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Ten geleide
Pas recent is het levensverhaal opgetekend van de Nederlandse Nobelprijswinnaar 
Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928). Jan van Eijck doet in zijn artikel verslag van 
twee hele oude Tilburgse röntgenfoto’s die onlangs in de nalatenschap van deze we-
reldberoemde natuurkundige werden ontdekt. Als onderzoekers uit een persoonlijke 
betrokkenheid aan de slag gaan levert dat vaak bijzondere artikelen op. Corrie Vervest 
betrekt in haar verhaal over het Mariabeeld van de Broekhovense kerk echter ook re-
cent uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek.
Vanuit een uniek perspectief schrijft Ton Wagemakers, in het verleden directeur van 
het Textielmuseum, over de lotgevallen van onder meer een verweesd weefgetouw en 
een gepensioneerde wever. Geboren op Sumatra en met heimwee naar zijn Schotse 
vaderland heeft Edward William King zich in het begin misschien ook wel verweesd 
gevoeld in Tilburg. Vanaf 1878 heeft hij zich echter, zoals het een goede dominee be-
taamt, met veel energie ingezet voor het kerkelijk leven in de stad. In het artikel van 
Peter Dillingh lezen we meer over deze gereformeerde predikant. 
Verder in dit tijdschrift een artikel van Henk van Doremalen over de jubilerende 
Tilburgse woningcorporatie TIWOS en zoals u van ons gewend bent, sluiten we ook dit 
keer weer af met Tilburg KORT. Wij wensen u veel leesplezier.
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zijn middelbare schoolopleiding. Aan de “Stedelijke 
Inrigting van Opvoeding en Onderwijs voor de Hoogere 
Standen” in Wijk bij Duurstede studeerden meer jongens 
uit Indië. Zijn jongere broertje George Francis (1829-
1855) volgde. Een geschilderd portret van de beide jon-
gens is in de familie bewaard gebleven. In de Hervormde 
Gemeente van Wijk bij Duurstede deed Edward William 
King belijdenis op Tweede Paasdag, 28 maart 1842.

Dubbele teleurstelling
In 1843 keerde hij terug naar Batavia. Daar vond hij 
werk bij een groot handelskantoor, maar zijn roeping 
lag ergens anders. In 1849 schreef hij dat hij hoopte 
“den weg des heils te kunnen bewandelen” en dat het 
zijn doel was er “zelfvervolmaking en eene voorberei-
ding voor een toekomstig leven te vinden (…). Maar 
hoe moet ik mijne teleurstelling en diepe verslagen-
heid afmalen, toen ik eenigen tijd na mijne aankomst 
alhier, een aandachtigen en opmerkzamen blik om mij 
werpende, niets dan eene verderfelijke onverschillig-
heid en eene laakbare laauwheid voor de heilige be-
langen der onsterfelijke ziel ontwaarde”. Het was de 
inleiding van een moralistische roman, met als titel 
De dubbele teleurstelling. Een novelle, vol zuchten en 
klagten, die eigenlijk niet in de negentiende eeuw te 
huis behoort, die hij schreef onder het pseudoniem 
Een’ Oosterling.

Evangelisatie
Volgens zijn eigen getuigenis werd King pas wer-
kelijk bekeerd in 1850. Hij voelde zich geroepen het 
Evangelie te verkondigen. “Hij deed dat door in het 
Hospitaal de kranken toe te spreken en voorts van 
den Heiland te getuigen waar hij was, hetzij op het 
kantoor, hetzij in de woningen die hij bezocht. En hij 
arbeidde geenszins ongezegend”.1 In 1851 was hij 
betrokken bij de oprichting van het Genootschap voor 
In- en Uitwendige Zending te Batavia, waarvan hij de 
eerste secretaris werd. Verder stond hij aan de wieg 
van het tijdschrift De Opwekker, waarvan het eerste 
nummer verscheen op 1 november 1855.

Studie in Edinburgh
King wilde zich niet aan het evangelisatiewerk wij-
den zonder kerkelijke opleiding of functie. Daarom 
reisde hij in 1857 via Nederland naar Edinburgh, waar 
hij theologie ging studeren aan United Presbyterian 
Church Divinity Hall en New College, de predikantsop-
leiding van de Free Church of Scotland.

Creativiteit, lef en handelsgeest: die kwali-
teiten bracht de dominee mee, die op zondag 
3 februari 1878 werd bevestigd in het kerkje 

aan de Lange Nieuwstraat. Ds. Edward 
William King, een Schotse predikant met 
Indische wortels, ging aan het werk in de 

kleine christelijke gereformeerde gemeen-
schap, die sinds 1874 een eigen kerkgebouw 

had. Die gemeenschap werd als ‘zendings-
station’ in een rooms-katholieke omgeving 

gesteund met giften uit het hele land. Ds. 
King bracht ervaring mee als zendeling op 

Java en een netwerk in Schotland, waarvan 
Tilburg kon profiteren.

Jeugd in Nederlands-Indië
Edward William King werd geboren in Padang (Sumatra) 
op 16 augustus 1824, als zoon van George King en 
Caroline Catharine Townsend. Op zondag 27 februari 
1825 werd hij gedoopt in Fort Marlborough in Benkoelen 
(Sumatra). Zijn vader was gezagvoerder bij de koopvaar-
dij. Het gezin verhuisde naar Batavia. Edward William 
werd op 15-jarige leeftijd naar Nederland gestuurd voor 

E.W. King, een Schotse dominee 
voor Tilburg

Pe t e r  D i l l i n g h *

* Peter Dillingh (1966) is 
beleidsmedewerker bij de 

CDA-Tweede Kamerfractie. 
Tot 2014 was hij (eind-)

redacteur) van het Historisch 
Tijdschrift GKN. Hij 

publiceert regelmatig over 
lokale kerkgeschiedenis, 

onder andere over de 
Gereformeerde Kerk in 

Tilburg het boek ‘Tussen 
Rome en Dordt’ (1994).

Ds. Edward William King 
(1824-1855) met zijn 

jongere broertje George 
Francis King (1829-1855). 

(Privébezit)
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Terug naar Europa
In 1876 moest ds. King om gezondheidsredenen te-
rugkeren naar Europa. Hij wilde graag dat zijn werk 
in Meester Cornelis zou worden voortgezet. Daarover 
onderhandelde hij met de zendingscommissie van de 
Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland. In ruil 
voor overname van het kerkje in Meester Cornelis zou 
ds. King in Nederland beroepbaar worden gesteld. 
Nadat ds. King zijn zaak persoonlijk voor de commis-
sie was komen bepleiten, besloot deze hem beroep-
baar te stellen. In december 1877 werd hij beroepen 
voor de evangelisatie in Tilburg.

Intrede
Op zondag 3 februari 1878 werd ds. King in Tilburg 
bevestigd door ds. J.F. Bulens van Varsseveld, voor-
zitter van de Algemene Zendingscommissie van de 
Christelijke Gereformeerde Kerk.
Diezelfde zondag hield hij zijn intreepreek: “Des 
avonds trad de door allen zoo zeer begeerden leeraar 
voor de kleine kudde op; moeijelijk is den indruk we-
der te geven die zijne woorden op allen maakten; het 
was een overvloeijen van den lof des Heeren, die alle 
omstandigheden zóó had geleid, dat hij als dienst-
knecht des Heeren in alles moest betuigen: de Heer 
heeft mij aan deze plaats gebracht en daardoor zijn 
tekstwoord als voor de hand lag Openbaring 3 : 7: 
“Die opent en niemand sluit;” Zijn Eerwaarde wen-
schte dan ook in zijn arbeid en gebed niet alleen de 
aanvankelijk kleine kudde te gedenken, maar ook 
alle de inwoners dezer plaats, en had voor zich de 
verwachting, ofschoon zijne diepe afhankelijkheid 
bewust, dat de Heer hier eene deur had geopend, die 
niemand kan sluiten.”3

Omdat Tilburg nog geen eigen pastorie had, werd er 
voor ds. King en zijn gezin een woning gehuurd in de 
Zomerstraat, tegenover ‘De Oude Engel’.4

Kerkelijk leven
Over zijn ervaringen in Tilburg schreef ds. King in het 
Schotse blad The Christian Week van 17 juli 1878: 
“Hoewel deze stad in eene der tien provinciën van 
het Protestantsche Nederland gelegen is, beheer-
schen de Roomsch-Katholieken haar met een ijzeren 
schepter. Zij achten haar te behooren tot hun grond-
gebied, en wel omdat onder de 27.000 inwoners, 
26.300 Roomschen geteld worden. De magt die de 
priesters in Tilburg uitoefenen is grooter dan elders in 
Nederland, omdat zij eene fabriekstad is. De meeste 
harer bewoners zijn geheel afhankelijk van de fabrie-
kanten in wier dienst zij zijn. Deze zijn bereid ieder 
hunner werklieden, die zich tegen de kerkelijke be-
velen stellen, dadelijk te ontslaan. De stille en goed-
aardige Tilburgers schijnen echter dit zware juk nau-
welijks te gevoelen. Alleen als zij in aanraking komen 
met ‘de ketters’, betoonen zij soms hunne booze na-
tuur en dat wellicht om hunne priesters te gerieven.”
“Tot heden toe heeft geen Roomsche zich opentlijk 
aan de Gereformeerde Kerk aangesloten. Het grootste 
gedeelte onzer kerkgangers behoort tot de Hervormde 
Kerk. Gedurende de diensten komen de Roomschen 
in en uit de Kerk, en luisteren gewoonlijk 10 à 20 

Hij rondde niet alleen zijn studie met succes af, maar 
hij wist ook de synode te overtuigen van het belang 
van zending en evangelisatie in Batavia. Op 2 mei 
1860 werd hij bevestigd als predikant van de Free 
Church of Scotland voor het werk in Batavia. De dienst 
vond plaats in de High Free Church op de Mound.2 
Op 31 juli 1860 trouwde hij in Edinburgh met Marion 
Marshall Forrester Thorburn (1832-1898), “een niet 
onbemiddelde Schotse dame”. Via Nederland keerde 
King in 1861 terug naar Java. Hij vestigde zich ten zui-
den van Batavia in Meester Cornelis. In het gezin wer-
den acht kinderen geboren, die allemaal een Bijbelse 
naam kregen: Samuel, David, Jonathan, Rebekah, 
Ruth, Ruben, Daniel en Benjamin.

In Meester Cornelis vormde ds. King een kerkelijke 
gemeente, die in 1863 een eigen kerkgebouw in ge-
bruik kon nemen, de Rehobothkerk. Daarnaast richtte 
hij in 1865 een school voor inlandse en Chinese kin-
deren op, en in 1866 een weeshuis. In 1869 kreeg 
hij van enkele dames in Schotland een drukpers met 
toebehoren cadeau. Daarmee begon hij de Rehoboth-
Zendingspers. In de loop van de jaren liet hij zeker 75 
traktaten en boekjes verschijnen, van twee tot twintig 
bladzijden dik, niet alleen in het Nederlands, maar ook 
in het Soendanees, Sangirees, Bataks en Maleis.

Ds. Edward William King 
met twee dochtertjes. 

(Coll. Centraal Bureau voor 
Genealogie, Den Haag)
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overtuigen kon dat men geen reden had den schimp of 
tegenstand der Roomschen in deze zaak te vreezen. 
Toen eindelijk de teksten voor het oog van het langs 
onze Kerk wandelende publiek werden gesteld, was 
het opmerkelijk te zien hoe velen voor het gebouw 
stilstonden om ze te lezen; en sommigen namen zelfs 
van de woorden nota in hunne zakboeken, welligt 
om die aan hunne priesters te rapporteeren. Een de-
zer heeren kwam, volgens verklaring van eenige der 
kerkgangers, in burgerkleeding op een avond, toen ik 
bidstond hield in de Kerk. Hij nam eene plaats dicht 
bij de deur en bleef tot het einde der dienst zitten. Hij 
scheen echter niet veel te luisteren naar hetgeen ge-
zegd werd. Klaarblijkelijk was het zijn doel, om te zien 
wat op de wanden der Kerk te lezen was. Wij hebben 
echter niets meer gehoord van de teksten.”

Een begrafenis kon een gelegenheid voor evangelie-
verkondiging zijn: “In plaats van, zooals sommigen 
vermoed hadden, te worden teruggeslagen, kan ik 
zeggen eenige schreden voorwaarts te hebben ge-
maakt in het werk dat ik hier te doen heb, aangezien 
mij de gelegenheid werd gegeven het Evangelie te 
verkondigen op ‘gewijden grond’. Een Protestant, die 
zijne Roomsch Katholieke vrouw had verloren, ver-
zocht mij hare begrafenis bij te wonen. Gaarne bewil-
ligde ik zijn verzoek, met het doel om een woord voor 
Christus te spreken, tot zoovelen met wie ik anders 
niet in aanraking zou komen. Dit was de eerste keer 
dat ons stille Tilburgsche volk zoo iets aanschouwde, 
er werd natuurlijk veel over gesproken. Sommigen 
meenden in ernst, dat het kerkhof op nieuw zou moe-
ten worden ingewijd, ontsmet, terwijl anderen geheel 

minuten, naar hetgeen gezegd wordt. Eene door mij 
aangewende poging om het getal dezer hoorders te 
vermeerderen door de verspreiding van strooibriefjes, 
waarin ik hen uitnoodigde om te komen hooren: ‘Hoe 
Jezus zondaars liefheeft en hoe machtig Hij is hen 
zalig te maken’, had de zonderlinge uitwerking om op 
den Zondag na derzelver verspreiding, hen allen uit 
de Kerk te houden; maar nu zien wij toch weder een 
twintig tot veertigtal hunner in de Kerk.”
“Een andere wijze waarop ik tracht hunne harten te 
bereiken, is door de verspreiding van traktaatjes en 
gedeelten der Schrift. In het begin werden deze nog 
al met graagte aangenomen, maar nu vinden wij hen 
daartoe minder genegen. Zij zijn door hunne priesters 
gewaarschuwd geworden, zelfs door middel der dag-
bladen5, ‘om geene nieuwsgierige blikken in de blaad-
jes, die alom in de stad verspreid werden, te werpen, 
maar ze liever dadelijk te verscheuren of te verbran-
den, dewijl ze eene gevaarlijke strekking hadden en 
geheel berekend waren de zwakgeloovigen te mislei-
den.’”

Ds. King gaf ook een blik op de aankleding van het so-
bere kerkgebouw in de Lange Nieuwstraat: “Toen ik 
bemerkte dat er verslapping was in de traktaat-ver-
spreiding, kwam het mij wenschelijk voor de aandacht 
van het publiek op de goddelijke waarheden te ves-
tigen, door het hangen van teksten in groote letters 
gedrukt, binnen en buiten de Kerk. Vele bedenkingen 
werden geopperd met betrekking tot het hangen der 
teksten buiten de Kerk, en wel door sommigen van 
wie ik betere dingen had verwacht. Meer dan eene 
maand verliep eer ik de gemoederen stillen en ieder 

Gravure van het New 
College Edinburgh, 1855. 

(Coll. British Library, London)



126

ingenomen waren met hetgeen zij hadden gehoord en 
zeiden dat hetgeen ik gezegd had geheel in overeen-
stemming zou zijn met de leering van een hunner ge-
liefkoosde paters, zoo ik geen melding had gemaakt 
van den Bijbel.”6

Ds. King overleden
Eind 1884 werd ds. King ernstig ziek. Hij over-
leed op 15 april 1885. Op 20 april werd hij begra-
ven op de protestantse begraafplaats aan de Lange 
Schijfstraat.7 Ds. Js. van der Linden deed verslag in 
het kerkelijk weekblad De Bazuin :

“Tegen elf ure waren allen vereenigd in de woning van 
den overledene. Eén hunner ging voor in den gebede, 
waarna het lijk door de dragers op de baar gezet, en, 
gevolgd door den langen stoet van vrienden en beken-
den, naar de niet ver verwijderde begraafplaats der 
Protestanten werd gebracht.

Ook de diepbedroefde weduwe met hare kinderen 
volgden in een rijtuig, om, gelijk in Schotland haar va-
derland, de gewoonte is, mede tegenwoordig te zijn 
bij het nederlaten van het dierbaar overschot in het 
graf.”8

Bij het graf werd het lievelingslied van ds. King gezon-
gen, Psalm 84 vers 6:

Want God, de HEER, zo goed, zo mild,
Is t’ allen tijd een zon en schild;
Hij zal genaad’ en ere geven;
Hij zal hun ’t goede niet in nood
Onthouden, zelfs niet in de dood,
Die in oprechtheid voor Hem leven.
Welzalig, HEER, die op U bouwt,
En zich geheel aan U vertrouwt.

Literatuur
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Noten
1 Coolsma, blz. 179.

2 Tegenwoordig de bibliotheek van New College, waar één Engelstalige 

brochure van King bewaard gebleven is.

3 J. Montagne in De Bazuin, 8 februari 1878.

4 Het pand werd in de jaren zestig afgebroken voor de aanleg van de 

Schouwburgring.

5 Zie bijvoorbeeld Tilburgsche Courant, 24 maart 1878.

6  Vertaling in: De Bazuin, 2 augustus 1878.

7 Dit was een afgezonderd gedeelte van de begraafplaats aan de 

Bredaseweg, met de ingang aan de Lange Schijfstraat (tegenwoordig 

Noordhoekring).

8 De Bazuin, 24 april 1885.

De Lange Nieuwstraat in 
1915 met van rechts naar 

links de gereformeerde 
kerk, de pastorie, de (latere) 

kosterswoning en 
de bewaarschool. 

(Coll. Peter Dillingh)
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Mijn afkomst is in nevelen gehuld. Mogelijk zou ik 
van oorsprong een passementgetouw geweest zijn. 
(Volgens deskundigen is een passement een band of 
boordsel, soms met kleine lussen, ter versiering van 
meubelzittingen of een embrasse, een koordlus.) Ik 
zou uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet zijn met 
extra onderdelen zoals vier kammen om een dubbel-
weefsel te kunnen maken. Ik werd één meter breed 
en zeven meter lang. Er zou zelfs octrooi op mij zijn 
aangevraagd! Ja, bijzonder ben ik wel.

Kroniek van de kleinzoon. Onze kleine fabriek uit 
1924, wij noemden het ‘den atelier’, was gelegen in 
de Groenstraat te Vilvoorde op 8 km van Mechelen 
en 11 km van Brussel. In 1908 was mijn grootvader 
Arthur Steurs al gestart met een atelier dat smeerkus-
sens weefde en droeg de naam Steurs-Verschaffel. 
Vermoedelijk zijn de getouwen die daar gebruikt 
werden, later verhuisd naar de Groenstraat. Het was 
mijn overgrootmoeder Rosalie Merckx die in 1924 
de kleine fabriek voor haar zoon Arthur Steurs liet 
bouwen. Het kreeg de officiële naam ‘Manufacture 
Appareils Graisseurs’ (M.A.G.). In de volksmond ‘het 
smeerlapke’ genoemd, want er werden smeerkussens 
gemaakt. Ze dienden voor het smeren van assen van 
treinstellen (later vervangen door kogellagers). Voor 
de oorlog werkten er gemiddeld 10 man. Toen ik er 
voor ’t eerst kwam stonden er nog vier smeerkussen-
getouwen, waarvan ik er twee in werking gezien heb. 
Bij gebrek aan wevers en afname van orders vanaf 

‘Verhalen zijn mensen. Ik ben een verhaal, 
jij bent een verhaal, je [groot]vader is een 

verhaal. Onze verhalen schieten alle kanten 
op, en soms, als we geluk hebben, schuiven 

onze verhalen in elkaar.’
Jess Walter, Schitterende ruïnes, Baarn 2014

De schrijver, zoekende naar een open geschiedenis 
gelijk een open roman. Meer onderzoeksjournalist dan 
wetenschapper. De kroniek van kleinzoon Matthieu 
Steurs over ’t smeerlapke. En niet te vergeten ‘t leven 
zelf van ’t getouw. En de Tilburgse wever Ad van Rijen, 
hij weefde voort. Een techneut voor uitleg, een brief 
en een informant om de eindjes aan elkaar te knopen. 
Tot slot beslissende ontmoetingen.

’t Getouw. Hij kwam me ophalen. ’n Tilburgse wever. 
M’n bazen had ik er iets over horen smoezen. Zo’n 
fluisterend verhaal, je weet wel, wat mij toch ter ore 
kwam. Ik snapte er niks van. Ik had het hier naar mijn 
zin. Natuurlijk had ik wel iets in de gaten. De laatste 
jaren waren er al een paar vertrokken. Het werd wat 
stiller. En ik werd al ouder. De een zei dat ik van 1890 
was en de ander hield het op 1910. Het gewicht dat 
aan mij hangt om de klossen tegen te houden is van 
1890, maar de rest? Laten we het erop houden dat ik 
van rond 1900 ben. In 1924 ben ik hier terecht geko-
men.  

’n Tilburgse wever & ’t Getouw
verweven verhalen 

To n  Wa g e m a k e r s *

* Ton Wagemakers 
is cultuursocioloog, 
textielhistoricus en 

verhalenmaker

Familie Steurs: 
fabrikanten van M.A.G. 

(Coll. Ton Wagemakers)
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overeengekomen dat Hr. Steurs van de firma M.A.G. 
Hr. V. Rijen het weven van smeerkussens zal leren. 
Hr. V. Rijen gaat naar firma M.A.G. op 26-27-28 en 29 
April 1983.’ ‘Kopie Bestelling van 11 maart 1983: 1 
gebruikt Weefgetouw, geschikt voor de vervaardiging 
van Smeerkussens voor onze locomotieven. Prijs: fr. 
75.000 [Belgische franks; ca. € 2.500].’

’t Getouw. Hij kwam me ophalen. Ik herkende hem. 
Ad van Rijen uit Tilburg. Hij was al een aantal keren 
geweest om van Jean [Steurs], m’n ouwe baas, te le-
ren hoe hij met me om moest gaan. Ad was samen 
met een maat gekomen. Hij noemde hem Fransje. 
Later begreep ik dat het Frans Timmermans was van 
de tekenkamer. Hij en de Groepschef Spitters van 
de Wielendraaierij hadden zich ingespannen om mij 
over te brengen naar Tilburg. Afijn, samen met Ad en 
Frans zijn we in een gehuurd busje van Melissant naar 
Tilburg gereden. Even de grens over, was er niet bij. 
De douane wilde alle details over mij weten en onder-
zocht of ik mocht worden uitgevoerd! Ja, bijzonder 
ben ik wel … Afijn, ik mocht door. Ik kreeg een plekje 
in de grote Wielendraaierij van de NS Werkplaats, pal 
naast een van de modernste stukken elektronica van 
de Werkplaats, namelijk het centraal blok van een 
1600 E-lok. Ik weet niet wat het betekent, maar het is 
wel indrukwekkend. In de Wielendraaierij zag ik voor 
’t eerst waar onze smeerkussens voor gebruikt wer-
den. Tot 1995 zouden Ad en ik elke werkdag een dag-
deel samen werken om aan de vraag te voldoen. Het 
was zwaar werk. Op ’t laatst kregen we steeds minder 
werk, omdat de nieuwe locomotieven gebruik gingen 
maken van kogellagers. Ad ging in 1996 met ver-
vroegd pensioen, wat zou er met mij gebeuren? Een 
tijdje werkte een zekere No van Iersel nog een uurtje 
per dag met me. Ze noemde me het houten ‘gevaarte’ 
… Dan proef je de liefde niet meer.3

De Schrijver. Hoe nu verder met de verhalen? De 
wever is met pensioen. ’t Getouw blijft verweesd 
achter. Ook met pensioen? Begin 2000 zal ze weer 
tevoorschijn komen. Wat is er tussentijds gebeurd? 
Er was een gerucht dat ze naar het Textielmuseum in 
Tilburg zou zijn gegaan. Tijd om mijn textielmaatje Jan 
Esman, indertijd conservator textieltechniek van het 
museum, een mailtje te sturen.

De informant. E-mailbericht: Van: Jan Esman; 
Onderwerp: smeerkussengetouw; Datum: 31 decem-
ber 2017; Aan: Ton Wagemakers. (Jan Esman was 
indertijd conservator textieltechniek van het Textiel-
museum.)
Beste Ton, je bent bij mij weer op de goede plaats. Wij 
kregen ’t getouw aangeboden door de NS, op voor-
waarde dat we erop zouden weven en de smeerkus-
sens aan de NS zouden verkopen. We hebben daar 
toen niet voor gekozen omdat we al een smeerkus-
sengetouw van Besouw uit Goirle hadden en het pro-
duceren niet waar konden maken. We hebben toen 
Frans Bergmans ingeschakeld, hij was directeur van 
de Damastweverij en Tapisserie in Tilburg, een soci-
ale werkplaats (onderdeel van de DSW). Hij zag wel 

jaren zeventig werden getouwen stelselmatig afge-
voerd. Onze laatste wever heette ‘Sois’, hij heeft 45 
jaar bij ons gewerkt en kreeg de Koninklijke medaille 
van verdienste. Als jonge snaak mocht ik niet in de 
buurt van zijn getouw komen, met hem had je al ruzie 
voor je het wist. De broer van mijn vader, Jean Steurs, 
heeft ons laatste smeerkussengetouw nog wat aan-
gepast en werd de allerlaatste wever in ’den atelier’.1

De wever. Als veertienjarig ‘menneke’ ging ik [in 
1955] naar de textielschool in Tilburg. Dat was geen 
bewuste keuze: mijn vader zat ook in de textiel. Er 
was een grote hal in de textielschool en daar stonden 
die weefgetouwen. Ik was er helemaal kapot van, zo 
prachtig, alleen al ’t geluid.’ Het was nog een hele 
stap, recht van school de AaBe fabriek in, waar mijn 
vader al werkte bij de inpakkamer. Op sommige ge-
touwen stond zo’n slecht garen dat de draden steeds 
braken. Tjonge wat een rotzooi. Er was altijd gedoe 
over wat je verdiende en gekonkel. Wat had ik daar 
een hekel aan. In 1969 had ik er genoeg van en ver-
trok. Weg uit de textiel, wel met pijn in het hart. 2

De schrijver. In Tilburg was een NS Werkplaats ge-
vestigd, in de volksmond ‘d’n Atteljee’ genoemd. Het 
was voor herstel van locomotieven en treinstellen. 
Via zijn broer kon Ad bij het spoor aan de slag. Hij 
moest van onderop beginnen en kwam uiteindelijk in 
de Wielendraaierij terecht. De oudere locomotieven 
hadden smeerkussens nodig voor het smeren van de 
assen. Rond 1970 had Ad het beheer over die kus-
sens gekregen. De kussens waren handgeweven en 
hadden lange lussen aan de onderkant om de olie op 
te zuigen. Die oliezuigers controleerde Ad en zo no-
dig plaatste hij nieuwe smeerkussens. Ze kwamen uit 
Vilvoorde. Eind 1982 hoorde Ad dat het fabriekje in 
Vilvoorde er mee zou stoppen.

Een brief.  ‘Op 21 April 1983 is met de firma M.A.G. 
te Vilvoorde overeengekomen dat hij de lopende or-
ders zover zal afwerken dat Werkplaats Tilburg niet 
in de problemen zal komen wat de voorraad betreft 
aan smeerkussens. De aankoop van het weefgetouw 
is overeengekomen zie Kopie bestelling. Er is ook 

Smeerkussengetouw en 
Ad van Rijen. (Coll. Ton 

Wagemakers)
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goede mogelijkheden. Frans heeft toen ’t getouw bin-
nen gehaald en geïnstalleerd. Paula, een goede da-
mastweefster met autisme, werd door Ad van Rijen 
ingeleerd en met groot succes. Paula was de juiste 
vrouw op de juiste plaats. Na enige jaren kwam de 
Damastweverij en Tapisserie bij het museum. Helaas 
was Paula niet te handhaven. De drukte met museum-
bezoekers kon ze niet aan. We hebben het smeerkus-
sengetouw toen aangeboden aan het Weverijmuseum 
in Geldrop. Paula ging daar een dag in de week 
smeerkussens geweven. Dit heeft een tijdje geduurd 
en toen is ook daar de samenwerking verbroken. ‘t 
Getouw stond weer stil. Toen heeft bij mijn weten Ad 
van Rijen, oud-collega bij AaBe, nog op dat getouw in 
Geldrop geweven of dit nog zo is, weet ik niet. Ik ben 
er al weer eventjes uit. Dat was het verhaal van het 
smeerkussengetouw.

’t Getouw en de wever. Rond 2000 of iets eerder 
werd ik verhuisd naar het Weverijmuseum in Geldrop. 
Na vertrek van Paula bleef ik hier werkloos staan. 
Zou ik voortaan een afgedankt museumstuk wor-
den? In 2002 stond ineens Ad van Rijen weer voor 
me. Hij kwam naar Geldrop om uit te leggen hoe je 
het beste met mij kon samenwerken. Hij is als vrijwil-
liger gebleven. Ad vertelde me het volgend verhaal: 
‘In 2002 kwam Ing. Bosman met het boekje De tram 
in het Openluchtmuseum in Arnhem naar mij toe. 
Zijn boodschap was helder: de oude trams in het 
Openluchtmuseum hadden nieuwe smeerkussens no-
dig en of ik die kon maken. Mijn hart ging sneller klop-
pen; de lijn naar het museum was snel gelegd.’4

Zijn hart ligt bij de textiel. De geur van het garen, de 
slag van de spoel. Daar was hij al als joch van onder 
de in druk. Zijn hart ligt bij de textiel, maar speciaal 
bij mij, … denk ik. Samen leveren we tot op de dag 
van vandaag vanuit het museum smeerkussens voor 
oude locomotieven en trams over heel Europa. Ook 
voor het treintje van De Efteling! Ad maakt zich wel 
zorgen over de toekomst, want vaklui om met mij te 
werken zijn er niet meer te vinden. Er is wel interesse 
en Ad probeert ze op te leiden, maar het blijft afwach-

ten. Het vergt veel vakmanschap en veel ‘handigheid’ 
om met mij samen een goed smeerkussen te maken 
dat wel 30 jaar mee kan gaan.

De ontmoetingen. De schrijver. Ik werkte bij het 
Nederlands Openluchtmuseum, toen we in contact 
kwamen met onze collega het Weverijmuseum, die 
ons hielpen met nieuwe smeerkussens. Ik heb ze in 
onze werkloods bezig gezien met het plaatsen van 
de smeerkussens bij de oude trams van de RET. Of ik 
toen al in gesprek ben geraakt met Ad van Rijen durf 
ik niet met zekerheid te zeggen. 

De kleinzoon. Zo’n vijf jaar geleden (2014) liet Ad 
van Rijen voor het eerst van zich horen. Hij zocht 
naar overlevenden van het familiebedrijf M.A.G. Via 
de Stadsadministratie van Vilvoorde kwam hij te-
recht bij Gregoire van de Kerckhove, vorser van onze 
heemkundekring Hendrik I. De naam Steurs deed bij 
Gregoire een belletje rinkelen en hij mailde mij ver-
twijfeld of ik een Brabantse wever uit Holland zou 
kennen?! Zo kwam het dat op woensdag 12 november 
2014 mijn neef Alfred Steurs (ook nog korte tijd we-
ver geweest) en ik samen met onze echtgenotes een 
bezoek brachten aan het Weverijmuseum van Geldrop 
nabij Eindhoven. Ad was blij ons te zien, alhoewel hij 
niemand herkende, zaten we bij een koffietje snel op 
dezelfde golflengte.5 

De schrijver. Op vrijdag 9 maart 1918 zit ik thuis bij Ad 
van Rijen aan tafel. Zijn verhaal over zijn getouw. Zijn 
passie en liefde voor ’t weversambacht en ’t getouw. 
De smeerkussens gaan tientallen jaren mee. ‘Ik maak 
ze veel te goed’, grapt Ad. Foto’s en knipsels komen 
op tafel. We zitten op dezelfde golflengte. Inmiddels 
hebben we elkaar al diverse malen gesproken. Ook 
onze verhalen verstrengelen.  

In 1984 begonnen twee losse verhalen te verknopen: 
’t getouw, het smeerkussengetouw uit Vilvoorde en ’n 
wever, de Tilburgse wever Ad van Rijen. Al meer dan 
30 jaar hebben ze samen gewerkt, Ad en ’t getouw, 

Weefsel van smeerkussen. 
(Coll. Ton Wagemakers)
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’t getouw en Ad. Wilt U als lezer deel worden van deze 
verhalen? De kans dat u beiden treft is het grootst, als 
U een keer op de woensdagmiddag een bezoek brengt 
aan het Weverijmuseum in Geldrop. Zie: www.weve-
rijmuseum.nl. 

‘… als we geluk hebben, schuiven onze verhalen in 
elkaar …’

De techneut. Een smeerkussen is een dubbelweefsel, het lijkt op tapijt. Aan de ene zijde een weefsel met 
gesneden pool (draden die gelijkmatig worden afgesneden) van ca. 2 cm hoog en aan de andere zijde een 
weefsel met lange lussen van ca. 10 cm. Voor de sterkte van het weefsel gebruik je katoen en voor de lussen 
en de pool gebruik je wollen garens. Het smeerkussen wordt geplaatst tussen een glijlager en steunlager. Bij 
de glijlager komt het smeerkussen tegen de onderkant van de as aan en zit de kussen in de zog. onderpot 
die gevuld is met olie. Bij de steunlager komt het kussen in de onderste helft door een gat en drukt zo tegen 
de as aan dat het kussen de olie opzuigt. De wollen lussen zorgen voor optimale zuiging. Het zorgt voor een 
constante smering van de aspotten met lagers die op de assen zitten. De as en het lager ‘lopen zo ges-
meerd’, waardoor het geheel niet blokkeert c.q. locomotief of tram niet stil komt te staan. 

Noten
1 Mathieu Steurs, Kleine kroniek over de familie Steurs. (2 blz.) 

Ongepubliceerd, ontvangen van auteur; en aanvullende info per e-mail 

van 5 februari 2018

2 Gesprek schrijver met Ad van Rijen, 9 maart 2018; José van Lange-

Geeraedts, Mijn werk in de textiel, Geldrop 2017, 146

3 Zie www.geheugenvantilburg.nl/verhalen. Hier zijn diverse verhalen 

van en over Ad van Rijen te vinden.

4 Ton Jansen en Wouter Lentjes, ‘De laatste der mohikanen …’, Priori, 

Personeelsblad van het Nederlands Openluchtmuseum, juli 2003, 7-9

5 Mathieu Steurs, Er staat een Vilvoords weefgetouw in een Nederlands 

museum. (2 blz.) Ongepubliceerd, ontvangen van auteur.

Oude getouw met moderne 
aanpassing in Wieldraaierij. 

Ad van Rijen tweede van 
rechts en Jan Esman 

derde van rechts. 
(Coll. Ton Wagemakers)
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Van half juni tot half juli 2019 was in het 
Boekenkabinet van het Teylers Museum 

in Haarlem een mini-expositie te zien van 
de ‘oudste röntgenfoto’s ter wereld’. Het 

betreft hier zeven originele afdrukken van 
Wilhelm Conrad Röntgen uit Würzburg (D), 
twee röntgenfoto’s uit Tilburg en nog vier 

losse röntgenfoto’s van onbekende her-
komst. Het Teylers Museum had de foto’s 
het afgelopen jaar ontdekt in de nalaten-
schap van prof. Hendrik Antoon Lorentz, 

hoogleraar in Leiden, Nobelprijswinnaar en 
enige tijd directeur van Teylers Natuurkundig 

Laboratorium.

Tilburgse röntgenfoto’s
Maar bij die ‘13 oudste röntgenfoto’s ter wereld’, in 
ieder geval van Nederland denk ik, behoren dus ook 
twee röntgenfoto’s uit Tilburg.1 Daar moest ik meer 
van weten! Ik had al wel een vermoeden, want we we-
ten uit het archief van de Ned. Maatschappij tot be-
vordering der Geneeskunde (NMG), kring Tilburg, dat 
er in mei 1896 – ongeveer een half jaar na de ontdek-
king van Röntgen – de eerste medische röntgenfoto 
in Tilburg werd gemaakt door dokter Proot en ir. Van 

Swaaij bij een patiënt met een gecompliceerde gebro-
ken onderarm.

De Tilburgse foto in Haarlem is een röntgenfoto van 
een door een speld gespietste kikker, die gedateerd 
werd op 19 maart 1896. Dus ik zocht in de Tilburgsche 
Courant van maart 1896 naar ‘X-foto’s’, zoals rönt-
genfoto’s toen genoemd werden. En jawel, in de 
Tilburgsche Courant van donderdag 19 maart 1896 
staat het volgend bericht: “Gisteren avond werd door 
de heer G. van Swaay, civ. ing. en leeraar aan de Rijks 
HoogerBurgerschool alhier, in de groote zaal der lie-
dertafel ‘Souvenir des Montaignards’ eene voordracht 
gehouden over elektriciteit.” Van Swaaij maakte daar 
twee foto’s, één van een kikvors doorstoken met een 
naald, en één van een horlogeketting. Beide voorwer-
pen waren opgeborgen in een houten kist en nog eens 
met een zwarte doek omwikkeld. De glasplaatfoto’s 
werden ter plaatse door de heer H. van de Pas ontwik-
keld en afgedrukt. De belichtingstijden waren resp. 
15 en 7 minuten! De aanwezige leden hadden veel 
belangstelling voor deze natuurkundige proeven, en 
de heer Van Swaay werd bijzonder vriendelijk dank-
gezegd door de President van de Liedertafel. Tot zover 
de krant.

De lange belichtingstijden van 15 respectievelijk 7 mi-
nuten voor röntgenfoto’s waren wel een probleem. Het 
heeft dan ook nog bijna tien jaar geduurd vooraleer 
de belichtingstijden konden worden teruggebracht tot 
enkele seconden, om tenminste scherpe foto’s te kun-
nen krijgen.

G.J. van Swaaij, een ondernemend man 
en maker van de oudste röntgenfoto 

in Nederland
Gerard van Swaaij werd in 1876 geboren in Loenen 
a/d Vecht, doorliep de HBS in Utrecht, en studeerde 
in 1899 af als civiel ingenieur aan de Polytechnische 
School in Delft. De eerste jaren daarna tekende hij als 
bouwkundige de voorgevel van de beroemde basiliek 
in Oudenbosch, en ook het koepeltje van het Instituut 
Saint-Louis aldaar. Hij was daarna leraar aan de HBS 
in Winterswijk en van 1894 tot 1898 aan de rijks-HBS 
in Tilburg. Vervolgens werd hij hoogleraar in Delft. Van 
Swaaij werd in 1909 lid van de Commissie ter voor-
bereiding van een elektriciteitsnetwerk in de provin-
cie Noord-Brabant. Zo werd hij de eerste directeur 
van de PNEM in ‘s-Hertogenbosch van 1914-1922; hij 

De oudst bewaarde röntgenfoto in 
Nederland komt uit Tilburg

J a n  A . M  v a n  E i j c k *

* Jan A.M. van Eijck 
(Alphen,1950) werkte 39 

jaar als GGD-arts te Tilburg. 
Hij is archivaris van de 

KNMG-kring Midden-Brabant 
en tevens arts-conservator 

van Museum De Dorpsdokter 
in Hilvarenbeek.

De mini-expositie in Teylers 
Museum, Haarlem, juni 

2019. (Foto Jan van Eijck)
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noemde dit later zijn zwaarste tijd. In de jaren 1920 
was hij nog Minister van Waterstaat (1922-1925). Hij 
beëindigde zijn carrière als adviseur van de regering. 
Gerard van Swaaij was dus een man die ertoe deed.

De eerste röntgenfoto’s
Van Swaay experimenteerde met kathodestralen, en 
met een zogeheten Crookes-buis wist hij röntgen-
stralen op te wekken. Waarschijnlijk gebeurde dat 
na de eerste publicatie van Röntgen, eind 1895, ge-
lijktijdig op talloze plaatsen in de wereld. Het geniale 
van Röntgen was dat hij de projectie van de X-stralen 
vastlegde op een fotografische plaat. Dat had nog nie-
mand eerder gedaan. De eerste röntgenfoto was die 
van de hand van zijn echtgenote, gemaakt op 22 de-
cember 1895.
Röntgen schreef al na zeven weken na zijn ontdekking 
zijn eerste bericht: ‘Über eine neue Art von Strahlen’ 
(28 december 1895). Begin 1896 was zijn ontdekking 
wereldnieuws. 

De eerste röntgenfoto in Nederland is vermoede-
lijk van de hand van de Amsterdamse arts Wertheim 
Salomonson die al in januari 1896 een röntgenbuis 
had geconstrueerd, en in februari een röntgenfoto van 
een hand publiceerde in het Nederlands Tijdschrift 
voor Geneeskunde. Er waren toen ook al meteen na-

tuurkundigen en fotografen die dat experiment wilden 
herhalen, o.a. prof. Julius in Utrecht en Kees Ivens, fo-
tograaf in Nijmegen (de vader van cineast Joris Ivens). 
En blijkbaar ook Gerard van Swaaij in Tilburg.

Röntgen stuurde al met kerstmis 1895 setjes met 
een zevental röntgenfoto’s naar enkele vrienden en 
collega’s, o.a. naar prof. Lorentz in Leiden en prof. 
Schüster in Manchester; deze laatste set kwam la-
ter terecht in de Wellcome-collectie in Londen. 
Vooralsnog zijn deze twee de enige sets röntgen-
foto’s die zijn overgebleven. In dezelfde bruine en-
velop in de nalatenschap van Lorentz zitten dus ook 
twee Nederlandse röntgenfoto’s’ van G. van Swaaij 
uit Tilburg: de oudst bewaarde röntgenfoto’s in 
Nederland!

Twee sets röntgenfoto’s uit Tilburg 
van maart 1896?

Bij de exacte datering van de foto’s deed zich toch nog 
een probleem voor. In de krant van 19 maart 1896 
staat dat de foto’s van Van Swaaij de avond ervóór 
zijn gemaakt; het zijn dus röntgenfoto’s van 18 maart 
1896 om precies te zijn. Ik informeerde bij de conser-
vator van Teylers of er ook nog iets meer op de ach-
terkant van de foto’s was vermeld. En jawel. Er bleek 
een bijschrift op te staan, en behalve de datum (dus 
toch 19 maart 1896) ook de plaats ‘H(ooger) B(urger) 
School’ en het bijschrift is ondertekend door een niet 
nader te onderscheiden persoon (zie afb.). Ik kon met 
behulp van het boek over de geschiedenis van de 
rijks-HBS deze persoon echter wel detecteren. Het 
bleek te gaan om dr. Jacques Everard Couvée, col-
lega van Van Swaaij. Couvée was in de periode 1887-
1898 leraar natuurkunde, kosmografie en biologie op 
de rijks-HBS. Hij had gestudeerd in Leiden, waar hij 
ook in 1859 geboren was. Hij was zelfs op 8 juli 1887 
in Leiden gepromoveerd bij ….. juist ja, bij prof. H.A. 
Lorentz, met de dissertatie ‘Eenige Beschouwingen 
over de Voortplanting van Golfstelsels’. Dus het zal 
niet Van Swaaij zijn geweest die de foto’s’ heeft op-
gestuurd naar Lorentz, maar zijn collega Couvée. En 
wellicht heeft hij ook volgens het bijschrift op de ach-
terzijde de foto’s de volgende dag op de rijks HBS ge-
maakt. Immers ook de belichtingstijd van de tweede 
foto was iets korter dan die van de avondpresentatie 
in de Liedertafel, namelijk 5 tegenover 7 minuten. En 
dus zullen er twee sets van deze foto’s zijn geweest, is 
mijn veronderstelling. Eén set van de Liedertafel op 18 
maart en één set van de rijks-HBS op 19 maart 1896.

De ontwikkeling van de röntgenologie 
in Tilburg

Hoe het verder ging in Tilburg met de röntgenolo-
gie? Na de eerste medische röntgenfoto in mei 1896 
door dokter Proot en Van Swaaij, en later nog een in 
juli 1896 door de artsen Bloemen en Van der Heijden 
bij een patiënt met een gebroken bovenbeen dat niet 
wilde genezen (1½ uur belichtingstijd!), bleef het een 
aantal jaren stil in Tilburg. De eerstvolgende röntgen-
foto waarvan melding werd gemaakt op de vergade-
ringen van de NMG was er een uit november 1902, die 

Het krantenbericht uit De 
Tilburgsche Courant van 19 

maart 1896. (www.delpher.nl) 



133

Bronnen
- Bläsing, J.F.E. ‘Gerardus Jacobus van Swaay, elektrotechnicus en 

eerste directeur van de PNEM’; in J. van Oudheusden (red), Brabantse 

Biografieën, deel 1 (Amsterdam/’s-Hertogenbosch 1992), p. 166-169.

- Bommel, Wout van, Het Tilburg e.o. van Architect Jos Donders, Toen 

(1898-1940) en Nu (Tilburg 2011), p. 38.

- Dendermonde, Max, Land onder Stroom NV PNEM 1914-1964 (’s-

Hertogenbosch 1964).

- Eijck, Jan A.M. van, In geneeskunst en vriendschap medicinae et 

amicitiae. De geschiedenis van 150 jaar medische praktijk in Midden-

Brabant 1849-1999. Van geneeskundige kring Tilburg tot KNMG afde-

ling Midden-Brabant (Tilburg 1999).

- Franssen, H., J de Veer en J. Wolfs, 1866-1991 Jaren van voorzichtig 

beleid; de huidige Rijksscholengemeenschap Koning Willem II 125 jaar 

in Tilburg (Tilburg 1990).

- Knecht-van Eekelen, A. de, J. Panhuysen en G. Rosenbusch, Door het 

menschelijke vleesch heen; 100 jaar radiodiagnostiek in Nederland, 

1895-1995 (Rotterdam 1995), p. 78-85 (over Van Wijk).

- Spek, Trienke van der, ‘Lorentz en de ontdekking van röntgenstralen’; 

een bijzondere vondst in de collectie van Teylers Museum, in Teylers 

Magazijn, nr. 137, jrg. 38 (2019), p. 13-15.

- https://lorentz.leidenuniv.nl/history/proefschriften (geraadpleegd 20 

juli 2019).

gemaakt werd op verzoek van dokter Bloemen, maar 
wel in Breda. 

Ondertussen was dokter Deelen uit Tilburg wel een 
van de oprichters van de Nederlandse Vereniging 
van Electrotherapie en Radiologie in 1902. In 1904 
vroeg Deelen aan de Regenten van het R.K. Gasthuis 
of er een röntgentoestel kon komen. Nergens voor 
nodig, moeten de Regenten hebben gezegd. Deelen 
zeurde niet, maar richtte zelf een instituut op: het 
Instituut voor mechanische en electrische behan-
deling, in een speciaal door architect Jos. Donders 
aan de Fabriekstraat ontworpen gebouw. Daar werd 
in 1906 het eerste röntgentoestel in Tilburg gestati-
oneerd. (zie tekening). Het groeide later uit tot het 
Medico-Mechanisch Instituut. Het werd vanaf 1910 
bediend door de heer W. van Wijk, assistent en later 
fysiotherapeut in dienst van dr. Deelen. Pas in 1914 
kwam er een röntgentoestel in het Gasthuis van 
Tilburg, persoonlijk aangeschaft door de chirurg dr. 
Jan Passtoors. Hij schonk het na zijn dood aan het 
Gasthuis. Het St. Elisabethziekenhuis in Tilburg was 
later het eerste ziekenhuis in Noord-Brabant dat een 
röntgenoloog aantrok in de persoon van dr. Goettsch 
in 1942.

Noot
1 Er is recent nog een set zeer oude Röntgenfoto’s gevonden, de 

Collectie Hoffmans uit Maastricht, met enkele röntgenfoto’s uit 

Maastricht van januari-februari 1896! Helaas is deze collectie nog 

nergens professioneel onderbracht. Zie: Ingrid M.H. Evers (red.) e.a., 

Lambert Th. Van Kleef (1846-1928), chirurg en pionier (Maastricht 

2016).
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Bij mijn onderzoek naar de geschiedenis van de pa-
rochie kwamen deze vragen over het beeld steeds 
terug.1 Gelukkig vond ik in het parochiearchief enkele 
aanwijzingen die iets meer informatie gaven. En zo 
begon een speurtocht naar de herkomst van dit bij-
zondere beeld. 

Het eerste artikel over het beeld
In het blad Roomsch Leven: Weekblad voor het de-
kenaat Tilburg van 20 juni 1919, waarin een artikel 
gewijd was aan het gebouw, de inrichting en de con-
secratie van de kerk van Broekhoven, lezen we de 
eerste informatie over het Mariabeeld: “Klein is het 
Mariabeeldje dat heden grooter ere heeft dan vroeger, 
toen het in een bedehuis stond en men erbij kwam 
bidden den rozenkrans voor zieken en overledenen en 
voor andere intenties.”2 De onbekende schrijver van 
dit artikel wist dus wel iets over de herkomst van het 
beeld: uit een bedehuis.

Pastoor Willem Völker, een van de latere pastoors van 
Broekhoven schreef in 1978 in de rubriek ‘Heemvaria’ 
in het heemkundeblad Actum Tilliburgis een artikeltje 
over het Mariabeeld.3 Zijn relaas was gebaseerd op 
verhalen die hij van oude parochianen had gehoord 
(en de schrijver gaf zelf aan dat van de gegevens niets 
met zekerheid bekend was). Volgens die parochia-
nen had Henricus Bertens het met kleren en sieraden 
omhangen beeld meegenomen uit de bidkapel van de 
volgens hen in 1912 overleden kwezel Bet Verheugt 
uit de Bisschop Zwijsenstraat. Bouwpastoor Bertens 
had de vaste bezoekers van de bidkapel verteld dat 
het beeld een nieuwe plaats zou krijgen in de vlakbij 
gelegen, nog in aanbouw zijnde kerk van Broekhoven. 
Door enkele helpers werd het beeld vervolgens over-
gebracht naar de pastorie van Korvel, waar Bertens 
op dat moment nog kapelaan was, om het te laten 
opknappen door kunstschilder Huib Luns. Volgens 
de verhalen had het beeld tot 1829 gestaan in de en-
kele jaren later afgebroken schuurkerk aan de Oude 
Kerkstraat bij de (huidige) Primus van Gilsstraat. 
Decennia later zou het naar de kerk van Broekhoven 
zijn overgebracht. 

Maar Völker gaf ook aan dat van hetgeen hem verteld 
was maar weinig echt vaststond, al noemt hij wel het 
bedehuis als plaats waar het beeld vandaan kwam. 
Als er lezers zouden zijn die nadere bijzonderheden 

In de Tilburgse kerk van Broekhoven, Onze 
Lieve Vrouw Moeder van Goede Raad, ge-

bouwd in 1911-1913, staat een prachtig 
Onze Lieve Vrouwebeeld, waarvan de ge-

schiedenis volgens een aantal parochianen 
zou teruggaan tot de zestiende eeuw. Het 
beeld, ongeveer 1.20 meter hoog, is meer 

dan een eeuw geleden door de bouwpastoor, 
dr. Henricus Bertens (1874-1933) meege-
bracht naar Broekhoven. Er is ons echter 

geen aankoopbewijs of een document van 
schenking overgeleverd. Hoe kwam de 

pastoor aan zo’n oud en kostbaar beeld? 
En dateert het eigenlijk wel uit de zestiende 

eeuw? 
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over het beeld konden geven, dan mochten ze zich bij 
hem melden. In de volgende edities van het blad vin-
den we echter geen vervolg op het relaas van Völker. 
Maar met zijn informatie kunnen we wel gaan zoeken 
naar meer gegevens.

De inventarisatie van het parochiebezit 
In de inventarisatielijst die elke pastoor met een ze-
kere regelmaat voor het bisdom moest maken, wer-
den alle bezittingen van de parochie opgesomd. Op 
de eerste lijsten van de parochie Broekhoven staat 
tussen allerhande andere voorwerpen zoals kande-
laars en vaatwerk ook “Een antiek eikenhouten Lieve 
Vrouwe beeld” en in latere jaren “Beeld van O.L. 
Vrouw (antiek)”. Het beeld maakt dus al vanaf het be-
gin deel uit van de inventaris van de kerk.4

Op 13 november 1978 heeft rector Gerard Vrins voor 
de Diocesane Commissie Kerkelijk Kunstbezit van het 
Bisdom ‘s-Hertogenbosch een rapport opgemaakt 
met de gegevens van het kerkelijk kunstbezit in de 
parochie O.L. Vrouw Moeder van Goede Raad. Naast 
kandelaars, kelken en monstransen, gebrandschil-
derde ramen en lezenaars werd ook het Mariabeeld 
aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen. In te-
legramstijl beschrijft Vrins het beeld en noteert daar-
over: “eikehout, Duits, XIXd (CV: laatste kwart 19e 
eeuw) mogelijk met gebruik van delen van XVIb (CV: 
tweede kwart 16e eeuw)”. Vrins noteerde over het 
kind op de arm van Maria: “door restauratie onzeker 
(bijgesneden?)”; hij vermoedde dat de polychromie 
door Dorus Hermsen was verricht. Hij verwees ook 
naar een ongedateerd krantenknipsel in het paro-
chiearchief met daarin enkele gegevens en naar het 
hierboven genoemde artikel van pastoor Völker.5 
Genoemd krantenartikel is op zeker moment uit het 
archief verdwenen.

Eerdere oplossingen voor de herkomst
Omdat de herkomst van het beeld met zoveel raad-
selen omgeven was, hebben diverse Tilburgse au-
teurs zich in de mogelijke geschiedenis van het beeld 
verdiept. Zo opperde de Tilburgse geschiedschrij-
ver Lambert de Wijs (1882-1949) al in een artikel in 
Roomsch Leven uit 1948 het vermoeden dat het beeld 
uit de Hasseltse kapel afkomstig zou kunnen zijn 
en dat het tijdens de periode dat de protestanten in 
Tilburg de katholieke eredienst verboden hadden, in 
Tongerlo was bewaard.6 In een boek uit 1990 opperde 
Ronald Peeters de suggestie dat pastoor Henricus 
Bertens het beeld bij de stichting van de kerk van 
Broekhoven cadeau had gekregen van de abt van 
Tongerlo. Er werd door Peeters ook vermeld dat het 
oorspronkelijk in de oude parochiekerk aan de Markt 
zou hebben gestaan, maar daar zou het al sinds 1648 
uit verdwenen zijn, toen meer kerkschatten in de zui-
delijke Nederlanden in veiligheid moesten worden 
gebracht.7 Ook Paul Spapens noemde in zijn boek 
uit 2014 het Mariabeeld een cadeau van de abt van 
Tongerlo aan de bouwpastoor van Broekhoven.8 Maar 
het blijven hypothesen zonder een duidelijk bewijs en 
zelfs in tegenspraak met het relaas van pastoor Völker 
en het bericht in Roomsch Leven uit 1919. 

Onderzoek door SRAL
Om meer duidelijkheid over de leeftijd en de con-
ditie van het beeld te krijgen is er in oktober 2018 
een onderzoek uitgevoerd door een deskundige van 
de Stichting Restauratie Atelier Limburg – SRAL in 
Maastricht.9 Tijdens het onderzoek wordt opgemerkt 
dat de conditie van het eikenhouten Mariabeeld prima 
is. Wel wordt geconstateerd dat de schildering op 
enkele plaatsen wel beschadigd is en niet zo fraai is 
hersteld. Ondanks dat levert het onderzoeksrapport 

Pastoor dr. Henricus Bertens 
(1874-1933), pastoor van 
Broekhoven van 1913 tot 

1933, bracht het Mariabeeld 
naar zijn nieuwe kerk. (Coll. 

Regionaal Archief Tilburg)

De kerk van Broekhoven I in 
1915. (Coll. Ronald Peeters)
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en enkele grote spijkers uit de 20e eeuw zichtbaar. 
Daarmee werd duidelijk dat het kindje in de 20e eeuw 
aan het beeld is toegevoegd en dat er enkele grote 
scheuren in het beeld met flinke spijkers zijn dichtge-
maakt. Het hoofd van Maria wordt omlijst door klei-
ne spijkertjes. Die waren nodig om de kleding en de 
sluier aan vast te maken. Het onderzoek bevestigt dus 
wel enige zaken uit het relaas van Völker en het rap-
port van Vrins: het beeld is zeker zeer oud en het was 
inderdaad ‘gekleed’. Maar in de loop der tijd is het 
behoorlijk gehavend geraakt zodat stevige reparaties 
nodig waren. 

Een briefje van pastoor Bertens 
Bij het archiefonderzoek naar de geschiedenis van 
de parochie kwam uit een doos met allerlei losse pa-
pieren een kladbriefje tevoorschijn, onmiskenbaar in 
het handschrift van pastoor Bertens.10 Hij beschrijft 
er een aantal voorwerpen uit de kerk, waaronder het 
Mariabeeld:

“Een antiek beeld van O.L.Vrouw
afkomstig van het bidhuis van Bet Verheugt 
Zwijsenstraat.
Het beeld kwam uit de oude schuurkerk van ’t 
Heike. Oude Kerkstraat.
Men zegt dat het miraculeus is.”

Dit zijn de gegevens die Bertens zelf ons meedeelt 
over het Mariabeeld en ze verduidelijken al direct het 
een en ander over het beeld. Het is dus niet afkomstig 
van de abt van Tongerlo of uit de Hasseltse kapel. Veel 
informatie komt overeen met het relaas dat pastoor 
Völker schreef over het beeld. Maar er blijven nog veel 
vragen liggen. Wie was Bet Verheugt? Hoe kwam zij 
aan een beeld uit de oude schuurkerk? Waarom stond 
het in een ‘bidhuis’? Om die vragen te kunnen beant-
woorden, moeten we stappen terug doen in de tijd. Op 
zoek naar Bet Verheugt, het bidhuis en de schuurkerk.

Bet Verheugt: haar bidkapel 
en haar familie

De vrouw die door pastoor Bertens genoemd wordt 
bij de bidkapel is Bet – Elisabeth – Verheugt. Zij 
werd geboren op 14 december 1832 in de wijk Oerle-
Broekhoven. Ze had enkele zussen en een broer. In de 
burgerlijke stand lezen we dat ze naaister van beroep 
was en niet gehuwd. Met haar moeder, die al in 1847 
weduwe was geworden en haar eveneens ongehuw-
de zus Cornelia (geboren in 1835) woonde ze in de 
Bisschop Zwijsenstraat 100.11 In de voorkamer was 
blijkbaar een bidkapel ingericht voor de buurtbewo-
ners. 

In de eeuwen dat de katholieke eredienst door de pro-
testantse overheid in Brabant verboden was vanaf 
1630, werden er her en der bidhuizen ingericht: ka-
pelletjes aan huis waar mensen samenkwamen om te 
bidden. Niet iedereen kon zomaar kilometers verderop 
naar de kerk in Steenvoorde bij Poppel gaan voor de 
misvieringen.12 Ook toen na 1809 de oude kerk van 
Tilburg weer teruggegeven werd aan de katholieken, 
bleef een aantal bidkapellen in stand, zeker tot het be-
gin van de 20e eeuw. Vrome vrouwen zoals Elisabeth 

op basis van de stijlkenmerken zeer interessante in-
formatie op: “Het Mariabeeld is rond 1510-1520 ont-
staan, waarschijnlijk in het Gelre/Kleef gebied of mo-
gelijk ergens langs de Neder-Rijn. De datering van het 
Kind is onzeker mogelijk 19de eeuw.” 

Het grootste gedeelte met Maria blijkt zeker uit de 16e 
eeuw te zijn, maar het oorspronkelijke kindje is ver-
vangen door een nieuw ‘los’ kindje in de 19e eeuw of 
begin 20e eeuw. Bij de haarkrullen en delen van de 
kleding van Maria zijn nieuwe stukjes hout ingezet, 
waarschijnlijk vanwege forse beschadigingen. De be-
schildering is in de 20e eeuw aangebracht en het is 
niet duidelijk hoe het beeld er vóór die tijd uit zag. De 
achterzijde van het beeld is vlak en de huidige sokkel 
hoort niet bij het oorspronkelijke beeld. De sokkel be-
staat uit gestileerde wolken, in twee delen. 
Om nog meer duidelijkheid te krijgen is in januari 
2019 een onderzoek met röntgenapparatuur uitge-
voerd. Op de opnamen zijn talloze oude spijkertjes 
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de ‘Jonge dochters’ in de parochie H. Dionysius – ’t 
Heike. Deze congregatie was in 1849 opgericht door 
pastoor-bisschop Joannes Zwijsen om jonge, on-
gehuwde vrouwen vanaf 16 jaar te stimuleren een 
godsvruchtig en deugdzaam leven te leiden.15 De 
congregatie had een eigen bestuur, gekozen door de 
leden. Elisabeth was er lid vanaf 1850 en haar zus-
sen Cornelia vanaf 1852, Johanna vanaf 1858 en 
Carolina vanaf 1860. Behalve dat nieuwe leden in het 
ledenboek werden genoteerd, werd ook goed bijge-
houden wanneer een lid de congregatie had verlaten: 
vanwege een verhuizing, een huwelijk, de intrede in 
het klooster of na overlijden.16 Maar ‘niet-stichtend 
gedrag’, zoals bezoek aan een danslokaal, een café 
of zwieren over de kermis met een jongeman, kon 
een reden zijn om uit de congregatie weggestuurd te 
worden of minstens een waarschuwing te krijgen. Er 
waren regelmatig bijeenkomsten met een inleiding 
en met samenzang en af en toe een retraite, geleid 
door paters redemptoristen. Leden boven de 40 jaar 
werden benoemd tot ‘eerelid’ en bleven dus gewoon 
bij de congregatie horen. Voor trouwe leden waren 
er medailles. Elisabeth kreeg de gouden medaille in 
1901 en Cornelia in 1904, toen ze meer dan vijftig jaar 
lid waren. Het bidprentje van Cornelia vermeldde dan 
ook: Gouden jubilaresse van de Congregatie. 

Een Mariabeeld van de Congregatie 
van O.L. Vrouw

De congregatie bezat een eigen Mariabeeld, een ‘ge-
kleed’ beeld, zoals bij devotiebeelden sinds de late 
middeleeuwen wel meer gebruikelijk was. Bij de uit-
gaven van de congregatie werden vanaf 1851 regel-
matig uitgaven genoteerd voor “kleeding”, de laatste 
in 1874.17 Het beeld was geen bezit van de parochie, 
maar waarschijnlijk stond het wel bij het Maria-altaar 
in de kerk. Het Notulenboek vermeldt in 1874 dat het 

beheerden zo’n kapel, baden het Engel-des-Heren of 
een rozenhoedje met gelovigen en gaven tegen een 
kleine vergoeding godsdienstonderricht aan de kin-
deren uit de buurt. Nadat pastoor-bisschop Joannes 
Zwijsen (1794-1877) de Congregaties van de fra-
ters en de zusters had gesticht, werd het catechis-
musonderricht steeds meer door de leden van die 
Congregaties overgenomen in ‘armenschooltjes’. 

Van de familie Verheugt weten we verder niet zo veel. 
Van groot belang voor onze speurtocht is dat Elisabeth 
niet in 1912 overleden is zoals pastoor Völker meende, 
maar op 3 februari 1903. Henricus Bertens studeerde 
op dat moment wijsbegeerte in Leuven en was zich 
nog helemaal niet bewust van enige benoeming op 
Broekhoven. Hij heeft het beeld dus niet van Elisabeth 
zelf gekregen. Haar zus Cornelia Verheugt bleef ech-
ter wel in de Zwijsenstraat wonen en heeft mogelijk 
de bidkapel met het beeld in stand gehouden. Op 16 
juni 1910 overleed ook zij als de laatste bewoonster. 
Het huis en de bidkapel moesten toen leeggeruimd 
worden.13

Enkele maanden eerder, op 13 februari 1910 had het 
kerkbestuur van de parochie H. Dionysius – ’t Heike 
vergaderd over nieuwe plannen: “Besproken en aan-
gehouden de plannen van verkoop der oude parochie-
scholen en de oprichting van een nieuwe parochie 
voor Oel en Broekhoven”.14 
Heeft het kerkbestuur toen Bertens, die al gevraagd 
was de stichting van Broekhoven op zich te nemen, 
ingelicht over het beeld? We weten het niet, maar ze-
ker is wel dat het beeld door Bertens is meegenomen. 

Jonge vrouwen in de parochie ‘t Heike
We moeten nog een stapje terug in de geschiede-
nis. Waarom zorgde Elisabeth voor een bidkapel en 
hoe kwam ze aan het oude beeld? En nog wel uit de 
oude schuurkerk, zoals op het kladbriefje van pas-
toor Bertens vermeld staat. Daarvoor kijken we eerst 
even naar de parochie waar de familie Verheugt 
woonde. De familie was parochiaan van de parochie 
H. Dionysius – ’t Heike, de parochie voor heel Tilburg 
Zuid. Vanaf 1829 konden die parochianen hun nieuw-
gebouwde kerk aan de Markt bezoeken, die in plaats 
was gekomen van het door de protestanten sterk 
verwaarloosde oude kerkje. Tussen 1648 en 1829 
hadden de Tilburgers gekerkt in Steenvoorde en in 
schuurkerken: van buiten een boerenschuur, van bin-
nen als kerk ingericht met altaren, banken, preekstoel 
en inventaris. De Zuid-Tilburgse schuurkerk stond 
in het gebied ’t Heike, langs de huidige Primus van 
Gilsstraat, tot die in 1832 werd afgebroken. Delen van 
de inventaris, zoals het orgel en vaatwerk, verhuis-
den naar de nieuwe kerk. De parochie kwam weer tot 
bloei en de opeenvolgende pastoors stichtten religi-
euze verenigingen en broederschappen voor hun pa-
rochianen. 

De zussen Verheugt waren, zoals het vrome vrouwen 
betaamde, lid van de ‘Congregatie van O.L. Vrouw 
onder de titel Onbevlekte Ontvangenis’, gesticht voor 
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lijk was dat de stichter, pastoor Zwijsen. In 1918 is het 
nieuwe Lourdesbeeld weer vervangen door een gepo-
lychromeerd beeld van J. Kusters.

Van de schuurkerk naar het bidhuis
Hier loopt onze speurtocht in de geschiedenis vast en 
moeten we zoeken naar mógelijke oplossingen. Maar 
wellicht helpt het notitieblaadje van pastoor Bertens 
ons weer op weg. Hij noteerde: “Het beeld kwam uit 
de oude schuurkerk van ’t Heike. Oude Kerkstraat.” 
Uit de oude schuurkerk is de inventaris, waaronder 
mogelijk het ‘geklede’ Mariabeeld, verhuisd naar de 
nieuwe kerk aan de Markt. Zwijsen was er al vanaf 
1832 pastoor en kan in 1849 het beeld aan de con-
gregatie van O.L. Vrouw toevertrouwd hebben, die het 
dus in bezit had tot 1883. Vandaar ging het beeld naar 
de armenschool geleid door de zusters van de Oude 
Dijk.

Het is goed voorstelbaar dat zij het beeld doorgege-
ven hebben aan Elisabeth Verheugt, die als vroom en 
trouw lid van de congregatie kon zorgen voor gods-
dienstonderwijs aan de kinderen van Broekhoven 
vanuit haar huis aan het einde van de Zwijsenstraat. 
Bewijzen ontbreken hier, maar zo is wel te verklaren 
hoe een Mariabeeld uit de schuurkerk in de bidkapel 
kon terechtkomen.

Nog enkele sporen
In de verslagen over het beeld worden twee verschil-
lende restaurateurs van het Mariabeeld genoemd: 
pastoor Völker noemde Huib Luns, rector Vrins wees 
op Dorus Hermsen. Huib Luns (1881-1942) was een 
vermaard kunstschilder op allerlei gebied maar kwam 
pas in 1918 vanuit Rotterdam naar Den Bosch. Hij was 
niet zo actief in kerkelijk decoratiewerk. 

Het is eigenlijk zo goed als zeker dat het beeld is op-
geknapt door Dorus Hermsen. De Bossche kunstschil-
der Th. Hermsen (1871-1931) was vooral bekend om 
zijn kerkelijk werk, onder andere muurschilderingen 
en Heilig Hartbeelden, en was ook kunsthandelaar. In 
de periode 1906-1907 had hij de leiding, toen bij ge-
legenheid van een parochiefeest muurschilderingen 
aangebracht werden in de kerk van ’t Goirke in het 
noordelijk deel van Tilburg.20 Kapelaan Bertens zal die 
zeker bewonderd hebben en heeft er wellicht in 1910 
aan teruggedacht, toen hij zocht naar een kunstken-
ner om het Mariabeeld te laten opknappen. 
Op het briefje van Bertens stond ook nog dat het beeld 
‘miraculeus’ zou zijn. Dat heb ik niet kunnen vaststel-
len, maar misschien zal dat nog eens blijken …

Tot slot
We hebben een speurtocht door de tijd gemaakt om 
de aanwezigheid van het antieke Mariabeeld in de 
kerk van Broekhoven te kunnen verklaren. Met een 
aantal aanwijzingen heb ik een verhaal proberen 
te reconstrueren dat plausibel is. Dat niet elke stap 
even goed te bewijzen is, hoort misschien wel bij zo’n 
speurtocht in het verleden. Hoe verder we teruggaan 
in de historie, hoe moeilijker het soms is om een hard 

beeld in de meimaand voor de communiebank in de 
middengang van de kerk werd geplaatst, versierd met 
bloemen en draperieën. 

In mei 1876 werd het bestaande, ‘door de tand des 
tijds versleten’ Maria-altaar met een schilderij van 
de tenhemelopneming van Maria vervangen door een 
nieuw altaar van witte Caen-steen, ontworpen door 
Lambert Hezemans uit Den Bosch.18 Op de altaarop-
stand staat de madonna met aan weerskanten de ‘ro-
zenkransheiligen’ Dominicus en Catharina van Siena. 
Enkele jaren later, in 1880 wilde de congregatie ook 
een nieuw Mariabeeld en vroeg aan de ‘directeur’ 
(CV: de pastoor) uit te zien naar een ‘mooi Moeder 
Godsbeeld voor rekening der congregatie’. Vanaf 1883 
werd de plaats van het oude Mariabeeld ingenomen 
door een beeld van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, 
gemaakt in het atelier van Van der Geld uit Den Bosch. 
Het bestuur van de congregatie besloot het oude 
Mariabeeld te geven aan de armenschool der Zusters 
van Liefde – “volgens verlangen van den schenker” – 
samen met enige kledingstukken.19 Wie de schenker 
was, wordt niet duidelijk uit de notulen. Maar moge-

De schuurkerk aan de Oude 
Kerkstraat (nu Primus van 

Gilsstraat) in 1773. 
(Coll. Algemeen Rijksarchief, 

Den Haag)

De voorgevel van het huis 
van de familie Verheugt, 

Zwijsenstraat 100. Het huis 
werd in 1974 gesloopt. (Coll. 

Regionaal Archief Tilburg)
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bewijs te vinden. Maar de hierboven beschreven le-
vensloop van het beeld is een mógelijkheid, een zeer 
goede mogelijkheid zelfs, die past in de geschiedenis 
van de kerk van Tilburg. En het is een mogelijkheid die 
recht doet aan de harde gegevens die we wél over het 
beeld hebben. 

Maar misschien is het toch anders gegaan. Ik kan dit 
verslag daarom gerust eindigen met de woorden van 
pastoor Völker in zijn relaas: 
“Wellicht bevonden zich onder de lezers van dit blad 
mensen die in staat zijn nadere bijzonderheden te 
geven (of te ontdekken) over ouderdom, afkomst en 
waarde van dit Mariabeeld. Wij wachten graag op na-
der bericht!!” 
Daar sluit ik me graag bij aan!

Het Mariabeeld nu. 
(Foto Frans van Aarle)
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gingen genoemd werd, komt voort uit de Woningwet 
1904. Maar tussen die woningwet en de oprichting 
van de voorlopers van de huidige corporaties zit-
ten nogal wat jaren verschil. Dat had alles te maken 
met de weinig actieve opstelling van het college van 
Burgemeester en Wethouders, die de mogelijkheden 
die de wet bood niet optimaal gebruikte. En dat ge-
beurde ook niet door de volledig confessioneel getinte 
gemeenteraad die uiteindelijk het hoogste orgaan is 
in de gemeente. Zo bleek uit onderzoek dat Tilburg 
van de vergelijkbare gemeenten de enige was die in 
de periode tot de Eerste Wereldoorlog geen voorschot 
vroeg aan het Rijk voor de woningbouw. 
Al te gretig klonk het altijd dat Tilburg niet die wan-
toestanden kende die dicht op elkaar gebouwde be-
woning in de oudere historische steden kenmerkte. 
Tilburg telde bij de eeuwwisseling per 1 januari 
40.628 inwoners, een decennium later 50.405 en nog 
eens tien jaar verder 61.557. Bebouwing en bewo-
ning waren gespreid over een relatief groot grond-
gebied met enige concentratie rondom het gebied 
Markt-Heuvel. Toch waren er eind negentiende en 
begin twintigste eeuw volop klachten over de slechte 
woontoestanden in Tilburg. Vooral de arbeidersklasse 
kreeg daar mee te maken. ‘Niet zelden ziet men acht 
tot tien personen in een enkele vunzige ruimte, waar 
ze wonen, slapen en alle huisarbeid verrichten’. Zo 
heette het in een verslag van de hoofdinspecteur van 
het Staatstoezicht op de Volksgezondheid in 1902. 
Samenwoning van meerdere gezinnen in een woning 
kwam ook voor. In de jaren twintig werd dit verschijn-
sel, dat moreel onaanvaardbaar werd geacht, zo be-
langrijk gevonden dat er in het gemeente verslag sta-
tistieken over werden gepubliceerd.

De initiërende rol van Rückert
Ir. J.H.E. Rückert (1879-1918), in augustus 1913 als 
directeur van de nieuw opgerichte dienst Publieke 
Werken in Tilburg benoemd, was buitengewoon voor-
uitstrevend in zijn aanpak van de stedelijke ontwikke-
ling. Evenzeer had hij oog voor de sociale woningbouw 
die bij zijn aantreden nog in de kinderschoenen stond. 
De zeer energieke Rückert (iets ‘te’ voor zijn baas 
wethouder Van Roessel) schetste in zijn plannen dat 
arbeiderswoningen in de nabijheid van de fabrieken 
moesten liggen, planmatig gebouwd moesten wor-
den en het uitgangspunt moesten eengezinswoningen 
zijn (met tuintje erachter). Tot dan toe was er nauwe-
lijks planmatig gebouwd in Tilburg met Nijveroord en 

‘Aan den Gemeentelijke Woningbouwdienst, 
tot welks oprichting in de Raadsvergadering 
van 7 februari 1919 besloten werd, werd tot 

taak gesteld het bestrijden van den woning-
nood’. Deze zin heeft de oprichting in zich 
van wat nu de Tilburgse Woonstichting is, 
kortweg aangeduid als Tiwos. Dit jaar 100 

jaar geleden is deze woningbouwcorporatie 
opgericht.

Tiwos was met dit eeuwfeest de derde en laatste van 
de drie grote corporaties die hun eeuwfeest vierden. 
Waarom was deze van oorsprong gemeentelijke in-
stelling de laatste? Waarom voeren alle drie de cor-
poraties terug naar het tweede decennium van de 
twintigste eeuw? Wat onderscheidt of onderscheid-
de ze van elkaar? Hoe liep de lijn van Gemeentelijke 
Woningdienst tot Tiwos?

Slechte woontoestanden
Het ontstaan van wat toen nog woningbouwvereni-

‘…bestrijden van den Woningnood’
Tiwos 100 jaar, de oorsprong

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

* Henk van Doremalen is 
werkzaam als freelance 
historicus-publicist. Hij 

schreef tientallen boeken 
en artikelen over Tilburg. 

Hij werkte onder meer mee 
aan de wetenschappelijke 

geschiedenis van de 
stad en de populair- 

wetenschappelijke uitgaven 
Ach Lieve Tijd Tilburg, de 
Kleine Geschiedenis van 
Tilburg en de Historische 

Atlas van Tilburg.

Een van de lichtbeelden 
van de slechte 

woonomstandigheden (hier 
Oerlesestraat) die ir. J.H.E. 
Rückert in 1913 in de R.K. 

Gildenbond vertoonde. (Coll. 
Regionaal Archief Tilburg)
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Werken zat, actiever op ging treden bij de woning-
bouw en meer de mogelijkheden van de Woningwet 
1904 ging benutten. In 1913 was Tilburg de enige 
wat grotere stad in Nederland waar nog geen woning-
bouwvereniging was conform de Woningwet 1904. 
Die verenigingen hadden tot taak om ‘zonder winst-
oogmerk’ te werken in het belang van de volkshuis-
vesting. De rooms-katholieke woningbouwvereniging 
St. Joseph, waaraan de namen van Jos Horvers, Chris 
van den Dries, Jan van Rijzewijk en Toon van Rijen 
verbonden waren, was in 1913 de eerste. Het rooms-
katholieke geloof was een vereiste om lid te mogen 
worden. Op de achtergrond speelde de gedachte dat 
slechte huisvesting de katholieke moraal en zedelijk-
heid zou aantasten een rol. In enkele jaren tijd kwa-
men nu diverse woningbouwverenigingen tot stand. 
Samen vormen ze de ‘roots’ van de drie corporaties 
die de afgelopen jaren hun eeuwfeest vierden. 

WonenBreburg en TBV
De ontwikkeling van woningbouwverenigingen tot 
WonenBreburg is het meest complex. De Tilburgse 
oorsprong ligt bij genoemde woningbouwvereniging 
St. Joseph. Deze ontstond vanuit de rooms-katho-
lieke vereniging voor spoor- en tramwegpersoneel 
St. Raphaël. Oprichting was op 9 april 1913 met de 
actieve katholieke arbeider Jos Horvers als voorzit-
ter. In 1961 is deze vereniging samengegaan met 
de eveneens uit de arbeidersbeweging afkomstige 
Gildenbondstichting (1918). In 1968 was de tijd rijp 
om de strakke structuur van op het geloof gerichte 
maatschappelijke verenigingen te doorbreken. Op 
het terrein van de volkshuisvesting kwam er toen 
samenwerking met de in 1917 door socialistische 
arbeiders werkzaam bij de Staatsspoorwegen opge-
richte Coöperatieve Bouwvereniging Ontwikkeling. 
Dat leidde tot het Samenwerkingsverband Stichting 

Koningswei als uitzonderingen. Het aspect eengezins-
woningen heeft tot na de Tweede Wereldoorlog het 
bouwen van woningen in Tilburg bepaald. Pas daarna 
kwamen er flats (van wel drie, vier hoog!) te beginnen 
met die aan de Ringbaan-West.
Net als de gezondheidscommissie wees ook Rückert 
op de wantoestanden die er in Tilburg op woongebied 
waren. Marian Rossen die gepromoveerd is op een 
onderzoek naar het gemeentelijk volkshuisvestings-
beleid in Tilburg in het eerste kwart van de twintigste 
eeuw (vergeleken met Enschede) constateert dat de 
gemeente Tilburg in de jaren dat Rückert bij Publieke 

Ir. J.H.E. Rückert (1879-
1918), directeur van 

Publieke Werken van 1913-
1917. (Coll. Regionaal 

Archief Tilburg) 

Plattegrond van een 
‘normale arbeiderswoning’. 

Uit: A.J.A.C. van Delft, 
Tilburg als woonstad en 

nijverheidscentrum, 1927. 
(Coll. Ronald Peeters)
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de kwalitatief wat betere woning. Net als alle andere 
genoemde verenigingen had TBV wonen zijn eigen (in-
geschreven) huurders en zijn eigen woningen. 

Achtergrond van de oprichting Tiwos
En dan is er als derde van de grote corporaties de 
Tiwos. Zoals al aangeduid, opgericht als Gemeen-
telijke Woningdienst op 7 februari 1919. 
De dienst kreeg huisvesting aan de Markt 5. Al vrij 
snel, in december 1920 werd besloten dat de dienst 
er niet alleen was voor het bouwen van woningen 
‘van gemeentewege’, maar ook dat ze toezicht moest 
houden op de bouwprojecten van de andere woning-
bouwverenigingen. Alleen al om die reden hebben 
de voorlopers van de Tiwos lange tijd een andere rol 
vervuild dan de overige bestaande woningbouwcor-
poraties. Eerste directeur van de ‘Gemeentelijken 
Woningbouwdienst’ was J.D. Meijsing. Hij is op 18 juli 
1919 bij raadsbesluit benoemd. 

De achtergrond van de nieuwe dienst was dat het 
college van Burgemeester en Wethouders Publieke 
Werken wilde ontlasten. De afzonderlijke dienst hield 
zich ‘uitsluitend met het ontwerpen en tot stand bren-
gen van woningen ter verbetering van de volkshuis-
vesting’ bezig. De meer planmatige taken en infra-
structuur, evenals Bouw- en Woningtoezicht bleven bij 
Publieke Werken. De van gemeentewege gebouwde 
woningen kwamen onder beheer van de Tilburgsche 
Woningbouwstichting die al op 10 mei 1918 was op-
gericht en een jaar later koninklijke goedkeuring 
kreeg. Bedoeling was om de meest hulpbehoevenden 
aan huisvesting te helpen, omdat de verenigingen fei-
telijk alleen voor hun leden werkten. De Woningdienst 
en de Woningstichting zijn als de wortels van de hui-
dige Tiwos te beschouwen. Zeker in die eerste jaren 

Verenigde Woningcoporaties (SVW). Nog later kwam 
daar de uit 1920 stammende Woningbouwvereniging 
Samenwerking bij. Met de stichting studentenhuis-
vesting (uit 1959) had die in 1989 De Woonstad ge-
vormd. In 1998 is dat alles samengevloeid tot Wonen 
Midden-Brabant. In 2003 is dat met een Bredaas 
equivalent tot WonenBreburg geworden.

De ontwikkelingslijn van TBV Wonen is wat minder 
complex. Decennialang onderscheidt deze van oor-
sprong door enkele fabrikanten in 1916 opgerichte 
vereniging zich door wat meer het accent te leggen op 

Huurreglement van de 
Stichting Woningbeheer 
Tilburg. (Coll. Henk van 

Doremalen)

Nieuwe woningen 
aan het Paduaplein, 

gebouwd in opdracht 
van de Gemeentelijke 

Woningdienst, 1920. Zij 
kwamen na oplevering in 

beheer van de Tilburgsche 
Woningbouwstichting 

(vanaf 1924 de Stichting 
Woningbeheer; nu Tiwos). 

(Coll. Regionaal Archief 
Tilburg)



143

Woningbouwdienst. 1 juli 1932 volgde een nieuwe 
wijziging en kwam de Gemeentelijke Woning dienst 
tot stand die het beheer van de door de gemeente 
gebouwde of aangekochte woningen tot haar taak 
had. Het personeel kwam in dienst van de gemeente 
en werd ambtenaar. De dienst rekende het zeker 
ook tot haar taak om woningen te controleren op de 
wijze van bewoning, die op allerlei manier ook regle-
mentair was vastgelegd. Het bevoogdende zat er in-
gebakken en dat bleef ook lang zo. Anderzijds had de 
Gemeentelijke Woningdienst tot taak om mensen die 
bij de diverse woningbouwverenigingen niet terecht 
konden als huurder op te nemen. Daar komt het beeld 
vandaan dat Tiwos meer dan de andere verenigingen 
de taak had om de sociale onderlaag aan huurwonin-
gen te helpen.

Hoe komt Tiwos tot stand?
Wat betreft de organisatie van de bouw en verhuur 
van sociale huurwoningen maken we nu een stap van 
ruim een halve eeuw. Bedenk daarbij dat in de eerste 
decennia direct na de Tweede Wereldoorlog het zor-
gen voor voldoende huurwoningen een primaire taak 
was. Inwoning en noodwoningen vormen een deel van 
de oplossing. Wijken als Jeruzalem komen tot stand 
en vervolgens komen de grote woningbouwprojecten 
in het Zand, De Reit en later Wandelbos en Tilburg-
Noord. 

In 1978 wordt de Stichting Woningbeheer opgeheven 
en komt het totale woningbezit bij de gemeentelijke 
woningdienst. Weer tien jaar later komt de VVT, de 
Vereniging Volkshuisvesting Tilburg tot stand. Deze 
wijziging betekende dat de vroegere Gemeentelijke 
Woningdienst nu een onafhankelijke woningbouwcor-
poratie was vergelijkbaar met de anderen die er wa-
ren in de stad. April 1994 verschijnt de naam TIWOS 
oftewel Tilburgse Woonstichting (later ook Tiwos). 
Belangrijkste wijziging, zo werd gezegd is de grotere 
invloed die huurders toen kregen.

ging het om bouwen en nog eens bouwen. In eerste 
instantie waren de werkzaamheden er op gericht te 
zorgen voor een ‘behoorlijke architectuur en norma-
lisering van de woningtypen’. Er kwamen zes typen 
arbeiderswoningen, twee winkelhuizen voor arbei-
derswijken, twee typen noodwoningen en twee typen 
middenstandswoningen. Die aanpak hanteerde men 
omdat deze standaardisatie betekende dat er sneller 
gewerkt kon worden. Het kwam erop neer dat als er 
van regeringswege geld was er gebouwd kon worden. 
De in de jaren twintig gebouwde wijken zoals bijvoor-
beeld de textielbuurt konden zo tot stand komen.

Bewoners en bevoogding
Wat nu opmerkelijk was aan de ontwikkeling in 
Tilburg is dat de gemeente zich actief ging bemoeien 
met het beheer van de woningen. Waar Tilburg zich 
eerst lang afzijdig hield was het begin jaren twintig 
ineens de enige stad in Nederland die zich zo onge-
veer een monopolie toe-eigende op het terrein van 
de sociale woningbouw. De achtergrond daarvan 
was de plotselinge opkomst van de sociaaldemocra-
tie die in 1919 bij de gemeenteraadsverkiezingen in-
eens zeven van de 31 zetels haalde. Vanuit de hoek 
van de sociaaldemocratie was woningbouwvereniging 
Ontwikkeling opgericht. Vanuit de (nog steeds) do-
minerende katholieke groeperingen was het duidelijk 
niet de bedoeling dat deze vereniging in de verdeling 
van de woningen een welwillende hand moest worden 
toegestoken.

Andere organisatie
In 1924 kwam er een wijziging in het beleid van de 
rijksoverheid wat vooral van belang was op de finan-
ciering van de sociale woningbouw. Het betekende 
dat er in Tilburg een andere aanpak kwam. In plaats 
van grootschalig bouwen ging het nu meer om beheer. 
De Tilburgsche Woningbouwstichting werd opgehe-
ven en de Stichting Woningbeheer kwam tot stand. 
Een paar jaar later volgde ook de Gemeentelijke 

Woningen aan de 
Veluwestraat in de wijk 

Jeruzalem, 1960. (Coll. 
Regionaal Archief Tilburg)
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Het eeuwfeest

De drie woningbouwcorporatie die 100 jaar bestaan hebben hun jubileum op verschillende manieren gevierd.
 
De oudste, WonenBreburg voortkomend uit woningbouwvereniging St. Joseph (1913) wat het Tilburgse 
deel betreft, trakteerde haar huurders, maar keek na het jubileumjaar vooral tevreden terug op de vele hoog-
tepunten die dat jaar kende. En dan ging het om de praktische zaken als nieuwe opleveringen, groot onder-
houd en de inzet op het gebied van zorgappartementen.

TBV Wonen (1916) deed soortgelijke zaken richting haar huurders, maar liet als enige ook een jubileum-
boek samenstellen. Daarin staat uitgebreid de historie van deze woningbouwvereniging. De notabelen, met 
als kernfiguur textielfabrikant B.T.C. Sträter, die achter de oprichting zaten komen ter sprake. Verder inter-
views met allerlei betrokkenen waaronder de helaas te vroeg overleden directeur Rob Vinke, medewerkers 
van TBV, bewoners, maar ook diverse partners van de sociale woningbouw aan het woord. Daarmee is de 
geschiedenis van dit segment van de sociale woningbouw vastgelegd tegen de achtergrond van de sociale 
woningbouw in Tilburg en breder de geschiedenis van de stad.

Tiwos (1919) heeft op haar website historische foto’s van de diverse wijken in de stad waar deze corporatie 
actief is. Ook konden bewoners aangeven dat ze huisbezoek wilden ontvangen waarbij de vertegenwoordi-
ger van Tiwos gebak meebracht. En op deze wijze ook een goed beeld kon krijgen van wat er bij haar huur-
ders leefde.

Alle Tilburgse corporaties nemen tegenwoordig deel aan het systeem Woning In Zicht (Wiz), waarbij er een 
centrale inschrijving is, woningen centraal verdeeld worden op basis van objectieve criteria. Uiteraard huur 
je vervolgens van een specifieke corporatie en word je tot haar huurders gerekend. Maar – anders dan in het 
verleden – maakt het niet meer uit bij welke corporatie. Het toewijzingssysteem werkt nu centraal. De cor-
poraties die vroeger sterk aan een specifieke taak of groepering gebonden waren, zijn dat dus niet meer wat 
betreft de huurders, maar ze hebben – zo wordt benadrukt - nog wel steeds een eigen identiteit.

Woningen in de Kruidenlaan, 
gebouwd in 1967 door 
de gemeente Tilburg en 

overgedragen aan 
TBV Wonen.
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del.

Caroline Evers en Paul Spapens, De laatste 
getuigen. Ooggetuigen vertellen over de be-
vrijding van Tilburg (Tilburg, Stichting Petrus 
Donders Tilburg, 2019), 172 blz., ISBN 978-
90-9032174-5, € 15,00.

Jan Franken, ‘Alles over de Russische ma-
dame’, in: De Kleine Meijerij, jrg. 70, 2019, 
nr. 3, p. 87-88.
N.B. Betreft Antonine Eschauzier-Bersin uit 
Heukelom.

Cor van der Heijden, ‘Henri Berssenbrugge’, 
in: Anton Schellens (1887-1954). Fotograaf 
van het ongerepte Brabantse landschap 
(Nijmegen, Vantilt, 2019), p. 192-197.

Liesbeth Hoeven en Astrid de Beer, Haar 
verhaal. Het verzet van Tilburgse vrouwen in 
de Tweede Wereldoorlog (Tilburg, Uitgeverij 
Gianotten Printed Media, 2019), 208 blz., 
hardcover, geïll., ISBN 978-90-6663-099-4, 
€ 19,95.

Joost van der Loo, ‘De Udenhoutse familie 
Robben als representant van kapitaalop-
bouw in het negentiende-eeuwse Udenhout’, 
in: De Kleine Meijerij, jrg. 70, 2019, nr. 3, p. 
80-84.

Rob van Putten, Petra Robben en Pieter 
Siebers (red.), Historische atlas van Tilburg 
(Nijmegen, Uitgeverij Vantilt, 2019), 80 blz., 
geb., ISBN 978-94-6004-422-9, € 24,50.
N.B. Ook in Engelse vertaling verschenen.

Olivier Rieter, ‘Brabantia Nostra: verdachte 

nostalgie? Een beweging uit de jaren dertig 
en veertig vanuit nostalgisch perspectief’, in: 
In Brabant, jrg. 10, 2019, nr. 3, p. 6-13.
N.B. Tilburg passim.

Petra Robben, ‘Dé vlag van Coba Pulskens’, 
in: In Brabant, jrg. 10, 2019, nr. 3, p. 74-75.

F. Scheffers (eindred.), 100 jaar kerk en pa-
rochie Biezenmortel (Biezenmortel, 2019), 
13 blz.

Ton Wagemakers, ‘’n Vlaams getouw & ’n 
Brabantse wever. Een verweven geschiede-
nis’, in: Noord & Zuid. Tijdschrift van de Orde 
van den Prince. Vlaams-Nederlands Genoot-
schap voor Taal en Cultuur, jrg. 2, nr. 3, 
2019, p. 23-25.

Ronald Peeters

‘De Laatste Getuigen’ 
bij Peerke Donders

Op 26 oktober 2019 opende burgemeester 
Theo Weterings van de gemeente Tilburg in 
het Peerke Donders Paviljoen de tentoon-
stelling ‘De Laatste Getuigen’. Onder de-
zelfde titel werd een door Caroline Evers en 
Paul Spapens geschreven boek gepresen-
teerd en ging een documentaire in première. 
‘De Laatste Getuigen’ gaat over de bevrijding 
van Tilburg. 

Centraal in de tentoonstelling, in het boek 
en in de film staan dertien hoogbejaarde 
Tilburgers die de bevrijding hebben meege-
maakt. Zij zijn de ‘laatste getuigen’, zij ver-
tellen over wat ze hebben gezien en ervaren. 
De getuigenissen zijn zeer indrukwekkend. 

Door hen de hoofdrol te geven wordt op een 
unieke manier het verhaal verteld.
De tentoonstelling vertelt het verhaal aan de 
hand van foto’s, de herinneringen van ‘De 
Laatste Getuigen’ en van bijzondere voor-
werpen. Na een oproep zijn door Tilburgers 
tientallen voorwerpen ter beschikking ge-
steld die op de een of andere manier iets 
te maken hebben met de bevrijding. Deze 
voorwerpen variëren van granaatscherven 
afkomstig uit een verwoest huis tot een ring 
gemaakt van glas van een neergestort vlieg-
tuig. 
‘De Laatste Getuigen’ is de bijdrage van de 
Stichting Petrus Donders Tilburg aan de 
viering en de herdenking van 75 jaar be-
vrijding van Tilburg. Na een jarenlange en 
uiterst wrede bezetting werden de Duitsers 
uit Tilburg verjaagd op de geboortedag van 
Peerke Donders. Sinds de bevrijding op 27 
oktober 1944 is Peerke Donders (geboren op 
27 oktober 1809) onlosmakelijk aan dit mis-
schien wel grootste moment uit de Tilburgse 
geschiedenis verbonden. 

De tentoonstelling is van 27 oktober tot en 
met 5 mei 2020 elke woensdag- en zondag-
middag van 13.00 uur tot 17.00 uur te zien in 
het Peerke Donders Paviljoen. 

Historische atlas van Tilburg 
Het concept is beproefd. Eerder gaf uitge-
verij SUN een serie atlassen uit bestaande 
uit fraai vormgegeven banden, later nam de 
Nijmeegse uitgeverij Vantilt het stokje over. 
Binnen het bestek van tachtig pagina’s wordt 
aan de hand van een indrukwekkende hoe-
veelheid beeldmateriaal een overzicht gege-
ven van oorsprong, wording en ontwikkeling 

Tentoonstelling ‘De laatste getuigen’ in het Peerke Donders Paviljoen. (Foto Ester Becx)
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van een stad (of streek). Historische kaar-
ten, prenten en foto’s worden afgedrukt in 
kleur en voorzien van toegankelijke teksten. 
Elk deel wordt afgesloten met een handzame 
literatuuropgave. Een schat aan informatie 
wordt gebundeld en het is een waar genoe-
gen om er doorheen te bladeren. De atlassen 
zijn chronologisch van opzet en hebben ieder 
35 hoofdstukken van telkens twee pagina’s. 
Ondersteunend beeldmateriaal complemen-
teert de tekst en de hoofdafbeelding. De fo-
cus ligt op belangrijke momenten of periodes 
van ruimtelijke transformatie. 

Van een reeks aan vooral Hollandse steden 
is er een atlas, al was ‘s-Hertogenbosch zo’n 
twintig jaar geleden ook al aan de beurt. 
Recent verscheen de atlas waarin Tilburg 
centraal staat. Net als van de atlassen 
van Delft en Leeuwarden is er tevens een 
Engelstalige versie. Ook de niet-Nederlands-
talige Tilburgers kunnen dus op deze manier 
kennismaken met de geschiedenis van hun 

stad. De Tilburgse editie onderscheidt zich 
bovendien van de andere atlassen doordat 
er twee extra hoofdstukken aan het gebrui-
kelijke aantal zijn toegevoegd. Het valt na-
melijk alleszins te billijken dat de Tilburgse 
universiteit en het Elisabeth-TweeSteden 
Ziekenhuis meer dan twee pagina’s worden 
toebedeeld. 

Al in het begin van de Historische atlas van 
Tilburg wordt duidelijk dat de auteurs de ge-
limiteerde ruimte per hoofdstuk goed gebrui-
ken. Niet alleen de overbekende literatuur 
wordt aangehaald, ook de allernieuwste ar-
cheologische onderzoeken worden meege-
nomen om de vroegste bewoningsgeschie-
denis van Groot Tilburg te schetsen. Uit de 
middensteentijd zijn op diverse plaatsen in 
en rondom de stad uitzonderlijk veel sporen 
aangetroffen. En al is het begin van de land-
bouw in Nederland voor archeologen nog 
steeds tamelijk ongrijpbaar, het is bijzonder 
dat in Tilburg sinds kort enkele neolithische 

vindplaatsen bekend zijn. Ook uit de begin-
periode van de Romeinse tijd in Nederland 
zijn er recent nederzettingen in de gemeente 
aangetroffen. Van een permanente bewo-
ning tot aan het jaartal 709, als de naam 
Tilburg voor het eerst in een akte wordt ge-
noemd, lijkt echter geen sprake te zijn.

Pas als de Tilburgse gebieden aan het begin 
van de dertiende eeuw tot het hertogdom 
Brabant gaan behoren zijn er meer geschre-
ven bronnen beschikbaar. De redacteuren 
van de historische atlas ontkomen er echter 
niet aan om ter illustratie bij de hoofstukken 
over de geschiedenis van de herdgangen en 
de eerste contouren van de wolstad beeld-
materiaal uit latere eeuwen te gebruiken. 
Relevante laatmiddeleeuwse en vroegmo-
derne prenten etc. zijn er immers niet of 
nauwelijks. Desondanks vullen de geselec-
teerde beelden ook hier de tekst goed aan. 
Daarna mag vanzelfsprekend de enorme 
Kaart van Zijnen niet ontbreken in het hoofd-
stuk waarin de vooravond van de industriële 
revolutie centraal staat. Nog een hoofdstuk 
wordt de chronologie gevolgd als de wis-
selwerking tussen politiek en economie in 
de Bataafs-Franse tijd wordt besproken. 
Vervolgens in de atlas een groot aantal meer 
thematische hoofdstukken die echter allen in 
grote mate betrekking hebben op de Gouden 
Eeuw van Tilburg; de negentiende eeuw. 

Bijzonder verhelderend zijn de door Gerrit 
Vroon speciaal voor deze publicatie geteken-
de kaarten. Zo zijn er onder andere kaarten 
opgenomen over de (culturele) infrastruc-
tuur, een kaart die duidelijk laat zien welke 
parochiekerken buiten gebruik, her-bestemd 
of gesloopt zijn en een kaart die het gemid-
deld inkomen in de wijken weergeeft. De 
grote verscheidenheid aan onderwerpen 
geeft de veelzijdigheid aan die de stad de 
laatste twee eeuwen steeds meer kenmerkt, 
ook al was er nog lang van een economi-
sche monocultuur sprake. Het 21ste-eeuwse 
Tilburg is meer dan een getransformeerde 
textielstad. Wat de atlas extra interessant 
maakt is het feit dat er niet alleen, zoals bij 
sommige andere boeken gebeurt, gekozen 
is voor beeldmateriaal dat alom bekend is. 
Oude en veel nieuwe foto’s worden gecom-
bineerd.

Sommige uitdagingen uit het verleden zijn 
nog altijd (of weer) actueel. Want over hoe 
de stad goed bereikbaar te houden werd niet 
alleen gediscussieerd ten tijde van ingenieur 
Johan Rückert. In het hoofdstuk met de titel 
‘Stadsgroen als spiegel van de tijd’ zien we 
dat de behoefte aan meer stedelijk groen er 
niet pas is gekomen toen, na het vrijkomen 
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van het Van Gend & Loos-terrein, de afge-
lopen jaren het Spoorpark werd aangelegd. 
De unieke ruimtelijke structuur van Tilburg 
schept unieke mogelijkheden en biedt kan-
sen voor diversificatie en herbestemming. 
De drie redacteuren hebben op een waarde-
volle manier inzicht gegeven in deze proces-
sen. Aan hen, en aan de andere schrijvers 
die losse hoofdstukken voor hun rekening 
namen, was die taak ook wel toevertrouwd. 
Ze hebben zich immers eerder bewezen als 
kenner van de rijke historie van de stad.

Sander van Bladel

Rob van Putten, Petra Robben en Pieter 
Siebers (red.), Historische atlas van Tilburg 
(Nijmegen, Uitgeverij Vantilt, 2019), 80 blz., 
geb., ISBN 978-94-6004-422-9, € 24,50.

‘Wat als muren konden praten? 
Wat zouden ze mij dan kunnen 

vertellen?’
Pia van den Berg groeit op in de omgeving 
van Zutphen en trekt voor haar studie aan de 
Academie Beeldende Vorming naar Tilburg. 
Ze verdwaalt in de eerste weken van de 
grote stad en komt daarbij in de Stadstraat. 
Vele jaren later koopt zij in deze straat één 
van de kleine huisjes tussen de Oudedijk en 
Bisschop Zwijsenstraat.
“Wat als de muren konden praten? Wat zou-
den zij mij dan kunnen vertellen?” Met deze 
vraag ging zij op onderzoek uit. In eerste 
instantie alleen voor haar eigen huis, inmid-
dels voor de hele straat. Ze onderzoekt de 
beginperiode van 1900-1950 in al zijn diver-
siteit. 

In de straat zat woonwinkel Brabants Woon-
huis (familie Van Dijk), aannemersbedrijf 
Smolders, de snoepjeswinkel van marktman 
Vrinds, maar ook de zijingang van de mane-
ge Oudedijk. In de Tweede Wereld oorlog za-
ten in de manege de Duitsers gestationeerd.
De feiten van het archief, gecombineerd met 
de herinneringen van oud-bewoners (of hun 
naasten) vertellen het verhaal van de straat, 
waar het verhaal van de straat weer het ver-
haal van de stad en een tijd vertelt. Het zijn 
21 huisnummers, waarvan er 3 zijn verdwe-
nen, waar ruim 110 gezinnen van 1900 tot 
1950 hun thuis vonden. Door de jaren heen 
zijn er al veel mensen gesproken, maar voor 
het boek dat in 2020 gaat uitkomen, worden 
nog een paar families gezocht waarvoor Pia 
graag uw hulp inschakelt.

Stadstraat zoekt: Gerardus Danklof, huis-
jesmelker; Manege Oudedijk; Woonwinkel / 
meubelfabrikant Van Dijk; Emmens-Mallens; 
Jacobs-Merkx; Lemmens-Martens; Melis-

de Natris; Uitslag; Van Beurden-Ver schuur-
en; Van der Laak-Smulders; Van Ier sel-Van 
Beur den; Vrinds-Mols.
Informatie graag naar: info@stadstraat013.
nl De gehele lijst bekijken? www.stad-
straat013.nl 

Het verzet van Tilburgse vrouwen 
in de Tweede Wereldoorlog 

75 jaar na de Tweede Wereldoorlog ontdek-
ken cultuurwetenschapper Liesbeth Hoeven 
en historica Astrid de Beer maar liefst 57 
verhalen van vrouwen die actief zijn geweest 
in het verzet in Tilburg. Het boek Haar ver-
haal. Het verzet van Tilburgse vrouwen in de 
Tweede Wereldoorlog doet verslag van hun 
zoektocht. Archieven, databases, gedenk-
plaatsen. Alle mogelijke vindplaatsen van 
geschiedenis worden bezocht en doorzocht. 
Een werkgroep met vrijwillige onderzoekers 
van Regionaal Archief Tilburg helpen bij het 
onderzoek.

De onzichtbaarheid van vrouwen heeft een 
lange geschiedenis. Het speelt zich af op 
twee fronten: in de samenleving en in de ge-
schiedschrijving. Vrouwen hebben in twee 
feministische golven, voor en na de Tweede 
Wereldoorlog, moeten strijden voor hun 
rechten op politiek, sociaal en economisch 
gebied. Deze strijd om de positie en rol van 
vrouwen in de maatschappij heeft in het ver-
leden voorrang gehad boven de strijd om een 
volwaardige plaats in de herinneringscul-

tuur. In de grote verhalen na de bevrijding 
heeft het verzetswerk van vrouwen aandacht 
en waardering gekregen voor zover deze in 
lijn ligt met het traditionele rolpatroon.
 
Dit boek nuanceert de bestaande beeldvor-
ming en doet recht aan het vrouwenverzet 
van toen. Inclusief 32 levensbeschrijvingen 
van Tilburgse verzetsvrouwen, een tijdlijn 
van gebeurtenissen in oorlogstijd op lokaal/ 
regionaal, nationaal en mondiaal niveau en 
een serie interviews.
 
Liesbeth Hoeven en Astrid de Beer, Haar 
verhaal. Het verzet van Tilburgse vrouwen in 
de Tweede Wereldoorlog (Tilburg, Uitgeverij 
Gianotten Printed Media, 2019), 208 blz., 
hardcover, geïll., ISBN 978-90-6663-099-
4, € 19,95. Verkrijgbaar in de boekhandel of 
via www.boekenfabriek.nl

Muurschildering ‘Wall of Names’, Oudedijk, 2017. (Foto Pia van den Berg) en Pia van den Berg vertelt tijdens 
De Beleving, 2017. (Foto Geurt Grosveld)
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