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Ten geleide
De geschiedenis van wat we nu Tilburg noemen begint natuurlijk niet in het jaar 709
als de plaats voor het eerst in een akte wordt genoemd. Over wat er is terug te vinden van verschillende geologische processen leest u meer in een boeiend artikel van
Lambert Winkelmolen. Sinds de laatste ijstijd kreeg het gebied ten noorden van de
stad zijn huidige vorm. De cultuurhistorie van deze nu nog open plek zit eveneens vol
verrassingen.
Ook in dit tijdschrift weer een bijdrage van Henk van Doremalen. Een opmerkelijke negentiende-eeuwse onderwijzer staat centraal. Zelf werkzaam op een openbare school
speelde deze in Den Haag geboren vakman een doorslaggevende rol bij het voor het
onderwijs opleiden van zusters en fraters.
Door de sloop van een school in Tilburg-West is er nieuwe openbare ruimte ontstaan.
Naar deze plek verhuist het winkelcentrum dat nu nog aan het Bernardusplein gevestigd is, en verder bouwt woonstichting Tiwos hier woningen. Eerder dit jaar zijn door
het college van B. en W. nieuwe straatnamen op deze plek toegekend aan vier mannen
die in het verzet actief waren. Redacteur Rob van Putten schrijft erover in zijn artikel.
In een onderwerp dat de laatste paar jaar weer wat meer in de belangstelling staat
heeft Gilles De Beuckelaer zich verdiept. Deze student deed onderzoek naar de sociale
en economische achtergronden van de Belgische vluchtelingen die in Tilburg neerstreken na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.
De titel ‘Was den hondt maer doodt’ fascineert. Dat kan ook haast niet anders als je
weet dat in de bijdrage van universitair docent Erik-Jan Broers alles draait om een
achttiende-eeuwse moordzaak. Een heuse crime passionel, gepleegd na herhaalde
verwijten van overspel. Ook dit keer dus weer een mooie variatie aan onderwerpen
waarvan wij hopen dat die u zal boeien.
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Tilburg Noordoost.
Van Vijfhuizen tot Enschot
Een historisch-geografische verkenning
Lambert Winkelmolen*
* Lambert Winkelmolen
(Grathem, 1959)
studeerde Geschiedenis en
Levensbeschouwing aan
de Katholieke Leergangen
in Tilburg en is sindsdien
werkzaam als docent in
het voortgezet onderwijs.
Hij schreef artikelen
onder meer in De Kleine
Meijerij en werkte mee aan
uitgaven over regionale
geschiedenis, met name op
het gebied van historische
geografie, cultuurhistorie en
natuurontwikkeling.

Het open gebied ingeklemd tussen TilburgNoord, Berkel-Enschot en Udenhout,
hier aangeduid als Nieuwe Warande en
Zwaluwenbunders, krijgt de komende jaren
te maken met een aantal nieuwe ontwikkelingen. Een woonwijk, een nieuw bedrijventerrein en de ontwikkeling van natuur en
recreatie, in combinatie met een duurzamere
agrarische bestemming, zal het karakter van
het gebied in de toekomst doen veranderen.
Als onderdeel van Landschapspark Pauwels
zullen deze ontwikkelingen de komende jaren in dit gebied hun beslag moeten krijgen.
Tijd om eens naar het verleden te kijken en
de (eigen)aardigheden van het gebied voor
het voetlicht te brengen.

Afbakening van het gebied
Het hier besproken gebied bevindt zich tussen de
spoorlijn Tilburg–Den Bosch in het zuiden en de bebouwing van Tilburg-Noord in het westen. De oostelijke begrenzing wordt gevormd door de wegen De
Kraan en de Waalwijkseweg. In het noorden bakent de
Kalverstraat het gebied verder af.

De vorming van het landschap
Het natuurlijke reliëf van de regio Tilburg is het resultaat van eeuwenlange erosie- en afzettingsprocessen
door wind en water. Het landschap dat nu aan de oppervlakte zichtbaar is heeft grotendeels zijn vorm gekregen gedurende de laatste ijstijd; het Weichselien
(114.000-9.700 v. C.).
Er heerste toen een koud pool- en toendraklimaat.
Vegetatie ontbrak vrijwel geheel, waardoor de ondergrond, bestaande uit lemige en zandige rivierafzettingen uit oudere perioden, gemakkelijk kon eroderen.
In de zomer zorgden smeltwaterstromen voor de verplaatsing van zandige deeltjes en konden mede door
de wind aangevoerde fijnere, lemige deeltjes bezinken
in laagtes in het landschap waar waterafvoer stagneerde. Op deze manier werden door wind en water
in de loop van vele duizenden jaren enorme hoeveelheden zand en leem opgenomen en weer afgezet. De

dekzanden van Noord-Brabant zijn in deze periode
gevormd.
Het einde van de laatste ijstijd (60.000-12.500 v. C.),
was zeer koud. IJskoude poolwinden spreidden het
diepgevroren zand vanuit drooggevallen rivierbeddingen en de drooggevallen Noordzee als een deken over
Brabant uit. Tegen het einde van die ijskoude periode,
toen het klimaat wat warmer werd, sneden de bestaande oerstroomdalen zich in in het reeds gevormde
dekzandpakket. Hierdoor ontstonden langs deze dalen hoger gelegen delen die vaak als dekzandruggen
worden betiteld. In de omgeving van Tilburg wordt er
gesproken van dekzandplateau’s. Een voorbeeld van
een langgerekt dekzandplateau ligt tussen de kernen
van Tilburg en Oisterwijk, met een aftakking naar
Berkel-Enschot en Udenhout.
De oerstroomdalen en dekzandplateau’s uit de koudste fase van de laatste ijstijd vormen de kapstok
van het natuurlijke reliëf dat wij nu nog aantreffen.
Lokale verstuivingen en erosie aan het eind van het
Weichselien (12.500-9.700 v C.), toen koude en warme periodes zich afwisselden, hebben dit reliëf vervolgens nog versterkt. Laagten werden uitgeblazen en
omliggende hogere delen werden verder opgestoven.
Deze hogere ruggen hebben een zuidwest-noordoost
oriëntatie overeenkomstig de overheersende windrichting ten tijde van hun ontstaan. De hogere dekzandrug, zoals de Brabantse dekzandrug, waar de
Loonse en Drunense Duinen deel van uitmaken zijn
daar een voorbeeld van.
De dikte van het dekzandpakket hangt nauw samen
met het patroon van geologische breuken dat door
geheel Brabant loopt. Tilburg ligt op de overgang van
een wat hoger gelegen plateau naar een langzaam
dalend gebied, de Roerdalslenk, die in het westen begrensd wordt door de Feldbiss, hier Gilzerbaanbreuk
genoemd, en in het oosten door de Peelrandbreuk.
Omdat de Roerdalslenk langzaam wegzakt stroomt
het oppervlaktewater al tienduizenden jaren van het
hoger gelegen plateau naar de centrale delen van de
slenk. De meeste oerstroomdalen uit de laatste ijstijd
en de later hierin gevormde beken zoals de Leij, hebben hierdoor een zuidwest-noordoost oriëntatie. Deze
rivierstromen voerden veel materiaal af dat in de lagergelegen Roerdalslenk afgezet werd. Ook de wind
speelde hierbij een rol. De dikte van het dekzandpak-
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Aan de noordelijke en zuidelijke rand vlakt dit ietwat
naar beneden af. Ten noorden van Berkel-Enschot bevindt zich een dalvormige laagte, een overblijfsel van
een oud smeltwaterdal, waarin nu de Hemeltjesloop
zijn weg vindt. Deze gaat in Udenhout over in de
Roomleij om in het natuurgebied De Brand uit te monden in de Zandleij. Over de vlakte, die op de topografische kaart ongeveer samenvalt met de aanduiding
Zwaluwenbunders, loopt een waterscheiding. In het
noorden wordt de vlakte afgewaterd en begrensd
door drie op het einde van de middeleeuwen gegraven lopen. De Heikantse loop (vroeger Benedenste
Brug), tussen de Zwaluwsestraat en Quirijnstokstraat
en de Lindse loop (vroeger Middelste brug) tussen de
Quirijnstokstraat en Vijfhuizen. Beide komen ten noorden van Udenhout in de Zandleij. Tussen Kouwenberg,
Vijfhuizen en de Kalverstraat liep ook nog een loop genaamd de Bovenste brug. (Kaart 2.)
In dit gebied bevinden zich enkele vennen die hun oorsprong hebben in de laatste ijstijd. Het Schaapsven is
waarschijnlijk een stroomdalven dat zich bevindt in
de hierboven genoemde dalvormige laagte. Het ligt
ingeklemd tussen het complex van Nedtrain en de
Burgemeester Bechtweg. Verder liggen er twee vennen ten oosten van de Burgemeester Bechtweg, tussen Hazennest-Oost en de Zwaluwsestraat.

Bodemvorming en bodemgebruik
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Kaart 1. Paleografische kaart
omgeving Zwaluwenbunders.
Lichtgeel: welving/
dalflank, okergeel: rug/
plateau, lichtgroen: vlakte,
lichtblauw: dalvormige
laagte, donkerblauw: ven.
Binnen de roodbruine lijn
bevindt zich enkeerdgrond.
De onderbroken horizontale
lijnen duiden op een
leemhoudende bodem. De
zwarte lijn markeert een
geologisch breuk.

ket in het centrale deel van de Roerdalslenk bedraagt
meer dan 50 meter. Op de overgang naar het plateau,
ter hoogte van de bebouwde kom van Tilburg, bedraagt het pakket niet meer dan enkele meters.1
Vanaf het begin van het Holoceen (9.700 v. C.-heden)
kwamen de grootschalige geologische processen tot
rust als gevolg van een snelle klimaatsverbetering,
waardoor het landschap begroeid raakte en bodemvorming op gang kwam. Actieve geologische processen beperkten zich vanaf dan tot de vorming van enkele beekdalen waarin beekjes meanderden en lokale
verstuivingen op de hogere delen als gevolg van overexploitatie door de mens.

De geologie van Nieuwe Warande en
Zwaluwenbunders
Hoe zijn de hiervoor beschreven geologische processen terug te vinden in het hier besproken gebied? Ten
noorden van het spoor en tussen de Zwaluwsestraat
en de Quirijnstokstraat verraden boomkwekerijen de
aanwezigheid van een leemhoudende ondergrond.
De hogere bodemvruchtbaarheid in combinatie met
de capillaire werking van de lemige bodems, zorgt
ervoor dat voldoende vocht wordt vastgehouden, hetgeen zeer bevorderlijk is voor de groei van bomen en
struiken. Op een tot twee meter onder het maaiveld
bevindt zich hier een in dikte variërende leemlaag die
gedurende de laatste ijstijd door smeltwaterstromen
en de wind is afgezet. (Kaart 1.) Daaroverheen is door
de wind in latere tijden een pakket dekzand afgezet,
dat gezorgd heeft voor de nu zo kenmerkende vlakte
die het aanzien van het gebied tot op de dag van vandaag bepaalt.

Vanaf het begin van het Holoceen trad er een definitieve klimaatsverbetering op. Aanvankelijk was er
sprake van naaldbossen zoals we die kennen uit overgangszones naar toendra-achtige gebieden. Later, als
de gemiddelde zomertemperatuur begint op te lopen,
doen de loofbomen hun intrede met als belangrijkste pionier: de berk. Uiteindelijk ontstaat een situatie
met op de hogere, drogere delen van de zandgronden
zomer- en wintereik, iep, berk, grove den en hazelaar en in de lagere delen linde, es en zwarte els. In
de meeste gevallen zullen het vrijwel geheel gesloten
bossen geweest zijn, met hier en daar grazige plekken
die opengehouden werden door elanden, edelhert,
oerrund, ree en wild paard. Door het smelten van de
ijskappen steeg de zeespiegel zeer snel gedurende de
eerste helft van het Holoceen. De grondwaterspiegel
kwam hierdoor ook steeds hoger te liggen. Als gevolg
hiervan trad in de beekdalen en laagtes veenvorming
op. In het hier besproken gebied zal dat vrij beperkt
zijn geweest.
Vanaf 2.500 v. C. gaat de mens in Brabant als landbouwer de bodem steeds intensiever gebruiken. Dit
resulteerde in zogenaamde enkeerdgronden. Dit zijn
gronden met een zwarte bovenlaag van meer dan 50
cm, die ontstonden door het eeuwenlang aanbrengen van (pot)stalbemesting vermengd met heideplaggen, bosstrooisel en ‘mensenaarde’ (menselijke
uitwerpselen). Het accent van deze bemestingsmethode, waarvan het gebruik van heide een integraal
onderdeel uitmaakte, ligt in de achttiende en negentiende eeuw. Aan de randen van het hier besproken
gebied treffen we deze zwarte enkeerdgronden
(esdekken) aan. (Kaart 1.) Centraal in het gebied,

Zwaluwenbunders, de Rauwbraken en de Hemeltjes
treffen we veld- en laarpodzolen aan: gronden die
ontstaan zijn door een eeuwenlang gebruik als heide,
en die pas laat – eind negentiende en begin twintigste
eeuw – omgezet zijn in akker- en weiland.2

verkenningen bij de Zwaluwsestraat, waar zich waarschijnlijk een klein jachtkampje bevond. Naast vuursteenmateriaal is bij De Hemeltjes ook aardewerkmateriaal uit deze periode aangetroffen.4

De eerste menselijke activiteiten.
Rondtrekkende Jager-verzamelaars

Rond 2.500 v. C. doet de landbouw zijn intrede in
Brabant, betrekkelijk laat als we dat vergelijken met
de zandgronden in Noord-Nederland (b.v. Drenthe).
Aan het rondtrekkende bestaan komt een einde, de
vaste verblijfplaats doet zijn intrede. Dit betekent
niet alleen een revolutionaire verandering in het leven van mensen en de verhoudingen tussen mensen
onderling, maar ook in de omgang van de mens met
het hem omringende landschap. Daar waar jager-verzamelaars nauwelijks of helemaal niet het landschap
naar hun hand zetten gaan boeren dat wel degelijk
doen.

Het einde van de ijstijd en de overgang naar het
Holoceen markeert de tijd waarin de mens zijn herintrede doet in het gebied. Aanvankelijk gaat het om
jager-verzamelaars die de rendiertrek volgen en hier
hun zomerkampen opslaan. Een rijk vondstencomplex
bevindt zich rond het Schaapsven. Daar werd onder
andere een zandstenen slijpsteen gevonden om pijlschachten mee glad te schuren. Deze is zo’n 12.000
jaar oud. Ook elders in het gebied zijn pijlpunten en
afslagen van vuursteen gevonden die achterbleven bij
de vervaardiging of reparatie van werktuigen.3
Vanaf ongeveer 10.000 v. C. Is de koude periode definitief voorbij. Het klimaat wordt langzaam vergelijkbaar met dat van nu. Overal in Brabant zullen jachtkampjes geweest zijn, maar op plaatsen waar deze jagers regelmatig terugkomen treffen we tienduizenden
bewerkte vuursteensplintertjes en vuurstenen werktuigen aan zoals pijlpunten, schrapers en (gepolijste)
bijlen. Rond het Schaapsven, aan de Schepersvenweg
en op het terrein van NedTrain moeten grote kampementen geweest zijn in de periode van de midden- en
nieuwe steentijd (Tussen 10.000 en 2.000 v. C.). Dit
valt af te lezen uit de grote hoeveelheden vondsten
die daar gedaan zijn. Losse vondsten van vuurstenen voorwerpen uit de laatste periode van de nieuwe
steentijd (5.000–2.000 v. C.) zijn gedaan tijdens veld-

Een selectie van de
vuurstenen werktuigen uit
het laat-paleolithicum en
mesolithicum, gevonden
op vindplaats B bij het
Schaapsven (schaal 1:1).
(L. Meurkens (red.),
Nederzettingen uit het
mesolithicum, neolithicum en
de bronstijd in Loven-Noord,
gemeente Tilburg,
Leiden, 2015,
Archol Rapport 163)

Boeren vestigen zich in het gebied

Men zocht de hoger gelegen dekzandruggen op om
zich te vestigen en op bescheiden schaal aan akkerbouw te doen. Peulvruchten en granen als spelt, eenkoorn en emmertarwe werden verbouwd op de kleine
akkertjes. Een zeer belangrijk onderdeel van het
menu bleef vlees. Alhoewel het aanvankelijk nog via
de jacht op tafel terechtkwam, gaat het steeds meer
komen van gedomesticeerde dieren als varkens, runderen, geiten en schapen. Vee werd gehoed in de nog
alom aanwezige bossen, wat verder weg van de nederzettingen. Bossen werden ontgonnen ten behoeve
van graasgronden en steeds nieuwe akkers. Na verloop van tijd waren de akkers, die niet of nauwelijks
bemest werden, uitgeput, waarna ze verlaten werden. Verderop had dan een nieuwe ontginning plaats
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is de oudst bekende huisplattegrond uit de omgeving
van Tilburg.6
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Zandstenen slijpsteen
uit de midden steentijd
om pijlschachten glad te
schuren, gevonden bij het
Schaapsven in Enschot.

en werd er een nieuwe boerderij gebouwd. Op deze
manier verplaatsten de nederzettingen zich door de
meest vruchtbare delen van het landschap. De hierdoor ontstane open plekken in het landschap werden
begraasd door vee.

Huisplattegrond van een
groot woonstalhuis uit de
midden-bronstijd (circa
1500 v. C), blootgelegd
bij de aanleg van het
retentiebekken aan de
Rauwbrakenweg.

Een nieuw struikje doet rond 2.000 v. C., aan het begin van de bronstijd (2.000-800 v. C.) zijn intrede: de
heide. Pollendiagrammen laten steeds meer heidepollen zien, hetgeen wijst op een steeds opener worden
van het landschap en het verdwijnen van de dichte
oerbossen.5 Een verandering die in het hier beschreven gebied ook zal hebben plaats gevonden temeer
daar aan de randen sporen zijn gevonden van nederzettingen. Op het terrein van NedTrain, op een kleine
dekzandrug, is een huisplattegrond met kuilen en veel
aardewerk aangetroffen uit ongeveer 2.500 v. C. Dit

Verder zijn er zijn er twee vindplaatsen die duiden op
bewoning in de bronstijd (2.000-800 v. C.), een zekere en een vermoedelijke. De zekere bevindt zich
aan de Rauwbrakenweg op de plek waar nu het retentiebekken ligt. Hier werden in 2010 de paalsporen
gevonden van een woonstalhuis dat 23 bij 65 meter
mat. Er werden ook een aantal spiekers (graanschuren) en enkele kuilen aangetroffen. Verder werden er
sporen van nog zeker twee andere huisplattegronden
aangetroffen inclusief (tenminste) één crematiegraf.
Het gaat hier niet om een grote grafheuvel maar een
kleintje, waarvan de ronde greppels die deze omcirkelden zijn teruggevonden. Iets verderop werd in het
wegcunet van het fietspad dat uitkomt op De Kraan
een vierde huisplattegrond aangetroffen, stammend
uit dezelfde periode.7 Een 200 meter naar het noorden, langs de Rauwbrakenweg, werd in december
2018 een klein grafveldcomplex uit de midden-bronstijd (1.800-1.100 v. C.) blootgelegd.
In het noorden van het hier besproken gebied, ter
hoogte van het gehucht Kouwenberg bevindt zich een
vermoedelijke vindplaats uit de brons- of ijzertijdtijd.
Op het einde van de middeleeuwen is hier sprake van
het toponiem ‘Pottenberch’, wat zou kunnen duiden
op een prehistorische grafheuvel. Op de kaart van
Diederik Zijnen uit 1760 zijn tussen de Kouwenberg
en de Heikantse Molen tien ‘bergjes’ zichtbaar in een
verder vlak landschap. (Kaart 3.) Deze ‘bergjes’ zouden weleens grafheuvels uit de brons- of ijzertijd kunnen zijn, zoals Zijnen die ook op zijn kaart intekent op
de Rechte heide onder Goirle, daar genaamd: ‘de vijf
bergjes’.8 Deze zijn nu in gereconstrueerde vorm nog
steeds te bewonderen.
Qua bewoning is er in de daaropvolgende perioden
van de ijzertijd (800-50 v. C.) en de Romeinse tijd (50
v. C.-400 n. C.) in het hier besproken gebied weinig te
melden, behoudens de vondst van fragmenten ijzertijdaardewerk in het gebied van De Hemeltjes. Toch
is hier wel degelijk sprake van menselijke activiteit.
Hierboven kwam reeds de dekzandrug tussen Tilburg
en Oisterwijk ter sprake, met een aftakking naar
Berkel-Enschot en Udenhout. Hier zijn uit alle hiervoor
beschreven periodes sporen van nederzettingen en
andere overblijfselen van menselijke activiteit gevonden. Zo ook uit de Romeinse tijd.
De bevolking neemt in deze periode toe. Het Romeinse
bestuur zorgt ervoor dat landbouw, ambacht en handel in onze streken een enorme bloei doormaken.
Ook in onze streken doet de Pax Romana zijn werk.
Nederzettingen werden uitgebreid en worden min of
meer permanent. Landbouwopbrengsten namen toe
door een efficiënter gebruik van mest. Het vee werd
‘s nachts binnengehouden in een ‘verdiepte potstal’ waar de mest werd opgevangen. Vermengd met
strooisel en maaisel dat men van de hei en uit de bossen haalde werd de mest dan verspreid over de ak-

waarop Berkel-Enschot zich bevindt, duiden daarop.
Het bos kan zich nu weer grotendeels herstellen ten
koste van het areaal heide. Dat bos zal op de lagere
gedeelten van het hier beschreven gebied moerasbos
of broekbos geweest zijn, en op de iets drogere en lemige zandgronden zoals de Zwaluwenbunders open
eiken-berkenbos.

Toenemende bevolking en ontginningen.

Kaart 2. Waterlopen in
de Zwaluwenbunders.
Topografische kaart 2016.
Schaal 1:25.000.
A Bovenste Brug (bovenloop
van de Zandleij),
B Lindse loop (Middelste
Brug),
C Moerse loop,
D Heikantse loop (Bovenste
Brug),
E Kasteelloop (voortzetting
van D),
F Hemeltjesloop.

kertjes Zo’n heidegebied waar overdag het vee werd
gehoed waren De Hemeltjes en de Zwaluwenbunders.
Wellicht dat ook bouw- en brandhout er gekapt werd
en dat plaggen of riet, dat zich rond de vennen en in
lagere delen van bijv. de Rauwbraken bevond, als
dakbedekking gediend hebben. Wat zeker gebruikt is,
was de alom aanwezige leem, o.a. voor het dichtsmeren van de gevlochten wanden van de boerderijen.
Het zal duidelijk zijn dat al die kleine nederzettingen
in dit gebied, we praten over twee tot vier boerderijen,
niet geïsoleerd waren. Lokaal zullen ze door een stelsel van paden met elkaar verbonden zijn. Regionaal
en interregionaal zullen doorgaande wegen de communicatie en handel tussen gebieden mogelijk gemaakt hebben. Deze doorgaande wegen volgden,
waar mogelijk, de hogere delen in het landschap. Zo’n
verbindingsweg liep in de Romeinse tijd van Alphen
naar Doeveren aan de Maas. Deze weg liep over de
Heuvel in Tilburg, boog dan af naar het noorden om
via de Enschotsebaan, De Kraan, Waalwijksebaan
en Houtsestraat door te steken naar Baardwijk en
Doeveren, waar men de rivier over kon. Hier ter
plaatse sprak men tot in de zeventiende eeuw van de
Hollandseweg.

Het oerbos keert terug
Aan het einde van de tweede eeuw beginnen steeds
vaker gewapende Germaanse groepen de Rijn over
te steken op zoek naar buit in het Brabantse gebied.
Tegen het einde van de derde en het begin van de
vierde eeuw is de situatie zodanig dat de Romeinen de
Rijngrens opgeven en de Romeinse organisatie verdwijnt. De toegenomen onveiligheid is een van de oorzaken van het drastisch teruglopen van de bevolking.
Nederzettingen krimpen of worden verlaten. Het hier
besproken gebied wordt echter niet geheel verlaten.
Nederzettingssporen, gevonden op de dekzandrug

In de loop van de vroege middeleeuwen (500–1.000)
neemt onder andere door de vestiging van Frankische
kolonisatoren, de bevolking weer langzaam toe
en vinden er in het ontstane boslandschap nieuwe
ontginningen plaats. Archeologische vondsten in
Heukelom en Berkel duiden daar op. In deze periode
duikt ook de oudst bekende vermelding van de naam
Tilburg op. In 709 wordt er te Tiliburgis een akte opgemaakt waarbij hoeven in Alphen aan Sint Willibrord
worden geschonken door de Frankische grootgrondbezitter Engelbert. Over de herkomst van de naam
bestaat discussie. Waarschijnlijk heeft het woorddeel
‘til’ betrekking op het Frankische woord ‘tilli’ dat zoveel als: ‘nieuw gewonnen land, ontginning’ betekent.
Met ‘burgis’ zou dan een woonplaats of nederzetting
aangeduid kunnen worden.
Met het toenemen van de bevolking worden nieuwe
ontginningen interessant om de voedselproductie
op te voeren. In het noorden van het hier besproken
gebied vinden waarschijnlijk in de elfde eeuw ontginningen plaats in een verder nog maagdelijk bos. Deze
ontginningen, aangeduid als einzelhöfe, goederen die
in de opdracht van kloosters of adellijke grootgrondbezitters werden uitgegeven, waren de voorlopers
van de huidige gehuchten Kouwenberg en Vijfhuizen.
Het woorddeel ‘berg’ in Kouwenberg duidt op een
wat hogere en dus drogere ligging. Waarschijnlijk is
dit het goed ‘te Coudenberg’. Dit goed wordt in 1380
omschreven als liggende te midden van heidevelden.
Het bestanddeel ‘Couden’ in de naam van deze ontginningshoeve duidt op de geïsoleerde ligging. Iets ten
oosten hiervan lag ook nog een goed genaamd ‘den
Haenbergh’. Waarschijnlijk was dit goed de voorloper
van het latere Vijfhuizen. In 1420 heette het hier al
‘die vijf huse’. Ook hier bevindt zich een leemlaag in
de ondergrond, waardoor de afwatering waarschijnlijk wat problematisch was. Verdere ontginningen ten
behoeve van de akkerbouw waren alleen maar mogelijk als iets gedaan werd aan de ontwatering van het
gebied. Daartoe werden waarschijnlijk al in de late
Middeleeuwen de hierboven genoemde waterlopen
gegraven.

Ontstaan van ‘de Gemeint’
Van het grootste belang voor het functioneren van
deze kleine gemeenschappen waren de gemeenschappelijke gronden, ook wel aangeduid als ‘gemene
gronden’ of ‘gemeint’. Hiertoe behoorden de gebieden
die geen particuliere eeuwigdurende erfelijke gerechtigde hadden. Het ging om de onontgonnen wildernis, maar ook om de meeste wegen en onbebouwde
ruimten. Al deze gronden vielen aan de heer van het
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gebaggerde materiaal ofwel als brandstof (na opgedroogd te zijn: ‘droge klot’) ofwel als meststof (‘natte
klot’) op de akkers gebruikt werd.
Daar waar geschikte leem in het gebied dicht aan
de oppervlakte zat werd deze afgegraven en met
stro(schaafsel) verwerkt tot vulmateriaal om gevlochten wanden mee af te smeren. Vanaf de late middeleeuwen werden er in Tilburg veldovens gebouwd om
van de leem stenen te bakken. Uit het begin van de
achttiende eeuw stammen meldingen van steenovens
aan de Heikant en in de Rauwbraken.
Ter aanvulling van het eiwitarme dieet van de gemiddelde middeleeuwer zal er ongetwijfeld op klein wild
gejaagd (recht van de Heer) of gestroopt (de gewone
man) zijn in de ‘gemeint’.
Incidenteel werden stukken van de hei vrijgemaakt
van begroeiing, omgezet en ingezaaid met rogge. Dit
gebeurde dan voor enkele jaren, waarna de grond, als
deze uitgeput was, weer braak kwam te liggen. Deze
landbouwmethode werd ‘rauwbraken’ genoemd.

Het verdwijnen van ‘de Gemeint’

Kaart 3. Fragment van de
kaart van Diederik Zijnen
van de heerlijkheid Tilburg
en Goirle uit 1760. (Coll.
Regionaal Archief Tilburg)
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gebied. Dat was in de middeleeuwen de hertog van
Brabant. In 1329 gaf Hertog Jan III aan de ingezetenen van Tilburg en Goirle de gemene gronden in eeuwigdurend gebruik.9 Tegen een vergoeding konden
de ingezetenen gebruik maken van deze gronden.
De noordzijde van het hier besproken gebied met
de buurtschappen Heikant, Rugdijk, Kouwenberg,
Vijfhuizen en Quirijnstok bestond voor een groot deel
uit ‘gemeint’ en werd in de late middeleeuwen aangeduid als ‘de Heydsijde’ (Heikant).
Een middeleeuwse grootgrondbezitter die in het
Tilburgse en Udenhout veel grond in haar bezit had
was de abdij van Tongerlo. Deze bezat in Tilburg ook
een grote pachthoeve, de Tongerlose hoef. Het westelijke gedeelte van de ‘gemeint’ werd toentertijd aangeduid als ‘die Rubraeken’ (1423). Voor de hoeven,
gelegen aan de randen van het hier besproken gebied,
was tot ver na de Middeleeuwen het gebruik van de
gemene gronden de enige manier om een bedrijfsvoering mogelijk te maken. Hier werden runderen, schapen en geiten geweid en in het najaar varkens gemast
(eikels gevoerd). Het bouw- en geriefhout kwam er
vandaan. Er werden plaggen gestoken, en heide- en
bosstrooisel verzameld om te worden vermengd met
dierlijke mest, dat weer op de akkertjes terechtkwam.
In de zomer stonden er korven met bijenvolkeren, die
verantwoordelijk waren voor de productie van honing,
de enige beschikbare zoetstof, voordat in de zeventiende en achttiende eeuw rietsuiker en suikerbieten
geïntroduceerd werden.
De vennen en laagtes in het gebied die dichtgroeiden
met veenmos, riet en opschietende wilgen en berken
werden van tijd tot tijd leeggeschept waarbij het uit-

Het zal duidelijk zijn dat het voor de kleine keuterboer
in de middeleeuwen onmogelijk was om zijn bedoening draaiende te houden zonder de nabijheid en de
beschikbaarheid van de opbrengsten van de gemene
gronden. Groot waren de protesten dan ook toen na
de middeleeuwen steeds meer grotere en kleinere
stukken van de ‘gemeint’ in handen kwamen van kapitaalkrachtige privépersonen die hun aangekochte
stuk als zodanig gingen exploiteren. Vooral na de
Vrede van Munster in 1648 toen de Staten-Generaal
de rechten over het beheer van de ‘gemeint’ van de
hertog overnam, nam de privatisering een hoge
vlucht.
In 1757 kocht een van de laatste heren van Tilburg,
Gijsbertus van Hogendorp van Hofwegen, twintig
hectare woeste grond in de Rauwbraken om daar een
vierkant bosperceel, doorsneden door kaarsrechte
drijflanen, op aan te leggen, waarop hij ‘private jacht’
kon uitoefenen. Hij noemde dit de Nieuwe Warande,
om zich te onderscheiden van zijn voorganger Willem
van Hessen-Kassel, die in 1712 aan de westkant van
Tilburg de Oude Warande had laten aanleggen.
In de Franse tijd (1795–1813) verloor de adel zijn
rechten en ging het beheer over de gemene gronden
over op de nieuwgevormde administratieve eenheden: de gemeenten. In veel gevallen ging de ‘gemeint’
in de verkoop. Zo ook in Tilburg, Berkel-Enschot en
Udenhout. De kadastrale Minuutkaart van 1832 laat
het hier besproken gebied zien als volledig verkaveld
en in privé-eigendom.10

Ontwikkelingen in de negentiende en
twintigste eeuw
Kijkend naar de kadastrale kaart van 1832 bestaat
het grootste gedeelte van het gebied nog uit heide en
bossen met schaarhout (hakhout). Behoudens een
aaneengesloten akkercomplex, de Riddershof, tref-

De toepassing van thomasslakkenmeel en kalizout
maakte het mogelijk om in versneld tempo de bodemvruchtbaarheid van de woeste grond te verhogen. Stikstof in de vorm van kunstmest was voor de
gewone boer aanvankelijk echter nog te duur, en ook
het gebrek aan organische mest zette nog een rem op
de opbrengsten van de nieuw ontgonnen percelen. Op
beperkte schaal werd door boeren tot na de Tweede
Wereldoorlog nog gebruik gemaakt van ‘huiskesmest’. Menselijke beer werd dan opgehaald in Tilburg
bij die huizen die nog niet aangesloten waren op het
riool, om op het ontgonnen land uitgespreid te worden.11

Uitsnede uit de kaart van
Diederik Zijnen, 1760. (Coll.
Regionaal Archief Tilburg)

Kaart 4. Aan het eind van de
negentiende eeuw bestond
het hier besproken gebied
nog grotendeels uit
woeste grond.
Topografische kaart 1894.

fen we slechts weinig tot weiland of akker ontgonnen
percelen aan. Met uitzondering van een gedeelte, behorend tot de voormalige gemeente Berkel-Enschot,
ten zuiden van het Riddershofpad, toentertijd bekend
onder de naam: ‘De Heijackers’.
Het aandeel weiland en akkerland neemt in de negentiende eeuw steeds meer toe ten koste van de heide.
Vanaf 1850 wordt er meer naaldhout aangeplant dat
in de huizenbouw en in de opkomende mijnbouw als
stuthout goed bruikbaar is. Het grondgebruik wordt
steeds intensiever. Steeds meer heide wordt omgezet
in cultuurgrond. Als gevolg van de natte omstandigheden in grote delen van het gebied wordt dit vooral
weiland. Toch kan het hier beschreven gebied op het
einde van de negentiende eeuw nog beschreven worden als grotendeels bestaande uit ‘woeste gronden’.
(Kaart 4.)

De laatste heide, gelegen in de Zwaluwenbunders tegen de Waalwijkseweg, wordt in cultuur gebracht in
de jaren twintig van de twintigste eeuw.
Na de Eerste Wereldoorlog is in Nederland en dus ook
in Tilburg de werkloosheid nog erg groot. Het systeem
van werkverschaffing dat tijdens de oorlog in vele
gemeenten is opgestart om werklozen aan een minimaal inkomen te helpen, wordt dan ook voortgezet.
Het Wilhelminakanaal (deels) en de Piushaven zijn in
dit kader in deze periode (1920–1923) gegraven. Ook
particulieren konden van deze werkverschaffingspoule gebruik maken om op een goedkope manier aan
dagloners te komen, bijvoorbeeld voor de ontginning
van heide. In 1920 kopen de boeren van Balkom, van
Roessel en Bertens, bij elkaar een kleine 27.5 ha. heide in de Zwaluwenbunders van Stevens, eigenaar van
de steenfabriek Stevens & Co.
Met behulp van goedkope Tilburgse dagloners uit het
werkverschaffingsproject ontginnen zij geleidelijk de
door hen gekochte percelen. Eerst werden de percelen houtvrij gemaakt en daarna met een zware ploeg,
getrokken door een span van drie paarden, omgezet.
De dagloners werden dan ingezet om het terrein te
egaliseren en laagtes (vennen) op te vullen. Schop en
kruiwagen waren daarbij de belangrijkste hulpmiddelen. In deze periode worden ook de nu nog aanwezige
betonnen putten geslagen.
Na de Tweede Wereldoorlog wordt er door boeren in
het gebied regelmatig grond geruild en door het stoppen van boeren ontstaan de betrekkelijk grote aaneengesloten percelen die het gebied nu kenmerken.
In 1970 worden in samenwerking met het waterschap
sloten uitgediept en nieuwe sloten gegraven om zodoende de ontwatering van het gebied te bevorderen.12
In het zuidelijk gedeelte van het gebied, op het grondgebied van de voormalige gemeente Berkel-Enschot,
heeft in 1964 een vrijwillige ruilverkaveling plaats
in het gebied van De Hemeltjes ten oosten van De
Kraan. In 1983 volgt het gebied ten westen van De
Kraan. Daarbij worden een groot aantal van de eiken,
die nog over waren van de vroegere perceelrandbegroeiing, gerooid. Verder wordt de Hemeltjesloop uitgediept, worden nieuwe afvoersloten gegraven en de
lagergelegen gedeelten 80 cm. diepgeploegd waarbij
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Rond 1908 kopen
Willem Versteijnen en
Antoon Robben een
perceel mast en heide
nabij de Quirijstokstraat.
In samenwerking met de
Nederlandse Heidemij werd
dit ontgonnen. Op de foto
staan beide ontginners met
hun respectievelijke families
achter een span trekossen
die ‘mastepinnen’ of wortels
moesten uitploegen. (‘t
Schoor heemcentrum voor
Udenhout en Biezenmortel;
collectie wijlen Ton Robben)

50

Steenfabrieken met
spoorlijnen naar
de leemkuilen.
Topografische kaart 1934.
C = steenfabriek van
Claesen,
S = steenfabriek van
Stevens,
1 = smalspoor van Claesen
naar de leemputten.
2 = smalspoor van Stevens
naar de leemputten.
K = de huidige Kapitein
Nemostraat,
N = de huidige
Nautilusstraat,
E = Enschotsebaan.

de ondergrondse leemlaag opengescheurd wordt,
teneinde een betere ontwatering mogelijk te maken.
Verder werden laagtes dichtgeschoven13. In dit gedeelte heeft de komende jaren de ontwikkeling van de
Nieuwe Warande deelplan II plaats.

Stenen
De leem die op grote schaal aanwezig is in de ondergrond van het hier besproken gebied was als bouwmateriaal in het verleden zeer interessant. Van de eerste boeren die zich in de steentijd hier vestigden tot de
sluiting van de laatste steenfabrieken in Tilburg in de
jaren zestig van de vorige eeuw werd er volop gebruik
gemaakt van deze bodemschat.

Zoals eerder genoemd, worden er in het Tilburgse
vanaf de vijftiende eeuw stenen gebakken. Tot ver
in de negentiende eeuw gebeurde dat in de open
lucht. Daar waar geschikte leem, hier bekend onder
de naam ‘blauwe leem’, werd gevonden, werd deze
afgegraven en tot stenen gevormd, gedroogd en in
eenvoudige veldovens (meilers) gebakken. Ter plekke
werd de grondstof afgegraven en als deze na een of
enkele seizoenen op was, ging men elders opnieuw
aan de slag.
Bij de archeologische veldverkenning ten behoeve van
de Nieuwe Warande deelplan I, tussen de wegen De
Kraan en De Hemeltjes, werden de restanten van een
veldoven en de daarbij horende leemput gevonden
die daar in de eerste helft van de negentiende eeuw
(circa 1830) in gebruik moet zijn geweest. Het zal hier
gegaan zijn om een oven die een of twee seizoenen
gedraaid heeft en stenen produceerde voor lokaal gebruik.14
Vanaf het einde van de negentiende eeuw gaan er op
een meer industriële schaal stenen gebakken worden.
In de directe omgeving start Leo Swagemakers ‘de
Berkelse steenfabriek’ en in Udenhout begonnen zowel de gebroeders Weijers als Lambertus de Rooij een
steenfabriek.
Interessant voor ons zijn de steenfabrieken Claesen
& Co, opgericht in 1895 en Stevens & Co, opgericht
in 1896. De steenbakkerijen waren gevestigd in de
Rauwbraken, langs het Wilhelminakanaal en dichtbij
het wingebied van de grondstof; een lokaal aanwezige
leemlaag die zich prima leende voor het bakken van
stenen. De gegraven leemputten bevonden zich ten
noorden en ten oosten van de fabrieken en ten zuiden
van de Nieuwe Warande.
Door de uitbreidingsplannen van de gemeente Tilburg

die in de jaren vijftig steeds meer vorm kregen, kwamen beide bedrijven in het nauw. Claesen koos als
eerste in 1963 eieren voor zijn geld en verkocht het
bedrijf. De overdracht aan de gemeente van de fabriek
en de gronden van Stevens, verloopt wat moeizamer.
Na jarenlang gehakketak tussen eigenaar en de gemeente, wordt er in 1965 overgegaan tot onteigening.
Daarna kon de gemeente aan de slag met de inrichting van het huidige industrieterrein Loven die het
grootste gedeelte van de Rauwbraken opslokte.
Alleen het bosje ten oosten van de Burgemeester
Bechtweg, tussen deze weg en de Rauwbrakenweg
herinnert nog aan een gebied dat eens bezaaid was
met leemputten, bosjes, heide en kleine percelen
gras- en bouwland, waar de natuur verder min of
meer vrij haar gang kon gaan.

Slot
Samenvattend kan gesteld worden dat wij hier te maken hebben met een cultuurhistorisch en geologisch
zeer interessant en open gebied, met veel natuurontwikkelingspotentie, ingesloten tussen de bebouwde
omgeving van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout.
Dit gebied verdient het daarom om open te blijven en
zo aan de toekomstige bewoner en bezoeker de mogelijkheid te bieden om iets van zijn historie te beleven.
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Een opmerkelijk onderwijzer:
Johannes Heer 1807-1859
Henk van Doremalen*
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C. J. Weijters (1894-1988).
(Coll. Ronald Peeters)

Een van de meest opmerkelijke onderwijzers
aan een openbare school in de negentiende
eeuw was Johannes Heer. Hij is op 26 maart
1807 in Den Haag geboren en op 5 maart
1859 in Tilburg overleden. Hij heeft een opvallende rol gespeeld in de verbetering van
het onderwijs in Tilburg.

Johannes Heer zorgde al snel voor een nieuw schoolgebouw en breidde dat uit, waardoor het aantal leerlingen fors toenam. Hij introduceerde openbare prijsuitreikingen aan zijn school, de Openbare School in
de wijk Kerk, waarvan hij de bovenmeester was. Bij
het initiatief voor de oprichting van zondagsscholen
speelt hij een essentiële rol. Maar ook bij het opleiden
van onderwijzers, waaronder de zusters en toekomstige fraters, is hij van groot, zo niet doorslaggevend
belang geweest. Hij is er tussen 1835 en 1859 verantwoordelijk voor dat het openbaar onderwijs in Tilburg
in een gunstig daglicht stond. Joannes Zwijsen, de
pastoor van het Heike en latere (aarts)bisschop, heeft
op onderwijsgebied veel aan deze Johannes Heer te
danken. Toch heeft deze Johan Heer in de geschiedschrijving niet de blijvende aandacht gekregen die hij
feitelijk verdient. Daar handelt dit artikel over.

Weijters en Rooms Leven
Over deze Johannes Heer is al het nodige geschreven, vooral in de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw door Cees Weijters (1894-1988). Als ijverig
archiefvorser naar onder meer de geschiedenis van
het onderwijs had hij oog voor de bijzondere betekenis van Johannes Heegemeentebestuur. Hij schreef
medio jaren zestig in het katholieke weekblad van
het dekenaat Tilburg, Rooms Leven, maar liefst acht
flinke artikelen over deze opmerkelijke onderwijzer. In
de collectie Weijters bevinden zich ook allerlei aantekeningen over bronnen waarin Heer ter sprake komt:
gemeenteverslagen, verslagen van de commissie voor
het lager onderwijs, correspondentie van en met de
provinciale schoolopzichters, brieven aan de gouverneur van de provincie Noord-Brabant en aan de minister van Binnenlandse Zaken die zich destijds met
onderwijs bezighield. Maar ook brieven van Johannes
Heer aan burgemeester en wethouders en zelfs een
verzoek aan de koning om zijn werk te ondersteunen.
En enkele knipsels over Heer die vermoedelijk afkomstig zijn van frater D. Simons, waar Weijters contact
mee had. Het zijn – naast literatuur – in belangrijke
mate deze gegevens die ik voor dit artikel gebruikt
heb. Het artikel is een bijproduct is van mijn onderzoek naar het openbaar onderwijs in Tilburg en omgeving. Ik wil de rol van Johannes Heer, meester aan
de openbare school Kerk, nog eens benadrukken. Zijn
betekenis voor de bovengenoemde zaken is wellicht
toch wat groter dan gedacht is. De egards over het
lager onderwijs die altijd naar Zwijsen en de fraters
gaan, horen wellicht toch wat meer bij Johannes Heer
dan altijd werd gedacht.

Openbaar maar wel katholiek
Twee eeuwen protestantse overheersing hadden
Tilburg niet gereformeerd gemaakt, maar wel was
het onderwijs lange tijd in handen van protestantse
schoolmeesters die als taak hadden om het ‘ware
geloof’ over te brengen. In al die jaren werd op alle
mogelijke manieren getracht het onderwijs in Tilburg
toch katholiek te houden. Officieel bleef het echter in
protestantse handen, al gingen scherpe kantjes, zoals
het doceren van de Heidelbergse Cathechismus, er in
de loop der jaren vanaf. De onderwijswetten aan het
begin van de negentiende eeuw brachten niet echt
verandering, omdat de protestantse invloed daarop
groot was. Wel kwam de taak van bovenmeester op
de vier openbare scholen van Tilburg, die van Kerk,

schoolmeester in Beek bij Breda op een school met
140 leerlingen.

Examen in de Gouden Leeuw

Hanschrift van Johannes
Heer, 1836. (Coll. Regionaal
Archief Tilburg)

Korvel, Veldhoven en Heikant, geleidelijk aan toe aan
katholieke onderwijzers. In 1817 verdween de laatste
protestantse bovenmeester. Het probleem van het geloof dat later in de negentiende eeuw zo veel nadruk
zou krijgen, was daar deels mee opgelost.

Verwaarlozing
Een ander probleem was dat het Tilburgse gemeentebestuur slechts sporadisch geld uittrok om de scholen
te verbeteren, zodat die gaandeweg de eerste decennia van de negentiende eeuw in desolate toestand
verkeerden. En dan was er de ouderdom van de vier
meesters, die over beperkte capaciteiten beschikten
omdat een heuse bevoegdheid bij hun aanstelling nog
niet verplicht was. Het geringe salaris en het ontbreken van een pensioen betekende dat ondanks allerlei
gebreken de meesters op hun post bleven. Door die
zaken werden de openbare scholen in 1829 als ‘gebrekkig’ betiteld. Met geloof, zoals wel is gesuggereerd, had dat niets te maken. Het beeld veranderde
toen Johannes Heer de stokoude, drankzuchtige
meester Smulders kwam vervangen.

Onderwijzer Johannes Heer
Wie was deze Johannes Heer, die in Tilburg bekend
kwam te staan als ‘meester Heeren’? Al op zeer jonge
leeftijd verloor hij zijn vader die horlogemaker was.
Het betekende dat hij voor onderwijs op de stadsschool voor armen en minvermogenden in Den Haag
terechtkwam. Daar was in 1817 meester Adrianus van
Brink als schoolhoofd benoemd. Iemand met grote betrokkenheid bij de onderwijsvernieuwing (beter klassikaal onderwijs) in die dagen. Een groot geluk voor
Heer, want het betekende dat hij als oud-leerling na
schooltijd bij Van Brink terecht kon voor een opleiding
tot kwekeling. Op 16 oktober 1823 slaagde hij voor
het examen onderwijzer vierde rang. Hij was toen 16
jaar. Twee jaar later slaagde hij voor de derde rang. Hij
werkte destijds als ondermeester aan de grote school
van meester Van Brink. Op 22 april 1829 slaagde
Heer voor het examen tweede rang. Daarmee kwam
de mogelijkheid om als zelfstandig schoolhouder een
functie te zoeken. Hij werd op 15 september 1830

In september 1834 solliciteerde Heer op de hoofdschool in Tilburg, een functie die vacant geworden
was door het overlijden van Hendrik Smulders in juli
1834. Hij was een van de dertien kandidaten die zich
uit heel het land aangemeld hadden. Zeven van hen
waren op 15 december 1834 aanwezig in de Gouden
Leeuw bij Donders op de Markt om een vergelijkend
examen te doen, dat een hele lange dag duurde. Het
lijkt tegenstrijdig met de moeilijke inkomenspositie
en de slechte staat van het lager onderwijs in Tilburg,
maar wellicht was de gedachte dat meer leerlingen
en het geven van privélessen (huisonderwijs) het inkomen kon aanvullen. Bovendien was Tilburg een
in belang toenemende stad. In een schrijven aan de
gouverneur van Noord-Brabant over dit examen komt
naar voren dat het niveau van de kandidaten relatief
hoog was. Een van de kandidaten schreef later nog
een brief om aan te tonen dat hij de positie toch eigenlijk had moeten krijgen. Bovenmeester van de
openbare school Kerk aan de Markt bleek een gewilde
positie.

Merkwaardige procedure
Er was iets merkwaardigs met de procedure. Het gemeentebestuur gaf aan het einde van de lange examendag de voorkeur aan J. Schuylenburgh die maar
liefst drie vreemde talen beheerste. Hij zou later ook
benoemd worden aan de zogeheten Franse school.
De in de raad aanwezige fabrikanten vonden dat
taalaspect van belang voor hun zonen, maar het algemeen belang van het volksonderwijs was er minder
mee gediend. Opvallend is dat Schuylenburgh wel
ervaring had met huisonderwijs, maar niet met het
lesgeven aan een grote klas, laat staan het leiden van
een school. De conclusie dat de aanwezige raadsleden hier het eigen belang voor het algemeen belang
van goed onderwijs lieten gaan is gerechtvaardigd.
Schoolopziener Spoor weigerde dan ook met het besluit van het bestuur mee te gaan en vertrok zonder
zijn handtekening te plaatsen.

Heer wordt benoemd
Het verwijt kwam al snel dat deze J. Spoor die protestants was, de katholieke belangen dwarsboomde.
Onder meer pastoor Joannes Zwijsen was deze mening toegedaan. In een schrijven aan de minister van
Binnenlandse Zaken gaf Spoor de voorkeur aan J.
Heer, die het examen overigens ook prima had gemaakt, maar niet over de talenkennis beschikte van
Schuylenburgh. Wel had Heer ervaring met het leiden
van een school. Bovendien wist hij zich gesteund vanuit Den Haag waar een schoolopzichter zich hem als
een buitengewoon goed ondermeester op de school
bij Van Brink herinnerde. Op 22 januari 1835 werd
Heer benoemd. Met zijn zus Justina (Heer was en
bleef ongehuwd) kwam hij in Tilburg wonen. Op 16
maart nam hij de leiding van de school op zich ondersteund door één ondermeester: Adriaan Bierens, die
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zo lang had waargenomen. De school telde toen 190
leerlingen.
Al snel werd duidelijk dat Tilburg met de toen 27-jarige Heer iemand had binnengehaald die grote betekenis zou krijgen voor het lager onderwijs in de stad.

Zwijsen wijzigt zijn mening
In de eerste plaats lag Heer na aanvankelijke aarzeling, omdat de protestantse schoolopzichter Spoor
van de Tilburgse voorkeur was afgeweken, buitengewoon goed bij pastoor Zwijsen. Die ontdekte dat de
nieuwe schoolmeester niet alleen de nodige kwaliteiten bezat en orde en kennis bracht op de verwaarloosde school. Heer was ook nog eens buitengewoon
gelovig en begon en eindigde de lessen met gebed en
overhoorde de catechismus. Feitelijk geen taak binnen de openbare school. Ook was hij elke ochtend
voor de lessen in de kerk te vinden. Toen Zwijsen in
1837 de Kruisweg (de lijdensweg van Christus) in zijn
kerk opende, was Heer daar op vrijdagavond met zijn
ondermeesters steeds te vinden. Zwijsen zou nog
meer profijt hebben van deze energieke onderwijzer.
Eerst maken we hier even een uitstapje in de tijd om
het katholieke karakter van Johannes Heer nader te
duiden in een opmerkelijke affaire.

Heer contra Elise van Calcar
Zijn principiële katholicisme bracht hem in geweer
tegen de destijds fameuze schrijfster Elise van Calcar
die bij haar bezoek aan Tilburg in 1850 lovend was
geweest over de school van Heer, die toen de nodige faam genoot. Maar de protestantse schrijfster
had zich nogal grievend uitgelaten over de school
van de nonnen en met name over de Mariaverering.
Van Calcar beschouwde de verering van een ‘aangekleed poppetje’ (een Mariabeeldje) geheel volgens
haar protestantse opvattingen als kwalijk en schreef
er denigrerend over. De (veel geciteerde) publicatie
Tilburgsche Mijmeringen van Elise van Calcar dateerde uit 1851. Heer schreef er een ingezonden brief
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over aan de Noordbrabanter, de Bossche krant die
ook in Tilburg in die jaren werd gelezen, waarin hij de
‘laster en hoon’ van mevrouw Van Calcar van zijn H.
Katholieke Geloof veroordeelde. Dat hij dit als schoolmeester van een openbare school openlijk deed moet
in die jaren opmerkelijk zijn geweest.
Dat Joannes Zwijsen, die van pastoor van het Heike,
opklom tot bisschop en zelfs aartsbisschop en alom
bekend staat als voorvechter van het katholieke onderwijs zeer ingenomen was met deze katholieke onderwijzer van de openbare school Kerk komt op meerdere plaatsen tot uiting, zoals we verderop zullen zien.

Een nieuwe school
Dan het onderwijsaspect. Heer is de man geweest
die er zorg voor droeg dat het onderwijs in Tilburg in
brede zin sterk verbeterde. Hij was voorstander van
tucht en orde en zorgde dat er flink geleerd werd op
school. Hij kwam ook met verbeterde methodes en
later een andere klassenindeling. Hij was zeer teleurgesteld over het gebouw dat hij tot zijn beschikking
kreeg om de lessen te gaan geven. Hij klom er binnen enkele weken in de pen richting stadsbestuur. Het
lukte hem dat bestuur te bewegen tot het bouwen van
een nieuwe, veel ruimere school in 1836, destijds op
de hoek van de zogeheten Nieuwendijk en de Markt.
Aannemer Van Meerendonk bouwde de nieuwe school
die 2.150 gulden kostte (het jaarloon van een arbeider
was destijds circa 300 gulden), een aanzienlijk bedrag voor de toenmalige stadskas. Dat Heer dit voor
elkaar kreeg mag een prestatie op zich worden genoemd.
De volgende stap was een verdere indeling van de
school. Die bestond uit drie groepen, die aanvankelijk
bij elkaar zaten. Onvergelijkbaar met het huidige onderwijssysteem, omdat de groepen niet precies over
jaren gingen en niet iedereen elke dag naar school
kwam. Het lukte Heer om de groepen in enkele jaren
in aparte lokalen te krijgen door een tussenmuur te
laten plaatsen en een apart bijgebouw te gaan benutten. Wat meer moeite kostte het om de uiterst slechte
onderwijzerswoning die hij had verbeterd te krijgen.

‘Kweekplaats van de deugd’
De school werd op 8 november 1836 op grootse wijze
geopend met zang en voordrachten. Bij drukkerij Van
Gemert was een ‘boekje’ gemaakt met vier gezangen.
Een ervan had een couplet dat luidde:
Geeft dank, geeft dank ons stadsbestuur
Die vrienden onzer jeugd
Zij hebben ons dit schoolgesticht
Eenvoudig sierlijk ingericht
Tot kweekplaats van de deugd

Mgr. Joannes Zwijsen
(1794-1877).
Foto 1863.
(Coll. Fraters van Tilburg)

Het zal beslist gevoelige snaren hebben geraakt bij de
plaatselijke bestuurders.
Heer ging later over tot een officiële openbare prijsuitreiking aan het einde van het schooljaar waarvoor
hij het stadsbestuur en de notabelen uitnodigde en zo
de vorderingen op zijn school kon laten zien. Dat was
in de achttiende eeuw ook gebeurd en sinds 1820 had

Initiatief zondagsscholen

Ingezonden reactie van
J. Heer in De NoordBrabanter van 1 mei 1851.
(Bron: Delpher)

Het initiatief voor oprichting van de zondagsscholen in
1836 waar feitelijk aanvullend lager onderwijs werd
gegeven met ook aandacht voor het godsdienstige aspect lag bij hem, al wordt dat wel aan pastoor Zwijsen
toegeschreven. Op 12 juni 1836 is Heer met dit onderwijs begonnen. Uit de opmerking in de Tilburgsche
Courant in 1886: ‘In juni 1836 heeft Zwijsen het denkbeeld voor een zondagsschool aan Heer geopperd en
die is daar de volgende zondag al mee begonnen’,
durf ik af te leiden dat het bovenmeester Heer was die
hier de belangrijkste rol had, maar dat deze zaken uit
respect voor de geestelijkheid aan Zwijsen zijn toegeschreven. Zeker toen duidelijk was dat deze pastoor
uitgroeide tot bisschop en aartsbisschop en een vooraanstaande rol had in de katholieke emancipatie in de
negentiende eeuw. Als we dat begrijpelijke respect
voor de geestelijkheid nuanceren ontstaat toch het
beeld dat onderwijsman Johannes Heer de toon moet
hebben gezet.

Succes zondagsscholen

de gemeente er een klein bedrag voor beschikbaar.
Heer ging dat benutten en de andere drie openbare
scholen volgden. Hij zorgde er zo voor dat onderwijs
de volle aandacht had van de raad.

Groei van de school
Het vertrouwen van de bevolking in de openbare
school Kerk nam flink toe. Bedenk dat er geen schoolplicht was en dat onderwijs volgen geld kostte.
Anderzijds leerden kinderen dan wel lezen en schrijven en als ze lang genoeg op school bleven ook rekenen en andere zaken. De school van Heer zag het leerlingenaantal al snel stijgen van 190 in 1835 tot ongeveer 350 in 1837 en 400 in 1845. Met meer dan 480
in 1849 werd het hoogste aantal bereikt. Ook het aantal ondermeesters dat bij hem werkte nam flink toe.
In 1855 wordt gemeld dat Heer maar liefst veertien
ondermeesters en kwekelingen aan het werk heeft
op zijn school. Bovendien zorgde hij voor de opleiding
van een groot aantal kwekelingen. Uiteraard moesten
die later elders examen doen, want die mogelijkheid
bestond niet in Tilburg. Daaronder vielen ook de (frater)onderwijzers die de katholieke scholen gingen bevolken. De school van Heer kreeg in de rapporten van
de toezichthouders op het onderwijs regelmatig lof
toegezwaaid. Achter zijn naam staat als enige van de
Tilburgse onderwijzers de kwalificatie ‘uitmuntend’.
Het provinciebestuur kwalificeerde zijn school als
modelschool. Ook door het ministerie werd hij in 1849
geroemd voor zijn werk voor het openbaar onderwijs
in Tilburg. Eerder al, in 1844 en 1845 ontving hij van
het ministerie een gratificatie van maar liefst 150 gulden voor het opleiden van jongeren tot onderwijzer.

Heer en zijn ondermeesters Bierens en Mijlingen begonnen na de mis van half acht met de lessen, die
kosteloos werden gegeven. Die duurden tot 10.20 uur
en gingen ’s middags na het lof verder tot half zeven.
Al in 1837 bezoeken 220 jongens de school. Zowel
de scholen van de Zusters van Liefde (meisjes) als
de openbare scholen Kerk en Veldhoven werden voor
dit onderwijs gebruikt. Opmerkelijk is ook dat deze
zondagsscholen onder Heer er niet alleen waren voor
godsdienstig onderwijs en kennis van de catechismus, maar vanaf de start wel degelijk een bredere
aanpak kenden. Ze waren gericht op de opgroeiende
jeugd, merendeels uit de arbeidende bevolking, die
de lagere school gemist hadden of er slechts beperkt
gebruik van hadden gemaakt. Later in 1849 toen met
de komst van de fraterscholen het aantal kinderen dat
gratis lager onderwijs kon volgen sterk toenam, wilde
Heer de zondagsscholen deels een ander accent geven. Op beperkte schaal voerde hij mogelijkheden in
om handtekenen en (in 1856) bouwkundig tekenen te
volgen. Naar het gemeentebestuur deed hij aanbeveling dat op wat bredere schaal in te voeren zodat ‘jongelingen (arme en minvermogende jongens) met zeer
veel aanleg’, de mogelijkheid zouden krijgen om gratis
lessen te volgen. Heer doorzag dat de opgroeiende
jeugd meer nodig had dan godsdienstige vorming, hoe
belangrijk hij die ook vond. Na het overlijden van Heer
heeft zijn opvolger M. Reijns het werk voortgezet. De
zondagsscholen zowel aan de openbare scholen als
die van de fraters en de nonnen zouden in de jaren
zeventig en tachtig van de negentiende eeuw tot een
groot succes uitgroeien met op het hoogtepunt, omstreeks 1890, ruim 1.400 jongens en iets meer dan
900 meisjes die er gebruik van maakten. Na 1880 is
het aan de openbare scholen gestopt wegens gebrek
aan leerlingen. Dat had alles te maken met de visie van de R.K. kerk op het openbaar onderwijs, dat
sinds het Bisschoppelijk Mandement van 1868 ‘waar
niet direct noodzakelijk’ vermeden moest worden. Het
Mandement dat zoals bekend het stempel droeg van
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Het schoolgebouw aan de
Markt vanaf (vermoedelijk)
1835, later weefschool en
muziekschool, gesloopt in
1911. Op de achtergrond
het voormalige stadhuis.
(Coll. Regionaal
Archief Tilburg)

Zwijsen. Maar dan zitten we in een andere tijd dan die
van de oprichting van de zondagsscholen onder bovenmeester Heer van de openbare school Kerk.
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Armenscholen
In het najaar van 1849 geeft Heer B. & W. een toelichting over de noodzaak om tot aparte scholen voor
behoeftige jongens te komen. Dat betreft kinderen
waarvan de ouders bedeeld werden of in ieder geval
niet in staat waren het schoolgeld te betalen. Voor
meisjes waren die er inmiddels in de wijken Kerk en
Goirke. In beide gevallen door Zwijsen gestichte katholieke scholen van de Zusters van Liefde. Het toezicht op die scholen was in handen van Heer, die ook
voor de scholing van de nonnen zorgde. De gemeenteverslagen van 1838 en 1841 melden dat hij het ‘opzicht’ hield op de armenscholen van de zusters. Daar
kregen inmiddels 380 meisjes onderwijs. Heer geeft
diverse redenen waarom die ‘armenscholen’ er moeten komen en die groep niet op de gewone openbare
scholen tot zijn recht zou komen. Dat betrof dan het
schoolgeld wat tot de situatie zou leiden dat arme
kinderen tussen betalende leerlingen terecht zouden komen. Verder zou in zijn optiek onderwijs voor
behoeftige kinderen minder op kennis, maar meer op
zedelijkheid gericht moeten zijn. Maar vooral meende
hij dat het de onderwijzers aan de openbare scholen
ontbrak aan middelen en mogelijkheden om de groep
behoeftige jongens voldoende aandacht te geven. En
verder was het gemengde karakter van de openbare
school in de ogen van Heer minder geschikt voor deze
groep. Die laatste zienswijze, die aansloot bij de opvattingen van Zwijsen, had te maken met het verschil
in opvoeding voor kinderen uit de armere milieus en

de burgerij. Later is het hele verhaal van strikt gescheiden opvoeding sterk benadrukt in katholieke
kringen en was co-educatie (noodzaak daargelaten)
voor alle milieus uit den boze. Die situatie duurde tot
begin jaren zestig van de twintigste eeuw.

Opleiding fraters en nonnen
Het meest opmerkelijk is wellicht dat Heer de man is
geweest die de eerste frater-onderwijzers heeft opgeleid. Frater Ignatius Leermakers was als ondermeester in 1850 bij Heer in de leer. Dat deed Leermakers
in burgerkleding, want de religieuze kledij was op de
openbare school uiteraard niet toegestaan. De werkwijze van Heer werd door de fraters overgenomen
zowel qua organisatie, werkwijze als methodes. Heer
is de fraters de eerste jaren ook bij blijven staan. In
de jaren dat hij bovenmeester was in Tilburg zou Heer
zorg dragen voor het opleiden van maar liefst 40 onderwijzers. Ook heeft hij 20 tot 25 zusters klaargestoomd voor het geven van onderwijs. Lange tijd zijn
de fraters gebruik blijven maken van de methodes die
aan de openbare scholen werden gebruikt en die ze
aangereikt kregen bij Johannes Heer. Ze voorzagen
ze van een katholiek sausje. Pas veel later komen er
eigen methodes.

Kritiek van de inspecteur en collega’s
Was er ook kritiek op Heer? Zeker, die was er ook,
maar die kwam deels uit protestantse hoek en dat
werd in Tilburg niet serieus genomen. De kritiek
was namelijk dat hij, Johannes Heer, door zijn inzet
het ‘onwettige onderwijs’ vanuit het gesticht van de
zusters ondersteunde. Die kritiek kwam van hoofdinspecteur Wijnbeek die de staat van het onderwijs

Wijnbeek juist de school van Heer roemt om zijn goede kwaliteit! De kritiek zat hem dus puur in de steun
die Heer verleende aan de scholen van de nonnen. Zijn
ondermeesters hebben de vrees geuit dat Heer door
zijn gedrag richting de nonnen in de problemen zou
kunnen komen, maar dat negeerde hij. Zijn school die
in de provincie als modelschool gold en zijn inspanningen nieuwe onderwijzers te leveren waren blijkbaar
belangrijker dan zijn ´onwettig´ gedrag.

Titelblad en pagina’s uit
‘Gezangen ter gelegenheid
van de schoolinwijding te
Tilburg den October 1836’.
(Brabant-Collectie,
Tilburg University)

Andere kritiek was er op een zeker moment van zijn
collega’s aan de andere openbare scholen in Tilburg,
die op Korvel, Veldhoven en Heikant. Zij protesteerden
bij het gemeentebestuur toen er meer armenscholen
kwamen, maar vooral uitten ze in 1844 hun vrees dat
ook ouders uit de wat betere kringen hun kinderen
naar andere (nog op te zetten) scholen zouden gaan
sturen. Het wordt niet letterlijk aangegeven, maar het
zou te maken kunnen hebben met de scholen van de
fraters die toen in de pen zaten. Dat zou weleens tot
een terugloop van het leerlingenaantal op de openbare scholen kunnen leiden. Daarmee kwam hun inkomen in gevaar. Heer sloot zich niet bij het protest aan.
Maar omdat zijn inkomenspositie wat anders lag dan
die van zijn collega’s kon hij dat ook doen.

Onderwijs centraal bij Heer
in alle provincies onderzocht en daar rapporten over
heeft nagelaten. Wijnbeek bezocht Noord-Brabant in
1835 en 1844. Opmerkelijk is overigens dat dezelfde

Johannes Heer bleef zijn hele leven ongehuwd. Dat
verklaart voor een deel zijn succes in het onderwijs.
Hij hoefde zich niet om een gezin te bekommeren,
vooral ook niet qua inkomen. Hij besteedde zijn tijd
en zijn inkomen voor een flink deel aan onderwijsza57

stadsbestuur bij. Hoe dan ook: uit 1856 is bekend dat
Johannes Heer behoorde tot de beste betaalde onderwijzers aan de 298 openbare scholen die Nederland
telde.

Dood Heer
Op 5 maart 1859 overleed Johan Heer. Hij was toen
pas 52 jaar. ‘Hij heeft waarschijnlijk bij zijn zwakke
gezondheid te veel van zijn krachten gevergd´, zo
meent frater Simons in een artikel een eeuw later in
Rooms Leven. Toevallig was die dag het onderwijzersgezelschap, mede opgericht door Heer, bijeen
waar het bericht van Heers overlijden veel indruk moet
hebben gemaakt. Besloten werd dat schoolopziener
J.A.M. Diepen met alle Tilburgse onderwijzers bij de
begrafenis aanwezig zouden zijn om Heer de laatste eer te bewijzen. Dat gold ook voor de leden van
de Vincentiusvereniging, waar Heer deel van had uitgemaakt. Hij werd op 9 maart 1859 begraven op het
kerkhof aan de Bredaseweg.

Historiografie
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Bidprentje van Johannes
Heer. (Coll. Regionaal
Archief Tilburg)

ken. Hij zorgde voor een kleine bibliotheek, hij liet op
zijn kosten verbeteringen aanbrengen, hij liet leerlingen waarvan de ouders geen middelen hadden voor
een onderwijsopleiding op zijn kosten het vak leren,
hij bouwde een deel van zijn achterwoning om tot
bewaarschool en hij schafte allerlei leermiddelen op
eigen kosten aan. Natuurlijk waren er tegemoetkomingen van het stedelijk bestuur, dat hij voortdurend
benaderde, de pastoor en een enkele keer een forse
gratificatie (150 gulden, midden negentiende eeuw
voor een werkman een half jaarinkomen) die hem
werd toegekend voor het opleiden van kwekelingen en
ondermeesters tot volwaardige onderwijzers.
Omdat zijn school sinds zijn aanstelling fors groeide
kreeg hij ook meer schoolgeld binnen. Het was een
gebruikelijke methode om in het levensonderhoud
van de onderwijzer te voorzien. Gedeeltelijk een toelage via het stadsbestuur, gedeeltelijk inkomsten uit
schoolgelden, verkoop van boeken en soms privélessen. Bedenk dat de lagere school in deze periode niet
bedoeld was voor algemeen gebruik, maar voor dat
deel van de bevolking dat hun kinderen tegen betaling naar school stuurde. Voor armere mensen (minvermogenden) waren de mogelijkheden beperkt, voor
behoeftige (armlastige) Tilburgers was de toegang tot
onderwijs er feitelijk niet. In beperkte mate sprong het

Heer komt in diverse publicaties over de geschiedenis
van het onderwijs in Tilburg aan bod. Algemeen wordt
zijn rol onderschreven, maar een verdergaande conclusie over zijn grote belang wordt niet getrokken. De
aandacht gaat dan eigenlijk steeds uit naar Zwijsen en
zijn nonnen en fraters.
Van Gastel stelt in zijn scriptie ‘Bijdragen tot de geschiedenis van het onderwijs in Tilburg 1814-1848’
vast dat het openbaar onderwijs (vanaf de komst van
Heer) in de eerste helft van de negentiende eeuw
’grotendeels beantwoordde aan de eisen die toen
aan goed onderwijs gesteld mochten worden’. Ook
Robben die in het tijdschrift Tilburg een artikel schreef
‘Tilburg, brandpunt van opvoeding en onderwijs. De
ijver voor goed lager onderwijs van 1806 tot 1857’
memoreert het goede werk van Johannes Heer. Haar
artikel begint met de merkwaardige opmerking dat ‘in
de ogen van veel Tilburgers het onderwijs pas begonnen is met de komst van de zusters en de fraters’. In
mijn optiek gaat het er niet om wat ‘de Tilburgers’ vinden, maar wat naar voren komt uit onderzoek. Lauret
memoreert in haar dissertatie Per Imperatief Mandaat
over de congregatie van de Zusters van Liefde Heer
ook enkele malen en onderschrijft zijn betekenis voor
de congregatie.

Oog voor de rol van Heer
Frater Tharcisio Horsten, die als insider de (eigen)
geschiedenis van de congregatie minutieus heeft beschreven (De fraters van Tilburg 1844-1944 ), geeft
nogal nadrukkelijk aan welke rol Johannes Heer in de
beginjaren van de congregatie heeft gespeeld in de
opleiding van de eerste frater-onderwijzers. Wat recenter en uitgebreider doet Ton Kox dat in zijn proefschrift Kweekplaats van katholieke deugd over de
onderwijsstrategie van de Congregatie van de Fraters
van Tilburg tussen 1844 en 1916. Dat is dus de periode dat het katholieke onderwijs zich een positie
moest verwerven, eerst met de erkenning (in 1857) en
later met de financiële gelijkberechtiging (wet Visser

1920). Geen plaats in Nederland waar dit zo veel invloed had als in Tilburg. Bedenk dat wat Heer op zijn
openbare school Kerk en ten behoeve van de fraters
en nonnen realiseerde zich voor 1857 afspeelde.

Zwijsen pastoor, Heer
onderwijsspecialist
Opmerkelijk vond ik de geringe aandacht die
Peijnenburg in zijn lijvige boek over Joannes Zwijsen
aan Heer besteedt. Hij noemt Heer twee keer in positieve zin, maar heeft onvoldoende oog voor de onderwijskundige kwaliteiten van meester Heer die
ongetwijfeld die van Zwijsen overtroffen. We raken
daar een heikel punt wat in de geschiedschrijving over
Tilburg, maar wellicht ook in bredere zin, nadere bestudering behoeft. De achterstand van de katholieken
vanaf de zeventiende eeuw tot eind achttiende eeuw
heeft er toe geleid dat er een sterk streven was naar
emancipatie van het katholieke volksdeel. Vooral
in opvoeding en onderwijs was er in de negentiende
eeuw tot in de twintigste eeuw een flinke achterstand
in te halen. Daar is veel over geschreven. Tilburg, als
de meest katholieke stad van Nederland, was bij uitstek de stad waar sterk de nadruk werd gelegd op
die achterstand. Juist in die stad ontstonden congregaties die zich met het onderwijs bezighielden.
Opgericht door Joannes Zwijsen, die later bisschop en
aartsbisschop is geworden. Maar in Tilburg was hij in
de jaren dertig nog gewoon dorpspastoor. De vraag is
of in de beeldvorming de katholieke autoriteit (onbewust) niet een te sterke nadruk heeft gekregen. Het is
in mijn optiek toch in belangrijke mate Johannes Heer
geweest die ingrijpende veranderingen heeft aangebracht, het stedelijk bestuur tot grotere inzet voor het
lager onderwijs ‘dwong’, de zondagsscholen opzette,
toezicht hield op de onderwijstaak van de nonnen en
de fraters de eerste jaren op weg hielp met hun onderwijs. Zo staat Heer mede aan de basis van Tilburg
als onderwijsstad.
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Heer uit beeld verdwenen
De tijd heeft de herinnering aan deze bijzondere onderwijzer vervaagd. Anders gezegd, zijn graf aan de
Bredaseweg is verdwenen, een foto hebben we niet van hem, een monument of straatnaam heeft Heer nooit
gehad. Nakomelingen had hij uiteraard ook niet. En toen in 1913 het schoolgebouw dat Heer in 1836 tot
stand had weten te brengen werd gesloopt, verdween daarmee de laatste herinnering aan hem. Wel is nog
het gedenkprentje bij zijn overlijden teruggevonden.
Toen het in begin jaren zeventig van de twintigste eeuw tot een nieuwe openbare school kwam in TilburgNoord kwam de benaming voor de beide openbare scholen die Tilburg toen kende ter sprake. Voor de school
aan de Korte Schijfstraat, de historische opvolger van de school van Heer in de wijk Kerk, is toen, onder
meer door toenmalig archivaris H.J.A.M. Schurink, Johannes Heer school gesuggereerd. Het is er niet van
gekomen. De motivering dat hij zo veel bijgedragen had aan het katholieke onderwijs (!) ondanks het feit dat
hij lesgaf aan een openbare school zal in die jaren geen aanbeveling meer zijn geweest bij de voorstanders
van openbaar onderwijs. Via Centrumschool werd het Vuurvogel. Johannes Heer verdween grotendeels in de
vergetelheid.
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Vier verzetsstrijders geëerd
met een straatnaam
Rob van Putten*
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Op 28 maart 2018 heeft het college van B
en W straatnamen toegekend aan de verzetsstrijders Barend Busnac, Joop de Jong,
Albert Meintser en Frans van Spaendonck.
De drie eerstgenoemden werden wegens
hun aandeel in de mislukte aanslag op
NSB-politieagent Piet Gerrits in de Loonse
en Drunense Duinen gefusilleerd. Frans
van Spaendonck, die deel uitmaakte van de
verzetsgroep rond het illegale blad Trouw,
kwam in het zicht van de bevrijding om in
Buchenwald.

Het verzet in Tilburg
60

Het verzet tegen de Duitse overheersing kende vele
gedaanten: het overbrengen van berichten, hulp aan
onderduikers, vervalsing van papieren, verspreiding van illegale bladen, sabotage en liquidaties.
Activiteiten, uitgevoerd door eenlingen of door groepen.
Tilburgs grootste verzetsheld was een vrouw: Coba

Pulskens, die o.a. Joden en geallieerde piloten in haar
huis verborg.
De overval op de afdeling Bevolking van de gemeente
Tilburg, waarbij 105.000 Rauterzegels en voorts een
groot aantal blanco persoonsbewijzen en paspoorten buitgemaakt werden, speekt nog steeds tot de
verbeelding. In zijn standaardwerk over de Tweede
Wereldoorlog noemt Lou de Jong deze overval niet alleen “…een van de belangrijkste ‘wapenfeiten’ uit de
geschiedenis van de Nederlandse illegaliteit…”, maar
ook een voorbeeld “…van wat het illegale werk in de
praktijk inhield.”1 ‘Architect’ van deze overval was
Jan Poort, chef van het Evacuatiebureau van de afdeling Bevolking. De overval op de afdeling Bevolking
beschreef hij zelf al in het in 1948 verschenen boek
Tilburg in de oorlogsjaren 1940-1945, waarvan hij de
anonieme auteur was. Een nauwkeurige reconstructie
van de toedracht op basis van gedegen bronnenonderzoek werd vijftig jaar na dato vastgelegd door Ad
de Beer in Zomaar een stad. Tilburg 1940-1945.

Trouw tot in de dood
Al meteen na de capitulatie verschenen er tal van illegale pamfletten en krantjes; dikwijls in slechts
kleine oplagen. Verzetskranten met een landelijke

Omschrijving van de loop van de straten
De vier nieuwe straatnamen zijn toegekend aan de openbare ruimte die ontstaan is door de sloop van het
Vakcollege (voorheen LTS De Westhoeve) tussen de Reitse Hoevenstraat en de Ringbaan-West, ten noorden
van de Lage Witsiebaan. Naar deze plek verhuist het winkelcentrum dat nu nog aan het Bernardusplein gevestigd is, en verder bouwt woonstichting Tiwos hier woningen.
Frans van Spaendonckplein
Verzetsheld (1920–1945). De openbare ruimte omsloten door de Joop de Jongstraat in het westen, de Lage
Witsiebaan in het zuiden en de Ringbaan-West in het oosten.
Barend Busnacstraat
Verzetsheld (1922–1944). De straat lopende vanaf de Lage Witsiebaan noordwaarts en vervolgens westwaarts tot de Reitse Hoevenstraat.
Joop de Jongstraat
Verzetsheld (1916–1944). De straat lopende vanaf de Lage Witsiebaan noordwaarts, vervolgens westwaarts
en zuidwaarts tot de Lage Witsiebaan, ten oosten van de Barend Busnacstraat.
Albert Meintserplein
Verzetsheld (1920–1944). De openbare ruimte omsloten door de Barend Busnacstraat in het noorden en
oosten, de Lage Witsiebaan in het zuiden en de Reitse Hoevenstraat in het westen.

Frans van Spaendonck
(1920-1945) (links) en
Joop de Jong (1916-1944)
(rechts). (Op de gedenksteen
staat abusievelijk Jan de
Jong) (Coll. Regionaal
Archief Tilburg)

verspreiding waren o.a. Het Parool en Vrij Nederland.
Onenigheid binnen de redactie van Vrij Nederland
leidde tot de oprichting van een nieuwe verzetskrant:
Trouw. Het eerste nummer daarvan verscheen op 18
februari 1943 onder de naam Oranje-Bode vanwege
de een maand eerder in Canada geboren prinses
Margriet. Ofschoon Trouw een duidelijk protestantschristelijke signatuur had, sloten ook veel andersdenkenden zich erbij aan. Zo ook Frans van Spaendonck,
fabrikantenzoon en student aan de Tilburgse Hoge
school. Omdat hij weigerde de loyaliteitsverklaring te
tekenen moest hij zich melden voor de Arbeitseinsatz.
Hij bleek echter onmisbaar in het bedrijf van zijn vader, zodat tewerkstelling in Duitsland hem bespaard
bleef. Zijn verzetsactiviteiten beperkten zich niet tot
de verspreiding van Trouw: hij leverde ook bonkaarten
aan onderduikers, bood onderdak aan Franse krijgsgevangenen en verstopte wapens. Ook Lien Diepen,
met wie hij in 1943 getrouwd was, maakte deel uit
van de verzetsgroep Trouw.
Vooral vanwege het sterk opruiende karakter van
Trouw waren de Duitsers er erg op gebeten.
Een medewerker van het blad die tijdens een verhoor
doorsloeg, leidde de Duitsers naar een van de kopstukken, die bij zijn arrestatie een agenda bij zich had.
Zo kregen de Duitsers geleidelijk aan een groot deel
van de verspreiders en drukkers van Trouw in het vizier.
Frans van Spaendonck werd op 10 mei 1944 gearresteerd. Via de gevangenis in ’s-Hertogenbosch,
de gevangenis in Haaren2 en het ‘Oranjehotel’ in
Scheveningen kwam hij in Vught terecht. Op 9 en
10 augustus 1944 werden daar 23 verspreiders van
Trouw geëxecuteerd waaronder Joost van de Mortel,
zoon van de burgemeester van Tilburg. Frans van

Spaendonck behoorde tot de groep die veroordeeld
werd tot langdurige tuchthuisstraffen. Na een verblijf in Sachsenhausen kwam hij in februari 1945 in
Buchenwald terecht. Vanwege een longontsteking
werd hij opgenomen in de ziekenbarak, waar hij op 4
maart 1945 overleed.

De aanslag op Piet Gerrits (versie 1)
De mislukte liquidatiepoging van de foute politieagent
Piet Gerrits heeft diepe wonden geslagen. Van de acht
verzetsstrijders die bij deze aanslag betrokken waren werden er zes ter dood veroordeeld, een zevende
kreeg op het laatste nippertje gratie. Slechts een van
hen wist uit handen van de Duitsers te blijven.
De in 1896 te Gilze en Rijen geboren Piet Gerrits was
sinds 1919 in dienst bij de Tilburgse gemeentepolitie. In de jaren dertig ontpopte hij zich als een fanatiek NSB-er, die tijdens de bezetting jacht maakte
op Joden, onderduikers en mensen uit de illegaliteit.
Naar schatting ettelijke honderden personen werden
door hem aan de Duitsers uitgeleverd.
De mislukte aanslag op Gerrits is vaker beschreven.
Van deze gebeurtenis bestaan twee hoofdversies, die
niet alleen op details van elkaar afwijken, maar ook
op een zeer essentieel punt. We geven hier beide versies.3
Begin januari 1944 arresteerde Gerrits een joods juweliersechtpaar4 uit Rotterdam, dat in het bezit was
van valse persoonsbewijzen op naam van J. Melchers
en A. van Bremen. Deze persoonsbewijzen waren gemaakt en ondertekend door Wim Berkelmans, ambtenaar bij de afdeling Bevolking van de gemeente
Tilburg en vervolgens afgeleverd door politieagent
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Barend Busnac (19221944) (links) en Albert
Meintser (1920-1944)
(rechts). (Coll. Regionaal
Archief Tilburg)
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Toon van Beek. Omdat Gerrits de persoonsbewijzen
echter niet vertrouwde, had hij de geboorteakten
van de echtelieden opgevraagd. Kwam de vervalsing uit, dan zou het spoor onmiddellijk leiden naar
Berkelmans en Van Beek. Onderscheppen van de
akten en vervangen door vervalste exemplaren was
te riskant, daarom werd besloten om Gerrits uit de
weg te ruimen. Berkelmans, die aanvankelijk een
rol was toebedeeld bij de overval op de afdeling bevolking, die vier dagen na de aanslag op Gerrits zou
plaatsvinden, dook op dringend advies van Jan Poort
alvast onder. Behalve uit Berkelmans en Van Beek
bestond de verzetsgroep uit wollenstoffenfabrikant Rob van Spaendonck (die het wapen leverde)
en Harrie Verbunt en Karel Aarts, beiden ambtenaren bij het Gewestelijk Arbeidsbureau. Op advies van
Berkelmans werd de groep nog uitgebreid met de
uit Amsterdam afkomstige Barend Busnac en Albert
Meintser.
De aanslag zou op vrijdag 21 januari plaatsvinden.
Met een smoes (nl. dat het gearresteerde echtpaar een bekentenis af wilde leggen) werd Gerrits
’s avonds naar het politiebureau gelokt. Van Beek,
die de aanslag zou uitvoeren, nam een positie in bij
drogisterij ‘De Medicijnmeester’ op de hoek van de
Nieuwlandstraat en de Korte Schijfstraat (nu Eetcafé
Langeboom). Gerrits woonde in de Le Sage ten
Broekstraat en moest dit punt op zijn route naar het
hoofdbureau aan de Bisschop Zwijsenstraat altijd
passeren. Het was bovendien een strategische plek,
omdat hier vijf straten (en dus evenzovele vluchtwegen) bij elkaar komen. Meintser en Busnac stonden
in de Nieuwlandstraat op de uitkijk, respectievelijk
aan het eind en halverwege. Tegen alle verwachting
in naderde Gerrits echter vanuit de Zomerstraat (nu
Heuvelstraat) en – het was inmiddels spertijd – arresteerde Meintser wegens overtreding van het uitgaans-

verbod. De gewapende Busnac zag het gebeuren,
maar durfde niet te schieten uit vrees zijn kameraad
te raken. Toen hij de volgende dag naar het bureau
kwam om te informeren naar zijn vriend, werd ook hij
aangehouden.

De aanslag op Piet Gerrits (versie 2)
Volgens de tweede versie had Gerrits die avond
tot half elf dienst. De kortste route van het bureau naar zijn huis was via de Heuvelstraat en de
Nieuwlandstraat. Deze lezing is veel aannemelijker.
Immers, als Gerrits van huis gekomen zou zijn, passeerde hij eerst de vijfsprong. Wat deden Meintser en
Busnac dan in de Nieuwlandstraat, op een plek voorbij
de plaats waar de liquidatie zou plaatsvinden? In deze
versie is ook ineens sprake van Joop Kerstens, een
uit Nijmegen afkomstige verzetsstrijder. Hij zou samen met Van Beek bij ‘De Medicijnmeester’ postvatten. Van deze Kerstens ontbreekt echter verder ieder
spoor. In een variant op deze versie5 fietsten Busnac
en Meintser achter Gerrits aan. Die had dat echter in
de gaten en hield beiden aan. Busnac wist te ontsnappen, maar Meintser werd ingerekend.
Opmerkelijk is, dat het relaas in Het Nieuwsblad van
het Zuiden uit 1964 en het artikel in Panorama uit
1976 beide gebaseerd zijn op interviews met de enige
nog levende direct betrokkene, politieagent Van Beek.

Veertien doodvonnissen
Meteen na de mislukte aanslag doken de leden van de
verzetsgroep onder, maar de Duitsers slaagden er in
Wim Berkelmans, Harrie Verbunt, Karel Aarts en Rob
van Spaendonck op te sporen. Ook arresteerden zij
Johannes de Jong uit Doorn, die Verbunt en Aerts na
hun vlucht onderdak verschaft had. Zij allen werden
vervolgens overgebracht naar Haaren. Alleen Toon
van Beek wist uit handen van de Duitsers te blijven.
Zijn vrouw kwam na een verhoor door de SD ook in

Haaren terecht, maar werd later weer vrijgelaten.
De zeven aanslagplegers kwamen met nog acht
anderen6 op 24 mei 1944 in Haaren voor het
Polizeistandgericht, dat tegen veertien van hen het
doodvonnis uitsprak. Alleen Karel Aarts kreeg op het
laatste moment gratie: zijn doodvonnis werd omgezet
in vijftien jaar tuchthuis.
Op 26 mei 1944 werden de veertien terdoodveroordeelden in de Loonse en Drunense Duinen, achter restaurant Bos en Duin, geëxecuteerd. Ondanks talloze
naspeuringen, waarbij ook gebruik gemaakt is van
zeer geavanceerde apparatuur, heeft men de stoffelijke resten nooit teruggevonden. Een mogelijke verklaring geeft Peter Bak in het recent verschenen boek
Een oord van bang wachten. Kamp Haaren 1941-1944:
“Hun lichamen zijn nooit gevonden, hoogstwaarschijnlijk omdat ze meteen na de executie naar kamp
Vught zijn afgevoerd en daar in het crematorium zijn
verast.”

doodstraf omgezet in een tuchthuisstraf. Via Vught
kwam hij eerst in Sachsenhausen terecht en vervolgens in Rathenau, waar hij in april 1945 werd bevrijd.
Op 4 juni 1945 arriveerde hij bij “zijn feestelijk versierde ouderlijke woning”7 aan de Enschotsestraat.
Het adresboek van 1948 vermeldt als zijn beroep nog
steeds ambtenaar bij het Gewestelijk Arbeidsbureau,
maar later was hij vertegenwoordiger. in 1964 verhuisde hij naar ’s-Hertogenbosch. In 1975 keerde hij
terug naar Tilburg en woont dan aan het Stadhuisplein
197. Daar overleed hij twee jaar later. Hoewel hij
voor het gerecht toegaf dat hij mevrouw Ouwerling
opgebeld had, is hij nooit bestraft voor zijn verraad.
Integendeel, hij kreeg nog enige tijd een aanvullend
verzetspensioen van de Stichting ’40-’45. Op de website van de Oorlogsgravenstichting (https://oorlogsgravenstichting.nl) wordt hij nog steeds vermeld als
‘Slachtoffer van de oorlog’.

Waarom mislukte de aanslag op Gerrits?

Op ‘dolle dinsdag’, die in Tilburg al op maandag 4
september 1944 plaatsvond, vluchtte Gerrits met zijn
gezin naar Winschoten. Daar werkte hij onder een
valse naam voor de Ortskommandantur. Kort na de
bevrijding werd hij gesnapt. Het Bijzonder Gerechtshof
te ’s-Hertogenbosch veroordeelde hem op 26 februari 1946 ter dood. De tenlastelegging concentreerde
zich vooral op de arrestatie en uitlevering aan de SD
van Joost van de Mortel en Frans van Spaendonck.
Het vonnis werd later in hoger beroep bevestigd. Een
verzoek om cassatie werd afgewezen, evenals een
gratieverzoek aan koningin Wilhelmina. Om acht uur
in de ochtend van 29 mei 1947 werd Gerrits in Vught
geëxecuteerd.

Dat de aanslag op Gerrits mislukte, kwam omdat hij
ervan op de hoogte was dat er een aanslag op hem
gepleegd zou worden. Er was verraad in het spel, zo
bleek later. In 1964 wordt de verrader nog aangeduid
als ‘de heer X’. Was dat uit kiesheid? Was de oorlog
nog te dichtbij? Twaalf jaar later golden er geen restricties meer en kon zijn naam onthuld worden: Karel
Aarts. Aarts vond bij nader inzien de aanslag te riskant. Zonder de andere leden van de verzetsgroep te
informeren belde hij op de bewuste avond naar baronesse Van Heeckeren van Brandsenburg, de echtgenote van Fred Ouwerling, oud-gemeentearchivaris
van Tilburg en heerbancommandant van de WA, de
geüniformeerde ‘knokploeg’ van de NSB. Aarts vertelde haar uitvoerig hoe en waar de aanslag plaats zou
vinden, en wie er bij betrokken waren. Via de commissaris van politie, de NSB-er Boersma, werd Gerrits
vervolgens ingelicht.
Omdat Aarts tegenover het Polizeistandgericht in
Haaren verklaarde dat hij degene was die de vrouw
van Ouwerling had opgebeld, werd zijn aanvankelijke

Wim Berkelmans (19121944) (links) en Harrie
Verbunt (1909-1944)
(rechts). (Coll. Regionaal
Archief Tilburg)

De berechting van Gerrits

Het monument in de Loonse en
Drunense Duinen
Ter nagedachtenis aan de veertien gefusilleerde verzetsstrijders werd op 26 mei 2005 achter restaurant
Bos en Duin een monument onthuld naar een ontwerp
van de Amsterdamse kunstenares Riki Mijling. Het bestaat uit een schuin geplaatste bronzen schaal waarin
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Rob van Spaendonck
(1916-1944). (Coll.
Regionaal Archief Tilburg)

water staat. De schaal wordt omlijst door een rechthoekig kader van cortenstaal. Daarin zijn dichtregels
gegraveerd van Marie Colette van Spaendonck, de
dochter van Frans van Spaendonck. Naast de schaal
liggen zwerfkeien met daarop de veertien namen van
de omgekomen verzetsstrijders. In het schooljaar
2017-2018 is het monument geadopteerd door basisschool De Wichelroede in Udenhout.
Opmerkelijk is dat in alle veertien overlijdensakten
Tilburg als plaats van overlijden vermeld wordt, ofschoon de executie – gezien het verloop van de gemeentegrenzen ter plekke – vrijwel zeker plaatsgevonden moet hebben op het grondgebied van de gemeente Drunen (thans Heusden).
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Het in 2005 door de
Amsterdamse kunstenares
Riki Mijling ontworpen
monument in de Drunense
Duinen ter nagedachtenis
aan de veertien vermoorde
verzetsstrijders.
(Foto’s Karel de Beer, 2018)

Noten

is gebaseerd op het artikel ‘Het beloonde verraad’ in het weekblad
Panorama, nr. 18 (1976), p. 24-27.

1

Jong, L. de. Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog

4

2
3

Mogendorff (Hengelo 10-11-1905, Rotterdam 14-10-1956).

Het grootseminarie in Haaren, dat tijdens de oorlogsjaren dienstdeed
als Polizeigefängnis en gijzelaarskamp.

5

Voor de eerste versie volgen we in grote lijnen het artikel ‘Aanslag op

6

http://wiki.regionaalarchieftilburg.nl/Fusillade_Drunense_Duinen.
Van de acht anderen werden er vijf veroordeeld voor een overval op
het distributiekantoor in Bergen op Zoom en drie voor een geplande

P. Gerrits mislukte door verraad’ in Het Nieuwsblad van het Zuiden

overval op een wisselloper in Groningen.

van 30 mei 1964 en het verhaal over Gerrits dat Cor van de Heijden
in 2011 publiceerde in Door het leven getekend. De tweede versie

Hun werkelijke namen waren: Eugene Samuel van Messel (Rotterdam
16-9-1898, Extern Kommando Oranienburg, 8-5-1945) en Antje

1939-1945, deel 7, tweede helft, p. 689-697. Den Haag 1976.

7

Tilburgsche Courant, 5 juni 1945.

Berkelmans, Wilhelmus Adrianus Josephus (Tilburg 1912, Tilburg 1944), gemeenteambtenaar, Lieven de
Keijstraat 40, zoon van Joannes Antonius Berkelmans en Augusta Philomena Haans. Sinds 1936 gehuwd
met Maria Gerarda Hamers. Hem werd postuum het Verzetsherdenkingskruis toegekend.
Verbunt, Henricus Adrianus Arnoldus Petrus (Tilburg 1909, Tilburg 1944), rijksambtenaar GAB,
Billitonstraat 12, zoon van Hendrik Verbunt en Elisabeth de Beer. Sinds 1936 gehuwd met Mathilda Maria
Elisabeth van Kruisselbergen. Hem werd postuum het Verzetsherdenkingskruis toegekend.
Spaendonck, Robert (Rob) Franciscus Antonius Petrus van (Tilburg 1916, Tilburg 1944), fabrikant,
Sint Josephstraat 93, zoon van Franciscus Andreas Jozeph Maria van Spaendonck en Maria Carolina
Cornelia Loven. Ongehuwd. Rob was een broer van Frans van Spaendonck. Hem werd postuum het
Verzetsherdenkingskruis toegekend.
Busnac, Barend (Rotterdam 1922, Tilburg 1944), koopman, zoon van Alexander Busnac en Katharina
Schmitz. Ongehuwd. Hij woonde in Tilburg tijdelijk op het adres Transvaalstraat 15.
Meintser, Albertus Louis (Amsterdam 1920, Tilburg 1944), kunstschilder, zoon van Antonius Louis Meinster
en Barnardina Zijlstra. Ongehuwd. Hij woonde in Tilburg tijdelijk op het adres Transvaalstraat 15.
Jong, Johannes (Joop) de (Vlaardingen 1916, Tilburg 1944), onderhopman van de Nederlandse
Arbeidsdienst, Prins Hendrikweg 25, Doorn, zoon van Jan Nicolaas de Jong en Neeltje Janson. Gehuwd met
Anna Catharina Charlotte Hacquebard.
Beek, Antonius Josephus Maria van (Eindhoven 1915, Tilburg 1987), sinds 1940 agent bij de gemeentepolitie te Tilburg, Pagestraat 45, zoon van Johannes van Beek en Johanna Maria van Eersel. Sinds 1941 gehuwd
Laura Cornelia de Paepe.
Spaendonck, Franciscus (Frans) Theodore Pieter Maria (Tilburg 1920, Buchenwald 1945), fabrikant, Bredaseweg 421, zoon van Franciscus Andreas Jozeph Maria van Spaendonck en Maria Carolina
Cornelia Loven. In 1943 gehuwd met Celina (Lien) Johanna Maria Diepen. Hem werd postuum het
Verzetsherdenkingskruis toegekend. Frans was een broer van Rob van Spaendonck.
Poort, Johannes (Jan) Petrus Theodorus Maria ((Tilburg 1914, Tilburg 1987), chef van het Evacuatiebureau
van de afdeling Bevolking. Hij was gehuwd met Maria van der Hoeven. Voor zijn vele verzetsactiviteiten werd
hem het Verzetsherdenkingskruis toegekend.
Pulskens, Jacoba (Coba) Maria (Tilburg 1884, Ravensbrück 1945), werkster bij de gemeente Tilburg.
Ongehuwd. Haar werd postuum de Medal of Freedom toegekend.
Aarts, Carolus Wilhelmus Johannes Aarts (Tilburg 1907, Tilburg 1977), rijksambtenaar GAB,
Enschotsestraat 120, zoon van Fredericus Jacobus Aarts en Johanna Henrica Gerrese. In 1947 gehuwd met
Helena van Rijzewijk (Tilburg 1910, Tilburg 1979).
Gerrits, Petrus Johannes (Gilze en Rijen 1896, Vught 1947), agent bij de gemeentepolitie te Tilburg, Le Sage
ten Broekstraat 20, zoon van Pieter Gerardus Gerrits en Maria Theodora Schouten. Sinds 1921 gehuwd met
Anna Maria Schaekers (Maarheeze 1896).
Naar Wim Berkelmans, Rob van Spaendonck, Henri Verbunt, Joost van de Mortel en Coba Pulskens werd in
1950 al een straat vernoemd.
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Opvang van Belgische vluchtelingen:
de neutraliteit voorbij?
Profielen van Belgische vluchtelingen in Tilburg
tijdens de Eerste Wereldoorlog
Gilles De Beuckelaer*
* Gilles De Beuckelaer is
student geschiedenis aan de
Universiteit van Antwerpen.
Voor zijn bachelorthesis deed
hij onderzoek aan de hand
van de gezinskaarten van
Belgische vluchtelingen in
Tilburg. De focus lag hierbij
op het geven van agency
aan de vluchtelingen en hen
niet louter reduceren tot een
statistiek, iets wat aansluit bij
zijn passie voor sociale en
persoonlijke geschiedenis.
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Gillis De Beuckelaer in
de studiezaal van het
Regionaal Archief Tilburg.
(Foto Stef Uijens, 2018)

De uitbraak van de Eerste Wereldoorlog in
de zomer van 1914 en de inval van het Duitse
leger in België bracht een enorme vluchtelingenstroom op gang. Naar schatting iets meer
dan 1 miljoen Belgen zullen tijdens de oorlog
naar het neutrale Nederland vluchten. Het
orgelpunt van deze ramp wordt bereikt wanneer op 10 oktober 1914 de stad Antwerpen
officieel wordt overgegeven aan de Duitsers.
Volgens Hans Sprangers, die de vlucht van Belgische
vluchtelingen naar Breda bestudeerd heeft, bestaat
deze massalere stroom vluchtelingen uit maar liefst
1,5 miljoen mensen die op de vlucht slaan richting
Nederland.1 Zo’n tienduizend hiervan (precieze aantallen zijn niet bekend) kwamen in de herfst van 1914
in Tilburg terecht. Allemaal moesten ze gevoed, ingeënt en geregistreerd worden. Onderzoek in deze registratiekaarten levert interessante kennis op over de
Belgische vluchtelingen.

In de Belgische geschiedenis, en in grote mate ook in
de Engelse geschiedenis, speelt de vlucht van Belgen
naar Engeland een grote rol. Volgens Kushner is de reden hiervoor dat de migratiebeweging van de Belgen
naar Groot-Brittannië tijdens de Eerste Wereldoorlog
de grootste vluchtelingenbeweging is in de geschiedenis van het continent.2 Tussen de 200.000 en
250.000 Belgen vluchtten tijdens de oorlog naar
Engeland. Er bestaat echter weinig informatie over
de vluchtelingen die er verbleven aangezien er geen
verplichte registratie was. Volgens Kushner staat dit
in groot contrast met hun grote aantallen en invloed
die ze daardoor uitoefenden op de Britse samenleving.
Is het spoor van deze vluchtelingen echt zo klein dat
zo weinig over hen overgeleverd is?
Terugkerend naar Nederland en de Belgische vluchtelingen die er verblijven tijdens de Eerste Wereldoorlog,
is er sprake van eenzelfde probleem. In de meeste
publicaties worden de vluchtelingen herleid tot een
statistiek waaruit afgeleid kan worden hoeveel mensen er vertrekken uit België en hoeveel er na de oorlog
bijvoorbeeld terugkeren vanuit Nederland. Alle agency
wordt de vluchtelingen ontnomen en daarom moet de
vraag gesteld worden wat meer er over deze mensen
bekend is. Welke profielen zijn er terug te vinden in de
registratie van Belgische vluchtelingen en in welke
mate heeft dit bijvoorbeeld hen beïnvloedt om naar
Nederland en niet naar Engeland te vluchten? Zijn er
gelijkenissen of duidelijke verschillen te zien tussen
beide vluchtelingenpopulaties?

Archiefmateriaal uit Tilburg
De 1 miljoen Belgen die tijdens de Eerste Wereld
oorlog naar Nederland vluchtten verspreidden zich
snel over het Nederlandse grondgebied. Langs de
grens trokken Belgen verder het binnenland in, op
zoek naar opvang in de steden. Eén van de grenssteden was Tilburg. Tilburg ligt op slechts 9 kilometer
van de Belgische grens en was daarom vooral voor
vluchtelingen uit het noorden van België een ideale
plaats om naartoe te trekken. Naar schatting worden in Tilburg tijdens de Eerste Wereldoorlog tussen
de 12.000 en de 15.000 vluchtelingen geregistreerd

Aankomst van Belgische
vluchtelingen op het
station in Tilburg, 1914.
Leden van het Belgische
Vluchtelingencomité voorzien
ze van eten en drinken. (Coll.
Regionaal Archief Tilburg)

(exacte aantal niet bekend). Sommigen van hen trekken alleen door de stad, anderen blijven er een tijdje,
variërend van enkele dagen door een paar jaar.
In Nederland was er een verplichte registratie van
Belgische vluchtelingen. In archief 871, Gemeen
tebestuur Tilburg 1907-1938, bevinden zich nog dozen
vol registratiekaarten van Belgische vluchtelingen.
De registratie omvat verschillende soorten kaarten.
In dit onderzoek heb ik gekozen om te werken met de
eerdergenoemde gezinskaarten (de oranje kaarten)
aangezien zij de meeste informatie bevatten.
De gezinskaarten hebben twee beschreven kanten.
De voorkant bevat de gegevens van de vluchtelingen
in kwestie: naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, beroep, bestemming die ze hebben na
de oorlog en eventuele opmerkingen. De vluchtelingen
staan meestal gegroepeerd per familie maar af en toe
worden ook individuen geregistreerd op de kaarten.
Op de achterkant van de kaart staat meer informatie
in verband met het gastgezin en schenkers.
Deze kaarten bevatten een grote hoeveelheid waardevolle informatie over de Belgische vluchtelingen in
Tilburg. Het is jammer dat eerder onderzoek vooral
focust op de statistische gegevens omtrent de vluchtelingen en dat de menselijke aspecten vaak vergeten
worden. Met de gegevens uit de gezinskaarten kunnen namelijk verschillende profielen van vluchtelingen
opgesteld worden. Het is ook mogelijk om familieverbanden te bestuderen en zelfs ‘vermenging’ tussen de
vluchtelingenpopulatie en de Nederlandse bevolking
te zien. Dit gaat veel dieper dan de zuiver statistische
gegevens die vaak gehanteerd worden wanneer men
spreekt over de 1 miljoen Belgische vluchtelingen in
Nederland.
Het onderzoek dat voortkomt uit dit archief is echter gebaseerd op een steekproef binnen archief 871.

Archief 871 bevat 15 dozen waarin telkens 200 gezinskaarten zitten, dit brengt het totaal op ongeveer
3.000 kaarten, aangezien er hier en daar enkele nummers en kaarten tussenuit zijn gevallen. De kaarten
zijn voor het grootste deel alfabetisch gerangschikt en
daarom heb ik gekozen om te werken met de eerste
50 en de laatste 50 kaarten van iedere doos. Dit leverde 2.199 vluchtelingen op.

De opvang en registratie van
vluchtelingen
Het nieuws van de Duitse inval en de gevolgen voor
de Belgische burgers, bereikte al snel Nederland.
Vrijwel meteen werden overal comités opgezet om
de Belgische vluchtelingen te registreren en op te
vangen. Aan de hand van een brief die de Tilburgse
burgemeester Raupp schreef aan het Nederlandse
ministerie werd snel duidelijk wat voor problematiek
de aankomst van al deze Belgen met zich meebracht.
Zowel Raupp als de Nederlandse overheid wilde zo
snel mogelijk alle vluchtelingen onderbrengen in kampen en vluchtoorden. Te veel contact tussen vluchtelingen en Tilburgers achtte Raupp niet wenselijk
uit angst voor schending van de openbare orde. Ook
leefde er (gegronde) angst voor de uitbraak van besmettelijke ziektes.
In de eerste oorlogsmaanden van 1914, waarin voornamelijk Belgische, Nederlandse en Duitse vluchtelingen aankwamen in Tilburg, meldden mensen zich
bij het gemeentehuis, de politie en de pastoor. Begin
oktober kwam een vluchtelingencomité tot stand om
de opvang en registratie van de grote stroom vluchtelingen in goede banen te leiden. De betalende
vluchtelingen en gegoede families werden meestal
ondergebracht bij particulieren en families die steun
kregen van de overheid voor de opvang van deze
mensen. De armere mensen en families werden
ondergebracht in verschillende plaatsen die door
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Belgische leger behoorden, zouden met een gerust
hart kunnen terugkeren naar België. Om ervoor te zorgen dat deze terugkeer vlot verliep organiseerde het
Tilburgse bestuur, in samenwerking met het vluchtelingencomité, dagelijks en gratis treinvervoer terug
naar België.
Deze ‘zachte dwang’ was natuurlijk alleen voor de
vluchtelingen die ten laste waren van de Nederlandse
staat. De Nederlandse regering besloot vergoedingen stop te zetten aan particulieren die Belgische
vluchtelingen in huis hadden. Er waren hierop enkele
uitzonderingen, zoals soldaten van het Belgische leger, die wel nog steun kregen en zonder probleem in
Nederland konden verblijven. Het wegvallen van deze
opvang en de steun was een grote stimulans voor
veel Belgische vluchtelingen om door te trekken naar
Engeland. Hier kreeg men immers gratis opvang en
voeding tot men een baan had gevonden om zichzelf
te onderhouden.
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Registratiekaarten van
Belgische vluchtelingen.
(Coll. Regionaal
Archief Tilburg)

het Tilburgse bestuur vrijgemaakt konden worden.
Voorbeelden hiervan zijn het Patronaat en het voormalige Trappistinnenklooster.
Kort na de val van Antwerpen, op 16 oktober 1914,
werd in Tilburg volgende tekst massaal verspreid in
opdracht van de Nederlandse regering:
‘De burgemeester van Tilburg, nodigt, op verzoek van
den Minister v. Binnenlandse Zaken, de Belgische
vluchtelingen dringend uit, nu terugkeer mogelijk is
en de burgerlijke en geestelijke autoriteiten in België
terugkeer verzoeken, zo spoedig mogelijk naar hunne
haarsteden weder te keren.’ 3
Het grote probleem voor de Belgen, die afwachtend
reageerden op deze oproep, was de aanwezigheid
van de Duitse bezetter. Veel Belgen bleven dan ook
waar ze waren. De Nederlandse regering besloot tot
een zekere vorm van ‘zachte drang’. Om de terugkeer
sneller te laten verlopen volgden er onderhandelingen
tussen de Nederlandse en de Duitse regering waaruit
garanties kwamen dat privé-eigendommen maar ook
de veiligheid van jonge meisjes en vrouwen gewaarborgd zou worden.4 Ook jonge mannen die niet tot het

In februari 1915 besloot de Nederlandse overheid om
de opvang van Belgische en andere vluchtelingen bij
particulieren en in opvangcentra, in de Brabantse
en Limburgse gemeenten stop te zetten. Dit nieuws
sloeg in als een bom bij het Tilburgse vluchtelingencomité, dat er alles aan deed om deze beslissing tegen te houden. Tijdens een vergadering werd besloten dat de Tilburgse opvang niet stopgezet zou worden voor 16 maart. Daarna zouden alle vluchtelingen
doorverwezen worden naar de kampen in Ede, Uden
en Nunspeet. Op 31 maart 1915 begon de overplaatsing van de vluchtelingen. Bij hun vertrek kregen alle
vluchtelingen een foto als aandenken aan hun verblijf.
Een deel van de spullen werd overgebracht naar kamp
Uden. Tot slot werd ook een doorgangshuis opgericht
dat zou dienen als tijdelijk verblijf voor vluchtelingen in
Tilburg. Dit huis zou dienst doen tot het einde van de
oorlog, zo ook het ‘bureau bevolking ter registreering
der Belgische Vluchtelingen’.5

Profielen van Belgische vluchtelingen
in Tilburg
De gezinskaarten die bewaard worden bij Regionaal
Archief Tilburg bieden de mogelijkheid een reconstructie te maken van het profiel van de vluchtelingen.
De kaarten verschaffen ons gegevens zoals de geboortedatum en -plaats, beroep, plaats van herkomst
etc. Deze gegevens kunnen ons een beeld geven wie
deze mensen waren, welke beroepen ze hadden, uit
welke sociale klasse ze afkomstig waren, de verdeling
mannen en vrouwen etc. Aangezien er nog niet eerder een reconstructie van de profielen van Belgische
vluchtelingen in Nederland nog niet is gemaakt - of
terug te vinden is in bestaande literatuur, zal ik af en
toe als referentiekader een vergelijking maken met
gegevens over Belgische vluchtelingen in Londen,
Engeland. Onder andere Martin Vermandere schreef
een artikel waarin ze de diversiteit van de Belgische
vluchtelingen in Engeland benadrukt. In Engeland leven rond 1915 zo’n 250.000 vluchtelingen waarvan
maar liefst 95% de Belgische nationaliteit heeft.

De focus van dit onderzoek ligt echter niet op Belgen
in Engeland maar op Belgische vluchtelingen in
Tilburg. Aan de hand van de database en alle 2.199
vluchtelingen uit de steekproef, heb ik geprobeerd om
de profielen te achterhalen van de Belgische vluchtelingen. De categorieën die besproken zullen worden
zijn: geslacht, leeftijd, nationaliteit en beroep. Tot slot
heb ik geprobeerd om een gemiddeld profiel op te
stellen van de Belgen die in Tilburg verblijven.

Wachtende Belgische
vluchtelingen op het perron
van het station in Tilburg,
oktober 1914. (Coll.
Regionaal Archief Tilburg)

Geslacht
Het leek mij een logisch gevolg van de oorlog en de
dienstplicht dat er een overwicht aan vrouwen te
vinden zou zijn in de bronnen. Eerst heb ik gekeken
naar het totale aantal vluchtelingen in de database, de
2.199 personen. Hieruit bleek dat 1.186 van hen mannen zijn, wat neerkomt op 54%. 1.011 personen zijn
van het vrouwelijk geslacht, goed voor de resterende
46% van de vluchtelingen. Van de eerder gedachte
meerderheid van vrouwelijke vluchtelingen is dus absoluut geen sprake! Wanneer we de focus verschuiven naar de Belgische vluchtelingen, die 68% van de
database vertegenwoordigen, zien wat deze percentages hetzelfde blijven. 841 Belgische mannen en 691
Belgische vrouwen zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog
aanwezig in Tilburg, respectievelijk 54% en 46%.
De aanwezigheid van het grote aantal mannen, bij
zowel internationale vluchtelingen als de Belgen, valt
echter moeilijk te verklaren. Van Oudheusden beschrijft in het werk Grenzeloos Tilburg wel de vlucht
van een vrouw alleen naar Tilburg maar toch wordt
in hetzelfde werk ook de vermelding gemaakt van de
aankomst van duizenden geïnterneerde Belgische soldaten die aankomen in Tilburg en onderdak krijgen.
Dit laatste is echter geen verklaring voor de aanwezigheid van de meerderheid mannen omdat slechts
7 mannen een beroep of vermelding hebben van iets
militair op hun kaart. Eén mogelijke verklaring is dat
335 van de mannelijke Belgen nog niet de leeftijd van
18 heeft bereikt op het moment dat de oorlog begint
en dus nog geen dienst mag doen in het leger. Het zijn
volgens die criteria kinderen en omvatten 41% van de
mannelijke vluchtelingen in Tilburg.
Ik had verwacht een meerderheid vrouwen en kinderen tegen te komen in de database, geen mannen.

Waarschijnlijk komt dit door het beeld van vluchtelingen uit literatuur. Zo omschrijft Kushner in Local
Heroes: Belgian refugees in Britain during the first
world war dat de eerste vluchtelingen die Francesca
Wilson, een medewerkster voor de opvang van vluchtelingen, zag vrouwen en kinderen waren met al hun
bezittingen verpakt in lakens en doeken. Ook De
Beer doet een dergelijke beschrijving van de eerste
Belgische vluchtelingen in Tilburg waarbij vrouwen en
kinderen met de trein aankomen, met hun schamele
bezittingen bij zich, uitgeput, bang en hongerig.
Leeftijd
Ook leeftijd speelt, naast geslacht, een belangrijke rol
bij het opbouwen van de profielen van de vluchtelingen in Tilburg. Aan de hand van het artikel van Martin
Vermandere weten we dat onder de vluchtelingen in
Engeland een grote groep kinderen aanwezig was.
Interessant is om te kijken of dit ook voor Tilburg het
geval was. Daarnaast kan ook de vraag gesteld worden of er andere leeftijdsclusters voorkomen en of
deze van belang zijn in het onderscheiden van bepaalde groepen en profielen van vluchtelingen. Om makkelijker te kunnen werken met de database en grote
hoeveelheid aan vluchtelingen heb ik besloten te werken met leeftijdsgroepen van 10 jaar.
Analyse van de gehele database toont aan dat er 939
vluchtelingen onder de 18 jaar zijn. Dit wil zeggen
dat bijna de helft van alle vluchtelingen bestond uit
kinderen, een enorm hoog aantal. 567 van deze kinderen, maar liefst 60%, hebben zelfs niet de leeftijd
van 10 jaar bereikt als de oorlog start. Van de 1.505
aanwezige Belgen in Tilburg, zijn er 641 onder de 18
jaar, wat overeenkomt met 42,5%. In vergelijking met
Engeland is dit een zeer hoog cijfer. Hier was volgens
Vermandere 29% van de aanwezige Belgische vluchtelingen nog kind. Marlou Schrover haalt in een artikel
omtrent Belgische vluchtelingen in Nederland aan dat
de grote aantallen kinderen onder de Belgische vluchtelingen de Nederlandse overheid noodzaakte een
speciaal comité op te richten voor de opvang van kinderen: Nederlands RK Huisvestingscomité voor kinderen in kampen. Ook in Tilburg heeft de aanwezigheid
van de grote groep kinderen gevolgen voor de organisatie van het dagelijkse leven. Uit noodzaak voor
onderwijs speciale geeft de regering toestemming om
Belgisch onderwijs te organiseren. De Belgische overheid was namelijk bang dat de Belgische kinderen in
ballingschap de voeling met de moedertaal zouden
verliezen en een intellectuele achterstand zouden
oplopen. Volgens Vermandere is het een vermomde
versie ‘van het in stand houden van patriottische gevoelens’.
Een tweede opvallende leeftijdscluster die door analyse van de databank naar voren is gekomen, is de
categorie mensen tussen 18 en 30 jaar. Deze categorie is vooral interessant indien gekeken wordt naar
het aantal mannen, aangezien zij zich konden melden
voor het Belgische leger. Van de totale 2.199 vluchtelingen bevinden zich 410 personen in deze catego-
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rie. 280 van hen hebben de Belgische nationaliteit.
In de gezinskaarten zijn dan ook voorbeelden te zien
van Belgische jongeren die in deze categorie vallen
en opgeroepen worden voor het leger. Zo is er Antoon
van Gestel, geboren op 20 mei 1895, die in 1916 werd
opgeroepen en met hulp van de Nederlandse overheid
naar het Belgische front gestuurd werd. Ook bij anderen wordt bewust de vermelding gemaakt op de gezinskaarten dat zij opgeroepen worden voor het leger.
Tot slot hebben we ook een grote groep oudere vluchtelingen in Tilburg. Sommigen van hen hebben of bereiken een leeftijd die ver boven de levensverwachting
ligt in die periode. Zo zijn er 28 mannen en 30 vrouwen die 60 jaar zijn of ouder. De oudste man uit de databank is een Belg, Littanie Antoon, en is geboren in
1831. Hij is gehuwd met de oudste vrouw die te vinden
is in de databank. Maria Anna van Mol, zij is ook van
Belgische afkomst en is geboren in 1830. Dit wil zeggen dat beide de levensverwachting ver overschrijden
met een leeftijd van respectievelijk 83 en 84 jaar op
het moment dat de oorlog begint. Hun gezinskaart
vermeldt echter dat beiden de oorlog niet overleven:
Antoon sterft op 27 april 1916 en Maria Anna op 10
oktober 1915.
De conclusie laat zien dat er in Tilburg vluchtelingen
van alle leeftijden aanwezig waren tijdens de Eerste
Wereldoorlog. Dit is niet anders dan in Engeland of
de rest van Nederland waar ook vluchtelingen van
alle leeftijden te vinden waren. Dat er echter een grotere groep kinderen en jongeren was, is een volgende
overeenkomst tussen Tilburg en Engeland. In 1916
waren daar 3 van de 10 geregistreerde Belgen jonger
dan 16 jaar. In Tilburg zit men met 31% bijna op hetzelfde aantal. Ook de aanwezigheid van mensen die in
de categorie zitten van 18 tot 30 jaar in Nederland is
geen uitzondering. In Engeland was deze leeftijdscategorie ook oververtegenwoordigd met als gevolg dat
België in Engeland rekruteringsbureaus opstartte. Ze
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pasten zelfs de oproepingsleeftijd aan die van GrootBrittannië aan om de perceptie van Belgische vluchtelingen positief te houden. Tot slot zijn oude vluchtelingen zowel terug te vinden in Engeland als Nederland.
In Nederland zijn voorbeelden hiervan de eerder
vermelde Antoon en Maria Anna. Hun hoge leeftijd is
echter wel een uitzondering en toont op dit vlak een
verschil tussen Tilburg en Engeland.

Nationaliteit
Binnen het profiel van de vluchtelingen speelt de afkomst en de nationaliteit van de persoon in kwestie
ook een grote rol. De steekproef van de gezinskaarten bevat 2.199 vluchtelingen; deze hebben lang niet
allemaal de Belgische nationaliteit. In totaal zijn er
16 nationaliteiten terug te vinden, 33 keer staat er
vermeldt ‘onbekend’ indien men niet wist uit welk
land de vluchteling afkomstig was. De vluchtelingen
die niet de Belgische nationaliteit hebben zijn afkomstig uit 15 andere landen. Er is een grote groep
Nederlanders, maar liefst 430 personen (van de 661
die niet de Belgische nationaliteit hebben). Veel van
deze Nederlanders vluchtten vanuit België waar ze
wonen of verblijven. Ook zijn er 159 vluchtelingen van
Duitse komaf die om dezelfde reden en uit angst voor
represailles vanuit België naar Nederland vluchtten.
Ook vluchtelingen uit Oost-Europa zijn te vinden in de
database: Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Roemenië en
Rusland. De val van het tsaristisch leger in Rusland
zorgde ervoor dat rond het front en aan de grote steden veel vluchtelingen terechtkwamen. Eenmaal komt
er een Australische voor in de database: Josephina
O’Connor. Geboren op 12 augustus 1900 in Sydney,
Australië en Zuster van Liefde van beroep. Voor dit
beroep is zij naar België uitgeweken en later vanuit
België naar Nederland is gevlucht om aan de oorlog te
ontsnappen.
De indeling volgens herkomst van de Belgen verloopt

De Belgische vluchtelingen
die in 1914 in de Ambachten Industrieschool aan
de Spoorlaan waren
ondergebracht. Rechts op de
voorgrond de schooldirecteur
dr. B. Dijksterhuis met zijn
echtgenote. (Coll. Regionaal
Archief Tilburg)

een beetje anders. In de database is de herkomst van
de Belgische vluchtelingen te herleiden tot zo’n 270
plaatsen, dorpen, steden en gemeenten. Aangezien
dit te onoverzichtelijk is, maak ik gebruik van de provincies. Van de 270 plaatsen liggen er 94 in de provincie Antwerpen, 18 in Limburg, 33 in Oost-Vlaanderen,
18 in West-Vlaanderen, 25 in Vlaams-Brabant, 4 in
Waals-Brabant, 14 in Henegouwen, 44 in Luik, 7 in
Namen, 4 in Luxemburg en tot slot 9 in het Brussel
Hoofdstedelijk Gewest. Antwerpen steekt met 1.003
vluchtelingen ver boven de andere provincies uit.
Daarnaast komen vanuit de provincies Luik en OostVlaanderen ook vrij grote groepen, respectievelijk 136
en 103, Belgische vluchtelingen naar Tilburg. Dit valt
enerzijds te verklaren door het feit dat deze provincies
het dichtst bij de Nederlandse grens liggen waardoor
mensen eerder geneigd zullen zijn om naar Nederland
te vluchten dan naar Engeland of Frankrijk. Mensen
uit Antwerpen, Luik en Oost-Vlaanderen zullen dus
sneller naar Nederland trekken. Mogelijk trekken ze
dan van daar later naar Engeland.
Anderzijds is ook de val van Antwerpen op 10 oktober 1914 een mogelijke verklaring voor de grote aanwezigheid van Antwerpse vluchtelingen in Tilburg.
Met de val van de stad komt een grote stroom van
vluchtelingen op gang, sommigen proberen naar Gent
of verder naar het westen van België te vluchten, anderen beslissen uit te wijken naar Nederland. De val
van Antwerpen zorgde voor een grote toestroom van
vluchtelingen in Nederland in zeer korte tijd. Behalve
burgervluchtelingen, vluchtten er vanuit Antwerpen
40.000 militairen naar Nederland. De meesten werden daar opgenomen in kampen, slechts 7.000 wisten
te ontsnappen aan opsluiting.
Opvallend aan de andere provincies van afkomst van
de Belgische vluchtelingen is dat vrij veel vluchtelingen toch afkomstig zijn uit provincies die dicht bij de
Franse grens liggen of de mogelijkheid bieden om
naar Engeland te vluchten. Zo zouden de 27 vluchte-

lingen uit Henegouwen veel makkelijker naar Frankrijk
kunnen vluchten dan naar Nederland. De 30 vluchtelingen uit West-Vlaanderen konden dan weer beter
de oversteek naar Engeland maken in plaats van door
oorlogsgebied naar Nederland te trekken.

Beroepen en werk
Maar liefst 1.311 vluchtelingen hebben als vermelding in de categorie beroep ‘zonder’. Hierbij dient
wel de nuance gemaakt te worden dat het mogelijk is
dat ook de rijken in de categorie zonder beroep vallen. Omgezet naar een percentage wil dit zeggen dat
59,6% van alle vluchtelingen werkloos is. Indien in
de analyse alleen rekening gehouden wordt met de
Belgische vluchtelingen, blijft het percentage ongeveer gelijk, er is een lichte stijging naar 60,4%, wat
zich vertaalt naar 901 van de 1.505 Belgen die werkloos zijn. Bij deze hoge werkloosheidscijfers dient
natuurlijk de nuance gemaakt te worden dat hierbij
ook de vrouwen zitten. In de gezinskaarten zien we
de meeste vrouwen opduiken als iemand ‘zonder
beroep’. Indien de vrouwen weggelaten worden en
alleen naar de mannen gekeken wordt om werkloosheid te bepalen, dan is er een daling van 59,6% naar
24,7%. Voor de Belgische vluchtelingen daalt het
werkloosheidspercentage van 60,4% naar 25,1% wat
meer dan een halvering is. De eerder aangehaalde
gevolgen van de Duitse invasie van België zijn zeker
te merken in het corpus van Belgische vluchtelingen
dat aankomt in Tilburg. Toch is er een grote tegenkanting wanneer in de analyse alleen rekening gehouden wordt met mannen. Welke beroepen hebben
Belgische vluchtelingen in Tilburg?
Kushner schrijft in zijn artikel over de Belgische vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog dat vooral geschoolde en opgeleide Belgen naar Engeland vluchtten. Dit was volgens hem het gevolg van het feit dat de
meeste vluchtelingen daar uit Oostende en Antwerpen
kwamen. Het gevolg was een mindere representa-
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tie van ongeschoolde arbeiders of boeren. Vanuit de
redenering van Kushner en de tegenstelling ervan,
wordt het beeld geschapen dat men in Nederland in
grote maten lager geschoolde vluchtelingen zou kunnen vinden dan in Engeland. In de eerste plaats toont
analyse inderdaad dat hoger geschoolde vluchtelingen in de minderheid zijn. In de gezinskaarten zitten
slechts enkele vluchtelingen die een job hebben dat in
een hoger sociaal profiel valt. Zo bevatten de gezinskaarten één ingenieur, één architect, één handelsagent, één consulair agent en ook twee architecten.
In Tilburg zijn deze hoogopgeleide vluchtelingen in de
minderheid in vergelijking met andere beroepen.
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Terugkerend naar de minder geschoolde beroepen,
heb ik geprobeerd verschillende groepen te maken
in de databank. Een eerste beroepsgroep zijn de fabrieksarbeiders en –arbeidsters. In deze categorie
zijn ook de sigarenmakers en -maaksters opgenomen. Vanaf 1870 kent de industrie omtrent sigaren
vanuit Antwerpen een grote verspreiding over de provincie in onder andere Turnhout, Arendonk, Essen,
Wuustwezel etc. Ook in Nederland bloeide de sigarenindustrie, waardoor in de grensstreek vele arbeidskrachten gezocht werden voor deze sector. In de databank zijn in totaal 121 vluchtelingen terug te vinden
die in deze industrie werken. 34 van hen werken in
sigarenfabrieken en zijn grotendeels afkomstig uit de
Belgisch-Nederlandse grensregio.
Een tweede categorie die meermaals terugkomt in
de gezinskaarten is de groep dienstbodes. Kushner
vermeldt in zijn artikel dat vrouwen en meisjes in
Engeland vaak aan de slag konden als domestic servants of shop assistants. Ook Vermandere maakt de
vermelding dat bij aankomst in Engeland vrouwelijke
vluchtelingen aan de slag konden als dienstmeid bij
Britse gastgezinnen. In de databank van vluchtelingen
in Tilburg komt het beroep dienstbode 54 keer voor.
Het betreft vrouwen van iedere leeftijd: de oudste is
geboren in 1855 en de jongste in 1903. Een uitzondering in deze categorie is Jacobus Antoon van Loon.
Hij is een jonge Belgische man uit Weelde en gaat in
Tilburg bij een gastgezin aan de slag als dienstbode.
Hij is de enige man die terug te vinden is in de gezinskaarten met het beroep dienstbode. Het is toch geen
zuiver vrouwelijk beroep blijkt dus. Naast de dienstbodes komen ook de eerdergenoemde shop assistants
voor in de Tilburgse gezinskaarten. Zeven vrouwen uit
België en Nederland geven op als beroep winkelierster
of winkeljuffrouw te zijn.
Declercq vermeld ook in zijn artikel dat in Engeland
onder de meest voorkomende beroepen ook mensen vallen die in de juwelensector werken, zowel
het maken als het verkopen. Ook in de gezinskaarten komen vermeldingen van zulke beroepen voor.
Diamantslijpers en diamantslijpsters komen enkele
malen voor in databank, naast horlogemakers, goudwerkers en koperslagers. Hun vertegenwoordiging is
met slechts 10 van de 888 werkende personen niet zo
groot in vergelijking met de uitspraak van Declercq.
Een mogelijke verklaring hiervoor is dat volgens

Declercq 76.000 van de Belgische vluchtelingen in
Groot-Brittannië uit de provincie Antwerpen kwam en
de meeste Belgische diamantslijpers en diamantslijpsters zullen ook wel uit deze provincie gekomen zijn.
De stelling van Kushner dat er vooral vluchtelingen
met een geschoold beroep naar Engeland vluchten
heeft weinig consequenties voor Nederland. Er is geen
logisch gevolg dat mogelijk in Nederland vluchtelingen
aankomen van een lagere status wat betreft hun job.
Er is zeker een oververtegenwoordiging van ongeschoolde arbeiders in de vorm van fabrieksarbeiders
te. Toch zijn er ook voorbeelden van vluchtelingen die
wel een beroep hebben met enige vorm van hogere
opleiding: architect, boekhouder en andere. Beide
categorieën geven echter absoluut geen doorslag.
Er is een grote diversiteit van allerhande beroepen,
maar liefst 222 verschillende beroepen. De grote factor blijft echter de mensen die niet werken, met maar
liefst 60% ligt de werkloosheidsgraad onder de aanwezige vluchtelingen in Tilburg enorm hoog.

Een algemeen profiel van de Belgische
vluchtelingen?
De diversiteit van de verschillende categorieën maakt
het moeilijk een standaardbeeld te vormen van de
Belgische vluchteling in Tilburg. De grote verschillen
in leeftijd zorgen ervoor dat het beeld verschuift van
kinderen en oude mensen naar personen van alle generaties. Ook het idee dat voornamelijk vrouwen met
kinderen deel uitmaken van de migratiepopulatie is
niet correct. In Tilburg is naast een groot deel mannen die als soldaat zijn gevlucht ook een grote aanwezigheid van mannen die als gewone burger gevlucht
zijn. Ook de 222 verschillende beroepen zorgen ervoor dat vluchtelingen uit alle klassen van de samenleving vertegenwoordigd zijn. Het stereotype beeld
dat geciteerd is aan het begin van de inleiding van dit
onderzoek, is aan de hand van de analyse van de databank dan ook ten zeerste ontkracht. De vermelding
van vrouwen en kinderen naast oudere mensen is in
zeker zin correct, maar daar stoppen wil zeggen dat
een groot deel van de vluchtelingenpopulatie in die tijd
over het hoofd wordt gezien.

Terugkeer naar België?
Een laatste aspect dat meespeelt in de profielen van
de Belgische vluchtelingen in Tilburg, is de keuze die
zij maken omtrent de terugkeer naar België. Er zijn
vluchtelingen die er bewust voor kiezen om terug te
keren naar België of die gedwongen moesten terugkeren. Ook zijn er Belgen die de keuze maken om
niet terug naar België te gaan maar tijdens de oorlog
naar Engeland trekken of zich laten neutraliseren tot
Nederlands staatsburger. Omtrent de terugkeer van
Belgische vluchtelingen naar België vanuit zowel
Nederland als Engeland zijn weinig concrete cijfers
bekend. Vaak wordt enkel een vage omschrijving gedaan van de aantallen die terugkeren.
Een analyse van de Belgische vluchtelingen toont aan
dat 878 Belgen terugkeren naar België, 530 Belgen
voor een andere bestemming kiezen en van 97 Belgen

is dit onbekend. Dat slechts 878 van de 1.505 Belgen
uit Nederland terugkeren, toont aan dat de eerdergenoemde ‘zachte dwang’ weinig invloed heeft gehad op
de keuze die Belgische vluchtelingen namen om terug
naar huis te gaan. Al werd de ‘zachte’ drang alleen
uitgeoefend op de vluchtelingen die afhankelijk waren van de Nederlandse staat voor hulp. Van de 530
Belgen die een andere bestemming hebben, bestaat
de grootste groep uit zij die zich verder verspreiden
over Nederland. 231 Belgen verspreiden zich verder
over Nederland. Daarnaast is er ook de groep van 136
Belgen die ervoor kiest na de oorlog in Tilburg te blijven. Achter hun naam is op de gezinskaarten de info
te vinden in welk bevolkingsregister zij terug te vinden zijn. Het is echter belangrijk om hierbij als kanttekening te maken dat Tilburg toch een uitzondering
was in de Nederlandse steden die aan opvang voor
Belgische vluchtelingen deden. Na het afbreken van
de steun van de Nederlandse overheid, hadden veel
Belgen geen reden meer om in Nederland te blijven.
In Tilburg bleef het doorgangshuis toch open en ook
de particulieren die vluchtelingen opvingen konden dit
blijven doen. Tot slot waren er bij de Belgen die niet
terugkeerden naar België, nog 49 personen die vanuit
Tilburg naar Engeland vluchtten en 12 die doortrokken
naar Frankrijk.
Een studie van de kaarten van de 878 Belgen die wel
terugkeren naar België, geeft nog één verdere onderverdeling weer. Deze onderverdeling draait rond de
vrijwillige en bewuste keuze om terug te keren naar
België of de gedwongen keuze. De vrijwillige keuze of
gedwongen factor kan in de gezinskaarten geanalyseerd worden aan de hand van de opmerkingen die
gemaakt worden in de laatste kolom. Indien maar
een vermelding van overgebracht, bestemming… gemaakt is, was het geen vrijwillige keuze. 841 Belgen
keren vanuit Tilburg vrijwillig terug en de andere 37
komen onder gedwongen toestand terug naar België.

Tilburg: uitzondering onder de
vluchtelingensteden
Uit de verschillende aspecten van de profielen, kan
ik alleen maar concluderen dat het onmogelijk is een
algemeen profiel op te stellen van de Belgische en
andere vluchtelingen in Tilburg. De grote diversiteit in
bijna alle aspecten van het profiel van de vluchtelingen zorgde ervoor dat dit niet mogelijk is. Er is een te
groot verschil tussen de laagste en de hoogste leeftijd
waarbij de laagste die van kinderen is die tijdens de
oorlog geboren worden en de hoogste ver boven de
gemiddelde levensverwachting ligt. Daarnaast was er
een te grote verscheidenheid aan beroepen van allerlei verschillende sectoren en niveaus. Tot slot bracht
ook nationaliteit, hoewel de focus ligt op enkel de
Belgische vluchtelingen, met zich mee dat in totaal
minstens 15 verschillende landen vertegenwoordigd
zijn in Tilburg. Gevolgen hiervan zijn dat een totaalpakket van vluchtelingen als beeld een heel gediversifieerde groep geeft van mannen, vrouwen en kinderen
van allerlei leeftijden en nationaliteiten naast nog een
hele lijst beroepen.

Het aantal Belgische vluchtelingen dat vanuit Tilburg
effectief terugkeert naar België blijkt toch lager te
liggen dan literatuur doet vermoeden. In de historiografie zijn namelijk uitspraken te vinden over de
terugkeer van Belgen na de oorlog waarin getuigd
wordt dat het grootste deel van hen terug naar huis
keert. Dit onderzoek heeft echter aangetoond dat dit
mogelijk minder is dan de historiografie doet uitschijnen. Met een percentage van slechts 58% dat naar
België terugkeert, ligt dit toch lager dan de verwachtingen. De bewuste keuze van veel Belgen om zich in
Nederland te laten neutraliseren en op te laten nemen
in het bevolkingsregister, is een grote tegenkanting
tegen de uitspraak van massale terugkeer.
Maar misschien is het belangrijkste aspect om hier
te onthouden wel het belang van de stad Tilburg als
uitzondering op andere Nederlandse vluchtelingensteden. Zelfs na het wegvallen van de overheidssteun
voor steden en gemeenten en de steun aan particulieren voor de opvang blijft Tilburg als stad doorzetten
en blijven veel Belgische vluchtelingen naar de grensstad trekken. Vluchtelingen werden hier in mindere
maten doorgestuurd naar de kampen. Integendeel
zelfs, veel van hen vroegen asiel aan en werden ook
opgenomen in de Nederlandse bevolkingsregisters.
Het kan zijn dat deze uitzondering voor het speciale
beeld in de profielen en de terugkeer van Belgische
vluchtelingen zorgt. Verder onderzoek zou hier duidelijkheid kunnen brengen. Dit onderzoek is zeker mogelijk aangezien met dit onderzoek slechts een kleien
hoeveelheid van de waardevolle informatie uit archief
871 bestudeerd is.
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Het strafrecht behoort tot de meest ingrijpende en meest tot de verbeelding sprekende onderdelen van het recht. Misdaden laten
diepe sporen na in een mensenleven, net als
de daaropvolgende juridische reacties. Dat
was vroeger niet anders dan nu. In archieven
is er veel interessant onderzoeksmateriaal
bewaard gebleven, zoals processtukken
en vonnisboeken. In het archiefmateriaal is
geen abstract recht terug te vinden, maar
‘recht met een menselijk gezicht’. Recht dat
is toegepast op ’echte’ mensen van vlees en
bloed die ooit met het strafrecht in aanraking zijn gekomen. In dit artikel maken we
kennis met de Tilburgse voerman Jan Maes,
zijn vrouw Pieternel, haar minnaar en Maes’
zoon Andriaen. Ter leering ende vermaeck.

bod komen als de personele bezetting van een lokale
schepenbank, de rechtsmacht waarmee een dergelijk rechtscollege was bekleed en de positie die de
verdachte in het strafproces innam. Alvorens deze
onderwerpen aan de lezer te presenteren, zal ik evenwel eerst stilstaan bij het misdrijf waar Adriaen Maes
een aandeel in had. Wat werd er in vroeger tijd precies
onder een moord verstaan? Waarin onderscheidde dit
strafbare feit zich van een simpele doodslag? Het zal
blijken dat deze beide levensdelicten niet altijd dezelfde invulling hebben gekend. Hun delictsomschrijving
heeft zich namelijk met het verstrijken van de tijd aangepast aan nieuwe wetenschappelijke inzichten.
Ik wil echter beginnen met een uiteenzetting van de
feiten die aanleiding hebben gegeven tot de uiteindelijke veroordeling van Adriaen Maes. Daarna zal nader
worden ingegaan op het misdrijf waar Adriaen een
aandeel in had en op de strafprocessen die tegen hem
en de andere daders werden gevoerd en de vonnissen
die over hen werden uitgesproken. Ik sluit deze bijdrage af met enkele slotopmerkingen.2

Inleiding

Een mes in het donker

In de avonduren van 3 mei 1736 werd Tilburg opgeschikt door de moord op één van haar inwoners, de
voerman Jan Maes. De Tilburgse justitie kwam meteen in actie, arrestatiebevelen gingen uit, strafprocessen werden aangespannen en uiteindelijk zou één
van de daders de gang naar het schavot maken. Het
was Adriaen Maes, de oudste zoon van het slachtoffer, die op 27 november van dat jaar de doodstraf
over zich hoorde uitspreken. Van alle moordenaars en
doodslagers waarmee de schepenbank van Tilburg en
Goirle in de zeventiende en achttiende eeuw te maken
kreeg, was Adriaen Maes de enige aan wie deze straf
ook daadwerkelijk werd voltrokken.1 Dit is evenwel
niet de enige reden waarom ik in deze bijdrage aandacht aan juist deze moordzaak wil besteden. De procesdossiers die van deze zaak bewaard zijn gebleven,
zijn namelijk zeer rijk gevuld en bieden daarmee een
duidelijke inkijk in de wijze waarop in die voorbije eeuwen in Tilburg een strafproces werd gevoerd.

De moord op Jan Maes vond zijn aanleiding in de echtelijke ruzies en twistgesprekken die vrijwel dagelijks
tussen hem en zijn vrouw Pieternel voorvielen. Deze
laatste bleek er namelijk een buitenechtelijke relatie
op na te houden met de eveneens getrouwde chirurgijn Guilbertus da Costa. Voerman Maes was hierachter gekomen en hij liet niet na zijn vrouw voortdurend met haar onbetamelijk gedrag te confronteren.
Pieternel ging haar man door al dat gekrakeel steeds
meer haten. ‘Was den hondt maer doodt’, zou zij bij
herhaling hebben uitgeroepen, zo verklaarde later de
dienstmeid Maria Castelijn. En die dood zou niet meer
lang op zich laten wachten.

In de komende paragrafen wil ik dan ook aan de
hand van deze moordzaak een beschrijving geven
van de diverse fasen die in zo’n strafproces werden
doorlopen. Daarbij zullen tevens onderwerpen aan

Toen Pieternel de voortdurende verwijten van de
zijde van haar man beu was, smeedde zij samen
met haar minnaar en haar oudste zoon een complot
om hem van het leven te beroven. Afgesproken werd
dat Adriaen in de avonduren het huis zou verlaten en
zijn vader naar buiten zou lokken en dat Guilbertus
da Costa hem daar met zijn mes zou opwachten. En
zo gebeurde het dat Adriaen op 3 mei 1736 ’s avonds
voorwendde nog even iets in een herberg te gaan
drinken. Eenmaal buiten hield hij zich enige tijd ver-

Procesdossier van
de moordzaak in het
Schepenbankarchief. (Coll.
Regionaal Archief Tilburg,
foto Stef Uijens)

borgen en begon vervolgens op de deur en de vensterluiken van het huis te bonken. Toen zijn vader
woedend naar buiten liep om te zien wie al dat lawaai
veroorzaakte, stond Da Costa klaar en stak hem neer
met zijn mes, waarna hij zich snel uit de voeten maakte.

redenen en motieven.3 Dit betekende dat als iemand
een ander had doodgeslagen, ook als was dat helemaal niet zijn bedoeling geweest, er sprake was van
doodslag.4 Bepalend was datgene wat men kon waarnemen en dat was dat er iemand om het leven was
gebracht.

De zwaargewonde Jan Maes wist echter nog om hulp
te roepen en enkele buurtgenoten namen hem op en
droegen hem zijn huis binnen. Er werd een chirurgijn
bijgehaald om de steekwond te laten verzorgen, maar
veel kon deze niet meer voor het slachtoffer doen.
Daarop meldden zich een voor een de kinderen Maes
bij het bed van hun vader om hem te vragen hen te
vergeven voor alles wat zij tijdens diens leven hadden
misdaan. Toen het de beurt was aan Adriaen, weigerde Jan Maes zijn zoon echter vergiffenis te schenken.
En voor hij zijn laatste adem uitblies, wist hij nog uit te
brengen dat het wel zeker zijn overspelige vrouw was
die verantwoordelijk was voor wat hem was overkomen. Voor de aanwezigen was dit reden genoeg om
de Tilburgse justitie in te schakelen.

Bij moord was dit niet anders. Moord werd aangemerkt als een ernstige vorm van levensberoving. Ook
bij dit misdrijf ging men af op hetgeen uit de voorgevallen feiten kon worden afgeleid. Had de dader zijn
slachtoffer bijvoorbeeld in een hinderlaag gelokt, of
had hij hem onverhoeds van achteren aangevallen, of
met gif om het leven gebracht, of had hij getracht het
lijk te verbergen, dan sprak men van moord. Het ging
derhalve niet zozeer om de vooropgezette bedoeling
die iemand had om een ander van het leven te beroven, als wel om de feitelijke omstandigheden waarin
dit voornemen tot uiting was gekomen. Moord werd
wel aangemerkt als een heimelijke of verraderlijke
doodslag.

Moord en doodslag in de
achttiende eeuw
Het misdrijf waar de drie samenzweerders zich aan
hadden schuldig gemaakt, was moord. De inhoud van
dit levensdelict was in de loop der eeuwen wezenlijk
veranderd. Aanvankelijk stonden aanslagen tegen het
leven voor een belangrijk deel in het teken van wat feitelijk kon worden waargenomen. Lange tijd was het
inheemse strafrecht namelijk een zogenoemd daadstrafrecht, wat inhield dat bij de strafrechtspleging de
daad centraal stond en dat er weinig tot geen rekening
werd gehouden met de persoon die deze daad had
gepleegd, met diens geestgesteldheid, diens beweeg-

Eerst in de dertiende, veertiende eeuw zouden er geleidelijk aan nieuwe ideeën in de strafrechtswetenschap tot ontwikkeling komen. Het daadstrafrecht
werd toen door de rechtsgeleerden langzaam maar
zeker omgevormd tot een schuldstrafrecht zoals wij
dat tegenwoordig kennen. Voor iemands strafrechtelijke aansprakelijkheid was voortaan niet louter bepalend of hij een daad had gepleegd waaruit ongeoorloofde gevolgen waren voortgevloeid, maar mede of
deze gevolgen aan hem konden worden toegerekend
en verweten. Voor doodslag hield deze transformatie
in dat de dader moest kunnen worden verweten dat hij
met opzet geweld tegen het slachtoffer had gebruikt
en dat deze laatste daaraan was overleden. In geval
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zich in 1736 moesten uitspreken over het aandeel dat
Adriaen Maes had gehad in de moord op zijn vader, zal
in het vervolg nog blijken.

De korte arm van de wet

Beschrijving van het letsel
van de op 3 mei 1736
vermoorde Jan Maes. (Coll.
Regionaal Archief Tilburg,
foto Stef Uijens)

76

van moord viel de dader niet alleen het verwijt te maken dat hij met opzet had gehandeld, maar tevens dat
hij zich vooraf had beraden over wat hij ging doen en
hij vervolgens in koelen bloede zijn voornemen ten uitvoer had gebracht.5
Dat het bij de levensberoving van Jan Maes om een
vooraf beraamde en koelbloedig uitgevoerde daad
ging, derhalve om een moord in de zojuist genoemde
betekenis, blijkt duidelijk uit de processtukken die in
deze zaak zijn opgesteld. Daarin wordt met zoveel
woorden gesproken over de ‘moord’ die was gepleegd, maar ook over het ‘complot’ dat beide minnaars daartoe hadden gesmeed en de ‘verfoeijde
raetslaegs’ waar zoon Adriaen vervolgens op was ingegaan.
Werd moord al aangemerkt als een ernstige vorm
van doodslag, sommige gevallen van moord werden
wel bijzonder hatelijk geacht. Tot de meest ernstige
moordaanslagen behoorde parricidium, waarvan
sprake was als iemand zijn eigen ouders of andere
naaste familieleden om het leven bracht, zoals in het
geval van Adriaen Maes. In het Romeinse recht stond
op dit misdrijf een opmerkelijke straf: de dader moest
worden ingenaaid in een koeienhuid, samen met slangen en andere dieren, en daarna in de zee of in een
rivier worden geworpen om te verdrinken.6 Nog in de
Corte instructie in materie criminele van de Vlaamse
jurist Filips Wielant uit circa 1510 treft men deze wijze
van strafvoltrekking aan.7 Volgens het eigen gewoonterecht was dit evenwel anders, aldus Wielant, en
werd de dader onthoofd en zijn lichaam tentoongesteld op een rad.8
Onthoofding met het zwaard was ook in onze streken de gewone wijze waarop de doodstraf op moordenaars en doodslagers werd voltrokken. Werd een
opzettelijke levensberoving echter bijzonder ernstig
van aard geacht, dan kon de rechter in plaats van
deze poena ordinaria gladii kiezen voor een zwaardere vorm van doodstraf, zoals radbraking.9 Voor
welke straf de schepenen van Tilburg kozen toen zij

Toch was het niet Adriaen Maes die aanstonds als
verdachte werd aangemerkt toen enkele personen die
getuige waren geweest van het overlijden van diens
vader daarvan aangifte gingen doen bij de schepenbank van Tilburg.
Zoals te doen gebruikelijk wanneer er een strafbaar
feit was gepleegd, stelde de lokale gerechtsofficier,
drossaard Pieter van Hoven, een gerechtelijk vooronderzoek in naar wat er was gebeurd. Hij liet een
lijkschouwing verrichten en nam verklaringen af van
de buurtgenoten die bij het overlijden van Jan Maes
aanwezig waren geweest. Uit hetgeen door hen te
berde werd gebracht trok de drossaard al snel de conclusie dat Maes’ vrouw Pieternel en haar minnaar Da
Costa weleens verantwoordelijk konden zijn voor wat
er was gebeurd. Tegen beide verdachten liet hij dan
ook arrestatiebevelen uitgaan. Maar ook beval hij dat
Adriaen Maes in hechtenis moest worden genomen,
niet als verdachte weliswaar, maar als getuige die
hij zeker nader zou willen ondervragen, aangezien hij
de door hem afgelegde verklaring niet helemaal vertrouwde.
Pieternel Maes en Guilbertus da Costa konden echter
niet meer worden achterhaald omdat zij tijdig Tilburg
hadden verlaten en daarmee aan de rechtsmacht van
de schepenbank hadden onttrokken. In voorbije eeuwen was een lokale rechtbank zoals die van Tilburg
slechts bevoegd om recht te spreken over strafbare
feiten die binnen haar jurisdictie waren gepleegd. Was
een verdachte tijdig dit rechtsgebied ontvlucht, dan
diende er tot viermaal toe een openbare dagvaarding
te worden opgesteld en aangeplakt, waarin hij werd
opgeroepen om alsnog voor de rechtbank te verschijnen. Gaf de verdachte evenwel geen verhoor aan deze
herhaalde oproep en bleef hij voortvluchtig, dan restte
de rechterbank niets anders dan hem bij verstek te
veroordelen tot een levenslange verbanning uit haar
rechtsgebied. Wel werd dan in het verstekvonnis opgenomen dat er alsnog tegen de voortvluchtige zou
worden geprocedeerd als hij op een later tijdstip kon
worden aangehouden.
Ook tegen Pieternel Maes en haar minnaar werden
op 10 september 1736 zulke verstekvonnissen opgesteld, nadat zij tevergeefs waren opgeroepen om in
rechte te verschijnen. Voor het geval zij alsnog konden
worden gearresteerd en er dus tegen hen kon worden
geprocedeerd, had drossaard Van Hoven zijn strafeis
al laten uitgaan en tegen beiden de doodstraf geëist.
Wat betreft Pieternel Maes liet hij het verder aan de
schepenbank over om te bepalen op welke wijze deze
straf ten uitvoer moest worden gelegd. Hij vorderde
slechts dat zij zodanig aan haar lijf diende te worden
gestraft dat de dood erop zou volgen. Over de wijze
waarop Guilbertus da Costa moest worden terechtgesteld, liet de drossaard echter geen misverstand

bestaan. Als feitelijke pleger van de moord moest Da
Costa worden veroordeeld om levend te worden geradbraakt, zonder enige gratie te mogen ontvangen,
waarna hem het hoofd moest worden afgeslagen en
op een pin worden gezet en samen met zijn lichaam
op het galgenveld ‘den vogelen ten proij’ worden gegeven.
Chirurgijn Da Costa en vrouw Maes wisten echter met
succes uit handen van de Tilburgse justitie te blijven
en hebben dan ook nimmer vernomen welk lot drossaard Van Hoven hun in het vooruitzicht had gesteld.
Heel anders zou het aflopen voor de derde samenzweerder, Adriaen Maes, zoals in de volgende paragraaf zal blijken.

Op 24 september 1736, twee weken nadat Pieternel
Maes en Guilbertus da Costa bij verstek tot een levenslange verbanning uit de Tilburgse jurisdictie waren veroordeeld, deed drossaard Van Hoven ook tegen
Adriaen Maes een strafeis uitgaan. Hoe was het de
derde samenzweerder vergaan sinds hij op 7 mei in
hechtenis was genomen?

Toen de drossaard zijn ‘ticht en aanspraak’ aan
Adriaen voorlas, antwoordde deze op sommige punten bevestigend, op andere punten daarentegen ontkennend. De drossaard accepteerde in zijn repliek de
gedeeltelijke bekentenis van de verdachte, maar nam
daarmee geen genoegen. Hij wenste een volledige
bekentenis te verkrijgen. Daarom herhaalde hij zijn
standpunt dat de verdachte aan een pijnlijk verhoor
moest onderworpen als hij niet alsnog terugkwam
op de door hem tegengesproken feiten. Adriaen bleef
echter bij hetgeen hij had geantwoord en verzocht in
zijn dupliek of hij zich mocht laten bijstaan door een
procureur.11

Omdat Adriaen aanvankelijk werd beschouwd als een
belangrijke getuige die nader moest worden ondervraagd, vond zijn gevangenzetting in eerste instantie
plaats in de vorm van een ‘civiele gijzeling’. Tijdens
zijn opsluiting werd de ‘getuige’ twee keer ondervraagd door de schepenen en daarbij kwam aan het
licht dat hij naar alle waarschijnlijkheid niet geheel
vrijuit ging aan hetgeen zijn vader was aangedaan.
Daarop werd besloten om Adriaen als medeverdachte
aan de moord aan te merken en hem in ‘strikte detentie’ te nemen. Opnieuw werd hij verhoord en nader verhoord en toen was het voor de Tilburgse schepenen duidelijk dat de zoon van het slachtoffer een
aandeel had gehad in de gewelddadige dood van zijn
vader. De zaak Adriaen Maes werd daarop op de criminele rol ingeschreven, om tijdens de eerstvolgende
strafzitting van de rechtbank te worden behandeld.

Het verzoek dat Adriaen de schepenbank deed, behoeft enige toelichting. Vanaf de zestiende eeuw
waren er twee procesgangen waarbinnen de pleger
van een zwaard delict zoals moord kon worden vervolgd. Enerzijds was er de ordinaire procesgang, de
‘gewone’ behandeling van een strafzaak, waarbij de
verdachte zich kon laten bijstaan door een procureur
en waarbij hij tegenbewijs kon aanvoeren tegen hetgeen hem werd verweten en hij zijn zaak kon laten bepleiten door een advocaat. Deze procesgang was voor
hem veel gunstiger dan de extraordinaire procesgang,
waarin de zaak op ‘buitengewone’ wijze werd behandeld. In dat geval was de verdachte namelijk niet veel
meer dan voorwerp van onderzoek. Hij werd dan verhoord en hij kon daarbij worden gepijnigd om tot een
bekentenis te worden gebracht. Juridische bijstand
moest hij bij dit alles ontberen.12

Adriaen Maes staat terecht

De derde samenzweerder
Adriaen Maes werd pijnlijk
verhoord op een dergelijke
rek- of pijnbank. Litho
uit 1845 naar exemplaar
uit periode 1600-1700
in de collectie van Het
Noordbrabants Museum.
(Coll. Ronald Peeters)

Deze strafzitting vond plaats op 24 september en bij
die gelegenheid bracht drossaard Van Hoven zijn ‘ticht
en aanspraak crimineel’ uit. Hierin somde hij de feiten
op die hij Adriaen ten laste legde, kwalificeerde deze
feiten als medeplichtigheid aan vadermoord en eiste
daarvoor de doodstraf.10 De verdachte diende aanstonds op de punten van de tenlastelegging te reageren en indien hij daarvan feiten mocht tegenspreken,
moest hij aan een ‘scherpe examinatie’ worden onderworpen, dat wil zeggen een verhoor onder tortuur.
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Ondanks zijn benaming – buitengewone procedure –
genoot de extraordinaire procesgang in de achttiende
eeuw de voorkeur van de rechters, omdat deze veel
sneller en effectiever was dan de ordinaire procesgang. Ook in de zaak van Adriaen Maes was tot dusverre extraordinair geprocedeerd, hetgeen voor de
drossaard de mogelijkheid inhield om de verdachte
aan tortuur te onderwerpen om hem zo een volledige
bekentenis af te dwingen. Vandaar dat Adriaen wilde
aansturen op de voor hem veel gunstigere ordinaire
procesvariant. Alvorens een beslissing te geven op
het daartoe strekkende verzoek wilden de Tilburgse
schepenen evenwel eerst het advies inwinnen van
twee onpartijdige rechtsgeleerden. In afwachting van
dit advies werd het proces verdaagd tot de volgende
rechtszitting, die op 8 oktober zou worden gehouden.
Ook het tussenvonnis van de schepenbank waarbij de
zaak werd aangehouden tot juridisch advies zou zijn
ingewonnen, dient nader te worden toegelicht. Een
lokale rechtbank zoals die van Tilburg werd namelijk
niet bemand door universitair geschoolde juristen
maar door lekenrechters, plaatselijke notabelen die
konden bogen op een zekere mate van welstand en
aanzien. Doordat de leden van een schepenbank geen
beroepsrechters waren, kon het voorkomen dat zij
zich geconfronteerd zagen met een juridische kwestie
die hun kennis van het recht te boven ging, zoals in dit
geval het verzoek van de drossaard om de verdachte
aan een pijnlijk verhoor te onderwerpen. Vandaar dat
het gebruikelijk was dat de schepenen zich over een
dergelijke kwestie lieten voorlichten door ‘onpartijdige rechtsgeleerden’, dat wil zeggen door juristen
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met een universitaire opleiding die geen belang hadden bij de afloop van de desbetreffende rechtszaak.
Voor de schepenen van Tilburg was het de gewoonte
dit juridische advies in te winnen bij advocaten uit ’sHertogenbosch.13
In het onderhavige geval luidde het advies dat de
Bossche advocaten aan de Tilburgse schepenen gaven dat de verdachte bij diens nader verhoor aan tortuur mocht onderworpen. Toen het strafproces tegen
Adriaen op 8 oktober werd hervat, werd dan ook aan
drossaard Van Hoven de door hem verlangde scherpe
examinatie toegestaan. In afwachting van de resultaten die deze pijnlijke ondervraging zouden opleveren,
werd de zitting opnieuw verdaagd, nu tot 26 oktober.
Op de derde zittingsdag bleek dat Adriaen ondanks de
folteringen waaraan hij was blootgesteld nog steeds
geen volledige bekentenis had afgelegd. De drossaard
verzocht daarom om een nieuwe scherpe examinatie
van de verdachte, welk verzoek door de schepenen
werd gehonoreerd en de zaak werd wederom verdaagd. Op de eerstvolgende zittingsdag, 31 oktober,
nam Van de Hoven nog steeds geen genoegen met
de antwoorden die Adriaan tijdens zijn verhoor had
gegeven. Er werd een derde – en laatste – scherpe
ondervraging bevolen en deze keer zou daarmee het
gewenste resultaat worden verkregen.14
Nu voor hem de zaak rond was, leverde de drossaard
op 14 november zijn processtukken bij de schepenbank in en verzocht de schepenen om tot een vonnis
te komen. De schepenen besloten daarop dat zij, alvorens einduitspraak te doen, eerst weer het advies
zouden inwinnen van de twee rechtsgeleerden die zij
reeds eerder hadden geconsulteerd. Dit advies werd
hun, zoals te doen gebruikelijk, verschaft in de vorm
van een conceptvonnis dat zij nog enkel ter terechtzitting hoefden uit te spreken. Op 27 november spraken
de Tilburgse schepenen dit vonnis uit en veroordeelden Adriaen Maes tot de doodstraf. Hij moest met het
zwaard worden onthoofd wegens zijn aandeel in de
moord op zijn vader. En aldus geschiedde.

Besluit

Arm- en scheenschroeven
en andere martelwerktuigen
uit de collectie van Het
Noordbrabants Museum.
Litho 1845.
(Coll. Ronald Peeters)

Adriaen Maes legde pas tijdens zijn derde pijnlijke
verhoor een volledige bekentenis af. Drossaard Van
Hoven was er kennelijk alles aan gelegen om de verdachte zijn aandeel in de gepleegde moord te laten
bekennen. Een bekentenis was voor hem noodzakelijk
omdat er geen getuigen waren die hadden gezien wat
Adriaen op de bewuste avond had gedaan. Maar een
bekentenis was om meer redenen van belang voor
de afloop van een strafproces. Als een verdachte de
feiten bekende die hem waren tenlastegelegd, was
dit voor de rechtbank immers het meest overtuigende
bewijs dat hij deze feiten daadwerkelijk had gepleegd.
De omstandigheid dat een bekentenis kon zijn afgedwongen op de martelbank deed aan dit alles niets af,
aangezien datgene wat was bekend door de verdachte
‘vrijwillig’ moest worden bevestigd, dat wil zeggen
buiten het zicht van de beul en zijn instrumenten.

Radbraakkruis uit de collectie
van Het Noordbrabants
Museum. De veroordeelde
werd op deze houten
tafel in de vorm van een
mensenlichaam gelegd,
waarbij de armen en benen
op kleine dwarsbalkjes
kwamen te rusten om ruimte
te laten tussen de ledematen
en de tafel. De beul diende
dan met een ijzeren staaf de
botten van de veroordeelde
te breken. Tot slot werd de
ribbenkast ingeslagen. Litho
1845. (Coll. Ronald Peeters)

De bekentenis was derhalve de regina probationum,
de ‘koningin onder de bewijsmiddelen’. Zeker indien
het ging om een misdrijf waarop de doodstraf stond,
was het dan ook wenselijk dat de verdachte zelf toegaf dat hij dat misdrijf had gepleegd. De doodstraf
was immers niet alleen de zwaarste straf die de
rechtbank kon opleggen, maar tevens een straf die
niet ongedaan kon worden gemaakt. Nog in een ander
opzicht was de doodstraf onherroepelijk als deze na
een afgelegde bekentenis was opgelegd. Had iemand
eenmaal bekend, dan kon hem hoger beroep worden
ontzegd omdat hij namelijk zelf had aangegeven dat
hij schuldig was aan het misdrijf dat hem werd verweten. Het beginsel confessus non appellat, ‘hij die heeft
bekend mag niet appelleren’, hield in dat een strafzaak in één instantie kon worden afgedaan. En van
criminele elementen wilde men nu eenmaal zo snel
mogelijk af zijn.
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tienjarige dader eerst de hand afgekapt waarmee hij zijn mes had

Een gedetailleerde analyse van deze procesvormen vindt men bij

gehanteerd. Stadsarchief ’s-Hertogenbosch, Oud Rechterlijk Archief,

J. Monballyu, ‘De hoofdlijnen van de criminele strafprocedure in

Archief Schepenbank ’s-Hertogenbosch, inventarisnr. 080-09, crimi-

het graafschap Vlaanderen (16de tot 18de eeuw)’, in: C.H. van Rhee

neel dossier.

e.a. (red.), Voortschrijdend procesrecht. Een historische verkenning

In processen wegens moord en doodslag onderbouwde de Tilburgse
gerechtsofficier zijn strafeis meestal met een algemene verwijzing

(Leuven 2001) 63-108.
13

Beatrix Jacobs, ‘Is het wel de rechter die het recht vindt?, in: Erik-Jan

ten’ van het land, zonder daarbij aan te geven welk voorschrift hij voor

Broers en Bart van Klink (red.), De rechter als rechtsvormer (Den Haag

de regel slechts procesrechtelijke voorschriften bevatten, boden zij de

Gilbertus da Costa zou,
als hij niet uit Tilburg was
gevlucht, in aanmerking
zijn gekomen om ter dood
te worden gebracht door
radbraking. Ets uit ‘De
droeve Ellendigheden van
de Oorloogh’, uitgave van
Jacques Callot, 1710-1746.
(Bron: Internet)

2001) 31-37.
14

Op grond van het gewoonterecht mocht een verdachte tot drie maal

officier weinig houvast. Incidenteel is door hem in een toelichting van

toe aan een verhoor op de pijnbank worden onderworpen. Had hij dan

zijn ‘ticht en aanspraak’ verwezen naar specifieke bepalingen uit het

nog geen bekentenis afgelegd, dan diende de gerechtsofficier het

Romeinse recht en paragrafen uit het Oude Testament. Vgl. Broers, Van

bewijs van diens schuld op andere wijze te leveren, bijvoorbeeld door

plakkaat tot praktijk, 28-31.

middel van getuigenverklaringen. Het extraordinaire proces werd dan

Anders dan tegenwoordig waren de functies van procureur en ad-

dikwijls omgezet in een ordinair proces.

vocaat destijds gescheiden en mochten niet door dezelfde persoon
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Voor het inwinnen van juridisch advies door lokale rechtbanken, zie

naar de ‘wereldlijke en goddelijke rechten’ of de ‘wetten en plakkaogen had. Nu de voor moord en doodslag uitgevaardigde plakkaten in

11

Voor de ordinaire en de extraordinaire strafprocedure, zie Broers,

Voorafgaande aan de voltrekking van het doodvonnis werd bij de acht-
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Tilburg signalement LXXXIX
Jan Bader en Henk van der Linden (samensteller), Kroniek van ’n vervolging. Jo
den in Tilburg, Waalwijk en omstreken
(Soesterberg, Uitgeverij Aspekt, 2018), 441
blz., ISBN/EAN: 9789463383677. E 19,95.
Peter Bak, Een oord van bang wachten.
Kamp Haaren 1941-1944 (Hilversum/Tilburg,
Verloren/Zuidelijk Historisch Contact, 2018),
302 blz., ISBN/EAN: 978-90-8704-718-4,
E 29,00.
N.B. Bevat ook gegevens over Tilburgse verzetsstrijders.
Toni Coppers, De jongen in het graf (Ant
werpen, Manteau Thriller, 2018), 320 blz.,
ISBN/EAN: 9789022335055, E 21,99.
N.B. Misdaad-thriller die zich deels in Tilburg
afspeelt.
A.H.J. Dautzenberg, Ik bestaat uit twee
letters (Amsterdam, Uitgeverij De Arbei
derspers, 2018), 720 blz., ISBN/EAN:
9789029524117, E 27,99.
N.B. Tilburgse auteur.
A.H.J. Dautzenberg, Vijftig verhalen (Amster
dam, Uitgeverij Atlas Contact, 2018), 528
blz., ISBN/EAN: 9789025452261,
E 24,99.
N.B. Tilburgse auteur.
Henk van Doremalen, Onderwijs, met eenheid in verscheidenheid. De geschiedenis van het openbaar en bijzonder-neutraal
onderwijs in Tilburg in omgeving (Tilburg,
Henk van Doremalen Producties / Stichting
Opmaat, 2018), 160 blz., geb., E 25,00.

Anton van Dorp, ‘Beelden uit de Mo
bilisatiejaren 1915-1918. 17. Berkel-Enschot
(3), in: De Kleine Meijerij, jrg. 69, 2018, nr. 1,
p. 36-38.
Anton van Dorp, ‘Beelden uit de Mo
bilisatiejaren 1915-1918. 18. Berkel-Enschot
(3), in: De Kleine Meijerij, jrg. 69, 2018, nr. 2,
p. 68-72.
Henk Haen, ‘Kindermoord met recht en onrecht’, in: De Kleine Meijerij, jrg. 69, 2018,
nr. 2, p. 73-75.
N.B. Kindemoord te Udenhout in 1875.
Ton Haselbekke, L’Echo des Montagnes
1867-2017. 150 jaar harmonieus musiceren
(Tilburg, L’Echo des Montagnes, 2018), 96
blz.
Ger Janssen, ‘Frater Caesarius Mommers,
de leesvader van Nederland’, in: In Brabant,
jrg. 9, 2018, nr. 2, p. 8-15.
Joost van der Loo, ‘Luuske LiebregtsBeerendonk: tiende honderdjarige in Uden
hout’, in: De Kleine Meijerij, jrg. 69, 2018, nr.
2, p. 62-64.
Ingrid Oonincx, Pretty boy (Laren, De Crime
Compagnie, 2018), 400 blz., ISBN/EAN:
9789461093158, E 15,00.
N.B. Thriller van Tilburgse auteur.
Berry van Oudheusden, Tussen klooster,
Kwetterie en kerk (Tilburg, Stichting Straat,
2018), 108 blz., E 10,00.
Noud Smits, ‘Wetenswaardigheden rond de
Rendierhoeve (I en II)’, in: De Kleine Meijerij,
jrg. 69, 2018, nr. 1, p. 4-27; nr. 2, p. 53-61.
Hélène Wagener, De Oorkonde (Westerlo,
Kramat, 2018),

ISBN/EAN: 9789462420878, E 17,95.
N.B. Literaire thriller van Tilburgse auteur.
Ronald Peeters

L’Echo des Montagnes 150 jaar
In 2017 bestond het Koninklijke Erkend
Muziekkorps L’Echo des Montagnes 150
jaar. Deze van oorsprong liedertafel werd in
1867 door een vijftal Korvelse mannen opgericht als mannenkoor met als doelstelling
‘Bevordering der toonkunst en aangenaam
samen zijn’. Elders in de stad waren er op
muzikaal gebied onder andere al de Nieuwe
Koninklijke Harmonie (opgericht in 1843)
en Harmonie Orpheus (opgericht in 1864)
actief. Aanvankelijk repeteerde dit mannenkoor in de oude school op het Korvelplein.
In 1872 werd in Café Denissen op Korvel
(Korvelplein) het eerste concert gegeven
en werd de naam L’Echo des Montagnes
aangenomen. In 1877 wordt het initiatief
genomen tot het oprichten van een fanfare.
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In 1895 schenkt de familie Van Dooren, van
het gelijknamige textielbedrijf Van Dooren
en Dams, een muziekkiosk aan L’Echo, zodat de harmonie en de liedertafel (volks)
concerten op het Korvelplein konden geven. In 1909 werd het koor gemengd, maar
de liedertafel bleef maar tot 1929 bestaan.
De harmonie ging zelfstandig verder. In de
Tweede Wereldoorlog weigert de harmonie zich aan te sluiten bij de Kulturkammer
en staat tijdens de bezetting vanaf 1942 op
non-actief. Na de oorlog werden de activiteiten voortgezet. In 1954 werden er dames tot
het orkest toegelaten. L’Echo wordt het eerste harmonieorkest in Tilburg met dames in
de gelederen. Het harmonieorkest telt thans
90 leden. Hoewel er niet meer gerepeteerd
wordt, herinnert een fraaie gevelversiering
op Korvelplein 208 aan de vroegere thuishaven van het muziekgezelschap.
Ronald Peeters
Ton Haselbekke, L’Echo des Montagnes
1867-2017. 150 jaar harmonieus musiceren
(Tilburg, L’Echo des Montagnes, 2018), 96
blz.
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In de jaren zestig is het vanzelfsprekend dat
je als rooms-katholiek jongetje niet naar
de vlakbij je huis gelegen niet-katholieke
school gaat. Je ouders zien liever dat je naar
de verderop in de wijk gelegen parochieschool loopt. Zo ook de ouders van Theo
Weterings. Zo vertelt de burgemeester althans in het voorwoord van het nieuwste
boek van de Tilburgse historicus Henk van

Doremalen. Een reminiscentie aan deze periode klinkt ook door in een anekdote van
Marius Liebregts, voorzitter van het college
van bestuur van de Stichting Opmaat en van
de Jan Ligthartgroep. In 1994 ondervindt
hij, werkzaam op een openbare school die
inhuist bij een katholieke school, de nodige
weerstand. Zo mogen de leerlingen niet van
de speelplaats en het personeel niet van
de docentenkamer gebruikmaken, en de
noodtrap moet voor de openbaren maar als
ingang dienen. Voorbeelden van een heuse
strijd waarbij het openbaar onderwijs in de
gesloten katholieke Tilburgse samenleving
een ondergeschikte positie inneemt.
Andersdenkenden kunnen bij de Tilburgse
katholieken al veel langer op onbegrip rekenen. Als na de Vrede van Munster in 1648
dominees door de Meijerij van ‘s-Hertogenbosch trekken stuiten zij eveneens op regelrechte tegenwerking, die soms zelfs uitloopt
in bedreigingen en lijfelijk geweld. Maar de
rollen zijn daarna toch echt omgedraaid.
In 1650 wordt er aan de hoofdschool in de
stad voor het eerst een protestantse schoolmeester benoemd. Vijf jaar later komt er een
schoolreglement dat het onderwijs protestants moést zijn. Eind zeventiende en begin
achttiende eeuw komt men met verboden op
de ‘paepsche’ bijscholen die er desondanks
nog altijd in de stad zijn. Van Doremalen gaat
in zijn boek expliciet in op het openbaar lager onderwijs. Met in het eerste deel dus genoeg aandacht voor de periode van voor de
onderwijswet van 1920. De oudste vormen
van het stedelijk onderwijs dat voor iedereen
toegankelijk is waren wel altijd godsdienst

De muziekkiosk uit 1895 op het Korvelplein omstreeks 1926 tijdens de afbraak van de oude Korvelse kerk. Op
de achtergrond de nieuw nog bestaande kerk. (Coll. Diepen in Regionaal Archief Tilburg)

gebonden. Dit vanwege de dominante rol van
de geloofsbeleving.
In de anderhalve eeuw tussen de Vrede van
Munster en de Bataafse Omwenteling (1795)
zijn er met tussenpozen ook zogeheten
Franse en Latijnse scholen. Die vooral worden bezocht door kinderen uit de gegoede
burgerij. Zij brengen wat meer dan het gewone lagere onderwijs. Na 1795 komt er
een grotere mate van vrijheid voor de verschillende geloofsgemeenschappen om ook
onderwijs te regelen. Een decennium later
markeert 1806 de uiteindelijke totstandkoming van de eerste nationale onderwijswet.
De wijze waarop invulling wordt gegeven aan
die wet is van beslissende invloed geweest
op de latere schoolstrijd. In 1857 vloeit een
nieuwe onderwijswet voort uit de liberale
grondwet van 1848. Op dat moment is de
vrijheid van onderwijs in Nederland wettelijk
vastgelegd. Maar de noodzakelijke bijbehorende financiering voor het confessionele
onderwijs ontbreekt.
De zich emanciperende rooms-katholieken
richten zich in het midden van de negentiende eeuw steeds meer tegen het nietkatholieke karakter van het openbaar onderwijs. Er is daar immers te weinig plaats voor
‘het enige ware geloof’. Met mgr. Joannes
Zwijsen als grote inspirator, en door de ruimere mogelijkheden, wordt dus steeds een
oplossing in eigen kring gezocht. Het openbaar onderwijs staat in deze periode desalniettemin in een gunstig daglicht. De kwaliteit ervan was enorm verbeterd. In deze
ontwikkeling speelt de in Den Haag geboren
Johannes Heer een niet onaanzienlijke rol.
Hij wordt begin 1835 benoemd als schoolmeester op de Tilburgse hoofschool. Heer
zorgt allereerst dat er een nieuw gebouw

Dit boek handelt over de geschiedenis van het openbaar en bijzonder-neutraal onderwijs in Tilburg
en omgeving.
Openbaar onderwijs bestaat in Tilburg aantoonbaar al vanaf de 16e eeuw. Vanaf de jaren dertig van
de 19e eeuw kwam het katholiek onderwijs op, dat vooral in de 20e eeuw zo dominant werd dat het
openbaar onderwijs vrijwel verdween. Met de oprichting van de bijzonder-neutrale Jan Ligthartschool nam de diversiteit weer toe. In de jaren zeventig van de 20e eeuw moest openbaar (lees:
niet–katholiek) onderwijs door initiatieven van ouders tot stand komen. Pas later ging de overheid
zich actiever opstellen. Twee tendensen kenmerken de laatste decennia. Bestuurlijk is het openbaar
onderwijs steeds verder verzelfstandigd tot de huidige Stichting Opmaat. De scheidslijnen tussen
openbaar en bijzonder (katholiek) onderwijs verdwijnen meer en meer. Zeer recent is de ontwikkeling
van T-Primair een unieke samenwerkingsvorm tussen de scholen in Midden-Brabant.

laatste kwart van de twintigste eeuw wordt
er nog af en toe een heuse schoolstrijd gestreden. Zo zien katholieken in de ‘affaire
Groenewoud’ hun territorium ernstig bedreigd. Maar geenszins van harte moet de
gemeente van het provinciebestuur bakzeil
halen en dient alsnog over te gaan tot het
stichten van een openbare school in deze
wijk in Tilburg-Zuid. Op een eerlijke wijze
worden de uitdagingen waarvoor het (openbaar) onderwijs anno 2018 staat in het slot
van het boek benoemd. Denominatie is
steeds minder van belang en wet- en regelgeving trekken een steeds grotere wis-

onderwijs, met Eenheid in Verscheidenheid

Deze publicatie bestrijkt het landschap van
het openbaar en bijzonderneutraal onderwijs tot in de eenentwintigste eeuw. Ook
voor de Jan Ligthart-scholen en de groeiende betrokkenheid van ouders is er vanzelfsprekend de nodige aandacht. Maar al
is het rijke roomse leven voorbij, ook in het

Henk van Doremalen

komt, en voert daarna al snel de nodige onderwijskundige verbeteringen door. De nadruk ligt als vanouds op tucht en orde, maar
het aantal ondermeesters neemt toe en aldus ook het aantal kwekelingen. Opmerkelijk
is vooral het feit Heer, werkzaam in het
openbaar onderwijs, ook zorgt draagt voor
het opleiden van vele fraters en zusters.
Na het bisschoppelijk mandement van 1868
komen de goede onderlinge verhoudingen
in de stad wel steeds meer onder druk te
staan. Openbaar onderwijs mag voortaan
alleen dan door katholieken worden gevolgd
als er geen andere mogelijkheid is. Omdat er
van een goede regeling voor de financiering
van gebouwen en leermiddelen nog steeds
geen sprake is, worden de eerste contouren van de schoolstrijd niet veel later zichtbaar. Met de gelijkstelling van het bijzonder
en openbaar onderwijs, die in 1917 na een
grondwetswijziging tot stand komt, gloort er
na decennia van teruggang toch weer hoop
aan de horizon voor de openbaren. Het gemeentebestuur is immers verplicht ook zorg
te dragen voor het openbaar onderwijs. Zo
worden bestaande openbare scholen opgeknapt en nieuwe scholen gebouwd.
Van Doremalen lardeert zijn fraaie en prettig
vormgegeven boek met ter zake doende persoonlijke getuigenissen. Zo vertelt de dochter van een SDAP-gemeenteraadslid dat zij
desalniettemin naar een katholieke school
ging. Het niet-gelovige gezin Van Putten
kiest er echter bewust voor om zoon Rob
openbaar onderwijs te laten volgen. Dit in
een tijd (jaren vijftig) dat Tilburg nog in grote
mate een verzuilde stad is. Want na de oorlog leek alles, ook wat betreft het onderwijs,
op de oude voet verder te gaan. Maar vanaf
de jaren zestig doen zich toch ook in het oerkatholieke Tilburg enkele processen voor
die een flinke verandering teweeg brengen.
Na de ontzuiling en ontkerkelijking treden de
congregaties van religieuze onderwijsgevenden steeds meer terug. Anders dan voorheen
zijn gemengde scholen ook niet meer uit
den boze. Veranderingen waar ambtenaren
en bestuurders als Frans Hermans en Jan
Timmermans volgens de tijdsgeest vorm
aan dienden te geven. Zij, én alle bevlogen
onderwijsgevenden die ook in het boek over
hun ervaringen vertellen, maken het ook
mee dat het openbaar onderwijs in de jaren
zeventig weer groeit.

onderwijs,
met Eenheid in
Verscheidenheid
De Geschiedenis van het openbaar en bijzonder-neutraal
onderwijs in Tilburg en omgeving
Henk van Doremalen

sel op de bestuurlijke organisatie. Te weinig
kritisch is de auteur echter in mijn ogen als
hij stelt dat dit ook onlosmakelijk zou moeten
leiden tot schaalvergroting.
Sander van Bladel

Henk van Doremalen, Onderwijs, met eenheid in verscheidenheid. De geschiedenis van het openbaar en bijzonder-neutraal
onderwijs in Tilburg in omgeving (Tilburg,
Henk van Doremalen Producties / Stichting
Opmaat, 2018), 160 blz., geb., E 25,00.

De Openbare Lagere School in de Korte Schijfstraat, december 1933. De klas is gemengd, maar de jongens
en meisjes zitten wel apart in de banken. Voor de leraar precies onder de horlogeketting zit Helga Deen (19251943), het Tilburgse joodse meisje dat in concentratiekamp Sobibor om het leven is gebracht. Ze heeft een
dagboek bijgehouden over haar verblijf in de kampen Vught en Westerbork dat in 2007 is uitgegeven.
(Coll. Regionaal Archief Tilburg)
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