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Willem II-straat 40-42, voormalig atelier van beeldhouwkunde en polychromie van Van Tielraden.
(Foto: Jan van Oevelen)
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Erfgoed Magazine Tilburg
Wat hebben wij veel positieve reacties op het eerste Erfgoed Magazine Tilburg mogen ontvangen! Met enthousiasme gaan we daarom door op de ingeslagen weg. Het Tilburgse erfgoedveld is immers volop in beweging, zoals Ronald Peeters ook aangeeft in zijn column.
Organisaties als het TijdLab laten zien hoe actueel en relevant erfgoed kan zijn. U leest hier
meer over in de bijdrage van Sara Terburg.
Cor van der Heijden spreekt zijn waardering uit voor het boek van Ton Wagemakers over
Henri Berssenbrugge. Wagemakers laat hem met andere ogen kijken naar soms overbekende
foto’s. In ‘Tilburg in beeld’ gaat Teuntje van de Wouw in op de wonderlijke ferrotypieën. Deze
negentiende-eeuwse metalen plaatjes werden in groten getale vervaardigd als een soort goedkope souvenirs.
Ad de Wolf schreef een mooi verhaal over zijn eigen woon- en werkplek in de Willem II-straat.
De diepgelovige beeldhouwer Piet van Tielraden was de eerste bewoner van het pand. Er
zijn weinig Nederlandse voetbalclubs ouder dan Willem II. Over het exact een eeuw geleden
groots gevierde jubileum van de club schrijft Roger Rossmeisl.
Sterre Schlink verdiepte zich in de reisverslagen die eind jaren ’20 werden gepubliceerd in
de Tilburgsche Post. Dit relaas uit Belgisch-Congo is avontuurlijk, maar staat tevens bol van
het kolonialisme. In het artikel van gemeentearchivaris Yvonne Welings staat een ander
stuk koloniale geschiedenis centraal; de brieven van een naar Nederlands-Indië vertrokken
oorlogsvrijwilliger.
In dit magazine verder een bijdrage van Ans Holman over het eens als ‘lustoord’ bestemd
gebied ten zuidwesten van de stad. Ook een verhelderend artikel van Ineke Stroucken
over de betekenis van immaterieel erfgoed. We sluiten zoals u van ons gewend bent af met
Tilburg kort.
De redactie
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Buitenverblijf Heidepark omstreeks 1900. Op de foto staan rechts Cornelie M.G.J. (Cor) van
Waesberghe (1879-1972) en Augustinus M.M.C. (Guus) Brouwers (1880-1924), die in 1899 zijn
getrouwd. Links Mies van Waesberghe en Anna Mutsaerts-van Waesberghe. (Coll. Jaap Mutsaerts)

Villa Vredelust
opende in 2020 haar
deuren om enkele
dagen later al weer
te moeten sluiten
vanwege Covidmaatregelen. (Foto:
Freddy J. Geschiere)
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De landgoederen Heidepark, Vredelust en Veldhuizen aan de Bredaseweg

“Bestemd om eenmaal
het lustoord van Tilburgs
aristocratie te worden”
Ans Holman*

* Ans Holman is werk-

Als je de bebouwde kom van Tilburg verlaat en over de Bredaseweg rijdt, is
het moeilijk voor te stellen dat hier ooit een uitgestrekt heidegebied lag. De
gemeente Tilburg verkoopt in april 1835 grote rondom de stad gelegen stukken heide. Kroonprins Willem, de latere koning Willem II, koopt grote stukken heide aan de westkant van Tilburg. Hij gaat voortvarend te werk want in
het gemeenteverslag van dat jaar wordt melding gemaakt van het feit dat voor
de invallende vorst nog een begin gemaakt wordt met de ontginning van de
heide aan de zuidkant van de steenweg van Tilburg op Breda.
Wanneer koning Willem II in maart 1849
overlijdt is er al heel veel woeste grond
ontgonnen. Langs de steenweg is het resultaat over bijna drie kilometer te zien, er zijn
dan weilanden en akkers ontstaan met een
diepte van ongeveer 175 meter. Maar met
het overlijden van de koning komt er een
einde aan het grote project en wordt het
bezit verkocht. Het wordt opgeknipt in kleinere percelen die tijdens een verkoop in 1851
per opbod verkocht worden.
Met deze opsplitsing wordt de kiem gelegd
voor de latere landgoederen Veldhuizen,
Heidepark en Vredelust, maar het zal nog
meer dan 30 jaar duren voordat de eerste
aanzet tot de landgoederen gegeven wordt.
Bij de kopers van de percelen zijn ook investeerders van buiten de stad.
Jacob van Walsem, predikant in Vught, koopt
grond en bouwt in 1852 de Clasinahoeve. Jan
van Roesel uit Helvoirt wordt eigenaar van
een aantal percelen en bouwt een naamloos
huisje, aan wat nu de Pompstationweg heet,
maar dit wordt in 1874 al gesloopt. Het zijn
pachtboerderijen maar het is twijfelachtig of
er op deze schrale zandgrond een bloeiend
bedrijf te voeren was.
De boerderij die Van Walsum bouwt verandert bij de eerste verkoop in 1858 van naam

in Veldhuizen. De nieuwe naam is, misschien
toevallig, gelijk aan de achternaam van
de moeder van nieuwe eigenaar, Cornelis
Drossaerts uit Tilburg. Drossaerts is maar
kort eigenaar maar de naam Veldhuizen
wordt overgenomen door de volgende eigenaren. Adriaan Pieter Ledeboer is de volgende koper en in 1877 komt timmerman
Franciscus van Damme in beeld. Hij gaat
verder met ontginningen en legt in 1882 zelfs
een tuin aan. Nu niet direct een tuin die we
heden ten dagen voor ogen hebben maar
waarschijnlijk een boomgaard met daarbij
siergewassen en een plaatsje om te zitten.
Maar er gebeurt meer aan de Bredaseweg
volgens een artikel in de Provinciale
Noordbrabantsche en ’s Hertogenbossche
Courant van 5 juli 1884: “De vroeger zoo

zaam bij Regionaal
Archief Tilburg. Zij is
geboren op Veldhuizen
en opgegroeid op
Heidepark.

De landgoederen
Heidepark, Vredelust
en Veldhuizen (niet
aangegeven op de
kaart) worden aan
de oostkant omsloten
door het fietspad op
het oude tracé van
het Bels Lijntje en
aan de westkant door
Amarant. De noordelijke begrenzing
is de Bredaseweg
en de zuidelijke is
de Gilzerbaan. De
totale oppervlakte
is ca. 84 hectare.
Topografische kaart
van 1938. (Coll. Ans
Holman)
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De oorspronkelijke
Villa Vredelust werd
in de jaren zestig
gesloopt. (Coll.
Regionaal Archief
Tilburg)

Links: Th. Holman
en M. Holman-Heer
kens voor het theehuis De Koepel in
1955. (Coll. Familie
Holman)
Rechts: Het werkkamp van de Nederlandse Arbeidsdienst
in de bossen van
Heidepark. (Coll.
Regionaal Archief
Tilburg)

eentonige groote weg naar Breda schijnt
bestemd te zijn om eenmaal het lustoord
van Tilburgs aristocratie te worden”. Er
is sprake van het buiten van M. Brouwers
en het al voltooide hertenkamp van F. van
Spaendonck.”
Het is het begin van een glorietijd waarin
drie prachtige buitenverblijven met mooie
panden naast elkaar aan de Bredaseweg
liggen. Want na de bouw van de heren Van
Spaendonck en Brouwers heeft ook een
derde textielfabrikant een aansluitend perceel gekocht. Bernard Theodor Sträter koopt
Veldhuizen en maakt ook hier een buitengoed van.
Rond het pand van Brouwers, Heidepark,
wordt een Engelse landschapstuin aangelegd
met een vijver met zelfs een eiland daarin.
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Ook bij Vredelust wordt een vijver gegraven
en op Veldhuizen laat Sträter eveneens een
waterpartij aanleggen. Deze drie landgoederen zijn alleen in gebruik voor dagrecreatie
van de families Sträter, Brouwers en Van
Spaendonck, en als productiebossen.
Er is wel permanente bewoning in de buurt
om zorg te dragen voor het onderhoud van
de huizen en tuinen. Bij Veldhuizen zijn dat
de bewoners van de nabijgelegen boerderij,
bij Heidepark is het achterste deel van het
huis een langgevelboerderij met voor de
familie Brouwers een herenkamer aan de
zijde van de Bredaseweg, en ook bij Vredelust
woont permanent een tuinman. Vaak waren
de ze boerenfamilies lang verbonden met
het buitengoed, de familie Broers met Veld
huijzen, Strijbosch met Heidepark en Trouw
met Vredelust
Het zijn mooie jaren voor het gebied. De aangeplante landschapstuinen komen tot volle
wasdom. De eigenaren genieten op zomerse
dagen van de tuinen en in de winter van de
jacht.
Tijden veranderen
In 1920 verkoopt Martinus Brouwers Heide
park aan Bernard Sträter die Veldhuizen
al in zijn bezit heeft. Ook in die jaren verkoopt de familie Mutsaers Vredelust dat ze
in 1891 gekocht heeft van Van Spaendonck.
En de jaren daarna krijgt het regelmatig een
nieuwe eigenaar. Tijden veranderen, buitenlandse reisbestemmingen komen in zwang,

er komt een crisis en daarna een oorlog.
In de periode 1940-1944 is er op Heidepark
in het deel wat aan de Gilzerbaan grenst een
kamp van de Nederlandse Arbeidsdienst
gevestigd. In de periode rond de bevrijding is
het regelmatig in gebruik om soldaten onder
te brengen. In de zomer van 1944 verblijven
er vaak grote groepen Duitse soldaten, na
oktober 1944 is het kamp bij de geallieerden in gebruik. In 1946 wordt het kamp
opgeknapt en is het in gebruik bij Centraal
Vrijwilligerskamp. Oorlogsvrijwilligers
voor acties in Nederlands-Indië worden in
Kamp F verzameld en reizen na een kort
verblijf door naar bijvoorbeeld Engeland
om daar een spoedopleiding te krijgen. Het
kamp heeft deze functie tot 1947. De barakken worden daarna afgebroken en paden en
appelplaats gaan weer op in de begroeiing.
De tijd lijkt stil te staan
In 1949 verkoopt Van Wezel, die Vredelust
in 1930 aangekocht heeft van de weduwe
Buddemeijer, het landgoed aan de gemeente
Tilburg. Door gebrek aan onderhoud gaat
het huis op Vredelust hard achteruit en
wordt het begin jaren zeventig gesloopt.
Veldhuizen en Heidepark, beide nog in
bezit van Elizabeth Sträter, beginnen net
als Vredelust aan een diepe slaap. In 1944
is de boerderij op Veldhuizen afgebrand en
het theehuis staat er desolaat bij. Er zijn wel
plannen voor herbouw van de boerderij en
architect Jan van der Valk wordt gevraagd
het ontwerp te maken. Maar omdat de
brand in 1944 niet als oorlogsschade wordt
beschouwd en er nog steeds een nijpend
gebrek aan bouwmaterialen is, worden de
herbouwplannen geparkeerd. Het theehuis
De Koepel kent nog een korte opleving als
gedreven door de grote woningnood Theo
Holman het huisje opknapt en bewoonbaar
maakt in 1955. In 1960 vraagt juffrouw
Lies Sträter, de eigenaresse van het buitengoed, het gezin Holman te verhuizen naar
het grote huis op Heidepark. De Koepel
wordt na leegstand door vandalen vernield
en in de loop van de jaren zestig wordt het
afgebroken. Hoewel Heidepark en Veld
huizen in 1964 verkocht worden aan de
gemeente, blijft de familie Holman tot voorjaar 2005 hier wonen.
De bossen die jarenlang weinig onderhou-

den zijn, worden in 1972 opgeknapt en de
vijvers worden uitgediept en de paden weer
beter geschikt gemaakt voor wandelaars.
In de loop van de jaren kent het gebied een
vaste groep bezoekers al blijft het voor
veel Tilburgers een onbekend gebied. Ook
is Heidepark sinds de jaren zeventig een
populaire locatie om trouwfoto’s te maken.
De verontwaardiging is dan ook groot als
de gemeente Tilburg in 1987 een deal wil
sluiten met Stichting Heidepark die in het
gebied Heidepark Vredelust een 18 holes
golfbaan aan wil leggen. Na hevige protesten
van burgers wordt het plan ingetrokken en
wordt voorkomen dat 20 hectare bos gekapt
wordt in dit natuurgebied. Weer lange tijd
blijft Heidepark Vredelust een rustig ongerept wandelgebied waar de tijd lijkt stil te
staan. Het huis op Heidepark wordt vanaf
2005 anti-kraak bewoond. In 2014 wordt het
pand, dat in de afgelopen jaren al behoorlijk
afgetakeld is, door de gemeente verkocht aan
een Belgische horecaondernemer Deleuil.
Achteraf gezien een niet zo gelukkige keuze
want jaren waarin niets gebeurt volgen en
het pand raakte steeds verder in verval. In
2018 wordt het huis Heidepark opnieuw verkocht en wordt de restauratie van dit monument gestart. Sinds 2014 is Heidepark haar
originele naam kwijtgeraakt en heet nu Villa
Vredelust. Het huis heeft zijn originele naam
verloren maar heeft met de restauratie haar
oude grandeur weer teruggekregen. Je waant
je weer even terug in de glorietijd van de
Tilburgse textielindustrie terwijl je met een
glas wijn vanuit de Heerenkamer over de
vijverpartij uitkijkt.

De vernieuwde
aanbouw van Villa
Vredelust. (Foto:
Freddy J. Geschiere)
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Desiree van Beurden en Petra Robben van het TijdLab

‘We herijken erfgoed’
* Sara Terburg (1977) is
tekstschijfster en schrijft
regelmatig over erfgoed
en is gespecialiseerd
in horeca-, bouw- en
ondernemersverhalen.

Desiree van Beurden
en Petra Robben in
het TijdLab in de
Bibliotheek LocHal
met op de achtergrond de expositie
‘Sporen van de
NS-Hoofdwerk
plaats’, een erfgoed
participatieproject.
(Foto: Dewi Johan)

Sara Terburg*

Erfgoed onderzoeken in relatie tot de tijd is het motto van het TijdLab
(Bibliotheek LocHal en Stadsmuseum Tilburg). Programmamakers Desiree
van Beurden en Petra Robben zetten de afgelopen 2,5 jaar uiteenlopende erfgoedprojecten op in deze unieke ruimte in de Tilburgse LocHal. Ze herijken
erfgoed door met een kritische blik te kijken naar historisch en jong erfgoed,
de ontwikkeling ervan en de rol die het in de toekomst kan spelen.
Petra is tot september 2021 acht uur per week
aan het werk voor het TijdLab, daarnaast
is ze stadsconservator bij Stadsmuseum
Tilburg. Desiree is programmamaker bij de
Bibliotheek Midden-Brabant en is twaalf
uur per week bezig met het TijdLab. Vooral
tijdens het eerste jaar kwamen ze nauwelijks
uit met hun uren. “We hebben inmiddels
geleerd om ‘nee’ te zeggen en vast te houden
aan ons concept.”
Actueel en relevant
In het TijdLab worden ook Tilburgse tradi-
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ties en rituelen belicht en zijn taal, religie
en industrie terugkerende thema’s. Vanuit
verschillende invalshoeken krijgt het publiek
een beeld van de geschiedenis, het heden en
de toekomst van Tilburg en zijn inwoners.
Petra benadrukt dat onderwerpen actueel
en relevant moeten zijn. “Er moet een maatschappelijk gevoel in zitten of bij ontstaan.”
Desiree vult aan: “Een onderwerp moet
spelen in de stad of bij erfgoedmakers.” Een
mooi voorbeeld is de Tilburgse kermis. In de
zomer van 2022 staat dat onderwerp centraal
in het TijdLab.

De start
Het TijdLab is gevestigd op de eerste verdieping van de LocHal in de Spoorzone, in een
vrij toegankelijke, open ruimte. Program
mamakers Desiree en Petra bundelen er hun
kennis en capaciteiten. “Ik zeg altijd: Petra is
de erfgoedspecialist en ik vul haar aan met
mijn passie, kennis en ervaring over erfgoed
vanuit de bibliotheek”, merkt Desiree op. Ze
werkt sinds 2013 bij de Bibliotheek MiddenBrabant. “Ik maakte kennis met Petra toen
ze me benaderde met de vraag of ik een
maquette van Tilburg in de jaren ’50 zou
kunnen tentoonstellen. Ook wilde ze samen
een programma opzetten rond dit onderwerp.” Desiree vond het een prachtidee en
samen gingen ze aan de slag om het mooie
Tilburgse erfgoed door te trekken naar het
heden en de toekomst. De samenwerking
verliep soepel en ze geven er sinds januari
2019 vervolg aan met het TijdLab. Petra is
cultuurhistoricus. Tot 2008 werkte ze bij
het TextielMuseum, stapte over naar het
Regionaal Archief Tilburg en Stadsmuseum
Tilburg, Tilburgs enige museum zonder
gebouw.
Erfgoed is ook van nu
De term erfgoed roept bij menigeen nostalgische gevoelens op. Veel mensen associëren het met geschiedenis. Petra legt uit wat
het verschil is: “Erfgoed is het proces van
waardering van geschiedenis. Wij laten met
onze programma’s in het TijdLab andere
perspectieven zien. We kijken bijvoorbeeld
met een andere blik naar de Nederlandse
helden van weleer en behandelen onderwerpen die te lang onderbelicht zijn gebleven,
zoals de Molukse gemeenschap in Tilburg.
We herijken erfgoed.” Ze benadrukt dat het
TijdLab niet wil polariseren. “We kiezen
geen kanten.” Desiree legt uit dat erfgoed
ook nieuw kan zijn, en daarmee van nu. “De
muurschilderingen die het afgelopen jaar in
Tilburg zijn aangebracht hebben de potentie
om erfgoed te worden.”

meer verhalen.” Elk erfgoed dat een plek
krijgt in de programmering van het TijdLab
moet voldoen aan drie eisen; het geven van
nieuwe input, activiteiten rond meningsvorming en het bieden van informatie aan
het publiek. Hierbij gaat het om meer dan
exposeren of het geven van informatie. “Het
TijdLab is een presentatie- en werkplaats,
geen lezingenfabriek”, aldus Petra.
Onzichtbare gemeenschap zichtbaar
gemaakt
Het TijdLab-project rond het jubileum van
de Molukse gemeenschap in Tilburg is een
mooi voorbeeld waarin informeren, nieuwe
input en meningsvorming aan bod kwamen.
Desiree legt uit: “Deze gemeenschap was
voor een groot deel van de Tilburgers
onzichtbaar.” Fotograaf Kim Pattiruhu heeft
de Molukkers in Tilburg een gezicht gegeven
met een prachtige, nieuwe fotoserie. “We
hebben op een mooie manier deze gemeenschap voor het voetlicht gebracht. Hele
gezinnen kwamen naar de expositie kijken,
we hebben een brede doelgroep bereikt.”
Die voorbeeldfunctie vervullen we graag
Veel publiek is leuk, maar het succes van
een programma is afhankelijk van meerdere factoren. “We willen ook graag zinvol
en betekenisvol zijn.” Een goed voorbeeld
daarvan is het Tilburgse Leesplèngske. Alle
Tilburgers mochten woorden in komen leveren bij het TijdLab voor op de vernieuwde
versie van dit Tilburgse fenomeen. Desiree:
“Toen we zagen dat allerlei inwoners van
onze gemeente woorden in kwamen leveren,

(Foto: Petra Robben)

Er zijn zoveel meer verhalen
Petra en Desiree zien het als de taak van het
TijdLab om andere Tilburgse verhalen zichtbaar te maken. Petra: “De focus lag lange
tijd voornamelijk op de textielindustrie. Die
heeft de stad gevormd, maar er zijn zoveel
Erfgoed Magazine Tilburg | September 2021 | 9

(Foto: Petra Robben)

waren we heel blij om te zien dat het onderwerp zo leeft.” Petra is het roerend met haar
eens en voegt eraan toe: “En met de dialogen
rond Peerke Donders hebben we een podium
geboden aan een minderheid. Hiermee
zijn we opgevallen bij de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed en benaderd door de
Gemeente Rotterdam om uit te leggen wat
we doen. Die voorbeeldfunctie vervullen we
graag.”
TijdLab ging online
Ook corona kwam aan bod. De Tilburgse
kunstenaar Hoi-Shan Mak stelde het
Coronabeeldwoordenboek samen. Vol
nieuwe woorden en woorden die door
corona een andere lading gekregen hebben.
De pandemie zorgde dat het TijdLab tijdelijk volledig online moest gaan. Desiree:
“Dat beviel goed. We merkten bij de online
bijeenkomsten rond Peerke Donders dat
er snel vertrouwelijkheid ontstond. Meer
mensen durfden het woord te nemen. Dat
was goed voor de dialoog.” Petra: “Er schoven ook mensen aan uit bijvoorbeeld Leiden,
die anders waarschijnlijk niet naar Tilburg
gekomen waren. Online blijft daarom een
vast onderdeel van de werkvormen.”
Tilburgse erfgoedmakers
Desiree en Petra werken nauw samen met
Tilburgse makers van actueel erfgoed, zoals
bovengenoemde fotograaf Kim en kunstenaar Hoi-Shan, en met meer traditionele
erfgoedpartijen. Petra: “Onze erfgoedpartners, verenigd in Erfgoed Tilburg, zijn geen
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“Het TijdLab is een
presentatie- en werkplaats,
geen lezingenfabriek”
statische groep. Nieuwe erfgoedpartijen
zijn van harte welkom.” Elke Tilburger mag
onderwerpen voor activiteiten in het TijdLab
aandragen. “We nodigen Tilburgers van
harte uit om mee te denken over thema’s die
de komende jaren actueel zijn en geschikt
kunnen zijn voor onze programmering.”
Programmering 2021 en 2022
Voor het najaar van 2021 staan onder andere
activiteiten rond het Brabantse Kloosterjaar
gepland. Hiermee sluit het TijdLab aan
bij het door de provincie Noord-Brabant
georganiseerde Kloosterjaar. Ook haakt het
TijdLab aan bij het 125-jarig jubileum van
voetbalclub Willem II. En in 2022 belicht het
TijdLab Nederlands-Indië en linkt dit mogelijk aan de Tweede Wereldoorlog net zoals
het project Namen en Nummers over Joodse
Tilburgers. Vanaf de najaarsprogrammering is Petra geen programmamaker meer.
“Ik ga me volledig focussen op de collectie
van Stadsmuseum Tilburg.” Het TijdLab
raakt haar niet volledig kwijt. “Ik zal blijven
meedenken over onderwerpen, maar dan
vanaf de zijlijn. Desiree krijgt een bekwame,
nieuwe mede-programmamaker die op dit
moment (juni 2021, red.) geworven wordt.”
https://lochal.nl/werken-ontmoeten/ruimtes/
tijdlab

Het jubileum van

Willem II
een eeuw geleden
Roger Rossmeisl*

Het gezamenlijke
spelersdiner in
café Moderne op
3 september 1921
(na afloop van de
wedstrijden). (Coll.
Regionaal Archief
Tilburg)
* Roger Rossmeisl
(1969) bezoekt sinds
1979 de wedstrijden van
Willem II. Hij is sinds
2009 bij Willem II actief
als redactielid en is co-
auteur van het jubileum

Op 12 augustus jl. vierde voetbalclub Willem II zijn 125 jarig jubileum. Er
kwam een nieuw jubileumlogo, de club opende een expositie in de LocHal en
het jubileumboek ‘Tricolores, 125 jaar Willem II’ verscheen. De eerste keer
dat de club zo groots uitpakte voor een jubileumviering was in 1921, exact een
eeuw geleden. Roger Rossmeisl, een van de auteurs van het jubileumboek,
dompelde zich voor Erfgoed Magazine Tilburg onder in een tijd van recepties,
bals champêtre, een gekostumeerde voetbalwedstrijd en een onverwachte
hoofdprijs.

boek ‘Tricolores, 125
jaar Willem II’.1 Eerder
beschreef hij het kampioensverhaal van de
Tricolores in ‘Kampioenen
’14-’18’, over de landskampioenen tijdens de
Eerste Wereldoorlog, en
was hij coauteur van de
voetbalbiografie ‘John
Feskens, d’n Beitel’.
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De finale om De Zil
veren Bal. (De Sport
Illustratie, jrg. 1,
1921, nr. 38 van 21
september 1921;
bron: Delpher)

Van een eerste échte jubileumviering was pas
sprake in 1921. Willem II, in 1896 opgericht
als Tilburgia, vierde zijn vijfde lustrum. Aan
het vierde lustrum had in 1916 ook aandacht
kunnen worden besteed, ware het niet dat
die viering overvleugeld werd door een
andere mijlpaal: op 1 juni 1916 veroverde
Willem II in Deventer tegen Go-Ahead als
eerste niet-randstedelijke club de landstitel.2
Van een dergelijke concurrentie was bij het
lustrum van 1921 geen sprake. Willem II
eindigde als vierde in de eerste klasse Zuid,
die door NAC uit Breda werd gewonnen. In
de daaropvolgende kampioenscompetitie
schopten de Bredanaars het eveneens tot
landkampioen.
Atletiek en boksen
In Tilburg was men met hele andere zaken
bezig: het Zilveren Jubileum van Willem II
moest groots worden gevierd. Een keur aan
commissies was druk in de weer geweest,
te weten een feest-, een athletiek-, een ontvangst-, een reclame-, een film-, een feestdiner- en een ‘dameshuldigingscommissie’.
Geheel in stijl met de multisportgedachte
van die tijd begonnen de festiviteiten op vrijdag 2 september 1921 met atletiek- en bokswedstrijden. Veteraan en landskampioen
van 1916 Louis Schollaert onderscheidde zich
als winnaar bij het verspringen, kersverse
international Piet Stevens veroverde de
eerste prijs bij het ‘bal slingeren’ en doelman
Christ Mathijsen werd in vier rondes van
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twee minuten winnaar van de bokswedstrijd.
Verder was het opvallend dat de heer Henri
van Loon van stadsgenoot LONGA de organisatie had over de wedstrijden en tegelijkertijd aan de haal ging met de eerste prijzen
voor de 100 en 400 meter sprint, wat hem
een plaquette voor het ‘kampioenschap van
Tilburg’ opleverde.
Knopie
’s Avonds was het de beurt aan de filmcommissie onder leiding van bioscoopdirecteur
en Willem II-oud gediende Fons Vermeer.
In de zaal van de Liedertafel Souvenir des
Montagnards waren Willem II’ers aan de
Voetbalweg in actie te zien, de toenmalige thuishaven in de wijk Koningshoeven.
Daarna volgde een serie foto’s van eerdere
kampioenschappen. ‘Dit alles doorwerkt
met koddige voetbalfilms’, zoals het Dagblad
van Noord-Brabant het beschreef. Nadat het
publiek had zitten schaterlachen bij de komische film ‘Knopie als voetballer’, was het tijd
voor de hoofdfilm: ‘Vriend Frits’. ‘Geheel
sportief was het dat, wanneer op het doek
spannende momenten of bekende personen
uit de voetbalwereld te zien waren, het voetbalenthousiasme zich uitte in luide bijvalsbetuigingen’, vatte de Nieuwe Tilburgsche
Courant de filmavond samen.
Die Wacht am Rhein
Na de hoofdfilm overhandigde de dameshuldigingscommissie een gouden voetbal

aan Willem II-voorzitter Gerard Passtoors en
kreeg bestuurslid Henri ‘Pa’ van Beurden als
dank voor zijn verdiensten een schrijfbureau
cadeau. De spelers Jos van Son, Toon van
Son, Tinus van Beurden, Louis Schollaert en
Harrie van Gerwen kregen allen een gouden dasspeld aangeboden voor de meer dan
300 wedstrijden die zij in rood-wit-blauw
hadden gespeeld. Ter gelegenheid van het
jubileum zouden een dag later ‘internationale voetbalwedstrijden’ op het programma
staan. Vanwege die internationale dimensie
was de ‘Hannoversche Sport-Club von 1893’
(tegenwoordig Hannover ’96) uitgenodigd.
De entree van de Duitse sportbroeders uit
1896 was het hoogtepunt van de avond.
Ze werden met een massaal gezongen ‘Die
Wacht am Rhein’ verwelkomd. Een lied dat
amper drie jaar na het einde van de Eerste
Wereldoorlog als surrogaat Duits volkslied
door kon gaan. Bovendien was het oude soldatenlied opmerkelijk actueel: als uitkomst
van het Verdrag van Versailles hadden de
geallieerde mogendheden een paar maanden
eerder, in maart 1921, het Duitse Rijnland
bezet. ‘Lieb‘ Vaterland, magst ruhig sein, fest
steht und treu die wacht am Rhein!’.
Bal champêtre
De volgende dag werd aan de Hoevensche
weg afgetrapt voor het jubileumtoernooi.
Naast gastheer Willem II en de Hannover
sche Sport-Club namen HVV, ook wel bekend
als ‘de Groote Haegsche’, en landskampioen NAC uit Breda deel. Willem II, in die
tijd vanwege het rood-wit-blauw ook wel
‘Nationalen’ genoemd, opende het toernooi
tegen de gasten uit Hannover. Lag het aan de
trainingen van Bill Julian, de eerste trainer in
de clubgeschiedenis die die zomer was neergestreken in Tilburg? Of was de hartelijke
ontvangst van de avond tevoren, en het daarmee gepaard gaande drinkgelag, de Duitse
sportvrienden te veel geworden? Het valt
niet meer te achterhalen. Feit is dat Willem
II de vloer met hen aanveegde en met 6-1
won. In de daaropvolgende wedstrijd onderstreepte NAC zijn kampioensstatus door
HVV met 4-2 te verslaan. Na afloop schoven
alle deelnemende ploegen aan voor een
gezamenlijk diner in café Modern, waarna
de tweede jubileumdag in de tuin van de
Nieuwe Koninklijke Harmonie werd afgeslo-

ten met een ‘bal champêtre’: een openlucht
bal. Een symbolische plek, want in 1896
had de officiële oprichting van Tilburgia
ook op deze locatie in de Stationsstraat
plaatsgevonden.
Receptie
‘s Zondags gingen de festiviteiten onverdroten door. Tijdens een receptie in Maison
Boes werd het Willem II-bestuur overladen
met bloemen en telegrammen. Opvallende
verschijning in de lange stoet van gasten was
Richard van Nunen, de eerste voorzitter van
Tilburgia in 1896. Daarnaast brachten vertegenwoordigers van verschillende andere
verenigingen hun felicitaties, waaronder
stadsgenoot NOAD, het Utrechtse Hercules
en het Amsterdamse Ajax en Blauw-Wit.
Amper bekomen van alle lofuitingen moesten de Willem II’ers ’s middags alweer aan-

‘Willem II verloor met
2-1, wat gezien de zware
feestdagen die de heeren
achter zich hadden, geen
slecht resultaat is’

Advertentie in de
Nieuwe Tilburgsche
Courant van 30
augustus 1921.
(Bron: Delpher)

Afspraken via advertenties in de Nieuwe
Tilburgsche Courant
van 1 september 1921.
(Bron: Delpher)

treden voor de toernooifinale tegen NAC.
‘Willem II verloor met 2-1, wat gezien de
zware feestdagen die de heeren achter zich
hadden, geen slecht resultaat is’, vatte Het
Nieuwsblad van het Zuiden de wedstrijd kernachtig samen. Lang konden de Tilburgers
niet treuren, want het volgende feestmaal
stond alweer te wachten in Maison Boes. De
finaledag werd afgesloten met een concert
van de Eindhovense Philips Harmonie in de
tuin van de Nieuwe Koninklijke Harmonie.
Gekostumeerd
Op maandag werden de festiviteiten nog
eens dunnetjes overgedaan met een gekostumeerde wedstrijd, in 1921 een populair
fenomeen bij Nederlandse voetbalclubs
die wat te vieren hadden. Een commissie
onder leiding van Jos van Son en Harrie van
Gerwen had voor de kostuums gezorgd.
Onder grote hilariteit, met spelers verkleed
als vrouw, in boevenpak of als clown, werd
een voetbalwedstrijd gespeeld. Het jubileum
zou het jubileum niet zijn als ’s avonds niet
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Willem II als winnaar van De Zilveren
Bal. (De Courant van
20 september 1921;
bron: Delpher)

Harry Mommers
mocht voor de derde
keer in zijn carrière
De Zilveren Bal in
ontvangst nemen.
(De Courant van 20
september 1921; bron:
Delpher)

in stijl zou worden afgesloten. Onder leiding
van zanger Jean-Louis Pisuisse, bekend van
‘Mensch, durf te leven’, traden diverse artiesten op in het afgeladen Palace gebouw op
de Heuvel. Het daaropvolgende bal dansant
duurde nog tot diep in de nacht. ‘Willem II
heeft op waardige wijze feest gevierd en
stijgt op naar het vijftigste’, concludeerde
Het Nieuwsblad van het Zuiden.
Lunch
In het weekend dat volgde speelde Willem
II om de prestigieuze Zilveren Bal. Dit elitetoernooi vond jaarlijks plaats op het Kasteel
van Sparta in Rotterdam en stond qua
aanzien minstens op gelijk niveau met de
huidige strijd om de KNVB-beker. Vanwege
hun jubileum waren de Tilburgers vrijgeloot
geweest voor de eerste ronde. In het tweede
speelweekend bleek al de champagne van het
jubileum geen vat te hebben op aanvoerder
Harry Mommers en zijn mannen. Met speels
gemak werd het Haagse HBS (Houdt Braef
Stant) met 4-0 uitgeschakeld. Temeer een
opmerkelijke prestatie aangezien de Zilveren
Bal-commissie het nodig had gevonden om
de Tilburgse jubilaris voorafgaand aan de
wedstrijd een zware lunch aan te bieden.
Uiteraard met meerdere speeches waarbij het
glas moest worden geheven. ‘In jolige stemming ging men naar het speelveld’, aldus De
Tijd. ‘Die jolijt veranderde echter spoedig in
een wedstrijdstemming.’

Trilogie
Op zondag 18 september mocht Willem II
opnieuw naar Rotterdam om de halve finale
van de Zilveren Bal te spelen tegen HVV. Met
een hechte verdediging onder leiding van
de uitstekend spelende Harrie van Gerwen
trokken de Tilburgers in de ochtenduren
de 1-0 van Jole over de streep. Vervolgens
stonden zij om 15.00 uur aan de aftrap voor
de twintigste finale om de Zilveren Bal.
Daarin trof Willem II de Stormvogels uit
IJmuiden. De ploeg uit Overgangsklasse
West werd overtuigend van de mat gespeeld.
‘Good old’ Jos van Son en de van stadsgenoot
NOAD overgekomen Gielens verdeelden
de Tilburgse doelpunten: beiden scoorden
twee keer. Aan het einde van de wedstrijd
onderscheidden de Vogels zich nog op sportief vlak door een onterecht gegeven strafschop bewust naast te schieten, waardoor de
eindstand 4-1 bleef. Na afloop mocht Harry
Mommers voor de derde keer in zijn carrière de Zilveren Bal in ontvangst te nemen.
Een prijs die Willem II eerder in 1916 en in
1917 had gewonnen. Die trilogie vormde de
kroon op de zilveren jubileummaand. Of,
zoals het Sportblad het verwoordde: ‘Het is
ongetwijfeld het mooiste geschenk geweest
dat de Willem II-spelers ter gelegenheid van
het Zilveren Jubileum aan hun vereeniging
hebben kunnen geven.’

Leon van Eijndhoven, Arjen Pijfers, Roger Rossmeisl, Koen van Santvoord, Tricolores, 125 jaar Willem II
(Tilburg, Peperboek & Groels/Willem II, 2021), 432 blz., ISBN: 978-90-831570-0-9.
2 Harrie Verhoeven en Roger Rossmeisl, ‘Roem en glorie in de Groote Oorlog’, in: Tilburg. Tijdschrift voor
geschiedenis, monumenten en cultuur, jrg. 34, 2016, nr. 2, p. 35-43.
1
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Brieven van de Tilburgse Indiëganger Jan van der Sterren (1922-1994)

‘Hier ben ik weer’
Yvonne Welings*

* Yvonne Welings

In mei 2021 zijn de brieven van Jan van der Sterren (1922-1994) aan het
Regionaal Archief Tilburg geschonken. Deze Indiëganger heeft vanaf het
vertrek uit Tilburg in maart 1946 tot juli 1948 brieven geschreven aan het
thuisfront in Ringbaan West 127. De brieven nemen je mee in de dagelijkse
gebeurtenissen van soldaat J.E.W. van de Sterren van de 16e Compagnie
Leger Genietroepen en vormen de bron voor dit artikel.
‘Waarvoor zijn we hier, om hen te
bevrijden‘
Jan meldde zich in maart 1945 aan als oorlogsvrijwilliger (OVW’er) voor de bevrijding
van Nederlands-Indië. Na de bevrijding van
Tilburg worden twee royal engineers van het
Britse leger bij hem thuis ingekwartierd. Of
deze inkwartiering hem heeft geïnspireerd
om oorlogsvrijwilliger te worden is niet
bekend. Wat we wel weten, is dat Jan zoals
vele leeftijdgenoten zeer gemotiveerd was
om Indonesië te bevrijden van de Japanners.
Mogelijk waren er meer motieven zoals
plichtsbesef, de hang naar avontuur en de
baanzekerheid voor twee jaar.
Vanaf 1942 tot 15 augustus 1945 werd Nederlands-Indië bezet door Japan. Twee dagen na
de Japanse capitulatie riepen Soekarno en
Hatta de Republiek Indonesia uit. Nederland
is fel tegen de Republiek Indonesia, maar is
niet in staat het gezag over te nemen. Nederlandse bestuurders waren gevlucht of zaten
totaal verzwakt in kampen. Britse en Australische troepen bezetten een aantal enclaves
rond de grote steden op Java en Sumatra.
Vanaf oktober 1945 breekt de zogenaamde
‘Bersiap’ periode aan, een periode van bloedig geweld tegen (Indische) Nederlanders,
Chinezen, en andere etnische groepen in de
archipel. Indonesië daarentegen noemt deze
periode ‘Revolusi’, de opbouw van de nieuwe
Republiek.
Nederlandse militairen kregen pas in maart
1946, nadat Nederland zich bereid had ver-

klaard tot onderhandelingen met de nieuwe
Republiek, toestemming voet aan wal te
zetten in Batavia. Vanaf die tijd tot december 1949 zijn Nederlandse dienstplichtigen,
beroepsmilitairen en oorlogsvrijwilligers
naar Indonesië gestuurd. De formele soevereiniteitsoverdracht tussen Nederland en
Indonesië volgt uiteindelijk op 27 december
1949. Het Indië-monument in het Vrijheids
park herinnert aan alle Tilburgse militairen,
die tussen 1945 en 1962 daar zijn gesneuveld.
Contact met thuis: ‘Waar de brieven
blijven, mag Joost weten. Iedereen klaagt
erover.’
Briefwisseling was de belangrijkste mogelijkheid tot contact met thuis. Slechts sporadisch was er telefonisch contact. Alle brieven
zijn in september 1948 ingepakt en tot mei
2021 nooit meer geopend. Ze ruiken nu
nog steeds naar zware shag. De brieven zijn
genummerd om te kunnen verifiëren of de
brieven daadwerkelijk zijn ontvangen.

is gemeentearchivaris
van Tilburg.

Portretfoto van Jan
van der Sterren in
maart 1946. (Coll.
Regionaal Archief
Tilburg)

Warm gezin
Jan, geboren op 18 april 1922, groeit op als
jongste en enige zoon van Johannes P.J.
(1871-1953) en Martina M. Mols (1878-1948).
Hij is een echt nakomertje, zijn zussen, de
tweeling Ria en Nettie (1901) en Jeanne (1912)
zijn vele jaren ouder. De zussen trouwen
en krijgen kinderen, Jan zou zijn hele leven
vrijgezel blijven. Vader werkt als kleermaker. Tijdens zijn middelbare schooltijd
verblijft Jan in het internaat De Ruwenberg.
Padvinderij en verkennerij hebben zijn
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Jan van der Sterren
met zijn zussen
Nettie en Jeanne
voor het woonhuis
Ringbaan West 232
op 10 maart 1946
vlak voor vertrek
naar Engeland. (Coll.
Regionaal Archief
Tilburg)

belangstelling. Het gezin woont dan in de
Langestraat 63. Als jong volwassene neemt
Jan vanaf maart tot september 1941 dienst bij
de Nederlandse Arbeidsdienst.

Onderweg van
Tjimahi naar
Bandoeng. (Coll.
Regionaal Archief
Tilburg)

De Indische brieven getuigen van een
grote liefde aan en betrokkenheid bij zijn
ouders, zussen, zwagers, nichtjes en neefjes.
Andersom tonen de ouders, zussen, zwagers,
neefjes en nichtjes ook veel belangstelling.
Jan wil zijn moeder vanwege haar zwakke
gezondheid niet nodeloos ongerust maken.
Over het algemeen is de toon daarom optimistisch: ‘Mijn persoontje maakt het opperbest.’ De brieven aan zijn zussen en zwagers
geven meer openheid van zaken.
Diensttijd februari 1945-juli 1947
Jans’ diensttijd start op 28 februari 1945 en
zou tot 14 juli 1948 duren. Op 17 maart 1946

vertrekt Jan van der Sterren vanuit Tilburg
via Breda naar het Julianapark bij Kijkduin
om daar te worden getraind. De eerste
lichting OVW’ers werd uitgerust onder het
regime van de Britse Army Troops Company
R.E. en uitgezonden als 1e Legerpioniercompagnie. Dit onderdeel kreeg training in
Engeland. Na vier weken volgt overplaatsing
naar Aldershot, waar een belangrijke legerbasis was. Vanuit Malvern Wells wordt begin
mei 1946 de reis met het militair passagiersschip Sibajak voortgezet naar de Oost. Pas
vanaf dat moment wordt de naam gewijzigd
in de 16e Compagnie Leger Genieroepen.
Uiteindelijk komt Jan met een Dakota vliegtuig aan op plaats van bestemming, basis
Tjimahi bij Bandoeng. Op deze basis zijn
magazijnen en werkplaatsen gevestigd. Het
voedsel voor de OVW’ers bestaat dan voor
een groot deel uit nasi en bananen. Of het
voedsel en de klimaatverandering een relatie
hebben, is niet bekend, maar Jan is bij aankomst te ziek om te werken.
Als onderdeel van de genie was Jan niet
direct betrokken bij oorlogshandelingen.
Wanneer zijn moeder vraagt hoe het is,
vertelt Jan summier over het leed van de
bevolking. Als non-combattant zegt hij
weinig te weten hoe de guerrilla van de
Tentara Nasional Indonesia wordt ervaren.
Mogelijk is een andere reden dat de legerleiding graag een positieve toon ziet in de
brieven naar Nederland. Briefpapier werd
door hen verstrekt en daar was ook een
maximum aan verbonden. Terloops vertelt
hij over de guerrilla. In de buurt ligt een
geheel verlaten kampong. De bewoners zijn
de bergen ingevlucht nadat de ‘extremistische’ kampong door Ambonese en Chinese
soldaten in brand is gestoken. In de puinhopen nemen de soldaten een bloemenvaas
mee. 350 ‘Koelies’ voegen zich in juli 1946 bij
zijn compagnie, velen zijn vroeger soldaat
geweest bij de K.N.I.L. en 150 Jappen ‘die
onderdanig en beleefd zijn.’
Jan leest ook Nederlandse kranten en in een
brief van augustus 1946 en zegt zich te storen
dat oorlogsvrijwilligers worden vergeleken
met NSB’ers. Tot juli 1947 kabbelt het leven
voort, Jan koopt een fototoestel en met
moeite kan hij de brieven naar huis vullen.
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Zijn peloton komt niet in actie en het werk
gaat voort in de werkplaatsen. Jans werk
bestaat uit het repareren van elektrische
apparaten. Hier en daar spreekt Jan zelfs over
verveling. Dansen is niet aan hem besteed.
De schitterende natuur in Indonesië spreekt
hem aan. Vanaf mei 1947 kan er naar de
radio worden geluisterd.
Juli 1947: ‘De vijandelijkheden zijn hier
uitgebroken in Indië’
Na 21 juli 1947, de start van de eerste
Politionele actie, verandert de situatie drastisch. Zijn legeronderdeel zorgt bij het laden
van materiaal voor de Bailey bruggen, het
ruimen van mijnen bij Tjilampenie, het
vrijmaken van wegen en het herstel van
rivierovergangen. Nauwelijks nog tijd om
te schrijven, vraagt Jan zijn ouders zich
vooral niet ongerust te maken. Jan blijft
werken in Tjimahi. Hij vertrekt op 1 augustus met de kolonne van vrachtwagens op
weg naar Semarang. Onderweg worden
Chinese vluchtelingen, vaak doelwit van
geweld, in veiligheid gebracht. Op 8 augustus 1947 wordt het onderdeel gelegerd in een
voormalig R.K. weeshuis. De werkplaatsen
krijgen volop werk met de fabricage van

Bailey Materiaal en andere haastklussen.
De guerrilla stopt echter niet. Op 1 september ziet Jan de brug in brand staan, die ze de
dag ervoor nog hadden gerepareerd. ‘Deze
stond weer in brand, wij zagen een stelletje
mannen wegrennen.’ Terwijl de kampong
wordt bewaakt, wordt de brug nog een keer
gerepareerd. Twee verdachte mannen worden vervolgens door ‘2 Ambonese jongens
flink afgeslagen en bij hun haren naar buiten
gesleept.’

Werkplaats van de
genie in Tjimahi in
januari 1947. (Coll.
Regionaal Archief
Tilburg)

Ziek oktober - november 1947
In oktober 1947 belandt Jan in het militair
hospitaal in Semarang. Hij moet bedrust
houden en veel melk drinken. Hij wil zijn
moeder niet ongerust maken, maar in een
brief van 31 oktober 1947 aan zijn zussen en
zwagers vertelt hij wat er echt aan de hand
is: ‘Bovendien hadden er verschillende jongens
van onze compagnie nacht werk. Dan waren
er enkele jongens overspannen en verschillende
ziek te bed (malaria, geelzucht, dysenterie,
ondervoeding) want we hebben sinds we in
Semerang liggen slecht te eten. Was dikwijls
niet te eten en veel te weinig. Van de Park Genie
(jongens die toch pas in Indië zijn) lagen er
in de dertig in hospitaal. Nadat ik 3 dagen te
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bed gelegen had, en me weer opgeknapt voelde,
ben ik weer aan werk gegaan. Maar ik kon niet
volhouden, stond te beven en zakte als een oude
man door mijn knieën.’
Jan blijkt malaria te hebben. Ondanks de
goede zorgen weegt hij eind oktober nog
geen 59 kilo. Hij is te ziek om te schrijven.
In november 1947 bestaat zijn compagnie
twee jaar. De feestelijkheden gaan niet door
omdat een van de jongens is gesneuveld in de
buurt van Poerwokerto. De gezondheid van
zijn moeder gaat achteruit. Pas eind november wordt Jan uit het ziekenhuis ontslagen,
67 kilogram schoon aan de haak. Hij krijgt
naar eigen zeggen hierna een makkelijk
baantje en beijvert zich om militairen in het
hospitaal op te zoeken.
’Onze jongens zo langzamerhand toch
naar ons goed en oud Hollandje en naar
huis verlangen.’
Het belangrijkste onderwerp in de brieven
vormt nu de demobilisatie: Met moeite
weet hij de inhoud van de brieven te vullen:
’Elke dag is eender en zeer eentonig.’ ‘Wij zijn
zeker nieuwsgierig naar de onderhandelingen
op de Renville. Ook wij hebben er belang bij,
want hebben de onderhandelingen een goed
resultaat, zo veel eerder kunnen we naar huis
komen.’ Zijn ouders sturen het bidprentje
op van stadsgenoot en Indiëganger Joh. F.
Pijnenburg. We lezen ook over het onderscheid tussen Nederlandse en Indonesische
militairen binnen de K.N.I.L. De ‘bruine’
wapenbroeders hebben een afzonderlijke 2e
Genie Arbeiders Compagnie. Deze Neder
landse militairen zijn personen ‘Die tijdens de
Japanse bezetting gedwongen waren om voor de
jappen te werken in Indië, Indo-China, Burma,
Japan etc.‘ Het blijft onrustig, in januari 1948
is kameraad Bas de Bruin in een hinderlaag
gedood en in maart ontploft een oude munitieplaats van de japanners.
En dan tegen het einde van zijn diensttijd
wordt Jan bevorderd tot soldaat 1e klasse. De
malaria blijft opspelen, hij ziet geel door de
mepacrine pillen en in juni belandt hij vlak
voor vertrek naar huis nog op de ziekenboeg.
‘Zeven van haar makkers laat deze compagnie bij haar vertrek hier achter.’
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heven en huiswaarts getransporteerd. Het
troepenschip Zuiderkruis met 1.500 gedemobiliseerde militairen en verlofgangers
van het K.N.I.L. arriveert op 14 juli 1948 op
de Lloyd Kade Rotterdam. Moeder Martina
en zoon hebben elkaar niet meer levend
gezien, want een dag eerder op 13 juli overlijdt ze. Ze kampte al met hoge bloeddruk en
hartproblemen. Hoewel de dood niet als een
verrassing komt, is het verdriet groot. Op 23
mei schrijft moeder nog: ‘Wij hebben sinds
je verjaardag niets meer van je gehoord wat me
erg zenuwachtig maakt.‘
Bij thuiskomst vallen hem vele eerbetuigingen ten deel. Toch is er van een adequate
opvang van de gedemobiliseerde militair
geen sprake. Jan gaat bij zijn vader wonen
aan Ringbaan-West. Er wordt werk voor hem
gevonden, dat niet aansluit bij zijn ervaring
en kennisniveau. Zus Ria vraagt op 18 juli
1948 of hij ‘werkelijk geen spijt heeft dat je
bent gegaan. Is het nog steeds sjouwerswerk
dat je moet doen?’ Hij heeft slecht te eten en
zijn zussen ondersteunen hem met geld en
postzegels.
De brieven worden in september 1948 ingepakt en opgeborgen. Jan maakt een dagboekaantekening op 23 september 1948: ‘Laatste
brieven van Moeder, gericht aan mij, tijdens
mijn verblijf op Java en tijdens de bootreis
(terug naar Holland) ingepakt met mijn getuigschriften, diploma’s en papieren van militaire
dienst.’ Vooral de woorden in de P.S. maken
indruk: ‘Zitten in huiskamer. Wij wonen
boven. Beneden is verhuurd aan fam. MensinkDerks. Vader zit te lezen, in ’t boek Kerels van
de daad. (O.V.W.) Hij rookt een sigaar. Ik zit alle
brieven bij elkaar te zoeken en te sorteren. Ga
een zwaar shagje rollen. Ben onder behandeling
van militaire tandarts. Al m’n tanden moeten
eruit. Morgen weer een stelletje. Krijg een gebit.
Linker voet zit in ’t verband, is aan ’t zweren.
Ben nog niet aan ’t werk.‘
Later start Jan van der Sterren bij de technische dienst van het Elisabethziekenhuis. In
zijn vrije tijd is hij als koster verbonden aan
parochie Besterd. Bij zijn overlijden in februari 1994 is Jan bijgezet in het graf van ouders
aan de Bredaseweg.

Tilburgse beeldhouwer voor een katholieke gemeenschap

Piet van Tielraden (1854-1930)
Ad de Wolf*

* Ad de Wolf studeerde

Willem II-straat 40 is mijn woon- en werkplek: een huis met een geschiedenis die ik wil ontdekken. Een verhaal in de context van de ontwikkeling van
Tilburg. Met fascinatie kijk ik naar Tilburg: de verrijzende hoogbouw, de veelkleurige samenleving, het ontstaan van nieuwe bedrijvigheid.

dienst. Samen met Karin
Doms is hij oprichter
van het Atelier voor
Aandacht, een plek voor
meditatie en bezinning in
de Willem II straat 40.

Tilburg werkt aan een nieuw stadsgezicht.
Het verleden kan hierbij een oriëntatiepunt
zijn. Een grote gedaanteverwisseling voltrok
zich ook aan het eind van de negentiende
eeuw: deze tijd was voor de katholieke
gemeenschap in Tilburg een periode van
ongekende (bouw) productiviteit. Actief
maakten architecten en beeldend kunstenaars een gezicht van de stad: één van die
kunstenaars was Henricus Petrus Leonardus
(Piet) van Tielraden, die in de periode 18851919 in Tilburg woonde en werkte en die de
eerste bewoner was van mijn huis.
Persoon van Van Tielraden
Piet van Tielraden werd geboren op 24 januari 1854 te ‘s-Hertogenbosch. Zijn ouders
hadden een succesvolle dierenzaak en handel
in (tuin)zaden. Over de opleiding van Piet
van Tielraden is weinig terug te vinden.
Belangrijk voor de ontwikkeling van Van
Tielraden zal zijn geweest de restauratie van
de Sint-Jan. De jonge Piet liep daar ongetwijfeld rond en zal wellicht ook zijn steentje
hebben bijgedragen aan de restauratie. Een
praktische leerweg. Op 25-jarige leeftijd
werd hij in de krant beschreven als ‘ontluikend genie’, en latere recensies typeerden
hem als een meester in de kerkelijke kunst.
Van Tielraden was een talentvolle beeldhouwer. In 1885 vestigde Piet van Tielraden
zich in Tilburg. Hij verbleef dicht in de
buurt van de Fraters van Tilburg; zij zouden
later diverse opdrachten aan Van Tielraden
verstrekken. Op 6 juni 1888 trouwde Van
Tielraden met de twee jaar oudere Catharina
Aldegonda Booms en in datzelfde jaar
bouwde hij zijn woonhuis-atelier aan de
Willem II straat 40-42. Hij overleed op 30
augustus 1930 in Princenhage.

geschiedenis en gods-

Het atelier-woon
huis Willem II-straat
40-42. (Foto: Jan van
Oevelen)
Programma: eenheid in de kunst,
bezieling door geloof
Tilburg werkte in de tijd van Van Tielraden
aan het imago van een katholieke stad.
Vooral priesters en kloosterlingen bepaalden
dit beeld. Vanaf midden negentiende eeuw
werd bij de inrichting en aankleding van kerken en kloosters gebruik gemaakt van ateliers, die relatief goedkoop en op bestelling
alle gewenste motieven uit de traditie van de
kerk konden aanleveren.
De firma Van Tielraden-Booms was het
belangrijkste atelier voor kerkelijke kunst
in Tilburg. Volgens Van Tielraden hoorden
bouwkunst en beeldhouwkunst bij elkaar
en dat liet hij zien aan de afbeelding in zijn
gevel. Deze bijzondere kunstuiting trok - en
trekt - de aandacht van wandelend publiek in
de Willem II-straat. In een ingezonden brief
in de Tilburgsche Courant uit 1889 werd hier
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Beeldhouwwerk in
de gevel van Willem
II-straat 40-42.
(Foto: Jan van
Oevelen)

vol lof uitleg over gegeven: “De hoofdfiguur,
op eene verhevenheid of troon gezeten, stelt de
godin der bouwkunde voor, aan weerszijden
geschraagd door hare medezusteren: de godinnen der schilder- en beeldhouwkunde, respectievelijk de attributen dezer kunsten (passer, palet
en beitel) in de handen hebbende (...)
Aan weerszijden dezer hoofdgroep zijn kleine
kindergroepen aangebracht (…) Aan de eene
zijde toch ziet men ze werkzaam aan eene
vrouwen- buste(waarschijnlijk eene madonna)
terwijl op de achtergrond daarvan, eene nog
onafgewerkte Piëta-groep op eene werkbank
staat. Aan de andere zijde ontrollen zij een
bouwkundige teekening, terwijl wederom hier
op den achtergrond een paneel op een schildersezel geplaatst is…”.
Van Tielraden kreeg redelijk veel publiciteit,
vooral in de Tilburgsche Courant. Schuin
tegenover hem, Willem II-straat 25-27, was
de drukkerij van de Tilburgsche Courant
gevestigd onder leiding van Norbertus
Luijten. Luijten was als weesjongen door de
Fraters van Tilburg opgeleid in het drukkersvak en nam in 1865 de kans waar om de krant
over te nemen. De Fraters zullen hun invloed
hebben aangewend om via deze weg hun
gedachtegoed over geloof en maatschappij te
verspreiden.
De kunst van Van Tielraden sloot daarop aan.
Voor Van Tielraden was kunst een verheven,
religieuze opdracht; een verbeelding van het
‘ware geloof ’, teruggrijpend op de traditie en
geleid door de RK-Kerk. Op zijn bidprentje
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schreven zijn dierbaren later over Van Tiel
raden: ‘De eenige, eeuwige Schoonheid
lichtte in zijn kunstenaarsziel, de liefde van
Jezus’ Goddelijk Hart heeft haar ontvlamd”.
Uit de lofzang op zijn werk blijkt dat hij
erin slaagde om de tijdgeest te pakken. Zijn
vakmanschap werd geroemd en voor zijn
tijdgenoten moet zijn werk qua stijl en zeggingskracht goed herkenbaar zijn geweest.
Verbeelding: triomfantelijk
rooms-katholiek
Van Tielraden getuigde van een gestrengheid
in geloof. In zijn beelden zie je Christus en
heiligen als heerser en leider. Zijn werk is
op enkele plekken in de stad nog te bewonderen. Zo kreeg hij de opdracht om voor
de Heikese kerk, de oudste katholieke kerk
van Tilburg, het beeld te maken van St.
Dionysius, de patroonheilige van deze kerk
maar ook van Tilburg (zie p. 40). Dionysius
is vooral bekend als eerste christelijke prediker, martelaar en later patroonheilige van
Frankrijk. Hij wordt vaak afgebeeld met zijn
hoofd in zijn handen. Van Tielraden maakte
een minder afschrikwekkend beeld: dit werk
getuigt van triomf van het geloof en de
overwinning, niet van lijden en het verlies.
Van Tielraden heeft dit ontwerp waarschijnlijk afgekeken van een soortgelijk beeld
van Dionysius, dat te vinden is boven het
Norbertijnenpoortje van de Goirkese kerk.
Het meeste geroemde beeld van Van Tiel
raden was het boogbeeld in de hoofdportaal

van de Heuvelse kerk, ‘de vlucht van St.
Jozef ’. In de periode waarin Van Tielraden
leefde was Jozef een icoon. Paus Pius IX riep
Jozef, de bescheiden timmerman die, naast
Maria, de opvoeder van Jezus was, in 1870 uit
tot patroon van de Kerk. Daarmee wilde de
Kerk haar waardering voor het werk van de
gewone arbeider benadrukken en probeerde
ze de arbeider aan de Kerk te binden.
Van de pastoor van de Heuvelse kerk kreeg
Van Tielraden in 1890 de opdracht om de
vlucht van St. Jozef met Jezus en Maria naar
Egypte uit te beelden. Dit verhaal komt voor

in Mattheüs en, waar in de bijbel Jozef vrijwel afwezig is, speelt hij in dit verhaal een
prominente rol. In een droom van Jozef verschijnt een engel met de boodschap om naar
Egypte te vluchten omdat anders het kindje
Jezus, de Messias en toekomstige koning
der joden, door de regerende Joodse koning
Herodotus gedood zal worden. Jozef gehoorzaamt en vlucht met zijn gezin naar Egypte.
Dit werk van Van Tielraden viel op. In de
krant verscheen een uitgebreide bespreking,
vol bewondering: “Roemde ik de godsdienstige
De vlucht van St.
Jozef met Jezus en
Maria naar Egypte
in de Heuvelse kerk.
Het reliëf is al enige
jaren tegen de duiven
met gaas beschermd.
(Foto: Ronald
Peeters)
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over het Fratershuis. De Tilburgsche Courant
prees het beeld als icoon voor Tilburg: “Hoog
in de lucht verheft zich nu de beeltenis van het
H. Hart en spreidt zegenend zijne handen uit
over de omgeving (…) Het kolossale beeld trekt
reeds van verre de aandacht door zijne verhevenheid niet alleen, maar door de losheid en
sierlijkheid van zijne vormen. De reiziger die
per spoor van de Oostzijde Tilburg nadert, krijgt
reeds in den trein den indruk dat Tilburg het H.
Hart hooglijk eert.”
Actueel: discussie over betekenis
Veel beelden van Piet van Tielraden zijn
inmiddels verdwenen. Zijn werk hoort bij de
tijd van het Rijke Roomse Leven en die tijd is
voorbij. Wat rest zijn enkele markante objecten die overblijven, zoals het werk aan de
Heuvelse kerk en de beelden aan de Heikese
kerk. Ook de beeldhouwwerken op de gevel
van Willem II straat 40-42 hebben blijvende
waarde. Vanuit kunsthistorische overwegingen en vanuit het belang van lokaal erfgoed
dienen die werken te worden gekoesterd.

Fraaie verbeelding,
uitnodigend tot
kijken. (Foto: Ad de
Wolf)

opvatting, niet minder moet ik den kunstzin
bewonderen in zijn ideale groepeering en niet
minder fraaie figuren met hare losse draperieën. Onverbeterlijk toch is de pauze der H.
Maagd: wie zal niet ‘t bevallige geheel van
moeder en kind bewonderen, te meer als men
in aanmerking neemt, welke moeilijkheden een
dergelijke compositie oplevert? Ook de figuur
van de H. Jozef trekt door zijne schone lijnen
en waardige houding als vanzelf de aandacht.
Zelfs in het lastdier, dat hij bij den toom voert,
is de onwilligheid den ezel eigen, goed uitgedrukt, hij schijnt moede en slechts gedwongen
de weg te willen vervolgen.”
Dit bijzonder kunstwerk is nog steeds bij
de Heuvelse kerk te bewonderen. Meer
dan in enige andere opdracht kon hierin
Van Tielraden zijn ambitie kwijt om bouwkunst en beeldende kunst in samenhang te
brengen.
De werken van Van Tielraden waren prominent in Tilburg aanwezig. Zo was er het
beeld van het Heilig Hart dat domineerde
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Aandachtig kijken naar de beelden van Van
Tielraden levert nieuwe eigentijdse perspectieven op. Hoe betekenisvol kan het beeld
van Dionysius aan de Heikese kerk zijn in
een wereld waarin er nog steeds martelaren
zijn voor het vrije woord die soms ook letterlijk worden onthoofd. En hoe bijzonder
is het om te zien dat de Heuvelse kerk wordt
bezocht door vluchtelingen uit Eritrea
die een toevlucht in de kerk vinden. Het is
een betekenis van de beelden die door Van
Tielraden niet zal zijn bedacht, maar die nu
van waarde is. Dit sluit aan op zijn pleidooi
om architectuur en beeldhouwkunst te
verbinden.
Aandacht moet er zijn voor de vraag hoe
verbeelding uitdrukking geeft aan de verandering van de stad en daarmee aan de
eigentijdse waarden. Wie zijn of worden de
opdrachtgevers, komt er een nieuwe Van
Tielraden, hoe gaat die nieuwe verbeelding
eruit zien en welke betekenis heeft ze voor
de gemeenschap? In de lokale pers wordt de
discussie aangezwengeld over de Tilburgse
muurschilderingen en dat kan een mooi
startpunt zijn voor zo’n bezinning.

Een dynamisch levende vorm van erfgoed

Immaterieel erfgoed
Ineke Strouken*

* Ineke Strouken was

Immaterieel erfgoed is inmiddels een begrip in Nederland. Daarom is het
bijna niet voor te stellen dat tot voor kort tradities, zoals wij toen immaterieel erfgoed noemden, niet tot het erfgoed gerekend werden. Monumenten,
museumobjecten en archiefstukken, dat was erfgoed, maar tradities niet.
Als directeur van het Nederlands Centrum
voor Volkscultuur (NCV) had ik regelmatig
vergadering met de andere landelijke erfgoedinstellingen en daar was weinig begrip
dat ook tradities van generatie op generatie worden doorgegeven en dus erfgoed
zijn. Alleen een ander soort erfgoed. Het is
levend erfgoed. Je kunt het niet vergelijken
met het materieel erfgoed. Tradities kun je
niet het stempel geven ‘waard om voor de
toekomst te bewaren’ om ze vervolgens te
bevriezen ‘zoals het was’. Het NCV was ook
een vreemde eend in de bijt. Het had een
enorme achterban met mensen met passie
voor de cultuur en geschiedenis van hun
streek. Dat kon een heemkundekring zijn,

Roze Maandag op
de Tilburgse kermis.
(Foto: Jan Stads)

maar ook een groep mensen die de kunst
van het heggenvlechten wilde behouden of
een bloedprocessie. Wij stonden midden in
het veld en voor ons stonden altijd de mensen centraal. Zonder mensen immers geen
immaterieel erfgoed. Immaterieel erfgoed
moet altijd betekenis hebben in het hier en
nu. Dat maakt dat immaterieel erfgoed een
heel andere benadering behoeft dan het
materieel erfgoed.

ruim 30 jaar directeur
van het Nederlands
Centrum voor Volks
cultuur en later van
het Kenniscentrum
Immaterieel Erfgoed
Nederland. Ze heeft in
die functie aan de basis
gestaan van het UNESCO
Verdrag Immaterieel
Erfgoed. Ineke Strouken
komt uit Goirle.

Cultuur die van generatie op generatie
wordt doorgegeven
Tradities neem je over van je ouders en
grootouders en geef je op jouw beurt weer
door aan je kinderen en kleinkinderen. Vaak
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Driekoningenzingen.
(Foto: Jan Stads)

doe je dat onbewust. Van veel gewoonten
heb je niet eens door dat je ze hebt overgenomen, omdat het de normaalste zaak van de
wereld is. Denkt u bij het eten van een worstenbroodje waarom dat als een Brabantse

“Immaterieel erfgoed moet altijd
betekenis hebben in het hier en nu.”
traditie wordt beschouwd? Of vraagt u zich
af waarom wij een beschuit met muisjes
eten bij een geboorte? Het dagelijks leven is
doordrenkt van tradities waar wij nooit bij
stilstaan. Nog steeds krijg ik heel veel vragen
over waar dingen vandaan komen. Waarom
blazen wij kaarsjes uit op een verjaardag?
Waarom eten wij erwtensoep en stamppot
in de winter? Sinds wanneer dansen wij de
polonaise? Zo zijn er duizenden vragen te
bedenken, waarop ik gelukkig vaak het antwoord weet. In 2009 hebben wij onderzoek
gedaan, waarbij wij een jaar lang iedereen
in Nederland vroegen hun tien belangrijkste tradities door te geven. Het resultaat
was tienduizenden verschillende tradities.
Vaak genoemde Brabantse tradities waren:
Carnaval, Sinterklaas, Kerstmis, kermis, een
kaarsje opsteken, streektaal en de Brabantse
koffietafel met een worstenbroodje, zult en
een brandewijntje met suiker, maar ook het
metworstrennen, de Acht van Chaam, de
bloemencorso’s en de reuzencultuur.
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UNESCO Verdrag Immaterieel Cultureel
Erfgoed
In 2003 stond het immaterieel erfgoed
ineens in de belangstelling. Op de Algemene
Vergadering van UNESCO namen de aangesloten landen een conventie aan om
het immaterieel cultureel erfgoed te gaan
beschermen. Dit gebeurde onder druk
van de niet-Westerse lidstaten die het
Werelderfgoed Verdrag veel te westers
georiënteerd vonden. Naast het materieel
erfgoed stond in die landen het immaterieel erfgoed in hoog aanzien. Zij zagen dat
het immaterieel erfgoed steeds vaker onder
druk kwam te staan en wilden een middel
hebben om het te gaan beschermen. Maar
het aannemen van de conventie ging niet
zonder slag of stoot. Want kun je immaterieel erfgoed wel beschermen? En moet je dat
wel willen? Maak je het daarmee niet kapot?
Ook in Nederland was er veel weerstand
onder andere vanuit de wetenschappelijke
hoek. Het waren de mensen betrokken bij
het immaterieel erfgoed die heel erg voor
de conventie voelden. Zij zagen dat tegenwoordig tradities niet meer vanzelfsprekend
werden doorgegeven en konden een steuntje
in de rug wel gebruiken. Bij de voorbereidingen zowel in België als in Nederland was het
ik betrokken. Op 2 september 2012 gaf toenmalige staatssecretaris van cultuur Halbe
Zijlstra tijdens het Bloemencorso in Zundert
het startschot. Het NCV werd omgedoopt

tot Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed
Nederland (KIEN) en kreeg als opdracht
het uitvoeren van het UNESCO verdrag in
Nederland. Immaterieel erfgoed was een
officiële tak van erfgoed geworden. Eén van
de taken was om een Inventaris Immaterieel
Erfgoed samen te stellen.
Beschermen van immaterieel erfgoed
In 2012 konden wij aan het slag om de fundamenten te bouwen voor de uitvoering van
het verdrag. Dat vergde nog al wat denkwerk, want wereldwijd was er nog weinig
ervaring. Immaterieel erfgoed is dynamische levende cultuur die van generatie op
generatie wordt doorgegeven. Het vraagt
daarom een benadering van onderop. Het
zijn niet de erfgoedprofessionals die bepalen
of iets immaterieel erfgoed is of niet en of
het bewaard moet blijven voor de toekomst.
Dat zijn de mensen zelf. Zij bepalen wat hun
immaterieel erfgoed is en of ze het willen
behouden voor komende generaties. Daarom
moet je beschermen zien als het doorgeven
aan volgende generaties en spreken wij liever
van ‘borgen’. Bij dat doorgeven moet elke
generatie de ruimte krijgen om het aan te
passen aan de tijd en daarom is immaterieel
erfgoed altijd dynamisch erfgoed.
Een mooi voorbeeld is het Driekoningen
zingen in Tilburg en Goirle. Dat is een traditie waarvan ik zelf heel erg hoop dat het
blijft bestaan. Het Driekoningenzingen is
als een van de eerste items op de Inventaris
Immaterieel Erfgoed geplaatst. De organisatoren zagen het aantal zangertjes elk jaar
achteruit gaan en zochten naar mogelijkheden om het tij te keren. Ze hebben toen
een borgingsplan gemaakt, waarbij ze de
problemen in kaart brachten en naar oplossingen zochten. Het Driekoningenzingen
werd tot in de negentiende eeuw op heel veel
plaatsen gedaan. Het was een manier voor
arme mensen om de winter door te komen.
Mensen trokken langs de deuren om een
driekoningenlied te zingen en daarvoor in
de plaats eten te krijgen. In de twintigste
eeuw transformeerde het zingen van een
spontaan feest naar een georganiseerd kinderfeest. In 1939 organiseerde de VVV ter
gelegenheid van het huwelijk van prinses
Juliana het Driekoningenzingen en dat was
zo’n succes dat zij er mee doorgegaan zijn

totdat de heemkundekring de organisatie
overnam. Toen het Driekoningenzingen
in 2012 op de inventaris geplaatst werd,
hebben de betrokkenen nagedacht over een
nieuwe hedendaagse betekenis die aansloot
bij de kernwaarde van het feest. Van een
bedelfeest is het nu een feest van solidariteit
geworden, waaraan iedereen kan meedoen.
Omdat kinderen ’s avonds niet meer alleen
over straat mogen lopen, gaat men nu in een
lichtjesoptocht naar de kapel waar de viering
gehouden wordt. Inmiddels is de organisatie in handen van de stichting Het Vierde
Geschenk en delen kinderen als ‘vierde
geschenk’ hun speelgoed met kinderen die
in armoede leven. Het Driekoningenzingen
in Tilburg is een voorbeeld van immaterieel
erfgoed dat met de tijd meegaat en waarbij het gelukt is om aan een oud feest een
nieuwe hedendaagse betekenis te geven.

Carnaval. (Foto: Jan
Stads)

Culturele diversiteit
Een van de doelstellingen van het UNESCO
Verdrag is het bevorderen en zichtbaar
maken van de culturele diversiteit. Mijn
ervaring is dat er veel meer immaterieel
erfgoed is dan je op het eerste oog zou denken. Daarom gaat Brabants Heem op drie
plaatsen heemkundekringen helpen om het
immaterieel erfgoed te inventariseren. Het is
een pilot om te kijken in hoeverre heemkundekringen kunnen helpen om het UNESCO
Verdrag op lokaal niveau uit te voeren. Eén
van de plaatsen die meedoen aan de pilot
is Udenhout. De heemkundekring heeft
inmiddels al één traditie geselecteerd: het
‘koekloteren’, een kermisgebruik waarbij een
peperkoek verloot wordt.
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Vinkenslag. (Foto:
Jan Stads)

Bij bijeenkomsten merk ik dat het voor
erfgoedorganisaties nog best wennen is
dat het bij immaterieel erfgoed altijd om
hedendaags levend erfgoed gaat. Kaarten
met vrienden, paling eten met de kermis,
askruisje halen op de woensdag na Carnaval,
de Tilburgse markt, een rozenhoedje bidden bij de Hasseltse kapel, duivenmelken,
de nieuwjaarskoek en ‘slaoi meej aai meej
juin meej èèrrepel’ zijn nog wel levende
gebruiken, maar of kattespaaw nog een
lekkernij is en het pesjonkelen nog gedaan
wordt vraag ik me af. Immaterieel erfgoed
hoeft ook niet heel oud te zijn, als het maar
levend erfgoed is en van generatie op generatie wordt doorgegeven. Kermis hoort echt
bij Tilburg, evenals Roze Maandag. Hoewel
niet heel oud, is dit laatste inmiddels toch
ook wel immaterieel erfgoed. Gebruiken als
Keti Koti, de herdenking van het afschaffen
van de slavernij en Simadan, een muzieken dansfestival uit Bonaire worden weliswaar nog niet zo lang in Tilburg gevierd,
maar hebben in de landen waar de tradities
vandaan komen geschiedenis gemaakt.
Immaterieel erfgoed gaat over onze roots.
Het is te herkennen omdat er een historisch
verhaal over te vertellen is en omdat men het
bewust of onbewust doorgeeft aan volgende
generaties.
Over immaterieel erfgoed hoeft ook niet
iedereen hetzelfde te denken. Kijk maar
eens naar de heftige discussie over zwarte
piet. Meestal krijg je het van huis mee en
kun je het ook niet goed aan andere mensen
uitleggen. Dat heb ik zelfs met Carnaval dat
26 | Erfgoed Magazine Tilburg | September 2021

ik nog altijd het liefst in Tilburg vier. Mijn
man, die er niet mee opgegroeid is, snapt
echt niet wat ik er aan vind. Zo lang hij het
maar geen stom feest vindt, want dan word
ik boos. Carnaval hoort tenslotte bij mijn
Brabantse identiteit en daar moet je niet
aankomen. Ook dierenrechten liggen heel
gevoelig. Vinkenslag en de Surinaamse
variant Twa Twa in Tilburg zullen daar zeker
mee te maken krijgen. In het maken van een
borgingsplan denk je na hoe je daar mee om
wilt gaan. Hopelijk zullen wij met respect
hierover in dialoog kunnen gaan. Het vertellen van het verhaal over de achtergronden en
betekenissen van immaterieel erfgoed is een
taak die in een zo’n cultureel diverse samenleving als de onze van cruciaal belang is.
Belang van immaterieel erfgoed
Immaterieel erfgoed vertelt wie je bent en
waar je vandaan komt. Het verbindt mensen,
geeft betekenis aan het leven en kleur aan de
samenleving. Het zorgt voor een gevoel van
continuïteit en identiteit en weerspiegelt de
culturele diversiteit in Nederland. Er is nog
heel veel te ontdekken op dat gebied. Dat
maakt het zo ontzettend boeiend. Ik ben nog
steeds verbaasd dat er zoveel immaterieel
erfgoed is waar wij geen weet van hebben.
Terwijl er altijd groepen mensen bij betrokken zijn. Ik hoop dat wij de komende tijd
het immaterieel erfgoed in Brabant gaan
ontdekken. Want een ding weet ik zeker:
immaterieel erfgoed leeft in Brabant, ook al
lang voordat UNESCO er een conventie over
aannam.

Tilburg in beeld: Negentiende-eeuwse vrolijkheid vereeuwigd op metaal

Oud ijzer
Teuntje van de Wouw*

* Teuntje van de

De beeldbank van Regionaal Archief Tilburg is een schatkamer vol lokale
geschiedenis. Tussen de ruim 66.000 beelden bevinden zich verdwenen
straten, briefhoofden van failliete fabrieken, en portretten van vergeten
gezichten. In deze omvangrijke collectie zitten opmerkelijke verrassingen
die een bijzonder inkijkje geven in de Tilburgse geschiedenis. Opvallend zijn
enkele negentiende-eeuwse metalen plaatjes met daarop vrolijke groepsportretten van onder andere kermisgangers. Met deze zogenaamde ferrotypieën
werd fotografie voor het eerst toegankelijk buiten de fotostudio en voor een
groter publiek. Hierdoor tonen de foto’s op ongedwongen wijze de vrolijkheid
van de gewone Tilburger omstreeks 1900.

Wouw (1988) studeerde
kunstgeschiedenis aan
Universiteit Utrecht en
was enkele jaren werkzaam in de culturele sector. Sinds 2020 beheert
ze als projectleider Beeld
& Geluid de audiovisuele
collecties van Regionaal
Archief Tilburg.

Links:Fotograaf
onbekend, Dina en
Wimke Mutsaerts,
ca. 1890, ferrotypie.
(Coll. Regionaal
Archief Tilburg)
Rechts: Fotograaf
onbekend, Tilburgse
dienstboden met
Bossche mutsen,
ca. 1890, ferrotypie.
(Coll. Regionaal
Archief Tilburg)

Fotografie voor de massa
Om te begrijpen waarom juist de ferrotypie
wat meer nonchalante taferelen toont, is
een kleine sprong terug in de tijd noodzakelijk. Naar het begin van de fotografie.
Omstreeks 1825 werden de eerste succesvolle
fotografische experimenten uitgevoerd door
Joseph Niépce (1765-1833) en Louis Daguerre
(1787-1851). Dit leidde tot de uitvinding van
de daguerreotypie, waarbij een verzilverde
koperen plaat behandeld werd met jodiumdampen. Na het belichten werd het beeld

ontwikkeld met behulp van kwikdampen,
waardoor een positieve afbeelding in spiegelbeeld ontstond.
Deze vroege vorm van fotografie was echter
duur, tijdrovend, kwetsbaar en bovendien
ongezond. Hierdoor werd de zoektocht
naar fotografische processen voortgezet.
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Links: Fotograaf
onbekend, Groeps
portret als souvenir,
1880, ferrotypie
in lijstje. (Coll.
Regionaal Archief
Tilburg).
Rechts: Fotograaf
onbekend, Groeps
portret tijdens
mogelijk een kermis,
ca. 1890-1900, ferrotypie. (Collectie
1735 Fotocollectie
Kleintjes-Mutsaerts,
Regionaal Archief
Tilburg)

keld. Hierbij werd een kleverige collodiumlaag met lichtgevoelige zilverhalogeniden
op een glazen plaat aangebracht. De nog
natte emulsie werd enkele seconden belicht
en vervolgens afgedekt om beschadiging te
voorkomen. Het resultaat was een betaalbaar
positief beeld.
De glazen drager was echter zeer breekbaar,
waardoor de foto’s niet geschikt waren om
bijvoorbeeld per post te versturen. De oplossing voor dit probleem liet niet lang op zicht
wachten en werd in 1854 aangedragen door
de Adolphe Alexandre Martin (1824-1896).
Eenvoudig gezegd werd de techniek van de
ambrotypie toegepast op een dunne metalen
plaat. Hierdoor was de ferrotypie onbreekbaar, snel, minder giftig én goedkoper. Een
combinatie van eigenschappen die ervoor
zorgde dat fotografie vanaf 1854 toegankelijk
werd voor de massa. Hoewel de lage kosten
hand in hand gingen met een matige kwaliteit werd het procédé populair en vond het
ook zijn weg naar Tilburg.
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Van fotostudio naar kermis
De eerste ferrotypieën werden nog gemaakt
in de traditionele fotostudio. De eerste beelden tonen vaak stijve frontale portretten, om
zo te verbloemen dat de opname in spiegelbeeld staat. In de collectie van Regionaal
Archief Tilburg bevinden zich hiervan
enkele voorbeelden zoals een portret van
de Tilburgse Dina Mutsaerts met haar zoon
‘Wimke’ (1889-1964) die zich niet aan het
stijve protocol houdt (afbeelding p. 27 links).
De kleine jongen zou later de bisschop van
’s- Hertogenbosch worden. Statischer is het
portret van twee onbekende dienstboden,
te herkennen aan de zogenaamde Bossche
mutsen (afbeelding p. 27 rechts). Ze staan
stijf voor een geschilderde achtergrond met
het gezicht recht naar de camera.
De techniek stond echter niet stil. Camera’s
werden handzamer en de natte collodiumlaag werd vervangen door een houdbare
gelatine-emulsie (de voorloper van het latere
fotorolletje). Hierdoor werd het maken van
een ferrotypie nog goedkoper en makkelijker. Dit had tot gevolg dat de techniek vanaf
ongeveer 1890 steeds vaker buiten de veilige
muren van de fotostudio werd toegepast.
Straatfotografen stonden met een mobiele
kraam op markten en kermissen. De metalen

plaatjes werden hierdoor een geliefd aandenken aan een fijn dagje uit. Niet voor niets is
het woord ‘souvenir’ in spiegelbeeld te lezen
op een ferrotypie uit 1880 (afbeelding p. 28
links).
In de beginperiode van de ferrotypie verpakten fotografen de metalen plaatjes nog
in een versierd passepartout of klein lijstje.
In de collectie van de familie Verbunt-Van
Lier is een dergelijk lijstje bewaard gebleven
(afbeelding p. 29 onder). Het omlijst een
nonchalant portret van een groep jonge
mensen met fluiten. Later werden de foto’s
echter nog goedkoper geproduceerd en
daarmee verdween ook de luxe verpakking.
Het nadeel was dat met de lagere prijs, ook
de kwaliteit minder werd. Hierdoor zijn
latere ferrotypieën vaak beschadigd. Dit is
goed te zien op een serie plaatjes uit de fotocollectie van de familie Kleintjes-Mutsaerts
(afbeelding p. 28 rechts en p. 29 boven).
Waarschijnlijk zien we een groep jonge
mensen tijdens een bezoek aan de kermis
omstreeks 1890. Ze lieten meerdere foto’s
maken. Met de hele groep, maar ook met
een viertal in een decor met bootje. Onder de
beschadigingen zijn de opgewekte gezichten
nog duidelijk te zien. De foto’s waren voor
deze mensen een aandenken aan een gezellige dag. Hoewel de namen zijn vergeten,
heeft de foto de tand des tijds overleefd.
De vrolijkheid is vereeuwigd in metaal. De
plaatjes die eens werden vervaardigd als
goedkope souvenirs zijn nu een waardevolle
toevoeging aan de collectie van Regionaal
Archief Tilburg.

Links: Fotograaf
onbekend, Groeps
portret in een boot
tijdens een kermis,
ca. 1890-1900, ferrotypie. (Collectie
1735 Fotocollectie
Kleintjes-Mutsaerts,
Regionaal Archief
Tilburg)

Onder: Fotograaf
onbekend, Groeps
portret met fluiten in
lijstje, ca. 1890-1900,
ferrotypie. (Coll. 330
Verbunt-Van Lier,
Regionaal Archief
Tilburg).

Bronnen
– www.regionaalarchieftilburg.nl
– Regionaal Archief Tilburg, Collectie 406
Fotocollectie Tilburg; Collectie 330 VerbuntVan Lier; Collectie 1735 Fotocollectie
Kleintjes-Mutsaerts.
– Jan van Dijk, Handboek herkennen fotografische en
fotomechanische procedés. Historische en moderne
procedés en digitale afdruktechnieken, Leiden 1999.
– Roger Kockaerts en Johan Swinnen, De kunst
van het fotoarchief. 170 Jaar fotografie en erfgoed,
Brussel 2008.
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* Henri van Kempen
krijgt tijdens zijn reis
in Belgisch-Congo de
bijnaam Haveka Musadi,
een verhaspeling van
Monsieur Henri.

** Sterre Schlink

De reisverslagen van Henri van Kempen (1903-1975)
over Belgisch-Congo

Les Messieurs
Henri et Cannibale*
Sterre Schlink**

(1998) is student
cultuurgeschiedenis aan de Erasmus
Universiteit en is werkzaam bij het Regionaal
Archief Tilburg als
projectmedewerker.

Wat hebben reisverslagen van een Tilburgse Journalist over Congo en de
Efteling attractie Monsieur Cannibale met elkaar gemeen? Op het eerste
gezicht misschien weinig, maar wanneer je verder kijkt naar de representatie
van de Afrikaanse cultuur en de zwarte bevolking, vertonen de twee werken
gelijkenissen. De invloed van dit soort stereotypering en verkeerde representatie wordt vaak onderschat.
Protest
De kookpotten van Monsieur Cannibale
hebben menig bezoeker van de Efteling duizelig gedraaid, maar na 33 jaar komt hier een
einde aan. De zwarte kannibaal met kroeshaar, dikke lippen en een lepel door zijn neus
moet plaatsmaken voor Sinbad de Zeeman.
De attractie past niet bij de inclusieve weg
die de Efteling is ingeslagen en wordt dus
omgebouwd. Vorig jaar ondertekenden
ongeveer 1500 mensen een petitie waarin ze

Monsieur Cannibale
in de Efteling. (Foto:
Ronald Peeters)
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de Efteling opriepen de attractie te verwijderen, ook op sociale media was er kritiek. Op
diezelfde platforms is nu een tegengeluid te
horen en reageren veel mensen met onbegrip op de beslissing van de Efteling. Het
lijkt op het eerste gezicht misschien onbenullig, maar stereotyperingen en verkeerde
representaties kunnen enorme invloed
hebben op de beeldvorming. Met 5,3 miljoen
bezoekers per jaar doet de Efteling er goed
aan meer stil te staan bij inclusiviteit.

Taboes en culturele verschillen
Kannibalisme was lang een van de grootste taboes in het Westen en stond symbool
voor barbaarsheid en minderwaardigheid.
Culturen en bevolkingsgroepen die werden
gereduceerd tot kannibalen vormden de
ultieme tegenpool van het geciviliseerde
en ontwikkelde Europa. Taboes werden
gebruikt om de verschillen tussen het
Westen en de rest van de wereld uit te lichten. Deze strategie waarbij leden van de ene
samenleving verschillen identificeren en
uitlichten tussen henzelf en de ander, wordt
ook wel othering genoemd. Vaak wordt de
cultuur niet alleen als anders aangemerkt
maar ook als ondergeschikt. Door zichzelf
af te zetten tegen de rest van de wereld
versterkt het Westen de eigen cultuur en
identiteit. Aan het begin van de achttiende
eeuw komt er een Oriëntalistisch discours
op gang waarbij het Westen zich neerzet als
superieur en ‘beschaafd’ en de rest van de
wereld neerzet als kinderlijk, immoreel, en
‘onbeschaafd’. Tegelijkertijd ontstaat er een
enorme Europese expansiedrang. In 1813
staat ongeveer 35 procent van de aarde onder
directe Europese koloniale overheersing en
in 1914 is dat uitgegroeid tot 85 procent. Het
Oriëntalistisch discours legitimeert deze
expansie, alle andere culturen zijn immers
inferieur aan die van het westen. Met deze
ontwikkelingen ontstaat ook de Europese
hegemonie waarbij de koloniën op sociaal en

cultureel gebied totaal worden overheerst
door het Westen.
Koloniale overheersing
De bekendste en meest voor de hand liggende manieren waarop de koloniale overheersing in stand kan worden gehouden zijn
het toe-eigenen van land en grondstoffen of
het tot slaaf maken van personen. Dit zijn
actieve vormen van overheersing, maar er
zijn ook passieve manieren waarop mensen
vaak onbewust bijdragen aan de Europese
hegemonie. Denk hierbij aan het schrijven
over de inwoners, cultuur en natuur van
de kolonies. Taal is een machtig middel
waarmee denkbeelden beïnvloedt kunnen
worden. De reisverslagen van de Tilburgse
journalist Henri van Kempen over BelgischCongo zijn hier een goed voorbeeld van.
De reisverslagen
Op 26 januari 1927 vertrekt de 23-jarige
Henri van Kempen naar Belgisch-Congo.
Vrienden en familie zwaaien hem uit in de
Antwerpse haven. Het zal drie jaar duren
voordat hij hen weer terugziet. Henri vertrekt naar Belgisch-Congo om een paar jaar
hard te werken en om hopelijk met een klein
fortuin naar Tilburg terug te keren. Zijn reis
legt hij vast in reisverslagen waarvan een
deel wordt gepubliceerd in de Tilburgsche
Post. Henri beschrijft in het begin van zijn
reis voornamelijk wat hij meemaakt en
Perskaart Henri van
Kempen (1903-1975)
uit 1933. (Archief
Van Kempen nr.
1186, Coll. Regionaal
Archief Tilburg)
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Fragment reisverslag van Henri van
Kempen. (Archief
Van Kempen nr.
1186, Coll. Regionaal
Archief Tilburg)

hoe de reis verloopt. Naarmate hij langer
in Belgisch-Congo is, verschuift zijn focus
steeds meer naar de cultuur en gebruiken
van de Congolese bevolking. Zijn reisverslagen staan bol van passages waarin hij
de Congolezen en hun samenleving afzet
tegen Europa. Hij is dus constant bezig
met othering. Een andere belangrijke ontwikkeling in de reisverslagen van Henri is
dat hij de zwarte bevolking steeds minder
ziet als medemens en ze reduceert tot een
stereotype.
Belgisch-Congo
Na Henri’s vertrek uit Antwerpen volgt een
lange reis. Met het stoomschip Anversville
vaart hij via de Canarische Eilanden naar
Belgisch-Congo. In Boma, de voormalige
hoofdstad van de Belgische Kolonie zet
hij voor het eerst voet aan land. Hij is dan
zestien dagen onderweg. De volgende dag
komt hij aan in de havenstad Matadi waar
hij na een paar dagen zijn reis hervat per
trein. Via Thijsville reist hij in twee dagen
naar de hoofdstad Leopoldville-Kinshasa.
Na de hoofdstad te hebben ontdekt, begint
het zwaarste deel van zijn reis. Via de rivieren de Congo, de Kasai en de Sankuru vaart
Henri naar het plaatsje Bena-Dibele. Hij doet
hier in totaal achttien dagen over. De reis
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duurt zolang omdat ze met een klein bootje
stroomopwaarts moeten varen. De binnenlandse rivieren stromen extreem snel en
sleuren veel natuurafval met zich mee. Ook
verschuiven de zandbanken voortdurend
waardoor er voorzichtig gevaren moet worden. De reis is geen pretje en het lukt Henri
dan ook niet om aantekeningen te maken
tijdens deze achttien dagen. In Bena-Dibele
werk hij een periode voor een factorij waar
hij landbouwproducten afweegt, maar dat
bevalt hem niet zo. De reisverslagen in de
Tilburgsche Post blijven na dit laatste bericht
een tijdje uit.
De Tandenvijlers
Na een periode van stilte duiken er weer
reisverslagen op in de Tilburgsche Post.
Henri schrijft dat zijn brieven niet zijn aangekomen en dat het daarom een tijd stil is
geweest. Hij is niet meer in Bena-Dibele,
maar bevindt zich op dat moment al een
aantal maanden in de Congolese wildernis.
Hij is in zijn eentje verhuisd naar een dorpje
van een geïsoleerde stam. Hij heeft daar
zijn eigen palmplantage en is de enige witte
persoon in een straal van enkele honderden
kilometers. De stam waarbij Henri is gaan
wonen heet de Basongomeno’s, ook wel de
Tandenvijlers genoemd. Hij omschrijft ze

als volgt: “De Basongomeno’s kan men dan
ook vooral herkennen aan hun aangepunte
onder- en boventanden. Het is wat men
noemt een valsch en gemeen ras en mag
gerekend worden tot een der gevaarlijkste
en minst onderworpen rassen van gansch
Equatoriaal-Afrika.” Het taalgebruik van
Henri is opvallend, hij gebruikt namelijk de
woorden ras en onderworpen. Hij gelooft
dus dat er verschillende mensen rassen zijn
en dat deze Basongomeno’s erg wild zijn en
nog niet zijn onderworpen aan de Europese
cultuur. Henri beschrijft in meerdere reisverslagen in de Tilburgsche Post het leven
bij de Basongomeno’s. Hij schrijft over
feestdagen waarbij er veel wordt gedronken
en gedanst maar ook over begrafenissen
en rituelen. Een van die rituelen die hij
beschrijft vindt plaats wanneer de tovenaar
van het dorp overlijdt. Na een lange ceremonie wordt de tovenaar begraven door de
dorpelingen. De zoon van de tovenaar die
tevens zijn opvolger is, is daar niet bij. Het
is zijn taak om zo snel mogelijk het graf van
zijn vader te vinden en hem op te graven.
Wanneer hij dit heeft gedaan moet hij de
ingewanden van zijn vader opeten om de
magie over te nemen. Daarna volgt er een
groot feest in het dorp. Henri beschrijft deze
gebruiken vol afschuw. Volgens Henri is dit
niet de enige keer dat de Basongomeno’s
mensenvlees eten. Zo schrijft hij: “de Bason
gomeno’s bezitten een rijke kennis van de
meest gevaarlijke vergifsoorten. Zij dooden
niet alleen uit oorlogszucht doch ook om het
genot van menschenvleesch te kunnen smaken.” Het zijn dus kannibalen volgens Henri.
Invloed en denkbeelden
Het is lastig om na te gaan in hoeverre
deze verhalen juist zijn en of het overeenkomt met de cultuur en gebruiken van de
Basongomeno’s. Henri kan zijn verhalen
hebben aangedikt voor het Tilburgse lezerspubliek. Daarnaast was het gebruikelijk voor
Europeanen om Afrikaanse stammen al snel
te reduceren tot kannibalen. De reisverhalen
van Henri moeten voor de Tilburgers erg
bijzonder zijn geweest. Maar weinig mensen
gingen op reis, laat staan dat ze ooit de jungle
van Afrika zouden zien. Uit de reisverslagen
van Henri komt naar voren dat hij veel positieve reacties ontving over zijn stukken en

dat hij erg populair was in Tilburg. Henri’s
reisverslagen gaven voor die tijd een uniek
inkijkje in het leven in Afrika en hebben
waarschijnlijk een bepalende invloed gehad
op het beeld dat de lezers hadden over Congo
en de Congolese bevolking. Het beeld dat
Henri echter schetst staat bol van het koloniale en oriëntalistische discours. Hij zet

“de Basongomeno’s bezitten
een rijke kennis van de meest gevaarlijke
vergifsoorten. Zij dooden niet alleen
uit oorlogszucht doch ook om het
genot van menschenvleesch
te kunnen smaken.”
de Congolese cultuur en bevolking neer als
primitief, wild, kinderlijk en inferieur aan
het Westen. Het is een ontzettend vertekend
en gekleurd beeld dat het geweld tegen en
de uitbuiting van het Congolese volk legitimeert. Henri bevestigt met zijn reisverslagen
het heersende beeld over de koloniën in
Europa waardoor hij de culturele en sociale
overheersing van het Westen versterkt. Hij
draagt dus indirect bij aan het Europese
kolonialisme.
Restanten
Lange tijd hebben Europese landen onder de
kopjes ‘beschavingsmissie’, ‘vooruitgang’ en
‘ontwikkeling’ de dienst uitgemaakt in koloniën zoals Belgisch-Congo. In de praktijk
werden de humanitaire aspiraties gebruikt
als dekmantel voor economisch winstbejag
die vaak gepaard gingen met de gewelddadige uitbuiting van de inheemse bevolking.
Monsieur Cannibale is een restant van het
koloniaal en oriëntalistische discours dat ten
grondslag lag van deze giftige overheersing.
Het is een van de vele restanten die, hoe klein
ook, nog altijd bijdragen aan het vertekend
beeld van de Afrikaans cultuur en bevolking.
Als we racisme willen aanpakken, moeten
we onder ogen komen dat dit soort stereotyperingen en karikaturen niet meer kunnen.
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Ode aan het ambacht
* Cor G.W.P. van der

Cor van der Heijden*

Heijden (1957) is historicus en geschiedenisleraar. Hij publiceerde een
groot aantal artikelen in
boeken en tijdschriften
die betrekking hebben
op (onder meer) de
geschiedenis van Tilburg.
In 1995 promoveerde
hij op het proefschrift
over de zuigelingen- en
kindersterfte in Tilburg
1820-1930.

Ik zou Ton Wagemakers al ruim een halve eeuw moeten kennen: als brugklasser moet ik hem in de gangen van het Cobbenhagencollege aan het
Stuyvesantplein regelmatig zijn tegengekomen. Of moet ik Ton, in de hoedanigheid van lid van de Leerlingenraad, met posters of stencils in de weer hebben gezien. Maar daaraan heb ik ‘geen actieve herinnering’ meer.
Ongeveer vijftien jaar later kruisten
onze wegen zich in het toenmalige GAT
(Gemeentearchief Tilburg) opnieuw. Terwijl
de inmiddels als socioloog afgestudeerde
Ton Wagemakers een proefschrift over
de opkomende socialistische beweging in
Tilburg voorbereidde, was ik bezig met mijn
doctoraalscriptie over de ontwikkeling van
de arbeidsverhoudingen in de Tilburgse
wollenstoffenindustrie in het Interbellum.
Sindsdien hebben we elkaar niet meer echt
uit het oog verloren. Ton heeft mij regel-

Met terugwerkende kracht krijg je als lezer
groot respect (in een weemoedige bui zelfs
bewondering) voor het werk dat in de
Tilburgse huisnijverheid werd verricht.
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matig verrast: soms met een onverwachte
carrièreswitch, maar vaker met een bijzondere publicatie.
Want Ton is geen socioloog / historicus
waarvan er dertien in een dozijn passen.
Zijn meest recente publicatie is daarvan een
schoolvoorbeeld. In dit door zijn eigen uitgeverij op de markt gebrachte boekje heeft
hij enkele foto’s van Henri Berssenbrugge als
vertrekpunt genomen. Het merendeel van
de foto’s is inmiddels zo vaak gepubliceerd
dat ze zonder overdrijving tot het collectieve
geheugen van Tilburg behoren; enkele van
deze foto’s genieten zelfs landelijke bekendheid, onder andere omdat deze herhaaldelijk
als beeldbron in methoden voor het geschiedenisonderwijs zijn gebruikt.
Toch heeft Ton Wagemakers mij met andere
ogen naar deze overbekende foto’s laten
kijken. Voor een deel komt dat door zijn persoonlijk getoonzette benadering – het boekje
zegt minstens net zo veel over de persoon
Ton Wagemakers als over Berssenbrugge en
diens foto’s. Maar de toegevoegde waarde
schuilt vooral in zijn veelzijdige brongebruik. Hierbij heb ik niet zo zeer de lijst
met geraadpleegde archieven en literatuur
op het oog, want deze is eerder bescheiden
dan uitputtend te noemen. De kracht komt
vooral uit het gebruik van de gesprekken
die de auteur in 1981 met de in 1889 geboren
Joaneke Janssens gevoerd heeft. Minstens
vijf keer hebben ze elkaar – ongetwijfeld
langdurig en geanimeerd – gesproken. In
latere jaren stak Ton Wagemakers ook regelmatig zijn licht op bij de in 1944 geboren
meesterwever Jan Esman.
Staand op de schouders van deze twee
ervaringsdeskundigen (Janssens was op

(Foto: Henri
Berssenbrugge, Coll.
Regionaal Archief
Tilburg)

11-jarige leeftijd nog als huiswever begonnen en Esman kon in het Textielmuseum
‘elke machine aan de gang krijgen’) weet
Wagemakers haarscherp te beschrijven
welke fase van het textielproductieproces
door Berssenbrugge werd vastgelegd. Met
terugwerkende kracht krijg je als lezer groot
respect (in een weemoedige bui zelfs bewondering) voor het werk dat in de Tilburgse
huisnijverheid werd verricht. Want al deze
handelingen – zoals het lijmen van de ketting, het spoelen, het herstellen van het
heveltouw en het doppen van de geweven
stukken stof – draaien om één vaardigheid.
Deze laat zich het best vangen in de term
‘Fingerspitzengefühl’. Dit woord wordt overigens niet door Ton Wagemakers gebruikt.
Hij kiest liever voor een citaat van de chroniqueur (in beeld én tekst) van het alledaagse
leven in Tilburg, Cees Robben, die een van
zijn lofzangen over de thuiswevers begon
met: ‘Et verstaand zaat op zen haand’.
Is er dan niets op dit boekje aan te merken?
Een klein punt van kritiek: de auteur begint
enigszins hoogdravend met het ophemelen van zijn inspiratiebron Roland Barthes.
Verder dan het noemen van de naam en een
titel van een van diens boeken (De lichtende
kamer, uit 1988) komt Wagemakers eigenlijk
niet. Ik ken het werk van Barthes niet en mij
is niet duidelijk geworden waarom en op
welke wijze hij een wegbereider is geweest

voor deze ‘ode aan het ambacht’. Van een
socioloog-van-huis-uit had een iets stabielere theoretische onderbouwing verwacht
mogen worden.
Het is te hopen dat Wagemakers zijn
omvangrijke veertig jaar oude archief met
geluidsopnamen nog eens opnieuw gaat
beluisteren en dat nog diverse ideeën voor
nieuwe uitgaven bij hem opborrelen. Want
de incubatietijd is lang genoeg geweest. Tijd
om te oogsten!

(Foto: Henri
Berssenbrugge, Coll.
Regionaal Archief
Tilburg)

Ton Wagemakers, Licht op werkhanden.
Henri Berssenbrugge (Tilburg,
De Tilburgse Binding, 2021), 48 blz.,
ISBN 978-90-828001-3-5, € 19,50.
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Muziekwerkplaats
Kessels in Drögegebouw, 2014.
(Foto: Ronald
Peeters)

* Ronald Peeters (1953)
is historisch onderzoeker en publicist erfgoed
Tilburg, voormalig
gemeentearchivaris
bij Regionaal Archief
Tilburg en voormalig
hoofd Stadsmuseum
Tilburg. Hij publiceerde
een groot aantal boeken en artikelen over
Tilburg e.o. Voor een
uitgebreid overzicht zie
www.historietilburg.nl/
over-ons.

Erfgoed in beweging
Ronald Peeters*
Vanaf 1930 stond het bij het klooster van de
Zusters van Liefde in Schijndel het beeld
van de zalige Peerke Donders. Maar door de
leegloop van hun klooster zochten de zusters er een nieuwe bestemming voor. Dat
deden ze enkele jaren geleden ook al met
een glas-in-loodraam uit omstreeks 1929
met de afbeelding van Peerke aan het werk
in de melaatsenkolonie Batavia. Het raam is
met de kapeldeur waarin het was geplaatst,
geschonken aan het Peerke Donders
Paviljoen in Tilburg, waar het een prominente plaats heeft gekregen in de permanente expositie over het leven en werk van
de bekendste Tilburger. En zo gebeurde het
ook met het standbeeld. In maart 2021 werd
het overgebracht naar het Peerke Donders
Paviljoen en tegen de kopgevel geplaatst.
Daar staat hij nu, de kleine man op een
veel te hoge sokkel, maar zijn daden waren
immers groot.

36 | Erfgoed Magazine Tilburg | September 2021

Het uit de oorspronkelijke context halen van
roerend erfgoed gebeurt vaker, de musea en
de museumdepots staan er vol mee. Daar
kunnen de verhalen van die objecten verteld worden. De laatste tijd zie je in Tilburg
steaeds meer verhuisbewegingen van met
name industrieel roerend erfgoed.
De collectie van de voormalige muziekinstrumentenfabriek Kessels bijvoorbeeld,
die tussen 1887 en 1957 meer dan een half
miljoen muziekinstrumenten heeft gemaakt
die wereldwijd werden verkocht, heeft sinds
2014 een onderdak in het voormalige Drögegebouw naast het TextielMuseum. Geen
ideale plaats. Grondlegger Matthieu Kessels
kwam in 1884 vanuit Heerlen met zijn broer
Jos naar Tilburg en begon er aanvankelijk
een uitgeverij in bladmuziek. In Tilburg
was er door de vele muziekgezelschappen
een goed afzetgebied voor hun nering.
Bovendien was Matthieu in 1884 directeur
van de Nieuwe Koninklijke Harmonie gewor-

den. In april 2021 werd bekendgemaakt dat
de Kesselscollectie (muziekinstrumenten en
gereedschappen voor de productie daarvan)
een nieuw onderkomen gaat krijgen. Ja,
en dat moet geen toeval zijn, in de Nieuwe
Koninklijke Harmonie aan de Stationsstraat.
Een prachtlocatie.
Stadsmuseum Tilburg bezit een collectie
van zo’n 750 verschillende producten die
in de periode 1909-1999 zijn ontwikkeld
en of vervaardigd door de N.V. Volt, een
bedrijf waar duizenden Tilburgers hebben
gewerkt. De collectie stond al jaren op de
zolder van het Regionaal Archief Tilburg,
maar is nu beschreven en onlangs ‘museaal’
verpakt en verhuisd naar het depot van het
Stadmuseum in het Dröge-gebouw.
En dan is er nog een particulier museum, het
Nationaal Likeur- en frismuseum, in nood.
Grondlegger Isidorus Jonkers uit Tilburg
had zijn museum jarenlang in Hilvarenbeek,
maar de collectie staat sinds 2015 in opslag
in Haaren. De basiscollectie wordt gevormd
door voorwerpen die afkomstig zijn van
de destilleerderij Hamer van Belle, in 1897
opgericht door de Tilburger A. Hamer samen
met de uit Maastricht afkomstige J.A. Croon.
Een bekende drank was Elixer Russe, die
internationaal bekend was. Yvon Jonkers,
dochter van de in 2016 overleden Isidorus
Jonkers, ging op zoek naar een nieuwe huisvesting. Het Brabants Dagblad van 6 mei 2021

kopt: ‘Likeurmuseum gaat niet naar Tilburg
maar naar Wormer’. Er zijn pogingen
gedaan om het museum onder te brengen in
het Ketelhuis in de Spoorzone om daar ook
eigen likeuren, whisky en jenevers te gaan
stoken. Een museum in bedrijf dus, net zoals
het TextielMuseum. Maar door financiële
tegenvallers is dit niet gelukt. Het werd het
Noord-Hollandse Wormer.
Wat hebben al die collecties met elkaar
gemeen? Ze vertellen de verhalen van
Tilburg en de Tilburgers. De bedrijven werkten destijds niet alleen lokaal, maar ook
nationaal of zelfs internationaal. En Peerke?
Die is in Suriname net zo beroemd geworden
als in Nederland.

Peerke Donders
Paviljoen. (Foto:
Ronald Peeters)

Links: Jan Albert Croon, die met de gebroeders Hamer in 1897 de firma Hamer van Belle heeft opgericht, kwam uit een likeurstokersfamilie die sinds 1833 al actief was in Maastricht. In 1929 vestigde
Hamer van Belle zich in de Elleboogstraat (St. Sebastiaanstraat). Daar werd nog oud materiaal van
de firma A. Croon & Zoon uit 1833 gebruikt. Foto 1995. (Coll. Regionaal Archief Tilburg)
Rechts: De VOLT-collectie van Stadsmuseum Tilburg is online te raadplegen op:
https://stadsmuseumtilburg.nl/collecties (objectnummer SMT00354).
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Tilburg kort
Tilburg signalement XCVIII

de maatschappij’, in: In Brabant, jrg. 12, 2021,
nr. 2, p. 64-69.
Denis Henrickx was gemeenteraadslid, voorzitter Stichting Petrus Donders Tilburg en jarenlang pastoor van de parochie Tilburg-Noord.

door Ronald Peeters

Frans de Boer, ‘Wat is dat? Een voetenschraper! Met de camera in de hand langs
negentiende-eeuwse herenhuizen’, in: Actum
Tilliburgis, jrg. 51, 2021, nr. 9, p. 6-8.
Anton van Dorp, ‘Een Vroege
IJzertijdvondst in Berkel-Enschot’, in:
De Kleine Meijerij, jrg. 72, 2021, nr. 1, p. 1-9.
Wil van Dusseldorp en Ernest Potters, Het
nieuwe ritme van Tilburg (Tilburg, Stichting
De NweStijl@Tilburg, 2021), 176 blz,
9789090344188, € 35,00.
Van Dusseldorp richt zich in dit fotoboek als
architectuurfotograaf op de opkomende nieuwe
industrie, de ontwikkeling van de universiteit
en de culturele sector. Ruim 40 jaar lang legde
hij zo de ontwikkelingen en groei van de stad
vast. In 2008 droeg hij nog ongeveer 100.000
negatieven over aan het Regionaal Archief
Tilburg. In 2018 exposeerde hij met zijn werk in
het TextielMuseum. Potters legt vooral volkscultuur, architectuur en het straatleven vast,
maar dan ook de minder voor de hand liggende
zaken. Denk aan de achterkant van dingen, de
lelijkheid, de onopvallendheid en de eenvoud.
Leon van Eijndhoven, Arjen Pijfers,
Roger Rossmeisl, Koen van Santvoord,
Tricolores, 125 jaar Willem II (Tilburg,
Peperboek & Groels/Willem II, 2021), 432
blz., ISBN: 978-90-831570-0-9, € 49,95.
Het boek beschrijft 125 jaar roem en glorie:
drie landskampioenschappen, twee gewonnen
bekers en het mooiste shirt van het land. Ook
onbekende en vergeten verhalen passeren de
revue. Uiteraard komen de clubhelden uitvoerig aan bod. Van stoere kerels als Jan van
Roessel, Bud Brocken en John Feskens tot Arjan
Swinkels, Fran Sol en Jordens Peters. Aan de
hand van themaverhalen, interviews, anekdotes, foto’s en statistieken wordt de rijke club
geschiedenis in woord en beeld samengevat.
René Hermans en Theo Cuijpers, ‘Abt
Denis Hendrickx o.praem. staat midden in
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Rihana Jamaludin, Geheimen van het tuinhuis (Vleuten, Blossom Books, 2021), 352
blz., ISBN 978 94 6349 263 8, € 18,99.
Historische roman speelt zich af in 1870, in
Suriname. Rihana Jamaludin is een Tilburgse
auteur.
Joost van der Loo, ‘De vooroorlogse ongehuwde onderwijzeressen van Udenhout’,
in: De Kleine Meijerij, jrg. 72, 2021, nr. 2,
p. 52-58.
Jasper Mikkers, Geniaal bij verstek (Tilburg,
Uitgeverij Antaeus, 2021), 80 blz., € 8,00.
Info: jasper.mikkers@ziggo.nl
Toneelstuk van de Tilburgse auteur Jasper
Mikkers. Bibliofiele oplage van 40 stuks.
Jasper Mikkers, Vuur in een vaas (Tilburg,
Uitgeverij Antaeus, 2021), 154 blz., € 12,00.
Info: jasper.mikkers@ziggo.nl
Gedichten gebaseerd op de dagboeken van Fred
Lahaye. Jasper Mikkers is een Tilburgse auteur.
Bibliofiele oplage van 40 stuks.
Frans van den Nieuwenhof, Henk Mees en
Matty Verkamman, Willem II, een beeld van
een club (Rotterdam, Kick uitgevers, 2021),
432 blz., ISBN 978 94 915 5549 7, € 39,95.
Een beeld van 125 jaar Willem II in 80
hoofdstukken.
Ad van den Oord, ‘Drinkebroers. De trieste
levens van twee Oisterwijkse vagebonden:
Jan (1824-1868) en Martinus Korthout (18371908), in: De Kleine Meijerij, jrg. 72, 2021,
nr. 2, p. 46-51.
Verhaal speelt zich deels in Tilburg af.
Berry van Oudheusden, Heikant: een
Wereldwijk (Tilburg, Stichting Straat, 2021),
132 blz., € 15,00.
Berry van Oudheusden beschrijft dertig
gesprekken die hij met Heikanters heeft gevoerd,
waaronder senior-bewoners, nieuwkomers,
ondernemers en personen die een instelling of
organisatie in de wijk vertegenwoordigen.

Ronald Peeters, Kloosterroute. Twee fietsroutes langs (voormalige) kloosters in Tilburg
– Berkel-Enschot – Udenhout – Biezenmortel
(Tilburg, gemeente Tilburg, 2021), 48 blz.
Verkrijgbaar bij VVV Tilburg en deelnemers
Open Monumentendag.
Twee fietsroutes. Verscheen in het kader van
Open Monumentendag 11-12 september 2021.
Olivier Rieter, ‘Nostalgie in klooster
Koningshoeven’, in: In Brabant, jrg. 12, 2021,
nr. 2, p. 6-9.
Schrijversteam Erfgoedcentrum ’t
Schoor, Unentse Sprokkels 18 (Udenhout,
Erfgoedcentrum ’t Schoor Udenhout
en Biezenmortel, 2021), 104 blz.,
ISBN 978-90-78933-37-3, € 10.
Info: www.schoorudenhout.nl
Artikelenbundel over de geschiedenis van
Udenhout en Biezenmortel.
Ton Wagemakers, Licht op werkhanden.
Henri Berssenbrugge (Tilburg, De
Tilburgse Binding, 2021), 48 blz.,
ISBN 978-90-828001-3-5, € 19,50.
Het boek is een ode aan het textiele ambacht,
zoals dat rond 1900 in een enkele Tilburgse
wijk nog plaatsvond. Er is ook een speciale
gelimiteerde editie van 75 genummerde en
gesigneerde exemplaren uitgebracht, € 25.
Info: tonwagemakers@planet.nl

Namen en Nummers
door Rob van Putten

Op 3 september a.s. staat het Tilburgse Spoorpark in het teken van
Namen en Nummers. We herdenken dan dat in de jaren 1940-1945
meer dan 140 uit Tilburg afkomstige Joden weggevoerd zijn om nooit
meer terug te keren. In het park wordt die dag een plattegrond van
Tilburg uitgezet, waarop door vrijwilligers gemaakte plankjes met de
naam van een slachtoffer worden neergelegd. Zo keren de omgekomenen symbolisch weer terug naar huis.
Namen en Nummers is een idee van de kunstenares Ida van der Lee
uit Amsterdam. Sinds 2012 worden elk jaar op 4 mei de weggevoerde
Joden uit de Amsterdamse Oosterparkbuurt herdacht door het leggen
van naambordjes. Inmiddels heeft Namen en Nummers navolging
gekregen in andere steden, zoals Dordrecht en Tilburg.
Tilburg heeft bewust gekozen voor 3 september. Het is om tweeërlei
redenen een zeer beladen datum. Ten eerste begon op 28 augustus
1942 de eerste grote deportatie van Tilburgse Joden. Twee dagen eerder hadden ze een brief gekregen met het bevel zich te melden voor
tewerkstelling in Duitsland. Op 31 augustus zijn ze vanuit Westerbork
op transport gesteld naar het vernietigingskamp Auschwitz, waar ze
bij aankomst zijn vermoord. Overlijdensdatum: 3 september 1942.
De andere reden is dat precies twee jaar later, 3 september 1944, voor
het laatst een trein vanuit Westerbork naar Auschwitz reed. In totaal
werden toen 1019 personen gedeporteerd. Anne Frank was een van
hen. Ook vijftien uit Tilburg afkomstige Joden gingen met hetzelfde
transport hun ondergang tegemoet. Slechts twee van hen keerden
terug.
Namen en Nummers in Tilburg wordt georganiseerd door de Stich
ting Verhalis, in samenwerking met o.a. Ida van der Lee, Erfgoed Bra
bant, Tilburg University, Stadsmuseum Tilburg en Stichting Art-fact.
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Sint Dionysius in het voorportaal van de Heikese kerk, vervaardigd door Piet van Tielraden.
(Foto: Jan Stads, Coll. Regionaal Archief Tilburg)

