindelijk was Adriaan aanwezig 
geweest op de plaats delict op het moment dat Da 
Costa zijn vader vermoordde. In het vonnis werd ver
meld hoe 'hij zelfs [heeft] horen kraaken hoe Da Costa 
door zijn vaders kleeren stak.' In zijn verklaring had 
Adriaan het complot dat had geleid tot de dood van 
zijn vader, bekend. 
Deze bewijsmiddelen brachten met zich mee dat de 
rechters ervan overtuigd waren dat Adriaan vader
moord kon worden verweten. Als kind had hij zijn va
der van de plannen op de hoogte moeten brengen. Nu 
hij dit niet gedaan had, had hij een belangrijk aandeel 
gehad in de moord. Zoals eerder al werd aangegeven 
waren de schepenen, om de doodstraf op te kunnen 
leggen, verplicht om advies in te winnen bij de rechts
geleerden. Dit bindende advies had de vorm van een 
conceptvonnis. De rechtsgeleerden uit 's-Gravenhage 
oordeelden dat 'Adriaan met den zwaarde dient te 
werden gestraft door de scherpregter (de beul). En in 
de kosten van het proces en mise van justitie wordt 

gecondemneerd, 27 november 1736.' Na een straf
proces van bijna zeven maanden werd Adriaan Maes 
uiteindelijk ter dood veroordeeld. 

De gepleegde delicten 
In de rechtszaak tegen Adriaan Maes, Pieternel Maes 
en Gilbertus da Costa was een tweetal delicten aan 
de orde: levensberoving (in de vorm van doodslag of 
moord) en overspel, in deze paragraaf zullen deze 
strafbare feiten nader worden toegelicht. 

Doodslag werd door de Vlaamse jurist Philips Wielant 
(1441-1520) in zijn Corte instructie in materie crimi
nele als volgt omschreven: 

'Dootslach was tweeste crime dat noynt up de weerelt 
ghedaen was, want naer de prevaricatien van Adam 
ende Eva, tweicke teerste crime was, Caym verslouch 
Abel zynen broedere. Dit cryme es zo detestable voir 
[Gode], dat de inghelen roupen wrake ende heers-
schen den dootslaghers tbioet van den versleghenen, 
zo de heleghe scriftuere zeght.' ̂  

Gezien de verwijzing naar de Bijbel, waarin Kaïn zijn 
broer Abel doodsloeg, blijkt de belangrijke rol van de 
godsdienst binnen het strafrecht. Sinds de oudheid 
zijn moord en doodslag twee verschillende begrippen, 
zo blijkt uit diverse rechtsbronnen. 'Homicidium sim
plex', ofwel de gewone doodslag, wordt gekenmerkt 
door openbaarheid van de daad en de afwezigheid van 
voorbedachtheid. Deze werd naar gewoonterecht be
straft met de dood: populaire executiemiddelen waren 
het zwaard of de strop. Bovendien werden goederen 
van de veroordeelde in beslag genomen.' 
Moord in de Middeleeuwen kan worden gedefinieerd 
als een verraderlijke, heimelijke doodslag of doodslag 
met verberging van het lijk.^ In verschillende zestien
de- en zeventiende-eeuwse Nederlandse edicten was 
voornamelijk de heimelijkheid van de daad bepalend 
voor kwalificatie als moord.^ Wielant gaf een vrij con
crete definitie: 

'Moort es yemant dootslaen bedectelick, uut den weg-
he, in busschen, in haghen, verre van lieden. Of het es 
yement verraderlic dootslaen van achtere, of by nacht, 
zonder roupen of waerscuwen. Of het es dootslaen 
verswyghende ende niette kennen gheven.''" 

Hieruit blijkt duidelijk wat er onder een verraderlijke of 
heimelijke doodslag moest worden verstaan, name
lijk de levensberoving die plaatsvindt in bossen, van 
achteren, 's nachts, zonder roepen of waarschuwen 
doodslaan of de doodslag verzwijgen. Deze traditio
nele opvatting van Wielant gaat zodoende uit van het
geen objectief kan worden waargenomen. Later zou 
Hugo de Groot (1583-1645) in zijn Inleydinge tot de 
Hollantsche rechtsgeleertheitüeze opvatting delen. Hij 
behandelde delicten tegen het leven vooral vanuit een 
privaatrechtelijk oogpunt en onderscheidde de dood
slag die 'moordelick, dat is luipende ende loerende [is 
geschied]'." 
Tegenover deze germaansrechtelijke opvatting ligt de 



meer op het Romeinse recht geor iënteerde kwalifica
tie van moord, die de criminele intenties van de dader 
als uitgangspunt neemt. Deze subjectieve benadering 
is in het hedendaagse strafrecht nog altijd terug te 
vinden. Exponent van deze 'modernere' stroom was 
de vijftiende-eeuwse jurist Willem van der Tanerijen. 
Volgens hem moest een doodslag als moord worden 
beschouwd wanneer deze werd gepleegd 'met opset-
te ende voirdachten coelen bloede'.'^ 

Om de daad aan de dader te kunnen toerekenen 
moest er sprake zijn van opzet van de dader gericht 
op de daad. Dit subjectieve vereiste kende ons oude 
gewoonterecht niet: het was een daadstrafrecht dat 
objectieve criteria hanteert. Vanaf de vijftiende eeuw 
begon ons strafrecht zich onder invloed van het ge
leerde en het canonieke recht te ontwikkelen naar een 
schuldstrafrecht. De nadruk blijft bij de geweldsdelic
ten echter liggen op wat uiterlijk waar te nemen was.'^ 
Anders dan naar Romeins recht moest degene die een 
mislukte poging doet iemand om het leven te bren
gen volgens Van der Tanerijen terechtstaan voor ver
wonding en niet voor doodslag of moord.'" Andersom 
bracht deze gevolgaansprakelijkheid met zich mee 
dat, wanneer iemand aan een toegebrachte verwon
ding komt te overlijden, er sprake is van een dood
slag of moord, of degene die hem de wond toebracht 
nu opzet had op de dood van zijn slachtoffer of niet. 
Opzet op de verwonding was voldoende om de daad 
aan de dader toe te rekenen: dit werd indirect opzet 
genoemd. Men sprak van direct opzet of 'moordda
dige doodslag', als de dader de intentie had de ander 
om het leven te brengen. Moord werd verder strikter 
gehandhaafd dan gewone doodslag, waarbij de rech
ter bij het bepalen van de wijze van terechtstelling een 
zekere mate van vrijheid genoot. 

Het delict moord nam in het proces tegen Adriaan en 
de anderen een prominente plaats in. Een ander straf
baar feit waaraan beduidend minder aandacht werd 
geschonken, was het overspel tussen Pieternel Maes 
en Gilbertus da Costa. 
Het recht dat in Brabant op overspel van toepassing 
was, kon worden gevonden in het Echtreglement van 
1656.'^ Dit reglement bevatte een grote diversiteit aan 
bepalingen omtrent het huwelijk, waaronder ook de
licten die het huwelijk in gevaar konden brengen. In 
het geval van Pieternel en Gilbertus was er sprake van 
overspel gepleegd door een getrouwde man en een 
getrouwde vrouw. Artikel 79 van het Reglement be
paalde dat in een dergelijk geval dat beiden voor eeu
wig verbannen worden en dat een gedeelte van hun 
bezittingen geconfisqueerd wordt om de kosten voor 
de rechter uit te voldoen."^ 
Het is opvallend dat de officier in de zaak Jan Maes 
nauwelijks aandacht besteedde aan het overspel en 
dat de strafbepaling uit het Echtreglement in de tigt 
ende aanspraaii niet werd genoemd. De oorzaak hier
van ligt in de samenloop van overspel en moord. Op 
dit laatste delict stond reeds een hogere straf dan le
venslange verbanning." 

Straffen 
Gedurende de zeventiende en achttiende eeuw vaar
digden de Staten-Generaal diverse plakkaten uit met 
hierin bepalingen die betrekking hadden op doodslag 
en moord. In geen van deze verordeningen werden de 
delicten tegen het leven expliciet strafbaar gesteld. 
Blijkbaar achtten de Staten-Generaal het voldoende 
duidelijk dat doodslagers en moordenaars de dood
straf kregen opgelegd. 
Ook in het opgetekende gewoonterecht was lang niet 
altijd een uitdrukkelijke strafbaarstelling opgenomen. 
De voor Tilburg geldende costumen van 's-Herto
genbosch bepaalden slechts een en ander rond ver
zoening van de dader met de nabestaanden van zijn 
slachtoffer"* Waarschijnlijk werden strafbepalingen 
achterwege gelaten, omdat het gewoonterecht betref
fende doodslag en moord bekend werd verondersteld. 
Bij gebrek aan juridische grondslag, verwees de 
Tilburgse gerechtsofficier in zijn ticht en aanspraak 
doorgaans naar 'de wetten en plakkaten van het land' 
in algemene zin.'^ Andere rechtsbronnen waarop de 
gerechtsofficier zijn criminele eis kon baseren, wa
ren het Romeinse recht, dat vanaf de zestiende eeuw 
van grote invloed was op de rechtspraktijk, alsook het 
Goddelijke recht dat voornamelijk werd gevonden in 
het Oude Testament.^" 
Naar het geleerde recht werd iemand die willens en 
wetens de dood van een ander bewerkstelligde of 
daaraan bijdroeg gestraft met de dood: D. 48.8.3.5 
en I. 4.18.2 in het Corpus luris Civilis. Philips Wielant 
voegde hier nog aan toe: '...is hij te pungnierene met 
slepene, onthooftdene ende tlichame up een radt te 
stellene.'^' De moordenaar moest dus worden gestraft 
door hem te slepen door de stad, waarna hij vervol
gens onthoofd diende te worden en op een rad moest 
worden tentoongesteld. 

In de regel werd er tegen plegers van delicten tegen 
het leven dus de doodstraf geëist. De wijze waarop de 
doodstraf ten uitvoer diende te worden gelegd, werd 
niet in het gewoonterecht, noch in het Goddelijke 
recht omschreven. Het Romeinse recht gold hier als 
de rechtsbron; hoofdregel was de zogenaamde poena 
ordinaria gladii, de doodstraf door onthoofding met het 
zwaard. 

Naast deze 'normale' vorm van tenuitvoerlegging kon 
in gevallen van ernstiger delicten tegen het leven ook 
voor een zwaardere wijze van executie worden ge
kozen. In de zaak rond Jan Maes werd aan Gilbertus 
Da Costa als feitelijk pleger - weliswaar bij verstek 
- daarom een nog zwaardere straf opgelegd. Zijn 
gedrag werd klaarblijkelijk dusdanig ernstig geacht, 
dat onthoofding met het zwaard niet zou volstaan. Hij 
werd daarom veroordeeld om: 

' . . .op een rat gelegt en levendig van onder op te wer
den gerabraeckt, sonder eenege gratie, en daer sijn 
kop afgesiaege en op een pin met het lichaem den vo
gelen ten proij in de heijde gegeven'. 



Onthoofding'met den 
swaerde'. Fragment uit een 
prent van Pieter Brueghei. 

(Pad. coii.) 

Een vorm van moord die zeker voor een zwaardere 
bestraffing in aanmerking kwam, was vadermoord 
(parricidium). Naast de moord op de vader of moeder, 
behoorden ook de moord op ooms, tantes, broers, 
zussen en verder genoemde familie tot dit delict, al
dus Philips Wielant in zijn Corte instructie in materie 
criminele. Het delict parricidium diende al volgens het 
Romeinse Recht bestraft te worden d.m.v. een cul-
leus.'^^ Deze strafwas nauwkeurig omschreven: 

(De daders) '...worden ghesleghen met roeden ende 
daernaer ghenaeyt in een coehuut of ander vel met 
vier levende beesten, te wetene een hont, een capoen, 
een simme ende een serpentkin dat gheheeten es vip-
ra, ende also gheworpen in de zee of in de riviere.'^'' 

Mocht een van deze dieren niet voorhanden zijn dan 
kon de dader desalniettemin in een koeienhuid of een 
ander vel worden genaaid, zolang er maar 'andere fel
le hongerige dieren' in de culleus werden geworpen. 
Deze bestraffing van het delict parricidium moest die
nen om de gruwelijkheid van dit delict aan te tonen. 
De dader van parricidium werd schijnbaar door het 
recht meer als beest dan als mens beschouwd. Alleen 
'dulle' (psychisch gestoorden) konden zich vrijwaren 
van de doodstraf, maar zij dienden dan wel te worden 
opgesloten. 
Adriaan Maes werd in het conceptvonnis tot op ze

kere hoogte ook vadermoord verweten, omdat hij als 
kind zijn vader niet op de hoogte had gebracht van 
het complot om hem te vermoorden. Uiteindelijk werd 
medeplichtigheid aan vadermoord wel aangenomen, 
maar werd de moeilijk uitvoerbare en wrede vorm van 
doodstraf vervangen door een meer 'humane' vorm 
van executie, namelijk die van onthoofding. 

In het geval van Pieternel Maes en Gilbertus da Costa 
was behalve van moord ook sprake van overspel. 
Volgens Wielant en art. 79 van het Echtregelement 
moest overspel bestraft worden met een verbanning 
waarbij tevens de goederen van de daders konden 
worden geconfisqueerd, om uit de verkoop daarvan 
de proceskosten te voldoen." De schepenbank heeft 
in het conceptvonnis dit delict niet bestraft omdat het 
gangbaar was dat bij een samenloop van strafbare fei
ten (meestal) het zwaardere delict - in dit geval moord 
- werd bestraft.^^ Deze redenering over de samenloop 
van straffen kan de veroordeling van Pieternel Maes 
en Gilbertus da Costa verklaren. Beiden hadden zich 
onttrokken aan de jurisdictie van Tilburg, waarna 
het verstekvonnis hen veroordeelde tot een levens
lange verbanning. Toepassing van art. 79 van het 
Echtreglement zou daarom dubbelop zijn.^^ 
Opgemerkt dient nog te worden dat in Tilburg slechts 
sporadisch tot een daadwerkelijke tenuitvoerlegging 
van de doodstraf werd gekomen. In de meeste ge
vallen konden misdadigers het territoir van de sche
penbank van Tilburg op tijd verlaten, zoals dat ook bij 
Gilbertus Da Costa en Pieternel Maes het geval was. 

De veroordeling bij verstek, uitgesproken door de 
schepenbank, gold als bedreiging voor een eventuele 
terugkeer op het grondgebied. In de praktijk kwam 
dit neer op een verbanning voor het leven. Hoewel de 
misdadigers vaak buiten het bereik van de jurisdictie 
waren, hadden andere jurisdicties in Brabant de plicht 
om gesignaleerde misdadigers van een moord bij de 
procureur van Brabant te melden. Zo kon er een lijst 
worden opgesteld van alle voortvluchtige criminelen 
in Brabant. De Officier van Justitie uit de jurisdictie 
van Turnhout schreef daarom een brief aan de procu
reur van de Raad van Brabant om te melden dat hij 
Pieternel Maes en Gilbertus Da Costa op 26 juni 1736 
nog gesignaleerd had in de buurt van Turnhout. In de 
praktijk had dit echter weinig effect op de vervolging 
en uitlevering van voortvluchtige misdadigers.^" 

Conclusie 
Een Tilburgse voerman, diens overspelige vrouw, een 
schelm van een zoon en een moordlustige chirurgijn; 
dit waren de hoofdpersonen van een moord die plaats
vond tegen het decor van het Tilburg van halverwege 
de achttiende eeuw. Archiefvorming van strafdossiers 
was toentertijd nog zeer summier, maar de proces
stukken uit deze zaak zijn bijzonder goed bewaard ge
bleven. Dankzij de kundigheid en gastvrijheid van het 
stadsarchief Tilburg zijn wij in staat geweest om het 
strafproces uit 1736 tot leven te brengen. Registers 
van attestatie en préparato i re informatie, ticht en aan
spraken, conceptvonnissen; over allerlei verouderde, 



deels vergane en soms moeilijk te ontcijferen docu
menten hebben we gebogen gezeten. Met behulp van 
ondersteunende literatuur hebben we ons een beeld 
kunnen vormen van de vervolging en berechting van 
geweldpleging door de Tilburgse justitie in de acht
tiende eeuw. 
In tweeënha lve eeuw tijd is er veel veranderd. In het 
oog springt allereerst de 'allerrigoureuste straf' die 
de samenzweerders kregen opgelegd, de doodstraf, 
die heden ten dage geen deel meer uitmaakt van het 
strafprocesrecht. 

De verdachten in de strafzaak van Jan Maes werden 
vervolgd vanwege datgene waarin hun handelen fei
telijk had geresulteerd. Daarbij deden de eigenlijke 
bedoelingen van de dader niet ter zake; er werd enkel 
gelet op de kwalijke gevolgen. Dit achttiende-eeuw
se 'daadstrafrecht' heeft plaatsgemaakt voor het 
'schuldstrafrecht' zoals we dat tegenwoordig kennen. 
Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het mater ië le 
feit op zich, maar is voor strafrechtelijke aansprake
lijkheid ook een zekere mate van verwijtbaarheid ver
eist. 

Verder kan worden gewezen op de bronnen waaruit 
strafrechtelijke regels werden geput. Een algemeen 
Wetboek van Straf(proces)recht kende men nog niet. 
Om de ticht ende aanspraakvan een juridische grond
slag te voorzien werd verwezen naar de wetten en 
plakkaten in de algemene zin, en naar teksten uit het 
Oude Testament en bepalingen uit het oude Romeinse 
recht.3' 

Gilbertus en Pieternel kwamen relatief goed weg; een
maal buiten de grenzen van de Heerlijkheid Tilburg en 
Goirie konden zij niet meer door justitie worden ach
terhaald. Dit in tegenstelling tot Adriaen. Hem komt de 
twijfelachtige eer toe een van de zeldzame gevallen te 
zijn van een daadwerkelijke tenuitvoerlegging van de 
doodstraf in Tilburg. 
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recht in Vlaanderen van de Xle tot de XlVe eeuw (Brussel 1954) 88-89. 
Poullet, Histoire du droit pénal, 443. 

9 A.Anselo, CodexBe/g;cus(Antwerpen 1661)84. 
10 Wielant, Corte instructie, cap. 87, par 1 (p. 213). 
11 H. de Groot, Inleidinge tot de Hollandsche rechtsgeleerdheid. 

Uitgegeven en van aantekeningen en bijlagen voorzien door F Dovring, 
H.FW.0. Fischer en E.M. Meijers {2' dr. Leiden 1965) boek III. cap. 33. 
par. 5 (p. 304). 

12 W. van der Tanerijen, Boec van der loopender practijken der 
Raidtcameren van Brabant. Ingeleid en uitgegeven door Eg.l. Strubbe 
(2 din. Brussel 1952), boek I, cap, 29 (deel 1, p, 149), 

13 E.J.M.FC. Broers, Van plakkaat tot praktijk Strafrecht in Staats-
Brabantin de zeventiende en achttiende eeuw(Nijmegen 2003) 37. 

14 Van der Tanerijen, Boec van der loopender practijken, boek I, cap. 29 
(deel I, p.142-143). 

15 Een geannoteerde versie van dit reglement is als bijlage opgenomen 
in L.J.E. de Beer Beyers, Die Echtreglement en die Suid-Afrikaanse reg 
(Leiden 1953) 181 -191. aldaar 182. 

16 Artikel 79 Echtregelement: 'Soo verre een gehoudt, ofte ongehoudt 
Man by sonsessie ofte convictie, bevonden wert overspel te bedryven 
met een gehouden Vrouws-Persoone, suilen beyde die Man ende die 
Vrouwe met eeuwigh bannissement, ende confiscatie van een gedeel
te van hare goederen ter dispositie van den Rechter gestraft werden.' 

17 Meer hierover in paragraaf 4. 
18 J.B. Christijn, Brabandts recht (2 dIn. Antwerpen 1682) tit. 3, art. 33 

e.v. (deel l,p. 388). 
19 E.J,M.F.C. Broers, '"Het vergieten van menschen bloet". De berech

ting van geweldsdelicten door de schepenbank van Tilburg in de ze
ventiende en achttiende eeuw', Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, 
monumenten en cultuur2'\1 (2003) 3-11, aldaar 8. 

20 Zie hiervoor ook paragraaf 3. 

21 Wielant, Corte instructie, cap. 87, par. 3 (p. 213), 
22 RAT Archief ST crim. dossiers, nr. 220. 
23 J.E. Spruit en R, Feenstra, Corpus juris civilis Tekst en vertaling ('s-

Gravenhage 1993) ad D. 48.9.0 t/m 48.9.10. Modestinus gebruikt ex
pliciet de term cu/teus voor de straf in D. 48.9.9. 

24 Wielant, Corte instructie, cap. 88 par. 2 (p. 213), 
25 Wielant, Corte instructie, cap. 88 par. 8 (p. 214). 
26 Zie paragraaf 2,2 voor het conceptvonnis. 
27 Wielant, Corte instructie, cap. 90 (p. 215-219). 
28 Wielant heeft de samenloop van delicten per afzonderiijk delict ge

regeld, waarbij hij heeft aangegeven dat bij de samenloop van een 
zwaarder en een minder zwaar delict, de straf op het zwaardere delict 
prevaleert. 

29 RAT Archief ST crim. dossiers, nr 220: Inventaris. 
30 RAT Archief ST crim. dossiers, nr. 220: Inventaris. 
31 Broers, Van plakkaat tot praktijk, 38. 
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Michel Didier, De ridder en de grootvor
stin. Kunst en ieven van Wiliem li en Anna 
Paulowna (SchoorI, Uitgeverij Conserve, 
2009), 254 biz., geïl l , , ISBN 978-90-5429-
278-4, €19,95. 
N.B. Willem II in Tilburg passim. 

Henk van Doremalen, Siebrand Krul, Ronald 
Peeters en Jan Stads (red.), De Kleine ge
schiedenis van Tilburg. Deel 7 Trappers 
en thmmers (Zwolle, Waanders Uitgevers, 
2009), 96 bIz., geb., geïl l . , ISBN 978-90-
400-2132-9, €6 ,95 . 

Henk van Doremalen, Siebrand Krul, Ronald 
Peeters en Jan Stads (red.). De Kleine ge
schiedenis van Tilburg. Deel 8 De groene 
sfad(Zwolle, Waanders Uitgevers, 2009), 96 
bIz., geb., geïl l . , ISBN 978-90-400-2133-6, 
€6,95. 

Henk van Doremalen, Siebrand Krul, Ronald 
Peeters en Jan Stads (red.). De Kleine ge
schiedenis van Tilburg. Deel 9: Folklore en 
volkscultuur (Zwolle, Waanders Uitgevers, 
2009), 96 bIz., geb., geï l l . , ISBN 978-90-
400-2134-3, €6 ,95 . 

Henk van Doremalen, Siebrand Krul, Ronald 
Peeters en Jan Stads (red.). De Kleine ge
schiedenis van Tilburg. Deel 10: Hoogkar, 
tram en transportcentrum (Zwolle, Waanders 

Deel 9: 
Folklore en volkscultuur 

Uitgevers, 2009), 96 bIz., geb., geï l l . , ISBN 
978-90-400-2135-0, €6 ,95 . 

Anton van Dorp en Harrie van lersel, 'De 
boerderij van Andreas van Erp en brand-
kuil "D'n Dronk" aan de Raadhuisstraat te 
Berkel-Enschot maakten plaats voor de 
bouw van het trappistinnenklooster', in: De 
Kleine Meijerij, jrg. 60, 2009, nr. 2, p.41 -55. 

Prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Henk 
van Doremalen en Ronald Peeters, Vincent 
van Gogh in Tilburg 1866-1868 (Tilburg, 
Stadsmuseum Tilburg / Vincents Teken-
lokaal, 2009), 60 bIz., geb., geï l l . , ISBN 
978-90-77643-08-2, Stadsmuseum Tilburg 
Cahier 8, € 1 0 . 

Joost Goutziers en Jeroen Ketelaars, Deze 
jongen. Gerard van Maasakkers totnogtoe 
(Tilburg, 2009), 256 bIz., geï l l . , ISBN 978-
94-6032-002-6, €24,90. 
N.B.Tilburg passim. 

Jette Jansen, De deugd van broederschap. 
Sociaal kapitaal van gildebroeders in de 
Noord-Brabantse schuttersgilden, 1600-
2000 (Tilburg, Stichting Zuidelijk Historisch 
Contact, 2009), 330 bIz., geïl l . , ISBN 978-
90-70641-88-7, €29,50. 
N.B. Tilburgse gilden passim. 

Erik Kessels en Joep Eijkens, In almostevery 
p/cfure (Amsterdam, KesselsKramer, 2008), 
ISBN 978-90-70478-23-0, € 24,95. 
N.B. Betreft fotoboek over Ria van Dijk die 
sinds 1936 jaarlijks via een automatische 
camera in de schiettent op de Tilburgse ker
mis een foto van zichzelf maakte. 

Drs. Joost van der Loo. De vooroorlogse ge
schiedenis van Udenhout. Deel 1 De autopi
oniers, 178 bIz. Deel 2 Mijn beroep is chauf
feur, 198 bIz. (Udenhout, Stichting De Brand, 
2009), ISBN 978-90-812414-3-4, € 25 per 
deel. 

Francis Marcelissen-van Hoof, Herinneringen 
aan mijn onvergetelijke rao'er(Loon op Zand, 
2009), € 18 (Boekhandel of bij auteur tel. 
0416-363968. 
N.B. Jeugdherinnering uit Tilburg (parochie 
Noordhoek). 

Landschapspark Moerenburg (Tilburg, ge
meente, 2009), 21 bIz. 

Albert Megens, Hoe leeg het was en hoe 
schoon. Lofzang op de wevers van weleer 
(Tilburg, Stichting Brandon Pers, 2009), op
lage 150 ex.,€10. 

Frank C. Meijneke, Op reis door de Meijerij 
met Stephanus Hanewinckel (Tilburg, 
Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 2009), 
479 bIz., geï l l . , ISBN 987 90 86450 183, € 
39,50 
N.B. Tilburg passim. 

Bram Noot, 'Rooms onderwijs in de roomse 
school. Katholiek voortgezet leesonderwijs 
in de tweede helft van de 19'= eeuw en het 
begin van de 20*̂  eeuw', in: Brabants Heem, 
jrg. 61, nr. 2, 2009, p. 47-54. 
N.B. Tilburg passim. 

Hennie van Oers en Bert van Houten, 
Beeldimpressie '200 jaar Tilburgers met hun 
kermis' 1809-2009 (Stichting Kermis/Cul
tuur, 2009), 50 bIz., geï l l . , € 9. Informatie 
www.kermiscultuur.nl 

Louis Pirenne, De archivaris vertelt. Tilburgse 
en Bossche herinneringen (Alphen aan de 
Maas, Uitgeverij Veerhuis, 2009), 240 bIz., 
geï l l . , ISBN 978-90-8730-0227, € 19,95. 

T I L B U R G S P R E N T E B Ü U K S K E D E E L 1 0 

Groot fist 
EHONUERDSTFI 

meej 
klèèn èèrepel 



Frank Scheffers, 'Udenhout tweehonderd 
jaar geleden', in; De Kleine IVteijerij, jrg. 60, 
2009, nr. 2, p. 56-61. 

Ed Schilders (red.). Gróót fist meej klèèn 
èèrepel. Ter gelegenheid van de honderd
ste geboortedag van C. Robben. Tilburgs 
Prentebuukske deel 10 (Tilburg, Code-X 
i.s.m. Cees Robben Stichting), 2009, 80 
bIz., geb., geïl l . , ISBN 978-90-78233-06-0, 
€ 1 4 . 

Ed Schilders, Luc Verschuuren en Petra 
Robben, Vincents cahier (Tilburg, Stads
museum Tilburg / Vincents Tekenlokaal, 
2009). 
N.B. Educatief stripverhaal over Vincent van 
Gogh in Tilburg. 

Paul Spapens, Nederlandse reuzen (Meppol, 
Pharos Uitgevers, 2009), 64 biz., geïl l . , ISBN 
978-90-79399-12-3, €7,50. 
N.B. Reuzen Tilburg, Berkel-Enschot en 
Udenhout passim. 

Paul Spapens, Petrus Donders aan de kant 
van de kansarmen (Wittem, Provincie 
St. Clemens van de Congregatie van de 
Allerheiligste Verlosser, 2009), 26 bIz., geï l l . , 
€2 ,95 . 
N.B. Ook verschenen in het Duits en Engels. 

Unentse Sprokkels 6. Jaarboek van Heem
centrum 't Schoor Udenhout-Blezenmortei 
waarin opgenomen het jaarverslag 2008 
(Udenhout, 2009), 92 bIz., geb., geï l l . , ISBN 
978-90-789330-4-5, € 1 0 . 

Patrick Verbunt en Inga de Bruijn, Wef groot 
Tilburgs horecaboek. De historie en anekdo
tes (Tilburg, Equipe Tilburg BV, 2009), 272 
bIz., geb., geï l l . , € 22,50. 

Ronald Peeters 

Kritiek op kritiek 
Het is niet mijn gewoonte om te reageren 
op een recensie over mijn (ons) werk, want 
dan loop je weer het risico dat het wordt af
gedaan als zwaktebod. Maar dit keer werd 
het me echt te gortig. Het betreft de recensie 
van Paul van Dun over de Encyclopedie van 
Tilburg in de vorige editie van dit tijdschrift. 
Een recensent mag kritisch zijn maar hij 
moet geen onwaarheden verkondigen of 
dingen suggereren die louter voorkomen 
uit een subjectieve veronderstelling. Een 
voorbeeld is zijn 'gemis' van de namen van 
bouwpastoors bij hun kerken. In minstens 
tien gevallen wordt die naam expliciet bij het 
betreffende lemma genoemd. Wat betreft de 

protestantse gemeenschap? Er staat toch 
echt 'Nederlandsch Hervormde Pauluskerk' 
als verwijzing en ook de Gereformeerde kerk 
heefteen apart lemma. 
Een ander voorbeeld betreft zijn uitspraak: 
'De belangstelling van de samenstellers 
voor het culturele leven is overduidelijk, en 
het was mooi geweest als die gedegenheid 
ook bij de andere lemma's aanwezig was ge
weest.' Komen tientallen andere thema's dan 
niet aan bod? Ja, zelfs de sociale geschiede
nis. Zoekt en gij zult vinden! Geldt trouwens 
ook voor Pontzen. 
En zag Van Dun over het hoofd dat er tussen 
de lemma's talloze onderlinge verwijzingen 
zijn vermeld? Ook vindt hij dat een bepaalde 
wethouder eerder opgenomen had moeten 
worden dan 'die ene belangrijke dichter die 
door vrijwel geen enkele Tilburger wordt ge
lezen'. Heeft Van Dun soms onderzoek ge
daan naar het leesgedrag van de Tilburgers? 
Hij meldt tevens dat er behalve onvolledighe
den 'uiteraard' ook slordigheden voorkomen. 
Tja, er sluipt wel eens een foutje tussendoor. 
Dat risico kun je nooit helemaal uitsluiten 
als je met feiten bezig bent. We hebben ook 
niet gepretendeerd volledig te zijn met de 
encyclopedie. Zo volledig mogelijk was het 
hoogste streven, en aanvullingen of verbete
ringen blijven altijd welkom. Maar het is wel 
erg makkelijk scoren door vooral de nadruk 
te leggen op wat er niet in staat. 
Van Dun is er echter van overtuigd dat ieder
een in de encyclopedie wel een leuk feitje 
kan vinden. Uit dat woord 'feitje' spreekt dan 
wel weer een soort déda in . En zijn verwijzing 
naar het in 2001 verschenen standaardwerk 
over de Tilburgse geschiedenis is niet alleen 
flauw maar ook een vergelijking van de be
kende appels met peren. 
Ik mag hopen dat Van Dun niet zo zuur was 
omdat hij geen lemma over zichzelf heeft ge
vonden. 

Berry van Oudheusden 

Dupliek 
De kern van mijn kritiek op de 'Encyclopedie 
van Tilburg' is dat er geen duidelijke verant
woording is gegeven van wat er wel in moest 
en wat niet. Op dat vlak is er dan ook geen 
enkele congruentie aanwezig. Een van de 
voorbeelden waar ik dat constateerde was 
de politiek. Onduidelijk is waarom de ene 
wethouder wel, de andere niet is opgesomd. 
Berry van Oudheusden verbeterde mij door 
te wijzen op het feit dat Harrie Pontzen wel 
is opgenomen. In het door hem genoemde 
voorbeeld heeft hij gelijk, maar de andere 
negen van de tien door mij genoemde politici 
zijn wel degelijk niet opgenomen. 

Berry geeft ook aan dat een aantal bouwpas
toors wel is genoemd. Ik ben dit andermaal 
gaan bekijken en heb inderdaad een bouw
pastoorgevonden (Broekhoven I). Maar deze 
geestelijke was niet opgenomen omdat hij 
de bouwpastoor was, maar slechts zijde
lings omdat hij voor een van het gangbare 
afwijkende bouwstijl koos. Ook hier wreekt 
zich weer dat er vooraf geen duidelijke keu
zes zijn gemaakt of lijn is vastgesteld. Een 
format met daarin wat in de terugkerende 
lemma's telkens aan basisinformatie moet 
worden opgenomen is bij de samenstelling 
van een encyclopedisch naslagwerk onont
beerlijk. Anders weet de gebruiker niet wat 
hij kan vinden. Zo er al een format voor het 
lemma parochies was, dan ontbrak de naam 
van de bouwpastoor daarin duidelijk. 
Ook bij het verwijzen naar de opgenomen 
lemma's is geen duidelijkheid. Zo behan
delt de encyclopedie onder de 'P' keurig het 
protestants-christelijk onderwijs, maar een 
verwijzing vanuit het trefwoord protestants 
naar Nederlands hervormde gemeente of 
gereformeerde gemeente komt niet voor. 
Zoiets kun je achterwege laten in een digi
tale encyclopedie, maar in een gedrukte is 
dit dodelijk voor een goede vindbaarheid van 
de lemma's. 

In tegenstelling tot Berry vind ik niet dat ik 
een zure kritiek heb geschreven. Sommige 
thema's, zoals de sociale geschiedenis, zijn 
in mijn ogen nu eenmaal onderbelicht. De 
mate van mijn kritiek heeft dan ook niets te 
maken met het feit dat ik zelf niet ben opge
nomen. Hoewel ik heel aardige artikelen over 
de Tilburgse (sociale)geschiedenis heb ge
schreven en als politiek activist heb gepro
beerd van Tilburg een socialere stad te ma
ken, en nog steeds (hoewel ik er niet meer 
woon) mijn geboortestad Tilburg verdedig 
als 'de schónste stad van het laand' waar 
ik met veel plezier opgroeide, ben ik daar in 
mijn eigen ogen niet belangrijk genoeg voor. 
Wanneer ik zelf had meegewerkt aan de sa
menstelling van de encyclopedie, had ik me
zelf waarschijnlijk dan ook niet opgenomen. 
En dit onder het motto 'bescheidenheid siert 
de mens'. 

Paul van Dun 

Tilburger of Tilbörger 
Uitgaande van de oorkonde gedateerd 21 
mei 709, waarin de Frankische grootgrond
bezitter Engelbert een te Alphen gelegen 
domein met elf horige hoeven schonk aan 
Sint-Willibrordus, ligt het voor de hand te 
veronderstellen dat de schrijver ervan met 
'Actum publice Tilliburgis' aan het slot onze 



stad bedoelde. Zonder datum en lokalisering 
zou de inhoud van zijn document van weinig 
waarde zijn, dus schreef hij: 'Publiekelijk op
gemaakt te Tilliburg'. 
Al veel is er nagedacht en geschreven over 
de betekenis van Tilli, zonder dat er een ie
dereen bevredigende verklaring gegeven is. 
Het Latijn waarin de tekst geschreven staat, 
zal wel Kerklatijn zijn; men sprak dus uit: Tie 
iie boer zjies. Lang hebben we gedacht dat 
de uitgang - /svan die plaatsnaam een abla
tief (zesde naamval) van burgus [boergoes] 
weergaf. In 2002 verraste Lauran Toorians 
ons in de 20e jaargang van het tijdschrift 
'Tilburg', op bladzijde 66, met het verlossen
de idee dat die uitgang weieens de functie 
van een locatief (plaatsaanduiding) met de 
betekenis in/bij zou kunnen voorstellen. 
Niettemin bekommeren we ons nu om een 
plaatsnaam die dertienhonderd jaar geleden 
'burg' heette. 

Lang tevoren verstonden de Romeinen onder 
zo'n naam: klein kasteel, grensversterking, 
kleine stad; in de tiende eeuw betekende 
het 'stad'. Later ontstond de schrijfwijze 
burch (die de uitspraak eerlijker weer
geeft). Wij hadden dus het Latijnse woord 
burgus zonder de uitgang -us overgeno
men, maar spraken het woord anders uit. 
De Duitsers honoreerden met hun Burg de 
Latijnse uitspraak; de Fransen evenaarden 
de oorspronkelijke klinker door oiyfe schrij
ven; de Engelsen bleven ook niet achter, 
maar syllabiseerden de door ons onbewust 
uitgesproken stomme e (svarabhakti) tus
sen de r en de g/ch: borough. Het mag niet 
als een dwaling gelden dat de Zweden borg 
schrijven voor burcht; die vorm is te onzent 
al eeuwen geldig. Het woordje burg leende 
zich uitstekend voor de vorming van plaats
namen: Middelburg, Aardenburg, Domburg, 
Rijnsburg, EIburg, Valkenburg, Hamburg, 
Sint-Petersburg, enz. 
De inwoners van dergelijke plaatsen heten: 
Middelburger, Aardenburger, Domburger, 
Rijnsburger, EIburger, Valkenburger, Ham
burger, Sint-Petersburger, enz. Een inwo
ner van Tilburg heet dus zonder problemen: 
Tilburger Zoals we naast een Rekenaar 
en een Goirlenaar ook 'enen Bikse' en 'ene 
Golse' kennen, zo noemt men een Tilburger 
in zijn d ia lec t ' ï ï / öö /per ' . 

Het woord Tilbörger is evenals Tilbörgs niet 
rechtstreeks afgeleid van Tilburg, maar van 
de bijvorm Tilborg. Van Dale zegt van dit 
borg: "verouderd, = burcht". Intussen is dit 
öurcftf gebleken hetzelfde te zijn als burg. 
De spelling kende in de loop der tijden wel 
speling; in een oorkonde uit 1157 komt voor: 

Tilborg; in een uit 1192 Tilburch; uit 1196 
Tilburg; uit 1205 Tylburg; uit 1214 Thilborho; 
uit 1222 Tilborh; en uit 1224 Tilobort. Ook 
de achternaam (Van) Tilburg kent de nodige 
varianten: Van Tilburgh, (Van) Tilburghs, 
Van Tilborg, Van Tilborgh, Van Tilborght, 
Van Tilborgt, Van Thilborgh, Van Tilbourg, 
Tilborghs, Tilburgs, Tilburck, Tulburch, 
Tilborch, Tilleborch, Tilleburch. De langstge-
leden geregistreerde onderging dat in 1340 
te Turnhout: Gerardus de Tilborch. 

In het Tilburgs dialect is het niet vreemd dat 
een woord(deel) als borg bij verlenging zijn 
klinker inruilt voor een ö; hieraan doen bijv. 
mee: kóp > köpke, s tóp > s töpke, rok > 
rökske. stok > s tökske , hok > hökske, korst 
> körsje. Er zijn ook Nederlandse woor
den met een o die in Tilburgs dialect een ö 
krijgen: koster > koster, stolp > stolp, dorp 
> dorp. Zonder bezwaar mogen we dus de 
eeuwenoude bijvorm van Tilburg, zijnde 
Tilborg, opvatten als de basis van afleidingen 
als Ti lbörger en Ti lbörgs. 
Ook verwante woorden als burgeren burge
meester hadden in het verleden vormen met 
een o. In het Middelnederlandsch woorden
boek vinden we de lemma's borger, borger-
gelt (burgergeit), borgermeester (burger
meester), borgerscap en borginne vóór het 
woord 'boringe', en niet tussen woorden die 
met-bu- beginnen. 
Het Etymologisch woordenboek van het 
Nederlands geeft als oudste vindplaats: 
borghere, burger in het meervoud: 1278. 
Dit Middelnederlandse borg(h)er kwam ook 
in het Duits voor, en het Middelnederduits 
kende (vielleicht auch) borger We kunnen 
veilig aannemen dat ons dialectische borger 
ontstaan is in de tijd dat de Nederlandse be
naming 'borger' was. Jammer dat er eeuwen 
geleden geen Tilburger tijd heeft gehad om 
zijn taal vast te leggen! 

Geraadpleegd: Oorl<onclenboek van Noord-
Brabant tot 1312 (Den Haag, 2000), deel 
II, eerste stuk, bIz. 3; Van Wijk, Beknopte 
spraakleer van het Kerklatijn (Amsterdam, 
1910); Debrabandere, Woordenboek van 
familienamen in België en Noord-Frankrijk 
en West-Duitsland (vóór 1226), deel II 
(belgië, 1960); Verwijs & Verdam, Middel
nederlandsch woordenboek, deel I ('s-Gra
venhage, 1885, herdruk 1969); Philippa 
e.a.. Etymologisch woordenboek van het 
Nederlands, deel I (Amsterdam, 2003). 

Wil Sterenborg 

Hoe leeg... 
'Tilburg mijn stad, de stad waar ik niet woon 
noch werd geboren.' Het is deze ontboeze
ming van de dichter Albert Megens in zijn 
bundel 'Hoe leeg het was en hoe schoon', die 
mogelijk veel verklaart. 
De dichter dwaalt door het textielverleden 
van de stad, zoekt naar mentaliteiten. De 
fabrikant lijkt de kwaaie ketting van het ver
haal en de wever staat voor de goeie inslag. 
Een verhaal dat op het eerste gezicht lijkt op 
een eenvoudig plat weefsel, maar moet bij 
nader inzien toch als fantasiestof beoordeeld 
worden. De dichter schept een weemoedig 
verleden, gekleurd door de ervaring van de 
jaren zeventig van de vorige eeuw. De tijd 
waar veie textielarbeiders van de ene naar de 
andere fabriek geschoven werden, gelijk als 
dozen, om uiteindelijk als emballage zonder 
waarde te eindigen. Het leidde in die tijd tot 
een zichzelf stigmatiserende uitdrukking als 
'ge waart mar arbeider'. Het is dat beeld lijkt 
het, dat Albert Megens met terugwerkende 
kracht op het gehele textielverleden van de 
stad projecteert en wordt Tilburg meer het 
negentiende-eeuwse Maastricht van Regout. 
Een parade van woorden slingerend door het 
gedicht moet ons overtuigen: 'straatarm, 
onderdanig, hongerloon, armoedzaaier, 
met gebogen hoofd, laveloos en platzak, 
de schlemiele platzak en zonder werk'. Het 
beeld dat hier oprijst is van wevers en an
dere werkers in de textiel als sukkelaars, 
marionetten en makke schapen. Ze hebben 
het zich laten gebeuren en zijn nauwelijks in 
opstand gekomen. Als dat allemaal waar is, 
dan hebben ze geen lofzang verdient... 



Als contrapunt dient het laatste (en sterkste) 
gedicht de 'Rei van de Tilburgse meisjes': 
'Wij zijn niet te strikken voor klerewerk. En 
stomme klusjes zullen wij nooit pikken. Wij 
zijn stoer, voor niemand bang.' Hier raakt de 
spoel de wever en velt hem definitief: jullie 
wevers hebben je laten ringeloren, maar wij 
zelfbewuste vrouwen hadden ons dat nooit 
laten overkomen. De conclusie lijkt me dui
delijk: de bundel is, zonder twijfel onbedoeld, 
meer een aanklacht tegen de wevers gewor
den dan een lofzang. 
Ergens in de bundel wordt door Albert 
Megens een eerste opening geboden voor 
een ander verhaal: 'Een handswerkman kent 
zijn plaats'. Het is een andere plaats dan 
Megens suggereert: het is een plaats waar 
vakmanschap, trots en eigen dunk floreert. 
Het zogenaamde onderdanige wordt dan een 
pose, een manier van overleven en toch je 
eigen gang gaan. Ja, dat verhaal levert een 
lofzang op . . . 
De mensen in de textiel verdienen een beter 
verhaal. Ik zeg niet een mooier verhaal. Met 
Ed Schilders, zoals hij in de inleiding van de 
bundel schrijft, ben ik het eens dat het soci
ale verhaal 'meer dieptepunten dan hoogtij
dagen' kent. Maar dat bonte verhaal als een 
Jacquard weefsel, in proza of als gedicht, 
moet na de bundel van Albert Megens nog 
steeds geschreven worden. 

Ton Wagemakers 

Albert Megens, Hoe leeg het was en hoe 
schoon, lofzang op de wevers van weleer 
(Tilburg, Stichting Brandon Pers, 2009), 
zonder paginering, ISBN nummer ontbreekt, 
oplage 150 exemplaren, € 10. 

De vooroorlogse autogeschiedenis 
van Udenhout 

Deel I De autopioniers 

Udenhout voor gevorderden 

Deel 2, met als titel 'Mijn beroep is chauf
feur' behandelt een vijftig chauffeurs in een 
diversiteit van beroepen. Allereerst de par
ticuliere chauffeurs behorend bij de eerste 
autobezitters, soms 'gekocht' samen met 
de eerste auto. Vervolgens de taxibedrijven 
met bijbehorende chauffeurs en tenslotte de 
transportbedrijven met hun chauffeurs. 
Met name in dit deel is het verbazingwek
kend dat er van veel chauffeurs uit die voor
oorlogse periode nog foto's en nadere gege
vens bewaard zijn gebleven. 
Het is even wennen aan de vele grappige, 
simpele illustraties die de opsomming van 
auto's en bestuurders verluchtigen. Maar ze 
passen volledig in de sfeer van de uitgave. 
De liefde waarmee dit is geschreven en dat 

De vooroorlogse autogeschiedenis 
van Udenhout 

Deel 2 Mijn beroep if cluufreur 

Udenhout voor gevorderden 

Drs. Joott van der Loo 

het boek uitstraalt geldt niet zozeer de eer
ste auto-bezitters maar met name de tien
tallen personen en gezinnen in Udenhout die 
met de vooroorlogse auto's te maken heb
ben gehad. Auto's blijken zo functioneel als 
kapstok te kunnen dienen voor een boeiend 
beeld van de bedrijvigheid in Udenhout in de 
jaren 1920 - 1940. 

Frans Kense 

Drs. Joost van der Loo. De vooroorlogse ge
schiedenis van Udenhout. Deel 1 De autopi
oniers, 178 bIz. Deel 2 Mijn beroep Is chauf
feur, 198 bIz. (Udenhout, Stichting De Brand, 
2009), ISBN 978-90-812414-3-4, € 25 per 
deel. 

De vooroorlogse 
autogeschiedenis van Udenhout 

Een ongebruikelijk thema, de lokale auto
geschiedenis. Bij dit onderwerp bestaat het 
gevaar alleen te schrijven over de happy few 
die als eerste een auto bezat. Dit geeft dan 
een eenzijdig beeld van de gemeenschap, 
hoe interessant de auto's verder ook mogen 
zijn. 

Deze uitgave bestaat uit twee delen. Deel 1 
heeft als titel 'De autopioniers' en richt zich 
om te beginnen inderdaad op de Udenhoutse 
elite die de pioniers vormden, de rentenier 
Van lersel en dokter Lobach. Met de intro
ductie van de T-Ford in de twintiger jaren 
kwam het autogebruik algemeen op gang. 
Meestal waren die auto's de functionele be
drijfswagen en in Udenhout waren dat een 
veertigtal gebruikers in die periode tot 1940. 
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