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Ten geleide
Hij was een ‘bonafide illegale werker’ en heeft terecht een vermelding op een ver-
zetsmonument gekregen. Toch werd Frans van Bilsen tijdens de Tweede Wereldoorlog 
door het verzet geliquideerd. Gerrit van der Vorst gaat in zijn bijdrage aan dit tijdschrift 
in op het ‘drama-Van Bilsen’. Rob van Putten schrijft over twee vrouwen die uit Tilburg 
afkomstig waren en in 1862 door het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch ter dood wer-
den veroordeeld wegens brandstichting. Later werd die straf omgezet in een lang-
durige gevangenisstraf. Wie zij waren, wat hun motief was en hoe het de vrouwen 
verging na hun straf te hebben uitgezeten, behandelt Rob van Putten in zijn artikel. 
Petra Robben gaat dieper in op pension Mariëngaarde, dat in de jaren dertig ontwor-
pen werd door architect Alexander Kropholler, en verder vindt u in het laatste nummer 
van dit jaar van tijdschrift Tilburg twee vaste rubrieken: ‘Tilburgse Kwesties’, waarin 
Henk van Doremalen dit keer de bekende Tilburgse oogarts F.C. Donders onder de 
loep neemt, en ‘Tilburg Kort’, over nieuwe Tilburgse publicaties.

Heel fijne feestdagen en alvast alle goeds voor 2017!
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Tegenwoordig staat wel vast dat Van Bilsen een bo-
nafide illegale werker was op het moment dat hij ge-
liquideerd werd. Het is daarom terecht dat zijn naam 
vermeld staat op het verzetsmonument voor Noord-
Brabant, in de Sint Willibrorduskapel in Waalre.
Regelmatig is echter gesuggereerd dat hij voorheen 
eerst ‘fout’ – lid van de NSB – geweest was en dat 
met extra riskant verzet had willen compenseren. 
Inmiddels zijn er aanvullende documenten en feiten 
over het drama-Van Bilsen, die een nieuw licht werpen 
op deze, zo geruchtmakende liquidatie.

Een veelbelovende politieman
Franciscus Jacobus Karolus van Bilsen werd gebo-

Het drama rond verzetsman 
Frans van Bilsen

Risicovol dubbelspel en spelingen van het lot

G e r r i t  v a n  d e r  Vo r s t *

ren op 25 januari 1911 in de gemeente Ginneken en 
Bavel.1 Veldwachterszoon Van Bilsen haalde aan het 
kleinseminarie Wernhoutsburg in Zundert zijn gymna-
siumdiploma, maar verruilde de bijbehorende pries-
terstudie voor een eenjarige politieopleiding.
In augustus 1933 werd hij benoemd in de gemeente 
Hillegersberg.2 Hij bouwde er een goede naam op en 
hield aan die standplaats een relatie over met onder-
wijzeres Francis Clarijs. Op 1 augustus 1935 trad Van 
Bilsen in zijn vaders voetsporen, toen hij benoemd 
werd als hoofdagent in zijn geboorteplaats.
Burgemeester jonkheer Serraris van Ginneken zag 
veel in de ambitieuze Van Bilsen. Dat blijkt wel uit zijn 
plan om de hoofdagent al binnen een jaar drie extra 
salarisperiodieken toe te kennen, met als argument 
dat Van Bilsen extra salaris nodig had om te kunnen 
trouwen. De Ginnekense gemeenteraad stak er een 
stokje voor, maar desondanks traden Frans van Bilsen 
en Francis Clarijs een paar weken later toch in het hu-
welijk.

Als chef van het kleine politiekorps van Ginneken, trad 
Van Bilsen competent en slagvaardig op. Hij reorgani-
seerde het, uiteindelijk tienkoppige, politiekorps flink, 
wat hem niet louter vrienden bezorgde onder het per-
soneel. In 1967 zei oud-gemeentesecretaris Beljaars 
van Ginneken over hem: ‘Hij had een goed verstand, 
een knappe kop. Verder was het een flinke vent. Wel 
stug, trots, wat hoogmoedig tegen minderen.’
Van Bilsen verzorgde thuis politiecursussen en ging 
zelf rechten studeren. Zijn ambitie was om commis-
saris te worden. Om hem voorlopig te binden, stelde 
burgemeester Serraris hem de functie van inspecteur 
titulair in het vooruitzicht. Hij zou dan in rang hoofd-
agent blijven, maar de titel van inspecteur mogen 
voeren. Op 1 december 1939 maakte Serraris deze 
belofte waar, maar toen begonnen er al spanningen te 
rijzen tussen de burgemeester en zijn politiechef. Zo 
zou Van Bilsen onregelmatigheden in het gemeentelij-
ke bestuur aangekaart hebben bij de procureur-gene-
raal en de commissaris van de koningin in Den Bosch, 
beiden familieleden van de Ginnekense burgemeester. 

De voorspellingen van Hansje van Bilsen
Intussen was het gezin Van Bilsen-Clarijs in 1937 en 
1939 uitgebreid met twee zoontjes, Twee dagen na 
de geboorte van hun derde, op 11 maart 1940, vol-
trok zich een gezinsdrama. Oudste zoontje Hansje 

Tijdens de Duitse bezetting hebben illegale 
werkers in Nederland minstens vijfhonderd 
liquidaties uitgevoerd op Duitsers, collabo-
rateurs, lastig of gevaarlijk geachte onder-

duikers en andere verdachte personen. 

Zo werd op woensdagavond 19 januari 1944 
Tilburger Frans van Bilsen geliquideerd door 

lokale illegale werkers in Venlo. 

* Drs. Gerrit van der Vorst 
(Venlo, 1946) heeft volgend 

op zijn studie wiskunde 
gewerkt als manager van 

universitaire ICT-afdelingen. 
Na in de afgelopen jaren 

artikelen, boeken en lezingen 
over Venlo en WO II verzorgd 
te hebben (Jodenvervolging, 

verzet e.d.) werkt hij 
momenteel aan een biografie 

van de voetballer Beb 
Bakhuys.

Frans van Bilsen 
(1911-1944). 

(Coll. Fam. Van Bilsen)
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Alle middelen
De evacuatie van Ginneken leidde tot een onherstel-
bare breuk tussen Serraris en Van Bilsen. De politie 
mocht meegaan met de vertrekkende burgers, maar 
in de ontstane chaos waren de precieze instructies 
van de burgemeester niet duidelijk. Van Bilsen haal-
de de personenauto van de politie op en vertrok met 
zijn gezin en een buurvrouw zuidwaarts. Hij was zeer 
getroffen door de aanblik van het zwaar verminkte li-
chaam van het eerste oorlogsslachtoffer. Bovendien 
vreesde hij vogelvrij te zijn voor de Duitsers, onder 
meer omdat hij de zeven Rijksduitsers in Ginneken 
had geïnterneerd. 

Gesuggereerd is wel dat burgemeester Serraris, zelf 
op zijn post gebleven, zijn kans schoon zag om zich te 
ontdoen van een lastige Van Bilsen. In elk geval was 
een van Serraris’ eerste daden, toen op 15 mei de rust 
enigszins weergekeerd was, zijn politiechef schorsen. 
Bij de terugkeer van Van Bilsen uit Frankrijk met zijn 
gezin, maar zonder de auto – verkocht voor levens-
onderhoud – werd hij eind juli meteen (eervol) ont-
slagen. Plichtsverzuim was een van de aangevoerde 
gronden, maar Serraris voerde ook anti-Duits optre-
den van Van Bilsen op, namelijk eigenmachtig hande-
len bij de internering van de Rijksduitse inwoners van 
Ginneken.
Van zijn biechtvader, pater Gervasius van het Kapu-
cijnenklooster aan de Korvelseweg in Tilburg, kreeg 
Van Bilsen groen licht om zijn ontslag onder het 
nieuwe regime met alle middelen aan te vechten: ‘Uw 
recht moogt ge zoeken, al is het door de duvel’.

Van Bilsen ging onmiddellijk in beroep voor het Amb-
te narengerecht, wat zou uitlopen op een langslepende 
zaak die de gemoederen in Ginneken danig bezighield. 
Bij zijn beroep deed Van Bilsen zich voor als natio-
naalsocialistisch georiënteerd, zowel in zijn commu-
nicatie met instanties als door zijn aanmelding bij het 
Rechtsfront, beroepsorganisatie voor politieperso-
neel. Hij kon vervolgens een aanstelling als hoofd-
agent in Vlaardingen krijgen. Van pater Gervasius 
kreeg hij toestemming om die baan te aanvaarden, 
mits hij zijn geweten en het belang van het vaderland 
geen geweld aan zou doen.

Het rapport van 
adjunct-inspecteur Weidema

Hangende het beroep tegen zijn ontslag werd Van 
Bilsen op 1 april 1941 door de Duitsers aangesteld als 
hoofdagent bij de gemeentepolitie Vlaardingen. Dat 
maakte hem verdacht in de ogen van ‘goede’ collega’s 
aldaar. Er was binnen het Vlaardingse korps toch al 
veel onderling wantrouwen. Wie was ‘goed’ en wie 
‘fout’? Zo werd de commissaris, die net als Van Bilsen 
lid van het Rechtsfront was geworden, algemeen als 
‘fout’ beoordeeld, en door zijn ondergeschikten ge-
wantrouwd, maar het naoorlogse oordeel was genu-
anceerder. De enige NSB-agent van het korps zou zich 
aan het einde van de oorlog ontpoppen als een durfal 
bij anti-Duitse sabotageacties. Weer een ander voor-
beeld was inspecteur Ton Kloots, die in het voorjaar 

zou tegen zijn grootmoeder gezegd hebben dat hij 
dood zou gaan. Het jongetje – ogenschijnlijk kern-
gezond –- stierf dezelfde dag nog, op de leeftijd van 
tweeëneenhalf jaar. Hansje had meer voorspellin-
gen gedaan. Zo had hij volgens Van Bilsen voorspeld 
dat zijn vader zijn betrekking zou verliezen, en op 1 
april een nieuwe betrekking zou krijgen. Toen er na 
1 september 1939 werd gesproken over de Engelse 
en Franse oorlogsverklaring aan Duitsland, zou het 
jongetje gezegd hebben dat er allemaal Duitsers zou-
den komen. Iedereen zou weggaan, behalve Hansje. 
Nederland zou ‘4,3’ weer bevrijd zou worden. Door de 
zelf-voorspelde dood van Hansje ontleende Frans van 
Bilsen een groot geloof aan (zijn interpretaties van) 
de andere voorspellingen van zijn zoontje. En daar-
mee aan de toekomst. Zeker nadat Ginneken op 12 
mei op aandrang van de Franse legerleiding geëvacu-
eerd was voor het oorlogsgeweld. Zonder Hansje, die 
achterbleef op de begraafplaats van Ginneken, zoals 
hij voorspeld zou hebben. Een bijzonder gegeven, de 
voorspellingen van Hansje van Bilsen.

Frans van Bilsen en Francis 
Clarijs op hun huwelijksdag. 

(Coll. Fam. Van Bilzen)

Bidprentje (post-mortem 
portret) Hansje van Bilsen 

(1937-1940). 
(Coll. Fam. Van Bilsen)
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listische groet’. Strekking van het briefje was dat de 
korpschef op een adres (van zijn schoonfamilie) in 
Hillegersberg kon (laten) navragen waar Van Bilsen 
was. Hij moest om onbekende redenen vaker buiten 
Vlaardingen zijn.

Intussen ging het niet goed met zijn aanvraag van het 
NSB-lidmaatschap. Zonder dat hij dat wist, verzocht 
de kringleider van Hillegersberg eveneens medio de-
cember aan het NSB-hoofdkwartier om hem te ont-
slaan als sympathiserend lid. Het hoofdkwartier liet 
weten dat inderdaad geen prijs werd gesteld op het 
lidmaatschap van Van Bilsen die zich eerder namelijk 
als felle tegenstander had gemanifesteerd. Ontslag 
als sympathiserend lid was echter niet mogelijk, om-
dat hij nooit als zodanig was geaccepteerd.

Het briefje dat Van Bilsen aan de commissaris schreef, 
was extra uitdagend omdat hij op dat moment al weer 
twee weken geschorst was. Op 1 december 1941 had 
de burgemeester van Vlaardingen namelijk besloten 
om hoofdagent Van Bilsen ongevraagd verlof te verle-
nen wegens diens gedragingen in en buiten diensttijd. 
Twee van de drie schorsingsgronden waren ontleend 
aan het eerdere rapport van Weidema, namelijk dat 
Van Bilsen superieuren vals beschuldigd zou hebben 
en dat hij zou schelden op de Duitsers. De derde reden 
was dat Van Bilsen zich laatdunkend zou hebben uit-
gelaten over commissaris Van de Wijngaart.

Burgemeester Siezen woog de beschuldigingen tegen 
Van Bilsen zwaarder dan diens categorische ontken-
ningen. Hij benutte de schorsingsperiode om toestem-
ming te vragen aan de hoogste Duitse SS- en politie-
autoriteit in Nederland, Hanns Albin Rauter, voor ont-
slag van Van Bilsen wegens onbetrouwbaarheid. Na 
groen licht van Duitse zijde nam Siezen op 23 januari 

van 1943 een van de drie Vlaardingse leden van de 
‘foute’ Kameraadschapsbond werd. Kloots bleek na 
de oorlog een bonafide verzetsman te zijn geweest en 
had dus blijkbaar een dubbelrol gespeeld. En dan was 
daar Van Bilsen die men ‘extreem pro-Duits’ gedrag 
zou gaan verwijten.

Van Bilsen zelf was er na maximaal twee maan-
den van overtuigd geraakt dat zijn kamergenoot, 
adjunct-inspecteur Herman Weidema, in het geheim 
lid van de NSB was, en wel met een zeer laag NSB-
stamboeknummer. Hoe Van Bilsen daar bij kwam 
– uit niets is een ‘foute’ gezindheid van Weidema 
gebleken – ligt besloten in de schimmige sfeer bin-
nen het Vlaardingse politiekorps. Hoe dan ook, er 
ontstond een vuile strijd tussen Van Bilsen enerzijds 
en Weidema en mogelijk anderen anderzijds. Beiden 
probeerden bijvoorbeeld procureur-generaal Van 
Genechten in Den Haag, een fanatieke NSB’er, te be-
spelen. Vervolgens schreef Weidema eind augustus 
1941 een zwaar belastend rapport over Van Bilsen. 
Maar kennelijk hadden de mannen elkaar aanvanke-
lijk wel degelijk vertrouwd. Van Bilsen had namelijk 
tegenover Weidema en anderen zijn overtuiging uitge-
sproken dat Engeland de oorlog zou winnen. Een over-
tuiging die hij onder meer ontleende aan de voorspel-
ling van zijn zoontje Hansje, dat Engeland de oorlog 
zou ‘4,3’ winnen. In 1943, of na 4 jaar en drie maan-
den? Verder had Van Bilsen herhaald tegen Weidema 
en collega’s gezegd dat hij sterk anti-NSB was, maar 
ook dat hij hoopte dat de oude ‘corrupte’ regering na 
de bevrijding niet meer terug zou keren. Van Bilsen 
was op de hoogte van berichten op de Engelse zen-
der, hoewel hij beweerde daar zelf niet naar te luiste-
ren. Hij sprak ook telkens over ‘rot-Moffen’. Weidema 
beschuldigde Van Bilsen er verder van dat die thuis 
ging eten, wel eens tien minuten te vroeg de nacht-
dienst overdroeg, spioneerde, valse inlichtingen over 
Weidema en inspecteur Kloots had doorgegeven aan 
Van Genechten enzovoorts.
Weidema’s rapport zou de opmaat naar het ontslag 
van Van Bilsen zijn. Maar diens gedrag getuigde dus 
niet van extreem pro-Duits gedrag, integendeel.

Het dubbelspel mislukt
Volgens pater Gervasius was Van Bilsen al in Vlaar-
dingen met illegale activiteiten begonnen, door een 
illegaal blad te verspreiden. Voor dat blad zou hij heb-
ben willen infiltreren in NSB-kringen. Hij vroeg het 
NSB-lidmaatschap aan in Hillegersberg.
Intussen voerde hij ook nog steeds strijd met burge-
meester Serraris van Ginneken. Op 24 oktober 1941 
schreef hij weer een ‘Hou Zee’-brief aan procureur-
generaal ‘kameraad’ Van Genechten, dit keer met be-
schuldigingen over corruptie van Serraris en de man 
die hem als politiechef opgevolgd was. Helemaal dik 
legde hij het er bovenop toen hij medio december een 
briefje aan de toen nog als ‘fout’ beschouwde com-
missaris Van de Wijngaart schreef. Hij gaf de paar 
regels een uitbundige nationaalsocialistische klank, 
door tweemaal de NSB-groet ‘Hou Zee’ te gebruiken 
en bovendien te besluiten met de ‘nationaal-socia-

Burgemeester Siezen 
van Vlaardingen 

(Coll. Stadsarchief Vlaardingen) 
(www.

geschiedenisvanvlaardingen.nl)
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Spaendonck & Zoon, wat in de praktijk zou gaan func-
tioneren als dekmantel voor fulltime illegaal werk. 
Volgens Gervasius had men uit Vlaardingen nog be-
zwaar gemaakt tegen een arbeidsvergunning voor 
Van Bilsen, maar tevergeefs.

Op 16 april 1942 schreef Van Bilsen een brief aan 
burgemeester Siezen, die hij ook nog kende uit 
Hillegersberg:

‘Zeer Geachte Heer Burgemeester
Hierbij deel ik U even mede dat ik zeer binnenkort 
Vlaardingen ga verlaten. Ik heb elders werk gevon
den en hoop daar als Nederlander mijn Vaderland van 
dienst te kunnen zijn. Op een manier waarover ik hier 
niet nader kan uitweiden zou ik het ook in Vlaardingen 
gedaan hebben.
Wellicht bent U nu blij dat ik vertrek, daar er anders 
door mijn werk moeilijkheden voor U zouden kunnen 
ontstaan. U blijft echter, naar ik meen te weten, zij het 
dan onder een bepaald regiem, gaarne Burgemeester 
en als zoodanig kunt U nog veel voor Nederland, ons 
Vaderland doen. Ik ken U als goed Nederlander en 
trouw Oranjeman.
Hoewel U mij broodeloos hebt gezet, neem ik het U 
niet kwalijk, daar U handelde onder dwang. “Men” is 
mij nog een beetje te slim afgeweest, maar de toe
komst, die ik om bepaalde redenen heusch niet zwaar 
inzie, zal misschien leeren dat het zoo toch maar het 
beste was.
Welgemeend wil ik U nog even waarschuwen. Zoals 
U wel kunt vermoeden ben ik van veel op de hoogte. 
Men loert ook op U om U te elimineeren. Zelfs hee
ren uit H’berg (ambtenaren) nu leden van N.S.B., ha
len feiten naar voren (U begrijpt wat ik bedoel) uit Uw 
Wethoudersperiode aldaar. Burgemeester wees op Uw 
hoede.
Tenslotte wil ik U nog waarschuwen voor de hee
ren van den Wijngaardt (het is U wellicht niet bekend 
door wie en waarom hij in Vlaardingen is gekomen) en 
Weidema. Deze laatste is een gevaarlijk iemand. Hij is 
een der oudste leden der N.S.B. Zijn stamboeknum
mer is zelfs beneden de 1000. Niettegenstaande alles, 
wees met hem voorzichtig, hij is uiterst gevaarlijk.
Hopende dat U hiervan een zeer discreet gebruik 
maakt en als Nederlander kan ik dit van U verwachten, 
verblijf ik met hoogachting
Uw dienstw. dienaar
[handtekening Van Bilsen]
Leve de Koningin!’

Burgemeester Siezen bracht deze brief niet in, toen 
na de bevrijding een heftige polemiek ontstond over 
de politieke betrouwbaarheid van Van Bilsen. De bur-
gemeester kwam met een berisping uit de zuivering 
en zat waarschijnlijk niet te wachten op een rol in het 
wespennest dat de affaire-Van Bilsen al gauw werd. 
Siezen zou daar zijn eigen belang ook niet mee ge-
diend hebben. Zijn nazaten droegen de corresponden-
tie in 2010 over aan een Vlaardingse geschiedschrij-
ver die de brief op zijn beurt voorlegde aan de dochter 
van Van Bilsen.

1942 het ontslagbesluit. Dat moest hij vervolgens op-
schorten, omdat Van Bilsen hem op een procedurefout 
wees. Het voornemen tot ontslag had eerst voorge-
legd moeten worden aan de ‘commissie van advies bij 
het opleggen van straffen aan dienaren van politie in 
Vlaardingen’. De ontslagprocedure liep uit door ziekte 
van de burgemeester, maar toen hij beter was, her-
stelde Siezen zijn verzuim. Dat wil zeggen, hij nam de 
taak van de commissie waar. Op 27 februari vond het 
verhoor plaats door de ‘commissie’ (de burgemeester 
dus) en vervolgens adviseerde die de burgemeester 
(zichzelf) om zijn ontslagbesluit te handhaven en uit te 
laten voeren. Dat advies volgde de burgemeester ui-
teraard.
Uiteindelijk wisten adjunct-inspecteur Weidema en 
diens medestanders de strijd met Van Bilsen dus 
in hun voordeel te beslechten. Per 8 maart 1942 
maakte Frans van Bilsen geen deel meer uit van het 
Vlaardingse politiekorps. Hij was niet door zijn col-
lega’s weggewerkt vanwege zijn extreme pro-Duitse 
gedrag, zoals in Vlaardingen nadien zou worden be-
weerd, maar juist op grond van anti-Duits gedrag en 
laatdunkend gedrag tegen de ‘fout’ geachte commis-
saris. Ook was Van Bilsen nooit lid van de NSB ge-
weest, wat vaak beweerd is. Per brief van 25 februari 
had hij de mededeling gekregen dat hij niet welkom 
was. De NSB had geen enkele behoefte aan zo’n lid 
als hij. Van Bilsens gevaarlijke en voor buitenstaan-
ders verwarrende dubbelspel was mislukt.

Leve de Koningin!
Nu Van Bilsen ontslagen was, dreigde de Arbeits-
einsatz. Hij vroeg daarom aan zijn biechtvader 
Gervasius of die hem een baantje kon bezorgen, 
desnoods als fabrieksarbeider. Hij kon daarop aan 
de slag als portier bij de wollenstoffenfabrikant Van 

Pedagoog en publicist 
Henricus Franciscus van der 

Leemputten, pater Gervasius, 
de biechtvader van Frans 
van Bilsen. In diens korte 

biografie in ‘Thuis in Brabant’ 
ontbreekt elke vermelding 

van de liquidatie. 
(Coll. auteur)
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dochtertje lag in de kinderwagen vaak op een stapel 
illegale bladen. Op aanwijzing van pater Gervasius 
vond Van Bilsen de drukker A. Greven in Tilburg bereid 
om het blad te drukken. Er was in die dagen duidelijk 
behoefte aan een principieel katholiek ondergronds 
blad en het verspreidingsgebied van het blad breidde 
zich in elk geval rap uit, vooral in Noord-Brabant en 
Limburg. De oplage groeide – later werden aantallen 
van 15.000 tot 35.000 exemplaren genoemd – en er 
kwamen medewerkers en verspreiders bij.

Het uitbrengen van het blad, inclusief het verwerven 
van grote hoeveelheden papier, was een enorme klus, 
maar het illegale werk van Van Bilsen bleef daar niet 
toe beperkt. Hij vervalste papieren, regelde bonkaar-
ten voor onderduikers en bood in zijn krappe woning 
zelfs tijdelijk onderdak aan joodse en andere on-
derduikers. In februari en maart 1943 bracht hij de 
twee joodse zusjes Moszkowitz via zijn biechtvader 
Gervasius onder in het Kapucijnenklooster in Tilburg 
en in april 1943 (1942?) bemiddelde hij in de onder-
duik van twee joodse mensen.

Een verzetsdaad van internationaal belang verrichtte 
Van Bilsen op 30 augustus 1943. Vanuit Engeland 
werden tientallen Nederlandse geheim agenten ge-
dropt in het bezette gebied. De contacten tussen 
Nederland en de Engelse geheime dienst SOE ston-
den echter onder controle van de Duitse Abwehr en 
vrijwel alle gedropten werden direct na hun landing 
opgepakt door de Duitsers. De operatie was verra-
den. Er wordt gesproken van een Englandspiel door 
de Duitsers, maar het zou ook kunnen zijn dat de 
Engelsen het spel meespeelden. Bijvoorbeeld om de 
indruk te wekken dat de geallieerde invasie ook deels 
op de Nederlandse kust plaats zou kunnen vinden. In 
de nacht van 29 op 30 augustus 1943 wisten twee 
van de gevangen geheim agenten op miraculeuze 
wijze te ontsnappen uit het voormalige grootseminarie 
in Haaren. Ze kwamen terecht in de rooms-katholieke 
kerk aan de Hoefstraat, waar de diepgelovige en over-
tuigd rooms-katholieke Van Bilsen en diens echtgeno-
te dagelijks de communie kwamen halen. De pastoor 
schakelde meteen Van Bilsen in. Die ging na of de ont-
snapping geen Duitse provocatie-actie was, en zorgde 
vervolgens voor wekenlange onderduik, ook korte tijd 
in zijn eigen woning. Tenslotte hielp hij, samen met 
anderen, de beide mannen op 11 november 1943 om 
Nederland te ontvluchten. De SOE kon nu nagaan of 
er sprake van verraad was in het Englandspiel, maar 
de dienst weigerde de beide agenten op te halen. Ze 
gingen uiteindelijk via Portugal naar Engeland terug.
Omdat het Englandspiel nog steeds omgeven is met 
geheimzinnigheid, is niet vast te stellen of Van Bilsen 
in een wespennest beland was. Feit was dat hij korte 
tijd vóór en na het vertrek van zijn tijdelijke protegés 
door verzetsorganisaties geregistreerd werd als ver-
rader.

‘Gesignaleerd’ 
In het oktobernummer van De Stem van Vrij Nederland 
(later De Stem, in verband met het illegale blad Vrij 

Van Bilsens brief maakt veel duidelijk. Hij maakte zich 
niet druk om het verlies van zijn politiebaan, hij stapte 
uit zijn dubbelrol die hij zelf als politieman nodig had 
geacht en bovenal maakte hij duidelijk dat hij in zijn 
nieuwe woonplaats actief verzet zou gaan plegen. Op 
een moment waarop nog maar zeer weinigen in Zuid-
Nederland dat deden. Het vaak tegen Van Bilsen ge-
bruikte argument, dat hij illegaal werk zou zijn gaan 
doen om een fout verleden te compenseren – ja zelfs 
om er beter van te worden – verliest elke kracht door 
Van Bilsens brief. Dat wil zeggen, die brief kreeg be-
tekenis omdat hij vanaf begin 1942 zijn aankondiging 
overtuigend waarmaakte, in een tijd waarin de Duitse 
nederlaag nog niet voorzien werd.

Fulltime illegaal werker
In Tilburg, waar hij in juni naartoe verhuisde, was zijn 
fulltime illegale werk al gauw niet meer te verenigen 
met zijn portiersbaan. Hij kreeg daarop zogenaamd 
een baan bij de Crisis Controle Dienst, maar werd 
feitelijk vrijgesteld voor zijn illegale werk. Van de 25 
gulden per week die pater Gervasius en anderen hem 
toespeelden, kon zijn gezin zich amper bedruipen. Hij 
leefde op het adres Ringbaan Oost 14F ‘beneden zijn 
stand’.

Frans van Bilsen leefde voor een ideaal. Als rechtge-
aard katholiek kon hij zich geen andere regering voor-
stellen dan op christelijke grondslag en zelfs meende 
hij volgens Gervasius dat de encycliek Quadragesimo 
Anno (1931) van paus Pius XI ook voor niet-katholie-
ken aanvaardbaar zou zijn als blauwdruk voor een 
sociale samenleving. Die encycliek beschreef immers 
een christelijk alternatief voor het socialisme. Hij was 
echter helemaal uitgekeken op het verzuilde politieke 
systeem van voor de oorlog. Na de bevrijding zou er 
een democratische regering moeten komen, die niet 
in termen van zuilen zou handelen maar in het alge-
meen belang. Van Bilsen droeg zijn ideaal uit in lange 
beschouwingen in zijn illegale blad, De Stem van Vrij 
Nederland.

Aanvankelijk was hij de bedenker, enige redacteur, 
‘drukker’, uitgever en colporteur. Zijn in 1943 geboren 

De foto’s van vermeende 
verraders werden ook los 

verspreid. (Coll. auteur)
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primeerde Van Bilsen werd van meerdere kanten aan-
geraden om zich rustig te houden zolang er tegen hem 
gewaarschuwd werd.

‘Ontmaskering’ door een 
voortvluchtige SS’er

Een verrader zou na zijn signalering natuurlijk meteen 
zijn activiteiten gestaakt hebben. Zo niet Frans van 
Bilsen. Zijn echtgenote smeekte hem thuis te blijven, 
maar hij ging nog ‘voor een laatste keer’ op pad, om 
bonkaarten te krijgen op valse inlegvellen. Na bezoe-
ken aan familie elders in Limburg spoorde hij naar 
Venlo, waar zijn neef Richaers woonde. Het echtpaar 
Richaers verwees hem voor zijn illegale missie naar 
duikhoofd Goerts van hun parochie in Venlo-Blerick. 
Goerts, die verkering had gehad met de zuster van 
Richards en dus met een nichtje van Van Bilsen, had 
kennelijk maximaal vertrouwen in zijn bezoeker. Hij 
stuurde Van Bilsen namelijk rechtstreeks naar het 
kloppende hart van het LO-district Venlo en omge-
ving, de LO-centrale in de woning van de familie Ex in 
de Venlose Goltziusstraat. Zonder voorafgaande aan-
kondiging, introductie of begeleiding, en dat was ui-
terst ondoordacht en risicovol. Evenzo onverantwoord 
was dat de gesignaleerde Van Bilsen op zijn eentje 
naar de centrale toe ging, in de gedachte dat hij zelf 
alles wel uit zou kunnen leggen.

Toch had het nog goed kunnen gaan, ware het niet 
dat een bijzondere omstandigheid hem fataal werd. 
Toen hij aankwam in de verzetscentrale zaten daar 
Paul Ex en Theo Hazenbroek. Wat men in Venlo nog 
niet wist, was dat ‘Hazenbroek’ in werkelijkheid de 
SS’er Wim van Raalte was. Van Raalte was kampbe-
waker in Vught, maar hij was gearresteerd wegens 
verduistering en vervolgens ontsnapt. Een verzetsre-
latie uit de Hazenbroeklaan in Bilthoven had de man 
als ‘Hazenbroek’ geïntroduceerd bij de Venlose LO. 
De aanwezigheid van Van Raalte alias ‘Hazenbroek’ 
vormde een onbekend maar enorm risico voor het 
illegale werk in Venlo. Hoewel er naar hem werd ge-
speurd, zocht Van Raalte toch af en toe zijn echtge-
note in Amsterdam op, die nota bene een liefdesrela-
tie met een SD’er onderhield. Weliswaar zette hij zich 
goed in voor het illegale werk in Venlo en omstreken, 
maar als hij gearresteerd zou worden, waren alle be-
trokkenen in groot gevaar. Duidelijk mag zijn dat Van 
Raalte, als zwaar gezochte voortvluchtige SS’er, Het 
Contra Signaal met meer aandacht had bekeken dan 
de andere illegale werkers in Venlo. Daar zou hij zo 
maar zelf in hebben kunnen staan.

Tijdens Van Bilsens introductie – hij begon te ver-
tellen over de ontsnapte geheim agenten – stootte 
‘Hazenbroek’ Paul Ex onder tafel aan. Beiden liepen 
even naar de gang en daar fluisterde ‘Hazenbroek’ 
dat Van Bilsen in Het Contra Signaal stond. Bij con-
trole bleek dat inderdaad zo te zijn. Er ontstond pa-
niek – een verrader in de verzetscentrale! – en het 
onderhoud werd meteen afgebroken. Om de paniek 
te maskeren, werd een afspraak voor dezelfde avond 
gemaakt bij duikhoofd Goerts. Door deze gang van za-

Nederland ) waarschuwde Frans van Bilsen tegen 
Gestapo-agenten in Nederland, onder meer in Venlo. 
Op 1 november 1943 verscheen echter een verra-
derslijst van de verzetsorganisatie LO/LKP, Het Contra 
Signaal, met signalementen van vaak zeer gevaarlijke 
SD- en Gestapo-agenten. In ‘Ter verantwoording’:‘Wij 
stellen ons daarom ten doel systematisch zo nauw
keurig mogelijk signalementen, foto’s en andere gege
vens te verzamelen, die tot uitschakeling en terecht
stelling van deze verraders aanleiding kunnen geven.’

Tussen de informatie over 27 verraders stonden ook 
het signalement en de foto van Van Bilsen: ‘Bilsen, 
Franciscus K.J. van. Geboren 5 januari 1911 te Gin
neken. Signalement: lang en fors, 1.85 m, grijzend 
blond kortgeknipt haar, blauwe diepliggende ogen, 
breed in de schouders. Voorheen inspecteur van po
litie aldaar en hoofdagent te Vlaardingen. Thans amb
tenaar van de C.C.D., wonende te Tilburg, Ringbaan 
Oost 14F. Deze werd met steun van de Duitse autori
teiten hoofdagent te Vlaardingen en doet het thans 
voorkomen alsof hij buitengewoon vaderlandslievend 
is en tengevolge daarvan zijn ontslag bij de politie te 
Vlaardingen gekregen zou hebben. Hij treedt thans op 
als verspreider van het illegale blad De Stem van Vrij 
Nederland. Men neme zich voor hem in acht. Zie foto 
van Bilsen, no. 3.’

In december 1943 verscheen dezelfde waarschuwing 
in het tweede nummer van het Signalementenblad 
van de verzetsorganisatie Ordedienst (OD). Door zijn 
contacten in het illegale werk kwam Van Bilsen er al 
snel achter dat hij ‘gesignaleerd’ stond. Weliswaar 
met een waarschuwing die niet bepaald een liquida-
tie rechtvaardigde, maar het was toch een grote klap 
voor hem. Onderzoek naar de wijze waarop hij in het 
blad was gekomen, leverde niets op. De zwaar gede-

Wim van Raalte in SS-
uniform. (Coll. auteur)
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papa!’ Daarna werd hij naar het Venlose ziekenhuis 
gebracht, waar men volgens de familie Van Bilsen en 
illegale werkers in Venlo niet al te veel heeft gedaan 
om zijn leven te redden. Om negen uur ’s ochtends 
overleed hij. De Venlose huisarts Jozef Schade, be-
trokken bij de Ordedienst, nam in 2009 aan dat Van 
Bilsen toch een verzetsman was geweest, maar druk-
te zich desondanks weinig fijngevoelig uit: ‘Ik kreeg 
de opdracht om hem af te maken. Daar had ik het erg 
lastig mee. Ik wist niet hoe ik dat moest doen en ik kon 
het niet verenigen met de belofte die ik als arts had 
afgelegd. Ik ben naar het ziekenhuis gegaan en daar 
hoorde ik dat Van Bilsen zojuist was overleden. Ik ben 
blij dat ik het niet heb hoeven doen.’

Al gauw raakte rechercheur Theelen verdacht en 
kwam iemand van de Aussenstelle Maastricht der 
Sicherheitspolizei und des SD een onderzoek instel-
len. Als Van Bilsen voor de bezetter gewerkt had, zou-
den er zeker represailles gevolgd zijn. Toen de SD’er in 
Tilburg vernam dat Frans van Bilsen een provocateur 
voor de Duitsers zou zijn geweest, schreef hij in de 
marge van zijn rapport: ‘Was ist das?!’

Het naoorlogse dispuut
De gewaarschuwde echtgenote van Frans van Bilsen 
reisde meteen naar Venlo, maar ze kwam te laat. In de 
kerk en op de begraafplaats Laurentius in Breda ble-
ven de meeste (verzets-)relaties op één na weg, uit 
angst voor repercussies. Francisca van Bilsen-Clarijs 
zakte in elkaar, toen de kist in de lijkwagen ging. 
Ze wilde het werk van haar man voortzetten, maar 
dat was onmogelijk met haar drie kleine kinderen. 
Anderen traden aan, maar zouden in Duitse handen 
vallen.
De naoorlogse jaren waren bitter voor de weduwe 
Van Bilsen en haar gezin. Toen pater Gervasius in 
mei 1945 een warme nagedachtenis aan Van Bilsen 
plaatste in Groot Tilburg en De Stem, ontving zelfs Van 
Bilsens eigen De Stem uiteenlopende reacties. Begin 
juni publiceerde het in Venlo gevestigde Dagblad 

ken speelde Van Raalte alias ‘Hazenbroek’ een fatale 
rol voor Van Bilsen.

De liquidatie
De LO’ers schakelden de Ordedienst (OD) in Venlo 
in, die in allerijl een liquidatiecommando samenstel-
de met de militairen Leo Jans en Wiel van Boekhold 
en de rechercheur Jan Theelen, allen bewapend. 
‘Hazenbroek’ en Ex gingen vervolgens naar duikhoofd 
Goerts in Venlo-Blerick, om te klagen over diens ge-
vaarlijke handelwijze. Tijdens dat bezoek kwam daar 
ook Van Bilsen aanlopen. Die vertelde dat hij de situa-
tie in de verzetscentrale erg gespannen had gevonden 
en bij zichzelf gedacht had: ‘Hou je blaffer gereed!’
‘Hazenbroek’ en een andere illegale werker zagen Van 
Bilsen die avond bij Goerts terug voor het afgesproken 
overleg. Van Bilsen kreeg toen de gelegenheid om zijn 
introductie af te maken en vertelde over de verden-
kingen aan zijn adres. De geest was echter uit de fles 
en het liquidatiecommando stond al in de volstrekte 
duisternis voor de deur te wachten. Om een uur of 
negen vertrok Van Bilsen, achtervolgd door het com-
mando. Toen hij bij de woning van zijn neef aankwam, 
schoot Van Boekhold hem in de hartstreek. Brullend 
keerde Van Bilsen zich naar zijn belagers. Leider Leo 
Jans van het commando probeerde nog een schot te 
lossen, maar zijn pistool weigerde, waarna het com-
mando het hazenpad koos. Het was een zeer amateu-
ristische liquidatie waarbij de lokale bevolking enorme 
risico’s liep. Rechercheur Theelen keerde terug, om 
de situatie te peilen nu Van Bilsen nog leefde, en ver-
hoorde de zwaargewonde die inmiddels binnen op de 
keukenvloer lag. Hij had zijn portefeuille met belang-
rijke informatie nog aan de opgeroepen geestelijke 
kunnen geven. Die portefeuille, met daarin belangrijke 
stukken, zou overigens spoorloos verdwijnen, evenals 
het wapen dat op hem werd aangetroffen en dat in 
beslag werd genomen door de politie. 
De laatste verzuchting van de zwaargewonde Van 
Bilsen was gericht aan het zoontje dat zo belangrijk 
voor hem was geweest: ‘Hansje in de hemel, help 

Telegram uit Venlo over de 
dood van Frans van Bilsen. 

(Coll. Fam. Van Bilsen)
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voor NoordLimburg dat de liquidatie een verschrik-
kelijke vergissing was geweest, het gevolg van laster 
en kletszucht. Van Bilsen was een held. Later werd 
in Venlo beweerd dat het voormalige verzet gedreigd 
had de persen van het Dagblad voor NoordLimburg te 
vernielen als er niet gerectificeerd zou worden. In elk 
geval herriep het dagblad daags daarna het bericht. 
Gesteld werd dat het raadsel-Van Bilsen wel nooit 
opgelost zou worden. Had hij illegaal werk gedaan 
uit vaderlandsliefde of ten behoeve van de vijand? De 
prominente verzetsman Harry Pollaert zond enkele 
dagen later nog een brief naar de krant, met de strek-
king dat de illegale werkers die de liquidatie hadden 
uitgevoerd, niets te verwijten viel. Als Van Bilsen on-
schuldig was geweest, was degene die hem had laten 
signaleren de ware schuldige en op de tweede plaats 
de uitgevers van de signalementenbladen. In een na-
schrift bij deze ingezonden brief meldde het Dagblad 
voor NoordLimburg, dat men in Venlo beschikte 
over gegevens die geen twijfel lieten aan Van Bilsens 
schuld. Dergelijke gegevens zijn er echter nooit ge-
weest.
De discussie bleef daarna op en neer gaan. In Tilburg 
vatte men zelfs het plan op om een toneelstuk op te 
voeren ter nagedachtenis aan Van Bilsen. En in het 
boek Het grote gebod. Gedenkboek van het verzet in 
LO en LKP werd gesteld dat naam en signalement van 
Van Bilsen ten onrechte in Het Contra Signaal waren 
opgenomen. Maar tijdens de parlementaire enquête 
die in de jaren 1947-1956 werd gehouden naar het 
functioneren van de regering, kwam Van Bilsens 
voormalige medewerker Jan Vinken aan het woord. 
Eind 1943 waren beide mannen met elkaar in con-
flict geraakt, omdat Vinken vond dat Van Bilsen te 
veel risico nam voor zichzelf en andere betrokkenen. 
Vinken achtte tegenover de enquêtecommissie het 
wantrouwen jegens Van Bilsen gerechtvaardigd. Van 
Bilsen had volgens hem inderdaad veel verschillend 
illegaal werk gedaan, maar om straks een groot ille-
gaal werker te kunnen zijn en er goed van te kunnen 
leven (…). Mogelijk was Van Bilsen idealist, maar hij 
wist ontzettend veel van het illegale werk in Tilburg 
en Vinken kon niet zeggen of verschillende SD-

successen daarmee in verband stonden. Hij achtte 
het mogelijk dat Van Bilsen mensen op geraffineerde 
wijze had aangebracht. Zonder enig bewijs kleurde 
Vinken de beeldvorming rond Van Bilsen gitzwart, ter-
wijl niet één van de vele medestanders van Van Bilsen 
aan het woord kwam.

Daarbij kwam nog dat het cruciale dossier-Van 
Bilsen van de Politieke Recherche Afdeling Tilburg, 
waar Vinken als politiek rechercheur werkzaam was, 
spoorloos verdween. Bij gebrek aan pro-verklaringen 
van Tilburgse en andere medestanders van Van Bilsen 
kregen zijn tegenstanders in Venlo en Vlaardingen 
ruim baan voor beschuldigingen en verdachtmakingen 
aan zijn adres. In Vlaardingen: ‘Van Bilsen was zo fout 
als het maar kon en het korps was opgelucht toen hij 
oneervol werd ontslagen.’
Een van de laatste artikelen over Frans van Bilsen was 
‘De executie van F.J.K. van Bilsen, voormalig politie-
chef van Ginneken, 19 januari 1944’, in het Bredase 
jaarboek De Oranjeboom in 2001. Auteur Joop Bakker 
hield alle opties open: ‘fout’ of misschien toch ‘goed’.

Francisca van Bilsen-Clarijs was vijf jaar eerder 
overleden. Ze had het financieel zwaar gehad na de 
oorlog, zonder kostwinner en met drie kleine kinde-
ren. Het duurde jaren voordat ze aan een uitkering 
kon komen en die was lager dan zou moeten. Maar 
in Ginneken kon men echter geen bescheiden vinden 
waaruit bleek dat Van Bilsen daar inspecteur titulair 
was geweest. Emotioneel was het misschien nog wel 
zwaarder geweest. Dat de man in wie ze heilig ge-
loofde voor een verrader werd uitgemaakt, was bit-
ter voor haar en de kinderen. Het leek er ook op alsof 
ze rechteloos waren. Zo was De Stem al kort na de 
oorlog verder gegaan onder nieuwe eigenaren, zonder 
dat er een schikking was getroffen met de armlastige 
weduwe Van Bilsen.

Wie liet Frans van Bilsen signaleren?
De Venlose verzetsman Harry Pollaert sloeg in 1945 
de spijker op zijn kop, toen hij schreef dat de illegale 
werkers in Venlo vrijuit gingen. En dat de feitelijke ver-

‘Nederlandsch Algemeen 
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Herman Weidema was in de loop van 1942 door bur-
gemeester Siezen voorgedragen voor bevordering tot 
inspecteur. Na een antecedentenonderzoek werden 
een Duits-vijandige houding en ‘minder goede ka
raktereigenschappen’ vastgesteld. In plaats van een 
bevordering kreeg Weidema ook zijn ontslag, zo on-
geveer om dezelfde redenen als Van Bilsen, eind no-
vember 1942. Hij kwam op Hemelvaartsdag in 1945 
zegevierend terug, om kort nadien opnieuw ontslagen 
te worden, om onduidelijke redenen. Gebruik van een 
dienstauto voor privédoeleinden volgens een familie-
lid.

Kloots had zich als een verzetsman gemanifesteerd, 
en zijn lidmaatschap van de Kameraadschapsbond 
moet een maskerade zijn geweest. Burgemeester 
Siezen schreef na de bevrijding over Kloots:
‘Momenteel is hij werkzaam bij het Bureau Nationale 
Veiligheid. Prestigeverlies bij de bevolking en bij het 
personeel zijn echter oorzaak, dat op zijn terugkeer 
naar Vlaardingen geen prijs wordt gesteld.’
Na de bevrijding was Kloots ook aanwezig geweest 
bij een geruchtmakende zware mishandeling door 
voormalige knokploegleden van een gearresteerde 
NSB’er. De arrestant liet het leven. Kloots legde in 
1946 een ontlastende verklaring af voor de daders. 
Aangenomen mag worden dat Kloots in de gelegen-
heid was geweest om Van Bilsen te laten signaleren, 
maar voor eventuele betrokkenheid zou hij waar-
schijnlijk nooit uitgekomen zijn. 
Of had de signalering iets te maken met het myste-
rieuze Englandspiel? Had Van Bilsen met zijn hulp 
aan de twee geheim agenten een van de belangrijk-
ste misleidingsoperaties van de Engelsen doorkruist? 
De timing van de signalering is namelijk opmerkelijk. 
Twee weken vóór en twee weken nadat hij er in ge-
slaagd was om de beide ontsnapte geheim agenten 
het land uit te helpen – het was in illegale kringen 
inmiddels bekend geworden dat hij de mannen hielp 
– was hij als verrader te boek gesteld. De beide ge-
heim agenten waren twee weken na de liquidatie in 
Engeland aangekomen. Wie de SOE-verhoren leest, 
ziet dat de connectie met vermeend Gestapo-agent 
Van Bilsen ze zwaar aangerekend was. Ze waren uit-
eindelijk zelfs een tijd in de gevangenis beland.
Het blijft allemaal gissen en dat is in deze kwestie al 
te veel gedaan.

Epiloog
Als het drama-Frans van Bilsen iets duidelijk heeft 
gemaakt, dan zijn het wel de onmogelijke oorlogs-
omstandigheden, waarin keuzes gemaakt moesten 
worden en waarin wantrouwen een goede raadge-
ver was. Zeker binnen politiekorpsen, want de politie 
stond nu eenmaal onder Duits gezag. Wat Van Bilsen 
betreft kan vastgesteld worden dat hij een voor bui-
tenstaanders ondoorzichtig en dus gevaarlijk dubbel-
spel speelde. Maar juist zijn tegenstanders wisten dat 
het anders lag, zo blijkt uit het rapport van adjunct-
inspecteur Weidema, de pertinente afwijzing door de 
NSB van Van Bilsens aanvraag van het lidmaatschap 
en de brief aan burgemeester Siezen.

antwoordelijken voor de liquidatie degenen waren, die 
hem hadden laten signaleren en degenen die de sig-
nalementenbladen verzorgd hadden. Dr. Lou de Jong 
sprak zich daarover in 1979 in zijn standaardwerk uit. 
Volgens hem had een ‘fout’ verleden er toe geleid, dat 
Van Bilsens illegale werk in Tilburg van meet af aan 
door velen met argwaan bekeken werd. En toen men 
er in Vlaardingen van hoorde, was men er van over-
tuigd dat van Bilsen een agent van de SD was. De 
Jong vermoedde dat het berichten uit Vlaardingen 
waren, die hadden geleid tot opname van Van Bilsens 
signalement plus een foto uit zijn Vlaardingse pe-
riode in het Het Contra Signaal van de LO en het 
Signalementenblad van de OD. De Jong veronderstel-
de ook dat van Bilsen van eind ‘42 af bonafide illegaal 
werk had gedaan en daarom geen aandacht had be-
steed aan de publicaties.
Opgemerkt moet worden dat de verantwoordelijken 
zich na de bevrijding nooit gemeld hebben. Het kan 
natuurlijk zijn dat zij niet meer in leven waren. Toch 
werd De Jongs vermoeden over Vlaardingse inbreng 
nog een stuk aannemelijker door een rapport van de 
Ordedienst, dat eind oktober 1943 was opgemaakt. 
In dat rapport werd wantrouwen jegens Van Bilsen 
uitgesproken, omdat hij de inspecteurs Weidema 
en Kloots verraden zou hebben. Kortom, het was in-
formatie over zijn Vlaardingse periode, die hem ver-
dacht maakte. Het was echter niet zo geweest dat de 
Ordedienst blind voer op die signalen. Op het docu-
ment was met potlood aangetekend: ‘Niet op te ne
men in signalementenblad’.

Toch gebeurde dat kort daarna. Hadden Van Bilsens 
directe tegenstanders Weidema en Kloots in Vlaar-
dingen er mee te maken? Hoewel Weidema en Kloots 
na de bevrijding een goed bestaan vonden, waren ze 
beiden omstreden.

Frans van Bilsen is inmiddels 
erkend als oorlogsslachtoffer. 

(Coll. auteur)
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ting over de liquidatie; wat moest, dat moest. Voor 
wroeging was in zijn denken geen plaats, maar geheel 
anders lag dat voor Paul Ex. Die was al op 16-jarige 
leeftijd betrokken geraakt bij illegaal werk in Venlo. 
Zijn hulp aan joden en andere oorlogservaringen – hij 
werd gezocht op verdenking van de moord op Frans 
van Bilsen – vormden tijdens zijn lange leven een 
zware belasting voor de man die het vaandel van de 
uitstekende Venlose LO-organisatie hooghield. De 
gedachte dat Frans van Bilsen niet ‘fout’ zou zijn ge-
weest, was schier onverdraaglijk voor Paul Ex die ook 
beschouwd mag worden als slachtoffer van de kwes-
tie. Hij overleed op Dodenherdenking 4 mei 2016 in 
Venlo, 91 jaar oud.
In Vlaardingen heeft een auteur onderzoek gedaan 
naar het doen en laten van burgemeester Siezen in 
bezettingstijd, met als conclusie dat een straatnaam 
niet verkeerd zou zijn voor Siezen. Mocht men mij om 
advies vragen, dan zou ik – met de wetenschap van 
nu – eerst Frans van Bilsen maar een straatnaam toe-
kennen, in Vlaardingen en zeker in Tilburg. Dat zou 
pas een goede afsluiting zijn.

Noten
1. De gemeente Ginneken en Bavel is op 1 januari 1942 geannexeerd 

door Breda. 

2. De gemeente Hillegersberg is op 1 augustus 1941 geannexeerd door 

Rotterdam.
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Fouten en ongelukkige keuzes waren onvermijde-
lijk in het illegale (mensen)werk, en illegale werkers 
mogen daar niet vanuit de naoorlogse ‘leunstoel’ op 
afgerekend worden. Het moet toch al een hard gelag 
zijn geweest dat het verzet later zo veel kritiek kreeg. 
Men wilde uitsluitend foutloze heiligen zien, maar het 
waren nou eenmaal mensen met goede en minder 
goede karaktereigenschappen. Die na jaren van le-
vensgevaarlijk illegaal werk niet altijd meer rationeel 
konden denken en handelen. Zo ook Frans van Bilsen 
die beslist een eigenzinnige man was met bijzondere, 
risicovolle of onjuiste methoden. Maar bovenal een 
zeer moedige illegale werker.

Als we dat in aanmerking nemen, is zijn nagedachte-
nis onbehoorlijk behandeld. Dat wordt treffend geïl-
lustreerd door de berechting van de voormalige SS-
kampbewaker Wim van Raalte alias ‘Hazenbroek’, die 
Van Bilsen in Venlo ‘ontmaskerde’. Van Raalte was 
een maand na de liquidatie, op 19 februari 1944, ge-
arresteerd toen hij zijn ‘foute’ echtgenote weer eens 
opzocht. De SD was er al van op de hoogte dat Van 
Raalte zich had aangesloten bij een ‘Terrorbande’ in 
het Zuiden en vanaf 18 april 1944 werd hij verhoord bij 
de SD in Maastricht. Die SD bleek later en detail op de 
hoogte te zijn van de toedracht van de liquidatie van 
Van Bilsen en mogelijk van meer illegale activiteiten. 
Daar werd Van Raalte niet naar gevraagd in een perio-
de dat het justitiële apparaat overbelast was. Hij werd 
uiteindelijk veroordeeld tot twee jaar en tien dagen 
gevangenisstraf, nadat vanuit Venlo voor strafvermin-
dering was gepleit met onder meer als bijzonder argu-
ment: ‘Hij heeft hier mede gewerkt aan de aanslag op 
den S.D. spion van Bilsen.’ 

Het is hoog tijd om tot een fatsoenlijke afsluiting van 
het dossier-Van Bilsen te komen. In 2015 en 2016 
werd op de Limburgse en Noord-Brabantse TV-
zenders de documentaire ‘De liquidatie van mijn va
der’ vertoond. Met deze documentaire, waarin de 
dochter van Van Bilsen haar vader op diens laatste 
reis volgde, werd een aanzet gegeven tot die afslui-
ting. Verder overleden in 2016 de laatste ooggetui-
gen op hoge leeftijd. Op 1 oktober 2016 overleed in 
het Belgische Lanaken de voormalige leider van het 
liquidatiecommando, Leo Jans, op 97-jarige leeftijd. 
Jans, gepensioneerd majoor, had een militaire opvat-

Uitnodiging voor de première 
van de documentaire over 

Frans van Bilsen. 
(Coll. auteur)
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Pension Mariëngaarde (1935) 
in Tilburg

Kloosterachtig of een modern tehuis? 

Pe t r a  R o b b e n *

‘Het heiligste pensionneke, ooit op aarde’, 
zo verheerlijkte pastoor Walter de Klijn het 
gloednieuwe Mariëngaarde dat ontworpen 

werd door architect Alexander Kropholler 
in 1934-1935. Het was de periode van het 

Interbellum en de samenleving verkeerde in 
een geestelijke crisis. Naast het bestrijden 

van zedenbederf en verwildering hadden 
de katholieke parochies moeite om richting 

te geven aan de eisen die de moderne sa-
menleving stelde aan het uiterlijk van onder 

andere kerken en gebouwen. Zo mochten 
de toekomstige bewoners van pension 

Mariëngaarde niet het gevoel krijgen dat ze 
opgesloten zaten achter dikke kloostermu-

ren. In hoeverre het heilig pensionneke van 
pastoor De Klijn aan de moderne eisen vol-

deed, zal blijken uit onderstaand artikel. 

* Vanuit de masterstudie 
‘Kunst en identiteit in 

het Interbellum’ (Open 
Universiteit) deed Petra 

Robben (1961) onderzoek 
naar de katholieke 

morfologie van pension 
Mariëngaarde.

Kloosterachtig. 
(Foto Petra Robben)
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‘Liever bruin roode baksteentjes’
Vandaag de dag wordt de bouwstijl van Kropholler 
als traditionalistisch beschouwd. Gebruikmakend 
van baksteen, zandsteen en rode dakpannen die 
Kropholler passend achtte bij de omgeving waarin 
het gebouw zich bevond, vormt zijn werk een waar 
contrast met de internationale moderne bouwstijl 
van tijdgenoten als Gerrit Rietveld (1888-1964), Le 
Corbusier (1887-1965) en Willem Dudok (1884-1974). 
Krophollers werk kennen we onder andere van het 
raadhuis in Waalwijk met de kenmerkende trapgevel 
en het veelvuldig gebruik van baksteen. Een tweede 
werk van Kropholler is het Stedelijk Van Abbemuseum 
in Eindhoven dat hij bouwde in dezelfde periode als 
pension Mariëngaarde. Dat geldt evenzo voor de bouw 
van de Mariakerk in Vught en het bijbehorende paro-
chiecomplex. Ruim twintig jaar later, in de jaren 1950, 
ontwierp Kropholler met architect F. Lambriex de 
Christoffelschool aan de Zouavenlaan in Tilburg. 

De door industrialisatie en moderniserende maat-
schappij ontging ook niet aan Kropholler. Overvloedig 
gebruik van glans en kleur waren volgens hem de 
oorzaak van disharmonie, en de keuze voor glas-in-
lood en kleine ruiten koos hij dan ook niet vanwege 
gehechtheid aan antieke bouwwijzen, maar als ver-
weer tegen de onrust, gewekt door te veel grote 
glasvlakken. Kropholler was voorstander van een 
natuurlijke orde waar alleen ‘menschenwerk’ buiten 
kon treden. De natuur kon in zijn aard nooit lelijk zijn, 
maar industrieproducten waren dat volgens hem wel. 
Hij vond de rode kleur van baksteen, die al te vaak tot 
een schreeuwende tint werd opgevoerd, de harmonie 
van stad en dorp verstoren. De moderne witte steden 
werkten volgens Kropholler niet ‘in onze streken’, om-
dat deze niet ‘inheemsch’ waren. Voor gewone stads-
buurten verkoos Kropholler ‘de gedempte toon onzer 
bruin roode baksteentjes’. De pas-gebouwde witte 
buurt Zorgvlied, waarin Mariëngaarde gesitueerd zou 
worden, kon Kropholler aldus evenmin bekoren. 

Veel gebouwen en voorsprekers 
in de hemel

In een roerige tijd van industrialisatie en modernise-
ring, wilde de katholieke kerk rust en zekerheid bie-
den. Zo werd in circulaires gemaand dat de katholieke 
beginselen moesten doordringen tot in alle geledin-
gen, in het gehele doen en laten. ‘Wij moeten zijn, zegt 
Christus, het zout der aarde, de desem, die tot in de 
uiterste punten en hoeken zijn weldadige werking ver-
richt.’
Van de bijna 90.000 inwoners in Tilburg in 1935, wa-
ren er in de parochie H. Margaretha Maria Alacoque 
3.716 zielen. Dat hield de pastoor als een boekhou-
der zo nauwkeurig mogelijk bij. Hij telde het aan-
tal jongens en meisjes op de scholen, de Rooms-
katholieke huisgezinnen, de ‘andersdenkenden’, en 
vanaf 1935 zelfs het aantal verstrekte communies 
in pension Mariëngaarde. Naast deze administra-
tieve vaardigheden ontwikkelde De Klijn zich vooral 
als een bouwpastoor. Dat was geen vreemde titel 
gezien zijn voortvarendheid in de uitbreiding van het 

De 35-jarige Walter J.J. de Klijn (1884-1958) was de 
eerste pastoor van de in 1921 opgerichte parochie 
H. Margaretha Maria Alacoque met een hoofdkerk 
(1921) aan de Ringbaan-West. Architect Alexander 
Jacobus Kropholler (1881-1973), die een bureau had 
in Wassenaar, kreeg de opdracht tot de bouw van 
pension Mariëngaarde in 1934. De architect was geen 
onbekende van de parochie. Zo werd hij in 1933 door 
het kerkbestuur aangesteld als vertrouwensman voor 
de versiering van de parochiekerk. Toch was niet het 
hele bestuur ervan overtuigd dat Kropholler de juiste 
persoon was voor de bouw van het pension. Dr. H.W.E. 
Moller was naast lid van het Tilburgse kerkbestuur 
ook hoofdredacteur van het katholieke tijdschrift 
Roeping. Maandschrift voor schoonheid. Daarin vroeg 
Moller zich af of Kropholler wel modern genoeg was, 
en niet te veel vastzat in vroegere vormen. 

Pastoor W.J.J. de Klijn 
(1884-1958). (Coll. 

Regionaal Archief Tilburg)

‘Bruin roode baksteentjes’. 
(Foto Petra Robben)
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trad, was het advies om een vereniging op te richten, 
aangezien die geen inkomstenbelasting hoefde te be-
talen. In de Nederlandsche Staatscourant van 1934 is 
te lezen dat de in 1933 opgerichte St. Rita-Vereniging 
werd goedgekeurd. Deze had als doel om financiële 
steun te verlenen aan de genoemde parochie. De Klijn 
verwoordde dat de vereniging, die bisschoppelijk en 
koninklijk was goedgekeurd, de taak op zich nam om 
aan ‘Dames en Heeren van den meer gegoeden stand’ 
een onderdak te verschaffen op een wijze, die geheel 
was aangepast aan het moderne leven in de goede 
betekenis van het woord.

‘Ja of niet? Kropholler of een ander?’
Op 4 januari 1934 werd er door het bestuur van de St. 
Ritavereniging voor de eerste keer vergaderd. De keu-
ze voor de architect zou volgens pastoor De Klijn strijd 
gaan opleveren: ‘Ja of niet? Kropholler of een ander?’ 
Vier andere architecten werden gevraagd tekeningen 
in te sturen: Willem A. Maas te Utrecht; A. Boosten 
en Jos. Wielders, beiden te Maastricht en Jan van der 
Valk te Tilburg. Twee architecten stuurden een plan 
in, maar er was volgens de pastoor geen ontwerp zo 
uitmuntend dat het rechtvaardig was om Kropholler 
voorbij te laten gaan. ‘Kropholler nog ‘t beste!’, aldus 
de pastoor. Hoewel je zou denken dat de traditioneel 
genoemde architect Kropholler naadloos zou aanslui-
ten bij de evenzo katholieke parochie in Tilburg, kreeg 
‘Plan Kropholler’ zware kritiek te verduren. Zo had 
de architect voor het pension vier à vijf gebouwen bij 
elkaar gezet, waarin het kerkbestuur eenheid miste. 
Daarbij werd benadrukt dat het interieur ‘zo gezellig 
mogelijk’ moest zijn. Er moest meer licht komen in de 
gangen, en het was écht nodig dat er drie verdiepin-
gen kwamen met in totaal veertig kamers en slaap-
kamers vanwege de rentabiliteit van het pension. Het 
was een waslijst met op- en aanmerkingen die alle 
het uiterlijk van pension betroffen. De uitingen van 
het katholicisme werden nauwelijks betwist. Zo was 
er slechts één opmerking over de positionering van de 
ramen in de kapel. Uiteindelijk, ‘na veel zorgen en tob-
bes’, zoals de pastoor schreef in zijn Memorie, werd 

Rooms-katholieke ‘West-end’ van Tilburg. Joost op 
’t Hoog schreef eerder al in dit tijdschrift Tilburg over 
het zogeheten parochiecomplex met de talloze bouw-
kundige uitbreidingen in een relatief korte periode. 
Elk der gebouwen kreeg een patroonheilige, zodat de 
parochie ‘over veel voorsprekers in de hemel kon be-
schikken’. 

Schuldenlast en financiële steun
Het zal niet vreemd klinken dat de parochie door deze 
bouwwoede ernstig in financiële problemen raakte. 
Zo blijkt dat er in de jaren dertig sprake was van een 
zware schuldenlast á fl. 350.000,-. Om deze te ver-
minderen werd een pension voor gegoede dames en 
heren als oplossing gezien. Het kerkbestuur oriën-
teerde zich in het land en zag dat ook andere Rooms-
katholieke parochies voor deze oplossing kozen. In 
plaats van dat het bestuur zelf als rechtsorgaan op-

Tekening van het gebouwencomplex van de in 1921 
opgerichte parochie H. Margaretha Maria Alacoque. 
(Coll. RAT):

1921 Parochiekerk 
1922 Pastorie 
1923 Meisjesschool 
1924 Jongensschool 
1925 Broederklooster 
1926 Bewaarschool 
1927  Patronaatsgebouw voor jongens en 

parochiehuis Poirtersstraat 
1928 Stokerswoning
1929 Zusterklooster
1930 Kosterswoning
1931 Gymnastiekzaal
1932  Montessorischool, Huishoudschool, een 

patronaat voor meisjes en vergaderzaal
1933  Uitbreiding van het parochiehuis 

en bewaarschool met kapel, twee 
bewaarschoolklassen en vergaderlokalen.

1935 Pension Mariëngaarde

340890_TT_nr3_2016_BW.indd   83 14-12-16   09:43



84

een Nederlands-Hervormd gezin. Op latere leeftijd, 
in 1908, bekeerde hij zich tot het Rooms-katholieke 
geloof. Het Tilburgse kerkbestuur had aan deze tradi-
tionele, bekeerde Kropholler een goede, als het ging 
om bevestiging van de katholieke identiteit. De gods-
dienstige eisen waren volgens de architect immers de 
hoofdzaak in de kerkenbouw. Zo moesten de gods-
dienstige handelingen op de meest volmaakte wijze 
uitgeoefend worden en meegeleefd door alle aan-
wezigen waarvoor Kropholler een ruim presbyterium 
creëerde, goed verlicht van terzijde, zodat het publiek 
niet tegen het licht in hoefde te kijken. Pijlers en voor-
uitspringende hoeken mochten het zicht op de pries-
ter niet belemmeren. Deze visie was weliswaar geba-
seerd op de traditie in kerkenbouw, maar was evenzo 
vernieuwend na de dogmatiek van de neogotiek. 

De neogotiek voorbij
Omdat de neogotiek jarenlang de huisstijl van het 
katholicisme had bepaald, was het in de moderne 
jaren 1920-1930 allerminst duidelijk hoe een ade-
quate (kerk)architectuur er dan uit zou moeten zien. 
Ook Kropholler worstelde met traditie en moderniteit. 
Zo veroordeelde de architect vormen in de moderne 
bouwwereld zoals de ‘gasbuisvormige’ en de ‘lineaal-
vormige’ zuilen, die volgens hem onterecht het pre-
dicaat ‘nieuw’ kregen. De vormen die Kropholler ge-
bruikte, waren evolueringen van vroeger of in zijn tijd 
gebruikte bestaande vormen waarvoor hij zijn reden 
had: ‘Beziet men deze kerken dan lijkt het alles zoo 
vertrouwd en natuurlijk, één met het zware en ruige 
land, één met de eeuwen die achter ons liggen.’ Zijn 
bouwwerken baseerde hij op de eenheid met het eeu-
wige, de harmonie met God, die de mens in alle tijden 
tot duurzame, eeuwen trotserende vormen en samen-
stellingen zou drijven. Dit uitgangspunt, alsmede zijn 
warme pleidooi voor het nationale bouwmateriaal de 
baksteen, bracht hem in conflict met vele tijdgeno-
ten, die hierin slechts een verouderd traditionalisme 
zagen, met een onderstroom van nationalisme. Toch 
waren de moderne elementen zoals eenvoud en zake-
lijkheid wel vertegenwoordigd in Krophollers werk. Zo 
werd een van zijn kapellen gewaardeerd vanwege de 
klare zakelijkheid, doorweven met de bezielende lief-
de Christi. ‘Bizarre verzinsels, onlogische constructies 
of klatergoud’ waren er niet aanwezig. Kunst moest 
volgens Kropholler écht zijn: liever zuiver metaal in 
plaats van blinkende schijn. Klaarheid en rust waren 
nodig in het kleurgebruik, want kleuren deden de af-
zonderlijke delen tegen elkaar uitkomen. 

Zegen van Maria en de heilbede van 
Christus en de Kerk

Dat de katholieke beginselen doorgevoerd werden tot 
in alle geledingen, blijkt onder andere uit de ligging 
van het pension en de decoratie van het exterieur van 
Mariëngaarde. Zo lag de hoofdingang van het pensi-
on aan een kleine rotonde, die niet toevallig lijnrecht 
tegenover de hoofdingang van de parochiekerk H. 
Margaretha Maria Alacoque was gesitueerd. Ook was 
de katholieke identiteit van het pension voelbaar in de 
benaming: ‘Mariëngaarde’, verwijzend naar Maria in 

het plan goedgekeurd vanwege onder andere de lig-
ging aan ‘een rustig plein, rustige straten en dicht bij 
de kerk.’ 

Een bekeerde protestant
‘Dat men mij kwalijk neemt, kloosters en kerken te 
bouwen, ben ik gewoon,’ zo schreef Kropholler in een 
brief aan de pastoor in februari 1934. In plaats van 
hem te bekritiseren zou de opdrachtgever er beter 
zijn voordeel mee kunnen doen met zo’n ‘bekeerde 
protestant’ die naar kerkbouw was overgestapt. Wie 
het bevolkingsregister raadpleegt, ziet namelijk dat 
Alexander J. Kropholler opgroeide in Amsterdam in 

De ligging van Mariëngaarde, 
getekend door architect 

A.J. Kropholler, omstreeks 
1934. (Coll. RAT)

Het interieur van de kapel. 
(Foto Joep Eijkens, 

www.eijkens.nl)
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LUs InCoLIs eJUs. Vrede aan dit huis en heil, die het 
bewonen. Hoewel door Kropholler wel werd verwezen 
naar de traditie, maar niet per se christelijk bedoeld, 
gaf pastoor De Klijn er een katholieke draai aan: ‘Met 
’n kleine variant is ’t de heilbede van Christus en de 
Kerk’. 

‘Hier moet men aan den hemel denken’
Hoewel de toekomstige bewoners niet het gevoel 
mochten krijgen dat ze in een klooster zaten, was er 
volop ruimte voor de katholieke godsdienstbeoefe-
ning. Binnen in het pension leidde een lange, ruime 
gang naar de kapel. De toegangsdeur, gelijk aan de 
uitstraling van de voordeur, was als een ‘poort, mach-
tig van constructie’, die de bezoeker deed denken aan 
de eeuwigheid … de poort was immers onverganke-
lijk. Zo schreef een recensent bij de opening van het 
pension in de krant: ‘Hier heeft het vernuft van den 
meester alle krachten bijgezet. … Hier moet men bid-
den. Hier moet men aan den hemel denken.’ De door 
Kropholler voorgestane ‘christocentrische’ kerkruimte 
paste hij toe waardoor de aandacht van de gelovige 
gericht was op het altaar. Ter overkapping van de ge-
bedsruimte, gebruikte Kropholler de traditie van de 
middeleeuwse houten zolderingen. Daarbij creëerde 
de architect een enkele triomfboog, die diende als 
afscheiding van kerkruim en absis. Het interieur van 
de kapel was eenvoudig en sober, en bijzonder was 
de houtconstructie van een ‘in aesthetische verhou-
dingen fijn afgewogen baldakijn boven het altaar’ als 
‘een beschuttende luifel, zich spreidend boven Gods 
troon’. In de kapel hadden alle pensiongasten een ei-
gen vaste plaats, en vanuit de ziekenzaal op de eerste 
verdieping was er gelegenheid om door de glas-in-
loodraampjes toch de H. Diensten te volgen. Bij over-
lijden werd een uitvaartmis gehouden in de kapel van 
het pension, of in de parochiekerk aan de Ringbaan-
West. Pension Mariëngaarde werd gekarakteriseerd 
als een huis met katholieke signatuur, dat in die dagen 
niet mogelijk was zonder een zustercongregatie. Zo 
namen de Zusters Dochters van O.L. Vrouw van het 
H. Hart de verzorging van de pensiongasten op zich. 
Inpandig was er voor hen een doorgang die ‘Slot’ werd 
genoemd. Deze leidde naar de geheime vertrekken 
van het zusterklooster. 

Gods zegen voor ongelukken bespaard?
De inwijding van het huis vond plaats op 26 juni 
1935, de Feestdag van O. L. Vrouw van Altijddurende 
Bijstand, en de kapel werd bij de consecratie aan 
Maria vereerd. Bouwpastoor De Klijn, die trots was op 
zijn pension, wenste dat onder Gods zegen, de hulp 
van de H. Maagd en de voorbede van de H. Rita het 
doel, dat men zich had voorgesteld, bereikt mocht 
worden. Bij de opening smeekte Mgr. Diepen Gods 
onmisbare zegen af over het pension. De spreker 
hoopte dat de bewoners hun huis zouden waarde-
ren en dat het zou strekken tot ‘meerderen bloei van 
hun geloof’. Mgr. Diepen hoopte ook dat God dit huis 
voor ongelukken zou besparen. Deze wens werd he-
laas niet verhoord. Op 2 februari 1945 werd de kapel 
van Mariëngaarde gebombardeerd door een V1-bom 

Nazareth, ook wel Bloemenstad genoemd. Het pen-
sion moest midden in een ‘tuin’, ofwel ‘gaarde’, gelijk 
aan het villapark, komen te staan, onder de bescher-
ming van Maria. De pastoor noemde het liefkozend 
‘het heiligste pensionneke’ dat ooit op aarde had be-
staan. De Klijn hoopte erop dat de ouden van dagen 
zich hier in de kapel van Maria van Altijddurenden 
bijstand God konden aanroepen om zegen en steun in 
hun laatste levensdagen. Maria was prominent aan-
wezig gezien het keramisch reliëf boven de ingang 
van het pension: een voorstelling van de H. Maagd 
Maria, gemaakt door de bekende beeldhouwer L. Zijl. 
Daaronder was de deur van de hoofdingang als een 
kloosterdeur van zwaar massief hout, beslagen met 
smeedijzeren hang- en sluitwerk. In de hal bij bin-
nenkomst bevond zich een ingemetselde steen met 
een chronicum, ofwel chronogram, waarmee het 
bouwjaar werd vastgelegd: PaX hUIC DoMUI aC sa-

De hoofdingang van 
Mariëngaarde. 

(Foto Petra Robben)

De toegangspoort naar de 
kapel. (Foto Petra Robben)
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waarbij er tientallen doden vielen. Uit het ooggetui-
genverslag van onder andere pastoor De Klijn kunnen 
we opmaken hoe het interieur van de kapel eruit zag. 
De grote kroonluchter hing te bungelen aan een elek-
trische draad, en het baldakijn had iedere steun ver-
loren. Het beeld, de H. Margaretha, die rechts aan de 
triomfboog haar standplaats had, stond nog op haar 
voetstuk. De triomfboog stond los van de zijmuur.

‘Het is alles modern in den goeden zin 
van het woord’

In de Nieuwe Tilburgsche Courant van april 1935 kop-
te de titel: ‘Mariëngaarde nadert voltooiing’, met als 
ondertitel ‘Een modern pension in Tilburgs West-End’. 
Het geheel maakte een grootse indruk: een ingang 
met brede monumentale deur, een grote hal, ‘het hart 
van de hele inrichting’, spreekkamers, brede tuindeu-
ren, een grote tuin, een regentenzaal en een dames-
salon. Karakteristiek voor het interieur van pension 
Mariëngaarde waren de talloze met rode baksteen 
gemetselde bogen, die doen denken aan Romaanse 
kerken. Booglijnen, ofwel door Kropholler een gedeel-
telijke cirkel genoemd, vormden volgens hem een ver-

heven uitdrukking ‘sedert zeer oude tijden’. Naast de 
consequente aanwezigheid hiervan, was er een impo-
sante houten hoofdtrap die centraal lag, evenals een 
eikenhouten lambrisering die consequent was door-
gevoerd in alle gangen. De ruimtes werden gevuld met 
hier en daar zitjes voor ‘verpozing en variatie om het 
eentonige van den dag’ weg te nemen.

Het pension was bedoeld als een ‘rustig, aangenaam 
verblijf, met alle comfort, dat een modern pension 
zou vragen voor de dames en heren van de gegoede 
stand. Het was niet in klassen verdeeld, zodat de voe-
ding voor allen hetzelfde was, maar de prijzen varieer-
den naar de grootte en ligging der kamers, zo luidde 
de tekst in de brochure ‘Beschrijving, doel en opzet 
van het Pension ‘Mariëngaarde’ Villapark Tilburg’. Uit 
notulen van het kerkbestuur blijkt dat de het ontwor-
pen plan voor Mariëngaarde eerst aan de burgemees-
ter was voorgelegd. Deze vond het beter alle zitka-
mers aan de voorzijde te brengen, en de slaapkamers 
aan de achterzijde. Zijn voorstel verkreeg algemene 
instemming. Uiteindelijk waren er vijftig zitkamers en 
even zoveel slaapkamers, met in totaal twintig bad-
kamers. De kamers op de begane grond hadden een 
eigen terras met een voortuintje, en lagen vijf meter 
vanaf de straatzijde. De langgerekte zijgevels van het 
pension werden gekarakteriseerd door grote moderne 
ramen op de begane grond, met daarboven een bal-
kon voorzien van fraai smeedwerk en openslaande 
tuindeuren. De kamers lagen weliswaar aan de 
straatkant, maar werden afgescheiden met een voor-
tuintje achter een smeedijzeren afrastering. 

De slaapkamers hadden een vaste wastafel, voorzien 
van koud en warm water. Wie wilde, kon een eigen 
badkamer en toilet verkrijgen. Het pension beschikte 
aldus over moderne voorzieningen: alle ruimten waren 
centraal verwarmd, elektrisch verlicht en de bewo-
ners hadden elk een eigen gaspit in hun kamer. Qua 
communicatie was pension Mariëngaarde evenzo zijn 
tijd vooruit. De kamers waren aangesloten op huis- en 
stadstelefoon, en er was een radio-installatie. Het ge-
heel ademde een weldadige sfeer van huiselijkheid. 
De grote ruime hal, de lange gangen, de zitjes en de 
heren- en dameskamer, ‘het was alles modern in den 
goeden zin van het woord’, zo stond er in de krant. Het 
Tilburgse pension was zeer ‘up-to-date’ en zou door 
geen enkel pension in Nederland overtroffen worden. 

Dichtbij de hei en de parochiekerk
Pension Mariëngaarde was gunstig gelegen. Ge-
situeerd in de nieuwe wijk Zorgvlied, aan de westzijde 
van de stad die het meest gunstig was voor villabouw 
en woongelegenheid. Er waaiden westenwinden, 
waardoor men kon genieten van de zuiverste lucht die 
‘niet bezwangerd was van de bedorven atmosfeer der 
groot-stad’. Het terrein voor het pension werd mede 
gekozen vanwege de ligging aan de verkeerswegen, 
evenals bij de voornaamste wandelwegen, om te ge-
nieten van ‘Tilburgs ongerepte natuur, van de nooit 
volprezen Brabantsche hei.’ Wie dus kwam voor de 
ruwe natuur van de ‘Brabantse onovertroffen den-

Herdenkingssteen van de 
inzegening door bisschop 

A.F. Diepen, 1935. 
(Foto Petra Robben)

De Romaanse bogen, 1935. 
(Coll. RAT)
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nenbossen met de heilbrengende dennengeuren’, zat 
er op de juiste plek. Ook voor degenen die zochten 
naar geestelijke ontspanning en troost zochten bij 
‘onzen schoonen godsdienst’, kon terecht bij de paro-
chiekerk, op ‘eenige passen verwijderd’. In de enorme 
tuin achter het pension was een rosarium, een laan 
met diverse bomen, er waren aangename zitjes, een 
bergje, een berceau, fruitbomen, een moestuin en 
een rotstuin. Bovendien was er aan het pension een 
garage verbonden, waarin de gasten hun eigen auto 
konden parkeren. Zelfs een chauffeur stond de gasten 
tot de beschikking. 

‘Het kloosterachtige waaraan vrijwel al 
dergelijke inrichtingen mank gaan’

In 1936, een jaar na de oplevering, bezocht een jour-
nalist pension Mariëngaarde voor een artikel in het 
landelijke tijdschrift Op de hoogte. Daarin werden 
de stedebouwkundige uitbreidingen van Tilburg al-
lesbehalve geprezen, maar het nieuwe pension 

Mariëngaarde nam volgens de journalist een voor-
name plaats in. Het lag ‘bij den ouden lommer-
rijken Bredascheweg neergevlijd … met een echt 
Brabantsche gemoedelijkheid’. Mariëngaarde was 
volgens de auteur het eerste pension met een zo uit-
gesproken karakter in Nederland, en bleek in een be-
hoefte te voorzien.

Het werk van Alexander Kropholler werd gewaardeerd 
om de kunstzinnige architectuur die door compositie 
en lijn een ieders bewondering afdwong. Kropholler 
had bij de conceptie van het bouwwerk doelbewust 
uiting gegeven aan het begrip, hetwelk men zich 
vormde van een dergelijk gemeenschappelijk tehuis. 
Het gehele interieur van het pension werd ervaren als 
uitnodigend, aangenaam bewoonbaar door de ruime 
hal, de grote ontvangstkamers, de gezellige zitjes 
overal, ruime balkons, zonnige vrolijke zitkamers, er 
tegenover gelegen rustige slaapkamers. ‘Het kloos-
terachtige waaraan vrijwel al dergelijke inrichtingen 
mank gaan, is hier geheel vermeden.’

Zowel traditioneel als modern
De Rooms-katholieke parochie H. Margaretha Maria 
Alacoque gaf in ruimtelijke zin uitdrukking aan haar 
identiteit, door onder andere de bouw van pension 
Mariëngaarde. Het was echter niet zozeer een in-
strument om de geestelijke moraal af te dwingen, 
als wel om de dames en heren van de gegoede stand 
op een moderne wijze onderdak te bieden. De reden 
om daarvoor de traditionele en katholieke architect 
Kropholler in de hand nemen, was waarschijnlijk meer 
vanwege zijn bekendheid met de parochie, dan dat hij 
de opdracht kreeg om een traditioneel bouwwerk te 
ontwikkelen. Sterker nog, de nadruk lag vooral op de 
moderniteit en de rentabiliteit. 

Kropholler maakte gebruik van zowel een traditionele 
als een moderne vormentaal. Het pension bevatte 
weliswaar verwijzingen naar Romaanse bogen, maar 
straalde vooral openheid uit, en beschikte over de 
meest moderne voorzieningen. De kapel daarentegen, 
paste wel in de traditie die de katholieke identiteit be-
nadrukte, maar ook daar maakte Kropholler gebruik 
van een religieuze moderne vormentaal zoals de tri-
omfboog en de grote open kerkruimte. 

Uit dit onderzoek naar de morfologie van pension 
Mariëngaarde blijkt dat de parochie vanuit haar ka-
tholieke identiteit weliswaar een morele gemeen-
schap nastreefde, maar dat zij evenzo openstond voor 
de eisen en het woongenot van de moderne tijd. De 
architect Kropholler die vooral bekend staat als tradi-
tionalistisch, bleek eveneens in staat om met gebruik-
making van traditioneel materiaal en symboliek, toch 
een modern bouwwerk te kunnen neerzetten.

De kamers aan de straatzijde. 
(Foto Petra Robben)

Plattegrond van 
Mariëngaarde door architect 

A.J. Kropholler, omstreeks 
1934. (Coll. RAT)
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De naam Donders
Nee, het gaat ondanks de initialen F.C. niet over een 
familie elftal, zoals iemand veronderstelde. Van een 
twintigtal willekeurige Tilburgers die ik de naam F.C. 
Donders voorlegde kon slechts een enkeling deze 
persoon plaatsen. Dat waren toch vooral de mensen 

Tilburgse kwesties 2
F.C. Donders: een pleidooi 

H e n k  v a n  D o r e m a l e n *

In deze rubriek wil historicus en publicist 
Henk van Doremalen telkens een onder-

werp aankaarten waarover in de Tilburgse 
historiografie misverstanden bestaan, 

onduidelijkheden zijn of waar vraagtekens 
op zijn plaats zijn. Enerzijds met de bedoe-
ling helderheid te verschaffen, anderzijds 

om verder discussie op te roepen. Uiteraard 
zijn reacties (meer) dan welkom. Nee, niet 

met kretologie via facebook of twitter, maar 
gewoon goed beargumenteerd in een mail of 

brief via henkvandoremalen@kpnmail.nl of 
postbus 1156, 5004 BD Tilburg.

die historisch ingevoerd zijn. Met (prins en later) ko-
ning Willem II (in Tilburg overleden) en Vincent van 
Gogh (in Tilburg op school gezeten) zijn Frans en 
Petrus Donders misschien wel de twee bekendste 
Tilburgers aller tijden. Met als groot verschil dat de 
twee ‘Dondersen’ daadwerkelijk in Tilburg geboren 
zijn en niet tijdelijk in de stad gevestigd waren. Als er 
een top tien zou worden samengesteld van beroemde 
Tilburgers prijken daar – in mijn ogen – deze twee 
mensen op die met de naam Donders gezegend zijn. 
Petrus of Peerke, geniet in Tilburg veel grotere be-
kendheid dan zijn naamgenoot. Die andere, Frans, 
was in de negentiende eeuw van internationale faam 
in de wetenschappelijke wereld met name als oog-
heelkundige. Zo beroemd dat ik de stelling wel aan-
durf dat als toen de Nobelprijs al bestaan had, hij hem 
gekregen zou hebben. Maar behalve bij de mensen 
die nadrukkelijk met de geschiedenis van de stad be-
zig zijn is Frans Donders in Tilburg toch niet algemeen 
bekend. 
De naam Donders staat in Tilburg borg voor een rijke 
historie. Geen enkele naam komt zo veel terug in tal 
van publicaties. Er is een uitgebreide genealogie, een 
website en er zijn diverse organisaties en verenigin-
gen die de naam Donders dragen. Natuurlijk zijn daar 
meer of minder bekende Tilburgers als Roy, Broer, 
Lout, frater Realinus en priester Henri en zijn er diver-
se bedrijven die de naam Donders dragen. Van belang 
zijn ook twee architecten waarvan Jos (1867-1960) 
een omvangrijk oeuvre in de stad heeft nagelaten. In 
de jaren twintig was er in de gemeenteraad een ka-
tholieke splinterpartij van Felix Donders. 

Erflater
Franciscus Cornelis Donders (1818-1889) was een 
tijdgenoot van Petrus Donders (1809-1887). Zoals 
gezegd beide afkomstig uit Tilburg, maar ze hebben 
elkaar vrijwel zeker nooit ontmoet. Ze waren uit an-
dere milieus afkomstig, ze doorliepen totaal andere 
carrières. Wat ze gemeenschappelijk hebben is dat ze, 
nu meer dan 125 jaar na hun overlijden, nog steeds 
grote bekendheid genieten. De ene, Peerke, zeker in 
Tilburg, in Suriname en in sommige katholieke krin-
gen. De andere, F.C. veel minder bij het grote publiek 
in Tilburg, maar hij leeft wel voort in twee gerenom-
meerde instituten in Utrecht en Nijmegen: de F.C. 
Donders leerstoel, het Institute for Brain, Cognition 
and Behaviour, aan de Radboud Universiteit. Ook is 
hij geëerd met tientallen straatnamen. In Erflaters 

* Henk van Doremalen is 
– naast zijn directeurschap 

van de Tilburg Ten Miles 
– freelance werkzaam 

als historicus en publicist. 
Hij publiceerde een groot 

aantal boeken en artikelen 
over Tilburg. Zo was hij 
ondermeer betrokken 

bij de wetenschappelijke 
geschiedschrijving van 

de stad: Tilburg. Stad met 
een levend verleden en de 
populairwetenschappelijke 

serie de Kleine Geschiedenis 
van Tilburg. Voor een 

uitgebreid overzicht zie 
www.historietilburg.nl

Gipsen borstbeeld van 
prof. dr. F.C. Donders. (Coll. 

Stadsmuseum Tilburg)
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van de beschaving, een belangrijk werk van Jan en 
Annie Romein over een dertigtal Nederlanders van 
grote naam en faam staat F.C. Donders vermeld, met 
Vincent van Gogh en Hieronymus Bosch, de geboren 
en getogen Brabanders in deze uitgave. 
Waar Peerke in het volle daglicht staat, is F.C. in 
Tilburg wat onderbelicht, al zijn er wel diverse herin-
neringen aan hem in de stad. Kwam dat omdat hij al 
op jeugdige leeftijd weg ging uit Tilburg, kwam het 
omdat hij niet zoals zijn moeder gehoopt had, tot het 
priesterambt geroepen werd en later zelfs het ka-

tholieke geloof naast zich neerlegde of zijn er andere 
redenen? Voormalige gemeentearchivaris Gerard 
Steijns wees me er op dat er de laatste decennia 
van de negentiende eeuw geen intellectueel klimaat 
was in Tilburg. De Katholieke Leergangen en de 
Hogeschool (nu Tilburg University) dateren van veel 
later. Ook ontbrak het aan directe familie. Daarmee 
waren er geen pleitbezorgers. Voor Peerke waren die 
er op een zeker moment wel, al ging ook dat niet van 
een leien dakje. Hij kwam immers niet uit de betere 
milieus in de stad zoals de bisschoppen met de namen 
Janssens, Diepen en Mutsaerts.

Een monument?
Op 27 mei 2018 is het precies 200 jaar geleden dat 
Frans Donders in deze stad geboren is. Het zou 
Tilburg sieren als er dan eindelijk een volwaardig mo-
nument zou zijn voor deze beroemde stadgenoot. In 
Utrecht waar hij zijn faam verwierf, staat een groot 
monument op een centrale plaats: het Janskerkhof, 
het oude universitaire centrum van de stad. Enkele 
kilometers noordelijker op een kerkhof in Oud-Zuilen 
ligt Frans Donders begraven. De letters van de ge-
denksteen op het graf zijn aan vervanging toe (zie 
foto). 
In Tilburg hangt een in mijn ogen sobere gedenk-
plaat, weliswaar met een tekst van Nicolaas Beets 
(Hildebrand, bekend van de Camara Obscura ) sinds 
1888 op zo’n drie meter hoogte in de gevel van zijn 
geboortehuis Nieuwlandstraat 44. Sinds 1922 is er de 
Prof. Dondersstraat in een buurt waar het oerkatholie-
ke St. Elisabethziekenhuis werd gevestigd. Inderdaad 
wel de meest aansprekende straat in die buurt. Het 
toenmalige Gemeentearchief verwierf in 1991 in per-
manente bruikleen een 70 cm hoog borstbeeld van 
ene Keller dat vermoedelijk eind negentiende eeuw 
is vervaardigd als afgietsel van een marmeren borst-
beeld uit 1892 dat nog aanwezig is in het Academisch 
Ziekenhuis in Utrecht. In 1913 kwam er nog een door 

Links: olieverfschilderij 
van prof. dr. F.C. Donders, 

geschilderd door Jacob 
Taanman omstreeks 1913. 

(Stadscollectie Tilburg).  

Rechts: Bronzen standbeeld 
van prof. dr. F.C. Donders op 
het Janskerkhof in Utrecht, 

vervaardigd door 
Toon Dupuis in 1921. 

(Foto Henk van Doremalen)

Het graf van prof. dr. F.C. 
Donders op de begraafplaats 

in Oud-Zuilen. 
(Foto’s Henk van Doremalen)
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in 1848 (De harmonie van het dierlijk leven, de open
baring van wetten ) wees de toen dertigjarige Donders 
op zaken die later (1859) in Darwins beroemde the-
orie On the Origin of Species uitgebreider naar voren 
kwamen. Donders heeft Darwin later ook ontmoet. 
Natuurlijk is er uitgebreid over F.C. Donders geschre-
ven, vooral over zijn wetenschappelijke werk.
Opmerkelijk vind ik het dat een door mij veel ge-
raadpleegde bron als de Collectie Documentatie 
van Regionaal Archief Tilburg niet één map over F.C. 
Donders bevat (en wel diverse over Peerke). Deze do-
cumentatie dateert uit de tweede helft van de twin-
tigste eeuw en wordt niet meer actief bijgehouden. In 
de catalogus van de UvT (o.a. Brabant Collectie) is wel 
veel te vinden over F.C. Donders met vooral de nodige 
verwijzingen naar de wetenschappelijke artikelen die 
F.C. geschreven heeft. Een rijke bron is uiteraard de 
lijvige Donders genealogie gepubliceerd onder de ti-
tel Het Tilburgse geslacht Donders. Jubileumuitgave 
2007. Een familieboek (Tilburg, 2007). En de website 
www.dondersnieuws.nl. In dit tijdschrift publiceerde 
Ronald Peeters in 2000 een beknopte levensschets 
van deze (wereld)beroemde stadgenoot.

Jacob Taanman geschilderd portret dat in de Willem 
II-zaal van het Paleis-Raadhuis hangt. Steijns vertelde 
me dat er met enige verbazing wordt gereageerd als 
hij bij een rondleiding aangeeft dat deze man, geboren 
in onze stad, mede de bouwstenen aanreikte waarop 
Charles Darwin zijn theorie baseerde. In zijn inaugu-
rele rede bij de aanvaarding van het hoogleraarschap 

…en eene luik onder hare voeten te 
doen wegvallen

Twee Tilburgse brandstichtsters ter dood veroordeeld

R o b  v a n  P u t t e n *

In het voorjaar van 1862 veroordeelde het 
gerechtshof in ’s-Hertogenbosch kort na 
elkaar twee uit Tilburg afkomstige vrou-
wen ter dood wegens brandstichting. Na 

gratieverlening door koning Willem III 
werd hun straf omgezet in een langdurige 

gevangenisstraf. Wie waren zij, wat was 
hun motief en hoe verging het hun na het 

uitzitten van hun straf?

* Rob van Putten (Tilburg, 
1946) is voorzitter van de 
Stichting tot Behoud van 
Tilburgs Cultuurgoed. Hij 
was van 2005 tot 2014 

redacteur van dit tijdschrift, 
waarin hij ook regelmatig 

publiceert. Hij is als vrijwilliger 
op diverse terreinen actief bij 

Regionaal Archief Tilburg.

Gedenksteen prof. 
dr. F.C. Donders in de 

Nieuwlandstraat met tekst 
van Nicolaas Beets uit 1888. 

(Foto Ronald Peeters)

Het strafrecht in Nederland in de 
negentiende eeuw 

Toen het koninkrijk Holland in 1810 ingelijfd werd bij 
het Franse keizerrijk werd ons land onderworpen aan 
de Franse wetgeving. Voor de strafrechtspleging gold 
vanaf 1811 de Code Pénal. Bij de totstandkoming van 
het koninkrijk der Nederlanden in 1813 bleef de Code 
Pénal – met zijn naar onze huidige maatstaven zeer 

hoge straffen – gehandhaafd, zij het met enkele aan-
passingen. 
Zo verdween de juryrechtspraak, kwamen straffen 
als dwangarbeid en algemene verbeurdverklaring van 
goederen te vervallen en werd de guillotine voor man-
nen vervangen door de galg of het zwaard, en voor 
vrouwen door de wurgpaal. Verder werd geseling op-
nieuw als strafmaatregel ingevoerd.

De Code Pénal kende voor elk delict een minimum- 
en maximumstraf, met uitzondering voor de zwaar-
ste vergrijpen, de ‘crimes’ (misdrijven), waartoe ook 
brandstichting behoorde. Op dit delict stond de dood-
straf. Het was de rechter niet toegestaan om, wan-
neer brandstichting wettig en overtuigend bewezen 
was, verzachtende omstandigheden in het vonnis mee 
laten wegen. Hij was verplicht om de doodstraf uit te 
spreken, de zogeheten ‘imperatieve doodstrafbedrei-
ging’.
Misdrijven werden altijd behandeld door de hoog-
ste rechtbank, het gerechtshof, zodat hoger beroep 
– waarbij de zaak opnieuw bekeken wordt door een 
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hogere rechter – niet mogelijk was. Er kon alleen nog 
cassatie ingesteld worden bij de Hoge Raad. Bij cas-
satie werd de zaak inhoudelijk niet overgedaan, maar 
de Hoge Raad bekeek dan alleen of de rechter zich 
had gehouden aan alle vormvoorschriften en de wet 
goed had toegepast.

Brandstichting (‘incendie volontaire’) met de daarbij 
op te leggen straf werd in de Code Pénal omschreven 
in artikel 434: “Quiconque aura volontairement mis le 
feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chan
tiers, forêts, bois taillis ou récoltes, soit sur pied, soit 
abattus, soit aussi que les bois soient en tas ou en 
cordes, et les récoltes en tas ou en meules, ou à des 
matières combustibles placées de manière à commu
niquer le feu à ces choses ou à l’une d’elles, sera puni 
de la peine de mort.”
De Nederlandse wettekst luidde: “Al wie opzettelijk 
in gebouwen, schepen, schuiten, pakhuizen, werven, 
bosschen, hakhout of oogsten, hetzij te veld staande, 
hetzij gekapt, gemaaid (of gezameld), hetzij ook het 
hout gestapeld of geboscht is, en de oogsten in bar
gen of op hoopen staan, den brand heeft gestoken, of 
brandbare stoffen derwijze geplaatst heeft, om de den 
brand tot deze zaken of een van die te doen overgaan, 
zal met de dood gestraft worden.”

In 1854 vonden er enkele ingrijpende wijzigingen 
plaats (wet van 29 juni 1854, Staatsblad nr. 102, 
‘houdende eenige veranderingen in de straffen op 
misdrijven gesteld’). Geselen en brandmerken wer-
den toen als strafmaatregel geschrapt evenals het 
tentoonstellen van veroordeelden. Minimumstraffen 
werden in een aantal gevallen verlaagd en rechters 
kregen wat meer armslag. Voor brandstichting gold 
dat de doodstraf werd vervangen door tuchthuisstraf 
van vijf tot twintig jaar, maar uitsluitend wanneer niet 
te voorzien was dat enig mensenleven in gevaar zou 
worden gebracht.
Verder verdween de wurgpaal van het toneel; de 
doodstraf werd in het vervolg alleen nog voltrok-
ken door ophanging: “De doodstraf wordt door den 
scherprechter uitgevoerd op een schavot, door den 
veroordeelde met eenen strop om den hals aan een 

galg vast te maken en een luik onder zijne voeten te 
doen wegvallen.”
Pas in 1886 kreeg Nederland een eigen Wetboek 
van Strafrecht, dat overigens al in 1881 was vast-
gesteld (wet van 3 Maart 1881, Staatsblad nr. 35). 
Groot voorvechter hiervan was de liberaal Anthony 
Modderman, die van 1879 tot 1883 minister van 
Justitie was. 
Op 31 oktober 1860 werd in Maastricht voor het laatst 
een ter dood veroordeelde terechtgesteld. Die twijfel-
achtige eer viel te beurt aan Johannes Nathan, die op-
gehangen werd wegens moord op zijn schoonmoeder. 
Sindsdien werd steeds gratie verleend. In 1870 werd 
de doodstraf afgeschaft, met uitzondering van het mi-
litaire strafrecht en het oorlogsstrafrecht. 
Tien jaar later wist eerdergenoemde Anthony Mod-
derman – in weerwil van een meerderheid in de 
Tweede Kamer – te voorkomen dat de doodstraf op-
nieuw zou worden ingevoerd.
Bij een grondwetsherziening in 1983 kwam de dood-
straf geheel te vervallen. Op initiatief van PvdA-
kamerlid Hein Roethof werd toen door de Tweede 
Kamer bij amendement artikel 114 ingevoegd, luiden-
de: ‘De doodstraf kan niet worden opgelegd.’

Van haat vervuld 
Al geruime tijd werd de boerderij van Cornelis 
Spijkers1 aan de Oost-Heikant ’s nachts door de po-
litie bewaakt. Johanna van den Boer had gedreigd 
de boerderij in brand te steken omdat Spijkers haar 
van zijn aardappelveld verjaagd had. De haat jegens 
Spijkers was zo groot dat Johanna enkele buurtgeno-
ten deelgenoot maakte van haar misdadig plan, die 
vervolgens zowel de politie als Spijkers waarschuw-
den. 
Nadat bekend werd dat de vermeende brandsticht-
ster in de vroege ochtend van donderdag 5 decem-
ber naar Den Bosch zou gaan, besloot commissaris 
van politie Arnold om zelf, samen met agent Jacobs, 
post te vatten bij de boerderij van Spijkers om de da-
deres op heterdaad te kunnen betrappen. Tijdens de 
openbare zitting verklaarde commissaris Arnold dat 
hij “[…] tusschen 3 en 4 ure van dien nacht iemand 
heeft horen naderen; dat hij die persoon een lucifer 
heeft hooren aanstrijken en onmiddellijk daarop eene 
sterke ontvlamming ziende, is toegeschoten, de vlug
tende persoon achtervolgd, aangehouden en daarin de 
beschuldigde [h]erkend heeft [...]” 
De brand was gesticht in de strooien wand van een 
schop, naast de schuur die verbonden was met het 
huis van Spijkers. Omdat de hitte niet intens ge-
noeg was om het vuur te kunnen onderhouden, was 
het vanzelf gedoofd. Stille getuigen van de mislukte 
brandstichting waren een doosje lucifers waarvan de 
koppen verkoold waren, en wat zwartgeblakerde stro-
halmen.

Op 21 januari 1862 werd de 26-jarige Johanna van 
de Boer in staat van beschuldiging gesteld, en op 27 
februari vond de openbare zitting plaats bij het ge-
rechtshof in ‘s-Hertogenbosch. De verdediging werd 
gevoerd door mr. Bosch, die in deze zaak voor het 

Het Paleis van Justitie 
in de Hinthamerstraat te 

Den Bosch in 1915. (Coll. 
Stadsarchief Den Bosch)
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de behandeling van de zaak verklaarde zij Spijkers te 
haten omdat zij – gehuwd, en moeder van een zoon – 
“[…] na geruimen tijd in zedeloozen omgang met hem 
geleefd te hebben, een schandelijke ziekte van hem 
[zou] hebben overgenomen en ten andere omdat hij 
haar een en andermaal van zijn aardappelland had af
gejaagd.” Het eerste werd door Spijkers ontkend, ter-
wijl een medisch onderzoek uitwees dat de verdachte 
“[…] met geene syphilitische ziekte besmet was.” De 
verdachte en haar man, Cornelis Klaassen, hadden 
van Spijkers een stuk land gehuurd, maar omdat zij de 
huur niet betaalden had hij hen van het land verdre-
ven.

Op 6 maart 1862 werd vonnis gewezen. Op grond 
van de bekentenis van de verdachte en de beëdigde 
verklaring van de getuigen was niet wettig en over-
tuigend bewezen dat de verdachte zich zou hebben 
schuldig gemaakt “[…] aan het opzettelijk in brand 
steken van een gebouw, door welke het te voorzien 
was dat menschenlevens in gevaar konden worden 
gebragt […]” Wel achtte het hof bewezen dat de ver-
dachte zich schuldig had gemaakt aan een poging tot 
brandstichting “[…] welke poging door uiterlijke da
den gebleken een begin van uitvoering gehad en al
leen door toevallige van haren wil onafhankelijke om
standigheden hare uitwerking heeft gemist.” Johanna 
van den Boer werd daarop veroordeeld tot een tucht-
huisstraf van tien jaar. Verder werd zij veroordeeld in 
de kosten van het geding ter grootte van 27 gulden en 
19 cent.

Het openbaar ministerie ging tegen deze uitspraak 
van het gerechtshof in cassatie, en op 12 mei 1862 
werd het arrest door de Hoge Raad vernietigd voor 
wat betreft de aan de bewezen feiten toegekende 
kwalificatie en de daarbij opgelegde straf. Johanna 
van den Boer kreeg toen alsnog de doodstraf. Op 28 
juni 1862 verleende koning Willem III gratie, en werd 
de straf omgezet in 20 jaar tuchthuis.

Wie was Johanna van den Boer?
Johanna van den Boer werd op 10 november 1835 in 
Berkel-Enschot geboren als dochter van Henricus van 
den Boer (Udenhout 1801 - Berkel-Enschot 1855), 
dagloner en Joanna Maria van Roij (Moergestel 1799 
- Berkel-Enschot 1881). Zij was het derde kind en de 
enige dochter uit een gezin van zes. 
Johanna trouwde op 20 augustus 1857 in Berkel-
Enschot met Cornelis Klaassen, dagloner, later schoen-
maker, wonende te Loon op Zand. Zelf had zij toen geen 
beroep; later was zij dagloonster.
Uit de verbintenis van Johanna met Cornelis werd 
één zoon geboren: Willem, geboren op 31 juli 1858 te 
Loon op Zand. Het echtpaar woonde aanvankelijk aan 
het Kraanven in Loon op Zand, maar op 1 december 
1859 verhuisde het gezin naar de Oost-Heikant I 138 
in Tilburg. Kort na de arrestatie van Johanna, op 11 
januari 1862 verhuisde Cornelis Klaassen met zijn 
zoon weer naar Loon op Zand, Doelen 57. Was die 
verhuizing gepland, of verhuisde hij schielijk om de 
schande te ontlopen?

eerst als strafpleiter optrad. Naar alle waarschijn-
lijkheid gaat het hier om de Bossche advocaat mr. 
Willem Dirk Bosch (’s-Hertogenbosch 1839 - ’s-Her-
togenbosch 1890), Hij werd in 1865 kantonrechter 
in Heusden en in 1877 president van de arrondisse-
mentsrechtbank in ’s-Hertogenbosch.
Er waren zeven getuigen opgeroepen: Peter Vermeer, 
die de politie had ingelicht; Antonia van de Wouw, 
tegen wie de verdachte over haar voornemen ge-
zegd had “[…] dat de duivel haar daarvan niet zou 
terughouden […]” en die Spijkers liet waarschuwen; 
Cornelis Spijkers en zijn vrouw, commissaris Arnold, 
agent Jacobs en Cornelis van Dijk. Bij laatstgenoemde 
had de verdachte op de dag voor de brandstichting 
twee doosjes lucifers gekocht.

Hoewel op heterdaad betrapt, ontkende de verdachte 
in eerste instantie. Pas later gaf zij toe de boerderij 
van Spijkers in brand te hebben willen steken. Tijdens 

Johannes Arnold, commissaris van politie
Johannes Arnold werd op 14 september 1813 geboren te Elkerzee 
(Schouwen-Duiveland). Hij trouwde op 8 juli 1852 te Etten met Anna Maria 
Hoppenbrouwers (Etten. 17-8-1819 – Tilburg 21-9-1898). 
Als wachtmeester bij de marechaussee speelde hij een belangrijke rol bij het 
oprollen van een Rucphense roversbende die West-Brabant onveilig maakte.
Bij Koninklijk Besluit van 31 januari 1860 werd hij benoemd tot commissaris 
van politie in Tilburg als opvolger van J.L.F. Verbunt, die in 1859 was over-
leden. Hij aanvaardde zijn betrekking op 22 februari 1860. Johannes Arnold 
overleed te Tilburg op 30 juli 1893.
Johannes Arnold was Ridder in de Orde van de Eikenkroon (1856) en Broeder 
in de Orde van de Nederlandse Leeuw (1892).

Jan Jacobs, agent van politie
Jan Jacobs werd op 13 februari 1828 geboren te Wijchen. Hij trouwde op 20 
februari 1860 te Rucphen met Wilhelmina Martens (Hoeven, 8 september 
1834). Op 25 augustus 1860 werd hij benoemd tot agent van politie te Tilburg. 
Hij kwam in september 1860 met zijn vrouw vanuit Utrecht naar Tilburg, en 
vestigde zich in de wijk Veldhoven. Later verhuisde hij naar Berkel-Enschot. 
Jan Jacobs overleed te Berkel-Enschot op 5 januari 1892. Zijn echtgenote ver-
huisde in 1898 met haar gezin naar Gennep.

De rode stip aan de huidige 
Moerstraat markeert de 

plaats van de voormalige 
boerderij van Spijkers. 

Ondanks de aanleg van de 
Burgemeester Bechtweg is 

het historische wegenpatroon 
hier nog grotendeels 

ongewijzigd.
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Mook (Oosterhout 28 januari 1849 - Loon op Zand 
15 april 1899). Uit dit huwelijk werden tussen 1880 
en 1890 nog vier kinderen geboren. Op 24 april 1899 
overleed Cornelis Klaassen, ruim een week na zijn 
tweede echtgenote.

In de brand, uit de brand?
Op maandag 24 februari 1862, omstreeks zeven uur 
in de avond, werd brand ontdekt in een uit vier wonin-
gen bestaand huis in de wijk Stokhasselt. De brand 
woedde op de zolder van de woning van Johannes 
Willems, die tevens de eigenaar van het huis was. 
Augustinus van de Pas, medebewoner van het huis, 
en Martinus van Rijen, een toevallige passant, gingen 
via een venster op de begane grond naar de zolder. 
Daar zagen zij enkele brandende takkenbossen tegen 
de muur, en in die muur een brandende prop in een 
gat dat in de opkamer uitkwam. Met emmers water 
kon de brand geblust worden. 

Al meteen was het zonneklaar dat het om brand-
stichting ging. ’s-Anderendaags namen commissa-
ris Arnold en agent Jacobs de zolder van Willems in 
ogenschouw. Duidelijk was te zien dat de brandende 
takkenbossen het gebouw aangetast hadden: de 
zoldering boven het gat was verkoold, de zolderbalk 
doorgebrand, en het houten dakbeschot door het vuur 
aangetast. Op grond van enkele getuigenverklaringen 
werd de vrouw van de eigenaar, de 38-jarige Anna 
Maria Berthout, gearresteerd.

Op 21 maart 1982 werd zij in staat van beschuldiging 
gesteld. De openbare zitting vond plaats op 1 mei. Er 
werden zes getuigen opgeroepen: drie medebewo-
ners, Hendrik Pessers, commissaris Arnold en agent 
Jacobs. Ook in deze zaak trad eerdergenoemde mr. 
Bosch op als verdediger. 
Medebewoner Adriaan van Geloven, die van dezelfde 
zolder gebruik maakte en die tijdens het uitbreken 
van de brand niet thuis was, verklaarde dat hij de ver-
dachte enkele dagen eerder takkenbossen tegen de 
muur had zien plaatsen, en dat het gat in de muur er 
de vorige dag nog niet was. Medebewoonster Cornelia 
Geboers getuigde dat zij bij het ontdekken van de 
brand naar het huis van verdachte was gegaan om 
te waarschuwen. Zij had daar de verdachte met haar 
kinderen aangetroffen in een huis vol rook. Verder 
verklaarde zij dat de verdachte tijdens het blussen van 
de brand en ook later haar woning niet verlaten had. 

Na aanvankelijke ontkenning gaf Anna Maria Berthout 
toe de brand gesticht te hebben. Zij en haar man 
hadden financiële problemen. In 1857 had Hendrik 
Pessers, wever/fabrikant aan de Stokhasselt, het huis 
aan Willems verkocht. Op het huis rustte een hypo-
theek van 750 gulden tegen vier procent rente. Door 
het verloop van de winkel die de verdachte dreef en 
haar langdurige ziekte die bijna tot blindheid leidde (zij 
moest het licht in haar rechteroog missen), hadden zij 
een betalingsachterstand opgelopen van 50 gulden. 
Bij de brandverzekeringsmaatschappij in Zutphen 
hadden zij het huis voor 1000 en de inboedel voor 500 

Johanna van den Boer was vanaf 22 juli 1862 gede-
tineerd in de vrouwengevangenis te Woerden.2 Na 
sluiting van de gevangenis in Woerden in 1872 werd 
zij overgeplaatst naar de vrouwengevangenis in ’s-
Hertogenbosch. Zij werd in november 1877 vervroegd 
vrijgelaten, vermoedelijk omdat zij toen al ernstig ziek 
was. Vanaf 28 november 1877 woonde zij in bij haar 
broer Arnoldus (1832 - 1899), vrachtrijder, en zijn 
vrouw Arnolda Schollen (1837 - 1902) in de wijk Oerle 
A 132. Daar overleed zij op de leeftijd van 42 jaar op 
19 december 1877. Op de door de arts F. Kieckens on-
dertekende overlijdensverklaring wordt keeltering als 
doodsoorzaak aangegeven. 
Johanna van den Boer was overigens al eens eerder 
veroordeeld. In februari 1861 was zij namelijk samen 
met de weduwe Maria Schreppers-van den Biggelaar 
door agent Jacobs aangehouden omdat zij hout ge-
stolen hadden uit een schuur. Op 13 juni 1861 veroor-
deelde het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch beiden 
tot een gevangenisstraf van zes weken eenzame op-
sluiting plus betaling van de proceskosten à 14 gulden 
en 53 cent.

Cornelis Klaassen werd op 2 september 1830 in 
Oisterwijk geboren als zoon van Wilhelmus Klaassen 
(Moergestel 1798 - Loon op Zand 1846), arbeider en 
Huiberdina van Loon (Udenhout 1805 - Loon op Zand 
1874). 
Na het overlijden van Johanna hertrouwde Klaassen 
op 4 februari 1878 te Loon op Zand met Johanna van 

Fragment plattegrond Tilburg 
uit 1898. Letter A is de 

boerderij van Spijkers en 
letter B het huis van Willems. 

(Coll. RAT)

De rode stip markeert 
het huis van Willems dat 
stond nabij de hoek van 

de Stokhasseltstraat en de 
Kromstraat. Thans loopt hier 

de Dirigentenlaan.
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Wie was Anna Maria Berthout? 
Anna Maria Berthout werd op 1 december 1823 ge-
boren in Tilburg als dochter van Johannes Berthout 
(1773 - 1831), grutter en Dimphena Luijten (1784 - 
1842). Zij was het jongste kind en enige dochter uit 
een gezin met drie kinderen.
Zij trouwde op 2 november 1848 te Tilburg met 
Johannes Willems, landbouwer, later achtereenvol-
gens dagloner en wever. Uit het huwelijk van Anna 
Maria en Johannes werden zes kinderen geboren, 
waarvan er twee al binnen het derde levensjaar ster-
ven: Maria (1850 - 1913), Adriaan (1851 - 1935), 
Johanna (1853 - 1928), Hendrika Maria (1855 - 
1858), Johanna Maria (1857 - 1859) en Hendrikus 
(1860 - 1900).
Anna Maria Berthout werd op 11 juni 1863 overge-
bracht naar de vrouwengevangenis in Woerden. Op 
3 augustus 1871 keerde zij terug naar haar gezin in 
Tilburg. Daar overleed zij, 54 jaar oud, op 21 april 
1878. Op de door de arts C.W.F. Baerken onderte-
kende overlijdensverklaring wordt als doodsoorzaak 
‘levenszwakte’ aangegeven.

Johannes Willems werd op 3 januari 1825 in Tilburg 
geboren als zoon van Francis Willems(en) (1790 - 
1862), landbouwer en Maria van Hest (1787 - 1832). 
Na de aanhouding van zijn echtgenote trok Willems in 
bij zijn vader; daarna verhuisde hij nog diverse keren. 
Zijn laatste adres was Hoeven E 177, in 1910 gewij-
zigd in Reitse Hoevenstraat 26.
Na het overlijden van Anna Maria hertrouwde 
Johannes Willems op 14 mei 1879 te Tilburg met de 
weduwe Maria Theresia van den Eijnden (Tilburg 20 
augustus 1822, Tilburg 30 december 1907), dochter 
van Andreas van de Eijnden, metselaar en Jacoba van 
Doormael. Zij was eerder gehuwd geweest met Pieter 
Koolen, verversknecht, welk huwelijk kinderloos 
bleef. Johannes Willems overleed te Tilburg op 25 juni 
1904.

Noten
1. Corneli(u)s Spijkers, landbouwer, werd op 30 november 1806 in 

Tilburg geboren. Hij overleed in Tilburg op 4 december 1893. Op 27 

februari 1840 trouwde hij met Francisca Mutsaers (Tilburg 1791– 

Tilburg 1883).

2. Het kasteel van Woerden is gebouwd omstreeks 1415 door Jan van 

Beieren. Van juli 1861 tot september 1872 deed het kasteel dienst als 

vrouwengevangenis. Na de opheffing als gevangenis werden de vrou-

wen overgebracht naar de vrouwengevangenis in ’s-Hertogenbosch.
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Tegenover de rechter-commissaris en het hof ver-
klaarde de verdachte dat de gedachte schulden te 
hebben voor haar ondragelijk geworden was. Om van 
de uit te keren verzekeringspenningen haar schulden 
te kunnen betalen had zij besloten haar huis in brand 
te steken. Daartoe had zij enkele loszittende stenen 
uit de muur van de opkamer verwijderd, en vervolgens 
de takkenbossen in brand gestoken.
Op 8 mei 1862 deed het hof uitspraak. Op grond van 
de getuigenverklaringen en de bekentenis van de 
verdachte achtte het hof het wettig en overtuigend 
bewezen dat de verdachte op de avond van 24 febru-
ari 1862 in het huis dat zij met haar man en kinde-
ren bewoonde, en dat verder nog bewoond werd door 
Adriaan van Geloven, wever, Marcus Jansen, tuinier 
met zijn vrouw Cornelia Geboers en drie kleine kinde-
ren en Augustinus van de Pas, wever met zijn vrouw 
Petronella van Dijk en twee kleine kinderen, opzet-
telijk brand gesticht had waardoor mensenlevens in 
gevaar gebracht waren. Omdat de brand tijdig ontdekt 
en geblust was, was erger voorkomen.
Het hof verklaarde daarom de verdachte, Anna Maria 
Berthout schuldig aan brandstichting waarbij men-
senlevens in gevaar konden worden gebracht en ver-
oordeelde de verdachte “[…] tot de straffe des doods 
uit te voeren op een schavot, op een der openbare 
plaatsen binnen de gemeente ‘sHertogenbosch door 
de veroordeelde met met eenen strop om den hals aan 
eene galg vast te maken en eene luik onder hare voe
ten te doen wegvallen.”
Verder veroordeelde het hof haar in de kosten van het 
geding voor het bedrag van 30 gulden en 84½ cent. 
Op 16 juni 1862 verleende koning Willem III gratie, en 
werd de straf omgezet in 10 jaar tuchthuis.
Dat Johannes Willems niet als getuige is gedagvaard 
is duidelijk; als echtgenoot kon hij zich beroepen op 
het familiale verschoningsrecht dat toen al bestond. 
Maar kennelijk vond het openbaar ministerie ook geen 
aanleiding om hem als (mede)verdachte aan te mer-
ken. 

Overlijdensakte van Anna 
Maria Berthout van 21 april 
1878. Haar man, de wever 
Johannes Willems, heeft bij 

de aangifte ‘verklaard niet te 
hebben kunnen schrijven’. 

(Coll. RAT)
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denis der Nederlanden, jrg. 15 nr. 2 (2013), 243-260.

- Heijden, W.G.M. van der en J.G.M. Sanders (red.). NoordBrabant in 

de negentiende eeuw. Een institutionele handleiding. ’s-Hertogenbosch-

Hilversum 1993, 45-74.

- Gewijzigd ontwerp van wet, houdende eenige veranderingen in de 

straffen op misdrijven gesteld. Handelingen van de Staten-Generaal 

1853-1854, Verslag der Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-

Generaal, Vol. 8 (https://books.google.nl).

-  http://www.koeblergerhard.de/Fontes/CodePenal1810.htm

-  http://rhcrijnstreek.nl /bronnen/lokale-historie/plaatsen/woerden/

woerden /405-woerden-de-vrouwengevangenis-in-het-kasteel-

van-woerden

- Regionaal Archief Tilburg (RAT), Toegang 4, Inventaris van het archief 

van het Gemeentebestuur van Tilburg, 1810-1907, inv. nrs. 326, 327 en 

328, Gemeenteverslagen 1860, 1861 en 1862; inv. nr. 1297, Registers 

van vertrokken personen 1861-1865; inv. nr. 1334, Registers van inge-

komen personen 1872-februari 1880. 

- RAT, Toegang 15, Inventaris van de collectie Doop,- Trouw- en 

Begraafboeken van Tilburg en Goirle, 1600-1810.

- RAT, Toegang 16, Burgerlijke Stand Tilburg.

- RAT, Toegang 902, Burgerlijke Stand Berkel-Enschot.

- RAT, Toegang 910, Bevolkingsregisters Loon op Zand.

- RAT, Toegang 911, Burgerlijke Stand Loon op Zand.

- RAT, Toegang 915, Burgerlijke Stand Oisterwijk.

- RAT, Toegang 918, Bevolkingsregisters Tilburg.

- RAT, Toegang 2004, Burgerlijke Stand Oosterhout.

- Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), Toegang 22, 

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, inv. nr. 91, Arresten 1861; inv. nr. 92, 

Arresten 1862.

- BHIC, Toegang 24, Arrondissementsrechtbank ’s-Hertogenbosch, inv. 

nr. 67, Vonnissen januari-juni 1861.

- BHIC, Toegang 52, Gevangenissen in ‘s-Hertogenbosch 1815-

1940, Maison d’Arrêt en Huis van Arrest 1810-1887, inv. nr. 270, 

Inschrijvingsregister gedetineerde vrouwen, 19 juli 1855-26 januari 

1862; inv. nr. 271, Inschrijvingsregister gedetineerde vrouwen, 17 fe-

bruari 1862-19 juni 1862.

- BHIC, Toegang 52, Gevangenissen in ‘s-Hertogenbosch 1815-1940, 

Huis van Justitie 1842-1887, inv. nr. 282, Inschrijvingsregister gedeti-

neerde vrouwen, 22 november 1855-16 januari 1862.

- BHIC, Toegang 52, Gevangenissen in ‘s-Hertogenbosch 1815-1940, 

Cellulaire Gevangenis 1860-1862, inv. nr. 371, Inschrijvingsregister ge-

vangen vrouwen, 1860-1862.

- BHIC, Toegang 52, Gevangenissen in ‘s-Hertogenbosch 1815-1940, 

Gevangenis voor Veroordeelde Vrouwen 1877-1887, inv. nr. 372, Staat 

van gevangenen, 1877-1887.

- BHIC, Kadaster archiefviewer, leggerartikelen 1116 (Hendrik Pessers), 

2920 (Cornelis Spijkers) en 3884 (Johannes Willems).

Met dank aan prof. mr. Beatrix van Erp-Jacobs voor enkele waardevolle 

suggesties.

Textielindustrie verbeeld
Aantekeningen bij het verschijnen van het boek 

‘Tilburgse textiel in beeld’

H e n k  v a n  D o r e m a l e n

Ronald Peeters en Ton Wagemakers hebben 
met het rijk geïllustreerde Tilburgse textiel 
in beeld een prima boek afgeleverd dat een 
bijdrage levert aan de kennis over de stad. 

Nee, het is geen nostalgie naar een verleden 
dat Tilburg als Wolstad door het leven ging. 

Natuurlijk laat het heel veel voor ouderen 
herkenbare situaties uit het verleden zien. 
Maar anderzijds legt het opnieuw vast hoe 

belangrijk tot zeg maar 1980 de wollenstof-
fenindustrie voor Tilburg is geweest, zowel 

in positieve als negatieve zin. 

Enerzijds was Tilburg trots op zijn industrie, ander-
zijds waren de werkomstandigheden soms lastig en 
was het grotendeels verdwijnen van de textiel een 
pijnlijk proces. In het boek gaat het vooral over de 
mensen en het werk door de tijd heen, de gebouwen, 
reclames, werkwijze en producten. Materiaal dat 
deels bekend zal voorkomen zeker voor degenen die 
met de geschiedenis van Tilburg bekend zijn, maar er 
is ook het nodige fraaie (relatief) onbekende beeldma-
teriaal.
Los van inleidende stukken en afsluitende notities 
over de bronnen, bestaat het boek uit een chrono-
logisch ingedeelde afwisseling van tekst en beeld. 
Laten we de diverse hoofdstukken eens nader bekij-
ken. 
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Opkomst en uitbouw industrie

Opkomst 1795-1855, waarbij de oudere herkomst 
wordt overgeslagen. Die is onder meer terug te vin-
den in de dissertatie van B. Dijksterhuis Bijdragen 
tot de geschiedenis der Heerlijkheid Tilburg en Goirle 
uit 1899, P.C. Boeren Hart van Brabant. Honderd jaar 
Kamer van Koophandel 18421942 en in het stan-
daardwerk uit 2000 Tilburg stad met een levend ver
leden. De cesuur 1855 had evengoed omstreeks 1810 
(eerste spinassortimenten) of 1827 (eerste stoom-

machine) kunnen worden gelegd, maar ja vindt daar 
maar eens voldoende beeldmateriaal over. 
1856, het moment waarop de mechanische getouwen 
hun intrede deden, wordt genomen als markering voor 
een volgend tijdperk ‘Weefmachine en Hoogbouw 
1856-1913’. Aardig daarbij is dat juist de hoogbouw 
geen verband hield met de weefmachines, maar met 
de verdere toepassing van de stoommachine met 
zijn systeem van riemen, assen en schijven om alles 
draaiend te kunnen houden. Juist de voor- en nabe-
werkingen werden in de hoogbouw geplaatst. De 
weefmachines kwamen in de speciale sheds (laag-
bouw) met hun goede lichtinval. Thans nog prima 
zichtbaar bij bijvoorbeeld de negentiende-eeuwse 
shed van Mommers (Textielmuseum). Juist in de 
tweede helft negentiende eeuw waren de ontwikke-
lingen in de wollenstoffenindustrie in Tilburg ingrij-
pend. In die periode verdween de huisnijverheid gro-
tendeels en concentreerde het productieproces zich 
in de fabrieken. Honderden thuiswevers en tientallen 
handwerkbedrijfjes verdwenen.
Dan volgt ‘Crises en Conflicten 1914-1939’ waarbij de 
twee grootste arbeidsconflicten uit de geschiedenis 
van Tilburg een plaats krijgen en onder andere de er-
kenning van de vakbonden als onderhandelingspart-
ner aan bod komt. Het wordt allemaal fraai in beeld 
gebracht.

Interessante hypothese
Speciaal aandacht is er voor de oorlogsperiode 
‘Duitse orders en stilstand 1940-1944’ met de op-
merkelijke hypothese ‘Stel eens dat de Duitsers het 
machinepark grotendeels vernietigd zouden hebben’. 
Het leidt tot de interessante these dat er na de oorlog 
weliswaar voor minder arbeiders werk was geweest, 
maar dat de industrie moderner opgezet zou zijn en 
het (wellicht) langer zou hebben volgehouden. Een 
boeiend betoog, dat Ton Wagemakers in een lezing 
nog eens nader toelichtte. Journalistiek zei hij toen 
en niet wetenschappelijk onderbouwd, maar zeker 
interessant. Een tegenwerping kan zijn dat de indus-
trie door de vorming van de EEG, de internationale 
ontwikkelingen, de wijziging in kledinggedrag (onder (p. 96-98: Coll. Ronald Peeters)
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Gorp, Tilburg eens de Wolstad van Nederland, de zes 
deeltjes over de ondergang van de Tilburgse textiel-
industrie en Ge Waart Mar Arbeider. Tientallen andere 
publicaties, rapporten en documenten hebben deze 
studies gevormd, waarbij textieldeskundige en voor-
malig docent aan de Hogere Textielschool Van Gorp 
vooral de lijn van de fabrikanten volgde en de beide 
andere publicaties met een kritische blik op de soci-
aaleconomische ontwikkelingen keken. 

Dan is er een hoofdstuk getiteld ‘Textiel nu’, dat over 
het heden handelt. Inderdaad er is nog steeds textiel 
in de stad. Wat de auteurs ook betogen, de grote in-
dustrie is natuurlijk weg. De tijd dat de wollenstoffen-
industrie de dominante werkgelegenheid vormde, ligt 
inmiddels zo’n kleine vier decennia achter ons. 

Ondanks de aanwezigheid van De Volt en de werk-
plaats van de Spoorwegen was de textielindustrie 
van circa 1870 tot iets meer dan een eeuw later DE 
industrie in de stad. Zeker als je alle afgeleide werk-
gelegenheid zoals vervoers- en toeleveringsbedrijven 
meetelt. Dat is weg. Dat er nog textiel aanwezig is, 
is al eens gepresenteerd in enkele tentoonstellingen 
van het TextielMuseum onder meer in 1990 en 2004. 
Daar en in enkele gespecialiseerde bedrijven wordt op 
soms uiterst creatieve wijze aan textiel gewerkt. Het 
wordt mooi in beeld gebracht. 

Het productieproces
De uitleg over het productieproces heeft betrekking 
op de wollenstoffenindustrie. Bewerkingen van ka-
toen, linnen en zijde kennen ook weven en spinnen, 
maar dat verloopt niet hetzelfde. Dat geldt zeker voor 
de nabewerkingen of apprêtuur waar voor een deel 
het karakter en de kwaliteit van het product wordt be-
paald. Wol is Tilburg en het is buitengewoon nuttig dat 
het hele procedé nog eens wordt toegelicht. Het ver-
dwijnt immers steeds verder uit beeld. Verdere speci-
ficaties over deelbewerkingen zijn onder meer terug te 
vinden in het al gememoreerde boek van Van Gorp en 
wie dan nog meer wil weten zal naar het documenta-
tiecentrum van het TextielMuseum moeten gaan. 

andere bij de legerorders) de concurrentieslag toch 
verloren zou hebben en ten onder was gegaan, maar 
wie weet was dit patroon inderdaad wat anders gelo-
pen en hadden enkele gemoderniseerde bedrijven het 
langer vol kunnen houden. Overigens uiteindelijk is 
niet alleen de Tilburgse textielindustrie, maar ook die 
in Helmond, Geldrop en vooral ook Twente ten onder 
gegaan. 

Ook aandacht voor confectie
In het hoofdstuk ‘Werken en verdienen 1945-1967’ 
komt aardig wat samen over scholing, werkomstan-
digheden, reclame en beurzen en nieuwe fabrie-
ken die tot stand kwamen. Het is veruit het grootste 
hoofdstuk. Logisch want het is een enerverende tijd 
en er is veel beeldmateriaal voorhanden. Ook is er in 
woord en beeld (beperkt) aandacht voor de confectie, 
die in Tilburg van groter belang is geweest dan in de 
meeste literatuur over de textielnijverheid is terug te 
vinden. Zelf herinner ik me dat enkele buurmeisjes 
werkzaam waren bij de Ducon op de Hoevenseweg. 
Ik keek mijn ogen uit toen ik daar als middelbare 
scholier eens een vergeten boterhamtrommeltje 
moest afgeven en zag hoe veel werk er op de tafels 
lag en hoe dicht alles op elkaar stond. En zo waren 
er in de jaren vijftig/zestig diverse confectiebedrij-
ven zoals Almac aan de Veemarktstraat, Etofa in de 
Fabriekstraat, Hertzberger aan de Magazijnstraat, 
Mutsaerts aan de Zuid-Oosterstraat, Nodacon aan de 
Hasseltstraat, Wimax in de Tuinstraat. Een hele grote 
werd Vilenzo van Willem Vilé in 1960 begonnen aan de 
Groeseindstraat. Over de geschiedenis van de confec-
tie ateliers waar vooral veel vrouwen werkten is nog 
relatief weinig gepubliceerd, zo stellen de auteurs (te-
recht) vast. 

Neergang textielindustrie
De ‘neergang 1957-1995’ is het andere grote hoofd-
stuk, dat qua chronologie enkele doublures omvat met 
het vorige stuk. In dit gedeelte wordt vooral ingezet op 
de sluitingen en de leegstand. Hier staan ook de ver-
klaringen voor de sluitingen die we in tal van publica-
ties tegenkomen. Meer specifiek in het boek van Van 
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industriestad van Schurink en Van Mosselveld (1955) 
en De opkomst van Tilburg als industriestad van Van 
den Eerenbeemt en Schurink (1959) brachten enkele 
aanvullingen en correcties op het door Boeren ge-
schetste beeld. In enkele monografieën kwamen in de 
jaren zestig en zeventig specifieke zaken aan bod over 
bijvoorbeeld ondernemer/publicist Armand Diepen 
en ondernemer Jan van Besouw. Daarnaast was het 
vooral Harry van den Eerenbeemt die in deze jaren 
de geschiedenis van de Tilburgse textielindustrie in 
hoofdlijnen in ogenschouw nam. Pas met de publica-
tie van de zes deeltjes onder de titel van De ondergang 
van de Tilburgse textielindustrie (1980) kwam een 
breuk met de tot dan toe vrij gebruikelijke nogal kri-
tiekloze kijk op de textielindustrie in Tilburg. De ana-
lyse was gebaseerd op uitgebreid onderzoek en zette 
zich scherp af tegen het bestaande beeld. Het leidde 
onder meer tot een ‘tegenhanger’ het al genoemde 
Tilburg eens de wolstad van Nederland verzorgd door 
P.J.M. van Gorp. 

De publicaties uit de jaren tachtig kregen in de vol-
gende decennia navolging in tal van artikelen en 
monografieën over de textielnijverheid van de begin-
jaren tot de recentste periode. Enkele voorbeelden: 
Muntjewerff over het bedrijf Pieter van Dooren, Van 
Spaendonck over de bedrijven van zijn voorvaderen, 
scripties over andere bedrijven, Keune over het le-
ven van enkele arbeiders en veel artikelen over dee-
laspecten. Het samenvattend beeld van de geschied-
schrijving van de wollenstoffennijverheid is uiteraard 
te vinden in Tilburg. Stad met een levend verleden uit 
2000. Daar weer een resumé van is te vinden in Het 
verhaal van Tilburg van het Stadsmuseum uit 2013. 

Ge Waart mar Arbeider
En zo kom ik bij een boek waarvan ik vind dat 
het in verschijningsvorm het dichtst komt bij wat 
Wagemakers en Peeters geproduceerd hebben. Ge 
Waart mar Arbeider. Een beeld van de tilburgse tex
tiel 18901980 uit 1981 van Commandeur, Jacobs en 
Westerhof. Ook daarin veel (zwart-wit) beeldmateriaal 
over de fabrieken, de mensen in de bedrijven, het pro-
ductieproces en de ondergang van de textiel. HET gro-
te verschil zit hem in de periodisering, de analyse van 
de textielnijverheid die vooral van Ton Wagemakers 
zal zijn. Bij Ge Waart mar arbeider ging het om de visie 
van de arbeiders in de wollenstoffenindustrie, die tot 
dan toe niet of nauwelijks gehoord waren. De fabri-
kanten kwamen niet aan bod. Die groep, de fabrikan-
ten, werd als een geheel gezien die slechts uit was op 
eigen belangen. Geheel passend in de tijdgeest is de 
invalshoek bij Peeters en Wagemakers een andere. 
Ook binnen de groep van fabrikanten waren grote ver-
schillen en leefden wel degelijk nieuwe ideeën. Tot in 
de huidige tijd zoals het laatste hoofdstuk aantoont. 

Ronald Peeters en Ton Wagemakers, Tilburgse textiel 
in beeld (Tilburg, Gianotten Printed Media, 2016), 240 
blz., geb., 330 foto’s, Deel VIII in de serie De geschie
denis van Tilburg in foto’s, ISBN/EAN: 978-90-6663-
078-9, € 24,95.

Fotoboeken
Het boek Tilburgse textiel in beeld past in de lijn van 
eerdere werken waarbij Tilburg als stad in beeldma-
teriaal werd gepresenteerd. Zo is er de traditie van de 
fotoboeken van Ronald Peeters, soms met een andere 
auteur, waarbij Peeters de beeldredactie op zich nam. 
Dat begon in 1979 met Tilburg in beeld 18651945. 
Die publicatie behoort nog steeds tot een van de best 
verkochte Tilburg boeken ooit. Wie het nog wil hebben 
zal een blik moeten werpen bij het Boekenschop. In 
dezelfde traditie passen ook enkele fotoboeken van de 
hand van Persbureau Van Eijndhoven. 
Een tweede traditie waar dit boekwerk in past is het 
toegankelijk maken van de geschiedenis voor een 
breed publiek. Daarbij moet gedacht worden aan de 
Kleine Geschiedenis van Tilburg en (vooral) Ach Lieve 
Tijd. Het is zeker geen toeval dat al deze werken op 
de ‘Openbare Bibliotheek’ worden stukgelezen, vooral 
door leerlingen die ‘iets’ met een scriptie of spreek-
beurt moeten. Tilburgse textiel in beeld zal hier zeker 
een nuttige functie gaan vervullen.

Geschiedschrijving textielindustrie
Over de Tilburgse textiel is buitengewoon veel ge-
schreven. Logisch want deze bedrijfstak vormde sa-
men met de landbouw eeuwenlang de basis van het 
bestaan voor de Tilburgers. Ik laat de vele jubileum-
publicaties van mensen als Dijksterhuis, De Wijs en 
Van Delft over de bedrijven even buiten beschouwing 
hoewel daar zeker pareltjes bijzitten zoals het fraaie in 
AaBe-stof gebonden boek van Broby-Johansen over 
AaBe uit 1961.

Als we naar de wetenschappelijke traditie kijken 
waarbij de wollenstoffennijverheid in breder verband 
wordt bezien, dus tegen de achtergrond van de nati-
onale dan wel regionale sociaaleconomische ontwik-
kelingen, is er allereerst de al gememoreerde disser-
tatie van Berend Dijksterhuis. Het gaat bij hem vooral 
over de periode tot en met de achttiende eeuw. P.C. 
Boeren schreef ook over die periode in zijn weinig kri-
tische gedenkboek uit 1942 over 100 jaar Kamer van 
Koophandel. Aan de beschouwingen van Dijksterhuis 
voegde hij de negentiende en begin twintigste eeuw 
toe. 
De beide bundels in de jaren vijftig Van Heidorp tot 
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Tilburg kort
Tilburg signalement LXXXIV

Bas Aarts, ‘Landen en Tilburg-Oisterwijk: 
dynastieke banden en wederzijdse motte-
burchten’, in: De Kleine Meijerij, jrg. 67, 
2016, nr. 1, p. 19-34.
N.B. Vergelijk ook Bas Aarts in ‘Tilburg’, 
2016, nr. 2, p. 56-62.

Arnoud-Jan Bijsterveld, House of memo
ries. Uncovering the Past of a Dutch Jewish 
Family (Hilversum / Tilburg, Verloren / 
Zuidelijk Historisch Contact, 2016), 380 blz. 
+DVD, ISBN/EAN: 978-90-8704604-0, 
€ 39,00.
N.B. In dit boek staat de Tilburgse fami-
lie Polak centraal die tussen 1928 en 1941 
woonde in het huis waar de auteur thans 
woont.

Sander van Bladel, Brabant bekoort. 140 jaar 
Koninklijk Tilburgs Mannenkoor Sint Caecilia 
(Tilburg, 2016), 136 blz., ISBN/EAN: 978-
90-9029755-2, € 12,50.

Boonstoppel Verf, ‘Lijdensweg had te lijden’, 
in: ErfgoedMagazine, jrg. 37, nr. 8, november 
2016, p. 26-28.
N.B. Betreft kruiswegstaties Peerke Don-
ders park.

Eugène Coppes, ‘De Voorste Stroom-
arresten van 1915’, in: De Kleine Meijerij, jrg. 
66, 2015, nr. 4, p. 125-128.

Anton van Dorp, ‘Beelden uit de Mobili-
satiejaren 1914-1918. 7. Udenhout en 
Biezen mortel’, in: De Kleine Meijerij, jrg. 66, 
2015, nr. 3, p. 100-103.

Anton van Dorp, ‘Beelden uit de Mo bil i-
satiejaren 1914-1918. 8. Heukelom’, in: De 
Kleine Meijerij, jrg. 66, 2015, nr. 4, p. 138-
139.

Anton van Dorp, ‘Nieuwe archeologische 
vondsten in Berkel-Enschot’, in: De Kleine 
Meijerij, jrg. 67, 2016, nr. 1, p. 43.

Anton van Dorp, ‘Beelden uit de Mobili-
satiejaren 1914-1918. 11. Berkel-Enschot en 
Udenhout (2), in: De Kleine Meijerij, jrg. 67, 
2016, nr. 3, p. 108-110.

Ad van Eijck, Wim Franken, George Bedaux, 
Ton Goossens, Miriam van den Dries en Theo 
Cuijpers, moNUmenten in Tilburg 101200 
(Tilburg, Heemkundekring Tilborch, 2016), 

210 blz., € 12.50 (verkrijgbaar bij boekhan-
del Gianotten-Mutsaers).

Henk Haen, ‘Huizenkant in Udenhout, cultu-
reel erfgoed’, in: De Kleine Meijerij, jrg. 66, 
2015, nr. 3, p. 116-119.

Henk Haen, Ondernemersfamilie Rats 100 
jaar in Udenhout (Udenhout, 2016), 89 blz., 
ISBN/EAN: 978-90-809385-0-2, € 25,00.

Henk van der Heijden en Will van Riel, Meer 
dan 100 jaar Jozefmavo (Tilburg, Jozefmavo, 
2016), 176 blz.

A. Hermans-Franssen en W. Rutters-Dreijer 
(red.), Vrouwen dragen de wereld. 40 jaar 
Katholiek Vrouwengilde BerkelEnschot e.o. 
19742014 (Berkel-Enschot, 2015), 64 blz.

Frits Janssen, Lia Clement-Verhoeven en 
Kees van Kempen, Over de Melkfabriek. 
Coöperatieve Zuivelfabriek St.Isidorus 
Uden hout. Opgericht op 3 maart 1916.
Gefuseerd met CTM op 10 januari 1965 
(Udenhout, Stichting Heemcentrum  
’t Schoor Udenhout-Biezenmortel, 2016), 
136 blz., geb., ISBN/EAN: 978-90-78933-
23-6, € 15,00.

Je Bent een Echte Tilburger Als… Scheur
kalender 2017 (Tilburg, Tillywood, 2016), 
€ 14,95 via www.jebenteenechtetilburger-
als.nl

Jeroen Ketelaars en Lauran Wijffels, 
Noorderligt podium van het zuiden 1984
1998 (Tilburg, Gianotten Printed Media, 
2016), 192 blz., Deel 14 in de serie In 
Tilburg, ISBN/EAN: 978-90-6663-076-5, 
€ 15,95.

Piet de Kroon en Petra Robben, ‘Identiteit 
van Tilburg gevangen in nieuw lettertype. 
TilburgsAns als maatschappelijk bindmid-
del’, in: In Brabant, jrg. 7, nr. 3, 2016, p. 12-
19.

Joost van der Loo, ‘Het leven van mijn bet-
overgrootvader Gerardus Mutsaers (1781-
1856) te Tilburg, Enschot en Udenhout: een 
leven vol drama’, in: De Kleine Meijerij, jrg. 
67, 2016, nr. 1, p. 35-40.

Berry van Oudheusden, Cinecitta hon
derd jaar bioscoop (19162016) (Tilburg, 
Cinecitta, 2016), 60 blz., € 10,00.

Ronald Peeters en Ton Wagemakers, 
Tilburgse textiel in beeld (Tilburg, Gianotten 
Printed Media, 2016), 240 blz., geb., 330 fo-
to’s, Deel VIII in de serie De geschiedenis van 

Tilburg in foto’s, ISBN/EAN: 978-90-6663-
078-9, € 24,95.

Ronald Peeters, ‘De plek van… Ronald 
Peeters’, in: ErfgoedMagazine, jrg. 37, nr. 6, 
september 2016, p. 5 [column].

Marieke Prins, e.a., Ruig en goed. Vijftien 
jaar gebiedsontwikkeling Piushaven Tilburg 
(Warden Press, 2016), 80 blz., ISBN/EAN: 
9789492004369, € 16,95.

Anna Rademakers, ‘Sporthelden in de jaren 
dertig. Foto’s en cartoons uit de Verzameling 
Hollmann’, in: De Boekenwereld, jrg. 32, nr. 
3, 2016, p. 32-37.
N.B. Onder andere Tilburgers Jan Pijnenburg 
en C.F. Pahud de Mortanges.

Ed Schilders, Sinterklaas in Tilburg – Van 
Aankomst tot Zeven december (Tilburg, 
Gianotten Printed Media), 120 blz., Deel 15 
in de serie In Tilburg, ISBN/EAN: 978-90-
6663-077-2, € 12,95.

Aart Taminiau, Wol (Amsterdam, Uitgever 
Oog & Blik, 2016), 176 blz., geb., ISBN: 13 
9789023422389, ISBN:10 9023422384, 
€ 24,99.
N.B. Graphic novel: het verhaal over de Van 
Mergaerts, geïnspireerd op de Tilburgse fa-
milie van de auteur die in wol handelde.

Harry van de Ven, ‘Bert van de Ven, een 
Udenhoutse bakkerszoon die geen veearts 
werd’, in: De Kleine Meijerij, jrg. 67, 2016, nr. 
2, p. 90-91.

Rob Vereijken, Stadsnatuur, van Affe
seervogel tot Zoemende wingerd (Tilburg, 
KNNV vereniging voor veldbiologie afd. 
Tilburg, 2016), 288 blz., ISBN/EAN: 978-
90-826157-0-8), € 13,00.

Martin van der Waals, ‘Een beroemde 
Amerikaan bezoekt Heukelom in 1929’, in: 
De Kleine Meijerij, jrg. 67, 2016, nr. 1, p. 
8-12.
N.B. Betreft ook bezoek aan Tilburg van 
Adrian Rollini.

Ronald Peeters

Tilburg Maquette
Een middag in de bouwplaats in De 
Bibliotheek Tilburg Centrum waar gewerkt 
wordt aan de Tilburg Maquette. Vrijwilligers 
zijn ijverig in de weer met meten, zagen, 
schuren en vijlen. De stad in 1954-1955 in 
een schaal op 1:1000: dat is het doel van 
deze bezigheid. 
In 2015 begon oud-Tilburger Ruud Cleverens 
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in overleg met Stadsmuseum Tilburg met 
deze enorme klus, dat zijn levenswerk moest 
worden. Geboren en getogen in Tilburg-Oost 
vertrok Cleverens uit de stad, en ontwik-
kelde zich tot een gedreven maquettemaker 
van onder andere Roosendaal, Steenbergen, 
Bergen op Zoom, Halsteren en Wouw. Een 
maquette van zijn geboortestad Tilburg was 
Cleverens’ ultieme wens. Ruud overleed 
echter in januari 2016 op 63-jarige leeftijd. 

Stadsmuseum Tilburg plaatste een oproep 
voor vrijwilligers die de klus wilden afma-
ken. Er meldde zich een tiental betrokken 
Tilburgers, die allen de stad een warm hart 
toe dragen. Onderzoekers, bouwers, vari-
erend van vijftien tot zeventig jaar, brengen 
wekelijks een of meer middagen door in de 
bouwplaats van de bibliotheek. Door geza-
menlijk aan deze klus te werken, ontstaat er 
kennisdeling over hoe de stad eruit zag: het 
stratenpatroon, de bouw van nieuwe wijken 
en de vorm van de huizen en grotere gebou-
wen. 
Identificatie met de stad is wellicht het 
hoofddoel van dit makersproces. Niet zo-
zeer het eindresultaat is van belang, als wel 
de lange weg er naar toe. De complexiteit en 
het intensieve werk vragen om verdieping, 
en onderzoek. Hoe zag de straat eruit? Welk 
gebouw stond daar en welke afmetingen ho-
ren daarbij? Naast dat de maquettemakers 
zich verdiepen in de stad van weleer, komen 
er in de bieb dagelijks bezoekers kijken naar 
de vorderingen of om te zien waar hun eigen 
huis heeft gestaan.
‘Ik heb net mijn eigen huis in de Hasselt-
straat geplaatst, zo zegt een van de vrij-
willigers. En hier stond het huis van Jaona 
Maos.’ 

De Maquette Bouwplaats blijft voorlopig in 
De Bibliotheek Tilburg Centrum. Daarna zal 
deze verplaatst gaan worden naar een an-
dere locatie in de stad. 

Petra Robben

Kessels in Valkenburg
In de Vestingstad Valkenburg aan de Geul 
zijn ongeveer dertig schitterende muurre-
clames bewaard gebleven. De meeste ori-
ginelen waren oorspronkelijk op één pand 
aangebracht. Die zijn de afgelopen jaren 
gereconstrueerd, gedupliceerd en vervol-
gens verspreid in Valkenburg op muren 
gezet. De muurschilderingen dateren oor-
spronkelijk uit de periode 1895-1930. Met 
veel gevoel voor typografie en kleur zijn ze 
aangebracht door schilders/vaklui uit die da-
gen. De invloeden van Jugendstil zijn onmis-

kenbaar aanwezig. In samenwerking met de 
Gemeente Valkenburg, bedrijven en particu-
lieren wil de Stichting Teekens aan de Wand 
Valkenburg deze muurschilderingen behou-
den. In de zijgevel van het pand Neerhem 
75 is in 2005 door schildervakman André 
Konings uit Valkenburg een advertentie van 
pianospelende dames aangebracht. Het 
is een advertentie van Kessels Koninklijke 
Nederlandsche Pianofabriek Tilburg. 

En de firma Kessels heeft Limburgse roots. 
Mathieu Kessels richtte samen met zijn 
broer Jos Kessels in 1880 in hun woon-
plaats Heerlen een muziekuitgeverij op, en 
kort daarna gaan zij ook handelen in mu-
ziekinstrumenten. Toen Jos Kessels in 1884 
directeur werd van de Nieuwe Koninklijke 
Harmonie te Tilburg, ging Mathieu alleen met 
het bedrijf verder. In de loop van 1886 is zijn 
bedrijf naar Tilburg verplaatst. Aanvankelijk 
repareerde hij koperen blaasinstrumen-
ten in zijn ‘Nederlandsche fabriek van 
Muziekinstrumenten’ in de Wolstraat.

Ronald Peeters

Biografie Tilburgse poolheld wint 
literaire prijs

Schrijver en historicus Adwin de Kluyver 
heeft op 5 november 2016 in Middelburg 
de Accolade van de Zeeuwse Boekenprijs 
gewonnen. Hij ontving voor zijn debuut 
Terug uit de Witte Hel – Hoe poolreiziger 
Sjef van Dongen een nationale held werd 
(Uitgeverij Balans, Amsterdam 2015) de prijs 
voor ‘Beste Grensoverschrijdende Boek’. 
Volgens juryvoorzitter, en Commissaris van 
de Koning in Zeeland, Han Polman ‘schetst 
Adwin de Kluyver een prachtig portret van 
de poolreiziger Sjef van Dongen’. ‘De periode 
van het eerste kwart van de twintigste eeuw 

Ontwerp van de bouwplaats van de maquette door Ad Roefs.

Muurreclame Kessels op zijgevel Neerhem 75 te Valkenburg. (Foto Frans Godfroy)  
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komt tot leven met zijn pool- en vlieggekte 
en de media-aandacht daarvoor’, aldus het 
juryrapport.
Terug uit de Witte Hel vertelt het waarge-
beurde verhaal van de Tilburgse poolrei-
ziger Sjef van Dongen die in 1928 na een 
vergeefse, vier weken durende reddings-
poging op het poolijs boven Spitsbergen te-
rug in Nederland uitgroeit tot een nationale 
held. De Kluyver vermengt de persoonlijke 
geschiedenis van Sjef van Dongen met de 
cultuurgeschiedenis van het heldendom en 
het grotere verhaal van Nederland tijdens het 
interbellum.
Het debuut van De Kluyver werd eerder al lo-
vend ontvangen. NRC Handelsblad gaf Terug 
uit de Witte Hel vier sterren. Esquire noemde 
het ‘een uiterst vermakelijk verhaal’. Het 
Brabants Dagblad oordeelde: ‘een magis-
traal boek’. Het Nederlands Dagblad roemde 
de sappige vertelstijl van dit ‘amusant, span-
nende verhaal’. Geschiedenis-site Historiek 
gaf Terug uit de Witte Hel de score van 95 uit 
100 en is van mening dat dit non-fictieboek 
leest als een vlotte roman. ‘Eentje die je 
liever niet aan de kant legt, maar het liefst 
meteen uitleest. Een pareltje’.

Brabant bekoort 
In 2017 bestaat het Koninklijk Tilburgs 
Mannenkoor Sint Caecilia 140 jaar. Tijd voor 
een boek over de geschiedenis van het koor! 
Sander van Bladel schreef het, uitgezonderd 
het eerste hoofdstuk. Dat is van de hand van 
Petra Robben, die een schets geeft van het 
muziekleven in Tilburg vanaf het eind van de 
achttiende eeuw.
Van Bladel voert ons eerst kort mee naar 
Italië, waar een internationaal leger van zoe-

aven vergeefs streed voor het behoud van 
de Pauselijke Staat. Toen de zoeaven na de 
val van Rome in 1870 huiswaarts keerden, 
richtten zij sociëteiten op. In Tilburg werd 
dat de zoeavenbroederschap ‘Fidei et Virtuti’ 
(‘voor geloof en deugd’). In 1877 ontstond 
hieruit een zangkoor, Sint Caecilia, dat aan-
vankelijk vooral diende ter ondersteuning 
van de gezelligheid. Onder dirigent Willem 
Reijniers werd echter hard gewerkt om de 
muzikale kwaliteit op een hoog peil te bren-
gen. Regelmatig trad het koor op tijdens 
openbare uitvoeringen en steeds vaker werd 
deelgenomen aan concoursen. 

In 1912 gingen de zoeavenbroederschap en 
het koor uit elkaar; Sint Caecilia werd een 
zelfstandige vereniging. Deze verzelfstan-
diging luidde ook een periode in van vallen 
en opstaan die tot aan het begin van de jaren 
dertig zou duren. Teruglopende ledentallen 
en de daarmee gepaard gaande financi-
ele problemen waren daaraan vooral debet. 
Een voorgenomen fusie met het koor Zang 
en Vriendschap in 1917 liep op niets uit. 
Vervolgens werd toenadering gezocht tot de 
R.K. Middenstandsbond ‘De Hanze’. Het koor 
kreeg zo wat meer financiële armslag, maar 
het werd tegelijkertijd beperkt in zijn bewe-
gingsvrijheid. Ook werd toetreding van leden 
uit de arbeidersklasse door de middenstan-
ders geblokkeerd. Een verdere beperking 
volgde eind 1925 door een bisschoppelijk 
verbod op gemengde uitvoeringen door R.K. 
verenigingen. 
De te knellende banden met De Hanze wer-
den in 1928 verbroken. Sint Caecilia moest 
weer op eigen benen staan, maar dat ging 
nog niet zo goed, zodat het jaar daarop het 
Groot Tilburgs Mannenkoor werd opgericht 
waarvan het ledental voor een substantieel 
deel uit Sint Caecilianen bestond. Het werd 
geen succes. 

De periode tot aan de Tweede Wereldoorlog 
was voor het koor een periode van relatieve 
rust, maar wel daalde het ledental. In 1941 
sloot de Verenigde Zangers, het koor van 
de katholieke vakbond, zich aan bij Sint 
Caecilia. Omdat Sint Caecilia weigerde toe 
te treden tot de door de bezetter ingestelde 
Kultuurkamer werden begin 1942 de ver-
enigingsactiviteiten stopgezet. Eind 1944 
werd de draad door een dertigtal zangers 
weer opgepakt. De Dordtse dirigent Dirk van 
Leeuwen die in 1947 aantrad bracht het koor 
weer tot grote bloei en dank zij hem kreeg 
het koor ook bekendheid buiten de provin-
ciegrenzen. In 1952 werd het koor ter gele-
genheid van het 75-jarig bestaan het predi-
caat ‘Koninklijk’ verleend. 
Een apart hoofdstuk is gewijd aan de zeer 

talentvolle Louis van der Sande (1887-1954). 
Begonnen als jongenssopraan, trad hij op 
17-jarige leeftijd toe tot Sint Caecilia. Hij zou 
later als opera- en oratoriumzanger veel fu-
rore maken in Berlijn.
Anno 2016 is Sint Caecilia een professioneel 
koor van circa 90 leden met een zeer veel-
zijdig repertoire en een eigen koorschool. 
Een koor, dat niet alleen in Tilburg en nabije 
omgeving optreedt, maar heel Brabant ‘be-
koort’. 

Rob van Putten

Sander van Bladel, Brabant bekoort. 140 jaar 
Koninklijk Tilburgs Mannenkoor Sint Caecilia 
(Tilburg, 2016), 136 blz., ISBN/EAN: 978-
90-9029755-2 ,€ 12,50.

moNUmenten in Tilburg
Al enkele jaren publiceren leden van de 
Heemkundekring Tilborch wekelijks een foto 
van een markant pand met een uitgebreide 
toelichting in Stadsnieuws om, zoals ze dat 
in hun eigen doelstelling hebben staan, ‘de 
kennis van en de waardering voor monu-
mentale monumenten van de stad te bevor-
deren’. De rubriek ‘moNUment van de week’ 
kreeg veel belangstelling. In 2015 bundelden 
de auteurs honderd panden - niet allemaal 
monumenten overigens - in een handzaam 
boek. Ook dat boek had blijkbaar veel suc-
ces, want onlangs namen zij het initiatief om 
een tweede deeltje uit te geven dat de titel 
moNUmenten in Tilburg 101200 kreeg. En 
ook nu weer schreef Mario Jacobs, wethou-
der Ruimtelijke Ordening en Monumenten, 
het voorwoord. De gemeente Tilburg hecht 
veel waarde aan het werk van de vrijwilligers 
van de Heemkundekring om rijks- en ge-
meentelijke monumenten en andere mooie 
gebouwen van de stad onder de aandacht 
van een groot publiek te brengen. De ge-
meente zelf heeft al ruim 430 panden op de 
gemeentelijke monumentenlijst geplaatst en 
is van plan om er nog vele aan toe te voegen. 
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Nog eens 210 panden zijn overigens rijksmo-
nument.
De opbouw van het boek is een foto van 
het pand, een historische beschrijving met 
andere wetenswaardigheden, en vaak een 
bouwkundige beschrijving. Achterin staat 
een uitgebreide begrippenlijst van bouw-
kundige termen en een lijst met bouwstijlen. 
Het boek kan als wandel- of fietsgids gehan-
teerd worden. De schrijvers zijn er weer in 
geslaagd een fraai boek te maken. Hun doel 
om meer bekendheid te geven aan de mooie 
gebouwen die Tilburg nog heeft, is zeker be-
reikt. Op naar de volgende deeltjes, want die 
zullen er zeker nog komen.

Ronald Peeters

Ad van Eijck, Wim Franken, George Bedaux, 
Ton Goossens, Miriam van den Dries en Theo 
Cuijpers, moNUmenten in Tilburg 101200 
(Tilburg, Heemkundekring Tilborch, 2016), 
210 blz., € 12.50 (verkrijgbaar bij boekhan-
del Gianotten-Mutsaers).

Cinecitta honderd jaar bioscoop
Op 13 oktober 1916 werd er in het socië-
teitsgebouw van de Liedertafel Souvenir 
des Montagnards aan de Willem II-straat te 
Tilburg een permanente filmzaal geopend, 
De Nieuwe Bioscoop. Honderd jaar later, op 
13 oktober 2016, vierde de bioscoop zijn 
eeuwfeest. Het is hiermee ook de langst be-
staande bioscoop in heel Nederland.

Bij een jubileum hoort ook een boek, 
Cinecitta honderd jaar bioscoop (1916
2016 ), geschreven door Berry van Oud-
heusden. Van Oudheusden heeft een – zoals 
bij alles wat hij schrijft – lekker leesbaar 
boek afgeleverd met veel interessant beeld-
materiaal, dat de auteur vond op zijn zoek-
tocht door de krochten van de bioscoop 
‘omdat daar de kans op vergeten zaken het 
grootst is’. Veel afbeeldingen in het boek: 
filmposters, oude krantenadvertenties, fo-
to’s, toegangskaartjes. Als boekenlegger is 
er een strook van drie toegangsbewijzen in 
het boek gestopt, leuk. 

Van Oudheusden beschrijft de ontwikke-
ling van honderd jaar oude bioscoop in 
vogelvlucht. De verschillende bioscoopex-
ploitanten passeren de revue, maar ook de 
inrichting van de bioscoop, het personeel en 
de opkomst van nieuwe filmgenres. In 1916 
opende De Nieuwe Bioscoop haar deuren 
met de stomme film Salammbo. Grappig 
detail is dat in de beginperiode bioscoopdi-
recteur Alphons Vermeer ook ‘explicateur’ 
was; hij legde de film uit aan het publiek 
en zorgde voor bijpassende geluiden. De 
bioscoop deed ook dienst als concertzaal. 
Vanaf 1922, de filmzaal kwam in handen van 
Herman Servaas, heette de bioscoop Nieuwe 
Bioscoop. Door de introductie van vrijkaar-
ten, gereduceerde prijzen, een orkest om de 
film te begeleiden en optredens van opera-
zangers, illusionisten en acrobaten tijdens 
het verwisselen van de filmrollen, werd de 
bioscoop een groot succes. 
Van 1929 tot en met februari 1931 werd 
de bioscoop verhuurd aan Herman van der 
Waarden. De sprekende film was aan een 
opmars bezig en Van der Waarden beschik-
te over de hiervoor benodigde – kostbare 
– geluidsinstallatie. De Nieuwe Bioscoop 
veranderde in het Willem II-Theater. Deze 
naam werd in 1932 weer terug veranderd in 
Nieuwe Bioscoop.
Door wanbeleid werd directeur Guus van 
Opstal ontslagen en in 1936 veranderde ex-
ploitant Willem van Dun de naam in Cinema 
Royal. Tijdens de oorlogsjaren draaide de 
bioscoop gewoon door, al was het wel een 
eenzijdig – want: Duits- aanbod. In juni 1961 
stopte Cinema Royal, maar werd heropend 
als Ambassade Theater met de gebroeders 
Biemans als drijvende kracht. Ambassade 
draaide in de middag jeugdfilms, zoals 
Jungle Book, en in de avonduren vooral 
seksfilms. In 1964 kwam er een zaal bij, 
Camera. In 1970 vertrok de Souvenir des 
Montagnards uit het gebouw; de leegstaan-
de zaal werd gebruikt als derde bioscoop 
zaal. De bioscoop bestond vanaf 1975 uit 
Camera 1 (publieksfilms), Camera 2 (ar-

tistieke producties), en Ambassade (seks-
films).
In 1984 is de komst van Cinecitta een feit. 
Exploitanten Goessen en Van Beek betrok-
ken de ondertussen leegstaande Ambas-
sade en Camera 1 bij de bioscoop zodat er 
drie zalen onder een dak waren. Cinecitta 
werd bekend om de arthousefilms en het 
speciale en kleinschalige repertoire; voor de 
commerciële kassakrakers moest het pu-
bliek naar de grote ketens. In 2011: kwam 
Cinecitta in handen van het echtpaar Paul 
Vermee en Nettie Verhagen die de bioscoop 
de eenentwintigste eeuw binnenhaalden. 
Tegenwoordig worden er niet alleen film ge-
draaid, er is ook een restaurant en een ver-
gaderzaal. Cinecitta is niet alleen een bio-
scoop, maar een ‘veelzijdige cultuurplaats’. 
Ik heb goede herinneringen aan Cinecitta. In 
de jaren negentig kwam ik er voor het eerst 
en was meteen onder de indruk, niet al-
leen van de films, maar ook van het mooie 
gebouw, de knusse zaaltjes en het prettige 
publiek. De afgelopen decennia heb ik daar 
veel mooie films gezien: Legends of the Fall, 
Priscilla Queen of the desert, the Queen, 
Midnight in Paris, Io sono l’ amore en mijn 
grote favoriet, Como Aqua para chocolate. Ik 
heb het boek van Van Oudheusden dan ook 
met belangstelling en plezier gelezen. Veel 
kan ik er niet op afdingen, al had het boek 
– dat slechts 60 pagina’s bevat – wat mij 
betreft best dikker mogen zijn en met meer 
tekst.

Astrid de Beer

Berry van Oudheusden, Cinecitta hon
derd jaar bioscoop (19162016) (Tilburg, 
Cinecitta, 2016), 60 blz., € 10,00.

Noorderligt podium van het 
Zuiden 1984-1998

Dit najaar is het boek Noorderligt. Podium 
van het Zuiden 19841998 verschenen over 
dé Tilburgse poptempel van de jaren tachtig 
en negentig van de vorige eeuw. Noorderligt 
is hiermee het veertiende deel in de reeks 
In Tilburg. Het boek is een succesvolle sa-
menwerking tussen journalist en auteur 
Jeroen Ketelaars en Lauran Wijffels. Wijffels 
schreef als popjournalist in de jaren tach-
tig en negentig veel concertverslagen van 
optredens in Noorderligt voor het Brabants 
Dagblad. Een aantal van deze verslagen zijn 
opgenomen in het boek. 

De voormalige bioscoop Noorderlicht aan 
de Veldhovenring werd begin jaren tachtig 
gehuurd door de Veulpoepers BV en omge-
bouwd tot concertpodium. Noorderligt werd 
geleid door een vaste staf mensen die zorg 
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Sinterklaas in Tilburg
‘Een boek als een zak vol strooigoed en sur-
prises’, zo omschrijft de Tilburgse columnist 
en schrijver Ed Schilders zijn nieuwste pu-
blicatie, Sinterklaas in Tilburg. ‘Het is dus 
geen volledige geschiedenis van de intoch-
ten en de Sint-Nicolaascomités. Dat boek 
heeft Paul Spapens vijftien jaar geleden al 
geschreven. Ik geef die geschiedenis weer 
met de nadruk op de liefdadige doelstellin-
gen, een ‘Sint-Nicolaasmodel’ dat in 1901 
in Tilburg gelanceerd werd onder de slogan 
Laat ook bij de armen de klomp gevuld zijn.’ 
Het initiatief vond meteen veel navolging, 
en de doelstelling is in wezen tot op de dag 
van vandaag onveranderd gebleven. Maar er 
zijn ook aanvullingen. Zo bleek de aankomst 
van Sint per boot in de Piushaven veel ou-
der dan tot nu toe werd aangenomen, en er 
is een hoofdstuk over de Sinterklaasviering 
in de oorlogsjaren. Negen dagen na de be-
vrijding van de stad bood zich in de krant al 
de eerste Hulpsinterklaas aan om ‘in schit-

terend ornaat’ op huisbezoek te komen. De 
nadruk ligt echter op de Sinterklaas cultuur 
tussen 1945 en 1965. Om die te beschrij-
ven vond Schilders een dankbare bron in 
de vorm van het Tilburgse jeugdtijdschrift 
De Engelbewaarder. ‘Dat blad was in zijn 
tijd voor katholieke kinderen zoiets als het 
Sinterklaasjournaal tegenwoordig. Dat ma-
teriaal is nooit eerder onderzocht.’ En dus 
citeert Schilders overvloedig uit verhalen, 
rijmpjes en cartoons, geïllustreerd met tien-
tallen tekeningen. Bijvoorbeeld over Horse 
Boy Bennie, een Hulpsinterklaas in Texas. Of 
het verhaal over hoe de échte Sinterklaas in 
Tilburg geld voor de armen komt inzamelen. 
De roe, de schoen zetten, strooien, luisteren 
aan de schoorsteen, alle elementen van het 
Sinterklaasfeest werden door de schrijvers 
van De Engelbewaarder behandeld. En uiter-
aard komen ook de Tilburgse tradities aan 
bod: de  ‘Klottermarkt’, ‘naar het uitgepakt 
kijken’, en ‘op tafel rijden’.
Ook Zwarte Piet is prominent aanwezig als 
steun en toeverlaat van Sint. Schilders: ‘De 
meeste Tilburgers van mijn generatie ken-
nen nog wel Sjaksjoer en Trappedoelie, maar 
ik heb nog veel meer Pieten een naam kun-
nen geven. Bijvoorbeeld Carlos, de kok van 
de Sint, en Ollie, die belast was met het 
vangen van muizen op de stoomboot. Pedro 
was de beste Strooipiet; die kon van grote 
afstand een pepernoot in je mond gooien.’
En de Zwarte-Pietdiscussie? ‘De volkscul-
tuur is altijd in beweging’, zegt Schilders in 
het voorwoord. ‘De tegenwoordig door ve-
len zo gewraakte Piet zal verdwijnen. Daar 
moet je niet moeilijk over doen. Zo gaat dat. 
Ik heb ook een hoofdstuk gemaakt over de 
tijd waarin Sint het allemaal nog alleen deed. 
Inclusief de roe hanteren en stoute kinderen 
in de zak stoppen.’

Ed Schilders, Sinterklaas in Tilburg – Van 
Aankomst tot Zeven december (Tilburg, 
Gianotten Printed Media), 120 blz., Deel 15 
in de serie In Tilburg, ISBN/EAN: 978-90-
6663-077-2, € 12,95.

droeg voor het beheer, de programmering 
en de financiën. Naast de vaste staf werk-
ten er veel vrijwilligers; als ‘stagehands’, 
het draaien van bardiensten, werken in de 
garderobe, het regelen van decors, geluid 
en licht. Men werkte graag – en voor niets 
– bij Noorderligt, er was zelfs een wachtlijst 
van mensen die als vrijwilliger wilde werken. 
Vooral vanwege de sfeer. De Amerikaanse 
soul- en funkzanger Curtis Mayfield was 
op 12 februari 1984 verantwoordelijk voor 
het eerste ‘echte’ concert in Noorderligt. 
Met een optreden van Motörhead sloot 
Noorderligt in 1998 haar deuren, om op te 
gaan in de nieuwe concertzaal 013.
Hoewel het programma van Noorderligt 
voornamelijk uit (pop)concerten bestond, 
werden er in de beginperiode verschillende 
manifestaties gehouden die voortkwamen 
uit maatschappelijke betrokkenheid en die 
aansloten bij het linkse gedachtegoed van de 
Veulpoepers. Zoals bijvoorbeeld de presen-
tatie van de ‘anti-apartheids-lp’, het eind-
feest van de ‘Aktieweek Stop de Kruisraket’ 
in mei 1984 en het ‘Grootste orkest aller 
tijden tegen Kernwapens’. Om maar enkele 
voorbeelden te noemen. Naast optredens 
werden er muziekfestivals, dansavonden 
en theatervoorstellingen georganiseerd. 
Populair waren ook de Noorderlichtshows en 
de Super Swings. Ook de minder leuke za-
ken komen aan bod, zoals de bommelding 
van 13 oktober 1994. Gelukkig was het loos 
alarm.
De lijst van artiesten, bands en festivals die 
in Noorderligt zijn geweest is lang en zeer di-
vers. Achterin het boek staan alle optredens 
in Noorderligt. Een indrukwekkende lijst van 
nationale en internationale bands en arties-
ten hebben daar gespeeld. Een greep uit het 
aanbod: Junkie XL, Chris Rea, Toto, de Dijk, 
Herman Brood & his wild romance, Van Dik 
Hout, the Gathering, Emmylou Harris, K’s 
Choice, Slagerij Van Kampen, Whitesnake, 
Kim Wilde, Uriah Heep, Rory Block, Robert 
Palmer, Chris Isaak, Nina Hagen, Claw Boys 
Claw, VOF de Kunst.

Noorderligt bevat een groot aantal affiches, 
posters en foto’s van concerten, artiesten, 
vrijwilligers en bezoekers. De foto’s van Wil 
van Iersel zijn zonder meer prachtig. Vooral 
de moeite waard zijn de foto’s van vader en 
dochter Dulfer en die van de Nederlandse 
band de Gigantjes. Ook de moeite van het 
lezen waard zijn de concertverslagen die 
Lauran Wijffels, als popjournalist schreef in 
de periode ’84-’98, zoals ‘rechttoe rechtaan 
met Normaal’. 

Noorderligt is een interessant, goed ge-
schreven en zeker niet oppervlakkig boek 
over een Tilburgs icoon uit de jaren tachtig 
en negentig. Het geeft een mooi en kleurrijk 
beeld van wat er in, om en nabij Noorderligt 
allemaal gebeurde. De organisatie, de 
bands, artiesten, de vrijwilligers, de popjour-
nalisten, de fotografen en de bezoekers; al-
lemaal komen ze aan bod in dit boek. Hoewel 
ik nog nooit in Noorderligt ben geweest en 
slechts een keer in het Eindhovense equiva-
lent, de Effenaar, vond ik het een erg goed 
boek om te lezen. Ketelaars en Wijffels we-
ten heel goed een tijdsbeeld te vangen. Dit, 
samen met de vele afbeeldingen en foto’s 
van een voorbije tijd, maken het boek meer 
dan de moeite waard.

Astrid de Beer

Jeroen Ketelaars en Lauran Wijffels, 
Noorderligt podium van het zuiden 1984
1998 (Tilburg, Gianotten Printed Media, 
2016), 192 blz., Deel 14 in de serie In 
Tilburg, ISBN/EAN: 978-90-6663-076-5, 
€ 15,95.
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De Tilburgse popzaal Noorderligt, waar onder meer Bon Jovi, Marco Borsato, Motörhead 
en de Red Hot Chili Peppers optraden, was vanaf de opening in 1984 een begrip onder 

concertgangers. In dit boek blikken medewerkers, bestuursleden, vrijwilligers, bezoekers 
en anderen terug op het bekende poppodium, dat in 1998 opging in concertzaal 013. 

Een terugkerend element in dit boek zijn concertverslagen die Lauran Wijffels als 
popjournalist voor het Brabants Dagblad schreef.

Podium van het zuiden 
1984 - 1998

Jeroen Ketelaars en Lauran Wijffels
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