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Ten geleide
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naar Tilburg kwam. Hij zou er maar kort blijven, zo was de bedoeling, maar
het liep anders. De rest van zijn leven zou de voormalige Limburger in de
stad doorbrengen. Rob van Putten stelde een zoektocht in naar deze succesvolle ondernemer en diens familieleden die zich eveneens in Tilburg
vestigden.
Andere interessante personen die in dit tijdschriftnummer zijn opgenomen, zijn Constant Cremer, voetballer bij Willem II met Afrikaanse wortels,
de prominente katholiek Antonius van Gils, en 'verzonnen Tilburgers' als
de reuzen Fraans KrèCik en Udenhoutse Broeder.
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Over vernis, manulacturen en meel

Een kleine familiegeschiedenis
Rob van Putten*

'Rob van Putten is redacteur
van 'Tilburg'.

Op 27 december 1855 arriveerde de 21 -jarige Henricus Hubertus (Henri) Lommen in
Tilburg vanuit zijn geboortestad Roermond.
Hij zou, aldus het 'Register van ingekomen
personen', slechts tijdelijk in Tilburg verblijven. Het lot besliste evenwel anders. Hij
trouwde er, werd een succesvol ondernemer,
en bleef er wonen tot aan zijn (voortijdige)
dood. Tussen 1862 en 1874 vestigden zich
nog vijf (half-)broers, een zus, een zwager

Dit tierentiuis werd gebouwd
voor fabril<ant Jan Baptist
en zijn stiefmoeder in Tilburg. Wie waren zij,
Smits Later woonde hier
waarom kwamen zij naar Tilburg en welke
Henri Lommen, en na diens
dood werd het enige tijd rol speelden zij in de Tilburgse samenleving?
bewoond doorzijn zoons
rvlaxenLeaIn 1900
Naar Tilburg
werd het huis verkocht
aan schoenfabrikant Henri Lommen vond in Tilburg onderdak bij het geMannaerts. Tijdens de zin van fabrikant Jan Baptist Smits in de wijk WestTweede Wereldoorlog was Heikant, aan wat tegenwoordig Oude Lind heet. Hier
hier het studiehuis van de had Smits ook zijn fabriek.
missionarissen van IVIill HUI Wat bewoog Henri Lommen om naar Tilburg af te reigevestigd. Dit huis LIjnstieike zen? Het Regionaal Archief Tilburg noch het gemeen174, vanaf 1959 Oude Lind tearchief van Roermond geven hierover uitsluitsel. De
24, is omstreeks
meest aannemelijke verklaring is, dat hij door zijn va1978 gesloopt Foto 1941.
der als volontair naar Tilburg gestuurd is om ervaring
(Zie ook luchtfoto opp4; op te doen in het bedrijfsleven. Een verklaring die, hoe
waarschijnlijk ook, toch onbevredigend blijft, want:
col RAT)

waarom ging hij naar Tilburg, en waarom uitgerekend
naar Smits-van Dijk?
Dat later ook een aantal familieleden van Henri
Lommen naar Tilburg kwamen had vooral te maken
met het gunstige economische klimaat in deze snelgroeiende stad, die volop potentie bood aan nieuwe
ondernemers. Daarbij kwam, dat Tilburg vanaf 1863
bovendien over een spoorverbinding beschikte.
Roermond kreeg tussen 1865 en 1870 juist te maken
met een periode van economische malaise, die tot aan
het begin van de Eerste Wereldoorlog zou voortduren.
Gezien de bijzondere relatie die er al spoedig ontstond
tussen Henri Lommen en Jan Baptist Smits, is het
van belang eerst nader kennis te maken met laatstgenoemde. Jan Baptist Smits werd op 17 februari
1798 te Tilburg gedoopt als zoon van Adriaan Smits
en Anna van lerlant. Hij trouwde op 4 oktober 1827
met Maria Dijmphna van Dijk (*Tilburg 19 augustus
1806, fTilburg 12 juni 1871), dochter van Cornelis van
Dijk, fabrikant, en Petronella Josepha Dams. Het huwelijksregister vermeldt als beroep van Smits: 'fabrijkant'. Smits overleed in Tilburg op 27 april 1864.
In 1835 kreeg Smits, die toen aangeduid werd als lakenfabrikant, een vergunning voor de oprichting van
een door stoom aangedreven graan-, schors- en
oliemolen. Dat was acht jaar nadat in Tilburg de eerste
stoommachine in gebruik genomen was. Gelet op het
aantal toen in gebruik zijnde stoommachines, mogen
we Smits zeker een vooruitstrevend ondernemer noemen. In 1843 kreeg Smits opnieuw een vergunning
voor een stoommachine; ditmaal voor de aandrijving
van zijn spinnerij.

Firma Smits-Lommen
Op een stuk grond tegenover zijn fabriek begon Smits
in 1856 een vernisstokerij. Dat hij toen al meer dan
twintig jaar over een stoomoliemolen beschikte, heeft
hierbij mogelijk een rol gespeeld; hij kon immers lijnolie, de belangrijkste grondstof voor vernis, zelf produceren.
Het stoken van vernis werd voor Smits een afzonderlijke activiteit, waarvoor hij een vennootschap aanging met Henri Lommen onder de firmanaam SmitsLommen.
Op 25 augustus van hetzelfde jaar trad Henri Lommen
in het huwelijk met de oudste dochter van Smits,
Cornelia Petronella. Cornelia overleed in 1877, nog
geen 46 jaar oud. Henri stierf vier jaar later, hij werd

Van links naar rechts:
het Lijnsheike en het
Goirke (Julianaparkj,
tegenwoordig Oude Lind.

slechts 47 jaar. Van de dertien kinderen die het echtpaar tussen 1857 en 1873 kreeg, stierven er vijf al in
het eerste levensjaar en slechts zes bereikten de volwassen leeftijd.

Naar middenonder de
IJsselstraat. Rectits van de
Verf- en vernisfabriek Gebr. Lommen
villa loopt nu de Ringbaan. Na het overlijden van Jan Baptist Smits in 1864 zette
Op de achtergrond de
Henri Lommen de vernisstokerij alleen voort. In het
sctioenfabriek van d adresboek van 1865 is voor het eerst sprake van de
Mannaerts In een deel firma Gebrs. Lommen, fabrikanten in verfwaren en
van het complex (aa. de
vernissen, West-Heikant 156. Medefirmant was
hoogbouw) waren vroeger Henri's tien jaar jongere halfbroer Frans, die sinds
de spinnerij en ververij van 1862 in Tilburg woonde. De zakelijke overeenkomst
Jan Baptist Smits gevestigd. tussen de broers werd echter pas in september 1876
Links van de fabriek het
in een notariële akte vastgelegd. Daarin lezen we onwoonhuis met koetshuis der meer dat de vennootschap voor een periode van
van Smits later bewoond tien jaar werd aangegaan en vervolgens steeds stildoor i-ienh Lommen. Links zwijgend 'van twee tot twee jaren' kon worden voortdaarachter de verffabhek gezet, dat de onroerende goederen eigendom waren
van de Gebr Lommen.
van Henri, die deze aan de vennootschap verhuurde,
Rechtsonder is tussen de en dat de machines, ingemetselde ketels en overige
huizen de smalle Vernisstraat materialen voor twee derde eigendom waren van
te zien. Rechts daarvan de Henri en voor een derde van Frans.
schoenfabriek van Smulders Bij de boedelscheiding en verdeling van de goederen
met het oorspronkelijke van wijlen Jan Baptist Smits en Maria Dijmphna van
woonhuis van Henri Dijk in 1867, erfde Henri onder meer het woonhuis van
Lommen, Goirke 3. uithuis Smits en een daarbij gelegen stuk grond. Op het peris omstreeks 1935 gesloopt;
ceel dat Henri had geërfd, bouwde hij een verffabriek
nu staan er de huizen Oude die was uitgerust met een stoommachine met een
Lind 29-31. De vernisstokerij vermogen van 2 pk. Het bedrijf van Smits werd voortstond aan het eind van het
gezet door een zoon en een schoonzoon, onder de firperceel en is op de foto niet manaam A. Eras & Cie. Na een faillissement in 1871
zichtbaar (Coii. RAT) werden de fabriek en de inventaris geveild. Henri deed
een bod op de fabriek, maar hij werd overtroefd door
schoenmaker J.F. Mannaerts. Aanvankelijk werden er
toen onder de naam Van Beurden-Mannaerts wollen
stoffen geproduceerd; in 1890 begon Mannaerts hier
met de productie van schoenen.
Dat het de gebroeders zakelijk erg voor de wind
ging, was vooral te danken aan de kwaliteit van de
geproduceerde lakken en vernissen. Hoe de kennis
en kunde verkregen werd zal altijd wel een myste-

rie blijven. Een jaar na de oprichting kreeg de firma
Smits-Lommen al een eervolle vermelding voor haar
inzending van alcoholische vernissen naar de Eerste
Provinciale Tentoonstelling van Nijverheid te 's-Hertogenbosch in augustus 1857.
In 1867 werd voor een periode van vijf jaar een octrooi verleend voor de bereiding van groene verf zonder koper of arseen. Dit product werd o.a. geëxporteerd naar N e d e r l a n d s - I n d i ë . "In de fabriek van Gebr
Lommen aan het Goirke, ligt een volle lading groene
verfstoffen gereed om eerstdaags naar Java te worden verzonden. Vroeger werden deze stoffen alleen
in Frankrijk en Engeland gefabriceerd." Aldus de
Tilburgsche Courantvan 6 februari 1869.
Deelname aan tentoonstellingen in binnen- en buitenland leverde de onderneming diverse onderscheidingen en medailles op; Amsterdam (1866): bronzen
medaille; Wereldtentoonstelling Parijs (1867): eervolle vermelding; Arnhem (1868): bronzen medaille;
Wereldtentoonstelling Parijs (1878): bronzen medaille; Amsterdam (1883): zilveren medaille. De goede
naam van de firma Lommen was koning Willem III
kennelijk ook niet ontgaan. Op 19 februari 1880, zijn
verjaardag, verleende hij het predicaat 'hofleverancier' aan de Gebr Lommen, "met vergunning tot het
voeren van het Koninklijk Wapen."

Concurrentie
Het succes van de Gebr. Lommen inspireerde ook
andere ondernemers. In 1879 richtte de schilder
Augustinus Broekhans samen met zijn schoonzoon Johannes van Sprang de verf- en vernisfabriek Broekhans & Van Sprang op. Broekhans had
een zaak in verf en behang aan de Gasthuisstraat,
naast het (nog steeds bestaande) brandspuithuisje.
De vernisstokerij stond achter in de tuin, die aan de

Vernisstraat
De Vernisstraat was vroeger een onverhard, op
particuliere grond gelegen voetpad, dat vanaf het
Goirke in noordelijke richting liep. Een oostwaarts
afbuigende zijtak kwam uit op de plek waar de
IJsselstraat uitmondt in de Oude Lind. De naam
Vernisstraat(je) werd voor 1900 al in de volksmond gebezigd, en in 1909 door B en W officieel
bevestigd.
Het zuidelijke deel van de Vernisstraat werd in
1954 omgedoopt in Surinamestraat, terwijl het
gedeelte tussen de Ringbaan-Noord en het kanaal plaats moest maken voor de aanleg van
de Rijnstraat. Van de zijtak resteerde sindsdien
slechts een vanaf de Oude Lind doodlopend straatje dat de oorspronkelijke naam behield, totdat het
in 1973 kwam te vervallen.
De vernisstokerij van Henri Lommen stond op de
plaats waar het straatje een haakse bocht naar
rechts maakte, richting Oude Lind. Hemelsbreed
nog geen 200 meter zuidelijker stond de vernisstokerij van Frans Lommen.

Stedekestraat grensde. Nog maar net na de oprichting
werd Van Sprang beschuldigd van het stelen van verfmonsters bij de Gebr Lommen. De rechtbank in Breda
sprak hem daarvan echter vrij.
De firma Broekhans & Van Sprang, vanaf 1898 A.P.
Broekhans & Zn. geheten, is tot aan het begin van de
twintigste eeuw actief geweest.

Verf- en vernisfabriek F. Lommen
Toen Henri Lommen in 1881 overleed werd het bedrijf
voortgezet door Frans, samen met de twee minderjarige zoons van Henri, Max en Leo. De bestaande overeenkomst die in september 1886 zou aflopen, werd
echter niet verlengd. Wie van de twee partijen de vennootschap wilde beëindigen, is niet meer te achterhalen.
Vooruitlopend op de ontbinding van de vennootschap
vroeg Frans Lommen in maart 1886 een vergunning
aan voor het oprichten van een vernisstokerij en verffabriek met stoomketel aan het Goirke (Julianapark).
Op deze plek had voorheen een wollenstoffenfabriek
gestaan (Lombarts, later Van Gorp-De Wijs). Een aantal omwonenden tekende bezwaren aan. Deze konden
echter afdoende weerlegd worden tijdens een door B
en W georganiseerde hoorzitting. Na een advies van
de directeur gemeentewerken, ir. H. Herboth, kwam
de vergunning af op 6 april 1886. De bezwaarmakers
namen hiermee echter geen genoegen, en legden hun
bezwaren voor aan de Raad van State, die in september 1886 het geschil beslechtte in het voordeel van
Tekening, betiorend bij een Frans Lommen, die toen met de bouw van zijn fabriek
iilndemetaanvraag uit 1897 kon beginnen.
van de Gebr. Lommen voor Frans Lommen overleed, na een langdurige ziekte, op
de instaiiatie van een tweede 7 november 1901. Na diens overlijden werd de zaak
vermoedelijk nog enkele jaren voortgezet; de firma
komt voor het laatst voor in het gemeenteverslag van
tegenwoordige Oude Lind. 1905. In 1906 werd het complex verkocht aan Arnold
(Vergeiijk deze tekening met Stevens die er een stoomtimmerfabriek begon. Dit bedrijf brandde op 23 september 1930 af, en werd niet
deiuciitfoto-.coll.RAT)
stoomketei. De Straatweg
Loon op Zand- Tiiburg is iiet
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Zoals we inmiddels weten, bestond de fa. Gebr
Lommen bij lange na nog geen vijftig jaar We kunnen dit jubileum daarom alleen maar verklaren
door te veronderstellen dat de jubilaris aanvankelijk werkzaam was in de spinnerij van Smits en later is overgeplaatst naar de vernisstokerij, waaruit
later de fa. Gebr Lommen is ontstaan.
Wie was deze jubilaris? Wanneer we aannemen
dat kinderen op zijn vroegst vanaf hun twaalfde
jaar in een fabriek mochten werken, moeten we
op zoek gaan naar iemand die vóór 1826 geboren
is. In het Bevolkingsregister van 1880-1890 komt
geen Wilhelmus de Rooy (de Rooij, van Rooij) voor
met een geboortejaar vóór 1826. Wel vinden we
er twee in dat van 1870-1880, met geboortejaren
1808 (wever) en 1823 (spinner). Het blijft natuurlijk speculatief, maar het is niet onwaarschijnlijk
dat de in 1823 geboren Willem als twaalfjarige
bij Smits in dienst was getreden. Deze Willem de
Rooy overleed op 10 mei 1887,64 jaar oud. Hij was
toen van beroep "fabriekwerker".

herbouwd. In 1931 begon J.P.H. Smulders op deze
plaats een landbouwbedrijf, dat tot na 1960 heeft bestaan.
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Een bijzonder jubileum
Zowel de Tilburgsche Courant als de Nieuwe
Tilburgsche Courant deed in haar editie van 7
mei 1885 uitgebreid verslag van het vijftigjarig
dienstjubileum bij de Gebr. Lommen van een zekere Willem de Rooy. De feestdag begon met een
rijtoer van de jubilaris met zijn echtgenote en de
drie oudste werklieden, waarna het gezelschap,
samen met het overige personeel, ontvangen werd
ten huize van Frans Lommen. Van hem kreeg de
jubilaris een gouden horloge met inscriptie, van
Max en Leo Lommen kreeg hij een pendule, van
het kantoorpersoneel een hanglamp, en van de
gezamenlijke werklieden een meerschuimen tabakspijp.

Gebr. Lommen heropgericht
[Ij
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De bestaande firma Gebr Lommen werd op 15 september 1886 geliquideerd. Daarmee kwam ook het
predicaat 'hofleverancier' te vervallen. De activiteiten van de Gebr. Lommen werden echter zonder onderbreking met ingang van dezelfde datum en onder
dezelfde firmanaam voortgezet door de broers Max en
Leo. Leo was weliswaar nog minderjarig, maar door
het kantongerecht te Roermond 'handeling gemachtigd' verklaard.
De onderneming groeide gestaag. In 1876 had het bedrijf zes werknemers in dienst. In 1887 was dat aantal
gestegen tot negen. Ook bij Frans Lommen werkten
toen negen personen. Bij Broekhans & Van Sprang
waren dat er vijf. Acht jaar later hadden de broers
Lommen elf personeelsleden, Frans Lommen had er
toen nog maar vijf en Broekhans & Van Sprang slechts
één.

In 1891 werd de onderneming van Max en Leo uitgebreid met een eigen blikslagerij met blaasbalg en
schoorsteen. "Dat aldaar zal worden verzameld en
bewaard, datgene wat tot het vervaardigen en repareeren van blikken vernisbussen noodig is."
Omdat aan het Lijnsheike te weinig ruimte voor expansie was, werd gezocht naar een andere locatie.
In december 1897 verleenden B en W een hinderwetvergunning voor de bouw van een nieuwe verffabriek met blikslagerij en een stoommachine van 15
pk op de hoek van de Zuid-Oosterstraat en de huidige
Lovensestraat. Al in 1900 werd de gloednieuwe fabriek uitgebreid met een gomsmelterij en een oliekokerij.
Max Lommen overleed na een langdurig lijden op
28 augustus 1903. Hij werd slechts 39 jaar Door de
tweede echtgenote van Max en de twee kinderen uit
zijn eerste huwelijk uit te kopen, werd Leo in 1904
enig eigenaar van de firma Gebr Lommen. Leo, die in
1904 weduwnaar geworden was, hertrouwde in 1907
met de uit Antwerpen afkomstige Clothilde Mutsaerts.
Het jaar daarop verhuisde hij met zijn gezin naar de
Scheldestad.

Colour and Varnish
Manufacturing Company
Leo bleef vanuit Antwerpen zijn bedrijf leiden.
Mogelijk werd hij bijgestaan door zijn in Tilburg wonende neef Gustave. De firma deed goede zaken: diverse fabrieksuitbreidingen (1910,1919) waren noodzakelijk.
In 1922 werd de bestaande firma omgezet in een
naamloze vennootschap onder de naam Colour and
Briefhoofd van de firma Gebr Varnish Manufacturing Company, statutair gevesLommen uit 1900. In het tigd in Brussel. De directie werd gevormd door Leo
vignet Ms staat abusieveiljl< Lommen en de uit Helmond afkomstige Helenus
iietjaadal 1853. Dit moet Zeijlmans.
zijn 1856, het oprichtingsjaar Het bedrijf heeft in deze vorm echter niet lang bevan de fa. Smits-Lommen, staan. In 1923 en 1924 vonden er opnieuw enkele
waaruit later de fa. Gebr uitbreidingen plaats, en in augustus 1924 exposeerde
Lommen is ontstaan. de N.V. nog op de Internationale Tentoonstelling voor
(Col RAT)
Handel en Industrie te Tilburg. In oktober van dat jaar
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werd echter het faillissement uitgesproken. Vanaf
1927 is het fabrieksgebouw gedurende tientallen jaren in gebruik geweest als gloeilampenfabriek met de
firmanamen 'Ozon', 'Voba' en 'Helium-Voba'. Nadat de
productie van gloeilampen hier was gestaakt, kwam
het gebouw rond 1970 in gebruik als bowlingcentrum.
Op 8 november 1985 brandde het tot de grond toe af.
De verffabriek aan het Lijnsheike en het woonhuis van
Lommen waren al rond 1900 verkocht aan schoenfabrikant Mannaerts, die immers ook de ernaast staande fabriek van Smits in gebruik had. Het oorspronkelijke woonhuis van Henri Lommen, Goirke 3 (later
Julianapark 3), was met het achtergelegen pakhuis in
1898 verkocht aan Jan Baptist Smulders, die hier een
schoenfabriek begon. Alleen de voormalige vernisstokerij bleef eigendom van Leo Lommen.
Ze werd in 1922 ingebracht in de N.V en in 1923
verkocht. In 1955 is het gebouw, toen genummerd
Rijnstraat 2, gesloopt.

Manufacturenhandel Louis Lommen
Louis Lommen begon als handelsreiziger. Vanaf 1862
tot 1867 verbleef hij in Amsterdam; daarna keerde
hij terug naar Roermond. In april 1874 verhuisde hij
met zijn vrouw naar Tilburg, waar hij een handel in
manufacturen begon, samen met zijn jongere broer
Jules, die al vanaf 1868 in Tilburg woonde, waar hij
de rijks-hbs bezocht. Drie jaar na de oprichting werd
de vennootschap tussen beide broers, met als doel
"het handel drijven in manufacturen en daarmede
gelijkstaande stoffen", notarieel bekrachtigd. Louis
Lommen liet aan de Langestraat 2 een groot magazijn
bouwen. Blijkens een artikel in de Nieuwe Tilburgsche
Courant van 20 december 1885 beschikte het nieuw
gebouwde magazijn over een door de Gebr Mercx gebouwde goederenlift. "De lift loopt door het geheele
drie verdiepingen hooge gebouw tusschen opstaande
rails in T-vorm..."
In 1887 kocht de fa. Louis Lommen de voormalige
wollenstoffenfabriek F.N. de Charro aan de Poststraat
10. Lommen ging hier wollen en katoenen goederen
produceren. Voor het aandrijven van de machines
maakte hij gebruik van een stoommachine van 4 pk.
Louis Lommen overleed plotseling op 19 februari
1897, 55-jaar oud. De Nieuwe Tilburgsche Courant
van 25 februari 1897 bracht een uitgebreid verslag
van de uitvaartplechtigheid van de "...stichter en
hoofd van een onzer aanzienlijkste Handelshuizen".
De manufacturenhandel werd aanvankelijk voortgezet door Jules Lommen en de weduwe van Louis, en
vanaf 1902 door Jules en een zoon van Louis, Jules
Johan Joseph. Toen laatstgenoemde in 1905 stierf,
zette Jules Lommen de zaak voor eigen rekening
voort. Jules Lommen verhuisde in juli 1908 naar Den
Haag, waar hij op 16 december na een langdurige
ziekte overleed.
De firma Louis Lommen was per 1 juli 1908 al overgenomen door de jongste zoon van Louis, Johannes
Louis Hubertus, samen met zijn compagnon August
FranciscusvanderBorght.
In 1925 werd deze vennootschap ontbonden en

Zijaanzicht van de ved- en
vernisfabnel< Gebr Lommen
aan de Zuid-Oosterstraat in
1917. Rectits op de foto zijn
de weriizaamheden voorde
veriegging van de spoorweg
naar Den Boscti in volie
gang. (Part. coll.)

als eenmanszaak voortgezet door de ongehuwde
Johannes Louis Hubertus, die inmiddels naar Wassenaar verhuisd was. Het bedrijf is dan gevestigd aan de
Poststraat 22. In 1934 ging de firma Louis Lommen in
liquidatie en met ingang van 31 maart 1937 werd de
onderneming opgeheven.

Meelfabriek Bruyelle

Hyppolite Bruyelle werd op 27 december 1827 geboren in het Noordfranse Cambrai (Kamerijk). Hij kwam
op 8 oktober 1853 als molenaar naar Roermond en
trad daar in dienst bij de kort daarvoor opgerichte
meelfabriek van Tijssen, Smeets & Cie. Hij maakte
enige tijd deel uit van de directie, maar een poging om
zich in te kopen mislukte. Bruyelle, die in 1860 was
gehuwd met Pauline Lommen, wilde toen graag een
eigen bedrijf stichten. Die mogelijkheid kreeg hij in
Tilburg. De weg ernaartoe was al geplaveid door zijn
zwager Jan Lommen. Die had aan de 'Heuvelsche
Vooraanzicht van de verf- en hoek' een perceel bouwland gekocht en hierop een
vernisfabnel< Gebr Lommen fabriekspand laten bouwen. Die plek was heel straaan de Zuid-Oosterstraat in tegisch gekozen, want op de plaats waar later de
1917 (Part. coii.) Parallelweg (Spoorlaan) zou worden aangelegd, met

de los- en laadplaats van de spoorwegen in de nabijheid.
Bruyelle vestigde zich op 22 mei 1864 met zijn gezin
in Tilburg. Aanvankelijk verhuurde Jan Lommen het
fabrieksgebouw (met stoommachine) aan zijn zwager
maar in 1868 werd Bruyelle voor achtduizend gulden
de eigenaar Hij bouwde toen zijn woonhuis naast de
fabriek, aan de Spoorlaan 58, later vernummerd in 60.
Bruyelle nam zijn zwager Charles Lommen in dienst
als boekhouder Later werd Charles vertegenwoordiger bij Bruyelle. Ook twee zoons van Charles traden in
dienst bij Bruyelle. Charles Lommen was in Roermond
opgeleid tot bakker Hij vertrok 1856 naar Brussel.
Daarna woonde hij in Amsterdam. In 1868 werd hij
daar medevennoot van de firma Lommen en Hessels,
fabrikant van suikerwerken. In 1873 kwam Charles
met zijn gezin naar Tilburg. Na zijn pensionering verhuisde Charles in 1903 met zijn echtgenote naar
Utrecht. Hij overleed in Den Bosch op 9 januari 1911.
Bruyelle werd een van de grootste meelfabrikanten
van ons land. Hij leverde meel aan bakkers in heel
Nederland, en diverse keren moest de onderneming
worden uitgebreid. In 1880 werkten er bij Bruyelle
zestien personen. In 1895 was dat aantal gestegen
tot 26. Hoewel de fabriek enkele keren door een grote
brand werd getroffen (1890, 1907), wist de onderneming zich hiervan steeds te herstellen.

Elite
De ondernemingen van de familie Lommen droegen weliswaar niet veel bij aan de werkgelegenheid in Tilburg, maar wanneer we het inkomen van
de firmanten als maatstaf hanteren, waren het in
economisch opzicht zeker geen marginale bedrijven.
Frans en Louis Lommen behoorden in 1890 met
een geschat jaarinkomen van achtduizend gulden
tot de honderd rijkste Tilburgers (plaats 65 en 66).
Jules, Max en Leo hadden een inkomen van respectievelijk zesduizend, vijfduizend en vierduizend
gulden (plaatsen 108,133 en 151).
De weduwe Lommen-Belletable genoot in 1890,
dertig jaar na het overlijden van haar echtgenote,
nog een pensioen van tweeduizend gulden. Hieruit
kunnen we voorzichtig concluderen dat haar man,
Henricus Ludovicus Lommen, niet onbemiddeld
moet zijn geweest.
De hier genoemde bedragen zeggen op zich niet
zo veel; ze komen pas tot leven wanneer we bedenken dat een arbeider toen slechts vijf tot acht
gulden per week verdiende.
In 1902 behoorden alle drie nog in leven zijnde firmanten Lommen tot de honderd rijkste Tilburgers.
Het inkomen van Jules werd toen geschat op elfduizend, dat van Max op tienduizend en dat van
Leo op negenduizend gulden (plaatsen 61, 81 en
93). De rijkste Tilburger wasteen wollenstoffenfabrikant Arnoldus Pollet, met een geschat inkomen
van veertigduizend gulden.

L.Th. ten Horn. Tot aan zijn pensionering zou hij
daar directeur blijven. Gustave Lommen overleed in
Maastricht op 27 maart 1961.

Boven: Herenhuis
Goiri<estraat 7. gebouwd
in 1861 (Rijl<smonument).
Al voor 1880 woonde hier
Frans Lommen. Na zijn
dood werd het huis enige
tijd bewoond door zijn
dochter, die gehuwd was
met Johannes Cornelis
Laureij, boei<houder bij de
Nederlandsche Banl<. In
1916 werd het huis verkocht
aan schoenfabrikant J
Ivlannaeds die het op zijn
beud later weer verkocht
aan W. Broekman, eigenaar
van een jutespinnerij aan de
Stedekestraat Foto 1975.

Maatschappelijke betrokkenheid
De Lommens waren niet alleen maar ondernemers; zij
waren in Tilburg ook zeer actief op cultureel en maatschappelijk terrein. Zij waren lid van tal van verenigingen, en dikwijls vervulden zij daarbij ook een leidende
rol.
Henri Lommen, een talentvol klarinettist, was in 1864
een van de oprichters van Harmonie Orpheus, waarvan hij van 1864 tot 1870 president was. Later nam
zijn broer Frans die functie over Frans was ook commissaris van sociëteit Concordia en verder was hij
voorzitter van de muziekschool in de wijk Goirke.
Jules Lommen speelde jarenlang een belangrijke rol
in de Tilburgse schutterij. Vanaf 1887 was hij majoor-commandant. Door zijn bemiddeling kwamen er
volksconcerten in Tilburg.

(Coii RAT)
Onder Villa Eieonora aan
de Koestraat 222, bij de
overweg Heuvel-Koestraat
in 1928. Links op de
achtergrond is nog net
de splitsing KoestraatEnschotsestraat zichtbaar
Van 1889 tot 1908 woonde
Hyppolite Bruyelle, die op 21 mei 1900 overleed, had
hier Jules Lommen. Daarna in 1894 zijn fabriek verkocht aan zijn zoons Frangois
werd het huis bewoond en Leon. Vanwege de aanwezigheid van betere a a n door woiienstoffenfabrikant en afvoerwegen werd besloten om een nieuwe meelW. tvlutsaerts De laatste fabriek te bouwen aan de Dieze in Den Bosch. Deze
bewoner was de ads dr A.
fabriek kwam gereed in 1911 en werd toen de hoofdvan Baar Het huis is gesloopt vestiging. In de Tilburgse vestiging ging men zich
in 1935. (Coll. RAT)
vervolgens vooral toeleggen op de handel in granen
en tarwebloem. In 1915 werd de Bossche fabriek opgekocht door de Eerste Nederlandsche Coöperatieve
Meelfabrieken. De Tilburgse vestiging werd in 1916
ontbonden en overgenomen door de Coöperatieve
Meelfabrieken der Hanze. Een grote brand luidde in
1933 het faillissement in van 'De Hanze'.
Melanie Lommen, dochter
van Henri Lommen en
Cornelia Smits geboren te
Tiiburg op 6 juni 1859. Zij
trouwde op 2 oktober 1882
te Tiiburg met Antonius
Josephus Vincentius de Beer
('Tilburg 15 augustus 1857,
fTilburg 6 augustus 1939).
De Beer begon als fabrikant
van wollen stoffen (zonder
stoom) onder de firmanaam
A. de Beer-Lommen.
Later was hij handelsagent
en steenkolenhandelaar
Hij woonde toen aan de
Noordstraat 97. Melanie
Lommen overleed te Tilburg
op26januah 1930(Coli.
RAT)

Agenturenhandel Gustave Lommen
Gustave Antoine Louis Henri (Gustave) Lommen
(*Tilburg 8 november 1881) was de jongste zoon van
Frans Lommen. Hij werkte enige tijd in de fabriek van
zijn vader Volgens het Bevolkingsregister was zijn
beroep achtereenvolgens 'fabrikant' en 'fabrieksdirecteur'. Het adresboek van 1919 geeft als beroep
'verfwarenfabrikant'. Om welke fabriek ging het hier?
De fabriek van zijn vader bestond immers niet meer
Hoewel aanwijzingen hiervoor ontbreken, is het niet
ondenkbaar dat Gustave een aantal jaren een directeursfunctie vervulde bij het bedrijf van zijn neef Leo,
die immers sinds 1908 in Antwerpen woonde.
Op 1 augustus 1921 was Gustave Lommen op zijn
huisadres begonnen met een agenturenhandel.
Waarin, is niet bekend; mogelijk ging het om verfstoffen. Al in juli 1923 wordt het agentschap weer beëindigd. In augustus 1925 verhuisde Gustave Lommen
met zijn gezin naar Maastricht, waar hij directeur
werd van de N.V. Chemische Verfstoffenfabriek v/h

In juli 1897 werd hij lid van de gemeenteraad, dat hij
bleef tot zijn vertrek naar Den Haag in 1908. Vanwege
zijn vele verdiensten op maatschappelijk gebied werd
hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Charles Lommen was onder meer president van de
Ambachtsbond en Liedertafel St. Honoré en president
van de 'Noord-Brabantsche Bakkers- & Molenaarsbond St. Honoré'. In 1897 werd hij benoemd tot erelid
van de nieuw opgerichte 'Tilburgsche Bakkersbond
St. Honoré'.
Gustave Lommen was oprichter en secretaris van
de Herencongregatie. Ook was hij lid van de SintVincentiusvereniging. Voor zijn verdiensten op kerkelijk en charitatief gebied werd hij in augustus
1925 begiftigd met de pauselijke onderscheiding Pro
Ecclesia et Pontifice.

Vertrek uit Tilburg
De familie Lommen zou zich niet blijvend in Tilburg
vestigen. De kinderen en kleinkinderen die in Tilburg
opgroeiden, waren niet (meer) economisch gebonden
aan de stad en vertrokken naar elders, om daar hun
geluk te beproeven, net zoals als hun ouders en grootouders Roermond indertijd de rug hadden toegekeerd.
Alleen een dochter van Henri, Melania Anna Maria
(*Tilburg 6 juni 1859) bleef in haar geboortestad wonen. Zij trouwde in 1882 met de Tilburgse ondernemer Antonius de Beer Zij overleed - als laatst levende

Lommen in Tilburg - op 26 januari 1930.
Verlieten ze Tilburg ook omdat ze er zich niet thuisvoelden? Dat wordt wellicht weerspiegeld door het
feit dat van hun partners vrijwel niemand uit Tilburg
afkomstig was. De leden van de familie Lommen behoorden, gemeten naar hun inkomen, weliswaar tot
de Tilburgse elite, maar misschien werden zij vanwege hun sociale en culturele achtergrond door de
Tilburgse fabrikantenfamilies toch te veel als buitenstaanders gezien.

Jan Lommen, kandidaat-notaris
Iemand die binnen de familie Lommen in meerdere opzichten een bijzondere plaats innam was Joannes
Franciscus Hubertus (Jan) Lommen. Hij werd op 10 maart 1828 geboren in Roermond als oudste zoon van
Henricus Ludovicus Lommen en Anna Maria Ketels.
Op grond van de Wet op het notarisambtwerü
hij na het afleggen van een examen in mei 1851 bevoegd om tot
notaris te worden benoemd. Hij ging in januari 1853 als 'zaakwaarnemer' naar Antwerpen. Hij trouwde daar
met Catharina Leonie Kruger (*Antwerpen ca. 1832) met wie hij twee dochters kreeg. In mei 1861 keerde hij
terug naar Roermond, en op 4 november 1862 vestigde hij zich in Tilburg.
Zijn terugkeer naar Nederland in 1861 zal niet vrijwillig zijn geweest. Volgens een bericht in het Weel<blad
van Tilburg Man 18 april 1868 was Johannes Lommen op 30 april 1861 door de rechtbank van Antwerpen
veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf wegens "misbruik van vertrouwen". Dit besluit werd in juli 1861
door het Hof van appèl te Brussel bevestigd. Op 15 juli 1864 werd hij bij arrest van hetzelfde hof in Brussel
veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf, "ter zake van het zich inmengen in openbare bedieningen" en omdat
hij zich ten onrechte had uitgeven als notaris.
Kort na zijn komst naar Tilburg kocht Jan Lommen een perceel bouwland waarop hij een fabrieksgebouw liet
neerzetten, dat hij verhuurde aan zijn zwager Hyppolite Bruyelle. Verder kocht hij een perceel heide in de omgeving van de Witsie, dat hij gebruikte om er te jagen.
Jan Lommen woonde in de helft van een dubbel herenhuis aan de Nieuwlandstraat, dat later werd gesloopt en
vervangen door het herenhuis nr 49. Hier hield hij ook kantoor. Hij gaf er advies in allerlei juridische zaken, en
verder bemiddelde hij bij openbare verkopingen, variërend van partijen sigaren tot complete inboedels.
In de Tilburgsche Courant Man 29 mei 1926 schrijft oud-voerman Kees Smeulders (1849-1935) in 'Mijne
Memories' dat hij in 1863 Jan Lommen op een driewielige fiets door de Heuvelstraat heeft zien rijden.
"Vermoedelijk was hij de eerste fietser in Tilburg." Smeulders noemt hem "een elegant en joviaal man" die
door velen geacht werd.
Na de dood van zijn vrouw in 1868 bracht Jan Lommen zijn twee in Antwerpen geboren minderjarige dochters
onder bij familie in Venlo. Zelf keerde hij in 1872 terug naar Antwerpen, waar hij hertrouwde. Zijn dochters
verhuisden later ook weer naar België. Of Jan Lommen zijn straf alsnog uitgezeten heeft, zou nader onderzocht moeten worden. Vermoedelijk was dat niet het geval, want in 1873 was hij nog op vrije voeten. In dat
jaar benoemde de Sjah van Perzië Jan Lommen tot ridder in de Orde van de Leeuw en de Zon. Hij kreeg van
koning Willem III toestemming tot het aannemen ervan en het dragen van de versierselen. Het is niet bekend
op grond waarvan Jan Lommen deze onderscheiding kreeg. In het negentiende-eeuwse Perzië heerste veel
corruptie, en volgens Wikipedia was deze onderscheiding "min of meer te koop".
Jan Lommen bezat ook literaire kwaliteiten, zoals blijkt uit de diverse publicaties die hij naliet. In 1855 verscheen van zijn hand een bundel aforismen onder de titel Bloemtuiltje van gedachten en zedelessen, 'uitgegeven tot bijdrage aan de herstelling der kerk van St. Carolus Borromeus binnen Antwerpen' (Antwerpen 1855).
[Te downloaden via http://www.google.nl/books?id=Er8TAAAAQAAJ].
Het jaar daarop publiceerde hij Grafbloemen in proza en poëzij, 'uitgegeven ten behoeve van noodlijdende weduwen en weezen' (Antwerpen 1856).
Zijn ervaringen met de Belgische justitie zullen aanleiding zijn geweest tot het schrijven van Heteronomisch
Geding als proeve van Belgische Vrijheid en Justitie op een Nederlander (TWburq 1862). In 1863 publiceerde
hij een boek over de Tilburgse bloemenschilder Gerard van Spaendonck (1746-1822) die in Parijs furore had
gemaakt; Levensbeschrijving van Gerardus van Spaendonck (IWburg 1863).
Later schreef Jan Lommen nog een juridisch werk onder de titel; De onafhankelijkheid der regterlijke magten
het openbaar ministerie, met eene inleiding over de geschiedenis van hetregt ('s-Hertogenbosch 1867).
Jan Lommen overleed te Brussel op 13 november 1882. Hij werd 55 jaar

Beknopte genealogie van de familie Lommen
De leden van de familie Lommen die naar Tilburg kwamen, waren allen kinderen van Henricus

Ludovicus

Lommen. Hij werd op 23 mei 1793 te Roermond geboren als zoon van Matthias Lommen, brouwer en Maria
Catharina Oostermans.
Hij trad vier keer in het huwelijk: op 26 september 1819 met Maria Joanna

Catharina van Beringen

("Roermond 4 juli 1795, fRoermond 21 maart 1823), op 18 oktober 1823 met/lcfA/ara/?;yc/(en(*Roermond 21
oktober 1787, fRoermond 22 maart 1825), op 27 januari 1826 met Anna Maria Ketels (*Venlo 10 mei 1804,
fRoermond 28 oktober 1837) en op 21 mei 1838 met Maria Catharina Hubertina Belletable (*Venlo 26 mei
1815, fTilburg 30 november 1899).
Hij verwekte bij hen in totaal achttien kinderen, van wie er elf de volwassen leeftijd bereikten.
Bij zijn eerste huwelijk had hij volgens de in het Frans opgestelde huwelijksakte nog als beroep 'brasseur'
(brouwer). Vervolgens is hij 'kuiper' van beroep, en in 1838 wordt hij aangeduid als 'koopman'. Deze tak van
de familie Lommen behoorde zeker tot de gegoede middenstand van Roermond. Het gezin woonde in de binnenstad, in de Neerstraat, waar Henricus Lommen enkele huizen bezat. Hij overleed te Roermond op 14 april
1860.

Kinderen van Henricus Ludovicus Lommen die zicii vestigden in Tilburg of er enige tijd verbleven:
Uit het huwelijk met Maria van Beringen:
Maria Theresia Wuüe/t;V7a(*Roermond 2 januari 1823, fAmsterdam 13 augustus 1893). Op 11 oktober 1842 te
Roermond gehuwd met Franz Jacob Stapper pompenmaker (*Kaldenkirchen 15 februari 1813, fAmsterdam
27 mei 1872). Het echtpaar woonde rond 1870 korte tijd in Tilburg.
Uit het huwelijk met Anna Maria Ketels:
Joannes Franciscus Hubertus (.iw) ("Roermond 10 maart 1828, fBrussel 13 november 1882). Hij was gehuwd met Catharina Leonie Kruger ("Antwerpen ca. 1832, fTilburg 27 oktober 1868) en later met J. Carlier
Jan Lommen woonde aan de Nieuwlandstraat M 328 (later nummer 49).
Karolus Hubertus Henricus {Chaües)

("Roermond 19januari 1833, f's-Hertogenbosch 9 januari 1911). Hij was

gehuwd met Octavia Josepha Sarton ("Anderlecht 30 september 1828, fDe Bilt 23 mei 1908). Charles woonde aanvankelijk aan de Spoorlaan 56; later verhuisde hij naar de Willem ll-straat 80.
Henricus Hubertus (Henri) ("Roermond 6 maart 1834, fTilburg 16 maart 1881). Op 25 augustus 1856 te
Tilburg gehuwd met Cornelia Petronella Smits ("Tilburg 17 januari 1832, fTilburg 17 november 1877). Hij
woonde aanvankelijk aan het Goirke 3, later verhuisde hij naar het Lijnsheike 174.
Getrudis Hubertina Paulina (Pauline) ("Roermond 16 september 1835, fTilburg 28 augustus 1911). Op 13 september 1860 te Roermond gehuwd met Hyppolite Bruyelle, molenaar ("Cambrai 27 december 1827, fTilburg
21 mei 1900). Pauline woonde aan de Spoorlaan 58 (later vernummerd in 60).
Uit het huwelijk met Maria Belletable:
Ludovicus Joannes Hubertus (Louis) ("Roermond 16 maart 1841, fTilburg 19 februari 1897). Op 20 november
1872 te Middelburg gehuwd met Johanna Buiterijs ("Middelburg 18 september 1843, fAmsterdam 12 mei
1916). Louis Lommen woonde aan de Spoorlaan 110.
Franciscus

Cornelius Hubertus (Frans) ("Roermond 12 januari 1845, fTilburg 7 november 1901). Op 17 ok-

tober 1876 te Susteren gehuwd met Maria Eugenie Margaretha Meeuwissen ("Susteren 9 augustus 1846,
fTilburg 14 oktober 1897). Frans Lommen woonde aanvankelijk aan het Goirke 3, later verhuisde hij naar de
Goirkestraat 7.
Marie Jean Jules Wuöerf(Jules) ("Roermond 7 december 1850, Den Haag 16 december 1908). Op 15 juli 1879
te Den Helder gehuwd met Jeanetta Maria Theodora Janzen ("Den Helder 15 augustus 1846, fDen Haag
16 december 1930). Jules Lommen woonde aanvankelijk aan de Spoorlaan 12, later verhuisde hij naar de
Koestraat 222.

Kleinkinderen van Henricus Ludovicus Lommen die actief waren in de Tilburgse ondernemingen van
Lommen en Bruyelle:
Augustinus Jacobus Hubertus ("Amsterdam 6 oktober 1860, f Rotterdam 10 februari 1920), oudste zoon van
Charles. Op 19 december 1885 te Beckerzeel (B) gehuwd met Josephina Polspoel ("Beckerzeel 17 januari
1864, f Etten-Leur 25 januari 1946). Evenals zijn vader was hij werkzaam bij de meelfabriek van Bruyelle. Hij
woonde aan de Spoorlaan 54. In 1910 verhuisde hij met zijn gezin naar 's-Hertogenbosch.
Henricus Maria Wuöe/tus ("Amsterdam 12 februari 1863, fRoermond 18 juni 1934), tweede zoon van Charles.
Op 16 april 1901 te Roermond gehuwd met Anna Maria Josephina Höppener ("Roermond 12 juli 1867,
fRoermond 4 oktober 1942). Hij was als vertegenwoordiger in dienst bij de meelfabriek van Bruyelle. In 1893
verhuisde hij naar Utrecht en in 1899 richtte hij in Roermond de verf- en vernisfabriek Lommen & Co op.
Medevennoot werd zijn neef Eduard Theodorus Hubertus ("Roermond 9 december 1871).
Maximus Dionysius Henricus Hubert{Max)

("Tilburg 12 september 1863, fTilburg 28 augustus 1903), oudste

zoon van Henri. Op 18 april 1883 te Breukelen gehuwd met Geertruida Maria Cornelia Spigt ("Medemblik 4

september 1860, tNijmegen 5 augustus 1899) en op 27 september 1900 te Nijmegen met Catharina IVlartha
IVIaria Sauveur ("Groningen 24 augustus 1870, fRheden 22 augustus 1956). Hij was vanaf 1886, samen met
zijn broer Leo, vennoot van de fa. Gebr Lommen. Hij woonde aanvanl<eliji< aan het Goirke 3, daarna achtereenvolgens aan het Lijnsheike 174, de Spoorlaan 15 en de Sint Josephstraat 91.
Leo Johannes Henricus [iQo] ("Tilburg 1 november 1864, fAntwerpen 16 april 1944), tweede zoon van Henri.
Op 17 november 1891 te Maasbree gehuwd met Maria Elfriede Virginie Verhaegh ("Baario 17 september
1870, tDen Haag 30 april 1904) en op 27 augustus 1907 te Antwerpen met Clothilde Maria Joanna Mutsaerts
("Antwerpen 8 december 1877). Hij was vanaf 1886, samen met zijn broer Max, vennoot van de fa. Gebr
Lommen. Hij woonde aanvankelijk aan het Goirke 3, daarna achtereenvolgens aan het Lijnsheike 174 en de
Spoorlaan 80.
Gustave Antoine Louis Wenr/("Tilburg 8 november 1881, tMaastricht 27 maart 1961), tweede zoon van Frans.
Op 9 november 1908 te Tilburg gehuwd met Anna Maria Josephina Laureij ("Tilburg 29 augustus 1884,
tMaastricht 15 augustus 1966). Hij was enige tijd werkzaam in de fabriek van zijn vader Hij woonde aanvankelijk aan de Bosscheweg 89, in 1914 verhuisde hij naar het Wilhelminapark 13.
Jules Johannes Josephus ("Tilburg 31 mei 1879, fBreda 4 juni 1905), tweede zoon van Louis. Op 13 mei
1902 te Sint-Oedenrode gehuwd met Maria Cornelia van der Hagen ("Sint-Oedenrode 17 mei 1878, tBreda
28 juni 1903). Hij was van 1902 tot 1905 medevennoot van de fa. Louis Lommen. Op 7 juni 1902 verhuisde hij
naar Breda.
Johannes Louis Hubertus ("Tilburg 20 juli 1880, t ? ) , derde zoon van Louis. Hij was van 1908 tot 1925 medevennoot en van 1925 tot 1937 eigenaar van de fa. Louis Lommen. Hij woonde achtereenvolgens aan de Heuvel
8 en de Veemarktstraat 7. Op 8 april 1925 verhuisde hij naar de Leidschestraatweg 145 in Wassenaar

Weduwe Lommen-Belletable
Maria Catharina Hubertina Belletable was de vierde echtgenote van Henricus Ludovicus Lommen. Na een
huwelijk van bijna 22 jaar waarin zij zes kinderen baarde, en waarvan zij er vier overleefde, werd zij in 1860
weduwe. In september 1862 vertrok zij met haar dochter Anna (*1854) naar Amsterdam, waar zij tot november 1867 woonde. Haar zoon Louis verbleef daar toen ook, evenals haar stiefzoon Charles. In 1867 keerde zij
weer met Anna terug naar Roermond. Kort na de dood van Anna in 1869 moet zij naar Tilburg zijn verhuisd. Zij
woonde eerstop het Goirke 3, later woonde zij bij de fabriek van Frans, Goirke 24 (later Julianapark 24).
Zij was een zus van Henricus Hubertus Belletable ("Venlo 1813-tHoei [België] 1855), genie-officier in het
Belgische leger. Hij was de stichter van de aartsbroederschap van de H. Familie. Maria Belletable overleed te
Tilburg op 30 november 1899.
Briefhoofd van de
meeifabriel< van i-iyppoiite
Bruyelie op de hoet< van
de Spooriaan en de Willem
li-straat Zoals indertijd
gebruikelijk was werd er
veel overgelaten aan de
fantasie van de tekenaar
zodat de fabrieksgebouwen
veel imposanter lijken dan
ze in werkelijkheid waren.
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Met dank aan Rob Lommen, Geieen, drs. ingrid Evers, Maastricht en prof.
dr. Theo Beckers, Tiiburg die mij enkele waardevolle gegevens verstrekten.

Constant Cremer, voetballer in Tilburg
met Afrikaanse wortels
Thijs Kemmeren*

"Drs. Thijs Kemmeren
lieeft een proefsclirift in
voorbereiding over de
sociaal-maatsctiappeiiji<e
beteiienis van sport in
Tilburg 1844-1971 .Hij
doceert (Internationale)
sportmari<eting en
citymarketing aan de
opleidingen SPECO (Sport
Economie en Communicatie)
en JCU (Johan Cruijff
University) van Fontys
Economische Hogeschool
Tilburg.

Het seizoen 1903-1904 was voor de voetbalclub Willem II, in 1896 opgericht onder de
naam Tilburgia, zeer succesvol. De club behaalde, in een uitwedstrijd tegen Victoria uit
Tiel, haar eerste Brabants kampioenschap.
De meeste spelers uit het team kenden
elkaar van de Rijks-HBS. Behalve Barend
van den Bergh, Pius en Leo Arts bezochten
alle spelers op de elftalfoto van 1904 deze
school. Onder hen bevond zich Constant
Cremer, de eerste speler met Afrikaanse
wortels op de Nederlandse voetbalvelden.
De speler van Willem II verscheen bijna
twintig jaar eerder dan Louis 'zwarte Lowie'
Davidson. Davidson was keeper in 1921
bij het Westzaanse WRC en ging tot op heden door als de eerste zwarte voetballer in
Nederland.^

Inleiding
De aanwezigheid van de halfbloed Cremer in het kampioenselftal van Willem II was bijzonder Zijn verschijning, zo kort na 1900, past niet in het beeld van het
proces van de popularisering van voetbal in Nederland
zoals dat jarenlang bestond.^
Nieuw onderzoek maakt duidelijk dat het voetbal zijn
weg in de samenleving niet zonder meer via de lijnen
van het zogenaamde trickle-down proces vond, maar
veel meer het moderniseringsproces van het zich industrialiserende Nederland volgde.^ De moderne samenleving kenmerkt zich onder andere door een snel
groeiende bevolking, toenemende welvaart, betere
gezondheidszorg, meer aandacht voor onderwijs en
andere vormen van vrije tijdsbesteding. In dit transitieproces speelden innoverende persoonlijkheden,
mensen die risico's durven te nemen en creatief zijn,
een belangrijkere rol dan de veelal conservatieve elite. In de nieuwe industriesteden van de negentiende
eeuw kwamen mensen samen met een meer kosmopolitische en creatieve geest, die openstonden voor
economische, sociale en culturele vernieuwing. De
aantrekkingskracht van steden heeft altijd bestaan uit
de aanwezigheid van verbanden waarin nieuwkomers
zich konden oriënteren.'' Tilburg was rond 1900 een
zich moderniserende industriestad en de voetbalclub
Willem II was een vereniging waarin nieuwelingen
zich konden verenigen en oriënteren. Een vereniging
die een bijdrage leverde aan het integratieproces van
deze nieuwkomers.5 Vrije tijd was een modern fenomeen dat zich in industrialiserende samenlevingen in
de negentiende eeuw ontwikkelde. Het Voetbal, afkomstig uit het kosmopolitische Engeland stond symbool voor vooruitgang. Veel begrippen in de voetbalverslagen waren dan ook in het Engels.
Dit artikel toont aan dat (relatieve) nieuwkomers het
voetbal in Tilburg introduceerden en dat de nieuwe
vorm van vrijetijdsbesteding pas na behaalde successen geaccepteerd werd. Centraal staat de biografie van Constant Cremer, een halfbloed, die met een
grote sociale en culturele achterstand in 1898 in het
door en door katholieke en enigszins gesloten Tilburg
arriveerde. Cremer was geboren in Afrika, wees en
zonder geloof. Zijn Nederlands was beperkt en zijn et-

Constant Cremer tweede
van rechtsboven in het
voetbalelftal van 1904.

niciteit niet in zijn voordeel.^

(Zie ook p 14: Coll RAT)

in de stad. Cremer werd bijvoorbeeld gevraagd mee

Ondanks die 'handicaps' groeide hij, vanwege zijn
prestaties in het voetbal, uit tot een graaggeziene gast

te spelen in het veteranenteam van 1909, dat was
samengesteld ter gelegenheid van het twaalf en een
halfjarig bestaan van de club.
De achtergrond van de spelers van het kampioensteam van 1903-1904, is geanalyseerd op basis van
kranten- en archiefonderzoek.' Hoewel de levensgeschiedenis van Constant Cremer uitzonderlijk is, staat
zijn aanwezigheid model voor het introductieproces
van voetbal als sociaal-maatschappelijk verschijnsel
in een zich moderniserende stad. Een stad waarin de
allochtone middenklasse zich groepeerde rondom een
voetbalclub, waarin ruimte was voor sociaal-maatschappelijke tegenstellingen en waarin zelfs een halfbloed een prominente positie kon innemen.

Voetbal In Tilburg: een nieuwe sport
Meer dan twintig jaar nadat in Nederland de eerste
voetballers verschenen, maakte Tilburg kennis met
de nieuwe sport, die zich al voor Wereldoorlog I ontwikkelde tot de meest populaire vorm van vrijetijdsbesteding voor jongens in Tilburg.^ De Amsterdammer
Gerard de Ruiter die een opleiding volgde bij de
Werkplaats van de Maatschappij tot Exploitatie van
Staatsspoorwegen, stond aan de basis van de oudste en nog steeds bestaande voetbalclub in Tilburg.^
Tijdens de oprichtingsvergadering van Footballclub
Tilburgia, in 1898 omgedoopt tot Willem II, waren op
12 augustus 1896 een twaalftal jongens in het koffiehuis Marinus aanwezig, waarvan een enkeling, zoals
Alphons Caspanni, lang bij de voetbalclub betrokken
bleef. Rondom de eeuwwisseling sprak voetbal in
Tilburg vooral leerlingen aan die elkaar kenden van de
Rijks-HBS. In Tilburg stond de club bekend onder de
weinig fraaie naam 'de ballenschuppers'. De meeste
van deze jongens speelden slechts korte tijd bij de
club, mogelijk omdat ze maar enkele jaren in Tilburg
verbleven. Verschillenden waren in de kost bij een van
de leerkrachten. Kinderen van de autochtone elite
waren op de Rijks-HBS nauwelijks te vinden. Tussen
1898 en 1902 voetbalden vooral leden van de families
Van den Bergh en Arts in een team dat weinig succesvol was.'° In het seizoen 1903-1904 beschikte
de club plotseling over een elftal talentvolle voetbal-

lers waaronder Constant Cremer Dit team werd, zoals vermeld, Brabants kampioen. Na het behalen van
dit kampioenschap groeide het voetbal in de stad, in
hoog tempo, uit tot een veel beoefende sport. Aan
het einde van het eerste decennium van de twintigste
eeuw telde de stad 38 voetbalclubs en overal waren er
voetbalveldjes."

Constant Cremer: geboren in
Ango Ango West Afrika
Constant Cremer was een van de leerlingen die vanuit
de Rijks-HBS bij Willem II ging spelen. Hij moet een
bijzondere verschijning in het Tilburg van rond 1900
zijn geweest.
Constant Cremer, geboren op 23 september 1886
in het aan de Congorivier gelegen dorp Ango Ango,
was de zoon van Jan Willem Constant Cremer en een
West-Afrikaanse negerin, over wie niets is teruggevonden. Vader Jan Cremer werd als oudste zoon van
opa Constant Cremer en oma Marie Elisabeth Adriana
Frederica Massart geboren in Roermond op 1 augustus 1852. Dit echtpaar kreeg zeven kinderen. Opa
Constant Cremer was verificateur, inspecteur bij de
belastingdienst en wisselde daarom regelmatig van
standplaats: van Winterwijk, Roermond en Den Helder
naar Groningen en Amsterdam.
Vader Jan Cremer trad in 1872 op negentienjarige leeftijd in dienst van de Afrikaanse Handelsvereeniging en kreeg zijn standplaats in Banana aan
de monding van de Congorivier De personeelsgegevens bevatten de volgende informatie over hem:
'J.C.W.H. Cremer is voor het eerst gecontracteerd
op den 31 Januari 1872 tegen een salaris van ƒ600
per jaar Opnieuw gecontracteerd den Hen Augustus
1882 tegen een salaris van ƒ2000 per jaar' De
Afrikaanse Handelsvereeniging was in 1857 opgericht door enkele Rotterdamse zakenlieden en groeide
uit tot een van de grootste handelsbedrijven aan de
monding van de Congorivier.'^ Het bedrijf handelde in
palmolie, palmpitten, ivoor, katoen, koffie en rubber
Men had verschillende factorijen langs de Congorivier
onder andere in Ponta Negra, Cabinda, Vista en Ango

Voetballen
Constant en neef Alexander sloten zich, na hun aankomst in Tilburg, aan bij Willem II. Ze zullen eerst
bij Argus gespeeld hebben, een voetbalclub die uitsluitend bestond uit leerlingen van de school. De
leerkrachten van de HBS hadden niet zoveel op met
de sport, waar naar hun mening veel te veel tijd aan
werd besteed waardoor de schoolprestaties onder
de maat waren.'^ Het is niet bekend of Constant al in
Zwolle leerde voetballen. Hij bleek een prima voetballer te zijn want al snel maakte hij deel uit van het eerste elftal. In het voorjaar van 1903 schreef de Nieuwe
Tilburgse Courant dat Willem II over een goed elftal
beschikte. Het team speelde gecombineerd voetbal
en had een goede conditie. Cremer werd met lof genoemd en had een onvermoeibare werklust.'^ Na aanvankelijk in de voorhoede te hebben gestaan, bleek hij
vooral een goede middenvelder De Tilburgers waren
op de hoogte van zijn afkomst: 'Vooral Cremer was nu
Voetbalelftal Willem I11904. Ango.'^ Jan Cremer bleek een goed handelaar en han-

in de middenlinie de man: zo echt op zijn Congoleesch

Staande v.i.n.r.iJ. Thonus, delde onder meer in West-Afrikaanse kunst.'" Een

wist hij telkens Koreman, de vlugge listige linksbuiten

Jan Rljcl<en, Fons Vermeer, hoofdagent van de N.A.H. schreef over hem: 'Cremer

den bal afhandig te maken onder luid applaus van het

P. Hoeben, Constant Cremer is en blijft een vreemd mensch, en die hem niet in

publiek'.2° In hetzelfde verslag noemde de verslagge-

zijne werkzaamheden gekend heeft, zoude niet veel

ver hem 'den nikker' Cremer moet het niet alleen van

Beb van den Bergii, Piet

goeds van hem denken. U hebt volkomen gelijk hem

zijn werklust gehad hebben, maar vooral van techniek

Meelis zittend: Pius Arts

iemand te noemen van een genre dat U maar half be-

en tactisch inzicht. In een ander wedstrijdverslag ken-

Walter van den Bergh, Louis

valt, hij kent geene geldswaarde voor zich zelve, hij is

schetste de journalist hem als: 'goed maar lui'; 'kan,

Wyers Janus van Beurden.

altijd verkwistend geweest en zal het geloof ik, altijd

als hij wil, heel wat presteren'; 'een handige halfback.'

De foto is waarschijniijl< blijven. Als factorijchef is hij echter goed, hij heeft

Het team beschikte met Tino Deen, August Collé en

Frans Gimbrère Leo Ads

genomen in tiet najaar van
1904. Verschillende spelers

steeds goede rekeningen voorgelegd en Is in den ruil-

Constant Cremer over 'een niet te versmaden krach-

handel met de negers een der bekwaamste.''^

tige middenlinie'. Drie middenvelders afkomstig van
de Rijks-HBS. ^' Soms speelde het team met vier mid-

die in het seizoen 19031904 speelden (bron: NTC

Jan W.C. Cremer overleed in Afrika in 1889 en de drie-

denvelders, een tactische vooruitgang in een tijd dat

1903-1904) staan niet op

jarige Constant bleef als wees achter Het is mogelijk

het accent vooral op de aanval lag.

de toto (Coll. RAT)

dat hij is opgevangen in een missiepost van de jezuïeten, die in de factorij Landana, in de buurt van Ango

De nevenstaande tabel geeft een overzicht van de

Ango, een pension hadden voor mulatjes. De 'opvoe-

achtergrond van de spelers die in het seizoen 1903-

ding' beperkte zich tot het leren van het 'onze vader'

1904 in het succesvolle team voetbalden. De ouders

in het Frans.'^ Constant werd in 1891, naar Nederland

van de spelers behoorden niet tot de autochtone ka-

gestuurd en ondergebracht bij het gezin van de oud-

tholieke elite van Tilburg. De meeste ouders maakten

ste zus van zijn vader Nicoline Ambagtsheer-Cremer

deel uit van de gegoede burgerij, verschillenden had-

(1845), dat op dat moment in Zwolle woonde. Tante

den een niet-katholieke achtergrond en niemand had

Nicoline, getrouwd op veertigjarige leeftijd in 1885,

Tilburgse wortels.^^ De fabrikantenfamilie Van den

had één zoon, Alexander Jacob Ambagtsheer, gebo-

Bergh was oorspronkelijk afkomstig uit Dordrecht,

ren in 1888. Het was, gezien de leeftijd van Nicoline,

Nederlands Hervormd en behoorde daarom niet tot de

niet waarschijnlijk dat ze nog meer kinderen zou krij-

katholieke Tilburgse bovenlaag. Antoine Arts, de va-

gen. Constant en Alexander konden daarom samen

der van Leo, Harrie en Pius Arts, kwam uit Arnhem en

opgroeien.

was, met zijn corporatieve katholieke opvattingen die

Jacob Ambagtsheer (1841), de man van Nicoline,

hij in de Nieuwe Tilburgse Courant ventileerde, voort-

werkte als magazijnmeester in de werkplaats van de

durend in botsing met de autoritaire conservatieve

Staatspoorwegen in Zwolle. Ambagtsheer werd over-

textielfabrikanten. Tino Alexander Deen en Johan

geplaatst naar Tilburg en het echtpaar arriveerde met

Cornelis de Neve, kostschoolleerlingen aan de Rijks-

beide kinderen in 1898 in de stad. Alexander en Jacob

HBS, waren geboren in Nederlands Indië.^^ Zij woon-

gingen in 1901 naar de Rijks-HBS. Constant kon,

den bij dr J. Blote, leraar Duits aan de HBS.^" Louis

ondanks zijn leeftijd, niet worden toegelaten tot het

Wijers woonde bij J. Coster docent Engels. De familie

tweede leerjaar en begon in de eerste klas. Hij was

Gimbrère kwam oorspronkelijk uit België.

daarom een flink stuk ouder dan zijn klasgenoten. In
juli 1905 werd Constant bevorderd naar de vijfde klas,
maar vertrekt dan naar Amsterdam. Zijn prestaties

Amsterdam en Nederlands-Indië

waren matig, behalve voor gymnastiek." Het gedrag

In juli 1905 vertrekt Constant Cremer naar Amster-

en de ijver van Constant werden altijd als goed beoor-

dam om te studeren aan de school voor de Suiker-

deeld.

industrie. De familie had besloten dat Constant een

Naam

geboortedatum

Bij Wiiiem II

Beroep vader

Ouders/ grootouders

Bijzonderheden: bv. beroep

afkomst

Leo Arts

17-08-1883

1901-1913

Uitgever NTC

Arnhem

Directeur NTC

Harrie Arts

08-06-1885

1903-1909

Uitgever NTC

Arnhem

Verslaggever

Pius Arts

29-09-1881

1900-1908

Uitgever NTC

Arnhem

Jurist. Gemeenteraad Tilburg Tweede Kamerlid

Beb «an den Bergh

05-11-1881

1897-1905

Textielfabrikant

Dordrecht

Fabrikant

Louis van den Bergh

28-11-1879

1897-1905

Textielfabrikant

Dordrecht

Fabrikant

Textielfabrikant

Dordrecht

Kampioen van Nederland 1916

Fotograaf

Tilburg

Boekhouder

Walter van den Bergh

29-10-1887

Janus van Beurden

13-04-1883

1902-1908
1915-1917
1900-1908

handelsagent

Eindhoven/ouders

August Collé

08-03-1884

1901-1903

Constant Cremer

23-09-1886

1901-1904

Tino Alexander Deen

29-12-1886

1902-1904

Frans Gimbrère

12-02-1884

1902-1904

Koopman

Louis Gimbrère

18-01-1883

1902-1903

koopman

Anhverpen

Paraplufabrikant

Peter Lommen

10-09-1885

1901-1904

vernisfabrikant

Roermond

Burgemeester Castricum

Johan Cornelis de Neve

29-09-1884

1903-1904

KNIL militair

Ned. Indië

Kostschooileerling bij J. Blote leerkracht Rijks-HBS

Alphons Vermeer

10-03-1879

1896-1905

Bakker

Zaltbommel

Bioscoophouder/ scheidsrechter

Louis Wijers

16-04-1878

1901-1905

Dordrecht

Kostschooileerling bij J. Coster Jeneverzaak in Dordrecht

Agent bij Afrikaanse
Handelsvereeniging

afkomstig uit Pruisen
Amsterdam

Geboren in Ango Ango

Medan Ned. Indië

Kostschooileerling bij J. Blote, leerkracht Rijks-HBS

Antwerpen

Paraplufabrikant

carrière in i\lederlands-lndië kreeg. De familie Cremer
had in de Nederlandse kolonie verschillende contacten. Oma Maria Massart was, geboren in Semarang.^^
Maar ook Jacob Theodoor Cremer, minister van
koloniën in het kabinet Goeman Borgesius (18971901) behoorde tot de familie.^'^ Jacob Cremer had
veel contacten in Nederlands-Indië. Hij had de DeliMaatschappij grootgemaakt." Het ligt voor de hand
te veronderstellen dat Jacob Cremer tijdens familiebijeenkomsten is ingeschakeld om een opleiding en
baan te vinden voor Constant Cremer
In Nederlands-Indië werkte Constant aanvankelijk
als chemisch analist in de suikerindustrie in Majong,
Kraksaan en Modjosari.^^ Als gevolg van de wereldwijde depressie van 1929 verloor hij in 1932 zijn
baan. Zijn contacten in de vrijmetselarij, zorgden erHet veteranenteam 1908- voor dat hij als ambtenaar aan het werk kon bij het
1909. Constant Cremer staat Tucht- Opvoeding, Reclasserings- en Armenwezen in
Tangerang in de buurt van Batavia. Hij werd in 1934
achter de bal rechts
adjunct directeur op een opvangcentrum voor meisjes.
(Coll. RAT)

Bron: RAT. Tilburg Dooptrouw en begraaf boeiden.
Bevolkingsregisters 1501920. De spelers kwamen
voorin de wedstrijdverslagen
in NTC in het seizoen 19031904. Sommigen speelden
iedere wedstrijd, zoals
Constant Cremer anderen
speelden slechts een enkele
keer bijvoorbeeld leden van
de familie Van den Bergh
en Ads

Vertrok naar Duitsland, kwam in 1919 terug naar Tiiburg

Constant Cremer trouwde in 1927 met Nelly Berlauwt.
Ze stamde uit een oude Nederlands-Indische familie.
Het echtpaar kreeg een kind, Constance Cremer (geboren op 28 juli 1928 in Malang). Constant Cremer
overleed op 51-jarige leeftijd 1937 in Batavia. Op zijn
begrafenis op 2 september 1937 waren vele kennissen en bekenden aanwezig, zoals de burgemeester
van Batavia, E. Voorneman. Nelly Cremer Berlauwt en
Constance vertrokken in 1956, na het uitroepen van
de zelfstandigheid van Indonesië, naar Nederland.
Tot S l o t
De samenstelling van het team, dat Willem II in 1904
het Brabants kampioenschap bracht, laat de betekenis van het verenigingsleven voor de allochtone en
tweede of derde generatie Tilburgers zien. Het gevolg
van het succes was, dat voetbal in Tilburg in hoog
tempo populair werd. De verspreiding van de nieuwe
sport was een onderdeel van het moderniseringsproces van de stad. Buitenstaanders speelden in dit
proces een belangrijkere rol dan de autochtone en tamelijk conservatieve katholieke elite. Voetbal was in
Tilburg geen 'herabgesunken Kulturgut': een luxeproduct dat aanvankelijk alleen toegankelijk was voor de
rijke bovenlaag en langzaam doordruppelde in de samenleving. Het was een vrijetijdsactiviteit in het zich
moderniserende Tilburg, die eerst door nieuwkomers
werd opgepikt. De nieuwe sport droeg in de eerste
decennia bij aan de integratie van buitenstaanders in
het gesloten Tilburg.
Het vertrek van Constant Cremer vanuit Tilburg, eerst
naar Amsterdam en vervolgens naar NederlandsIndië, maakt duidelijk dat er voor hem in het
Nederland van rond 1900, geen toekomst was. Zijn
sociale en culturele bagage, mede als gevolg van zijn
herkomst, maakte het moeilijk om zich in Nederland

3

Kemmeren, M. (2011) 'Friendly games, seriewedstrijden en matches.'
in: De Sportwereld 61-62. 13-21. Onder modernisering versta ik de
samenhangende veranderingen die plaatsvonden tijdens de overgang
naar een industriële samenleving. De veranderingen brachten een
overgang tot stand van de traditionele standenmaatschappij naar de
moderne samenleving. Het trickie-downproces is een proces waarin
welvaartsgoederen als eerste door de rijke elite van de samenleving
worden geaccepteerd en langzaam doordruppelen naar andere lagen
van de samenleving.

4

Lucassen. L. en W. Willems (2009) 'Een terugblik'. In: L. Lucassen en W.
Willems, Waarom mensen in de stad willen wonen. Amsterdam. 268.

5

Wagemakers, A.J.M. (1990) Buitenstaanders in actie. Wagemakers
toont aan dat sociale processen een belangrijke bijdrage leveren aan
het integratieproces van buitenstaanders in Tiiburg. Wagemakers
concentreert zich op het integratieproces van de arbeiders in de werkplaats van de Staatsspoorwegen. De betrokkenheid van deze werknemers bij Willem II was groot, zowel van spelers ais toeschouwers. Bij
uitwedstrijden van de club waren het vaak 'spoormannen' die meegingen.

6

Nauright, J. and S. Wiggens, Race. In: Pope, S. and J. Nauright (2012)
Routledge Companion to Sport History. Routledge. New York. 148-159.

verder te ontwikkelen. Zijn huidskleur plaatste hem in
Op de foto uit 1935
staat Constant Cremer een uitzonderingspositie. In Nederlands-Indië daarrectitsactiter de vrouw van entegen was hij tamelijk succesvol. Andere factoren
de gouverneurgeneraai die een rol speelden in de keuze om naar NederlandsIndië te gaan, waren zijn familiebanden en mogelijk
van Nederiands-indië,
Anna Corneila de Jonge het avontuurlijke karakter dat hij van zijn vader had
barones van Wassenaar meegekregen. De familie Cremer zorgde ervoor dat
De foto is gemaai<t tijdens hij in Nederlands-Indië een goede start en een prima
een weri<bezoei< aan het netwerk kreeg. Zijn huidskleur speelde er nauwelijks
opvoedingsinstituut in een rol.
Tangerang (Coii. Konini<iiji<
instituut voor Taai-, Land- en Bij Willem II moet hij zich thuisgevoeld hebben, geVoli<eni<unde Lelden) zien zijn optreden in het veteranenelftal in 1909. Hij
werd voor deze wedstrijd gevraagd en kwam over uit
Amsterdam. Het was zijn laatste optreden in Tilburg.
Cremer behoorde in 1904 tot de helden, niet alleen
van de voetbalminnende Tilburgers. De samenstelling
van het kampioensteam staat model voor de manier
waarop nieuwkomers in moderniserende steden elkaar ontmoeten in nieuwe verenigingen. Dat de mulat
Constant Cremer daarvan deel uitmaakte is symbolisch voor de rol die relatieve buitenstaanders in het
moderniseringsproces van Tilburg hebben gespeeld.

Voor atleten is ras en etniciteit wereldwijd een belangrijke reden geweest tot uitsluiting.
7

De website kranten.kb.ni heeft twee Tilburgse kranten, de Tilburgse
Courant (TC) en de Nieuwe Tilburgsche Courant (NTC). gedigitaliseerd.
Vooral de NTC besteedde veel aandacht aan het voetbal. De uitgever
Antoine Arts was vader van enkele spelers, die later bestuurslid werden.
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Kemmeren (2011)15.

9

Froklage, J. en P Vroom (1996) '(Rood-Wit en Blauw onzer
Een eeuw Willem II. 1896-1996

vadren

Tilburg 8-20. Regionaal Archief

Tilburg (RAT). Bevolkingsregisteri890-1900.

De Ruiter was geboren in

1876 in Soerabaya. Hij woonde in zijn Tilburgse tijd bij het gezin van
Jos Palm, een machinist bij de Spoorwegen. Zijn vader was overleden
tijdens de overtocht vanuit Nederlands Indië. In Oisterwijk woonden
twee broers van Gerard de Ruiter, waarvan Willem de Ruiter in de beginjaren voor Tilburgia speelde.
10

Froklage (1996) 8-15.

11

Kemmeren (2011)17.

12

http://www.engelfriet.nel'Alie/Hans/51 pincoff.htm. geraadpleegd op
10 november 2011. Onder de oprichters waren Hendrik Kerkdijk en
Lodewijk Pincoffs. Pincoffs speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Rotterdamse havens in het Feijenoord gebied. Na frauduleuze handelingen rondom de Afrikaansche Handelsvereeniging (de
affaire Pincoffs) vluchtte hij naar Amerika. Pincoffs werd in de jaren
negentig van de twinigste eeuw in ere hersteld en hij kreeg onder

Noten
Luitzen. J. (2010) 'De mooiste safe van zwarte Lowie.' in: Hard Gras

meer een standbeeld in Rotterdam.
13

Ais gevolg van deze frauduleuze handelingen ging de Afrikaansche

74.

Handelsvereeniging in 1879 failliet en werd ze in 1881 opge-

H/liermans, C.C.G. (1955) Voetbal in Nederland. Een onderzoek

volgd door de Nieuwe Afrikaansche Handelsvennootschap. Bron:

naar maatschappelijke en sportieve aspecten. Outleri<eri< aan de

Nationaal Archief, Den Haag, Nieuwe Afrikaanse Handels Vereniging,

Amstel. 67. Voigens Miermans ontstond voetbai bij de bovenlaag

1854-1981.

van de Nederlandse samenleving en ontwikkelde het zich pas na

Herinneringen_van_de_Zuid-Westkust_van_Afrika.

Wereldoorlog 1 tot een volkssport. Miermans baseerde zijn onder-

14

Zie ook:

http://www.vansandick.com/familie/archief/

Willink, J. De bewogen verzamelgeschiedenis van de West-Afrikaanse

zoek op de voetbalclubs die aangesloten waren bij de Nederlandse

kunst

Voetbalbond. Er bestonden in het eerste decennium van de twintigste

schrift.pdf? 169. Cremer schonk onder meer een verzameling van 200

eeuw echter veel voetbalclubs in de steden en op het platteland die

voorwerpen aan Artis. Ook schonk hij een 84-delig houten servies.

niet aangesloten waren bij de bond. Meijs. T. (1988) Over neutralen en

In de collectie Volkenkunde van het museum Volkenkunde te Leiden

katholieken: opkomst en ontwikkeling van de georganiseerde voet-

bevinden zich nog voorwerpen die Cremer naar Nederland heeft laten

balsport in Tilburg. 1896-1940 Utrecht. Niet gepubliceerde doctoraalscriptie. Meijs maakt melding van vele voetbalclubs, maar zijn scriptie
gaat verder niet in op de ongeorganiseerde voetbalclubs.

https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/.../ Proef-

verschepen.
15

http://ccindex.kit.nl/nbasicsearch.asp?lang=nl&showtype=single
+objects&fieldl =ccldentifier&operator1 =aii&searchfor1 =P4298

&sort=ccrelevance. Geraadpleegd op 20-11-2011. Wijs, S. (1998)
•Toeristenkunst in Neóer-Kongo.

16

24

Een materiëie reactie op tiet contact

Willem II te Tilburg. Zie ook: Franssen, H. e.a. (1991) Jaren van voor-

tussen twee werelden'.

zichtig beleid Tilburg. In de negentiende eeuw en ook in het begin van

Zie noot 14: Sandick. Ook op de factorijen Holland en Rotterdam te

de twintigste eeuw stuurden de Tilburgse autochtone katholieke elite

Banana werden mulatten opgevangen.
17
18

haar kinderen zelden naar de Rijks-HBS.

RAT.Archief Rijks-HBS, leerling-kaarten 1900-1905.

25

Idem. Uit de rapporten van de spelers blijkt inderdaad dat de spelers

26

http://stamboom.fam-ambachtsheer.nl.
De vader van Jacob Theodoor Cremer was getrouwd met Louise

die bij Willem II successen iiaalden, voor hun schoolvakken over het

Toewater, een zus van Willem Carel Toewater, die getrouwd was met

algemeen matig presteerden. Voor gymnastiek hadden ze zonder uit-

Anna Cremer, een zus van de vader van Constant. Anna Toewater

zondering een hoog punt.

Cremer was zowel tante van Nicoline Ambagtsheer Cremer als van
Jacob Cremer.

19

« 7 C 1 1 en17maart1903.

20

A/rC3 februari 1904.

21

A/rCI6 december 1903; 27 april 1904.

cremer. De Deli-maatschappij was oorspronkelijk een tabakscultuur-

Hierbij moet worden aangetekend dat verschillende spelers wel in

maatschappij op Sumatra. Onder leiding van Jacob Cremer groeide de

Tilburg waren geboren, maar dat hun ouders van elders kwamen.

maatschappij uit naar zeer winstgevende organisatie met elf onder-

22

Rechts Constant Cremer.

Opgave van J. de Veer, historicus en werkzaam aan de Rijks-HBS

27

http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn1/

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands_voetbalelftal. Johan Cornelis

nemingen en een maatschappelijk kapitaal van twee miljoen gulden.

Detail uit de foto van het

de Neve was een broer van Eduard Alexander Karei 'Eddy' de Neve.

Jacob Cremer is lange tijd in Nederlands Indië geweest en had daar

veteranenteam 1908-1909.

Een voetballer van Velocitas uit Breda. Eddy de Neve is bekend gewor-

(ziep. 15: coll RAD

23

den omdat hij in de eerste interland van het Nederlands elftal tegen
België in 1905 alle vier de Nederlandse goals maakte, waarvan drie

vele contacten op hoog niveau.
28

Reegeringsalmanak Nederlandsch-Indië.

IVIet dank aan Nico van Horn.

werkzaam bij het KITLV

na de negentigste minuut. Johan Cornelis de Neve ging in 1904 terug
naar Breda.

Antonius van Gils, een strijdbare
katholieke voorman
Toon van Gestel'
* Toon van Gestel (Goirie
1951) Is docent Nederlands
aan het Regionaal
Opleidingencentrum
(ROC) Tilburg Hijstudeed
daarnaast theologie aan de
Katholiel<e Theologische
faculteit van de Universiteit
van Tiiburg.

Antonius van Gils was een bescheiden man,
maar je kon in zijn tijd niet om hem heen. Zijn
persoonlijke devies was Non nobis domine
(Niet voor onszelf Heer), en voor het heilswerk van de Heer zette hij zich in met alle
vermogens die hij bezat, en dat waren er niet
weinige.
Van Gils was een echte Tilburger in die zin
dat hij enerzijds bescheiden was, maar anderzijds zichzelf wel beschouwde als heel
bijzonder. Zoals de eenvoudige Tilburger
zonder blikken of blozen spreekt van zijn
stad als de schönste van't laand, zo beschouwde de bescheiden Anthonius zichzelf
als een bloem der schepping. Hetgeen in
zijn eigen schrijfwijze van zijn voornaam tot
uiting kwam.

Tilburg-Turnhout
Antonius' van Gils werd geboren in Tilburg op 29 juli
1758, feestdag van de H. Martha, uit een 'zeer fatsoenlijken burgerstand'2 en gedoopt in een schuurkerk; Staats-Brabant was toen een generaliteitsland,
een gebied onder bestuur van de Staten-Generaal van
de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden.
De kerken en scholen waren geannexeerd door de
protestanten. De kleine Antonius volgde in Tilburg
de lagere school en bezocht vervolgens als 13- of
14-jarige jongen in 1771 of 1772 de Latijnse school in
Turnhout, om ter voorbereiding op het priesterschap
Latijn en Grieks te leren. Het hertogdom Brabant behoorde toen tot de Oostenrijkse

Nederlanden. De

Latijnse school in Turnhout fungeerde als een soort
kleinseminarie voor leerlingen uit

Noord-Brabant.

Meer dan de helft van de leerlingen was ervan afkomstig. De Latijnse scholen in Noord-Brabant waren in
handen van de protestanten.

Leuven
In 1777 gaat de jonge Van Gils naar de universiteit
van Leuven naar de artesfaculteit, waar hij twee jaren studeert om de grondslagen voor verdere studie
te verwerven, te weten logica, fysica en metafysica.

Brochure ter ere van de
feestelijl<e intocht van
Antonius van Giis ais Primus
universitatis van Leuven in
zijn geboorteplaats Tilburg
op 30 augustus 1779. Hij
had de 'derde Lauwerkroon
voor het vermaard Verken'
gewonnen. (Coll. RAT)
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Deze 'propedeutische' fase was voor elke student verplicht. Na deze tweejarige fase kon men zich wijden
aan de hogere studies theologie, kerkelijk of burgerlijk recht, of medicijnen. Hij gaat wonen en studeren
in de Pedagogie (kweekschool) 't Varken, een van de
vier instellingen van de artesfaculteit waarm colleges
gegeven werden, en genoemd naar het huis 'Het wild
zwijn', waartegenover de kweekschool in 1430 geopend werd. De Nederlandse paus Adrianus VI en de
eerste bisschop van 's-Hertogenbosch, Franciscus
Sonnius, hadden hier ook gewoond. Vooral 't Varken
kende veel studenten uit Staats-Brabants.
In 1779 wordt hij aan het eind van de propedeusefase
eerste van 123 medestudenten van zijn jaar: Primus
universitatis \ian Leuven, na een lange procedure. Dit
wordt uitbundig gevierd. Eerst in Leuven, vervolgens
in Turnhout en ten slotte in Tilburg. Daar wordt hij
aan de rand van de stad door de protestantse graaf
Van Hogendorp ingehaald en per koets te midden van
een enthousiaste menigte, die de vlaggen had uitgehangen, richting centrum gevoerd. Er wordt op de
Heuvel in de herberg van Sebastiaan Botermans een
buffet van twee dagen aangericht! De steden die Van
Gils hadden opgeleid tot dan toe, Tilburg, Turnhout
en Leuven zongen om strijd om hem te loven vanwege deze eretitel. In Tilburg herinnert de Primus van
Gilsstraat nog aan de heugelijke gebeurtenissen.
Hierna gaat hij theologie studeren. Als licentiaat in de
artes kan hij lesgeven en hij wordt in 1780 lector wijsbegeerte aan het Pauscollege, het seminarie in 1523
gesticht door paus Adrianus VI. Hij blijft dat tot in het
jaar 1786.

In 1783 wordt hij tot priester gewijd door bisschop
Wellens van Antwerpen en hij draagt in de kerk van
de 'Witzusters' zijn eerste mis op. In 1784 behaalt hij
zijn baccalaureaat en een jaar later zijn licentiaat in
de theologie en verkiest tot wapenspreuk: Non nobis,
Domine, Niet aan ons, Heer Direct na zijn priesterwijding en nog voor zijn licentiaat wordt Van Gils tot
hoogleraar theologie aan de universiteit van Leuven
benoemd en vervolgens in de Augustijnerabdij van St.
Geertrui.

De strijd tegen de keizer-koster
Sinds 1780 had de Oostenrijkse keizer Jozef II onder
invloed van de ideeën van de Verlichting en een liberale en jansenistische opvoeding een groot aantal kerkelijke hervormingen doorgevoerd in de Oostenrijkse
Nederlanden, en hij werd daarom wel de keizer-koster
genoemd, omdat hij zich in detail met kerkelijke zaken
bemoeide. De keizer benadrukte het primaat van de
staat boven de kerk en had de keizerlijke goedkeuring
voor alle pauselijke bullen en brieven en alle bisschoppelijke brieven en mandementen verplicht gemaakt.
In 1786 stelde de keizer een Algemeen Seminarie in
ter vervanging van de bisschoppelijke seminaries.
Van Gils weigert een aanbod om hoogleraar aan het
keizerlijke seminarie te worden, en vertrekt weer naar
Staats-Brabant. Hij wordt door de apostolisch vicaris
van 's-Hertogenbosch, Andreas Aerts, benoemd tot
assistent van deken-pastoor Adrianus Timmermans in
Eindhoven. Hij bleef dat een halfjaar, terwijl hem van
jozefistische zijde opnieuw verzocht werd om hoogleraar in Leuven te worden. Daarna is hij driejaar rector
van een 'bidplaats', bekend onder de naam De Zeven
W e e ë n , en verricht daar pastoraal werk.
Tegen de kerkelijke hervormingen van de Oostenrijkse
keizer was veel verzet gerezen. Hij kreeg in de
Zuidelijke Nederlanden een groot samenwerkingsverband van geestelijken en burgers tegen zich. In
1789 versloegen de patriotten 'in navolging' van de
revolutionairen in Frankrijk in juli van datzelfde jaar
de Oostenrijkers in de Slag bij Turnhout: de Brabantse
omwenteling. In de jaren 1789-1790 vormen de zuidelijke gewesten een zelfstandige republiek: de republiek van de Verenigde Nederlandse staten. Het
Algemeen Seminarie wordt opgeheven en in 1790
wordt de oude situatie aan de universiteit van Leuven
hersteld.
Van Gils wordt uitgenodigd om naar Leuven te komen
om daar weer hoogleraar aan de universiteit te worden. Hij wil daar graag gevolg aan wil geven, maar
hij schikt zich in de aanvankelijke bezwaren van zijn
meerdere, apostolisch vicaris Van Alphen, en gehoorzaamt aan zijn wens om te blijven. Allard noemt
dit typerend voor de 'gemoedsstemming' van Van
Gils, een 'vir obediens'. Maar uiteindelijk wordt Van
Gils professor in de theologie en president van het
Malderuscollege. Hij zal dit tot 1792 blijven.

Wisselende bezetting van Leuven
In november 1790 keren de Oostenrijkers in Leuven
terug. De kortstondige republiek wordt opgeheven

en Van Gils is weer professor theologie af en wordt
korte tijd met vijf andere aanzienlijke burgers vrijwillig in gijzeling gehouden in Mechelen. De Leuvense
universiteit wordt in zijn oude staat hersteld door
de Haagse conferentie, waar Groot-Brittannië, de
Verenigde Staten, Pruisen en Oostenrijk over de
Belgische aangelegenheden beraadslagen en waar
Van Gils de zaak van de Leuvense universiteit bepleit. Als beloning hiervoor wordt hij in 1791 professor Grieks aan het Drietalencollege, waar de klassieke
talen en Hebreeuws gedoceerd worden. In het begin
van 1794 wordt hij aangesteld tot proost en biechtvader van het Vl/itte Vrouwenklooster te Leuven. In
de jaren 1792 en 1793 wisselen de Fransen en de
Oostenrijkers om beurten de bezetting van België af.
In april 1794 verwerft Van Gils de status van doctorandus door middel van vier geslaagde disputen, maar
de doctorsgraad zal hij niet verwerven, want er is
geen gelegenheid meer om hem de doctorshoed - een
formele voorwaarde - te overhandigen. De Fransen
vallen Leuven binnen in juli 1794 en Van Gils wordt
als gijzelaar afgevoerd naar Perron, Frankrijk. In juni
1794 hebben de Fransen definitief het pleit beslecht
en de Oostenrijkers verslagen in de slag bij Fleurus.

Franse overheersing
Aanvankelijk lieten de Fransen de oude instellingen
waaronder de Leuvense universiteit met rust, maar
die situatie zou veranderen. In januari 1795 werden
de Leuvense professoren uitgenodigd om de opening
van de tempel van de Rede mee te vieren, maar in een
brief van de hand van Van Gils werd deze uitnodiging
resoluut van de hand gewezen. Dat had nog geen gevolgen en in dat jaar werden zelfs de vrijheden voor de
katholieken uitgebreid, omdat de godsdiensten (cultes) voor de wet gelijkberechtigd werden. Dit gaf Van

Gils de gelegenheid om in Noord-Frankrijk missiewerk
te verrichten, omdat daar de toestand zeer slecht was
voor de katholieken, vanwege de ruwe onteigeningen
door de nieuwe Franse overheid van de kerken. Allard;
"Daar waren de plichtsgetrouwen of verjaagd, of gekerkerd, of vermoord."
Toen hij in Leuven was teruggekeerd, werd hij tot
rector magnificus benoemd van de universiteit. In de
Beloken tijd (of Besloten tijd), vanaf 1796, kondigde
het Directoire een groot aantal maatregelen tegen de
prominente positie van de kerken in de Nederlanden
af. Kerken en kloosters werden gesloten, priesters
moesten door de overheid beëdigd worden, onderwijs
en charitatieve zorg werd afgenomen van de kerken
en klooster De maatregelen riepen in de Zuidelijke
Nederlanden zoveel verzet op dat die zouden leiden tot
het uitbreken van de Boerenkrijg, waarin de bevolking
in opstand kwam tegen de Franse overheersers. De
opstand werd in twee maanden tijd neergeslagen.
Toen de Franse Conventie een eed van trouw aan de
Republiek en van 'haat aan het koningschap' (ook
van het Leuvense professoraat) eiste en deze dat
weigerde, was het pleit voor de universiteit beslecht.
In het najaar van 1797 wordt de universiteit van
Leuven 'als tempel van de onwetendheid' gesloten
door de Fransen, die tot dan toe voor het vicariaat
Den Bosch had gefungeerd als priesteropleiding, en
rector Havelange wordt naar Frans Guyana gedeporteerd. Van Gils is dan vice-rector van de universiteit
en moet onderduiken. Er verschijnt een aanhoudingsbevel van de Leuvense professor Joannes Franciscus
van de Velde. Deze duikt onder Vanaf deze tijd is er
sprake van een toenemende Franse terreur en deportaties van priesters. Ze zijn hun leven niet meer zeker.
Missen worden in het geheim opgedragen en Van Gils
beschikte zelfs net als veel andere priesters over een
draagbaar altaar om her en der op geheime plekken
de mis te kunnen opdragen.
Kort hierna vluchten de drie Leuvense professoren
Van Gils, Moser en Van de Velde naar Tilburg, dat zij
na de nodige omzwervingen bereiken.

Oprichter en president
grootseminarie-1798

Antonius van Gils (17581834). (Coll RAT)

Na de verdwijning van het hoger onderwijs en de seminaries in de aangrenzende bisdommen, inclusief de
priesteropleiding in Leuven, werd de noodzaak van de
oprichting van een eigen seminarie in het Bossche vicariaat dringend noodzakelijk. De nieuwe staatsregeling van de Bataafse Republiek van 1796 maakte dit
ook mogelijk, doordat de gereformeerde godsdienst
als staatsgodsdienst werd afgeschaft en de katholieke godsdienst gelijke rechten kreeg. Veel katholieken
stonden niet onwelwillend tegenover de godsdienstvrijheid die de Bataafse Republiek beloofde. Ook het
idee van een algemeen seminarie was voor een aantal katholieke leiders (bijv. aartspriester Hulscher van
Holland en Zeeland) wel acceptabel, maar niet voor
apostolisch vicaris Van Alphen van 's-Hertogenbosch.
De plannen voor een algemeen seminarie die toen ook

weer opgeld deden, liepen overigens op niets uit.
Samen met Van de Velde en Moser begint Van Gils in
1798 in 's-Hertogenbosch een nieuwe priesteropleiding in een paar gehuurde huisjes aan de Oude Dieze.
Apostolisch vicaris Van Alphen benutte in dit opzicht
de godsdienstvrijheid als gevolg van de omwenteling
van 1795, toen de Bataafse Republiek werd uitgeroepen. (Inzake het opnieuw in bezit nemen van de kerken die door de protestanten in bezit waren genomen
opereerde hij voorzichtiger) Hij had mede op instigatie van Van Gils van de Congregatie Fide in Rome
toestemming hiertoe verkregen. Van Gils wordt daar
professor exegese en Moser wordt professor moraaltheologie. Van de Velde moet vluchten naar Duitsland
vanwege een aanhoudingsbevel in Noord-Nederland;
hij was Frans onderdaan.
Er is meteen een grote toeloop van studenten. Daarom
is het nieuwe grootseminarie in 1799 al uitgeweken naar kasteel Nieuw-Herlaar (ook wel genoemd
Herlaar of Halder) onder St.-Michielsgestel, waarvoor Van Gils de benodigde fondsen had weten te
verwerven, met name bij de aanzienlijke familie Van
Rijckevorsel, met wie hij op vertrouwde voet omging.
Zijn seminarie was zijn alles. Allard verhaalt hoe hij
eens antwoordde op de vraag van iemand naar zijn
(doorgaans wankele) gezondheid: "Leg den vinger
op het seminarie en gij zult den polsslag van mijn hart
horen." Het grootseminarie zou 170 jaar bestaan en
in 1967 als grootseminarie Haaren ophouden te bestaan.

President grootseminarie af -1800
Van Gils was alleen met Moser verantwoordelijk voor
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Antonius van Gils legde in het
bisdom 's-Hedogenbosch de
grondslag van de kerkelijl<e
geschiedschrijving met zijn
in 1819, echter anoniem
verschenen, Katholyk
Meyerysch Memorieboek.
Dit werk werd door de
latere schrijvers IA.
Coppens (verschenen In
1840-1844) en L.H.C.
Schutjes (1870-1881) in
hun standaardwerken over
de geschiedenis van het
bisdom 's-Hedogenbosch
als uitgangspunt genomen.
(Pad. coll.)
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Opnieuw president
grootseminarie-1806
In 1806 wordt Van Gils opnieuw president van het
grootseminarie en hij zou dat tot zijn dood blijven. Hij
kreeg echter wel assistentie in het onderwijs van de
jonge priester Joannes Henricus Smits die later regent van het kleinseminarie Beekvliet zou worden.
In dat jaar wordt de Bataafse Republiek omgezet in
een koninkrijk. Allard citeert in zijn biografie de beroemde protestant Groen van Prinsteren Volgens deze
betekende het Hollandse koningschap van Lodewijk
Napoleon een uitstel van "menigen verderfelijken
maatregel en alzo een opmerkenswaardige leedverzachting en zegen". Volgens Peijnenburg was zijn
regering de katholieken erg welgezind en betekende
deze voor het vicariaat van 's-Hertogenbosch een rustige periode. Hij gat hun nog meer kerken terug en het
katholieke geloofsleven kreeg de kans om weer op te
bloeien.
In 1809 brengt Lodewijk Napoleon een bezoek aan
Noord-Brabant. Hij bezoekt o.a. het grootseminarie in
kasteel Herlaar en Tilburg, dat tijdens dit bezoek tot
stad wordt verheven.

Bossche troebelen

MEMORIEBOEK,
DE

het gehele onderwijs op het seminarie en hij vond het
jammer dat er zo weinig tijd voor studie overbleef, temeer daar hij ook zo door zakelijke beslommeringen in
beslag werd genomen, waarmee hij overigens weinig
affiniteit had. Daarnaast kwelden hem diverse lichamelijke ongemakken. Hij verzocht apostolisch vicaris Van Alphen dan ook om een vervanger Mattheus
Burgers, pastoor in Uden, volgde hem in 1800 op.
Volgens de Bossche historicus Jan Peijnenburg bespeurde Van Gils in het vicariaat wat verzet tegen het
seminarie en zijn 'buitenlandse' professoren, en daarom zag hij graag een priester van binnen het vicariaat
in het seminarie aangesteld.

die
bediebijzon-

In 1810 wordt het Koninkrijk Holland opgeheven en
ingelijfd bij Frankrijk; Lodewijk Napoleon wordt afgezet. De Franse inlijving betekent ook de bezetting van
de Meierij. Napoleons kerkelijke politiek bewoog zich
na de inlijving door Frankrijk van de pauselijke staat
in 1809 in sterk antipauselijke richting. Van Gils en
Moser kregen het bestuur van het vicariaat 's-Hertogenbosch feitelijk in handen toen de apostolisch
vicaris Van Alphen door de Fransen gevangen werd
gezet, omdat hij (op instigatie van Van Gils en Moser)
geweigerd had na de mis het Salvum Fac Imperatorem
door de Franse soldaten te laten zingen en te bidden
voor het heil van Napoleons tweede huwelijk. Van Gils
doet verschillende pogingen hem los te praten, o.a. in
Parijs.

ge-

In 1810 richtte Napoleon Bonaparte bij keizerlijk decreet een nieuw bisdom 's-Hertogenbosch op, het diocees Bouches du Rhin, dat zich over gedeelten van
een zestal departementen uitstrekte, zonder instemming van de paus, en benoemde de stokoude Petrus
Jacobus de Pauw (die kort daarop stierf) en later
Franciscus van Camp tot bisschop van het bisdom.

Oprichting Collegium Philosophicum
door Willem 1-1825
In 1825 richt Willem I bij koninklijk besluit het Collegium Philosophicum op voor priesterstudenten
ter vervanging van niet van staatswege erkende
humaniora-opleidingen en kleinseminaries. Ook in
Leuven komt er een en wel in het Pauscollege waar
Van Gils eertijds gedoceerd had. Het was een exacte
kopie van het Seminarie Generaal van keizer Jozef
II. Grootseminaries mochten alleen maar studenten
aanvaarden die het Collegium Philosophicum bezocht
hadden. Van Gils deelt de bezwaren van de Belgische
geestelijken tegen het Collegium Philosophicum. Hij
gaat regelmatig naar Mechelen om de daar residerende aartsbisschop De Méan over te halen tot verzet.
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Antonius van Gils op zijn
sterfbed, 1834. Litho
doorMourotencomp,
en uitgegeven door Gebr
Langenhuljzen. (Coll. RAT)

Hiertegen rees verzet door de gelovigen en de meerderheid van de clerus in het bisdom.
In juni 1812 werden Van Gils en IVloser gedagvaard en
naar Mechelen verbannen, waar zij op eigen gelegenheid naartoe mochten reizen, maar de kosten moesten zij wel voor hun rekening nemen, zelfs die van hun
begeleiders. De correspondentie die zij met het thuisfront voerden bevatte talrijke 'versleutelingen', die de
Franse bezetter op een dwaalspoor moesten brengen.
In 1813 was de aftocht van de Franse troepen uit
de Meijerij een feit en daarmee het vertrek van Van
Camp. Hiermee kwam een einde aan de 'Bossche
troebelen'. In 1814 keerde apostolisch vicaris Van
Alphen uit Franse gevangenschap terug. Intussen waren begin 1813 Moser en Van Gils in ballingschap naar
Dyon gegaan en na de val van Napoleon in 1814 keren
beiden terug naar Den Bosch.

Oprichting kleinseminarie
Veebeek-1815
In 1815 wordt het Verenigd Koninkrijk ingericht met
Willem I als koning. Er volgt een relatief rustige periode op het kerkelijk politieke front en Van Gils kan
zich wat meer wijden aan wetenschappelijk werk. In
hetzelfde jaar richt hij het kleinseminarie in kasteel
Veebeek bij Berlicum op (in 1817 voortgezet op het
landgoed Beekvliet bij Sint-Michielsgestel), omdat hij
niet tevreden was over het humaniora-onderwijs in de
Latijnse scholen in het vicariaat Den Bosch. Het kleinseminarie was een nieuw fenomeen en het was het
eerste in de Noordelijke Nederlanden, maar in de komende jaren zouden alle vicariaten volgen. Ook voor
het kleinseminarie wist hij door zijn goede contacten
met de hogere kringen een goede behuizing te vinden.

In september 1825 werd het kleinseminarie in Beekvliet gesloten en de studenten werden meestentijds
vooral geplaatst in de Latijnse scholen en gymnasia
van het bisdom, die van de overheidsmaatregelen
gespaard waren gebleven. Het grootseminarie in kasteel Herlaar leek ten dode opgeschreven, omdat geen
student uit het Bossche vicariaat zich in Leuven aan
het Collegium Philosophicum liet inschrijven. In 1826
was Van Gils ook nauw betrokken bij het 'adres' van
Provinciale Staten van Noord-Brabant aan koning
Willem I met een pleidooi om de besluiten van 1825 op
te schorten. De strijd van Van Gils tegen het Collegium
Philosophicum had succes: in 1830 ging het ter ziele
en werd het gesloten. In 1829 was het kleinseminarie
in Beekvliet al heropend en het kende meteen al een
grote toeloop van leerlingen, evenals het grootseminarie in Herlaar van studenten.

Van Gils sterft-1834
In 1834 sterft Antonius van Gils in kasteel Herlaar,
na een periode van ongeveer vijf, zes jaar waarin zijn
lichamelijke krachten afnamen en hij geestelijk aftakelde. In 1831 werd Philippus van de Ven, oud-student
van Herlaar en jarenlang professor daar, vice-president. Tijdens de ballingschap van Van Gils en Moser in
de jaren 1812-1814 had deze hen samen met de jonge
priester Henricus de Bont clandestien vervangen. Hij
volgde Van Gils na diens dood op. Deze werd na een
kort presidentschap in 1837 opgevolgd door Jacobus
Cuyten die in 1839 de verhuizing van het seminarie
naar Haaren zou managen.

Noten
Van Gils zelf sctireef bij voorl<eur zijn voornaam als AntAonius, hierbij
verwijzend naar het Griekse anthos, dat 'bloem' betekent. Vergelijk
H.J. Allard, Antonius van Giis en de i<erl<elijl(e gebeurtenissen van zijn
tijd. 's-Hertogenbosch 1875, biz. 1 -2. Veel biografische gegevens over
Van Gils zijn ontleend aan dit werk.
De vader Jan van Gils was voerman. De kleine Antonius is waarschijnlijk gedoopt door Ignatius Sprong, lid van de Premonstratenzer orde.
Vergelijk H.J. Allard, Antonius van Gils, in: De Katholiel<e Iliustratie, nr.
40,z.j.,p.313.
J.W.M. Peijnenburg, Van Roomsche zegeningen en paapsche stoutigheden, de geschiedenis van het bisdom van 's-Hertogenbosch
Nijmegen 2009, bIz. 176.

Reuzencultuur schiet wortel in Tilburg,
Udenhout en Berkel-Enschot

Fraans Krèük, Udenhoutse Broederen Willibrordu
Sint'Caecilia van Berkel-Enscho
internationale ambassadeu
Paul Spapens'
'Paul Spapens is schrijver
en cultuuractivist. Hij schreef
o.a. talloze boeken en
ahikelen over Tiiburg.
De reuzen van Venlo Valuas en
Guntrund tijdens de Folklore
Schouw op 21 juli 1929 in
Tilburg. De reuzen passeren
de Heikese kerk. (Foto Henh
Berssenbrugge; colt RAT)

In 2013 vindt in de Europese hoofdstad
Brussel een internationaal congres plaats
over de Europese reuzencultuur. De oorsprong van dat congres heeft Tilburgse
wortels. Bij de organisatie van dit eerste
Europese reuzencongres is de Nederlandse
Reuzenfederatie nauw betrokken. Het ontstaan van deze federatie is voor een flink
deel te danken aan Tilburgse inbreng.

Binnen Europa tellen de Tilburgse reuzen behoorlijk
mee, zoals ze dat ook doen in Nederland èn in Tilburg.
"Bij de T Parade van 2011 liepen onze drie reuzen
voorop. Bij de Heuvelse kerk traden ze uit de stoet
om het défilé af te nemen. Dat w/il toch wel zeggen
dat je in Tilburg in beeld bent", stelt voorzitter Léon
Timmermans van de Stichting Reuzengenootschap
Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout vergenoegd vast.
Dat er tevredenheid in zijn stem klinkt, heeft niet in
de laatste plaats een relatie met de rampspoed die de
stichting in 2011 heeft getroffen. In februari overleed
in Zuid-Afrika plotseling Kees Verbunt, voorzitter van
de stichting en onmiskenbaar trekker van het reuzeninitiatief in de gemeente Tilburg. En in augustus vorig jaar kwam penningmeester Helena Nuliet samen
met haar partner Guus van Hove op een dramatische
manier om het leven in de Verenigde Staten. De veerkracht van de mensen achter de Tilburgse reuzencultuur bleek groot genoeg om in datzelfde rampjaar
2011 twee nieuwe reusjes op de wereld te zetten. Op
28 december feestdag van de Onnozele Kinderen,
werden Koosje-Koosje den volke gepresenteerd. In
de Verbuntzaal van de Nieuwe Koninklijke Harmonie
was onder meer een delegatie uit de Vlaamse plaats
Landen aanwezig. Een jaar eerder dan Oisterwijk,
maar op dezelfde historische gronden, vierde Landen
in 2011 het achthonderdjarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan werden veertien nieuwe reuzen gebouwd, voor elke dorpskern van de gemeente Landen
een. Naar internationale reuzentraditie worden de
veertien in 2012 gedoopt en ingeschreven in het bevolkingsregister De reuzen van Tilburg, Udenhout en
Berkel-Enschot zijn uitgenodigd om op te treden als
peter en meter van twee van de Landense nieuwe
reuzen. "Zulke activiteiten scheppen een stevige band
tussen reuzengemeenschappen. Voor ons betekent
dat een verdere verankering in België, het land waar
de reuzencultuur vandaan komt en waar zo ontzettend
veel reuzen bestaan", aldus Léon Timmermans, die

Brabant wel reuzen, onder meer in Breda bestond dit
fenomeen. Bergen op Zoom had in 1447 een reus en
Antwerpen maakte in 1398 kennis met de stadsreus.
De reuzen waren, althans wat Nederland betreft, een
cultureel exportproduct van de Vlamingen. In ongeveer dezelfde tijd kwam een reuzencultuur van de
grond in Spanje. Dit land en België zijn nog steeds de
reuzengrootmachten van Europa. De eerste reuzen
waren grote poppen waarmee in religieuze processies
hoofdpersonen uit de Bijbel en uit de santenkraam
van heiligen werden verbeeld. De eerste reus van
Antwerpen was dan ook Christoffel, de patroon van
een veilige reis of een veilige oversteek van een water
Om die reden had het aan de Maas gelegen Roermond
in de zeventiende eeuw ook een Christoffelreus, die
bij gelegenheid van 750 jaar stadsrechten in 1982
werd herbouwd. In processies en religieuze spektakelstukken werden reusachtige poppen gebruikt om
boven de massa's ongeletterde mensen uit te torenen.
Zo kon iedereen meekijken. Een populaire reus in die
dagen was Goliath die volgens de bijbelse legende 4,5
meter groot zou zijn geweest.

De reuzen van Venlo Valuas
en Guntrund lijdens de
Folklore Schouw op 21 juli

zich vorig jaar als gevolg van het overlijden van Kees
Verbunt genoodzaakt zag het voorzitterschap van de
stichting opzichte nemen.

Nederlandsche Folklore Schouw
De drie reuzen van Tilburg, Udenhout en BerkelEnschot en de twee kleintjes Koosje-Koosje is een
opmerkelijk cultureel succesverhaal. Immers, de reuzen zijn toch als het ware als culturele Fremdkörper
in de gemeente geïntroduceerd. Dit fenomeen is in
Tilburg blijkbaar zo goed aangeslagen, dat Tilburgse
reuzenbetrokkenen hun stempel drukken op de reuzencultuur in Nederland en in Europa. En dan te bedenken dat Tilburg nauwelijks - of eigenlijk geen
- traditie heeft op het gebied van reuzen. Het staat
vast dat tijdens de Nederlandsche Folklore Schouw
van 1929 op 21 juli van dat jaar de reuzen Valuas en
Guntrund van Venlo als opvallend onderdeel van een
folkloristische optocht door de binnenstad van Tilburg
trokken. Vermoedelijk zijn er toen ook twee Tilburgse
reusjes gemaakt, een initiatief dat een jaar later de
Oisterwijkers inspireerde tot de creatie van eveneens twee reusjes. Wie deze poppen heeft gemaakt
en waar ze zijn gebleven, is onbekend. Er zijn aanwijzingen dat ze tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gesneefd - niet als gevolg van de oorlog, maar gewoon
opgeruimd zoals er in de oorlog en in de jaren daarna
zoveel op de vuilnisbelt van tradities terechtgekomen
is. In 1983 maakte Tilburg opnieuw kennis met het
reuzenfenomeen, toen door het Oranje Comité een
optocht met een aantal Belgische reuzen was georganiseerd. Het ontstaan van een eigen reuzencultuur
voor de gemeente Tilburg was geïnspireerd op het
voorbeeld van Oisterwijk, Moergestel en Heukelom,
die buurdorpen die een paar jaar eerder dan Tilburg
de reuzencultuur in Midden-Brabant introduceerden.
De reuzen van Venlo Valuas
en Guntrund In 2011.
(Foto Ban Kok)

Brabantse reuzencultuur eeuwenoud
In een verder verleden kende het huidige Noord-

Zoals dat met veel meer dingen gebeurde, kreeg de
burgerij vat op dit oorspronkelijk religieus gegeven en
gaf er een profane draai aan: de reus zoals we die nu
kennen en waarvan de reuzen van Tilburg, Udenhout
en Berkel-Enschot representanten zijn, was een feit.
Deze ontwikkeling deed zich het eerst voor in de
Vlaamse steden. Onder andere de gilden omarmden
de reuzen, die soms werden ingezet om de vijand af
te schrikken. Een reusachtige pop van de patroonheilige van een stad werd op de stadswallen geplaatst
in de hoop dat aanstormende legers ervan onder de
indruk zouden raken. De volgende fase in de ontwikkeling was dat reuzen beroemde figuren uit stad, dorp

Reuzen i n

Op koninginnedag 1983 of streek gingen voorstellen, legendarische personen
trok een stoet van Vlaamse en dergelijke. De reus kreeg een symboliek die ook
reuzen door Tilburg tegenwoordig nog volop van kracht is, namelijk een
uitdrukking van de identiteit van de eigenaren - een
(Coll RAT]
vereniging, een dorp, een stad, een wijk, zelfs een
vriendengroep...

Immaterieel erfgoed
De Nederlandse reuzencultuur is in twee fasen vernietigd, tijdens de Reformatie en tijdens de Franse
overheersing. Alleen de reuzen van Venlo, Valuas
en Guntrund die in 1929 tijdens de Nederlandsche
De eerste reuzen van de
Folklore Schouw door Tilburg paradeerden, ontsprongemeente Tilburg op weg gen de dans. Zoals ze in dat jaar en nu nog steeds
naar de doop Vr.n.l.: Peer bestaan, vinden ze vermoedelijk hun oorsprong in de
Paorel (Olstenvijk), Fraans achttiende eeuw. De twee reuzen van Venlo zijn veruit
Kreuk, hieukelomse Mie de oudste van Nederland. Ze worden mogelijk, samen
Sint-Caecilia Enschot, met de reus Jas de Keistamper (1949) van Boxtel,
Gèèselse Ermeiindis
opgenomen op een Nederlandse lijst van immaterieel
(Moergestel) en de erfgoed zodra de UNESCO conventie over dat onderUdenhoutse Broeder De werp door de Nederlandse regering is ondertekend.
reuzen van Oistenwijk. Deze reuzen staan dan als het ware model voor de
Moergestel en Heukelom totale reuzencultuur in Nederland die de laatste jaren
traden op als peter en meter een stevige opmars te zien gegeven heeft. De reuzen
bij de doop (Foto Paul
van de gemeente Tilburg speelden daarbij een belangSpapens)
rijke rol.

Fnmn?

Een vernietiging van reuzen heeft zich ook afgespeeld
in België. De Belgen zijn in de negentiende eeuw begonnen met een herstel. Na de onafhankelijkheid in
1830 had het land behoefte aan zaken waarmee het
zich kon identificeren, reden om het verschijnsel reus
af te stoffen. Een tweede 'boost' maakten de Belgen
mee in 1930 toen ter ere van het eeuwfeest van de
onafhankelijkheid honderden nieuwe reuzen zijn
geschapen. Deze reuzen haakten vaak aan bij vroegere reuzen. Momenteel telt België volgens voorzitter
Johan Vencken van de overkoepelende organisatie
Reuzen in Vlaanderen circa 1500 reuzen, waarvan
500 in Wallonië. Samen met Volkskunde Vlaanderen,
de Vlaamse pendant van het Nederlands Centrum
voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE), wordt
momenteel gewerkt aan een grootschalige inventarisatie van de reuzen in Vlaanderen en Brussel. Het
aantal reuzen in Spanje (met name rond Barcelona)
wordt op 1000 geschat, in Portugal 150, Frankrijk
150, Italië 150, Engeland 50 en zo meer.
Vanuit Europa is de reuzencultuur overgestoken naar
Latijns-Amerika en Canada. Afrika en Azië hebben
autonome vormen van een reuzencultuur De reuzen
vormen een zeldzame pan-Europese cultuur Er bestaan veel uitwisselingen. De reuzencultuur in Europa
brengt mensen nader tot elkaar zonder overheidsbemoeienis. Jaarlijks zijn er in Europa vele tientallen
reuzenoptochten waaraan reuzengroepen uit andere
landen meedoen. De reuzen van Tilburg, Udenhout
en Berkel-Enschot zijn graaggeziene gasten in België
en Noord-Frankrijk. Een nieuw Europees samenwerkingsverband, waarbij het Tilburgse Reuzengenootschap nauw betrokken is, moet de reuzenuitwisseling nóg internationaler maken. Feitelijk kan gesteld worden dat de reuzen van de gemeente Tilburg
aan de vooravond van een Europees cultureel avontuur staan.

Reuzen in Nederland
Blaast Nederland, blaast Tilburg, zijn deuntje mee in
het Europese reuzenwereldje, uitgedrukt in aantallen is het een dreumes. Nederland telt momenteel 26
reuzen: acht in Bergen op Zoom, een in Hulst, een in
Hilvarenbeek, drie in Tilburg, Udenhout en BerkelEnschot (plus twee recente kleine reusjes - KoosjeKoosje), drie in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom
(plus een recent klein reusje), een in Hulst, een in
Friesland (de noordelijkste van Europa), een in Losser
een in Roermond, twee in Venlo, een in Heerlen en
twee in Maastricht. De laatste jaren is er in Nederland
gemiddeld één per jaar bijgekomen. Momenteel is
een reus in aanbouw in Gilze en het is niet uitgesloten dat ook in Goirie een initiatief wordt genomen. De
Nederlandse reuzenpopulatie staat een fikse uitbreiding te wachten nu er in tien plaatsen in Overijssel
eentje wordt gebouwd.

Een Moergestels idee
De drie reuzen van Tilburg, Udenhout en BerkelEnschot zijn ontstaan in een golfje van na 2000. De

gen. Om dat te kunnen doen moesten de inwoners van
de drie gemeenschappen nauw met elkaar samenwerken. Onder de banier van 'eenheid in verscheidenheid' lukte dat formidabel. Tot op de dag van vandaag
is de Stichting Reuzengilde Oisterwijk, Moergestel en
Heukelom een groot succes. De stichting organiseerde al drie vijfjaarlijkse internationale reuzenoptochten
waarvan de laatste twee ieder 50.000 toeschouwers
trokken.

Oranje Comité en Tilburgse Taol

Reuzengezelschap in steen die dit golfje veroorzaakte werd gegooid in
Hiivarenbeel<. V.i.n.r.: IVIoergestel. De culturele Stichting WieKentKunst
Heul<eiomse Mie. Wiiiibrordis nam in 1999 ter gelegenheid van de millenniumwisvan Beri<ei (i) en Sint-Caeciiia seling het initiatief om drie reuzen te bouwen, voor
van Enschot, Udenhoutse Moergestel, Heukelom en Oisterwijk ieder een. De
Broeder, Hiidewaris van principes van de reuzencultuur werden slim ingezet
tiiivarenbeek, Fraans Krèük,
Peer Paorei (OistenNijk)
en Gèèselse Ermeiindis
(Moergestel). (Foto Paul
Spapens)

De drie reuzen van de
gemeente Tilburg op
het Pieter Vreedeplein
tijdens de eerste Tilburgse
reuzenoptocht 2009.
V.i.n.r: Udenhoutse Broeder
Sint-CaeciilaMliilbrordls van
Enschot en Berkel en Fraans
Krèük. (Foto Paul Spapens)

om een plaatselijk ongenoegen ten goede te keren.
In 1997 waren tijdens de gemeentelijke herindeling Moergestel (voorheen zelfstandig) en Heukelom
(voorheen gemeente Berkel-Enschot) bij Oisterwijk
gevoegd. Met name in Moergestel werd het verlies
van de zelfstandigheid als zeer zuur ervaren, niet in de
laatste plaats omdat het werd gevoegd bij Oisterwijk.
Zoals tussen bijvoorbeeld Goirie en Tilburg, Gilze en
Rijen, Berkel en Enschot en... bestaat er tussen
Oisterwijk en Moergestel een oude animositeit - pik
en pook. De introductie van de reuzencultuur moest
daar verandering in brengen.
Bij de ontwikkeling daarvan werd vastgesteld dat een
reus, waar ook in Europa, de identiteit van een gemeenschap uitdrukt. Dat ging dus ook op voor de reuzen van Oisterwijk (Peer Parel), Moergestel ( G è è s e l s e
Ermeiindis) en Heukelom (Heukelomse Mie). Deze
reuzen moesten samen worden gebouwd en daarna
samen worden beheerd en letterlijk worden uitgedra-

Het Oisterwijks concept werd een-op-een door
Tilburg overgenomen - Tilburg dat als gevolg van de
gemeentelijke herindeling van 1997 was uitgebreid
met Udenhout en Berkel-Enschot en ook in die dorpen stond menigeen raar te kijken. Het idee werd in
2003 omarmd door het Oranje Comité en de Stichting
Tilburgse Taol. Onder leiding van Léon Timmermans
namens het Oranje Comité en Kees Verbunt (Stichting
Tilburgse Taol) werd begonnen met de verwezenlijking. Dat ging tamelijk soepel, waarbij in gedachten moet worden gehouden dat Tilburg, Udenhout
en Berkel-Enschot te maken kregen met iets totaal
nieuws. Net als in de gemeente Oisterwijk moesten
vrijwilligers worden gevonden in alle drie de kernen.
Tussen hen moest een alliantie worden gesmeed, hetgeen zeer goed is gelukt. Er is door de initiatiefnemers
veel aandacht besteed aan goede communicatie, zodat de reuzen langzaam maar zeker een bekend gegeven werden.
De eerste door de Stichting Reuzengenootschap georganiseerde optocht in 2009 - als onderdeel van
'200 jaar Tilburg'- is in deze ontwikkeling een grote
stimulans geweest. Voorzitter prof. dr Arnoud-Jan
Bijsterveld van de Stichting Tilburg 2009 noemde de
reuzenoptocht een van de meest geslaagde onderdelen van de jubileumfestiviteiten; het reuzenevenement
mocht wat hem betreft wel vaker georganiseerd worden. Reuzenoptochten zijn echter zeer kostbaar door
de transportkosten van mensen en materieel.

Naamgeving drie nieuwe reuzen
De Tilburgse reus ging Fraans Krèük heten. De naam
'Fraans' herinnert aan Frans Verbunt, het prototype
van een Tilburger In België is het zeer gebruikelijk
om een reus naar een plaatselijk bekend personage
te noemen. Nadat Frans Verbunt in 2002 was overleden, ontstond het idee om een monument voor
hem op te richten. Het geld daarvoor ontbrak, maar
een naar hem genoemde en gemodelleerde reus was
een aantrekkelijk alternatief. Zijn weduwe Nel en hun
kinderen zijn nauw betrokken bij de activiteiten van
het Reuzengenootschap. 'Krèük' is een verwijzing
naar de spot- en geuzennaam Kruikenzeiker van een
Tilburger De reus Fraans Krèük, gekleed in een kiel
als een textielarbeider draagt ter hoogte van het kruis
een kruik als attribuut.
De Udenhoutse reus ziet er uit als een pater Hij stelt
dan ook de Udenhoutse Broeder voor 'Broeder' heeft
een tweeledige betekenis. In Udenhout zijn verschil-

gevolgen was dat het staal van de eerste reuzen werd
vervangen door het veel lichtere aluminium.
Tijdens Koninginnedag 2008 konden de drie nieuwe reuzen worden gepresenteerd in het Leijpark.
Meteen dat eerste jaar al waren er optredens in binnen- en buitenland en dat is zo gebleven - de reuzen
van Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot hebben zich
ontwikkeld tot reusachtige ambassadeurs van de gemeente Tilburg. In 2009, ter gelegenheid van de eerste reuzenoptocht, schreef de organisatie geschiedenis door in Tilburg het eerste landelijk reuzencongres
te organiseren. Naar dit voorbeeld wordt in 2013 in
Brussel het eerste Europese reuzencongres gehouden.

Succesfactoren

Frits de Kok van de Stichting
Reuzengenootschap
presenteed Koosje-Koosje
op 28 december 2012
in de Nieuwe
Koninkiijke Harmonie
(Foto Paui Spapens)

lende instellingen voor mensen met een beperking.
Er werken vele mensen in de zorg. Naast de religieuze term broeder werd ook een verpleger broeder
genoemd. In het genootschap van de Udenhoutse
Broeder wordt jaarlijks een man of een vrouw opgenomen die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de
Udenhoutse gemeenschap.
De reus van Berkel-Enschot is behoorlijk onderscheidend omdat hij een dubbele kop heeft, een Januskop.
De ene kant toont Sint-Caecilia, patrones van Enschot, de andere kant Willibrodus, van Berkel. Tot
1997 vormden Berkel en Enschot weliswaar een gemeente, maar echt boteren tussen de inwoners deed
het niet. Er zat dus niets anders op dan de reus van
Berkel-Enschot twee gezichten en dus twee namen te
geven.

Eerste drie reuzen verbrand
Met veel kunst en vliegwerk kwamen de drie reuzen tot stand - er moest met minimale middelen iets
groots (letterlijk) tot stand komen. Ronny Vreeman,
echtgenote van de toenmalige burgemeester Ruud
Vreeman, was bereid het beschermvrouwschap op
zich te nemen. Ze heeft zich daar tot op heden met
verve van gekweten. In maart 2007 waren ze dan
toch klaar Ze stonden opgeslagen in de Lourdeskerk
voor een eerste kennismaking met het publiek tijdens Koninginnedag. In de nacht van 11 op 12 maart
brandde de aan de eredienst onttrokken Lourdeskerk
Kees Verbunt (1945-2011) af. De drie kakelverse reuzen gingen in vlammen op.
voorzitter van het Tiiburgse Nog dezelfde dag werd besloten tot herbouw. De nood
Reuzengenootschap op het werd een deugd. Gaande de bouw van de eerste drie
Pieter Vreedepiein tijdens de reuzen was er veel technische kennis opgedaan, keneerste reuzenoptocht van nis die overigens door de leden van het reuzengenootTilburg op 17 mei 2009 Op schap ter beschikking is gesteld voor de bouw van de
de achtergrond reus Fraans reuzen van Hulst en Gilze en van Overijssel. De kennis
Krèük. (Foto Paul Spapens) werd toegepast in de drie nieuwe reuzen. Een van de

Het succes van de introductie van de reuzencultuur
in de gemeente Tilburg kent een aantal vaderen. Van
onschatbare waarde zijn de trekkers geweest die geloofden in hun missie en tientallen vrijwilligers wisten mee te krijgen. Zonder deze vrijwilligers was het
nooit gelukt en zijn ze gedoemd te sterven. Er is een
krachtige groep gegroeid met visie. De twee kleine
reusjes Koos-Koosje bijvoorbeeld zijn bedacht om een
jeugdbeleid te kunnen ontwikkelen. De derde factor
heeft te maken met de tijdgeest - juist nu zijn mensen op zoek naar hun wortels, hun identiteit, naar het
antwoord op de vraag 'wie ben ik'. Daarin passen de
reuzen perfect - ze verbeelden op een bijzondere manier de Tilburger, de Udenhouter en de Berkelse en de
Enschotse mens.
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Heikese kerk
Meer dan stenen alleen
Joost Op 't Hoog*

'Joost Op 'Hoog is
i<unsthistoricus en
beleidsmedeweri<er
monumenten en beeidende
i<unst bij de gemeente
Tiiburg. Hij pubiiceerde
eerder in 'Tiiburg'.

In de laatste maanden van 2011 verschenen er vrijwel gelijktijdig twee publicaties
waarin de Heikese kerk in Tilburg centraal
staat.^ Historicus Gerard Steijns en kunsthistoricus Joost van Hest bundelden, meer
dan twintig jaar nadat zij in het tijdschrift
Tilburg een themanummer aan de kerk
hadden gewijd, hun krachten nogmaals in
een prachtig verzorgd boek dat geheel aan
Tilburgs hoofdkerk is gewijd en dat beslist
iets toevoegt aan wat er al bekend was over
het kerkgebouw.^
Het Noordbrabants Historisch Jaarboek besteedt ruim
aandacht aan historische kerkbeglazing. In Nederland
en België. Joost van Hest w/ijdt daarin een uitvoerig artikel aan de iconografie en de sociale achtergronden van de kerkvensters van de Heikese kerk
en brengt die in verband met de invloed die priester/
kunsthistoricus Xavier Smits (1876-1937) bij de samenstelling en inhoud ervan gehad heeft. Smits' leven
blijkt tevens een in hoge mate illustratieve doorkijk te
bieden naar de hoogtijdagen van de katholieke verzuiling in Zuid-Nederland. Daarmee wordt ook een tipje
van de sluier opgelicht rondom de ontstaansgeschiedenis van prestigeprojecten als de oprichting van de
Katholieke Universiteit Nijmegen en het Bisschoppelijk
Museum in 's-Hertogenbosch.^

loüsl van Hest en C.erard Steijns

De Heil<ese kerlt i n T i l b u r g :
geschiedenis, g e b o u w
en inventari-s

Met het boek Bewijs van ontwaakten kunstzin worden de reeds in 1990 verzamelde gegevens over het
kerkgebouw en zijn geschiedenis nog eens op een rijtje gezet en aangevuld met informatie uit in de jaren
na 1990 over het gebouw verschenen publicaties en
theorieën. Het handzame boek met harde omslag is
door Sander Neijnens aantrekkelijk en overzichtelijk
vormgegeven. In de opmaak van de pagina's is een
duidelijke relatie herkenbaar met het ook door Neijens
vormgegeven laatste deel van de Tilburgse Historische
Reeks, deel 16. Erg handig en informatief zijn de in
overzichtelijke kaders geplaatste korte biografieën
van de verschillende hoofdrolspelers in de vele verhalen die over de kerk verteld worden. Prettig is ook
dat het notenapparaat in de marge van de pagina's
naast de tekst is opgenomen. Dit alles komt de leesbaarheid zeer ten goede. Het boek is voorzien van een
overvloed aan prachtig illustratiemateriaal. Veel van
de nieuwe foto's zijn van de hand van fotograaf Jan
Stads terwijl de beeldresearch bij Ronald Peeters in
vertrouwde handen is. Toch was het prettig geweest
wanneer ervoor gekozen zou zijn om bij de beschrijving van de interieurelementen met plattegrondjes te
werken waarop diezelfde elementen zijn ingetekend
zodat het boek ook in een praktische rondgang door
het gebouw als een handzame kerkgids zou kunnen
dienen, maar dat zijn details.
Het door de nieuw opgerichte parochie De Goede
Herder uitgegeven boek is opgebouwd uit drie delen:
"De geschiedenis van de parochie Tilburg 't Heike"
door oud-archivaris Gerard Steijns, "Het kerkgebouw
en zijn voorganger"door beide auteurs en "Inrichting
van de waterstaatskerk" door Joost van Hest. Met
name het derde hoofdstuk over de kerkinrichting bevat veel nieuwe informatie. Dat wil niet zeggen dat de
lezer de eerste twee hoofdstukken maar over moet
slaan, want ook die bieden meer dan genoeg wetenswaardigs en nieuws over de wordingsgeschiedenis van de parochie en daarmee ook van het kerkelijk
landschap van Tilburg. Ook de beschouwingen over
het kerkgebouw en de in 1894-1995 doorgevoerde
vergotisering van het exterieur van het waterstaatsgebouw geven een boeiende doorkijk naar de ontwikkeling van de architectuursmaak, de stijldilemma's bij
de keuze voor de te benutten vormentaal en het voor
die tijd kenmerkende groeiende zelfbewustzijn van
het katholieke deel van de bevolking.

wikkelingen in en rond het kerkgebouw en de laatste
ontwikkelingen op het gebied van de parochiereorganisatie, waarmee dit boek met recht een actueel
document over Tilburgs belangrijkste kerk mag heten
dat tevens als kerkgids kan dienen. Daarmee zal zeker
niet het laatste woord over het kerkgebouw geschreven zijn, want er resteren nog genoeg onderzoeksvragen die in het kader van dit boek nog niet beantwoord
konden worden. Archeologisch en bouwhistorisch
onderzoek om en in het kerkgebouw zou bijvoorbeeld
nog veel duidelijk kunnen maken over de vroegste
bouwfases van de kerk. Daarmee kan de geschiedschrijving van de Heikese kerk nog een beetje completer worden dan ze nu door dit zeer aan te bevelen
boek al is.

In 1923 schonken de
ijzedabrlkant Petrus Eras en
zijn vrouw Johanna Blomjous
ditPozenkransraam. De
jaadallen venvijzen naar hun
zilveren huwelijk.
(Foto Jan Stads)

De uit Tilburg afkomstige in Nijmegen opgeleide
kunsthistoricus Van Hest had zich met eerdere publicaties over kerkinventarissen van de Lambertuskerk
in Udenhout, de Heikese en Goirkese kerk in Tilburg
en de eveneens in Tilburg gelegen kapel van de Rooi
Harten al gemeld als dè specialist op dit vlak. Die expertise wordt ook met deze publicatie nog eens onderstreept.

Toch is het vooral het derde hoofdstuk dat door zijn
inhoud en omvang vernieuwend is. Niet alleen worden
de bijzondere inventarisstukken van het kerkgebouw
uitvoerig beschreven en in beeld gebracht. Ook de
voor steeds meer mensen vaak mysterieuze betekenis
of iconografie van het voorgestelde wordt toegelicht
en in een historisch kader geplaatst. De wijze waarop
dat gebeurt, is echter de opmaat voor een verhaal
dat veel verder gaat dan dat van de objecten die beschreven worden. De auteur gebruikt hier de plaatsing
tussen 1902 en 1923 van een veertiental ramen met
de tegenwoordig niet meer alledaagse rozenkransthematiek als brug naar de context van de raamserie.
Het verhaal van de inventaris verwordt daardoor ook
tot het verhaal van de personen die bij de plaatsing
of totstandkoming betrokken waren en is behalve
een stukje devotiegeschiedenis een schets van de levens en onderlinge verbondenheid van de bovenlaag
van de Tilburgse samenleving waarover Cor van der
Heijden al eerder schreef.'' Op zich is het verhaal over
de schenkers van de ramen en hun onderlinge relaties niet alleen typisch voor Tilburg aan het begin van
de twintigste eeuw en is het een terugkerend thema
in meer tijden en plaatsen. Het is echter zonder meer
de verdienste van dit boek dat het dat verhaal op een
wel zeer inzichtelijke en toegankelijke manier voor
de Tilburgse situatie illustreert. Het kunsthistorische
aspect wordt daarbij zeker niet uit het oog verloren
want de geschiedenis van de belangrijkste inventarisstukken is tevens die van hun makers met daaronder
voor de kerkelijke kunst in Zuid-Nederland belangrijke
namen als de Antwerpse kunstschilder Jean-Baptiste
Anthony, de Bossche beeldhouwer Hendrik van der
Geld en het Roermondse glasatelier Nicolas. Ook hun
wel en wee komt uitgebreid aan bod.
Verder is er kort aandacht voor de naoorlogse ont-

Het artikel in het Noordbrabants Historisch Jaarboek over de invloed van Xavier Smits op de Rozenkransramen in de Heikese kerk is er vooral een voor
de specialisten op de gebieden van kunsthistorie,
historie en kerk- en devotiegeschiedenis. Het biedt
een uitvoerig iconografisch verhaal over de achtergronden, de inhoud en de wordingsgeschiedenis van
de 14 ramen in de Heikese kerk. Het rozenkransthema
was vooral in de decennia rond 1900 erg populair
Daarnaast is deze studie niet alleen een kunsthistorisch inhoudelijk verhaal geworden maar is er alle
ruimte voor ook een historisch en cultuurhistorisch
verhaal in samenhang met dat van de boeiende levenswandel van een gedreven priester/kunsthistoricus. Een ongetwijfeld door de redactie beoogde
bijkomstigheid is dat het artikel van Joost van Hest
voorafgegaan wordt door een artikel van Bert Mattijs
over de glasramen in de Sint-Gummaruskerk van Lier,
een van de absolute hoofdwerken van de Brabantse
Gotiek. De ramen in Lier geven een fantastisch en
kwalitatief hoogwaardig overzicht van de glasschilderkunst vanaf het midden van de vijftiende eeuw
tot nu. Ook Mattijs kiest voor een benadering waarbij
niet alleen de iconografie van de ramen belangrijk is
maar waarbij ook ruim aandacht wordt geschonken
aan de veranderende maatschappij, de schenkers en
de makers van de glasramen. Al met al een welkome
pendant voor het artikel over de ramen van de Heikese
kerk.
De bespreking van de Rozenkransramen die inhoudelijk te splitsen zijn in vijf Blijde Geheimen, vijf Droevige
Geheimen en vier Glorievolle Geheimen is zeer uitvoerig. Het gegeven dat er geen venster meer over was
voor de verbeelding van het vijfde Glorievolle Geheim
geeft nog maar eens aan dat er ook in een zorgvuldig
gepland proces als de totale kerkdecoratie nou eenmaal was, ruimte was voor onconventionele oplossingen. Daarmee kreeg het vijftiende geheim een verwij-

zing in een reliëf van het Maria-altaar. Fascinerend is
verder de constatering dat er ondanks ruim beschikbare archiefstukken nog veel vragen overblijven over
wie de schenkers nou precies waren. Bij drie van de
ramen viel daarover ook nu niets meer te achterhalen
en ook dat zegt weer iets over de religieuze praktijk
van die tijd en de devotie van de schenkers.
De levenswandel van Xavier Smits en zijn soms zeer
gedetailleerde bemoeienis met de inhoud van de
Tilburgse kerkramen en het daarop voorgestelde zijn
in hoge mate illustratief voor de decennia waarin het
Rijke Roomse Leven tot volle wasdom kwam. Hoewel
ook na deze publicatie onduidelijkheid blijft bestaan
over de precieze plannen die mgr A.F. Diepen had
met Smits die eindigde als pastoor in het bescheiden
Reek, wordt wel duidelijk hoe groot het belang was
dat het Bossche bisdom hechtte aan de oprichting van
de Katholieke Universiteit Nijmegen in 1923 en welke
rol en welk belang men aan de religieuze kunst wilde toekennen. Uiteindelijk werd Smits niet de eerste
hoogleraar kunstgeschiedenis in Nijmegen maar werd
hij, na ruim betrokken te zijn geweest bij de opzet van
het Bisschoppelijk Museum, in 1929 wel benoemd tot
de eerste conservator daarvan. Zeker in die tijd een
niet geringe eer
Het Noordbrabants Historisch Jaarboek biedt met
twee artikelen over kerkbeglazing een welkome aanvulling op datgene wat al in het boek over de Heikese
kerk wordt geboden. De inhoud van beide artikelen zal
weliswaar eerder een publiek van kenners aanspreken, maar dat maakt de inhoud waarin de beglazing in
een brede maatschappelijke context wordt getrokken
beslist niet minder relevant.

met de publicaties over de Heikese kerk aandacht
gevraagd voor het vaak over het hoofd geziene gegeven dat het zeker niet alleen de stenen zijn waarmee
een gebouw is opgetrokken die voor de waardering
ervan van belang zijn. Vrijwel altijd heeft een kerkgebouw ook een inventaris die niet alleen over een bepaalde kunsthistorische waarde beschikt, maar die
daarnaast ook getuigt van de devotie, de verbondenheid en achtergrond van parochianen en de schenkers ervan. Verhalen die niet verloren zouden mogen
gaan, maar die helaas nog slechts voor weinig van de
Tilburgse kerken geschreven en bekend zijn. Als het
mogelijk is om in de nabije toekomst voor meer kerken een goed overzicht van de parochiehistorie, het
gebouw en de kerkinventaris te maken, dan zal dat de
keuze over wat wel of niet behouden kan worden een
stuk vereenvoudigen en ook de bijzondere kwaliteiten
van de kerkinventarissen en de achtergronden van
hun ontstaan op een goede manier onder de aandacht
brengen. Wat betreft de Heikese kerk zijn Van Hest en
Steijns daarin op een aantrekkelijke, toegankelijke en
leesbare manier geslaagd. Een voorbeeld dat hopelijk
navolging zal vinden. Beide auteurs verdienen dan ook
de complimenten voor de wijze waarop zij ook de verborgen verhalen achter de verschijningsvorm van de
Heikese kerk in beeld hebben gebracht.

Noten
1

zin'. De Heii<ese i<eri< in Tiiburg: geschiedenis gebouw en inventaris
(Tilburg, Parochie De Goede Herder, 2011), 120 bIz., ISBN 978-90818326-0-1. Joost van Hest, 'Xavier Smits en de Rozenl<ransramen
van de firma Nicolas in de Heikese kerk in Tilburg. Kerkramen als uiting van devotie en sociale positie in het eerste kwart van de twintigste
eeuw', in: Noordbrabants Historisch JaarboePiZS, 2011, pp. 101 -149.
2

Het fusieproces dat parochies in het bisdom van 'sHertogenbosch momenteel doormaken, zal in de komende jaren leiden tot de sluiting van een fors aantal
kerkgebouwen. Een vooralle betrokkenen pijnlijk proces. De nieuwe publicaties over de Heikese kerk, die
in Tilburg gelukkig als een onomstreden te behouden
monument geldt, voorzien de actualiteit van deze ontwikkeling van een nog extra dimensie. Want, los van
de vraag welke kerkgebouwen er gehandhaafd kunnen blijven, al dan niet met een nieuwe functie, wordt

Joost van Hest en Gerard Steijns, 'Bewijs van ontwaal<ten liunst-

G.J.W. Steijns en J. van Hest, 'De kerk van het Heike', in: Tilburg, tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur VIII (1990), nr. 3.
pp.63-94.

3

De Katholieke Universiteit Nijmegen werd in 1923 opgericht. In 2004
verandert de universiteit haar naam in Radboud Universiteit Nijmegen.
Het Bisschoppelijk Museum werd in naam eveneens in 1923 opgericht. Op enkele uitzonderingen na is de collectie in bruikleen gegeven
aan het Museum voor Religieuze Kunst in Uden.

4

C. van der Heijden, 'De Tilburgse elite aan het begin van de twintigste
eeuw; een momentopname', in: Tilburg, tijdschrift voor geschiedenis,
monumenten en cultuur XVII (1999), nr. 3, pp. 59-71.

Tilburg kort
Tilburg signalement LXXII
André van Amelsvoort, De Brabantse familie Vander Amervoirt 1300-2000 (SchoorI,
Uitgeverij Pirola, 2012), 2 delen; deel 1
(tekst en ca. 5500 voetnoten); deel 2 (uitgebreide namenindex, kwartierstaat met
separate namenindex en nog wat kleinere
bijlagen), totaal 1358 p., ISBN 978 90 6455
6937, € 75 excl. eventuele verzendkosten
(ad € 11) verkrijgbaar bij auteur (ajvanamelsvoort@gmail.com).
De geschiedenis van de familie Van der
Amervoirt begint in Moergestel ca. 1300,
verplaatst zich in de veertiende en vijftiende
eeuw naar Berkel en Udenhout. Vanaf 1500
zijn de Van der Amervoirts hoofdzakelijk in
Tilburg te vinden. Van daaruit ontstaan later ook familietakken in o.a. Loon op Zand,
Goirie en Oisterwijk. Door de relatief kleine
populatie van Tilburg gedurende de periode
1500-1800 zijn er dwarsverbindingen met
alle bekende Tilburgse families (zoals De
Beer Van Beurden, De Bont, Van Gorp, Van
Heijst, Mutsaerts, Smolders etc.).
Sara Bidaoui, Mijn stad mijn huis (Tilburg,
2012), € 5 .
Debuut gedichtenbundel van de 15-jarige
kinderstadsdichter van Tilburg 2011.
Theo Cuijpers e.a. (red.), 'Ge wordt geïnviteerd naar Oisterwijk te komen'.
Geschiedenis van natuur en toerisme in
Oisterwijk (Oisterwijk, Heemkundekring Het
Kwartier van Oisterwijk, 2011), 208 bIz., met
DVD, ISBN 978-90-809127-0-0, € 24,50.
Tilburg passim.
Henk Erinkveld, Nan Paffen, Paul Spapens,
Jan Stads en Jelle Wind, PeerkePad II
Tilburg naar Wittem v.v Fiets & Wandel
(Tilburg-Wittem, Redemptoristen Wittem,
Pix4Profs uitgeverij, 2011), 258 bIz., ISBN
9789460320408, € 1 6 , 9 5 .
In 2009 verscheen PeerkePad, een wandelglds van Wittem in Zuid-Limburg naar
Tilburg. De route was in beide richtingen
beschreven. Honderden wandelliefhebbers
hebben de tocht gemaakt. Dit succes mondde uit in PeerkePad II. Hierin staat opnieuw
een wandelroute. Nu is de hoofdroute zuidwaarts: van Tilburg naar Wittem. Waar nodig
is de route aangepast aan veranderde omstandigheden.
PeerkePad II bevat tevens een fietsroute, die
vanuit Tilburg als het ware een 'acht' maakt
naar Wittem en weer terug naar Tilburg

Kirsten Hannema en Hans Ibelings (red.).
Bouwen aan de stad: Pieter Vreedeplein,
Tilburg. Construir La Cuiudad: Pieter Vreedeplein, Tilburg (Deadline Industry, 2010), 132
bIz., ISBN/EAN 978-90-815615-1-8.
Project van Bonnel i Gil Arquitectes, Bedaux
De Brouwer Architecten en Ellerman Lucas
van Vugt.
Ton Haselbekke en Emmanuel Naaijkens,
55 jaar hart voor kinderen. Jubileumboek
Beatrix College (Tilburg, Beatrix College,
2011), 90 bIz. lnfo@beatrixcollege.nl
Ton Kappelhof, 'Beleid met betrekking tot
de volksgezondheid in de Meijerij van 'sHertogenbosch in de achttiende eeuw', in:
Bijsterveld, A.J.A. e.a. (red.). Noordbrabants
Historisch Jaarboek, deel 28 (2011), p. 5175.
Tilburg en Hilvarenbeek passim.
Joke Knoop, Het leven is een carrousel
Over leven en werken van vader Huub en
zoon Jacques de Leeuw (Gilze, Uitgeverij
De Vrijbuiter 2011), 168 bIz., ISBN 978-90378-2947-1, € 1 2 , 5 0 .
Kitty de Leeuw, Leven met de dood. 25 jaar
Crematorium Tilburg en Omstreken (Tilburg,
Drukkerij Gianotten BV 2009), 178 bIz.,
ISBN 978-90-9024907-0.

Paul Spapens, Driekoningenzingen. Van legende tot levend erfgoed (Bellen, Pharos uitgevers, 2011), 96 bIz., ISBN 978-90-7939936-9, € 1 4 , 9 0 .
Het Driekoningenzingen is een eeuwenoude
traditie. Op 6 januari trekken kinderen in het
zuiden van Nederland, waaronder Tilburg, en
in Vlaanderen langs de deuren. Ze zijn verkleed als de Drie Koningen Gaspar, Balthasar
en Melchior en ze zingen bedelliedjes. Het
Driekoningenzingen is een levende vorm van
immaterieel erfgoed, maar het voortbestaan
van deze traditie loopt gevaar.
Björn Staps, Stromend Geluk: Aquarium
ürlental (Haarlem, 99 Uitgevers, 2012), 96
bIz., ISBN: 978-90-78670-21-6, € 19,50.
Charles Vergeer De glans van oud ijzer
Hommage aan Cornelis Verhoeven (Tilburg,
Brandon Pers, 2011), € 17.
Met citaten van Cornelis Verhoeven en met
foto's van 15 kunstwerken van Jeanne
Schouten geïnspireerd door het werk van
Verhoeven. Oplage 200 ex., Brandon Pers
Tilburg, uitgave nr 59.
Ad Vorselaars, Van Adriaenssen en Adrianus
Vorselaars. Een speurtocht naar de familie
Vorselaars{IWburg, 2012), 267 bIz.,
€ 29,95. Informatie: advorselaars@home.nl

Ronald Peeters
Ronald Peeters en Gerard Steijns, Het
Paleis-Raadhuis in Tilburg. Koning Willem
II, stadsbestuur Vincent van Gogh (Tilburg,
Stadsmuseum Tilburg / VVV Tilburg, 2012),
48 bIz., ISBN 978-90-77643-13-6. Stadsmuseum Tilburg Cahier 13. € 5,95.
Ineke van Pelt en Josefien Wouters,
Culturele Derby Breda Tilburg, Tilburg Breda
(Tilburg, 2011), 60 bIz., ISBN 978-90816856-0-3.
Ed Schilders, 25 jaar Tilburgse Revue
1986-2011. Voor Tilburgers, door Tilburgers
(Tilburg, Stichting Tilburgse Revue, 2011),
180 bIz., ISBN 978-90-818169-0-8. € 25.
Johan Soetens, 111 jaar Catalonië. Kroniek
van een familiebedrijf Van verpakking van
glas naar glasverpakking (Amsterdam, De
Bataafsche Leeuw, 2011), 76 bIz., ISBN
978-90-6707-6616.
Jet Maas en Paul Spapens, Driekoningenzingen. 25 Driekoningenliedjes met toelichting en muziek (Bellen, Pharos Uitgevers,
2011), 76 bIz., € 5. Verkrijgbaar bij de VVV
in Tilburg.

Het leven is een carrousel
Het Leven is een carrousel, geschreven door
Joke Knoop, belicht leven en werk van twee
Tilburgse ondernemers: vader Huub (19071989) en zoon Jacques de Leeuw (1933).
Het boek beschrijft niet alleen hoe Jacques
de Leeuw zich heeft ontpopt van vaders
loopjongen en startend zakenman met vijfhonderd gulden tot een geslaagd ondernemer rnaar ook hoe vader en zoon eikaars
concurrenten zijn geweest, in eikaars vaarwater hebben gezeten en hoe tussen de
twee soms een bijna mythologische machtsstrijd heeft gewoed. Knoop kon de emoties
van vader Huub de Leeuw in zijn eigen woorden weergeven dankzij diens dagboek. Van
1945 tot 1983 noteerde hij zijn waarnemingen, gevoelens en twijfels in een dagboek.
Daarin haalt hij soms bitter en onverhuld uit
naar zijn zoon, van wie hij te weinig erkenning ervaart. De zoon heeft in een serie interviews met de schrijfster niet alleen over
de ups en downs van zijn leven gesproken,
maar ook gereageerd op de emoties, uitvallen en complimenten van zijn vader Ze trokken ook samen op tegen iedere vijand van
buiten.

Jacques de Leeuw is oprichter van Audax in
Gilze en momenteel actief als voorzitter van
de Raad van Commissarissen van dit bedrijf.
Dit concern richt zich op het uitgeven, importeren, verspreiden en verkopen van printmedia en aanverwante producten. Wekelijks
brengt het bedrijf meer dan drie miljoen tijdschriften en kranten naar ruim 11.000 verkooppunten in Nederland en België en haalt
het de retouren op. Audax had eind 2010 een
omzet van bijna 400 miljoen euro met een
personeelsbestand van 1.120 fte's. Jacques
de Leeuw is ook de man achter de Stichting
Jacques de Leeuw, een fonds voor goede
doelen.
Joke Knoop, Het leven is een carrousel.
Over leven en werken van vader Huub en
zoon Jacques de Leeuw (Gilze, Uitgeverij
De Vrijbuiter, 2011), 168 bIz., ISBN 978-90378-2947-1. € 1 2 , 5 0 .

fraaie wijze vastgelegd. Een mooi document,
dat visueel én cultuurhistorisch interessant is.

Jeroen Ketelaars
Björn Staps, Stromend Geluk: Aquarium
Oriental (Haarlem, 99 Uitgevers, 2012),
96 bIz., ISBN: 978-90-78670-21-6, €
19,50.

Restaurant Peking, (foto Björn Staps)
Het Chinese restaurant is inmiddels ingehaald door onder meer Japanse concurrenten, wokrestaurants en andere concepten. Daardoor gingen de deuren op slot en
belandde het interieur op de schroothoop.
Interieur dat voor de vele Nederlandse klanten inmiddels een vertrouwd beeld was gaan
vormen en dat onder andere uit porseleinen vazen en papieren lampions bestond.
En natuurlijk het aquarium, dat in zowat elk
Chinees restaurant te vinden moet zijn (geweest).
Over dat curieuze fenomeen verscheen onlangs een bijzonder boek van de uit Tilburg
afkomstige fotograaf Björn Staps (1975).
Bijzonder want waar de ontelbare klanten van 'de Chinees' nooit stil stonden bij
dat aquarium en waarom dat er nu eigenlijk
stond, deed Staps - sinds enige tijd woonachtig in Oisterwijk - dat wel. En uitgebreid
ook. Hij reisde namelijk jarenlang het hele
land af en legde de aquaria die hij tegenkwam met zijn camera vast.

De glazen bakken in de eetgelegenheden
Tijdsciiriftenkiosk Lectura in de Zomerstraat van blijken dan ook méér te zijn dan alleen deco1939-1963 in bezit van Huub resp. Jaques de ratie, zo valt te lezen in de bijdrage van Timo
Leeuw. Foto 1951. de Rijk (hoogleraar Design Cultures aan de
Vrije Universiteit Amsterdam): de meeste
Stromend Geluk Chinese restaurants waren 'door de eigenaren geselecteerd volgens de inzichten van
Voor de trouwe fans moet het een schok zijn
Feng Shui, die een harmonieuze ligging van
geweest: Wah Sing stopte ermee. Die boodhet restaurant nastreeft. Ook de vissen en
schap kwam nota bene niet lang nadat de
het aquarium staan symbool voor het leven
zaak nog hoge ogen had gegooid: Wah Sing
en brengen volgens Feng Shui geluk en voorwas het op één na beste Chinese restaurant
spoed.'
van ons land. Tot die conclusie kwam de
Consumentenbond in 2010. Maar kort daarna kwam dus het bericht dat de bejubelde
zaak aan het Wagnerplein in Tilburg-Noord
het voor gezien hield. Stoppen op het hoogtepunt, zeg maar.
En daarmee schaarde het bedrijf zich in de
lange rij van Chinese restaurants die er de
laatste jaren een punt achter hebben gezet.
In de jaren zestig en zeventig van de vorige
eeuw schoten dergelijke etablissementen
nog als paddenstoelen uit de grond, maar die
tijd is al lang voorbij.

Een selectie van de foto's die Staps maakte, werd opgenomen in zijn boek Stromend
Geluk: Aquarium Oriental. Tal van plaatsen
komen er in voor en zeker ook Tilburg, waar
de fotograaf zo lang woonde, naar school
ging, studeerde, doceerde en exposeerde.
Zo zijn de aquaria van 'Tilburgse Chinezen'
als Po-Kan, Peking, Tal Yang, Chinese Muur
Kin Wah, Hong Kong en natuurlijk Wah Sing
erin terug te vinden. Met zijn publicatie heeft
Staps inmiddels wegstromend erfgoed op

Tentoonstelling over lepra in
Peerke Donders Paviljoen Tilburg
Op 14 april werd in het Peerke Donders
Paviljoen in Tilburg-Noord een tentoonstelling geopend over lepra (melaatsheid). De
Tilburgse missionaris Peerke Donders werkte 27 jaar onder de melaatsen in Suriname.
Als basis onder deze expositie dient een
nieuw boek van schrijver Paul Spapens en
fotograaf Jan Stads. Zij stelden een boek samen met levensverhalen van ex-leprapatiënten in Suriname.
Voor het Peerke Donders Paviljoen is dit een
zeer belangrijke tentoonstelling. Met deze
expositie wordt immers aandacht besteed
aan de kern van het werk waarmee Peerke
Donders wereldwijd een beroemdheid is
geworden. Deze tentoonstelling biedt voor
de eerste keer inzicht in de relatie tussen
Peerke Donders en melaatsheid.
Met de tentoonstelling wordt aangehaakt bij
het thema van het Peerke Donders Paviljoen,
namelijk de zeven werken van barmhartigheid. De zieken verzorgen is er daar een van.
In het Peerke Donders Paviljoen worden de
werken van barmhartigheid gepresenteerd
als een universele waarde van medemenselijkheid.
De hoofdmoot van de tentoonstelling wordt
gevormd door de indringende foto's die fotograat Jan Stads in Suriname maakte van
ex-melaatsen. Als gevolg van hun verminkingen zijn de foto's soms schokkend. De
begeleidende teksten zijn van de hand van
Paul Spapens, schrijver van het boek 'Gwasi
Siki', Surinaams voor lepra. Op de expositie zijn onder meer ook voorwerpen te zien
uit voormalige leprozerieën in Suriname. Er
wordt gewezen op het feit dat in Tilburg en
omgeving vroeger ook melaatsheid bestond
en dat de ziekte anno 2012 nog voorkomt in
zowel Nederland als Suriname.
De tentoonstelling l e p r a anno nu. In de
voetsporen van Peerke Donders' is van 14
april t/m 21 oktober 2012 te zien in Peerke
Donders Paviljoen, Pater Dondersstraat 20,
5011 XG Tilburg. Openingstijden dinsdag t/m
zondag van 13.00-17.00 uur
www.peerkedonders.nl
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