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Ten geleide
In dit laatste nummer van 2017 van Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur vindt u het tweede deel van het onderzoek van Theo Beckers en Rob
van Putten naar Tilburgse pioniers in Amerika. De Tilburgse priester Frederik van der
Aa vertrok in 1893 naar Oklahoma, het laatste missiegebied in de Verenigde Staten,
om daar bij te dragen aan de ‘voortplanting des geloofs’. Van der Aa verbleef meer dan
vijftig jaar in de V.S. Beckers en Van Putten gaan uitgebreid op zijn ervaringen in.
Pascal Stout gaat in zijn bijdrage in op het fenomeen ‘Stadsnostalgie’ onder Tilburg
ers, en Laurens Kleijntjens schreef een artikel over Feniks Emancipatie Expertise
Centrum Tilburg, dat veertig jaar bestaat. Een bijzonder jubileum, want daarmee is
Feniks het enige vrouwencentrum in Nederland dat zo lang onafgebroken bestaat.
Jan-Willem van den Braak tenslotte beschrijft de lotgevallen van zijn vader tijdens
de Tweede Wereldoorlog, eerst in Tilburg, daarna in Berlijn, Wassenaar en Kamp
Amersfoort en uiteindelijk weer in Tilburg.
Uiteraard ontbreekt de rubriek ‘Tilburg Kort’ niet in dit nummer.
De redactie van dit tijdschrift wenst u, mede namens het bestuur van de Stichting tot
Behoud van Tilburgs Cultuurgoed, fijne feestdagen en alle goeds voor 2018.
De redactie
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‘It is not much what your Lordship
gave me’
De missie van Tilburgse pioniers in Amerika (2)
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Theo Beckers en Rob van Putten*

* Theo Beckers (Maasniel
1941) is emeritushoogleraar aan de
Universiteit van Tilburg.
In 1983 promoveerde
hij in Wageningen op het
historisch-sociologische
proefschrift ‘Planning voor
Vrijheid’. Hij deed de laatste
jaren historisch onderzoek in
Limburg.

In 1893 vertrok de Tilburgse priester
Frederik van der Aa (1867-1945) naar
Oklahoma, het laatste missiegebied in de
Verenigde Staten. Hij wilde zijn steentje bijdragen aan de ‘voortplanting des geloofs’.
Van der Aa verbleef meer dan vijftig jaar in
de VS. Aanvankelijk verliep zijn carrière zeer
voorspoedig en veelbelovend.

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.

Een ernstig conflict met zijn bisschop Theophile
Meerschaert maakte daaraan in 1907 een pijnlijk
einde. Na aankomst in Guthrie, waar toen de bisschop
resideerde, werd hij meteen benoemd tot pastoor in
Edmond. Hij behoorde tot de eerste groep van vier
missionarissen, die Meerschaert moesten helpen het
katholicisme te verbreiden in het pas opgerichte vicariaat, in 1907 tot bisdom verheven. In 1895 haalde
Meerschaert hem terug naar de kathedraal in Guthrie,
een prestigieuze positie. Tussen 1898 en 1900 was
hij pastoor in Okarche en vervolgens bouwpastoor
in het nabijgelegen Kingfisher (1900-1906). Na een
kort verblijf in Washington strafte Meerschaert hem
in 1907 met een aanstelling op een marginale post,
Apache, een verbanning die achttien jaar duurde. Om
hem te steunen stuurde broer Cornelis zijn dochter
Marie (1889-1982) en zijn knecht Reinier Vissers naar
Amerika. Na de dood van Meerschaert benoemde
diens opvolger hem opnieuw in onbeduidende parochies: Hinton (1925-1930), Canute (1930-1932),
Skiatook (1932-1938). In 1938, het jaar van zijn pensionering, besloot hij na een verblijf in Tilburg toch
terug te gaan naar Oklahoma. Aan het begin van de
Tweede Wereldoorlog was Frederik nog even rector van een school van de Benedictinessen in Tulsa.
Hij stierf op 16 februari 1945 in een psychiatrische
kliniek in St. Louis en werd begraven op de Calvary
Cemetery in Tulsa. Zijn loopbaan als priester mislukte.
In zakelijk opzicht was hij echter succesvol: hij liet zijn
nicht Marie een vermogen na.

Een tragisch lot

Zaakwaarnemer van de bisschop
In de zomer van 1895 stelde Meerschaert Frederik
aan als zijn assistent in de kathedraal van Guthrie.
Vaak begeleidde hij de bisschop op een van diens vele
reizen. Meerschaert was meer onderweg dan op zijn

thuisbasis. Hij bezocht zoveel mogelijk plaatsen in zijn
uitgestrekte diocees. Die bezoeken waren niet alleen
bedoeld om de katholieke minderheid te bemoedigen, maar vormden ook een wapen in de concurrentie met de protestanten. Een bezoek van de bisschop
betekende een zeer welkome onderbreking van het
monotone bestaan van de kolonisten. Een leven van
hard werken, zonder licht na zonsondergang, mislukte
oogsten door droogte of tornado’s, zonder ontspanning en vertier. Dus wanneer de bisschop verscheen
in een stadje van honderd inwoners, in vol ornaat met
staf en rijk geborduurde mijter, was iedereen zwaar
onder de indruk. Het riep bij de katholieke kolonisten
nostalgische herinneringen op aan de tradities in hun
land van herkomst. Het imponeerde de protestanten,
die niet bekend waren met dit soort uiterlijk vertoon.
De kerkelijke verschillen vielen trouwens weg in deze
pioniersfase. Er heerste een sfeer van gastvrijheid en
onderlinge solidariteit.
Eind november 1896 vierde Meerschaert zijn zilveren
priesterjubileum met een plechtige mis in de kathedraal. Frederik voerde de regie over de viering. De
aartsbisschop van New-Orleans, François Janssens,
hield de feestrede. Er was nog een Tilburgse priester
aanwezig, neef Alphonse Janssens, die in 1891 was
gaan werken in het bisdom van zijn oom. Een andere
neef van de aartsbisschop, bankierszoon Everard
van Waesberghe uit Hulst en priester in Oklahoma,
nam eveneens deel aan de plechtigheden. Van mei
tot oktober 1897 maakte Meerschaert zijn tweede
Europese tour. Frederik nam de zaken waar. Zijn brieven aan de bisschop geven een uniek inkijkje in het
dagelijks leven van de missie en in de relatie tussen
hem en Meerschaert. De toon van zijn brieven was
onderdanig, eerbiedig en volgzaam. Op 14 juni moest
hij helaas melden, dat Meerschaerts grote voorbeeld
François Janssens op zee was overleden. Hij overwoog om naar de begrafenis in New Orleans te gaan,
maar zag er toch vanaf en droeg in plaats daarvan een
mis op in Guthrie. Meerschaert had het nieuws al ontvangen en bezocht op 12 september moeder Janssens
in Tilburg om zijn deelneming te betuigen. Frederik
vroeg hem om ook zijn vader op te zoeken. ‘Ik hoop
dat u mijn vader in Tilburg zult bezoeken. Vertel hem
veel goede dingen, het zal hem veel plezier doen.’2 Dat
deed Meerschaert.
Van der Aa hield hem op de hoogte van de dagelijks
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Na afloop sprak ik met hem en hij gaf ze aan mij. Ze
staan nu op mijn naam en ik moest hem honderddertig dollar betalen, wat ik onder protest deed.” In
oktober zouden de County Commissioners bij elkaar
komen. Aan hen wilde hij de zaak voorleggen en zijn
geld terugvragen. En als ze daartoe niet bereid waren, zou hij de zaak voor de rechter brengen. Hij vond
het wel vervelend, maar hij móest. Hij wilde ook een
deel van de belastingschuld betalen. Dankzij de goede
oogst en de hoge graanprijzen hoopte hij driehonderd
dollar bij elkaar te krijgen. Het is niet bekend of en hoe
hij zijn geld heeft teruggekregen. Het is wel de voorbode van het financiële conflict, dat tien jaar later zijn
verstandhouding met de bisschop en zijn loopbaan
voorgoed verstoorde.

Frederik van der Aa,
datering onbekend.
(Coll. Archives Archdiocese
of Oklahoma City)

Ongewenst
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gang van zaken. Dat een dame uit Kansas City geld
had gestuurd voor het opdragen van een aantal missen. Betaalde missen vormden in een belangrijke bron
van inkomsten. De arme kolonisten waren niet in staat
een eigen kerk en priester te financieren. Dus bleven
donaties uit Vlaanderen en Brabant noodzakelijk. De
enige structurele steun van hogerhand was de jaarlijkse bijdrage van 10.000 francs van de Propaganda
Fide uit Parijs. Hij maakte het bedrag over aan majoor
John Keiley in New York, die voor de distributie over
de parochies zorg droeg. Hij beschreef de picknick
van de schoolkinderen; de ziektes en het geldtekort
van priesters; dat parochiaan Burke ternauwernood
ontsnapte aan de dood bij een treinongeluk in Kansas
City; dat gouverneur Barnes hem de groeten deed;
hoe blij huishoudster Angele was met de dollar die
Meerschaert haar had gestuurd, ontvangen van een
kind in Lokeren; dat het goed ging met huisknecht
O’Malley; dat bisschop Fitzgerald hem uitnodigde voor
een vergadering in New Orleans over de opvolging van
Janssens; dat hijzelf op bezoek was geweest bij de
Jezuïeten in Chicago en St. Louis en dat hij zich daar
zo thuis voelde. Hij deed verslag van de toestand van
het weer en de oogst en informeerde of er al nieuwe
missionarissen waren geworven. “Oklahoma Territory
is dit jaar gezegend met goede gewassen. De prijzen
zullen ook redelijk zijn. Tarwe, haver en mais zijn goed
en de katoen ziet er prachtig uit. Hoe vordert u met
uw werk, hoe veel priesters zult u meebrengen? Deze
vragen worden gesteld door alle priesters in het gebied.” In augustus was er een serieus probleem. Hij
las in de krant, dat in Guthrie een aantal ‘lots’ werden verkocht aan de hoogste bieder, wanneer er een
belastingschuld op rustte. Het bisdom bleek vanaf de
start helemaal geen belasting betaald te hebben. Dus
waren alle veertien percelen verkocht, ook het stuk
grond met de kathedraal en het huis van de bisschop.
“Ik was van plan om onze percelen te beschermen,
maar kon niets doen. Ik wilde ze zelf kopen, maar
kwam te laat en ze werden verkocht aan Mr. Greer
voor honderddertig dollar voor de veertien percelen.

In 1898 werd Van der Aa pastoor in Okarche, een nederzetting ten noordwesten van Oklahoma City. In
1892 was een strook vrijgegeven in het reservaat van
de Arapaho en Cheyenne indianen. De Land Run van
begerige kolonisten resulteerde in een nieuw knooppunt aan de spoorlijn tussen Chicago en Nebraska.
Aanvankelijk was de bevolking gemengd qua etnische
herkomst. Maar al snel was de meerderheid Duits en
werd hun taal ook de voertaal, tot groot verdriet van
de Engelstalige minderheid. Velen van hen behoorden tot de anderhalf miljoen Duitsers, die in de jaren
tachtig naar de VS waren gekomen en zich in eerste
instantie meer naar het noorden in Iowa, Nebraska en
Missouri hadden gevestigd. Onder hen was het aandeel van katholieken het grootst, gevolgd door lutheranen, evangelisten en mennonieten. In het voorjaar
van 1893 beschikten de lutheranen en katholieken al
over een kerk. Op het moment dat Frederik daar met
zijn werkzaamheden begon, waren er echter grote
spanningen tussen de bisschop en de Duitse katholieken. Die wilden een priester die hun moedertaal
sprak.
In de laatste twee decennia van de negentiende eeuw
nam het aantal katholieke immigranten in de VS snel
toe: ruim zeshonderdduizend tussen 1880 en 1890 en
meer dan een miljoen tussen 1890 en 1900. Hoewel
de katholieken allen formeel hetzelfde geloof deelden, waren de onderlinge verschillen en tegenstellingen groot. In het midden van de eeuw kwamen
de katholieken nog hoofdzakelijk uit Ierland en in
mindere mate uit de Duitsland. De vloedgolf van immigranten vanaf 1846 werd veroorzaakt door de misoogsten en hongersnood in Ierland en de politieke
onrust in Duitsland. Daarbij kwam nog de Gold Rush
in Californië vanaf 1849. Aan het eind van de eeuw
steeg het aandeel Duitsers, Italianen, Polen, Tsjechen
sterk. Opnieuw vormden politieke onrust en armoede
in Europa belangrijke push-factoren. De Ieren hadden het grote voordeel dat ze de taal spraken van
het nieuwe land en daardoor snel assimileerden. De
Amerikaanse kerk werd dan ook gedomineerd door
bisschoppen en priesters van Ierse afkomst. De andere minderheden – met name de Duitsers, Italianen
en Polen – verzetten zich tegen deze overheersing en

streden voor eigen parochies met priesters, die de eigen cultuur kenden en de eigen taal spraken. Vooral
binnen Duitse gemeenschappen was het een belangrijk strijdpunt.
Meerschaert honoreerde deze wens aanvankelijk
niet en stuurde Van der Aa als pastoor naar Okarche.
Frederik was echter wel ‘Dutch’ maar niet ‘Deutsch’.
Diens benoeming werd door de Duitse meerderheid
dan ook als een provocatie ervaren. Die wilde de kerkelijke gezangen en gebeden, de schriftlezingen, de
aankondigingen in Hoogduits, dat hun slechte Engels
en de grote variëteit in Duitse dialecten oversteeg.
Velen spraken slechts een paar woorden Engels.
Hoewel de dialecten voldoende waren voor de communicatie in het dagelijks leven, verlangden ze voor
hun religieuze ervaringen het Duits, dat ze vroeger in
Duitsland geleerd hadden. Voor hun gevoel was dat
de enige taal, waarmee ze de sacramenten konden
ontvangen. En Van der Aa had wel Engels geleerd,
maar sprak onvoldoende Duits. Niet alle Duitse parochianen waren het eens met de critici en ook de
Engelssprekende minderheid verzette zich tegen de
invoering van het Duits. In 1898 klaagde een lokale
uitgever, dat veel gezinnen geen abonnement namen
op zijn Engelstalige krant. ‘All Dutch’ is de kop boven
het artikel. Dat gold misschien voor Meerschaert en
Van der Aa, maar niet voor de Duitsers, die deze kop
als een belediging zagen.
De kwestie werd van meer dan lokaal belang. In 1899
belegden de katholieken uit Okarche een grote bijeenkomst voor alle Duitse katholieken in Oklahoma
Territory. Ze deden een beroep op de Paus om het
recht op het gebruik van Duits in kerk en school te erkennen. In 1901 – Frederik was toen al vertrokken –
was er opnieuw een vergadering van Duitse katholieken uit het hele vicariaat. Ze hernieuwden hun trouw
aan het geloof en aan de Paus, maar ze veroordeelden
in felle bewoordingen het beleid van Meerschaert,
“who they assert, denies them pastors able to speak

De Tilburgse architect Cees
van Hoof (1861-1952), die
om niet het ontwerp maakte
voor de kerk in Kingfisher.
(Coll. Regionaal Archief
Tilburg)

their mother tongue, sends the few German priests
in his diocese to non-German parishes, and gives the
German congregations Belgian and Irish pastors, who
either speak no German at all or very little.” Ze wilden
een volksraadpleging onder alle Duitse katholieken in
Oklahoma Territory en vroegen de pers hen te steunen
in de strijd om gelijke taalrechten. Meerschaert haalde bakzeil. Als ongewenst vreemdeling moest Van der
Aa Okarche verlaten. Meerschaert stelde hem in 1900
aan als pastoor van Kingfisher, een van de belangrijkste parochies in het vicariaat en benoemde in Okarche
een Duitssprekende Fransman, Father Zenon Steber,
geboren in de Elzas. De vrede keerde terug. Tot de jaren twintig bleven kerkdiensten tweetalig. Toen had
de tweede generatie Duitse immigranten zich tot het
Engels ‘bekeerd’ en was hun assimilatie voltooid.

Een Tilburgse kerk in Kingfisher
De periode 1900 – 1907 werd de meest ingrijpende
in loopbaan van Frederik. Ze begon met promotie en eindigde met verbanning. Kingfisher was een
van de grootste stadjes in Oklahoma, ontstaan na
de Land Run van 1889. De stad verloor nipt de strijd
met Oklahoma City bij keuze van de hoofdstad van
Oklahoma Territory. Het in 1890 opgerichte Kingfisher
County telde toen 8.332 inwoners, verdeeld over
Kingfisher zelf (1.134 inwoners) en een aantal verspreide ‘townships’, die ook deel uitmaakten van de
parochie. In 1900 was het aantal inwoners meer dan
verdubbeld tot 18.501, waarvan 1.301 in Kingfisher.
Deze groei hing samen met een voorspoedige economische ontwikkeling, zeker toen in 1892 weer een
stuk indiaans gebied werd geopend voor exploitatie.
De Spaans-Amerikaanse oorlog in 1898 zorgde voor
hoge tarweprijzen en daarvan profiteerde de agrarische sector in Kingfisher. De welvaart werd zichtbaar
in de stad. In 1899 pochte de plaatselijke pers over
de aanwezigheid van zes hotels, tien graanelevators,
drie kranten, een opera, negen kerken, een gebouw
voor de vrijmetselaars en een groot aantal banken,
winkels en werkplaatsen. De welvaart betekende
het einde aan de wetteloosheid, die tijdens de eerste
wildwestjaren voor veel overlast en criminaliteit hadden gezorgd. Toen Van der Aa in Kingfisher met zijn
werk begon was het economisch perspectief dus gunstig. De sfeer was een stuk optimistischer dan vlak na
zijn komst naar Amerika. Dankzij de gunstige agrarische ontwikkeling zou de bevolking verder groeien, en
dat betekende meer parochianen Na 1900 kregen de
kerken in Kingfisher County steeds meer invloed op
het sociale, culturele en politieke leven. Heel concreet
kwam dat tot uiting in de ontwikkeling van openbare
en bijzondere scholen. De eerste paar jaar bezochten witte en zwarte kinderen nog dezelfde school.
Al in 1892 besloot het schoolbestuur echter om voor
zwarten een aparte school te stichten, ondanks het
chronisch gebrek aan financiële middelen. Dit werd
het begin van toenemende spanningen tussen de minderheid van 2.500 zwarten en 16.000 witten. In 1905
telde het hele vicariaat in Oklahoma slechts 265 ‘coloured people’ op een totaal van 25.137 katholieken.
De enige twee zwarte scholen hadden 129 leerlingen.
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De door Cees van Hoof
ontworpen kerk van Petrus
en Paulus in Kingfisher,
Oklahoma in 2014.
(Foto MARELBU, creative
commons)

Dankzij de steun van de overheid – een zeer kleine
tegenprestatie voor het confisqueren van hun land –
bestonden er voor indianen 14 katholieke scholen, die
door 616 leerlingen werden bezocht.
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Begin 1890 verzorgde pater Felix de Grasse de
eerst kerkdienst in Kingfisher, in een gebouwtje bij
het spoor. De Grasse behoorde tot de groep Franse
Benedictijnen, die in 1877 in Sacred Heart een abdij hadden gesticht aan de rand van Indian Territory.
De Grasse werkte aanvankelijk nauw samen met
Meerschaert en was verantwoordelijk voor de stichting van verschillende parochies en kerkjes. Na zijn
vertrek uit Guthrie in 1895 en zijn verkiezing tot abt
in 1898 raakte hij al snel in conflict met de bisschop,
die geleidelijk alle Benedictijnen door zijn eigen priesters verving. Tot 1892 werden de missen opgedragen
in verschillende particulieren woningen in Kingfisher.
In dat jaar bouwde pater Beck op de hoek van Eighth
Street en Wyatt Street het houten St. Annakerkje.
In 1900 ging bouwpastoor ‘Frits’3 van der Aa aan de
slag, in een parochie met een oppervlakte van veertienhonderd vierkante kilometer, groter dan MiddenBrabant. Hij bediende de St. Annakerk in Kingfisher
plus twee missions met een houten kerkje, waar een
of twee zondagen per maand een dienst was en drie
stations, die hij slechts bezocht bij speciale gelegenheden, zoals doop, huwelijk of begrafenis. Volgens de
volkstelling van 1900 stond Van der Aa aan het hoofd
van een huishouding van zes personen: hijzelf, drie
jonge zusters Benedictinessen die het onderwijs verzorgden in de pastorie, en een huishoudster met haar
zoon.
Van der Aa had één grote opdracht: de bouw van
een stenen kerk, die kon wedijveren met de protes-

tantse gebouwen en groot genoeg was om de verwachte groei van het aantal katholieken te herbergen. Vergelijkbare projecten werden op dat moment
op verschillende plaatsen in Oklahoma uitgevoerd.
De parochianen waren echter niet in staat de kosten
te dragen. Hulp van buitenaf was geboden. In juni
1902 was Frederik voor het eerst in negen jaar terug
in Tilburg. Reden was het overlijden van zijn vader.
Meerschaert had hem opgedragen de gelegenheid
te gebruiken voor fondsenwerving. In het dagblad De
Tijd van 2 augustus verscheen een ‘Bede om Hulp’.
Auteur was Georges van Zinnicq Bergmann, voorzitter van de Katholieke Sociale Actie in Tilburg en pastoor van de kerk van de Noordhoek, op dat moment
verwikkeld in de nasleep van de moord op Marietje
Kessels. Hij beschreef de zware taak van Meerschaert
en de grote behoefte aan meer priesters en meer
geld. Daarom had hij Van der Aa naar het vaderland
gezonden. “Gelukkig reeds gedeeltelijk in zijne opdracht geslaagd, hoopt deze missionaris, die bij zijn
terugkeer in het vaderland slechts het lijk van zijnen
grijzen vader mocht aanschouwen, nog meer van het
geloof en de edelmoedigheid zijner katholieke landgenooten.” Zonder Tilburgse steun zou het niet lukken om een kerk en school te bouwen in Kingfisher.
“Al zijne onderhoorigen immers, hoewel zij gaarne van
hunne armoede iets bijdragen, zijn menschen, die met
hard werken den kost moeten verdienen en voor het
meerendeel nog in holen en hutten van graszoden wonen, zoodat zij zelfs met den besten wil de benoodigde gelden niet kunnen opbrengen.” Waarschijnlijk
viel de oogst wat tegen, want op 28 augustus, vijf
dagen voor het vertrek van Frederik, publiceerde de
Tilburgsche Courant dezelfde tekst. In een naschrift
verontschuldigde de hoofdredacteur zich voor de late
plaatsing en sprak de hoop uit, dat veel lezers een

oud-stadgenoot zouden steunen. Er was al een gift
van honderdtachtig gulden ontvangen. “Voorwaar een
mooi begin! Moge in het korte tijdsbestek de giften
nog ruimschoots vloeien, opdat zij daar ginds in hun
vertrouwen niet beschaamd worden en de Zeer Eerw.
Heer van der Aa na zijne terugkomst met trots kunnen
wijzen op Tilburgs weldadigheidszin.” Een dag voor
zijn terugreis verscheen Frederiks dankwoord in de
krant. De actie had in totaal bijna driehonderd gulden
opgebracht. Hij bedankt de katholieke landgenoten,
dat ze zo de bouw van een bescheiden kerkje mogelijk
hadden gemaakt. “De teekening hiervoor is kosteloos
ontworpen door den heer C. van Hoof, architect alhier,
wien ik hiervoor openlijk mijn welgemeenden dank
breng.” Architect Cees van Hoof (Tilburg 1861-1952)
heeft nogal wat rijksmonumenten in Tilburg en omgeving op zijn naam staan. In datzelfde jaar ontwierp
hij de Sint-Joachimkerk in De Moer en Casa Cara en
Villa Anna aan de Lange Nieuwstraat. En hij had nog
ontwerpen liggen van de kapel van de Visitandinnen
aan de Bisschop Zwijsenstraat uit 1895 en Besterdse
kerk uit 1900 en was bezig met de voorbereiding van
de kerk van Ulvenhout (1903). De kerk in Kingfisher
werd volgens zijn ontwerp gebouwd en werd zo een
Tilburgse kerk.
Gedenksteen bisschop
Janssens in de kerk aan
de Heuvel in Tilburg. Een
Tilburgse verwijzing naar
de ‘Tilburgse pioniers in
Amerika’. (Coll. Regionaal
Archief Tilburg)

De Tilburgse actie vormde een mooi begin, maar was
volstrekt onvoldoende om de kerk te kunnen afbouwen en in te richten. Frederik besloot om uit de erfenis van zijn vader drieduizend gulden – nu bijna veertigduizend euro – via Meerschaert te lenen aan het
kerkbestuur. Begin april 1903 meldde De Volksstem,
het weekblad voor Nederlandse katholieken in de

VS, dat Father Frits Van der Aa uit Tilburg een begin
had gemaakt met het bouwen “eener schoone steenen kerk te Kingfisher. Het zal een der prachtigste
kerken worden van het Westen.” Op 12 augustus
van dat jaar kwam Meerschaert de eerste steen leggen, geassisteerd door de Tilburgers Van der Aa en
Mutsaers. Achter de steen bevonden zich kopieën
van kranten uit Kingfisher, visitekaartjes van banken,
Amerikaanse munten, foto’s van het kerkbestuur,
een kopie van de Catholic Standard and Times en
foto’s van paus Leo XIII, Meerschaert en Van der Aa.
Meerschaert hield een gloedvol betoog onder de hete
zon. Hij prees het werk van “the zealous and untiring
pastor of the church, Rev. Father Vanderaa.” En beschrijft de vele obstakels en tegenvallers die moesten
worden overwonnen. De beloning is echter ‘a magnificent new temple.’ De Volksstem: “Hij kwam hier,
toen Oklahoma pas was geopend en heeft den wonderbaren vooruitgang en bloei dezer landstreek vanaf
den beginne kunnen gadeslaan. Het is dus niet te verwonderen, dat hij in geestdrift geraakt, wanneer hij
spreekt over deze streek, die in zoo weinige jaren tot
zoo’n grooten bloei is opgeklommen. Door zijn werkzaamheid en onvermoeiden ijver zal Kingfisher nu binnenkort in het bezit zijn van een der schoonste kerken
in West Amerika. Moge het hem gegeven zijn nog lang
te werken in het Vicariaat van Oklahoma, waarvan hij
een der hechtste steunpilaren is.”
Begin augustus 1905 kreeg Meerschaert bericht, dat
de Paus zijn vicariaat had opgewaardeerd tot bisdom. Dat bericht ontving hij in Tilburg, waar hij net
een week op bezoek was. Ook Frederik was in Tilburg,
voor de tweede keer. De bisschopszetel werd verplaatst van Guthrie naar Oklahoma City, de hoofdstad
van de nieuwe staat Oklahoma. Vanaf dat moment
was Bernard Mutsaers de drijvende kracht in de organisatie van het nieuwe bisdom. Hij was de laatste
Tilburgse missionaris die na 1900 naar de VS vertrok.
Hij bezat het zakelijk inzicht en de ondernemende
geest, die de bisschop ontbeerde. Dat hij van 1897 tot
1900 in Rome theologie had gestudeerd, daar promoveerde en bevriend raakte met kardinaal Van Rossum,
de eerste Nederlandse kardinaal in vierhonderd jaar,
droeg zeker bij aan zijn status. En niet onbelangrijk:
hij stamde uit een vooraanstaande en vermogende familie.4 Meerschaert plaatste hem eerst in Kingfisher,
als naaste collega van Frederik. Een paar maanden later verhuisde hij naar St. John’s Indian School in Gray
Horse. In de herfst van 1901 maakte Meerschaert
hem plebaan van de kathedraal in Guthrie en werd
hij zijn belangrijkste medewerker en adviseur. Bij de
verplaatsing van de bisschopszetel werd Mutsaers
opnieuw plebaan van de St. Josephkathedraal en
vicaris-generaal. Hij onderscheidde zich daarin dermate, dat de Paus hem in 1919 tot huisprelaat benoemde. Na het overlijden van Meerschaert keerde hij
terug naar Rome. Hij stierf in 1929 in het Tilburgse St.
Elisabethziekenhuis.
Terwijl zijn stadgenoot carrière maakte, kwam Van
der Aa steeds meer in de problemen. In 1906 leidde
hij nog steeds de parochie Kingfisher. In oktober van
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dat jaar werd hij echter ontheven van zijn taak en vervangen door de Duitssprekende Charles Goetzinger,
geboren in een Luxemburgs immigrantengezin in
Iowa. Voor de tweede maal was Frederik slachtoffer
van de roep om meer Duitstalige priesters. Bovendien
waren er conflicten met het kerkbestuur over de financiële administratie en de bouwschulden.
De kerk was al in gebruik, maar moest nog worden
ingericht. Samen met zijn broer voltooide Goetzinger
de kerk. Het duurde nog tot augustus 1909 voordat
Meerschaert ze kon inzegenen. Slechts de eerste
steen, met zijn naam erop, zijn foto ingemetseld en
een vordering van drieduizend dollar herinnerden aan
het pastoraat van Frederik. Latere pogingen om naar
Kingfisher terug te keren mislukten.

Op bezoek bij President Roosevelt
Na Kingfisher verbleef Frederik een tijdje buiten het
bisdom. Meerschaert stuurde hem naar het Apostolic
Mission House, op de campus van de Katholieke
Universiteit in Washington DC. Dit in 1902 door de
Catholic Mission Union opgericht instituut, trainde
priesters voor het verspreiden van het ware geloof
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onder protestanten en afvallige katholieken. Paters
Paulisten verzorgden de lessen. De Paulisten waren
nauw verwant aan de Redemptoristen, die missies
hielden in Brabantse parochies. In Washington ontmoette Frederik zijn vriend van het eerste uur, William
Ketcham. Ketcham was de eerste door Meerschaert
gewijde en in Amerika geboren priester. Hij werkte
met veel succes onder de indianen in Indian Territory,
totdat hij in 1901 aan het hoofd kwam te staan van
het Bureau of Catholic Indian Missions. Ketcham nam
Frederik op in de delegatie, die op 22 november 1906
op bezoek ging bij president Theodore Roosevelt.
Net als in Nederland woedde er in die jaren een felle
schoolstrijd. Het was een strijd tussen de openbare,
door de federale staat betaalde indianenscholen
en de ‘sektarische’ katholieke indianenscholen, die
geen staatssteun kregen. De katholieke scholen werden gefinancierd uit de verkoop van hout en land in
de reservaten. Ondanks hevige protesten honoreerde
de Republikein Theodore Roosevelt in 1904 een petitie van het Bureau of Catholic Indian Missions. De
indiaanse gelden mochten voortaan ook gebruikt
worden voor het katholiek onderwijs. Protestantse
tegenstanders gunden de katholieken deze overwinning niet en vroegen Roosevelt om zijn beslissing te
herzien. Deze weigerde. De kwestie leidde tot heftige
debatten in de senaat. Tijdens een hoorzitting van de
senaat bracht Ketcham de kwestie terug tot een simpele vraag: “Zal een Indiaanse ouder het recht hebben om zijn eigen geld te gebruiken voor het onderwijs van zijn eigen kinderen in de school van zijn eigen
keuze?”. Antikatholieke juristen daagden de minister
van Indiaanse Zaken in mei 1906 voor de rechter. Het
bezoek van de delegatie in november was bedoeld
om tegenwicht te bieden en hun respect te betuigen
aan de president. De delegatie stond onder leiding
van Ketcham en bestond verder uit drie studenten
van het Apostolic Mission House en de drie Vlaamse
broers Van Hulse, die op weg waren naar hun missie in indiaans gebied. De volbloed Pottawatomieindiaan uit Oklahoma, Albert Negahanqtiet, ‘de eenige
Indiaansche priester ter wereld’ was de opvallendste
persoon. Roosevelt hield vast aan zijn besluit: voortaan kregen ook de katholieke scholen overheidsgeld.

Een hoogoplopend conflict

Dankwoord van Frederik van
der Aa, ‘Tilburgsche Courant’
van 4 september 1902.

Erg naar zijn zin had Frederik het niet in het Mission
House. Hij wachtte op een nieuwe standplaats. Vanaf
februari 1907 had hij een intensieve briefwisseling
met Meerschaert, die bewaard is gebleven in het bisschoppelijk archief. Soms twee brieven op één dag,
afwisselend aanvallend en verontschuldigend, vol
onderdrukte frustraties en boosheid. De toon wijkt
nogal af van de onderdanige correspondentie vanuit
Guthrie, aan het begin van zijn verblijf in de VS. Hij wilde dolgraag terug naar Kingfisher, met de Duitstalige
William Huffer als collega. Hij schreef de bisschop:
“Als u vindt, dat ik terug moet keren naar Kingfisher,
dan ben ik daartoe bereid. Ik heb nooit gezegd dat
ik dat niet wilde. De schuldenlast van de parochie is
nogal groot. Maar daar ben ik nooit bang voor geweest. Meer dat de parochie klein is en men mis-

De voormalige Sint
Josephkathedraal van
Oklahoma City in 2014.
(Foto Joel Bradshaw,
creative commons)

schien staat op preken in het Duits, hoewel de mensen mij daar nooit mee hebben lastiggevallen. Father
Huffer was hier gisteren en vandaag. Misschien kan
hij mij helpen en bij mij wonen.” De bisschop reageerde niet.
Wat was er aan de hand? In november 1903 leende
Van der Aa 3000 dollar aan Meerschaert voor de
bouw van de kerk in Kingfisher, tegen zes procent
rente. De helft daarvan had een looptijd van drie jaar
en verviel op 2 november 1906, een kwart had een
looptijd van twee jaar en een kwart moest na een
jaar met rente worden terugbetaald. Op zijn beurt
leende Meerschaert dit geld weer uit aan de parochie
Kingfisher tegen dezelfde rente en voegde daaraan
nog tweeduizend dollar uit eigen middelen toe. Begin
1907 waren de leningen nog niet afgelost en evenmin
was er rente betaald. Frederik eiste de onmiddellijke
betaling van de rente, maar de bisschop reageerde
niet. Van der Aa draaide de duimschroeven aan.
Dreigend schreef hij: “Ik kan deze kwestie niet langer
laten lopen om welke reden dan ook. Hoewel het mij
onaangenaam is, zal ik dan een beroep moeten doen
op een hogere autoriteit. Laten we deze zaak regelen, zodat we er klaar mee zijn.” Later die dag ontving
hij dan toch een antwoord van Meerschaert. Die accepteerde de verontschuldiging van Van der Aa over
de last die hij veroorzaakte, maar voegde daaraan

toe: “Ik vertrouw erop dat het excuus welgemeend
is.” Dat irriteerde Van der Aa. “Arme ik, wanneer mijn
Bisschop mij verdenkt. Kunt u mij, beste Bisschop,
vergeving schenken voor alles wat er tussen ons is
ontstaan, of niet? Zeg met uw hele overtuiging: ik
vergeef je of ik vergeef je niet. We zijn vrienden of we
zijn het niet.” Een week later leek Van der Aa tot inkeer gekomen te zijn. Een oefening van nederigheid
volgde. Hij beschouwde het gedrag van Meerschaert
nu als beproeving, waaraan hij moest worden onderworpen. “U bent de bisschop. Ik ben klaar om te doen
wat U denkt dat het beste voor me is. Ik ben geneigd
om mijn eigen weg te gaan, maar ik zal niet langer
vechten. U bent mijn overste en ik zie u als mijn vader. Ik ben zo blij, dat ik hier gekomen ben en dank
God, dat hij me naar hier geroepen heeft. Met zijn hulp
zal ik de problemen overwinnen. Ik zal me niet meer
keren tegen welke priester dan ook. Die hebben het
al moeilijk en ik wil hun last niet verzwaren. Ik wil mezelf niet tot last zijn. Ik zie in dat ik mezelf moet veranderen. Bid voor mij, dat het lukt. Dat alles zal me
vrede geven. Vergeef me wanneer ik fouten maak.
De kwestie van benoemingen behoort aan U en ik wil
mezelf op geen enkele manier ergens benoemen. Wat
vindt U ervan als ik na dit scholastisch jaar mijn familie ga bezoeken. Ik vraag dit alleen om mijn reis te
kunnen voorbereiden.” In zijn antwoord beschuldigde
Meerschaert Van der Aa van ongehoorzaamheid en
hij suggereerde dat Van der Aa zijn pastorale plichten
verwaarloosde en te veel bezig was met materiele zaken. Toestemming om naar Tilburg te gaan kreeg hij
niet. Frederik reageerde bitter. “U beschuldigt mij van
ongehoorzaamheid, waarvan ik me totaal niet bewust
ben. Ik zou te hard gewerkt hebben voor de materiele
zaken van de kerk en nu krijg ik daarvoor een klap. Als
ik de zaken had laten lopen zoals andere priesters zou
ik geen enkel probleem met u hebben. De geestelijke
zaken van hen die aan mijn zorg zijn toevertrouwd,
heb ik nooit en te nimmer verwaarloosd. Dit is een onterechte beschuldiging, doordat u een voorbeeld wilt
stellen aan anderen. Ik wens dat u dit zou overwegen
voor Gods altaar.”
Het conflict sleepte zich voort en escaleerde verder. In
1908 uitte hij nog eens zijn grote frustratie. “Ik heb al
lange tijd het gevoel, dat u mij goed genoeg vindt voor
beproevingen en niets anders en dat u de goede gevoelens voor mij en de vriendelijkheid uit het verleden
hebt beëindigd. Ik zeg u voor God: u handelt verkeerd,
ook al bent u mijn bisschop. En nu wilt u zich onttrekken aan de bescherming van mijn geld, waarvoor u
voor God en de wet hebt getekend met uw naam.” Ten
einde raad voerde hij zijn dreigement uit: hij zocht het
hogerop, bij de vertegenwoordiger van de Paus in de
VS, mgr. Falconio. Die liet in mei 1909 Meerschaert
weten dat Van der Aa hem had gemeld dat de geldkwestie nog steeds niet was opgelost, en dat een
poging tot arbitrage was mislukt. Zowel Meerschaert
als de pastoor van Kingfisher weigerden nieuwe arbiters voor te dragen, die onder ede wilden getuigen.
“The matter thus remains unsettled and unsatisfactory. I would be pleased if your Lordship would settle
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De in Canada geboren
Francis Clement Kelley
(1870-1948) volgde in
1924 Theophile Meerschaert
op als (tweede) bisschop van
Oklahoma City. In 1945 ging
hij met emeritaat.
(Coll. Archdiocese of
Oklahoma City)

82

the matter at once and let me know at your earliest
convenience what steps you will take in the case.”,
schreef de Apostolic Delegate. Pas in januari 1911
werd er een volgende stap gezet. De kwestie belandde bij de rechtbank van het bisdom. Meerschaert was
de voorzitter en hoorde Van der Aa en Goetzinger. De
rechtbank besloot tot een regeling in het voordeel van
Frederik. Het kerkbestuur moest hem de lening terugbetalen en op zijn beurt betaalde hij aan het kerkbestuur 315 dollar terug voor een openstaande rekening. Die overeenkomst werd echter niet uitgevoerd.
Meerschaert zelf was immers de belangrijkste partij
en zijn rol en bijdrage waren niet meegenomen in de
uitspraak.

Het vonnis
Een jaar later meldde de Apostolic Delegate, zich bij
Meerschaert met een berisping. “I want to take the
occasion to say, as has often been said to you, that
it is not the policy of this Delegation to enter into the
merits of the case now, but what the Delegation does
want is, that you reach some final decision in the matter as soon as possible, as the case has now been
hanging for a period of five years. I received a letter
from Father Vanderaa asking that the case should be
settled. It is only right that this should be and I hope
to hear your decision in the matter in the near future,
so that I may furnish Father Vanderaa some definite
information.” Een half jaar later was nog steeds geen
gevolg gegeven aan dit dringende verzoek. Hij vroeg
de nieuwe vertegenwoordiger van de Paus, mgr.
Bolzano, om Meerschaert op te dragen een besluit
te nemen. Zijn vriend Urban de Hasque, op dat moment een naaste medewerker van de bisschop, wees
hij aan als zijn vertegenwoordiger. Bolzano constateerde, dat de uitspraak van de kerkelijke rechtbank
unaniem was en dat Meerschaert zelf in een brief aan
de Delegatie had toegegeven, dat Van der Aa inderdaad geld aan hem heeft gegeven voor de kerk van
Kingfisher. “I am unable to understand how it is that

you cannot settle this question definitely.” Bolzano
kreeg genoeg van het getraineer door Meerschaert.
Geïrriteerd maande hij hem een paar maanden later.
“I cannot understand how can there be any further
question as to the existence of the debt and the obligation to pay it. If Fr. Van der Aa has obligations to the
Diocese or to the Parish, this is an entirely different
affair, having nothing to do with the money which is
owing to him. In conclusion, I wish you to settle this
case as soon as possible; otherwise the permission
to bring it before the civil tribunal cannot in justice be
denied to Fr. Van der Aa.” Frederik was vast van plan
om gerechtigheid te zoeken bij de burgerlijke rechtbank.
Voordat hij deze stap zette, stelt hij via Urban de
Hasque een schikking voor, die reputatieschade voor
het bisdom moest voorkomen. Zijn parochie in Apache
had op dat moment een schuld bij het bisdom. Het zou
zeker vijf of zes jaar duren, voordat die kon worden
afbetaald. Van der Aa stelde voor, dat de bisschop
hem onmiddellijk het in 1911 overeengekomen bedrag
plus achterstallige rente betaalde, minus de schuld
van Apache. Die nam hij dan voor eigen rekening. Hij
vroeg De Hasque om de bisschop te polsen over dit
voorstel. “Het bespaart problemen, kosten en ander
negatieve effecten. Dit is het enige compromis dat ik
bereid ben te aanvaarden. En het moet snel komen.”
De schuld van Apache bedroeg in totaal dertienhonderd dollar. De bisschop zou dan nog drieëndertighonderd dollar aan hem moeten betalen, maar hij
nam genoegen met het ronde bedrag van drieduizend
dollar. Een advocaat schreef het voor hem op: “I hereby freely and without any bargain will accept merely through good will and through good fellowship
between me and my bishop and the people formerly under my priestly care the round sum of three
thousand dollars in cash.” De bisschop gaat eindelijk akkoord en op 18 maart 1913 wordt de schikking
getekend door De Hasque, namens het bisdom, en
Van der Aa. Een lijdensweg van zes jaar is ten einde.
Meerschaert heeft tijdens het hele proces gehoopt,
dat het probleem vanzelf zou verdwijnen. Hij kon het
absoluut niet waarderen dat Van der Aa zijn recht hogerop ging halen. Pas toen de Apostolic Delegate Van
der Aa gelijk gaf, kwam hij in beweging. Waarschijnlijk
dankzij Urban de Hasque.

Verbannen
De hele gang van zaken tastte het vertrouwen van
Fredrik in het bisschopsambt en in Meerschaert in
het bijzonder fundamenteel aan. De gevolgen van dit
conflict waren voor zijn persoonlijk leven ingrijpend.
De hoop op een mooie loopbaan was vervlogen, zijn
ambities kon hij niet langer realiseren. Hij verloor zijn
verzet tegen het plan om hem pastoor te maken in een
arme uithoek in het zuidwesten van Oklahoma. Toen
hij dat voor het eerst hoorde, liet hij Meerschaert weten, dat hij verschrikkelijk bang was voor Apache. Als
alternatief stelde hij opnieuw Kingfisher voor, waar
‘zijn’ kerk stond. Meerschaert honoreerde dat verzoek niet. Frederik deed nog een laatste poging om
de schade te beperken. “Wat betreft Apache moet ik

zeggen, dat ik alleen daarheen zou gaan vanwege de
plicht tot gehoorzaamheid en slechts voor een korte
periode. Maar ik ga er niet wonen. Ik zal me nooit
thuis voelen in Apache of vergelijkbare plaatsen en
parochies. Ik moet me op de toekomst richten en op
een plek waar ik me thuis kan voelen en niet hoef te
vrezen voor oude strijdpunten. Apache is prima en
goed voor iemand, die een plattelandspastor wil zijn
en ‘Ein Deutscher Pfarrer’.” Hij was eventueel tevreden met een tijdelijke benoeming in Apache, in
afwachting van een benoeming in Kingfisher of parochie van gelijk niveau. Hij zag de verbanning5 naar
Apache terecht als een straf voor ongehoorzaamheid
en te weinig eerbied voor het bisschoppelijk gezag.
Meerschaert had zijn strijdbare houding onderschat
en hoopte dat de kwestie vanzelf zou verdwijnen.

De kathedraal van de Holy
Family, Tulsa, Oklahoma
in 2006. (Foto Nmajdan,
creative commons)

Frederik verweet de bisschop, dat die nooit had uitgelegd wat hij precies fout had gedaan. “Ik ben best
bereid om gecorrigeerd te worden. Ik heb mijn fouten,
net als iedereen. Ik erken dat moeilijkheden en onplezierige omgang, die ons van elkaar verwijderd heeft,
maar dat kwam van twee kanten. Ik ben bang dat u
de problemen sterk overdrijft, want ik heb al die tijd
van u gehouden, hoewel de laatste tijd niet meer zoveel als in het verleden.” Hij wilde weer in vrede leven
met zijn superieur, maar dat moest van twee kanten
komen. Priesters hadden het zwaar, maar harmonie

en liefde tussen priesters en hun bisschop en tussen
priesters onderling is onontbeerlijk op de lange termijn. Hij eindigde met een wanhopige oproep: “Lieve
Bisschop, een beetje licht in de duisternis zou zeer op
prijs worden gesteld. Indien u elk punt in deze brief
onderschrijft, is er een weg naar duurzame vrede en
kan ik enkele zielen in Oklahoma redden voor de hemel.”
Het was allemaal tevergeefs. De verbanning naar
Apache gaat door. Niet slechts voor een korte tijd,
zoals gehoopt, maar achttien lange jaren, tot twee
jaar na de dood van Meerschaert. De breuk werd nog
dieper, toen Frederik in beroep ging bij de Apostolic
Delegate en van hem gelijk kreeg. Het was een gevoelige nederlaag voor Meerschaert, verlies aan prestige en een smet op zijn blazoen. Het droeg bij aan
het lage rapportcijfer dat hij van Rome kreeg na zijn
overlijden. Van der Aa had de steun van zijn bisschop
verloren. De relatie was onherstelbaar beschadigd.
In zijn dagboek noteert Meerschaert slechts één bezoek aan Apache in die achttien jaar. Pas op 27 juni
1920 noteert hij: “Apache. Confirmation 33, Converts
3. Pleasant visit for Father VanderAa and niece.” Er
was één troost voor Frederik. Zijn familie was solidair. Broer Cornelis stuurde, meteen in de zomer van
1907, zijn dochter Marie en zijn knecht Reinier Vissers
naar Apache om voor hem te zorgen. Op 31 august
1907 vertrokken ze met de Nieuw-Amsterdam uit
Rotterdam.6
Apache was ontstaan in 1901 bij de allerlaatste Land
Run in Oklahoma. In 1920 telde het 900 inwoners.
Katholieken vormden slechts een kleine minderheid.
Al meteen na het ontstaan bezocht collega Urban de
Hasque Apache. Urban de Hasque kwam uit een rijke familie in Borgerhout, Antwerpen en was net als
Mutsaers in 1900 in Oklahoma aangekomen. Eind
november 1901 droeg hij de eerste mis op in Apache.
Dat herhaalde hij vervolgens elke vierde zaterdag van
de maand. De katholieken hadden zich snel georganiseerd. Ze namen optie op een aantal vacante ‘lots’
om een kerk te kunnen bouwen. In april 1902 kwam
Meerschaert langs om de opties te bekijken, maar het
stuk grond dat hij uitkoos, genoot niet de voorkeur
van het plaatselijk comité. In de jaren erna kocht het
comité twee stukken grond, maar een aantal parochianen was het daar weer niet mee eens. Daardoor
bleven de financiële bijdragen achter bij de verwachtingen, met als gevolg dat, toen de kerk klaar was, ze
belast was met een schuld. Toen die in 1904 was afgelost, kon de kerk in gebruik genomen worden door
Urban de Hasque. Al heel snel werd besloten om de
kerk te verplaatsen naar een plek met meer ruimte
voor ook een pastorie en een school. Dat gebeurde
in 1905. Frederik was de eerste vaste pastoor. Hij liet
meteen een pastorie bouwen. De plannen voor een
school zijn nooit uitgevoerd. Na de schikking in 1913
meende Frederik, dat hij genoeg straf had gehad
en nu wel aanmerking kwam voor een nieuwe post.
Drie jaar lang verzocht hij de bisschop om overplaatsing. Maar niet naar een post die (nog) slechter was.
“Ik heb pionierswerk genoeg gedaan, zelfs teveel.”
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Apache was bijna uit de schulden, dus kan hij met een
gerust hart vertrekken. Later voegde hij daaraan toe,
dat een wisseling van de wacht een keer in de vijf of
zes jaar goed was voor de parochie en dat ook parochianen dat wensten. “Ik wil u eraan herinneren, dat
ik u al verschillende keren heb verteld, dat het beter is
voor Apache om van priester te veranderen. Mensen
hier erkennen dat en zeggen dat ik het heel goed gedaan heb en een beter plaats verdien. Zij zijn ook van
mening, dat een wisseling van priester goed zou zijn
voor sommigen in de parochie, die behoefte hebben
aan zo iemand en anders geleidelijk van de kerk vervreemd zullen raken.” Een nieuwe priester zou dat
laatste kunnen voorkomen. De Hasque – inmiddels
vicaris – laat weten, dat de bisschop blij is, dat hij het
‘wonderfully well’ doet. Hij verwacht echter, dat hij
zich ook bekommert om de parochianen, die de kerk
dreigen te verlaten. Er is in het diocees geen vacature
net zo goed of beter dan Apache.
Veel bijzonderheden zijn er niet bekend over het verblijf in Apache. Ongetwijfeld was er een intensieve
briefwisseling tussen Frederik en Marie in Amerika
en de familie in Tilburg, maar die hebben we niet kunnen raadplegen. In 1928 verscheen er in het weekblad
Roomsch Leven nog een oproep om financiële steun.
Het is niet bekend of die oproep nog iets heeft opgeleverd.
Intussen bleef Meerschaert tijdens zijn Europese tournees de Tilburgse families bezoeken, inclusief die van
Frederik en Marie. Zo logeerde hij tijdens zijn eerste
bezoek na de Eerste Wereldoorlog, in de zomer van
1919, tien dagen bij de zus van Bernard Mutsaers.
“Stayed at her Residence for 10 days, visiting friends
there every day in and around Tilburg, and royally
recveived and treated everywhere.” Op de laatste dag
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Bidprentje van Frederik
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bezoekt hij de familie Van der Aa, “found them all waiting for the Bishop.”

‘You have done a great deal of damage’
Het was 1925. Twaalf jaar na de schikking.
Meerschaert was begin 1924 overleden. Frederik en
Marie waren inmiddels Amerikaans staatsburger geworden. De zielzorg voor de parochie Apache was niet
veeleisend en zwaar. Er bleef genoeg tijd over voor
wereldse zaken, zoals het verstrekken van leningen
aan boeren en het investeren in onroerend goed. De
parochie was uitgestrekt. Frederik beschikte inmiddels over een auto, waardoor hij zich gemakkelijk kon
verplaatsen. Het aantal katholieken was zeer beperkt.
Het groeide enigszins in de jaren twintig, door de
komst van Mexicaanse landarbeiders en hun gezinnen: in totaal driehonderdtien zielen. Frederik stelde
de opvolger van Meerschaert, mgr. Francis Kelley
(1870-1948), voor om voor hen een aantal kleine
kerkjes te bouwen. Er moest er dan wel een nieuwe,
jonge, Spaanssprekende priester komen. Hijzelf verbleef immers al veel te lang in Apache en had eindelijk recht op een nieuwe post. “Mijn gezondheid is nog
steeds goed; ik ben sterk en energiek. De diabetes
kwam niet terug en ik houd mijn gewicht. Aangezien
we een nieuwe Bisschop hebben is alles nieuw voor
mij en de andere priesters.” Hij liet zijn parochie in
prima staat achter, vond hij. De schulden waren afgelost, er stonden een mooie kerk en sacristie en een
kapel voor de winter. De pastorie was goed onderhouden, omgeven door een grote tuin met bomen voor de
schaduw en fruitbomen. Alleen het bouwen van een
school was niet gelukt. Over de spirituele ontwikkeling liet hij zich niet uit. Kelley reageerde per omgaande. Hij was bereid om Frederik een nieuwe post te
geven. Maar er was geen haast bij. Hij reisde immers
in mei naar Holland. In de tussentijd zou hij bekijken
welke parochie het beste bij hem paste. Na terugkeer
kon hij dan van plaats veranderen. Eind november
keerden Frederik en Marie terug uit Tilburg. Hij kreeg
inderdaad een nieuwe parochie toegewezen: het nabijgelegen Hinton. Teleurgesteld reageerde hij: “It is
not much what your Lordship gave me.” Maar hij wilde
de zaak niet meteen op de spits drijven. Hij gaf de bisschop het voordeel van de twijfel. “Het is een bestemming, die U elk moment gemakkelijk kunt veranderen.
Volgende week zondag zal ik in Hinton zijn.” In feite
betekende Hinton geen enkele verbetering. Weer een
kleine, arme agrarische gemeenschap, ontstaan op
een kruispunt van wegen bij de Land Run van 1892,
met nog geen duizend inwoners op het moment dat
ze er gingen wonen. En opnieuw weinig katholieken.
Frederik weigerde om met pensioen te gaan, zoals
de bisschop voorstelde. Toch troffen ze een voorziening voor een mogelijke terugkeer naar Nederland: in
1927 gaf Marie opdracht tot de bouw van het huis aan
de Nieuwe Bosscheweg. Maar zij heeft nooit in haar
eigen huis gewoond. Na oplevering in 1928 was het
pand enige tijd bewoond door haar moeder en oudere
zus Elisabeth, vanaf 1933 werd het verhuurd.
In 1930 benoemde Kelley Frederik op een nieuwe

niets te doen. Dat zou zijn dood betekenen. Hij wilde
in Oklahoma blijven. Het klimaat in Holland was ‘killing’ voor hem, behalve in de zomer. Te veel regen. Hij
vroeg voor de zoveelste keer om overplaatsing. “Het
is onmogelijk voor mij om de Duitse atmosfeer te verdragen van de mensen in Canute.” Opnieuw was de
bisschop hem ter wille. Hij plaatste hem over naar
Skiatook, nu een voorstad van Tulsa, toen een stadje
van achttienhonderd inwoners.

Grafsteen van Frederik van
der Aa in Tulsa, Oklahoma.
(Coll. Archives Archdiocese
of Oklahoma City)

post, zo mogelijk nog onbeduidender dan Hinton:
Canute, dat in 1930 slechts 366 inwoners telde. Zijn
pastoraat werd opnieuw geen succes. Hij kreeg ruzie met een aantal parochianen en kwam in aanvaring met de bisschop, die een heel andere visie had
op de taak van een pastor. De bisschop verweet hem,
dat hij zich teveel met materiële zaken bezighield en
te weinig met spirituele. Bovendien had hij de administratie van zijn parochie niet op orde. Zijn disfunctioneren kan worden afgeleid uit een pittige en pijnlijke brief, die Frederik op 5 januari 1932 ontving. De
bisschop deelde hem mee, dat hij besloten had hem
om hem weer over te plaatsen. Eigenlijk had hij liever,
dat Van der Aa zich helemaal terugtrok en met pensioen ging in Nederland. Als hij dat niet zou doen, zag
de bisschop zich gedwongen hem een kleine post te
geven, met een geringe kans dat hij weer in de problemen zou komen. Zijn dringend advies was echter om
met pensioen te gaan, gebaseerd op ervaringskennis
en de oprechte wens verdere schande te voorkomen.
Het is moeilijk voor een mens om zichzelf te kennen,
schrijft hij. Een vernietigende conclusie volgde. “You
have so persistently placed the financial questions
first, that now it is too late for you to change. You have
done a great deal of damage by this attitude. I think
you thought you were right, but the first care of the
Church is care of the souls. The financial prosperity
of a parish must always be a secondary consideration. Bishops and priests are for the people and not
for themselves. Again, I reiterate my suggestion that
you retire. It will be best for you and best for all of us.
If you insist on staying you must assume the responsibility before God for the damage you may do. You are
not, which such views of duty as you hold, the proper
pastor for any parish.” Deze diagnose had totaal geen
effect. Frederik was het er niet mee eens en legde de
schuld van het conflict bij een paar koppige dwarsliggers onder de parochianen. Hij verwaarloosde zijn
taken helemaal niet, hij was een goed pastor. Alleen
God kon over hem oordelen. Hij verzette zich fel tegen de idee van pensionering. Dat was absoluut onmogelijk. Het was tegen zijn natuur om stil te zitten en

Op de dag van zijn vertrek uit Canute liet hij Kelley weten, dat hij de problemen met de meeste parochianen
had opgelost. Hij was klaar om te vertrekken naar zijn
nieuwe bestemming en beloofde dat hij zich goed zou
gedragen en dat de bisschop op hem kon rekenen.
Kelley antwoordde, dat dit de laatste kans was die
hij kreeg. Hij drong erop aan, dat er in Skiatook geen
nieuwe problemen zouden ontstaan rond de administratie van de parochie. Als het in Skiatook weer niet
lukte, zou hij zich gedwongen zien hem met pensioen
te sturen. “Do not insist too much on the money side
of the Church. That is the least important part of it.
Take care of souls and I feel sure that everything else
will be blessed.” Het is zeer de vraag of hij zijn obsessie voor financiële aangelegenheden kon en wilde
bedwingen en zich meer op pastoraal werk zou richten. De fut was eruit na jarenlange strijd met zijn superieuren en met de Duitse katholieken. De behoefte
om naar Europa te gaan werd sterker. In 1933 meldde
Nieuwe Tilburgsche Courant, dat Frederik Henricus
van de Aa, ‘oud-missionaris in Oklahoma’, op 27 mei
zijn veertigjarige priesterfeest vierde. Het is niet duidelijk waarom de viering niet in Tilburg plaatsvond,
maar in Borgerhout, de geboorteplaats van zijn vriend
De Hasque. Wellicht speelden conflicten binnen de familie een rol. Een indicatie vinden we misschien in zijn
testament. Daarin droeg hij Marie op om zijn drie zussen na zijn overlijden ieder één dollar uit te keren.
In 1934 waren Marie en hij weer terug in Oklahoma.
Hij schreef de bisschop, dat de last van het reizen in
zijn parochie te zwaar voor hem werd. Skiatook was
een parochie met slechts tweehonderdvijftig katholieken, verspreid over negen kleine kernen in een
enorm gebied van zeshonderd vierkante mijl. In elke
kern woonden slechts een paar katholieke gezinnen. Dat betekende veel reizen. Hij vroeg om een
vervanger. Zelf wilde hij graag in aanmerking komen
voor de functie van rector van St. Mary’s Academy
in Oklahoma City, waar hij sowieso graag zou willen wonen. Hij kondigde aan, dat Marie een trip naar
Europa had gepland voor de zomer van 1935. Dan zou
hij dus toch al afwezig zijn in Skiatook. In augustus
1935 verbleven beiden inderdaad in Tilburg. Vanuit
Sint Josephstraat 65 meldde hij dat het verblijf wat
langer ging duren. Marie’s zus Elisabeth was ernstig
ziek en zij wilde graag in de laatste fase bij haar blijven. Vervolgens schreef hij de bisschop enthousiast
hoe katholiek Tilburg inmiddels was geworden. “Er
zijn twintig grote kerken, goede scholen, alles tiptop
schoon en mooi. En meer katholieken dan in de hele
staat Oklahoma.” Hij prees de Nederlandse men-
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kan blijven, ze is me zeer toegewijd.” De reactie van
Kelley was kort en krachtig: ik zal u niet overplaatsen
en u bent ongeschikt voor een grote parochie. “Better
you should know that I am quite sure you would neither be successful with the people or happy with the
assistants.”
In maart 1936 verbleef hij nog steeds in Tilburg. Marie
had meer tijd nodig om de dood van haar zus te verwerken, schreef hij. Pas in september van dat jaar
namen ze de boot naar Amerika. Vanaf de Statendam
schreef hij Kelley, dat hij eraan kwam. Zijn lang verblijf was niet nutteloos geweest. Hij had zijn verblijf
in Tilburg gebruikt om een boek te schrijven van honderdtien pagina’s: Prejudices and the way to overcome
them. Hij hoopte dat het bisdom bereid was om het uit
te geven. Anders zou hij het gebruiken bij zijn werk in
de parochie. Het boekje is nooit gepubliceerd. De inhoud kennen we helaas niet. Misschien bevat het een
afrekening met de manier waarop beide bisschoppen
hem hadden behandeld.

‘I owe my niece Marie Vanderaa
everything’
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Testament van Frederik van
der Aa. ‘Certificate of Proof
of Will Rev. F.H. Van der Aa
25th October 1940.
16th March 1945’.
(Coll. County Court of Tulsa,
Oklahoma)

taliteit en het roomse karakter van de Tilburgse bevolking, het grote aantal studenten op het klein- en
grootseminarie van het Bossche bisdom. “Holland
zendt priesters, zusters en God”. Over Skiatook
schreef hij dat hij hield van zijn parochianen, ook al
waren het er weinig. Hij had zijn werk goed gedaan.
Voor de rest is het “een vuil en smerig hol en een eenzame plaats voor een priester.” Hij vond opnieuw dat
de bisschop hem wel een betere standplaats had kunnen geven. Voor de zoveelste keer vroeg hij om een
belangrijker post. “Ik beloofde Marie, dat ze bij me

Marie was zijn enige bondgenoot en een loyale steun
en toeverlaat. Het was niet ongebruikelijk, dat huishoudsters zich met de administratie van de parochie
bemoeiden. Marie ging daarin ver, té ver volgens
een boze parochiaan uit Skiatook in een briefje aan
de bisschop. “Father Vanderaa and his woman have
ruined this church here. People have quit going to the
church because his woman. Please send someone to
investigate the case. If Father Vanderaa and his woman remain here another six months we will have no
church. The woman is the one who runs the church
not the priest. If you will close this parish it would
be better. Most of the Catholics here go to Tulsa.
I hope you will do something for the people here.”
Ongetwijfeld heeft deze brief bijgedragen aan de zeer
kritische houding van de bisschop. Frederik had zijn
laatste kans verprutst en de bisschop deed wat hij
had aangekondigd. In april 1938 kondigde Frederik
aan dat hij en Marie de zomer weer in Tilburg willen
doorbrengen. “Op mijn leeftijd (70) kan ik de hitte
niet langer verdragen en Marie wordt erg zenuwachtig en kan er ook niet tegen.” Hij liet in het midden of
hij nog wel terug zou keren naar Oklahoma. De bisschop was het zat. Op 6 mei 1938 schreef het bisdom
naar Tilburg, dat Kelley hem had ontheven van zijn
functie. “It was his understanding you would retire in
Holland, as has been recommending that you to do;
he cannot hold the parish open for you.” Eenmaal in
Nederland kwam Frederik echter tot de conclusie, dat
Marie en hij niet in Nederland wilden blijven. De opkomst van Hitler en de mobilisatie van de strijdkrachten maakten een oorlog in Europa zeer waarschijnlijk.
Nederland was volgens hem in paniek, net als hijzelf
trouwens. Winkels werden gesloten om hamsteren
tegen te gaan. Amerikaanse staatsburgers in Europa
werd aangeraden Europa te verlaten. “Ik zie die dingen allemaal gebeuren en als er echt oorlog komt,
nemen Marie de eerst beschikbare boot om terug

te gaan naar Oklahoma. We willen niet in Nederland
blijven tijdens de mobilisatie.” Alsof er niets gebeurd
was, vroeg hij de bisschop om een nieuwe taak.
De bisschop deed hem dat plezier en stelde hem
aan als rector van de Monte Casino School van de
Benedictinessen in Tulsa.
Van der Aa beschikte over weinig zelfkennis en zin
voor realiteit. Hij leerde niet van het verleden en legde
de adviezen en instructies van de bisschop naast zich
neer. Vele jaren levend in een isolement, zonder contact met confraters, maakten hem tot een verbitterd
persoon, die ver was afgedwaald van zijn oorspronkelijke missie. Als priester had Van der Aa gefaald, als
zakenman niet. Zijn behoefte om naar de VS terug te
keren wordt niet verklaard door de oorlogsdreiging,
maar de door financiële belangen die hij daar had.
Tijdens zijn verbanning heeft hij veel tijd en energie
gestopt in het verhogen van het rendement van zijn
erfenis. Dat vormde immers ook de kern van zijn conflict. Ondanks de beurskrach op Wall Street in 1929
en de Dust Bowl, die Oklahoma teisterde in de jaren
dertig, slaagde hij erin om zijn vermogen te versterken. Dat was waarschijnlijk de enige mogelijkheid om
te overleven. Zijn parochianen wilden of konden hem
niet financieel onderhouden en de steun vanuit het
bisdom en Nederland hielden op. Marie en hij leefden
ondanks de verbanning comfortabel.

Aanstelling van Marie van der
Aa als voogd van Frederik,
1944. (Coll. County Court of
Tulsa, Oklahoma)

Eind 1940 stelde Frederik zijn testament op. Hij liet
al zijn bezittingen na aan Marie. “Zij offerde alles op
en besteedde de beste jaren van haar leven aan de
zorg voor mij.” Hoewel hij beweerde, dat hij gezond
was van ‘mind and memory’, had hij te kampen met
geheugenverlies, wellicht de ziekte van Alzheimer.
De symptomen werden steeds erger. Aanvankelijk
verzorgde Marie hem, later kreeg ze hulp van professionele verpleegsters. In april 1944 werd Frederik
– ‘an adult incompetent person’ – opgenomen in het
St. John’s Hospital in Tulsa. De rechtbank benoemde
Marie tot ‘guardian’, bewindvoerder over zijn bezit-

tingen en financiën. In juni ging Frederik naar een
gespecialiseerde psychiatrische kliniek, het Alexian
Brothers Hospital in St. Louis. Daar overleed hij op 16
februari 1945.
Een vriend, pastoor Peter Paul Schaeffer van de St.
Francisparochie, ontfermde zich over Marie. Ze nam
haar intrek in zijn pastorie. Vanaf 1944 kreeg ook
zij last van psychische problemen. Op verzoek van
Schaeffer verklaarde de rechter haar in oktober 1946
handelingsonbekwaam. Ze werd als particulier patiënt opgenomen in het beste psychiatrisch ziekenhuis
van Oklahoma City. In juni 1947 was ze weer genezen
en werd ze in haar rechten hersteld. Bij die gelegenheid overhandigde Schaeffer de rechtbank een overzicht van haar financiële situatie. Ondanks de hoge
uitgaven voor ziekenhuizen, artsen, verpleegsters
en advocaten sinds 1940, bleef er nog een riant vermogen over. De ziektekosten werden grotendeels uit
eigen zak betaald. Marie kon heel goed rondkomen
van de erfenis van Frederik, van hypothecaire leningen, spaargelden en beleggingen. In 1947 bedroeg
haar Amerikaans vermogen in totaal 47.050 dollar.
Omgerekend naar de huidige levensstandaard zou dat
bijna 800.000 dollar zijn.
In het najaar van 1950 verbleef Marie een half jaar
in Tilburg. Kort voor het overlijden van pastoor
Schaeffer, eind 1954, keerde ze definitief terug naar
haar geboortestad. Ze ging niet wonen in haar eigen
huis aan de Nieuwe Bosscheweg, maar in de boerderij van haar broer Henricus aan de Sint Josephstraat
65. De rest van haar leven zou diens dochter,
Riek (Henrica), voor haar zorgen. Als ‘betaling’
schonk Marie haar meteen het huis aan de Nieuwe
Bosscheweg. In 1960 werd de ouderlijke boerderij in
de Sint Josephstraat gesloopt, om plaats te maken
voor een nieuwe verpleegstersflat. Marie was al in
1957, samen met haar broer en Riek, verhuisd naar
Sint Josephstraat 31, nu Prinsenhoeven 14. De beide
‘Dames van der Aa’ stonden in die tijd bekend om de
rijkdom, die in Amerika was vergaard. Nog voordat de
banken deze taak volledig overnamen, verstrekten ze
– in navolging van Frederik – hypothecaire leningen
aan Tilburgers.
In 1969 nam Riek in hun huis de zorg op zich van
Martinus (‘Sjir’) Gelissen, tussen 1960 en 1970
de uiterst conservatieve pastor van de Katholieke
Hogeschool en bouwpastoor van de Maranathastudentenkerk. Marie en Riek volgden hem in
mei 1970 naar het Limburgse Wanssum. Marie
schonk hem het vruchtgebruik van haar vermogen.
Marie werd in 1972 opgenomen in Psychiatrische
Ziekenhuis St. Anna in Venray en overleed daar tien
jaar later op 31 maart 1982, 94 jaar oud. Gelissen was
achtereenvolgens pastoor van Geijsteren, Oirlo (1972)
en pastoor-deken van Gennep (1978). In 1982 vestigde hij zich in Oisterwijk om – met het geld van Marie –
een conservatieve katholieke school te stichten. Met
weinig succes. Zijn huishoudster Riek overleed daar
in 1984. Ze had het huis aan de Nieuwe Bosscheweg
later Spoorlaan inmiddels verkocht.7
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Sloop van de boerderij Sint
Josephstraat 65 in Tilburg,
eind 1960, waar onze
geschiedenis begint. (Coll.
Regionaal Archief Tilburg)
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Mijn vader en Tilburg in de oorlog
Jan-Willem van den Braak*

* Jan-Willem van den Braak
(Tilburg 1952) maakte
van 2000-2013 deel uit
van de directie van de
ondernemersvereniging
VNO-NCW.. Hij is woonachtig
in Den Haag. Van zijn hand
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Jan van den Braak
na arrestatie op het
politiebureau Lange
Schijfstraat, december
1943. (Coll. auteur)

De auteur beschrijft de lotgevallen van zijn
vader als jongeman in de oorlog, eerst in
Tilburg, vervolgens in Berlijn, Wassenaar,
Kamp Amersfoort en tenslotte weer terug in
Tilburg. Het verhaal begint en eindigt in de
Noordstraat bij het station, waar zijn ouders
toen woonden en waar op de eerste oorlogsdag een zware bom op straat viel,
vlak naast hun woonhuis.

Begin van de oorlog:
de bom in de Noordstraat
Mijn vader Jan van den Braak1 was bij de Duitse inval
op 10 mei 1940 bijna 16 jaar oud, en zat in de vierde
klas van het Sint Odulphuslyceum. Hij woonde met
zijn ouders en twee zusters in de Noordstraat 57 tussen het Tilburgse station en de Noordhoekse kerk,
waar zijn vader Willem2 een jaar eerder een sigarenzaak begonnen was. Henk Kloppenburg, de vriend
van zijn oudste zuster Riet bevond zich op dat moment
op de bovenetage en zag vanaf het achterbalkon een
bommenwerper aan komen vliegen en een brisantbom afwerpen. Riet was in de zaak aan het werk. Pal
voor het buurhuis op nr. 59 kwam de brisantbom neer,
die bedoeld was voor het station. De winkeletalage

werd door de luchtdruk ingedrukt, de aanstekers en
pakjes sigaretten lagen deels op straat. Ze zag de doden en gewonden op straat liggen. Vele decennia later
vertelde ze me:
‘Ik stond die vrijdagmiddag 10 mei rond twee uur juist
even op straat te praten met een overbuurman, toen er
vliegtuigen aan de horizon verschenen. Er vielen bommen uit. Pas op het laatste moment hadden wij door
dat er een in onze straat zou gaan vallen. Vlak daarna
gebeurde dat ook, hij kwam neer precies voor het huis
naast de sigarenzaak. Een onbeschrijflijk lawaai, stof
en puin. De pui van mijn vaders sigarenzaak werd wel
vijftien centimeter naar binnen gedrukt, de etalage
ging aan diggelen en de aanstekers lagen op straat. Ik
zag dat bij mijn buurvrouw de beide benen eraf gerukt
waren, zij lag hevig bloedend op straat. Drie kinderen
op weg naar school lagen eveneens zwaargewond of
dood op straat. Een kindje is in mijn armen gestorven,
nadat een priester nog vlug het Heilig Oliesel had gegeven. ‘s Avonds kwamen drommen mensen alles bekijken, uit de etalage is nog van alles gestolen.’
Dertien mensen vonden de dood, het hoogste aantal bij
één incident gedurende de oorlog in Tilburg.

De loyaliteitsverklaring en tewerkstelling
in Berlijn (april – november 1943)
Jan slaagde in juni 1942 voor het eindexamen
HBS-B. Hij ging economie studeren aan de Katholieke
Hogeschool, de eerste in zijn familie die het zo ver
gebracht had, en werd lid van Sint Olof, het Tilburgse
studentencorps. Al in april 1943 werd zijn studie afgebroken, toen de Duitsers een loyaliteitsverklaring
eisten van alle studenten als voorwaarde om te kunnen (blijven) studeren, een idee van Seyss-Inquart, de
hoogste Duitse gezagsdrager in Nederland. Zo niet,
dan werd je opgeroepen om in Duitsland te gaan werken ter vervanging van de Duitse jongens die moesten
vechten in de Wehrmacht. Die verklaring tekende je
natuurlijk niet, dat werd door de in Londen zetelende
Nederlandse regering én de studentenverenigingen
ten strengste afgeraden. In Tilburg ondertekende
uiteindelijk slechts 2% van alle studenten (landelijk
15%). Van de twintig leerlingen van Jans eindexamenklas in 1942 gingen er uiteindelijk acht in het
verzet en twee kwamen om in concentratiekampen,
zoals blijkt uit een boek over een van deze verzetsstrijders.3
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Hij moet zich daar eenzaam gevoeld hebben, zonder
werk en sociaal verkeer in een vreemde omgeving,
ook al ging Riet hem een paar keer opzoeken per trein
en bus vanuit Tilburg, waarbij ze extra voedselbonnen voor hem meenam. Zelfs het huis verlaten voor
een wandelingetje in de omgeving was al riskant. De
dagen sleepten zich voort op zijn kamer in dat grote
huis; de Kerstdagen en de jaarwisseling moeten hem
nog een extra somber gevoel gegeven hebben.

De Noordstraat na het
bombardement van 10
mei 1940. (Coll. Regionaal
Archief Tilburg)
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Hoeveel er in de Arbeitseinsatz terecht kwamen, is
niet bekend, maar Jan was er een van. Hij werd begin
mei in Kamp Ommen medisch goedgekeurd en werd
tewerkgesteld in de hoofdstad Berlijn, waar hij zich
moest melden bij de AEG-fabrieken. Bij het afscheid
van zijn ouders op het perron van het Tilburgse station
zeiden deze nog tegen hem ‘zichzelf te bewaren’, zoals dat toen heette.

Onderduik, arrestatie en
kamp Amersfoort
(november 1943-februari 1944)
Bij de AEG moest Jan radio’s in elkaar zetten maar
door zijn technische onhandigheid werd hij al gauw
overgeplaatst naar het kantoor waar hij administratief
werk moest doen. Dat lag hem uitstekend en hij sprak
al snel vloeiend Duits. Hij woonde op een kamer in de
Gryphiusstraße in Friedrichshain, een volkswijk niet
ver van zijn werk. Op de hoek was een café, waar hij
na het werk wel eens een biertje ging drinken. Hij las
ook wel Duitse boeken, een keer kocht hij een boek
van de beroemde Friedrich Schiller, waar hij met potlood her en der onderstrepingen of uitroeptekens in
plaatste.4
Het enige contact met zijn ouderlijk huis waren de
brieven die Riet en hij naar elkaar schreven. Helaas
zijn deze alle verloren gegaan. Vanuit Tilburg regelden
zijn ouders met een gefingeerd verhaal dat hij tegen
het einde van het jaar enige tijd met verlof kon. Zo
keerde hij in november of december 1943 weer terug
in Tilburg; de vreugde over het weerzien en zeker over
zijn goede gezondheid was groot. Hij wilde niet meer
terug naar Berlijn en via een studievriend kon hij in
Wassenaar terecht bij mensen die een villa bewoonden aan de lommerrijke Jonkerlaan.

Hij hield het niet langer uit en ging in het nieuwe
jaar op een zondag per trein terug naar Tilburg om
daar enige tijd te logeren bij een oude schoolvriend.
Bij aankomst op het station liep hij eerst naar de
Noordstraat om even zijn ouders en zusters te zien.
Maar het weerzien was van korte duur: snel na zijn
aankomst kwamen twee NSB‘ers in uniform via de
zaak de huiskamer binnen. Zijn vader duwde hem
de tuin in om te vluchten maar daar werd hij gepakt.
Vermoedelijk verraden door een NSB‘er in de straat,
die hem langs had zien lopen, zoals Riet me later vertelde.5
Hij werd opgebracht naar het politiebureau in de
Bisschop Zwijsenstraat en daar kaalgeschoren, waarna een politiefoto van hem gemaakt werd. Zijn jongste
zuster was inmiddels getrouwd, haar man wist hem
nog net op tijd een hoed mee te geven toen hij een dag
of wat later naar het station werd gebracht om zijn
straf voor ‘onttrekking aan de Arbeitseinsatz’ uit te
zitten in concentratiekamp Amersfoort.6 Bij aankomst
werd hij geregistreerd onder nummer 4428.
Met kamp Amersfoort is de meest akelige naam verbonden die ik als kind ooit hoorde: Joseph Kotälla,
de Unterschutzhaftlagerführer van het kamp. Hij was
in feite een psychopaat, wat ook bleek uit het feit dat
hij gedurende enige maanden als psychiatrisch patiënt was opgenomen in een Haagse kliniek. Mijn vader vertelde dat hij de gevangenen urenlang rondjes
liet lopen op de kampplaats. Eens probeerde iemand
(mijn vader?) uit de kring te sluipen en achter een barak een sigaretje te roken. De hond van Kotälla kwam
op hem af en sprong tegen hem op, hijgend in diens
gezicht. Je moest dan doodstil blijven staan, totdat
Kotälla de hond terugriep. Achter de slaapbarakken
waren de wasloodsen met lange zinken troggen met
series waterkranen alsmede een aantal wc’s. Mijn vader vertelde dat de wc-gang razendsnel moest verlopen want veel tijd kreeg je niet van de bewakers.
Zijn vader Willem kwam in contact met iemand die
verzekerde Jan het kamp uit te krijgen tegen betaling van tweeduizend gulden, die in de buurt van het
kamp afgegeven zou moeten worden. Betrokkene
tekende een notarieel vastgelegde schuldbekentenis
met zegel van tweeduizend gulden, gedateerd 2 februari 1944. Voor, zo stond er in sierlijk handschrift:
‘…bemoeienissen ten bate van mijn zoon Jan Antoon
van den Braak welk bedrag van ƒ 2.000,- den Heer
W. Vos, wonende Lovensestraat 126 Tilburg verklaart
ten volle te zullen terugbetalen aan: W.W. van den
Braak, Noordstraat 57 Tilburg wanneer de poging tot

invrijheidsstelling niet zou slagen voor of op 7 februari
1944’.
Wegens zijn hartproblemen verbood de dokter Willem
deze reis te maken en daarom ging Riet per trein naar
Amersfoort. Ze overhandigde het enorme bedrag in
een café aan de betrokken persoon, maar haar broer
kwam niet terug. Haar vader was hierover zo woest
dat hij zijn contactpersoon in hotel Mulder aan de
Spoorlaan luidruchtig uitschold, waarna de eigenaar
hem tot stilte maande, omdat er Duitsers in de zaak
aanwezig waren.
Volgens de officiële Transportliste werd Jan ingesloten op 17 februari 1944. Die aankomstdatum
spoort echter sowieso niet met het genoemde notarieel document van 2 februari 1944, waaruit kan
worden afgeleid dat hij al in januari in het kamp zat.
Vermoedelijk heeft de typist per ongeluk 17 februari
getypt in plaats van 17 januari. Op dat formulier stond
ook de dag vermeld, waarop hij het kamp weer verliet:
24 februari. Dat was bijna zes weken na 17 januari
en dat was precies de gebruikelijke straftermijn voor
‘Verspätete Urlauber’, zoals op de lijst stond, evenals dat hij ‘Via Oldenzaal’ terug moest naar de AEGfabrieken in Berlijn.

Weer naar Berlijn en dan definitief terug
naar Tilburg (februari 1944-juli 1945)
Zo bracht hij de rest van de oorlog door in Berlijn:
elke werkdag met de S-bahn naar de AEG-fabriek
reizen maar ook de bombardementen door de geallieerden, in de schuilkelders en de steeds grotere
verwoestingen. Hij woonde met een groep studenten,
waaronder enkele van de Tilburgse hogeschool, in de
Invalidenstrasse in het centrum van de stad, die met
elkaar probeerden de dagen zo goed mogelijk door
te komen. Ze richtten daartoe een dispuut op met de

Transportlijst van Jan van den
Braak van kamp Amersfoort
naar Berlijn, 24 februari
1944. (Coll. auteur)

studentikoze naam ‘Spreekkrans’, dat tweewekelijks
bijeenkwam, waarbij telkens een van de leden een inleiding moest houden. Zo sprak Jan op 25 april 1944
over “Het geld”, dat natuurlijk in zijn studie (en latere
werk als belastinginspecteur) zo centraal stond! In
2009 verscheen een boek over het leven van deze
groep studenten in Berlijn, waarin ook Jan figureert.7
Op 20 april 1945 begon de Slag om Berlijn en op 2
mei 1945 was er de bevrijding door de Russen. Er
waren feestjes op straat maar hij moest ook een keer
zijn hospita in de het zuiden van Berlijn (waar hij na de
bevrijding terecht was gekomen) verbergen onder de
kolen, toen de Russen op de deuren bonsden, op zoek
naar vrouwen.
In juli 1945 kwam hij met een goederentrein ongedeerd terug in Tilburg, waar hij op straat op weg naar
huis van een kennis moest vernemen dat zijn vader al
op 28 december 1944 aan een hartaanval was overleden, 48 jaar oud. Tilburg was toen al twee maanden
bevrijd.
Dat was wel het meest dramatische verhaal dat ik als
kind hoorde. Op Allerzielen bezochten mijn broertje en
ik altijd met onze vader het graf van zijn ouders op het
kerkhof aan de Bredaseweg.
In september 1945 hervatte hij zijn studie economie.
Enkele weken later ontmoette hij op een parochiebijeenkomst in de Noordhoekse kerk de 17-jarige
dochter van het hoofd van de ULO aan de Langestraat
tegenover het station. Ze trouwden vijf jaar later in de
Noordhoekse kerk, betrokken enige kamers in Villa
Joseph aan de Spoorlaan en in augustus 1952 werd
mijn vader belastinginspecteur op het kantoor in de
Stationsstraat.

Epiloog
De genoemde 2000 gulden werd na de oorlog geheel
of gedeeltelijk, dat is niet meer duidelijk, alsnog terug-
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minslag in de Noordstraat. Er verscheen een artikel,
waarna het initiatief ontstond om een plaquette aan te
brengen op de gevel van het zwaarst getroffen pand
op nr. 59. Hun dochter Ineke werd woordvoerder en
medeorganisator van de ‘Werkgroep Noordstraat 10
mei 1940’ (later werd dit een stichting). Een en ander resulteerde in de onthulling van de plaquette op
27 oktober 2008, precies vierenzestig jaar na de bevrijding van Tilburg. Op straat stonden een paar rijen
stoelen voor de ouderen, onder wie natuurlijk Riet en
Henk. Zij en vele anderen waren zichtbaar geëmotioneerd, zo zag ik vanaf de achterste rijen.8
Mijn vader was toen al vierentwintig jaar eerder overleden, 59 jaar oud. Hij is begraven op het kerkhof aan
de Bredaseweg, waar ook nog steeds het graf van zijn
ouders ligt, na zovele jaren ontzet door de wortels van
een nog oudere boom.
Wat is het langzamerhand lang geleden allemaal.

Jan van den Braak en
een medestudent achter
hun woonhuis in de
Invalidenstrasse 7 in Berlijn,
1944. (Coll. auteur)
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Jan van den Braak, zijn
zuster Riet, hun moeder
en een nichtje op de
achterplaats van de
Noordstraat 57, ca. 1945.
(Coll. auteur)

betaald aan de weduwe van mijn grootvader. In 1972
vond het debat plaats over de vrijlating van de Drie
van Breda, onder wie Kotälla. Ik volgde dat als student
intensief en vroeg mijn vader wat hij ervan vond. ‘Laat
ze maar naar Duitsland teruggaan, dan zijn we van ze
af’, zei hij. De Drie bleven echter waar ze waren, zo
besloot een Tweede Kamermeerderheid, en Kotälla
overleed in 1979 in zijn cel.
In de jaren zeventig bezochten hij en ik samen diverse
malen Berlijn – maar dat is een ander verhaal.
In 2000 reed ik een keer met mijn tante Riet door de
Jonkerlaan in Wassenaar, waar in de oorlog nota bene
de invloedrijke NSB’er Max Blokzijl had gewoond. Ze
herkende de straat direct maar helaas niet meer de
villa, waar mijn vader ondergedoken had gezeten.

Noten
1
2

Jan Antoon (Jan) van den Braak (Tilburg 1924-Tilburg 1984).
Wilhelmus Waltherus (Willem) van den Braak (Tilburg 1896-Tilburg
1944), verzekeringsagent en sigarenwinkelier, getrouwd met Elizabeth
Johanna (Lies) Bosmans (Schijndel 1894-Tilburg 1957). Zij hadden
naast Jan nog twee kinderen: Maria Theresia (Riet) van den Braak
(Tilburg 1920-Tilburg 2011), Theresia Maria (Zus) van den Braak

In mei 2007 benaderden Riet en Henk, beiden inmiddels tegen de negentig jaar, het Brabants Dagblad
met de vraag waarom er bij alle oorlogsverhalen in de
meimaand nooit aandacht werd besteed aan de bo-

(Tilburg 1921-Goirle 2013).
3

Chris van Esterik, Verborgen vuur; Wim Tensen verzetsstrijder en bruggenbouwer (Boom 2013).

4

Friedrich von Schiller (1759-1805), Vernunft und Schönheit; Zeugnisse
seines Glaubens (Nordland Verlag Berlin 1940).

5.

Henk Kloppenburg (Haarlem 1917-Tilburg 2016), de vriend van Riet
van den Braak met wie ze na de oorlog trouwde, herinnerde zich dit
in 2013 anders: volgens hem was Willem van den Braak niet aanwezig
en verstopte Jan zich in een kast, waar hij gevonden werd.

6

Zie hiervoor ook van mijn hand Een mislukte vrijlating tegen betaling
(Magazine In Beeld Kamp Amersfoort, nr. 46 april 2017). Dit artikel is
ook geplaatst op
https://oorlogsboekenreviews.wordpress.com/verhalen-woii/mislukte-vrijlating-tegen-betaling-jan-willem-van-den-braak/.

7

Kristine Groenhart, Een koffer in Berlijn; een leven in oorlogstijd
(Athenaeum-Polak & Van Gennep 2009).

8.

Over de bominslag in de Noordstraat bestaan inmiddels diverse websites, zoals:
-http://wiki.regionaalarchieftilburg.nl/Bombardement_Tilburg,_
Noordstraat
http://www.geheugenvantilburg.nl/verhalen/lees/13019/een-bomde-noordstraat

Veertig jaar Feniks
Waarom feminisme toen en nu nog steeds actueel is
Laurens Kleijntjens*

* Laurens Kleijntjens (30)
studeerde Algemene
Cultuurwetenschappen
aan Tilburg University.
Hij is werkzaam als
directiesecretaris bij Feniks
en tevens de samensteller
van de tentoonstelling ‘Feniks
40 jaar!’.
Vrouwenstaking in Tilburg, 30
maart 1981. (Coll. Feniks)

2017 markeert het veertigjarige jubileum
van Feniks Emancipatie Expertise Centrum
Tilburg als doorstart van het vroegere
vrouwencentrum. Een unicum; het enige
vrouwencentrum in Nederland dat zo lang
onafgebroken bestaat. In januari werd hier
uitgebreid bij stilgestaan door middel van
een tentoonstelling in de bibliotheek op het
Koningsplein en een film waarin interviews
aan bod kwamen met vrouwen die actief

waren in het vrouwenwerk in Tilburg. Een
terugblik leert ons wat veertig jaar vrouwenemancipatie in Tilburg voor de stad heeft betekend en waarom een emancipatiecentrum
als Feniks nog steeds onmisbaar is in de
huidige samenleving.
In 1975, tijdens de Tweede Feministische Golf,
wordt het Internationaal Jaar van de Vrouw gevierd.
Tegelijkertijd starten in Tilburg vele activiteiten rondom vrouwenemancipatie. Er ontstaan verschillende
praat-, werk- en doegroepen voor vrouwen. In 1977
opent het Vrouwenkafee De Spinster zijn deuren aan
de Korte Tuinstraat. Het textielverleden van Tilburg
is een van de redenen waarom voor de naam De
Spinster wordt gekozen. Het Vrouwenkafee is vooral
een plaats waar vrouwen op een gezellige en informele manier bijeenkomen voor uitwisseling met zielsverwanten, waar ze zich kunnen uitspreken en zichzelf zijn. Op thema-avonden worden vrouwen bewust
gemaakt van de onderdrukte positie die zij innemen in
de samenleving. Aan de hand van cursussen en andere activiteiten tracht het Vrouwenkafee de eenzijdige
vrouwenrol te doorbreken.
In 1978 vormt de Vrouwenraad een werkgroep huisvesting voor een eigen vrouwencentrum. Het blijkt
niet gemakkelijk om een betaalbaar en goed onderkomen te vinden. Het Vrouwenkafee verhuist in korte tijd
van de Korte Tuinstraat naar de Molenstraat om uiteindelijk in de Van Sasse van Ysseltstraat te belanden.
Hier ziet Stichting Vrouwencentrum Tilburg in 1981
het licht. Het nieuwe pand biedt de nodige voordelen
maar is verre van ideaal. Het betreft een voormalig
parochiegebouw dat door de gemeente is aangekocht.
De vorige gebruiker van het pand, de lokale tafeltennisvereniging, heeft helaas nog geen vervangende
ruimte gevonden. Hierdoor wordt menig activiteit in
het vrouwencentrum van een tik-tok achtergrondmuziekje voorzien. Erger is dat het pand brandgevaarlijk is en er onvoldoende geld is om het in te
richten en op te knappen. Pas in 1985 vindt Stichting
Vrouwencentrum een veilig en meer geschikt onderkomen aan de Nieuwlandstraat 43, waar het statige
‘herenhuis’ tot de sluiting in 1994 verandert in een
statig ‘vrouwenhuis”.
Begin jaren ‘80 biedt het Vrouwencentrum onderdak aan onder andere het Vrouwenkafee, de
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de boegbeelden van de tweede feministische golf in
Tilburg (’88) en de Annie van Dierenschool, een van
de eerste vrouwenvakscholen in Nederland (’90). Ook
wordt Tilburg in 1987 ‘de engste stad van ’t laând’ genoemd; een woordspeling op ‘Tilburg, Schôônste stad
van ’t laând’, een regel uit het Tilburgs volkslied. Uit
onderzoek van het Vrouwencentrum naar veiligheid in
het publieke domein blijkt dat een groot aantal vrouwen zich onveilig voelt op straat. De aanbevelingen
van het onderzoek zijn onder meer ruime mogelijkheden voor cursussen zelfverdediging voor vrouwen
en meisjes. Een jaar later gaat het Marietje Kessels
Project van start, onder leiding van Gerda de Vries
(huidig directeur van Feniks), waarbij de weerbaarheid van kinderen centraal staat. Het project wordt
een groot succes en breidt vanaf Tilburg uit naar
scholen door het hele land.
Vrouwencentrum
Nieuwlandstraat 43 Tilburg,
1985. (Coll. Feniks)
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Internationale vrouwendag,
8 maart 1984. (Coll. Feniks)

Vrouwenraad, de Vrouwenbond FNV, V.O.S. groep
(Vrouwen Oriënteren zich op de Samenleving), de
U.V.V. (Unie Van Vrijwilligers), V.T.S.G. (Vrouwen
Tegen Seksueel Geweld), de Emancipatie
com
missie, Stichting Vrouw en Werk, Stichting Zelf
verdediging voor Vrouwen en Meisjes, het Vrouwen
gezondheidshuis, het Vrouwendocumentatiecentrum
Vedette en de Vrouwenkrant Tilburg.
Activiteiten zijn onder andere een vrouwenklussencursus, een cursus vrouw en fascisme, veel cursussen zelfverdediging en een vrouwen-videoworkshop.
Een aantal initiatieven worden later zelfstandige
organisaties. Zo gaat V.T.S.G. bijvoorbeeld zelfstandig verder onder de naam Blauwe Maan - Hulp na
onvrijwillige seks en misbruik. Het Vrouwencentrum
draait in deze beginjaren nog geheel op vrijwilligers. Collectiviteit en samenwerking staan centraal.
Vrouwen treden gezamenlijk naar buiten en ervaren
veel steun bij elkaar.
In 1987 viert Vrouwenkafee De Spinster zijn tiende
verjaardag en wordt op advies van de emancipatiecommissie een tweejaarlijkse emancipatieprijs
Tilburg ingesteld. De prijs wordt afwisselend aan een
persoon en een non-profit organisatie uitgereikt. Hij
wordt onder andere gewonnen door Elly van LuijkVan Reedt Dortland, oud D66-raadslid en een van

Vanaf 1984 komt het meidenwerk in Tilburg op gang.
Het jongerenwerk is tot dan toe vooral op jongens gericht. Daarnaast worden er grote stappen gemaakt in
het gemeentelijk meisjesbeleid als aanvulling op de
1990-maatregel. De bedoeling van deze (belasting-)
maatregel is om ieder individu verantwoordelijk te
maken voor zijn eigen inkomen en de arbeidsparticipatie te stimuleren. Een verandering dus ten opzichte
van de traditionele situatie van de man als kostwinner en de vrouw als huisvrouw. De maatregel geldt
voor vrouwen die vanaf 1990 achttien jaar zijn. De
leuzen die hierbij horen zijn ‘Een slimme meid is op
haar toekomst voorbereid’ en ‘Een slimme vent strijkt
zijn eigen overhemd’. Tilburg wordt de vijfde stad van
Nederland met een gemeentelijke nota Meisjesbeleid
onder de titel ‘Niet bij economische zelfstandigheid alleen’. In dit kader schrijft wethouder Wim Dijkstra alle
die in 1990 achttien jaar worden persoonlijk een brief.
In de laatste maanden van het jaar 1993 besluit de
gemeente de subsidie van het Vrouwencentrum stop
te zetten. Er wordt een proces in gang gezet om de
Stichting Vrouwencentrum en de Emancipatie
commissie op te laten gaan in een nieuw stedelijk
centrum voor emancipatie. In 1996 krijgt de doorstart
van het vroegere vrouwencentrum de naam ‘Feniks’.
De feniks is van oorsprong een fabeldier uit de
Griekse mythologie. De Oude Grieken geloofden dat
de feniks in staat was om keer op keer uit zijn eigen as
te herrijzen, herboren te worden, als het ware. Feniks
herrees uit de as van het Vrouwencentrum en symboliseert hernieuwde levenskracht. Feniks heeft als
drempelloos steunpunt het doel om de sociale, economische en maatschappelijke positie van alle vrouwen
te bevorderen: van jong tot oud, met verschillende
achtergronden en leefstijlen. Vrouwen in een kwetsbare situatie zijn haar eerste doelgroep.
In de beginjaren is Feniks nog erg klein. Na een
langzame start en een dreiging tot sluiting maakt
het emancipatiecentrum rond 2003 plotseling een
enorme groei door dankzij de inkoop van sociale activeringstrajecten voor alleenstaande moeders. Er is
meer fysieke ruimte nodig om het succes van Feniks
bij te kunnen houden. Net als het Vrouwencentrum

lijkbaar werk voor mannen en vrouwen, de combinatie
van betaalde arbeid en zorgtaken, het glazen plafond
en (een gebrek aan) vrouwen aan de top. Een ander
voorbeeld is economische zelfstandigheid en de ‘feminisering’ van de armoede. Zo is in Tilburg slechts
een op de vier laagopgeleide vrouwen economisch
zelfstandig (inkomen vanaf € 900 netto per maand)
terwijl van de hoogopgeleide vrouwen drie van de
vier economisch zelfstandig zijn. Om meer vrouwen
in Tilburg aan het werk te krijgen organiseert Feniks
in januari 2018 voor het tweede jaar op rij ‘Kracht on
Tour’, een groot evenement dat vrouwen op verschillende manieren kansen biedt richting de arbeidsmarkt. Samen met ‘Eigen Kracht’ en ‘Educatie voor
Vrouwen met Ambitie’ (EVA) vormen zij de drie landelijke voorbeeldprojecten van het Ministerie van OCW
voor de emancipatie van laagopgeleide vrouwen die
Feniks in samenwerking met de gemeente uitvoert.
Vrouwen dansen op straat
tijdens de opening van het
Vrouwencentrum aan de
Nieuwlandstraat, 1985.
(Coll. Feniks)

Vrouwencentrum
Nieuwlandstraat 43, 1985.
(Coll. Feniks)

verhuist ook Feniks meerdere malen. Eerst woont
Feniks in bij het Centrum voor Buitenlandse Vrouwen
aan het Wilhelminapark, waarna ze in 2005 verhuist
naar de Sint Annastraat en uiteindelijk in 2010 naar
haar huidige bestemming aan het NS-Plein 17. Feniks
is nu al meer dan twintig jaar hét emancipatie expertisecentrum. ‘De Feniksformule’ verbindt emancipatie
en participatie. Het sleutelwoord in haar methodiek
is ‘empowerment’, wat draait om het (her)ontdekken van jouw eigen kracht, als persoon maar ook als
groep. Jaarlijks biedt Feniks 150 vrouwen participatie- en emancipatietrajecten met als resultaat sociale stijging op de zelfredzaamheidsladder, leven beter op orde, vrijwilligerswerk, en betaald werk. Vanaf
2016 doet ze dit vanuit het samenwerkingsverband
Meedoen En Sociale Stijging (Menss).
Hoewel sommige mensen denken dat de emancipatiestrijd iets van vroeger is, hoef je de kranten
maar open te slaan om te zien dat vrouwenemancipatie anno 2017 nog aan de orde van de dag is.
‘Emancipatie is nog lang niet klaar’ zo waarschuwt
minister Bussemaker haar opvolger in dagblad Trouw
op 21 januari 2017. Er zijn diverse maatschappelijke vraagstukken rondom emancipatie die nu (nog
steeds) actueel zijn, zoals gelijke beloning voor verge-

Een ander speerpunt van Feniks is de versterking van
zelfbeschikking. Zo heeft bijna de helft van alle vrouwen in hun leven te maken (gehad) met een vorm van
seksuele intimidatie. Dat dit nog steeds zeer actueel
is blijkt bijvoorbeeld uit de actie #MeToo, waarbij duizenden Nederlandse vrouwen (en mannen) hun ervaringen met seksueel misbruik en intimidatie delen op
sociale media. Ook geldt er voor vrouwen en mannen
een dubbele seksuele moraal; als een man met veel
vrouwen seks heeft, wordt hij als stoer bestempeld
terwijl een vrouw in dezelfde situatie voor slet wordt
uitgemaakt. Het beschamen van vrouwen om hun
seksualiteit wordt vaak aangeduid met de term ‘slutshaming’ en onder andere bij sexting worden vrouwen
hier vaak het slachtoffer van. Ook huwelijkse gevangenschap onder nieuwe migranten, ‘verborgen vrouwen’, verdient meer aandacht in de vorm van actieve
preventie en signalering. Volgens interpretatie van de
gegevens uit onderzoeken die hiernaar gedaan zijn
in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam, kunnen we
concluderen dat dit in Tilburg minimaal 250 vrouwen
betreft. Feniks ontwikkelt momenteel een projectplan
voor verborgen vrouwen. Daarnaast maakt zij zich
sterk voor ‘safe streets’ in samenwerking met de landelijke Stichting Stop Straatintimidatie.
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat emancipatie
een proces is van langere adem dan in de optimistische beginjaren werd gedacht. Eén van de redenen
hiervoor is dat de stereotiepe opvattingen over de
verschillende man/vrouw-rollen nog lang niet verdwenen zijn. Ook wordt vastgehouden aan ongeschreven
tijdgebonden culturele gedragsregels die gelden voor
mannelijkheid en vrouwelijkheid (gender). Tevens zijn
(blanke) mannen oververtegenwoordigd in het publieke domein en op invloedrijke posities. Daarnaast
komen discussies over de rol van man en vrouw opnieuw op gang door bijvoorbeeld de komst van vluchtelingen.
Helaas heeft ook het woord ‘feminisme’ anno 2017
nog te vaak een negatieve lading en wordt het veelal
geassocieerd met activisme, mannenhaat en clichébeelden. Feminisme gaat echter over gelijkwaardig-
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heid, vrouwenrechten, mensenliefde, zelfbeschikkingsrecht, moed, kracht en vrijheid. Tijden veranderen en er komen gelukkig steeds meer jonge vrouwen en ook mannen bij die zichzelf feminist durven
noemen. Zo organiseerde Feniks dit jaar de eerste
Tilburgse expertmeeting over mannenemancipatie in
samenwerking met Bibliotheek Midden-Brabant en
Emancipator. Daarnaast verwelkomt zij in 2017 haar
eerste mannelijke werknemer in loondienst (tevens de
schrijver van dit artikel).
De thema’s en activiteiten die hierboven staan beschreven vormen slechts een greep uit de dagelijkse
bezigheden van Feniks. Daarnaast maakt zij zich bijvoorbeeld hard voor meer (veilige) openbare toiletten voor vrouwen in Tilburg (met succes) en organiseert zij ieder jaar activiteiten rondom Internationale
Vrouwendag op 8 maart met komend jaar in aanloop
naar de gemeenteraadsverkiezingen een debat over
politiek en emancipatie. In dit kader heeft Feniks een
manifest gestuurd naar politieke partijen waarin staat
wat er de komende vier jaar aan emancipatie moet
gebeuren in Tilburg. Ook de Emancipatieprijs wordt
in 2018 opnieuw uitgereikt. Feniks vervult daarom
nog altijd een cruciale rol als emancipatie expertisecentrum. Mede dankzij haar stedelijke structuur en al
haar vrijwilligers is de jarenlange veelheid aan initiatieven mogelijk (geweest). Al veertig jaar is Feniks in
en buiten Tilburg een begrip en daar mogen we trots
op (blijven) zijn.
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Van boven naar beneden:
1. Het Marietje Kessels
Project, 1990.
2. Feestelijke heropening
Feniks aan het
NS-Plein 17, 2010.
3. Studenten op het Pieter
Vreedeplein vragen op een
ludieke manier aandacht
voor vrouwendiscriminatie,
2016. (Coll. Feniks).
4. Graffiti Pieter Vreedeplein,
1982.(Foto Dré van den
Bogaard).

Een dozijn snapshots
Tilburg in 1933
Yvonne Welings*

* Yvonne Welings is
gemeentearchivaris van
Tilburg

12 snapshots van Tilburg voor uw verzamelalbum is de titel van een nieuwe aanwinst
voor Regionaal Archief Tilburg. Een nazaat
van het boekhandels- en uitgeverijgeslacht
Bergmans vond het minialbum op zijn zolder.
Het album is in 1933 uitgegeven door boekhandel W. Bergmans. Het Regionaal Archief
Tilburg beheert sinds enige decennia het
archief van de drukkerij Bergmans.

Gevoel voor enscenering
Binnen de omslag zijn 12 zwart-wit snapshots te vinden. De titel suggereert dat de snapshots bedoeld zijn
voor het eigen verzamelalbum. Of dit setje ansichtkaarten in de crisistijd veel is verkocht, is niet bekend.
Snapshots zijn wellicht niet de juiste benaming voor
de afbeeldingen, het zijn meer ansichtkaarten die op
miniformaat zijn afgedrukt (met een breedte van 8,8

cm en een hoogte van 6,6 cm). Ze stammen uit een
tijd dat fotografie een andere betekenis had dan nu.
Gaat het nu om grote hoeveelheden foto’s maken,
delen en verzenden, vroeger ging het om uniciteit en
om een zekere ‘heiligheid’ van het beeld. Het is niet
bekend wie de foto’s heeft gemaakt. Uit de beelden
is op te maken dat de stadsbeelden met aandacht en
gevoel voor enscenering zijn gefotografeerd.
Willem Bergmans (1822-1915) startte in 1847 op verzoek van Joannes Zwijsen (1794-1877), toen pastoor
van ‘t Heike, een handel in kerkboeken en devotionalia. Willem Bergmans was vader van vier zonen en
drie dochters. Dat de religieuze beleving in het gezin
sterk was, blijkt uit het feit dat alle dochters uit dit gezin voor het kloosterleven kozen; Maria (1853-1949),
Johanna (1858-1931) én Antonia (1860-1947). De
zonen zetten de zaak voort. De boekhandel was rond
1933 aan de (Oude) Markt 32 gevestigd. In januari
1971 werd de winkel gesloten1

Tilburgse bezienswaardigheden
De ansichtkaarten tonen de Tilburgse bezienswaardigheden: onderwijsinstellingen zoals de R.K.
Leergangen en het conservatorium, het Wilhelmina
park in volle glorie, het standbeeld en de gedenknaald van koning Willem II, het Heilig Hartbeeld, de
Heikese Kerk, het station, het oude gemeentehuis
aan de Markt, de Professor Dondersstraat en Villa
Rosegaerde in de Sint Josephstraat.
Verschillende van de afgebeelde gebouwen en
straatbeelden zijn in de loop van de twintigste eeuw
verdwenen uit het stadsbeeld. Andere beelden blijven herkenbaar. Op de plaats van de oude R.K. leergangen staat nu het gebouw van Interpolis. De R.K.
Leergangen bestond oorspronkelijk uit vier afdelingen: algemene wetenschappen, de handelshogeschool, een academie voor beeldende kunsten en
technische vakken en een conservatorium. Dat gedeelte van de Tivolistraat heette toen de Bosscheweg.
Het conservatorium, dat in mei 1930 in gebruik
werd genomen, was gelegen tegenover de R.K.
Leergangen. Dit gebouw bleef behouden.

Behoud en sloop
Vanwege de aanleg van de cityring in 1968 is ook de
gedenknaald van koning Willem II afgebroken. De
gedenknaald naar een ontwerp van Henri van Tulder
(1819-1903) werd in 1874 onthuld. Naast de Heikese
kerk, precies op de plaats waar Koning Willem II in
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1849 overleed, werd de gedenknaald geplaatst. In
1933 werd de naald ongeveer twaalf meter verplaatst.2 Alleen het marmeren medaillon, de drie
marmeren tekstplaten en het topje van de gedenknaald zijn behouden. Het medaillon is te vinden in de
nieuwe gedenknaald uit 1987, vervaardigd door Ton
Buijnsters. Het oude stadhuis, eveneens ontworpen
door Van Tulder, werd in 1971 gesloopt. Boven het
stadhuis prijken de beelden van de dames Handel en
Nijverheid.3
De ingang van het Wilhelminapark tegenover de
Gasthuisstraat werd aan beide zijden geflankeerd
door twee zinken beelden van levensgrote herten en
een bord met de tekst: ‘dit plantsoen wordt aan de
zorg van het publiek aanbevolen’. De herten waren
bij de opening van het park in 1898 door omwonende notabelen geschonken.4 Direct na de opening van
het park deed de burgemeester een oproep aan de
ouders en onderwijzers van schoolgaande jeugd om
streng op te treden tegen het vandalisme, het vertrappen van de bloemperken en het lopen over het gras.
De beelden van de herten gingen tijdens de Tweede
Wereldoorlog verloren.
Het oude station ten slotte werd geopend in 1863 en
heeft bijna het honderdjarig bestaan gehaald voordat
het door de slopershamers werd afgebroken. Hoe dan
ook geven de ansichtkaarten ons een mooi beeld van
Tilburg tijdens de jaren dertig. Daarnaast tonen de
foto’s onbetwistbaar aan dat Tilburg ook die tijd al de
Schôônste stad van ‘t laand was.
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Stadsnostalgie
Een fenomenologie naar Tilburgse ouderen
Pascal Stout*

*Pascal Stout is sociaal
geograaf. Hij heeft zich
tijdens zijn studie op de
Radboud Universiteit
in Nijmegen met name
gespecialiseerd in de stad
en (diens) cultuur. Hij schreef
opiniestukken in online
magazines.

De Sint Josephstraat met op
de achtergrond de Heuvelse
kerk. (Foto auteur)

“Tegelijkertijd zijn in de maalstroom van alledag onrust en onbehagen kenmerken van
deze tijd. Met alles wat er wereldwijd speelt,
is het begrijpelijk dat we ons als samenleving zorgen maken en sterker gaan hechten
aan het vertrouwde en bekende.” Dit is een
fragment uit de meest recente troonrede van
de koning, die onlangs nog Tilburg aandeed.
Het schept een beeld van Nederland aan het
begin van de 21e eeuw. Een van de landen
waarin globalisering een grote rol speelt en
waar ontwikkelingen zoals de vluchtelingenstromen, terrorisme en de Nederlandse
identiteit tot discussie leiden. Maar er spelen
nog tal van andere factoren. Het lijkt wel
alsof terug willen grijpen naar ‘het stabiele’,
wanneer de wereld om ons heen te snel verandert – of beter gezegd: lijkt te veranderen.
Zo ook bij stadsnostalgie, een concept dat na
de eeuwwisseling zijn intrede deed. Eisen?
Grote sociaal(- ruimtelijke) veranderingen.
Een stad als Tilburg is daar een uitstekend
werkterrein voor.

Korte geschiedenis
Nostalgie als begrip is nog vrij jong. Alhoewel
Homeros al zijn hoofdpersoon heimwee liet ervaren,
was het de Zwitserse medische student Johannes
Hofer in 1688 die het beestje een naam gaf die tot op
heden wordt gebruikt. Het is een samenstelling van
het Griekse ‘nostos’ (terugkeer naar huis) en ‘algos’
(pijn), iets wat in het Nederlands uiteindelijk tot heimwee is vertaald. Maar zo simpel is nostalgie nog niet
te omschrijven. Volgens Svetlana Boym hebben de
wetenschappers historisch gezien een moeilijke taak
bij de precieze afbakening van het begrip, de oorzaken en de effecten. Zo werd het fenomeen in de 17e
eeuw en 18e eeuw nog geassocieerd met zwakke
soldaten die sterker moesten worden gemaakt. Maar
gedurende de 19e eeuw kwam nostalgie meer en
meer bekend te staan als een mentale aandoening.
Volgens de Amerikaanse legerarts Theodore Calhoun
was het een gebrek aan mannelijkheid, terwijl andere tijdgenoten het als ijdeltuiterij zagen die leidde
tot verstrooidheid. Wetenschappers in de Verenigde
Staten ontdekten dat er verder ook niets met het lichaam aan de hand was. Later, gedurende de 19e
eeuw, stond nostalgie volgens Tamar Katz bekend als
een verlangen naar de kindertijd, die verstrooid was
over meerdere plekken. Nog recenter, in de 20e eeuw,
werd nostalgie steeds vaker gezien als iets wat helemaal niet meer te genezen was onder invloed van de
krachten van de moderne tijd, aldus Boym. Dit is gelinkt aan de verandering in de perceptie van tijd. De
Britse geograaf Phil Hubbard heeft een soortgelijk
fenomeen beschreven: mensen gingen van een biologische klok over naar de klok van de kerk. Van de
klok van de kerk, naar de klok op de pols. En van het
horloge naar ogenblikkelijke tijd. De tijd waarbij een
gebeurtenis in Noord-Amerika al binnen één minuut
in Europa bekend is. Omdat de oorzaak zo structureel
was, veranderde het vakgebied van nostalgie vanuit
de psychiatrie naar de psychologie en kreeg het meer
positieve benaderingen.

Huidige nostalgie
Stadsocioloog Jennifer Kitson en cultureel geograaf
Kevin McHugh onderscheiden twee hoofdscholen:
nostalgie als slopende achteruitgang (‘regressief’)
en nostalgie als een productief, therapeutisch middel
(‘progressief’). Opmerkelijk genoeg blijkt dat sommige mensen juist een verscherpt vermogen hebben om
hun zintuigelijke waarnemingen te onthouden. Denk
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Methode en theorie
Voor het onderzoek naar stadsnostalgie in Tilburg is een kwalitatieve benadering gebruikt, omdat ik benieuwd was naar de persoonlijke karakteristieken van diegenen die het (weleens) ervaren. Een kwalitatieve
oriëntatie heeft als voordeel dat je bij de diepere, persoonlijke lagen van nostalgie kan komen, maar als
nadeel dat je geen statistische gegevens kweekt en aannames kan generaliseren tot een grotere bevolkingsgroep. Om het onderzoek iets te verstevigen heb ik daarom gekozen voor meerdere methodes om zo
sterkere uitspraken te kunnen doen.
De eerste methode is die van fenomenologische interviews (bij Tilburgers van 63 jaar of ouder): deze richten
zich eigenlijk op de ervaringen van mensen van fenomenen, ongeacht of deze echt of nep zijn. De beschrijving van hoe mensen het onderwerp intuïtief zien is daarbij het belangrijkst. Een tweede methode was herfotografie – oftewel het maken van foto’s op dezelfde locatie. Dankzij het Regionaal Archief Tilburg en Rob
van Putten heb ik zo foto’s opnieuw kunnen maken van de binnenstad. Dit geeft een mooi contrast tussen de
situatie toen en het nu. Omdat foto’s goed gespreksmateriaal zijn heb ik deze tegelijkertijd ook betrokken bij
de interviews. De derde methode was archiefonderzoek, waarbij ik gebruik heb gemaakt van kaart-, foto- en
tekstmateriaal vanuit het Regionaal Archief Tilburg. Zo kon ik bij significante uitspraken toetsen of de nostalgische objecten echt zo waren zoals ze zijn beschreven.

bijvoorbeeld aan de geur van kaneelstokken die mooie
herinneringen aan een zekere oma oproepen. Of de
geur van zoete muntthee, waardoor je je even terug
op vakantie in Marokko waant. Niet gek dat geurdeskundigen precies die ingrediënten uitkiezen voor hun
parfum die een goede geurhandtekening achterlaten.
Op dieper niveau wordt nostalgie door cultuurfilosoof George Steiner beschouwd als onderdeel van
de zoektocht naar betekenis in het leven; het is iets
absoluuts dat tegelijkertijd ongrijpbaar en magisch
is. Iets waarin we onze bovenzinnelijke verlangens in
kwijt kunnen.
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Café ‘Weemoed’ (voor
openingstijd) aan de Korte
Heuvel te Tilburg.
(Foto auteur)

Een opkomend veld binnen het huidige onderzoek
naar nostalgie is het fenomeen van de stadsnostalgie.
Stadsnostalgie was al kort door Boym beschreven aan
de hand van Oost-Europese steden. Zij herkende twee
neigingen van nostalgie; eentje waarbij het ‘terugkeren’ centraal staat en eentje waarbij de ‘pijn’ centraal
staat. Simpel gezegd: bij de eerste willen mensen hun
object terug en bij de tweede leggen mensen zich bij
hun nostalgie neer. Hoewel haar verhaal erg beeldend is ontbrak het nog aan onderzoek met een we-

tenschappelijke basis en een goede testlocatie voor
West-Europese steden die te maken hebben gehad
met teloorgang en verandering. Hier was een mooie
plaats weggelegd voor Tilburg.

Veranderingen in Tilburg?
Tilburg heeft op meerdere manieren te maken gehad
met verandering. Ten eerste, het verlies van gemeenschapszin. Volgens oud-archivaris Gerard Steijns
heeft Tilburg hieraan de afgelopen drie decennia niet
kunnen ontsnappen. Het begon eigenlijk al in de jaren
’50, toen de toegenomen welvaart steeds duidelijker
werd. Grootschalige veranderingen onder de noemer
van de ‘maakbaarheid van de samenleving’ hadden
grote invloed op het maatschappelijke leven. Een
tweede factor van verandering is het de veranderende
rol van het katholicisme in Tilburg. Ontkerkelijking
vond in Tilburg daarbij voor het eerst grootschalig
in de jaren ’60 plaats. Mede hierdoor verdwenen de
kerken uit het straatbeeld uit een stad die voorheen
juist bekendstond door haar fabrieken en kerken – als
katholiek centrum gedurende het “rijke Roomsche
leven”. Een derde factor voor verandering was het
verlies van de ziel van de plek. In Tilburg was dat
vooral eentje die verbonden was aan de textielindustrie. Hoewel vooral de periode 1948-1959 wordt beschouwd als de hoogdagen van de Tilburgse textielindustrie, klapte diezelfde industrie tussen 1963 en
1978 door verschillende oorzaken uit elkaar, volgens
Best, Van Doremalen en Keune. Bijvoorbeeld de eenzijdige economische structuur en de totstandkoming
van een Europese markt, waarbij er competitie kwam
van plaatsen zoals Prato. Volgens Lou Keune zijn er
uiteindelijk 64 van de 83 bedrijven verdwenen tussen
1951 en 1978. Een andere factor voor grotere veranderingen in Tilburg zijn die van de stadsstructuur.
Volgens Plevoets zag men Tilburg tot aan de jaren
’70 van de vorige eeuw als een groot dorp – zonder
stadsstructuren zoals singels of een concentrische
stadsopbouw. Het ruimtegebruik veranderende echter gedurende de 20e eeuw door onder andere een

een nostalgie naar de kindertijd op. Zo herinnerde een
persoon (die veel vrije tijd had, omdat diegene juist
niet actief katholiek was) zich het schaatsen in de
winter en het zwemmen in de zomer. Een van de vrouwen van de respondentengroep herinnerde zich met
name het voetballen met een jongen op een speelterreintje, iets wat eigenlijk niet vaak voorkwam bij meisjes. Andere persoonlijke objecten waren de huwelijksdag en de scholen. Het werkzame leven was overigens voor velen geen reden tot nostalgie. Uiteindelijk
voelden velen zich geworteld in Tilburg.

Hoogbouw en infrastructuur
nabij de Gasthuisring.
(Foto auteur)

veranderende bevolkingsopbouw, verkeerstoename
en een toenemende woningvraag, aldus Henk van
Doremalen. Fons Plevoets en Rob van Putten zien
daarbij ook een grote rol voor het Achtjarenplan, dat
Tilburg grootschalig veranderde. Verder was burgemeester Cees Becht een van de aanstichters van de
grootschalige plannen die Tilburg tot een plek met
stadse allure moesten maken. Veel inwoners hebben
het nu echter nog steeds over “de Sloper”. Al met al
hebben deze factoren, misschien in combinatie met
landelijke veranderingen, geleid tot grote veranderingen in het leven van de Tilburgers. En een interessante aanleiding voor stadsnostalgie.

Mens en ruimte centraal
Bij de ‘wat’-vraag van nostalgie kwamen eigenlijk
twee grote richtingen naar boven: de sociale dimensie
en de ruimtelijke dimensie. Bij de sociale dimensie
kwam naar voren dat mensen drie soorten sociale objecten konden (kan weg) ervaren:
Een van de overgebleven
voormalige
kruidenierswinkels van
P. de Gruyter op de hoek van
Dudokhof met Gasthuisring.
(Foto auteur)

1) de ‘persoonlijke’: de respondenten vertoonden vaak
een terugverlangen naar momenten in de stad met
hun familie. Vooral het (terugkerende) wandelen met
of naar familieleden kwam daarbij naar voren, bijvoorbeeld naar een oma in de Veestraat. Vaak dook er ook

2) de ‘relationele’: veel geïnterviewden gaven aan te
snakken naar een tijd waar het sociale contact sterker
was. Een van de oudere respondenten gaf aan vijftig
jaar lang in een slagerij te hebben gestaan. Met haar
werk in de Heuvelstraat had ze daarbij veel contact
met mensen die helaas nu allemaal overleden zijn.
Het bleek verder dat zij de enigen waren met een telefoon in de Jan Heijnsstraat, waardoor iedereen naar
hen toekwam om te bellen, bijvoorbeeld naar het ziekenhuis. Nu zit ze met een verlamd been in een verzorgingstehuis en is haar mobiliteit beperkt. Anderen
noemden verschillende invalshoeken. Zo werd er een
rol toegedicht aan de meer bebouwde omgeving, het
minder aanwezige verenigingsleven en de komst van
import-Tilburgers. Een respondent nuanceerde het
verminderde sociale contact door te zeggen dat ook in
de periode vlak na de Tweede Wereldoorlog niet iedereen goed met elkaar overweg kon, bijvoorbeeld door
klassenverschillen.
3) de ‘dagelijkse’: respondenten spraken ook over
de verdwenen dingen die dagelijks aanwezig waren.
Voorbeelden zijn daarbij het dagelijkse boodschappen
doen in de Heuvelstraat (uiteindelijk verworden tot
het Tilburgse gezegde ‘Gruitere’ oftewel van de ene
De Gruyter naar de andere De Gruyter lopen) en af en
toe een ijsje eten bij Lorenzo. De Gruyter was destijds
een populaire kruidenier voordat de supermarkt opkwam. Ook werden bakkers genoemd, kleinschalige
en goede kledingwinkeltjes en het onbezonnen spelen
op straat.
Bij de ruimtelijke dimensie kwamen weer andere
deelaspecten van nostalgie aan bod, zoals de architectonische, de stedenbouwkundige en de ecologische.
Op architectonisch gebied werden vaak de esthetiek
van kerken, het oude stadhuis en typische herenhuizen genoemd. Het oude, classicistische stadhuis
stond op de plek waar nu de concertzaal is en vormde
een indrukwekkend object. De kerken werden ook
vaak aangehaald. Niet gek als je weet dat de Tilburgse
skyline uit vele schoorstenen en kerktorens bestond.
Een van de respondenten hoopte verder ook concreet
dat de herenhuizen in de Bisschop Zwijsenstraat worden bewaard. Anderen zeiden dat ze vooral de oude,
smalle straatjes wilden behouden met afwisselende
architectuur. Dit zou volgens een van hen zelfs de
aantrekkelijkheid van de stad bevorderen. Vaak werden plekken (bijvoorbeeld nabij het Paleis-Raadhuis)
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Op ecologisch niveau werden o.a. genoemd: de oude
lindeboom op de Heuvel, oude boomlanen (zoals bij de
Spoorlaan) en de voormalige tuin vooraan het PaleisRaadhuis die werd vervangen door het plein met de
fontein van Beljon. De meeste respondenten geven
deze plek een negatieve waardering. Daarnaast ging
een respondent dieper in op het gemis naar een parkstijl zoals die vaak ontworpen werd tussen 1870 en
1940. Hij gaf verder aan het gebruik van zichtlijnen
naar markante gebouwen mooi te vinden, zoals bij het
originele ontwerp van het nog oudere gebied de Oude
Warande.

De vele vormen van nostalgie

De Heikese kerk voor de
aanleg van de doorgaande
Schouwburgring, 1960.
(Coll. Regionaal Archief
Tilburg)
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De Heikese kerk aan de
Schouwburgring.
(Foto auteur)

als volgebouwde omgevingen beschouwd. Op stedenbouwkundig gebied waren er tenminste twaalf respondenten die het over de opbouw van de stad hadden, met de meesten van hen een negatieve houding
naar oud-burgemeester Cees Becht. Vaak kwam aan
bod dat Tilburg ‘van buiten naar binnen’ is gegroeid.
Een van de respondenten had het over een ongestructureerde historische stadsplanning; een ander
over het gegeven dat niet veel steden volgens hem
gloednieuwe huizen of wijken midden in het centrum
hebben. Dit was in Tilburg namelijk mogelijk door de
ontmanteling van de fabrieken die in onbruik kwamen.
Ook gaf diegene aan dat Tilburg eigenlijk elf kernen
heeft (de voormalige herdgangen). Deze stedelijke
vormen die dateren uit de agrarische tijd werden door
twee anderen weer gezien als plekken die een dorpse
sfeer scheppen. Een van de grotere ergernissen onder de respondenten waren de ringbanen, waar veel
verkeersoverlast wordt ervaren. Sommigen verlangen
daarbij sterk terug naar een tijd waar het verkeer minder aanwezig is. Verder worden de nieuwe stedelijke
ontwikkelingen rond de Piushaven door een aantal
gewaardeerd; vooral het mengen van oude en nieuwe
functies en de mogelijkheid om daar rustig te kunnen
lezen.

Bij de ‘hoe’-vraag kwamen meerdere nostalgische
uitingen naar boven. Deze vormden een waardevolle toevoeging op de beschreven expressies door
Svetlana Boym. Uiteindelijk zijn er dertien uit het onderzoek naar voren gekomen. De twee die al bekend
waren zijn ‘reflectieve nostalgie’ met de wens objecten te herinneren zoals ze zijn uit het geheugen (zoals
het oude Willemsplein), en ‘restoratieve nostalgie’ met
het verlangen om objecten te herstellen zoals ze gedacht waren te zijn, bijvoorbeeld traditionele muziekkiosken.
Andere interessante expressies zijn de veelvoorkomende ‘comparatieve nostalgie’, oftewel een terugverlangen dat een (scheve) vergelijking maakt met
andere plaatsen of steden (zoals Den Bosch of Breda);
‘de conservatieve nostalgie’, die wenst dat objecten
authentiek hadden moeten worden behouden met een
grote rol voor herbestemming (zoals oude kerken) en
de ‘anti-restoratieve nostalgie’, die het verdwijnen van
objecten zonde vindt, maar het herstellen van diezelfde objecten kunstmatig acht (zoals neo-traditionele
huizen in een moderne straat). Ook waren er expressies die een mengelmoes vormden van verschillende
types. De meesten beschouwden hun nostalgie overigens als iets positiefs. Maar er kwamen niet alleen
expressies naar voren; uit het onderzoek bleek ook
dat er nog meer categorieën gehanteerd kunnen worden, zoals biografische en pre-biografische nostalgie of nostalgie ervaren ‘binnen-de-plek’ (denk aan
heemkundig geïnteresseerden) en ‘buiten-de-plek’
(denk aan migranten).

Een toekomstbeeld
Uiteindelijk bleek niemand één strikte nostalgie te
hebben in het algemeen. Per object-type en geografische plaats bleek de vorm anders, waardoor de
meerlaagse complexiteit van nostalgie duidelijk naar
voren kwam. Maar nostalgie blijft nog steeds iets ongrijpbaars. Het heeft donkere kanten zoals starheid
en melancholie, maar ook lichtere kanten zoals een
referentiekader voor creativiteit en een sociaal bindmiddel. Dat nostalgie niet onderschat moet worden,
blijkt wel uit nieuwe ontwikkelingen zoals de neotraditionele architectuur, industriële herbestemming,
hekwerkwijk-achtige woonvormen zoals bij Haverleij
te Den Bosch en de herwaardering van authentieke
buurten. Ondertussen gaan de internationale ontwik-

Paleis-Raadhuis en
gedenknaald koning
Willem II, jaren vijftig. (Coll.
Regionaal Archief Tilburg)

kelingen steeds sneller, terwijl de roep om ‘het eigene’ groeiende is. Zal nostalgie steeds verder groeien
door de toenemende vergrijzing en de veranderende
verhoudingen in de wereld? Of zal het een tijdelijke
opleving blijven als een symptoom van de digitale
revolutie of juist de economische crisis? Nostalgie is
al eeuwen oud, maar de verschijningsvormen veranderen met de tijdgeest. We zullen voorlopig moeten
wachten op wat de komende troonredes ons zullen
brengen.
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Tilburg kort
Tilburg signalement LXXXVII
Jan van Eijck en Norbert de Vries, Leven
en werk van Luc van Hoek (Tilburg, Heem
kundekring De Vyer Heertganghen Goirle,
2017), 114 blz.
N.B. Brochure bij de gelijknamige expositie
in Heemerf De Schtutsboom in Goirle van 3
september tot 15 oktober 2017.
Herman Kaptein, Nijverheid op windkracht.
Energietransities in Nederland 1500-1900
(Hilversum, Verloren, 2017), 512 p., geïll.,
€ 39,00.
N.B. Tilburg passim.
Harry Lintsen en Jan Korsten, De veerkracht
van de Brabantse economie. De Kamers van
Koophandel en de kracht van netwerken
[1840-2015] (Hilversum, Verloren, 2017),
174 blz., ISBN 978-90-8704-664-4,
€ 19,00.
N.B. Hierin veel aandacht voor de Tilburgse
kamer en het Tilburgse bedrijfsleven.
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Peter Luijten, Kende gij oew èège stad?
(Tilburg, 2017), 96 blz., geb., € 15,00.
N.B. Fotoboek architectuur en bouwkunst
Tilburg.
Erik van Os en Marieke Coenen, Harrie den
Haon van den Haajkaantsebaon (Tilburg,
Uitgeverij Zwijsen en Stichting Tilburgse
Taol, 2017), € 9,99.
N.B. Humoristisch prentenboek.
Ronald Peeters, De Hasselt, een dorp apart
(Tilburg, Gianotten Printed Media), 144 blz.,
Deel 17 in de serie In Tilburg, ISBN/EAN:
978-90-6663-086-4, € 14,95.
Thomas Rensen, Peter Année, Een leven lang
Willem II. 75 jaar bij de Tricolores (Tilburg,
Gianotten Printed Media, 2017), € 14,95.

Unentse Sprokkels 14 (Udenhout, Heem
centrum ’t Schoor, 2017), 104 p., ISBN/EAN
978-90-78933-25-0, € 10,00.
Schrijversteam Heemcentrum ’t Schoor,
Over ’t Odenhout. Beschrijvingen van de ont
ginning en van de hoeven van Udenhout en
Biezenmortel in de late middeleeuwen en
wat daarvan zichtbaar is in de 21ste eeuw
(Udenhout, Heemcentrum ’t Schoor, 2017),
368 blz, geb., ISBN/EAN: 978-90-7893327-4, € 20,00.
Jace van de Ven en Ruud Vreeman, Vrouw
enkamer (Tilburg, Gianotten Printed Media,
2017), ISBN/EAN: 978-90-6663-082-6, €
14,95.
N.B. 52 ‘droedels’ getekend door oud-burgemeester Ruud Vreeman met begeleidende
gedichten door ex-stadsdichter Jace van de
Ven.
Joep Vogels, Student in verzet; Theo Vogels
1919–1945 (Tilburg, uitgever Vogelvrij
Vision, 2017), 129 blz., geb., ISBN/EAN:
978-90-9030354-3, € 22,00.
Ronald Peeters

Petra Robben, ‘‘Als de muren toch eens
konden spreken’. Pia van den Berg en
Stadstraat013, in: In Brabant, jrg. 8, nr. 3,
september 2017, p. 67-73.
Jack van der Sanden, Boerderijen van
Berkel-Enschot (Berkel-Enschot, Heem
kunde
kring De Kleine Meijerij, 2017), 92
blz., met losse kaart.
N.B. Uitgegeven bij gelegenheid van Open
Monumentendag.
Schrijversteam Heemcentrum ’t Schoor,

Student in verzet
In 2016 neemt de Tilburg University het
initiatief om onderzoek te laten doen
naar 22 studenten van de Katholieke
Handelshogeschool, haar voorloper, die in de
Tweede Wereldoorlog het leven lieten. Wat
hadden ze gedaan en hoe kwamen ze om het
leven? Onder leiding van Liesbeth Hoeven
van het Tilburg Cobbenhagen Center en
Astrid de Beer van Regionaal Archief Tilburg
wordt een onderzoeksgroep gevormd. (Voor
het onderzoeksresultaat zie:

www. monumentvoordevrijheid.nl.) Een van
hen is Joep Vogels, die onderzoek doet naar
de student Theo Vogels, een broer van zijn
vader.
Resultaat: ‘een boek van een fotograaf’ op
basis van een ‘Gedenkboek Theo Vogels’
(maker onbekend) en een deel van een dagboek met knipsels uit de oorlogsjaren van
Joeps moeder. Het gedenkboek bevatte
tientallen documenten, een warboel van
teksten deels over elkaar geplakt en veel
haast onleesbaar. Hij gaat de documenten
een voor een fotograferen en scannen. Als
fotograaf maakt hij het onzichtbare weer
zichtbaar, meent hij. Maar is dat wel zo? We
kunnen de brieven uit de gevangenis nu lezen: ‘Ik maak het heel goed’; ‘Met mij gaat
het goed.’, ‘Met mij is alles goed’. Wordt zijn
stemming nu zichtbaar of blijft het onzichtbaar? Schrijft hij het om z’n ouders gerust te
stellen, meent hij het echt of denkt hij aan de
censuur en schrijft hij niets over de slechte
situatie in de gevangenis? Ook de maker van
het boek twijfelt over zijn interpretatie van
diverse passages in de brieven, bijvoorbeeld:
‘Zo schrijft Theo dat de familie goed op de
zwakke gezondheid van Bart moet letten en
over zijn schrijfgerei in zijn bureau. Mogelijk
is dat een waarschuwing aan broer Bart onder te duiken en compromitterende papieren te vernietigen.’ Ook bij de gepubliceerde
rechtsstukken tegen de leden van de verzetsgroep Smit-van der Heijden waar Theo
deel van uitmaakte, rijzen ondanks het weer
zichtbaar maken twijfels. Beschermt men
elkaar, neemt de een meer schuld op om de
ander te sparen, is er iets afgesproken om
verwarring te veroorzaken? Wat eerst haast
onleesbaar en onzichtbaar was wordt door
de fotograaf weer zichtbaar gemaakt, maar
dat blijkt weer (deels) ‘onleesbaar’ te zijn.

Het doet me denken aan de hoofdrol van een
filmrolletje in het beste oorlogsboek wat ik
ken: De donkere kamer van Damokles van
W.F. Hermans. Steeds als de hoofdfiguur een
foto ontwikkelt, komt er niet te voorschijn
wat hij dacht. De oorlog is ‘raadselachtig’ en
ieders rol blijft uiteindelijk ‘onkenbaar’ is de
conclusie. ‘Onzichtbaar’ voeg ik er aan toe
en gelukkig is de maker van Student in verzet een fotograaf die vooral registreert, toont
en geen (definitieve) conclusies trekt. Dat is
geen tekortkoming, maar juist de sterke kant
van dit boek.
Ton Wagemakers
Joep Vogels, Student in verzet; Theo Vogels
1919–1945 (Tilburg, uitgever Vogelvrij
Vision, 2017), 129 blz., geb., ISBN /EAN:
978-90-9030354-3, € 22,00.

Ronde van den Besterd
Op 18 juni 2017 was het zover; na een afwezigheid van meer dan twintig jaar werd er
in Tilburg weer een Ronde van den Besterd
gereden. Een goede gelegenheid voor Berry
van Oudheusden, zelf wielerfanaat, om er
een boek over te schrijven, getiteld Ronde
van den Besterd 1952-1995.
Tussen 1952 en 1995 vonden er 31 edities plaats van de Ronde van den Besterd.
De eerste editie werd gereden op (een regenachtige) 17 augustus 1952. Renner
Jan Konings uit Breda won de koers.
Initiatiefnemers en organisatoren waren
Wieler Club Tilburgia en wijkvereniging
Besterd’s Belang. Begin jaren vijftig – voor
de opkomst van de televisie – was er weinig vermaak voor de ‘gewone mensen’.
Wielrennen was een volkssport en trok veel
publiek, wat weer goed was voor de middenstand. Begin jaren vijftig waren er ook

andere wielerrondes in Tilburg, dus waarom
niet een in de Besterd? De Ronde van den
Besterd groeide uit tot de klassieker onder
de Tilburgse wielercriteriums.
Waren de eerste edities echte publiekstrekkers, in 1961 bleek dat de Ronde al jaren
met verlies draaide. Het grote publiek bleef
weg, het parcours bleek onberijdbaar en de
organisatie voelde zich gefrustreerd vanwege tegenwerking vanuit de gemeente
(vergunningen). Volgens Van Oudheusden
zat daar burgemeester C. Becht achter die
wielrennen maar een ‘dorps gedoe’ vond.
Na 1962 verdween de Ronde van den
Besterd om op 9 mei 1976 (Moederdag) in
volle glorie weer terug te keren. De zondag
van Moederdag werd een traditie. In 1979
was er voor het eerst een dameswedstrijd
die gewonnen werd door de Nieuwkoopse
Petra de Bruin. Begin jaren tachtig trok de
Ronde van den Besterd jaarlijks zo’n 20.000
toeschouwers. De wielersport won in die periode aan populariteit door de prestaties van
Joop Zoetemelk die in 1979 de Ronde van
Spanje won, in 1980 de Tour op zijn naam
zette en in 1985 wereldkampioen werd.
Begin jaren negentig liepen de publieksaantallen weer terug. De afnemende belangstelling had waarschijnlijk te maken met
het gebrek aan succes van de Nederlandse
renners. Na 31 edities was het klaar met de
Ronde: verkeersingrepen, het publiek bleef
weg en sponsoren waren steeds moeilijker
te vinden. Kortom: het was niet meer rendabel om de wielerkoers te organiseren.
In 2016 ontstond het idee (weer vanuit de
middenstand/ondernemers) om de Ronde
van den Besterd weer nieuw leven in te blazen. Op 18 juni 2017 was de Ronde van den
Besterd weer een feit.
Ronde van den Besterd is een kleurrijk boek
dat in woord, maar vooral in beeld, verslag
doet van een even kleurrijke wielerperiode.
Door foto’s, interviews, programmaboekjes, krantenknipsels en wedstrijdverslagen
geeft het niet alleen een goed beeld van de
Tilburgse wielerhistorie, maar ook van de
veranderende tijdsgeest en de betekenis van
wielrennen als volkssport.
Astrid de Beer
Berry van Oudheusden, Ronde van de
Besterd 1952-1995 (Tilburg, Ondernemers
vereniging Besterd, 2017), 84 blz., ISBN/
EAN 9789090303932, € 10,00.

Opvallend onopvallend
Deel 2 van de serie Unentse biografieën is
gewijd aan het leven van Jan van den Boer,

beter en breder bekend als Frater Andreas.
Het boek verscheen naar aanleiding van de
honderdste sterfdag van Frater Andreas,
die overleed op 3 augustus 1917. Dit rijk
geïllustreerde boek is een fraaie verzameling van de informatie die er in de loop van
de afgelopen 100 jaar over frater Andreas
is verschenen. De bronvermeldingen geven
daarvan een goed overzicht. De Udenhoutlink is verspreid door het boek te vinden en
vormt een mooie aanvulling op het leven van
Jan van de Boer.
Het gevaar met dit soort boeken blijft natuurlijk de blinde heiligenverering die er van
af kan stralen. Dat is hier niet het geval. Het
is natuurlijk geschreven vanuit een bepaald
gezichtspunt: de heilige frater. Veel van de
gebruikte bronnen zijn religieus gekleurd.
Met die wetenschap in het achterhoofd is dit
een redelijk neutraal verhaal geworden dat
wel met recht een biografie genoemd kan
worden.
Het levensverhaal van deze eerbiedwaardige
Udenhouter is niet spectaculair te noemen.
Een jongen van het platteland die op aanwijzing van meneer pastoor de opleiding tot frater gaat doen. Dat is een verhaal dat op bijna
alle fraters van Tilburg van toepassing is.
Desondanks was dit de “heilige” frater. Dat
is iets wat mij intrigeert. Per slot van rekening bezit ik een prentje met een stuk van de
stof van zijn hemd uit de nalatenschap van
mijn tantes De Brouwer.
De getuigenissen die er van hem zijn geven
vooral een beeld van een beproefde man die
ondanks dat blijmoedig bleef en zijn studenten, medefraters en de wereld glimlachend
tegemoet trad. Hij werd gekarakteriseerd als
“nauwgezet” maar vooral als zachtmoedig:
“Hij was geen man van gezag, eerder van
mildheid, vriendelijkheid en dienstbaarheid.”
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Tijdens zijn leven noemden enkele fraters
hem al de “heilige” frater. Die uitstraling van
heiligheid kwam vooral uit het zachtmoedige karakter van frater Andreas. Ondanks
de practical jokes met hem als lijdend voorwerp, de lastige leerlingen en studenten, het
harde en sobere leven, de strengheid waarmee hij zichzelf oplegde de regels van de
congregatie te volgen, hij bleef glimlachen,
vriendelijk, voorkomend en opofferend.
Zorgzaam. Zo herinneren andere fraters en
leerlingen die hij in de klas heeft gehad hem
vooral.
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Zijn overlijden op 75-jarige leeftijd kwam
relatief plotseling gedurende de Eerste
Wereldoorlog. Na het overlijden van een
frater was het de gewoonte zijn persoonlijke aantekeningen te vernietigen. De toenmalige overste frater Melchior maakte daar
in het geval van frater Andreas geen haast
mee. Meteen na zijn dood kwamen er gebedsverhoringen binnen bij de congregatie.
In 1997 telde men er 6370. Vanaf 1929 is er
een jaarlijkse bedevaart naar zijn graf. Er zijn
scholen naar hem genoemd, een parochie en
zijn verering is de wereld overgegaan in het
kielzog van de activiteiten van de congregatie: Indonesië, Kenia en Brazilië. Het proces
om tot zaligverklaring en vervolgens heiligverklaring te komen is als enkele jaren na
zijn dood gestart. De “heilige” frater rust nu
in een kapel in het Generalaat van de fraters.
De verering is nog levend. Of het ooit tot een
volgende stap in het proces naar heiligverklaring komt, dat is wachten op een wonder.
Luud de Brouwer
Jan van den Boer. Frater Andreas 18411917. Een eerbiedwaardige Udenhouter.
Unentse Biografieën 2 (Udenhout, Stichting
Heemcentrum ‘t Schoot, 2017), 160 blz.,
geb., ISBN/EAN 978-90-78933-26-7, €
10,00.

Van Gogh Monumenten in Tilburg
Dat het Van Gogh Museum het op een-nabeste kunstmuseum ter wereld is, zegt eigenlijk al genoeg. Van Gogh leeft voort. En
niet alleen in het museum. Ook in Brabant
is de schilder nog tastbaarder aanwezig.
Want 39 locaties in Brabant gaan de boeken in als officiële Van Gogh Monumenten.
Op 30 oktober 2017 ondertekenden negen gemeenten, drie erfgoedorganisaties,
de provincie Noord-Brabant en Stichting
Van Gogh Brabant het Convenant Van Gogh
Monumenten. Hierin zijn 39 locaties in
Brabant vastgelegd als officiële Van Gogh
Monumenten. Het gaat hier om plekken
waar hij heeft gewoon en gewerkt. De par-

tijen die het convenant ondertekenden, spreken zich uit als hoeders van de Van Gogh
Monumenten en dragen hiermee bij aan de
instandhouding van het waardevolle erfgoed. Vincent van Gogh is in 1853 geboren
in het Noord-Brabantse Zundert. Hij woonde
en werkte het grootste deel van zijn leven in
Brabant.
Om een monument te heten zijn er wel voorwaarden aan verbonden. Door een groep
experts onder leiding van Het Noordbrabants
Museum en met ondersteuning van het Van
Gogh Museum, is er een lijst met criteria samengesteld. Op basis hiervan is in Brabant
een inventarisatie van het meest waardevolle Van Gogh erfgoed gemaakt en zijn er
39 monumenten geselecteerd. Daarvan bevinden er zich twee in Tilburg: de voormalige Rijks-HBS Koning Willem II (nu PaleisRaadhuis) waar Vincent van Gogh van 1
oktober 1866 tot 19 maart 1868 studeerde.
Hij kreeg daar onder andere tekenlessen
C.C. Huijsmans. In 2009 werd in het PaleisRaadhuis Vincents Tekenlokaal ingericht
door Stadsmuseum Tilburg. Een tweede
Van Gogh Monument is zijn kosthuis van de
familie Hannik op het Sint Annaplein 18-19.
Het is overigens niet het originele huis, maar
een op die plek later gebouwd pand. In de
gevel zit een bronzen gedenkplaat uit 1972
van de kunstenaar Niels Steenbergen. Het
Sint Annaplein wordt op dit moment als ‘Van
Goghplein’ heringericht. Er zijn allerlei verwijzingen naar de schilder te vinden.
De Stichting Van Gogh Brabant hoopt dat de
inventarisatie niet beperkt blijft tot onze provincie. Er zijn al vergevorderde plannen om
dit initiatief Europees uit te rollen.
Ronald Peeters

‘Het wonder van Brabant’
De aanleiding voor het uitbrengen van een
boek is niet altijd even plezierig. Dit geldt
zeker voor een recent verschenen publicatie
die de veerkracht van de Brabantse economie als onderwerp heeft. In dit boek staan
meer specifiek de Kamers van Koophandel
in de provincie Noord-Brabant centraal. In
2014 zijn alle Kamers in Nederland door
nieuwe wetgeving samengevoegd tot één
Kamer van Koophandel en is deze Kamer
feitelijk een uitvoeringsorganisatie van het
Ministerie van Economische zaken geworden. Deze ingrijpende wijziging in de structuur en taken van de Kamer van Koophandel
én de afsluiting van ruim anderhalve eeuw
ondernemersbetrokkenheid waren redenen
om onderzoek te doen naar de rol van de
Brabantse Kamers van Koophandel ten aanzien van de versterking van de economie in

de provincie. Met een mooi boek als eindresultaat.
Autonome Kamers
Sinds 1841 hebben in Noord-Brabant veertien autonome Kamers van Koophandel (en
Fabrieken) gefunctioneerd. In dat jaar is
men er in de provinciale hoofdstad als eerste
bij, waarna Tilburg in 1842 volgt. Maar ook
in kleinere plaatsen in Midden-Brabant als
Dongen, Loon op Zand en Kaatsheuvel worden na de eeuwwisseling Kamers opgericht.
Wel een beetje jammer is het dat de auteurs
ervoor kiezen om aan de eerste eeuw geschiedenis (tot aan de Tweede Wereldoorlog)
slechts één hoofdstuk te wijden. Maar dit is
dan wel ook meteen het hoofdstuk waarin
veel aandacht is voor de Tilburgse Kamer.
Om ‘het wonder van Brabant’, de wederopstanding van de Brabantse economie in de
afgelopen decennia, te verklaren gaat men
immers terug tot de start van de industrialisatie in de negentiende eeuw.
Na de grondwetsherziening van 1848 komt
er een stroom van nieuwe wetten en regelingen op gang. Ook de Kamers van Koophandel
en Fabryken krijgen een nieuw reglement. In
1815 was in een Koninklijk Besluit bepaald
dat de Kamers door de koning werden ingesteld en dat deze onder zijn toezicht stonden. Met het nieuwe reglement uit 1851 is
de oprichting nadrukkelijk een zaak van de
gemeenten. De leden van de Kamers worden
sindsdien direct gekozen uit het bedrijfsleven. Zij kregen de bevoegdheid om aan
handelaren en fabrikanten te rapporteren.
De oprichting van de Brabantse Kamers is
wel eens geïnterpreteerd als een exponent
van de geleidelijke economische en politieke
emancipatie van de provincie en een product
van de dynamische jaren 1850’.

Invloedrijke rol
De Tilburgse Kamer werd een decennium
eerder actief in een door de textielnijverheid
gedomineerde stad. Maar het karakter van
de textielbedrijven is in deze periode wel aan
het veranderen. Productieonderdelen worden steeds vaker geconcentreerd in fabrieken en nieuwe technieken doen hun intrede.
De oprichting van de lokale Kamer gaat niet
zonder slag of stoot, het gemeentebestuur
ziet het nut van een dergelijke organisatie
niet in en wil aanvankelijk niet meewerken.
In de begintijd is de Tilburgse Kamer ook
weinig invloedrijk, men bepleit op nationaal
niveau de regionale handelsbelangen met
weinig succes. Pas na 1900 wordt de situatie wat dit betreft beter. Een wetswijziging in
1921 creëert verdere randvoorwaarden voor
een meer invloedrijke rol van de Kamers.
Ter illustratie van het feit dat de Kamers in
de crisisjaren voor de Tweede Wereldoorlog
steeds meer veranderen in ‘werkkamers’
dient een Tilburgs voorbeeld. In 1935 onderzoekt de Tilburgse Kamer of er een borgstellingsfonds voor de plaatselijke middenstand
kan komen. Met de financiële hulp van de
gemeenten Tilburg en Goirle start dat fonds
in 1937 met zijn werkzaamheden.

Stichting Historie der Techniek
Emeritus hoogleraar techniekgeschiedenis
prof.dr.ir. Harry Lintsen is samen met historicus dr. Jan Korsten verantwoordelijk voor de
tekst van het boek. Ze zijn eerlijk over hun
focus. Deze is niet de juridische, organisatorische, personele en financiële ontwikkeling
van de Kamers van Koophandel. Deze zaken

verandering in de infrastructuur.
In ’Rondgang door de Hasselt’ biedt
Hasseltnaar Elie van Schilt de lezer een letterlijke rondgang door de Hasselt uit de
periode voor de Tweede Wereldoorlog en
geeft daarmee een schitterend beeld van
vroeger tijden. Het stuk, oorspronkelijk in
het Tilburgse dialect, is vertaald door Ed
Schilders. De ‘Rondgang’ is wat mij betreft
het meest speciale stuk uit het boek.
Het leven in de Hasselt wordt beschreven
aan de hand van zes thema’s en is rijkelijk
geïllustreerd: het ‘Rijke Roomsche Leven’,
verenigingsleven, onderwijs, boeren en wevers, middenstand en bedrijven, feesten
en bijzondere gebeurtenissen. Een mooi
voorbeeld van oral history is de ‘Hasseltse
Litanie’. Deze werd gezongen bij bruiloften
en partijen. Iedereen die het ernaar gemaakt
had, werd erin genoemd. In 1929 werd de
‘Hasseltse Litanie’ opgetekend uit de mond
van een oude man die dit al in zijn jeugd
zong.

Sander van Bladel
Harry Lintsen en Jan Korsten, De veerkracht
van de Brabantse economie. De Kamers van
Koophandel en de kracht van netwerken
[1840-2015] (Hilversum, Verloren, 2017),
174 blz., ISBN 978-90-8704-664-4, € 19,-

De schrijver laat in het voorwoord weten
geen compleet boek te willen schrijven over
de geschiedenis van De Hasselt, maar een
fotoalbum met tekst en herinneringen van
Hasseltnaren. Peeters is daarin geslaagd.
De Hasselt, een dorp apart is een prettige
combinatie van plaatjes kijken, historische
informatie en herinneringen. De foto’s zijn
mooi en goed gekozen, met enkele pareltjes
van Henri Berssenbrugge. Jammer dat het
boek abrupt stopt na ‘Feesten en bijzondere
gebeurtenissen’. Geen nawoord, niks. Dat
verdient het boek wel.

De Hasselt, een dorp apart
De afgelopen maand verscheen De Hasselt,
een dorp apart, het zeventiende deel uit de
serie In Tilburg, tevens het eerste deel van
‘Buurten in Tilburg’. Het boek – in de kenmerkende vierkante vorm – is geschreven
door Ronald Peeters, Tilburgdeskundige bij
uitstek, met hulp van Ed Schilders en Krelis
Swaans, van Heemkunde Klein-Hasselt.
Het bekendste bouwwerk van De Hasselt –
tevens het oudste monument van Tilburg – ,
de Hasseltse Kapel, had al eerder een eigen
boek, De kapel op de Hasselt, en komt in dit
boek niet meer uitgebreid aan de orde. Dat
is ook niet nodig, want de Hasselt heeft een
oude en interessante geschiedenis die in dit
intilburg
boek op veelzijdige wijze belicht
wordt.
BUURTEN
De geschiedenis van de Hasselt wordt beschreven vanaf de vroegste geschiedenis. De oudste vermelding van ‘die Hasselt’
dateert uit 1382. In de zestiende eeuw behoorde de Hasselt tot een van de dichtstbevolkte delen van Tilburg. Herdgang Hasselt
bestond uit twee delen: de Hasselt en het
‘Creijven’. Eeuwenlang was de Hasselt een
apart dorp met boerderijen, arbeiders- en
weverswoningen. Toch ging de moderne tijd
niet aan de Hasselt voorbij: in 1871 werd de
Hasseltstraat met keien bestraat, in 1904
werd de tramlijn naar Dongen geopend,
ook de aanleg van het Wilhelminakanaal en
Ringbaan-Noord zorgden voor een flinke

Astrid de Beer
Ronald Peeters, De Hasselt, een dorp apart
(Tilburg, Gianotten Printed Media), 144 blz.,
Deel 17 in de serie In Tilburg, ISBN/EAN:
978-90-6663-086-4, € 14,95.
intilburg BUURTEN

De Hasselt,
De Hasselt, een dorp apart Ronald Peeters

Tijdens de oorlog is men echter ook in
Midden-Brabant gedwongen pas op de
plaats te maken. Daarna wordt daar, eerder dan in andere delen van de provincie,
de urgentie van verandering gevoeld. In
de tweede helft van de jaren zestig wordt
de regio door het Rijk aangewezen als herstructureringsgebied; middelen komen beschikbaar om de vestiging van nieuwe bedrijven aantrekkelijker te maken. Men doet
ook meer dan voorheen aan risicospreiding
en mikt niet alleen op industriële expansie.
Met name in de zeventienjarige ambtsperiode van burgemeester Becht (1957-1975)
vestigen zich veel nieuwe andere bedrijven
(IFF, distributiecentrum Albert Heijn etc.) in
de stad. In de jaren 1980’ wordt in de regio
recreatie een nieuw economisch zwaartepunt. ‘Het wonder van Brabant’ wordt in
de decennia daarna tot stand gebracht met
een belangrijke inbreng van de Kamers van
Koophandel in diverse netwerken. De vraag
is alleen of en hoe dat wonder in de komende
jaren een vervolg zal krijgen?

komen zeker aan de orde, maar steeds in
relatie tot de sociaaleconomische ontwikkeling van de vier Brabantse regio’s waarvan
Midden-Brabant (Tilburg en omgeving) er
een van is. Het aan het boek ten grondslag
liggende onderzoek was in handen van de
aan de Eindhovense universiteit gevestigde
Stichting Historie der Techniek.
Een in 1975 opgericht fonds ter bevordering van sociaaleconomische studies over
het bedrijfsleven in Zuid Oost Brabant droeg
voor het laatst financieel bij aan een publicatie en zag daarmee tegelijkertijd haar eigen
bestaan afgerond en beëindigd. In de commissie die het project begeleidde had onder
anderen de Tilburgse hoogleraar Arnoud-Jan
Bijsterveld zitting. Over de beperkingen van
hun onderzoek zijn Lintsen en Korsten duidelijk. Maar laat hun boek dan inderdaad in
ieder geval, zoals zij zelf aangeven, gezien
worden als basis voor verder onderzoek.

een dorp apart

Ronald Peeters
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