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Voorwoord
Bij een jubileum hoort een terugblik en met enige trots willen bestuur en directie van de Openbare Bibliotheek Tilburg U dit gedenkboek aanbieden.
De velen, die aan de totstandkoming van deze uitgave hebben bijgedragen, wil ik van harte
daarvoor bedanken, waarbij ik vooral drs. H . J . M . van Doremalen wil noemen, die op zo'n
voortreffelijke wijze het vele archiefmateriaal tot een boeiend leesbaar geheel heeft samengevoegd.
A l lezend in het geschiedenisboek van onze bibHotheek valt allereerst op, dat menig probleem
van alle tijden blijkt te zijn: er heerst voortdurend ruimtegebrek en een tekort aan personeel
en steeds weer moet gestreden worden voor voldoende financiële middelen.
Maar helaas moeten wij ook constateren, dat de achterstand op bibliotheekgebied in Tilburg
eigenlijk nooit goed is ingelopen. Ondanks de vooruitstrevende opvattingen en de grote groei
in de 60-er en 70-er jaren is de Tilburgse bibliotheek er tot nu toe niet in geslaagd Tilburg tot
een meer dan gemiddeld bibliotheekgebruik te brengen. De sociale en economische omstandigheden van de stad spelen hierin een overheersende rol. Het is dus alleszins verdedigbaar, dat
bestuur en directie van de bibliotheek nog steeds extra aandacht blijven besteden aan het bereiken van de grote troep niet-gebruikers.
Een aantal factoren is de laatste jaren van grote invloed geweest op het bibliotheekwerk en zal
ook de komende jaren een stempel daarop drukken.
Gewijzigde opvattingen over de taak van de overheid en de decentralisatie hebben negatieve
gevolgen voor de financiering en voor de tariefstelling van gesubsidieerde instellingen: het beschikbare budget is aanzienlijk kleiner geworden.
Tegelijkertijd wordt de toevloed van informatie, zowel in gedrukte als in digitale vorm, steeds
groter.
Dan is er de ontwikkeling van de technologie. Deze biedt enerzijds mogelijkheden voor een
efficiënte bedrijfsvoering: automatisering van uitleenadministratie, katalogusbeheer, financiële administratie. Anderszijds worden daarmee talloze databestanden toegankelijk.
A l deze ontwikkelingen dwingen tot het maken van keuzes, want de bibliotheek kan zich in
deze dynamische omgeving alleen handhaven, als zij met de omgeving mee verandert.
Deze verandering betreft niet de wezenlijke functie: het verzamelen, het toegankelijk maken
en het beschikbaar stellen van informatie aan een breed publiek.
Wel aan verandering onderhevig zijn de aard van de informatie en de technieken waarmee de
bibliotheektaak wordt verricht.
Zo stelt iedere periode zijn eigen eisen aan bestuur, directie en medewerkers van de bibliotheek.
Maar dat het bezit van een bibliotheek voor een stad als Tilburg geen luxe, maar een levensbehoefte is, moge U na lezing van dit gedenkboek duidelijk worden.
Ik wens U veel leesplezier toe!
Drs. B.J.P. van de Ven
Voorzitter Openbare BibUotheek Tilburg

Gironummer 5625554
AMRO-bank rek.nr.
42.81.63.343
onder vermelding van
'abonnement 1988'
Foto's: Gemeentearchief
Tilburg, Ton van Horsen
en Openbare Bibliotheek
Tilburg
Druk:
Drukkerij Pabo Print b.v.
Tilburg

Deze uitgave werd mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Openbare Bibliotheek Tilburg, Provincie NoordBrabant, Boekhandel Gianotten B. V., Drukkerij Pabo Print B. V., Van Raak B. V., Vollenhoven Groot-Olie B. V. en
Melis Gieterijen B.V.

3

'Geen luxe, maar levensbehoefte'

Openbare Bibliotheek in Tilburg
1913-1988
Henk

van

Doremalen*

Inhoud
Voorwoord door de voorzitter van het bestuur
drs. B.J.P. van de Ven

3

Inhoud

4

Lezen in Tilburg in de negentiende eeuw. De voorgeschiedenis

5

De boekenkast bij Bergmans en de leeszaalkwestie

9

'Tilburg is heden een groot eind vooruitgegaan'. De opening

15

De leeszaal in de Langestraat

18

De Willem Il-straat voor de oorlog. Streven naar Volwaardigheid

23

Dagen van duisternis. De bibliotheek gedurende de oorlogsjaren

30

Bouwen en verbouwen. De geleidelijke groei in de jaren vijftig

36

De R.K. Leeszaal wordt BibHoteek.
Ontvoogding, fusie en verhuizing

44

Meer voor minder. De bibliotheek in de jaren tachtig

55

Overzicht ledental, omvang collectie, aantal uitleningen

4

en inwonertal Tilburg, 1913-1987

63

Overzicht van bestuursleden

64

Censoren

64

Directie

64

Verantwoording

64

Bronnen en literatuur

65

Lijst van incourante afkortingen

65

Register

66

Lezen in Tilburg in de negentiende
eeuw. De voorgeschiedenis
Bibliotheken waren in vroegere tijden voorbehouden aan kloostergemeenschappen. Voor de
boekdrukkunst bestonden boeken dikwijls uit losse of aan elkaar genaaide folianten, vellen papier waarop met de hand de tekst geschreven werd. Monnikenwerk was het om de kennis van
voorgaande generaties over te schrijven en door te geven aan de volgenden. Wie 'In de naam
van de roos' van Umberto Eco gelezen heeft, kan zich ongetwijfeld een beeld vormen van de
mystiek die rondom de in boeken opgeslagen kennis hing. Een verzameling van vaak aan kettingen vastgeklonken boekwerken, een bibliotheek, was bijna een heiligdom.
In de loop der eeuwen heeft het boek zich, zeker na de meesterlijke uitvinding van Johann Gutenberg of, wanneer we de geschiedenis wat nationalistischer bezien, de Haarlemmer Laurens
Janszoon Coster, ontwikkeld tot een massamedium. Het duurde evenwel nog tot de 18e eeuw,
de tijd die we nu de Verlichting noemen, voor het lezen een wijder verspreide bezigheid werd.
Ook toen bleef het lezen nog steeds beperkt tot een elite-groep. Naast de geestelijkheid waren
dat vooral de voorname ingezetenen van een gemeenschap. Eerst in de 19e en op grote schaal
pas in de 20e eeuw sluit de massa van de bevolking in althans Noordwest-Europa, zich hierbij
aan.
Een van de mogelijkheden om buiten de
kloosterbibliotheken of wetenschappelijke
bibliotheken met enige regelmaat te lezen waren de sociëteiten o f leesgezelschappen. Ten
minste twee gegevens duiden erop dat ze in de
18e eeuw ook in Tilburg bestonden. In 1779
zou er een 'Leesgezelschap' zijn opgericht,
waarover we behalve dat jaartal verder niets
weten. Op het einde van de 18e eeuw bestond
er nog een 'leesgenootschap' — mogelijk hetzelfde — waarvan onder anderen drossaard
Adriaan van Willigen lid was. Er werden onder meer boeken met een 'liberale' denkwijze
gelezen, waarover de geestelijkheid de katholieke leden ernstig onderhield. Door dit soort
gezelschappen werd niet alleen gelezen en
voorgedragen, maar men zette ook bibliotheken op.
Zo rond 1800 moet de belezen Adriaan van
Willigen een van de weinigen geweest zijn die
in het cultureel nog weinig ontwikkelde T i l burg een eigen bibliotheek bezat. Het toen
ongeveer 8500 inwoners tellende Tilburg was
echter qua inwonertal en ontwikkelingsniveau van de nijverheid toch interessant genoeg voor een drukker om er zich te vestigen.
Volgens een onderzoek naar het ontstaan van
de Tilburgse kranten zou J.C. Vieweg in 1795
de eerste drukker annex boekhandelaar zijn
geweest.
Het leesgezelschap, de aanwezigheid van een
boekhandelaar, het verkrijgbaar zijn van een
uit Den Bosch, de hoofdplaats van de Meier i j , afkomstige krant, het geeft een beeld van
het ontwikkelingsniveau rond 1800. De kunst
van het lezen was zeker nog niet algemeen.
Beter gezegd: in het algemeen kon men nog
niet lezen. De onderwijswet van 1806 regelde
meer de financiering dan de kwaliteit van het
onderwijs. Voor de beter gesitueerden was er

de zogeheten Franse school in Tilburg, als
men al niet van elders gevestigde kostscholen
en internaten gebruik maakte. Van het onderwijs aan de boeren en arbeidende bevolking moet men zich in de 19e eeuw niet al te
veel voorstellen.
Zo rond 1815 kent Tilburg in de wijken Kerk,
Korvel, Heikant en Veldhoven openbare
scholen, die een kathoHek stempel droegen.
Ondanks de initiatieven van Joannes Zwijsen, de pastoor van het Heike, die meer
(rooms-katholiek geïnspireerde) greep wilde
op de jeugd, bleef er een flinke kloof bestaan
tussen de armenscholen en de openbare scholen enerzijds, en de opleiding voor de gezeten
burgerij anderzijds. De filosofie achter het
19e-eeuwse onderwijs voor de Tilburgse weverkes en keuterboerkes was er een van het
leren van onderdanigheid, deugdzaamheid,
godsdienstzin en tevredenheid.
Lezen deed de bovenlaag op de sociëteit (de
Philharmonie) waar bijvoorbeeld naast Belgische kranten, de Haarlemsche Courant, de
Bossche Courant en de Staatscourant beschikbaar waren. Ook koffiehuizen hadden
meestal kranten. Voor de wat 'zwaardere' l i teratuur waren er nog steeds de leesgezelschappen. Van een ervan beschikken we over
een reglement uit 1855. Het doel van het gezelschap was 'de goedkoope lezing van Nederduitsche en fransche werken. Godgeleerdheid
*) Drs. H . J . M . van Doremalen (1952) studeerde aardrijkskunde en geshiedenis aan de lerarenopleiding
Mollerinstituut te Tilburg. Vervolgens economische
en sociale geschiedenis te Nijmegen ( K U N ) . H i j publiceerde op historisch terrein in de Lindeboom (jaarboek gemeente-archief Tilburg), 'Tilburg' tijdschrift
voor geschiedenis, monumenten en cultuur, Brabants
Heem, Industriële Archeologie en in kranten en
weekbladen
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Afb. I Eind I8e-eeuws
portret van een Tilburgse
ingezetene (mr. J . F . J
Baesten) voor zijn boekencollectie.

en Staatkundige hiervan bepaaldelijk uitgesloten'. Elk lid betaalde per kwartaal / 1,50.
De boeken rouleerden volgens een door de
secretaris opgesteld schema. Iedere dinsdag
werd er gewisseld. Men kwam de boeken niet
inleveren, ze werden opgehaald door een bode. Wanneer het boek niet afgeleverd werd,
kreeg men een boete van 10 cent per dag. In
j u l i werden de 'gelezene boeken om constante voordele der kas' onder de leden verkocht.
Onder de 26 ondertekenaars van het reglement — een gebruikelijke methode in die dagen — zien we de handtekeningen van dominee G.D.J. Schotel, de arts T . C . E . Van
Erven Dorens, de fabrikanten B.T.E. Strater, A . P . Ledeboer, J . H . A . Diepen en J . N .
Diepen. De tweede helft van de 19e eeuw laat
in Tilburg niet alleen de verdere ontwikkeling
van de wollenstoffenindustrie zien, ook werd
de stad aangesloten op het spoorwegnet
(1863) en groeit de bevolking van zo'n 14.000
in 1850 tot 40.000 in 1900. Wat de industriële
ontwikkeling betreft, liep Tilburg voorop in
Nederland, al ontstonden er geen grootschalige bedrijven.
De afschaffing van het dagbladzegel in 1869
betekende dat kranten makkelijker bereikbaar werden. Het uit 1865 daterende 'Weekblad van Tilburg' werd omgezet in de tweemaal per week verschijnende Tilburgsche
Courant. Het onderwijs nam toe, al was er
nog lang geen leerplicht. De 'leesmarkt'
groeit in het 19e-eeuwse Tilburg. Kranten
zijn opgesierd met advertenties waarin over
leesbibliotheken wordt gesproken. De boekhandelaren, waaronder W. Bergmans, die de
aankondigingen plaatsen, verschaffen echter
vooral stichtelijke lectuur. Romans en zeker
niet-katholieke zocht men er tevergeefs.
In het laatste kwart van de vorige eeuw vin6

den er op sociaal-economisch gebied belangrijke ontwikkelingen plaats. De fabrieksarbeid neemt sterk in omvang toe, de bouwsector groeit en door de spoorwegwerkplaats
(d'n Atelier) komen er 'vreemde' arbeidskrachten in de stad. Geestelijkheid en gezeten
burgerij proberen krampachtig niet te stoppen ontwikkelingen tegen te houden: de arbeidersklasse komt tot emancipatie.
Bij de arbeidsenquête van 1887, waarbij in
eerste instantie de belangrijkste Nederlandse
industriesteden onderzocht worden, slaat de
politieke, geestelijke en industriële elite van
Tilburg zichzelf nog trots op de borst. Het
door henzelf geschetste beeld — arbeiders
kwamen in Tilburg bij dit onderzoek niet aan
het woord — stak gunstig af bij dat in A m sterdam en Maastricht. Toch blijken er ook
in Tilburg talloze sociale mistoestanden te
bestaan: te lange werktijden, slechte huisvesting, lagen lonen, drankmisbruik, kinderarbeid en rechteloosheid van de arbeidersklasse. Het recht om zich te organiseren
wordt de arbeiders ontzegd. Pas in 1895, later dan elders en ondanks grote tegenwerking
van geestelijkheid en fabrikanten, komt de
belangrijkste Tilburgse beroepsgroep, de wevers, tot organisatie.
Volksmond
Het is de tijd waarin landelijk de sociale
kwestie en de schoolstrijd het poHtieke toneel
beheersen. In de koffiehuizen en op straat
zijn kranten en goedkope romannetjes te
koop. De volksbibliotheken proberen tegemoet te komen aan de toegenomen belangstelling van de 'gewone man' voor wat er
gaande is in de wereld.
Naast de 'krant van Luijten' krijgt Tilburg in
1879 een tweede nieuwsorgaan, de Nieuwe
Tilburgsche Courant, in de volksmond al
snel 'de krant van Arts' genoemd. Was de
Tilburgsche Courant ronduit conservatiefkatholiek, de N T C had wat meer oog voor
democratische en sociale ontwikkelingen.
Beide waren fel anti-socialistisch en zagen de
meeste emacipatorische en liberale ontwikkelingen als een bedreiging voor de bestaande
orde in het roomse Tilburg.
Evenals elders in Nederland zien we in de periode rond de eeuwwisseling ook in Tilburg
bibliotheken ontstaan, die men als voorlopers van de latere openbare bibliotheken kan
beschouwen.
Nog in 1900 wordt er door leden van de
Hoofdraad van de vereniging Vincentius a
Paulo bij de Bijzondere Raad Tilburg op gewezen dat te Tilburg nog geen bibliotheek
voor de 'bezochte gezinnen' bestond. De T i l burgse Vincentiusvereniging was van mening
dat de toestanden in Tilburg 'zoo verschillen

van anderen plaatsen en dat en dat zoo overvloedig voorzien wordt door de Eerw. fraters
en zusters in de (geestelijke) behoeften der
mindere standen dat het oprichten alhier van
bibliotheken ... onnodig is'!
In het historisch nauw met Tilburg verweven
Goirle werd daar anders over gedacht, met
name door de sociaal-geïnspireerde fabrikant
Jan van Besouw. H i j was de grondlegger van
één van de weinige fabrieksbibliotheken in de
regio Tilburg waarover ons iets bekend is.
Ook de firma gebr. Diepen had omstreeks
1900 een fabrieksbibliotheek. Over het funktioneren daarvan hebben we geen gegevens.
Van Besouw haalde uit de in Tilburg geruchtmakende encycliek Rerum Novarum uit 1891
de geestelijke basis voor zijn ideeën ter oplossing van de zogeheten sociale kwestie. Niet
het sociahsme, de klassenstrijd, maar het
corporatisme, het met behoud van eigen verantwoording samen werken van patroon en
arbeider vormde de grondslag voor het wegwerken van de (ook) door de toenmalige paus
Leo X I I I geconstateerde sociale ongelijkheid. Het doel van het corporatisme was nu
de arbeiders zowel geestelijk als materieel op
een hoger niveau te brengen. Ter verwezenlijking van deze doelstelling werd op 11 januari
1896 de Corporatie Rerum Novarum opgericht. Het bestuur hiervan, de Corporatieve
Raad, nam op 26 april 1896 stappen ter
oprichting van een bibliotheek. Doel was niet
alleen 'het verspreiden van goede lectuur,
couranten, tijdschriften enz.', maar tevens
'het weren van slechte lectuur in de gezinnen'. Deze formulering zullen we in de beginperiode van de r.k. leesbibliotheken nog dikwijls tegenkomen.
De bibliotheken van de firma Van Besouw
kende een uitleentermijn van 14 dagen en was
aanvankelijk gratis. Toen de uitleen werd ge-

Afb. 2 Adriaan van der
Willigen (1766-1841) één
van de illustere leden van
het 'leesgenootschap'
op
het einde van de 18e eeuw.

opend, op 21 oktober 1896, waren er ongeveer 100 boeken beschikbaar. Een half jaar
later waren dat er meer dan 300 en in 1900
beschikte men over 500 werken. Omdat de
uitleen niet volgens verwachting verliep,
werd besloten ze ook open te stellen voor
niet-leden van de corporatie. Het leengeld
werd toen twee cent. Vermoedelijk waren er
in deze bibliotheek romans en werken over de
sociale kwestie te vinden. In ieder geval had
men abonnementen op sociaal-geïnspireerde
katholieke bladen.
Wordt in het Tilburgse adresboek van 1902
nog geen melding gemaakt van het bestaan
van bibliotheken, in 1906 blijkt in het gebouw van de in 1896 opgerichte R.K. Gildenbond een R.K. Leesbibliotheek gehuisvest te
zijn. A . Vinken was bibliothecaris van deze
bibliotheek van de katholieke arbeidersbeweging. De censor — van katholieken werd lange tijd niet verwacht dat ze zelf konden oordelen over kranten, literatuur, toneel en film
— was kapelaan J. Van lersel.
In 1910 staat ais doel van deze bibliotheek
aangegeven: 'het verschaffen van leerzame
boeken
en vertrouwbare
ontspanningslectuur aan het leesgrage volk in Tilburg en
om het te behoeden voor den verderfelijken
invloede van slechte en verdachte boekwerken'. Men heeft dan 2583 boekwerken in de
collectie. Het leesgeld bedraagt 2 cent per
week. De bibliotheek, die 84 donateurs kende, die jaarlijks minstens één gulden bijdroegen, was alleen op zondag geopend. Van oktober tot j u n i konden, na de H . Mis van
11 u. 30 tot 13. u 00, 'alle stadgenoten' boeken lenen.
Voor 1910 bestond in ieder geval ook nog de
bibliotheek van 'Geloof en Wetenschap'. Deze katholieke vereniging had tot doel de
bespreking van onderwerpen en vraagstukken van wetenschappelijke aard. H.F.J. Weijers was er lid van; we komen hem later nog
tegen. De vereniging had in 1906 veertig leden, die voor twee cent per week een boek
konden lenen. Niet-leden moesten voor het
lidmaatschap van de bibliotheek een gulden
betalen. Ook hier wordt melding gemaakt
van een bibhothecaris: F. van den HeuvelEras.
Het is niet onwaarschijnlijk dat de twee genoemde bibliotheken niet de enige waren in
de stad. De katholieke verenigingen schoten
eind 19e, begin 20e eeuw als paddestoelen uit
de grond. Daarnaast was het aanvankelijk
'verbod' van de geestelijkheid om zich anders
dan met stichtelijke lectuur met lezen te vermaken door de praktijk achterhaald.
In 1910 waren er ook nog vier parochiebibliotheken, waarvan we niet exact kunnen
achterhalen wanneer ze opgericht zijn. Het
7

Afb. 3 Advertentie uit
het Weekblad van Tilburg 13 januari 1866.
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waren de R.K. Leesbibliotheken van de parochies St. Anna, Besterd en Heikant en de
R.K. Leesbibliotheek St. Rafaël voor de parochies Goirke en Hasselt. Deze instellingen,
die een zeer beperkte openstelling kenden
(zondag na de hoogmis), wilden het lezen van
goede r.k. boeken bevorderen. In een andere
formulering lezen we 'door gepaste en nuttige lectuur de slechte en verdachte boeken (te)
weren'.
Deze negatief gestelde formulering moet

Afb. 4 Een beeld van
Tilburg in de 19e eeuw.
De Markt met kerk en
stadhuis omstreeks 1860.
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waarschijnlijk tweeledig worden opgevat.
Het publiek in Tilburg kocht op straat goedkope romannetjes en sensatielectuur. De diverse brochures en pamfletten die naar aanleiding van de moord op de fabrikantendochter Marietje Kessels op 22 augustus 1900 in
de kerk van de Noordhoek verschenen, zijn
er een voorbeeld van. Een ander voorbeeld:
in 1905 wordt gewaarschuwd voor colporteurs die de 'slechte' roman 'Werner Pickard' verkopen. Aan de andere kant was er
niet alleen angst voor de kwaliteit van wat er
gelezen werd, maar meer nog voor de inhoud
van alles wat als neutraal, algemeen o f socialistisch aangeboden werd.
Vanaf 1900 bestond er in Tilburg een kleine
maar actieve socialistische beweging, die in
1901 de beschikking kreeg over een eigen gebouw 'Het Volksgebouw' in de Besterd, op
de hoek van de Kruisstraat en de Hoefakkerstraat. Daar was ook een leestafel met socialistische kranten en andere lectuur. De in
de ogen van de geestelijkheid duivelse bladen
als Het Volk van de SDAP en 'Tilburgse' sociahstische uitgaven als De Fakkel en later De
Eendracht waren daar verkrijgbaar. Er moet
in het eerste decennium van de 20e eeuw ook
een kleine bibliotheek zijn geweest. Welke l i teratuur men daar had, is niet precies aan te
geven. Gezien de opvattingen die men in socialistische kringen had over de ontwikkeling
van de arbeidersklasse, kan men gerust aannemen dat de lectuur drastisch afweek van
hetgeen de parochiebibliotheken in voorraad
hadden.

De boekenkast bij Bergmans en de
leeszaalkwestie
Terwijl in het ruim 50.000 inwoners tellende Tilburg omstreeks 1910 sociëteiten, leesgezelschappen, volksbibliotheken en koffiehuizen het leesaanbod voor het publiek bepaalden, waren elders de eerste initiatieven genomen tot het oprichten van openbare bibliotheken. Elders
dat wil zeggen in de eerste plaats in het buitenland waar al in de 19e eeuw de gedachte van
de 'public library', de bibliotheek voor alle lagen van de bevolking, was ontstaan. In tijdschriften als 'Eigen Haard' en 'Vragen van den Dag' werd gepubliceerd over de bibliotheken en de
daarachter liggende denkbeelden over volksontwikkeling zoals die bestonden in de Verenigde
Staten en Engeland.
De jeugdige econoom H . E . Greve wijdde in
1906 een proefschrift aan het openbare bibliotheelcwerk. In zijn dissertatie 'Openbare
leesmusea en volksbibliotheken' pleit Greve
onder meer voor invloed van de overheid op
het bibliotheekwerk. Ook is hij van mening
dat uitleenbibliotheken gecombineerd moeten worden met lees- of studiezalen. De leeszaalgedachte, een neutrale, boven de partijen
staande, iedereen van informatie en lectuur
voorzienende instelling, bleek al snel een illusie in het aan verzuiling onderhevige Nederland. Het proefschrift van Greve kan niet los
gezien worden van de economische en sociale
ontwikkeHngen die zich de laatste decennia
van de 19e eeuw voordeden: economische
groei, modernisering van de economie en een
krachtige uitbouw van allerlei sociale organisaties. In het onderwijs zakte het schoolverzuim door de leerplichtwet van 1901 tot ongeveer vijf procent. Het onderwijs kwam los
uit de greep van de volksverheffing en werd
steeds meer bepaald door pedagogische doelstellingen.
In 1898 was in Dordrecht de eerste openbare
bibliotheek opgericht waaraan een leeszaal
verbonden was. In de loop der jaren volgden
enkele andere plaatsen. Deze instellingen beoogden 'geen liefdadigheid of welwillendheid
op geestelijk gebied voor minder-ontwikkelden; zij stellen zich ten doel aan iedereen de
hulpmiddelen te verschaffen, die hij verlangt
tot zelfontwikkehng of ontspanning.'

Afb. 5 J.A. van lersel
(1869-1937) kapelaan van
de parochie Heuvel en
vanaf 1913 pastoor van
de parochie
Hoefstraat.
Mede-oprichter
van de
R.K. Leesbibliotheek
St.
Dionysius in 1909.

nemen. Hun stond een ' R . K . leesbibhotheek
voor den gegoeden stand' voor ogen. Op 9
juli 1909 komt men tot de samenstelling van
een bestuur. Voorzitter blijkt de arts J.G.H.
Weijers te zijn. Op initiatief van zijn broer
Henri Weijers, die actief was in de vereniging
'Geloof en Wetenschap', is de jeugdige medicus tot de oprichters toegetreden. De 'Nieuwe Tilburgsche R.K. Leesbibliotheek St. D i onysius' kent in Ed. Janssen (vice-voorzitter), Leo Goyaerts j r . (secretaris), H . Mannaerts (penningmeester), P.J. Willems (bibliothecaris) en Paul Kersten en Jan Brouwers zijn overige bestuursleden. Kapelaan
Van lersel werd door deken J. Bots tot censor van de nieuwe bibliotheek benoemd 'teneinde een goeden leidsman bij de keuze der
lectuur te hebben'.
Wat haar doelstelling betreft, week deze
nieuwe instelling niet veel af van de al bestaande r.k. leesbibliotheken, die gevestigd
waren in het in 1898 geopende gebouw van de
gildenbond of de parochies. Het doel was als
volgt geformuleerd: 'Aan het leesgrage publiek schoone en degelijk lectuur te verschaf-

Vanuit het katholieke volksdeel gaf men een
eigen wending aan deze gedachte. In 1913
ontstaan er vrijwel gelijktijdig r . k . openbare
bibliotheken met leeszaal in Amersfoort en
Tilburg. Voordat de oprichting van de laatste
een feit is, spelen de subsidiekwestie en de
discussie over het 'roomse' karakter van een
openbare leeszaal nog een r o l .
De eerste aanzet voor de Tilburgse openbare
bibhotheek is gelegd in 1909. In de lente van
dat jaar verzamelde kapelaan J.A. van lersel
enkele 'jongemannen' om zich heen die de
stichting van een bibliotheek op zich wilden
9

Til II: i LeesMlietW
gofestigd

i n

d e n

B .

K .

a i l d e n b o n l

BBROPSNIlVfi
op 17 OGTOBER
D s

B i b l i o t h e e k ig

l o n d a g
De
• I k e n
•O
k

per
1 0

T a n

1 1

boeken

tot
i g a

i t A d g e n o o l
w e e k .

k

ffoopend
i

a a r .

Terkrijgbaftr
3

eenft

C a t o l o g o i

C J E M T .

elkett

per

f o d i
b o e k

r e r k r a g b a a l
1 8 8 *

H I T BlSTüUB
Afb. 6 Advertentie uit
de Tilburgsche Courant
16 october 1909.

Afb. 7 St. Dionysius
kondigt de opening van
haar uitleenbibliotheek
aan. Advertentie uit de
Tilburgsche Courant 16
october 1909.

fen en het bezoek bij minder betrouwbare
leesgelegenheden geheel overbodig te maken'. Een opvallend verschil waren de openingstijden. Men kon op alle werkdagen van
8 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds terecht.
De opening, op 8 oktober 1909, daags voor
de feestdag van de Tilburgse patroonheilige
St. Dionysius, wordt via advertenties in de
kranten aangekondigd. De Gildenbond reageert met het plaatsen van een advertentie
waarin hij laat weten dat hij de 'eerste R.K.
Leesbibliotheek' in de stad was. Behalve
door middel van de advertenties heeft men
zich ook met twee artikelen i n de beide T i l burgse kranten tot het publiek gewend. In het
door voorzitter J. Weijers geschreven stuk
getiteld 'Lectuur', dat op de voorpagina van
de N T C verschijnt, wordt gewezen op het belang van het lezen en de lectuur. Echter: ' A l les te lezen, rijp en groen is (dus) gevaarlijk
en het moet zeker gewaardeerd worden, wanneer er menschen gevonden worden, die inziende het nut van het lezen, maar vreezende
het gevaar er aan verbonden, eene gelegenheid openstellen voor het publiek, ruim voorzien van lectuur, die door bevoegde censuur
is goedgekeurd'.
Bestuurslid H . Mannaerts schreef in de
T.Crt.: '(Vanwege) het sterk dreigend gevaar
zijn wij gekant tegen het bezoeken der openbare bibliotheken door die Katholieken, die
gelet op hun leeftijd, kennis en ervaring, het
vermogen missen, om het goede boek van het
minder goede, van het gevaarlijke en van het
10

slechte en verderfelijke te onderscheiden'.
De bibliotheek was gevestigd bij boekhandelaar Antoon Bergmans Heuvelstraat 55. Men
had met Bergmans een contract afgesloten en
voor de respectabele som van / 63,— een
boekenkast gekocht waarin het boekenbezit
was ondergebracht. De bestuursleden hebben
een huishoudelijk reglement opgesteld, een
catalogus, waarvan we helaas geen exemplaar meer hebben, samengesteld en er is gediscussieerd over de uitleenduur. Ook hebben de bestuursleden zich persoonlijk belast
met het catelogiseren en het kaften van de
boeken!
De boekenkast bij Bergmans moet bestaansrecht gehad hebben, al heeft maar een zeer
klein deel van de 50.000 inwoners van de nog
steeds in belang toenemende textielstad gebruik gemaakt van de bibliotheek. Het lidmaatschap en het leengeld moet voor de
meeste inwoners te hoog zijn geweest. I n j u l i
1910 blijkt dat men de duurste leesbibliotheek van het land was. Ook omdat men over
steeds meer boeken gaat beschikken wordt
besloten tot een gevarieerde abonnementsprijs. Men kan nu lid worden voor ƒ 2,— per
jaar en 5 cent bijbetaling per boek, / 3,—
voor één boek zonder bijbetaling, / 4,—
voor twee of ƒ 5,— voor drie weken.
Wat de bestuurlijke kant van de bibliotheek
betreft, na een actieve beginperiode wordt er
drie jaar lang slechts twee keer vergaderd. De
abonnementsprijs,
een
geldlening van
ƒ 500,— en de wens een eigen gebouw te hebben zijn daarbij de belangrijkste onderwerpen. Wezenlijke veranderingen doen zich pas
voor in de tweede helft van 1912. Op de vergadering van 10 augustus van dat jaar wordt

KlÈüWa ïlLBURQSCÏi

R.K.LEESBIBIIOTHEK
..S". DIOMYSIDS."

GEOPEUD
HeuveMraai ISo 5
w a » ook catalogi YorkrHgbftar zijn.
HET BESTLUR.
Pe Bibliotheek ig geopend
alle werkdagen van Toormiddags 8 tot 'savonda 9
uur.

de heer M . Verhoeven, rector van het Cenakel, als nieuwe censor begroet. Kapelaan Van
lersel is tot pastoor van de Hoefstraat benoemd en kan de werkzaamheden daar niet
met het censorschap combineren.
Met de komst van dr. M . J . Verhoeven komt
de bibliotheek St. Dionysius in een stroomversnelling terecht. H i j stelt de subsidiekwestie aan de orde, op dat moment een actueel thema in de politiek. Het lijkt de rector
wenselijk om met het oog op eventuele subsidie in de toekomst wetenschappelijke werken
aan te schaffen. Het ligt immers niet in de bedoeling van de minister om roman-leesbibliotheken te steunen. Op een niet-genotuleerde
vergadering, die 14 september 1912 heeft
plaatsgevonden, blijkt het denkbeeld om een
leeszaal op te richten voor het eerst te zijn
aangekaart. Omdat verschillende bestuursleden toen afwezig waren, heeft men niet officieel vergaderd. In het najaar bedanken de
heren L . Goyaerts en P. Kerstens wegens
'uitstedigheid' als bestuurslid, terwijl ook
Ed. Janssen zich terugtrekt. Ter aanvulling
van het bestuur worden mr. P. Arts en Gabriël Eras uitgenodigd. Als derde nieuw bestuurslid haak men de journalist Jan de
Louw binnen. Deze De Louw werd vanwege
enkele artikelen over de R.K. leeszalen als
deskundige beschouwd op het gebied van de
leeszaalkwestie.
Het door de katholieke voormannen gekoesterde denkbeeld dat het katholieke
volksdeel bij politieke en maatschappelijke
gedachtenvorming of keuzes leiding behoeft,
speelt ook sterk mee bij de totstandkoming
van leeszalen. Katholieke politici waren aan-

vankelijk tegen subsidiëring van openbare
leeszalen. Die subsidies kwamen er toch, en
Jan de Louw (en hij niet alleen) is nu van mening dat de katholieken er maar gebruik van
moeten maken. In twee artikelen in De Maasbode geschreven in juni 1912 is hij van mening dat de minister van Binnenlandse Zaken
eventuele aanvragen van instellingen met een
bijzonder karakter zal honoreren. Juist voor
het zuiden, waar de bevolking in overgrote
meerderheid katholiek is, zijn leeszalen met
een bijzonder karakter onontbeerlijk.
Wenselijk
De in 1908 opgerichte Centrale Vereeniging
voor Openbare Leeszalen en Bibliotheken
was begin j u n i 1912 tot de conclusie gekomen
dat de nadruk van haar streven maar meer
moest liggen op de scheiding leeszaal versus
volksbibliotheek dan op openbaar versus r.k.
openbaar. De wenselijkheid van een bruikbare subsidieregeling en de politieke realiteit
(katholieke kamerleden) dwongen hiertoe,
hoewel velen het kenmerk 'openbaar' niet
aan godsdienstige of politieke gezindheid wilden koppelen.
De Louw nu ging het niet om het feit dat er
(mogelijk) subsidie beschikbaar was — al
was dat wel de aanleiding tot zijn schrijven
— maar om de noodzaak van goede leeszalen
voor het katholieke zuiden aan te tonen. De
katholieken moeten 'vooral zorgen... in Katholieke steden niet te laat te komen met
R.K. Leeszalen'. Mogelijk zijn er dan al
'neutrale' leeszalen opgericht, waartegen
men moet 'opwerken', aldus De Louw. H i j
acht de leeszalen en een 'eigen universiteit'

Afb. 8 Het begin van de
Heuvelstraat gezien vanaf de Markt. Rechts
boekhandel en handelsdrukkerij W. Bergmans
(foto omstreeks 1910).
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definitieve besHssing kon nemen. Dat besluit
valt op zaterdagavond 30 november 1912 in
een vergadering van het bestuur onder leiding
van J. Weijers gehouden in het café van Jos
Broeckx op de Markt.

Afb.
9 Advertentie uit
'Tilburgsch
adresboek'
in 1900.

Principebesluit

W.

BERGMANS,

HEUVELSTRAAT- TILBURO
OPGERICHT 1847.

MARKT-

Oudste en meest uitgebreide

Boek-

en jVIaziekhandel
te dezer stede,

in directe relatie nnet alle landen.

3Iiigazi.jii v a n
Kautoorbeuoodigdheden.
Bureau voor Abonucmenten en Advertentien, aan denzelfden
prijs als bij de Uitgevers.

H a n d e l s d f a k k e f i j ,
belangrijk uitgebpeid en ingerieht naar
de laatste eisehen.
Levering vlug, netjes en goedkoop.

waar de 'Roomsche wetenschap' kan bloeien, onontbeerlijk voor een 'hogere ontwikkeling'.
Het bij velen levende idee dat de talloze
volksbibliotheekjes in Brabant toch al de nodige kennis brengen, wordt door De Louw fel
bestreden. 'We moeten toch eens afzien van
al dat prullerige en half werk, dat als een begin mogelijk te waarderen vak, maar waarmee we wezenlijk niet kunnen volstaan'.
De Louw was niet de enige die de noodzaak
van leeszalen voor het zuiden (hij gebruikt in
zijn artikel Tilburg als voorbeeld) benadrukt.
Op tal van plaatsen werd door representanten van de katholieke burgerij aan hetzelfde
idee gewerkt. In 1913 is men zowel in T i l burg, Helmond als Eindhoven met de voorbereiding van een R.K. Openbare Leeszaal
bezig. Amersfoort was de eerste r.k. instelling, Tilburg de tweede. Helmond volgt met
St. Augustinus, in 1915 opent 's Hertogenbosch zijn leeszaal in huis 'De Lely', en wanneer Eindhoven in 1916 de poorten opent,
wordt dat de zevende r.k. openbare leeszaal.
In dat jaar werd ook de Bond van R.K.
Openbare Leeszalen opgericht, die zijn zetel
kreeg in het bisdom Den Bosch.
In Tilburg had men in het najaar van 1912
een nieuw bestuur samengesteld en lag het
idee om een leeszaal aan de bibliotheek toe te
voegen op tafel. Nu moest er vergaderd worden over de haalbaarheid alvorens men een
12

De vraag 'Wie heeft de bibliotheek in Tilburg
opgericht?' wordt aUijd beantwoord met
dokter Jan Weijers. Zoals we al gezien hebben, kan kapelaan Van lersel als initiatiefnemer voor de boekenuitleen worden beschouwd; Jan de Louw heeft de denkbeelden
over R.K. Leeszalen aangereikt en dr. M . J .
Verhoeven is degene die de mogelijke bezwaren tegen een leeszaal wegneemt. H i j is van
mening dat er voldoende belangstelling zal
bestaan voor een leeszaal. De grote afstanden
in Tilburg ziet hij ook niet als bezwaarlijk,
aangezien die voor het bioscoopbezoek ook
niet als bezwaar worden gezien. En oök eventuele inhoudelijke (wat moet er op de leestafel komen liggen?) en financiële problemen
acht hij oplosbaar. 'Met algemene stemmen
wordt besloten' in principe' de leeszaal te beginnen' Wanneer dit besluit eenmaal genomen is, is het aan voorzitter J. Weijers om
met zijn bestuursleden te zorgen dat de zaak
ook werkelijk van de grond komt.
Er worden commissies ingesteld die zich met
de voorbereiding gaan bezighouden. Men wil
nu vaart achter de plannen zetten. Vanaf dit
moment vergadert men vrijwel wekelijks en
worden de ontwikkelingen doorgesproken.
Op 4 december 1912 treedt men door middel
van een artikel van M . J . Verhoeven dat in de
NTC geplaatst wordt met het denkbeeld van
een openbare leeszaal naar buiten. H i j geeft
in het artikel aan waarom een leeszaal belangrijk is en wat ze de Tilburgers zal kunnen
bieden. De 'verheffing van het verstandelijk
niveau' waarin de volksbibliotheken niet
kunnen voorzien, zou zeker wanneer men
uitgaat van 'de katholieke opvatting der
menschenwaarde', kunnen leiden tot een
dichter bij elkaar brengen van de standen, zo
meent M . Verhoeven. Daarbij gaat hij uit
van de vooronderstelling 'dat het groote onderscheid der verschillende klassen meer berust op de tegenstelling van de ontwikkeling,
dan op de tegenstelling van het bezit'. Behalve dat men steun zocht door middel van het
kranteartikel, gaan enkele bestuursleden op
audiëntie bij het wereldlijk en geestelijk gezag.
Burgemeester G. Raupp staat sympathiek tegenover het plan, maar adviseert om geen
subsidie aan te vragen, omdat 'daardoor de
subsidieaanvrage der andersdenkenden direct
wordt uitgelokt'. Waarschijnlijk is dit een
van de redenen waarom J. de Louw er als
enige voor gepleit heeft om de letters r.k.

achterwege te laten. Als openbare leeszaal
met een katholieke inslag kon men met meer
grond een beroep doen op de subsidiekanalen.
Op het gebied van overheidsbemoeiing en
subsidiëring was Raupp overigens aanhanger
van het toen steeds meer achterhaalde principe van staatsonthouding. Deken J.B. Bots
stond zonder meer positief tegenover de
plannen.
Nog in december worden afspraken gemaakt
met W. Bergmans over de huur van de bovenwoning van zijn boekhandel. Er worden
bezoeken afgelegd aan de openbare leeszalen
te Amersfoort, Utrecht en Hilversum. Van
de r.k. instelling te Amersfoort, die ook nog
geopend moest worden, kreeg men te horen
dat de minister van Binnenlandse Zaken, de
heer Heemskerk, positief stond tegenover
een openbare maar toch confessionele leeszaal. De minister had benadrukt dat er wel
sprake moest zijn van een 'onpartijdige leeszaal'.
Er worden concept-statuten ontworpen, een
architect (de heer Boelaars) aangetrokken om
de bovenverdieping in te richten als leeszaal
en er wordt langdurig over de overname van
een leesportefeuille van de firma A . Bergmans vergaderd. Van de heer Stoop, bestuurslid van de Openbare Leeszaal in Dordrecht en lid van een commissie van toezicht
op de openbare leeszalen, verneemt men dat
de subsdieregeling toch weer anders is dan
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Afb. 10 Een fragment
Kit hel oudste notulenboek van de vereniging
St.
Dionysius.

Het standverschil bij de oprichting
'Naar aanleiding van de opmerking door
den H r . Willems in de vorige vergadering
gemaakt, omtrent het bezwaar der onderscheiden standen in deze gemeente en op
welke wijze men tot een goede oplossing
zou kunnen komen bracht de Voorzitter
het plan ter tafel om de leeszaal in twee
verschillende afdelingen te splitsen, naar
gelang de contributie die door abonnés
wordt betaald. Men vreesde echter hierdoor eenige wrijving te krijgen en zoodoende den bloei der stichting tegen te
werken. Het punt bleef verder onbesproken. Wel merkte de Eerw. Censor op dat
het bezwaar van standsverschil naar zijn
meening van geen beteekenenden invloed
zou zijn, daar men op andere plaatsen den
deftigen burger naast den handwerksman
in de leeszaal aantreft, terwijl deze
laatsten toch steeds genegen zijn een geïsoleerd tafeltje op te zoeken.'
Bron: Notulenboek bestuursvergaderingen, 14 december 1912

men gedacht had. Volgens de heer Stoop subsidieert het Rijk een bedrag ter grootte van
éénderde van het totaal aan contributies en
gemeentesubsidie. Vanuit die optiek wordt
het verkrijgen van een gemeentelijke subsidie
steeds belangrijker. Voorlopig worden de
eerste uitgaven gedekt door een lening van
/ 2.000 die het bestuurslid Gabriël Eras aanbiedt.
In de personele sfeer worden de dames Bergmans als medewerkster aangetrokken. Behalve 'een paar honderd guldens' krijgen de dames het pand waarin de leeszaal gevestigd
wordt als woning in gebruik. De heer De
Louw werd benoemd tot conservator en hem
werd verzocht 'zooveel zijn tijd zulks toelaat
tegen een gratificatie in de leeszaal aanwezig
te zijn'. Met name gold dit voor de eerste
maanden, zodat de dames Bergmans ingewerkt konden worden.
De statuten zijn inmiddels voor koninklijke
en bisschoppelijke goedkeuring verzonden.
Bij Koninklijk Besluit gepubliceerd in Staatsblad nr. 71 verkrijgt men op 17 februari 1913
goedkeuring van de vereniging. 'Het doel der
vereeniging is de geestelijke ontwikkeling der
ingezetenen van Tilburg te bevorderen, overeenkomstig de Katholieke beginselen', zo
luidt artikel 2 van de statuten. Het roomskatholieke en openbare weet de op 11 december 1912 officieel opgerichte vereniging te
combineren door in artikel 3 onderscheid te
maken tussen gewone leden en leden-abon13

der voorgedaan met betrekking tot de vakorganisaties voor katholieke arbeiders. In het
Katholiek Sociaal Weekblad werd kritiek geleverd op deze defensieve houding. S.J. Robhsch schrijft daarin in 1913: 'Men zoekt
zijn kracht in het sputteren tegen de neutrale,
openbare leeszalen'.
Waar men in Tilburg enerzijds ook spreekt
over het belang van een leeszaal voor de
volksontwikkeling, worden anderzijds meerdere bewijzen geleverd voor de doelstelling
dat men vanuit defensief oogpunt tot de
oprichting van een r . k . leeszaal is overgegaan.
Redevoering

Afb.

11 Dr. Joannes Ge-

rardus Maria
(1882-1917).

Weijers

nees. 'Gewone leden zijn R.K. personen, die
den leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, be2ijn de statuten te onderteekenen en in
eene daartoe belegde vergadering met minstens Vi der uitgebrachte stemmen zijn aangenomen.' 'Leden abonnés kunnen zijn personen van iedere godsdienstige gezindte die
jaarlijks eene door de algemeene vergadering
vast te stellen contributie betalen.'
I n een begeleidende brief bij de statuten aan
mgr. W . van de Ven, bisschop van 's-Hertogenbosch, licht het bestuur nog eens toe
waarom ze tot oprichting van de leeszaal is
overgegaan. Men wil 'gemakkelijker ernstige
lectuur ingang doen vinden'. De goedkeuring
van 'Amersfoort' was een reden om een 'dergelijke leeszaal' i n Tilburg te bespoedigen.
'Anderzijds meende het bestuur het oprichten eener neutrale leeszaal hier ter stede te
moeten voorkomen'.
Wanneer we met name deze laatste passage in
een breder kader plaatsen, dan komen we
(nogmaals) terecht bij de discussie over de
noodzaak van r . k . leeszalen. Omstreeks 1910
leefde in katholieke kring het denkbeeld dat
katholieke leeszalen alleen daar noodzakelijk
waren waar reeds algemene o f neutrale
bestonden. I n 1909 wordt dat nog met zoveel
woorden betoogd door rector A . G . van de
Berg op de Haarlemse Katholiekendag. Eenzelfde discussie had zich een tiental jaren eer14

Mogen de achterliggende motieven dan niet
louter sociaal-pedagogisch geweest zijn, de
inzet van de bestuursleden van het eerste uur
was er niet minder om.
Men was tot de slotsom gekomen dat de opening vooraf diende te worden gegaan door
een propaganda-avond en een advertentiecampagne. Tot wat we — anno 1988 — het
PR-beleid zouden noemen, behoorden ook
enkele inleidingen die dr. Verhoeven verzorgde, onder meer bij de jaarvergadering van de
vereniging 'Tilburg Vooruit' (een soort voorloper van de V V V ) . Daarnaast schreef de
censor nog enkele artikelen voor de N T C ,
waarin hij het belang van het lezen, de ontwikkeling van de geest en het nut van een
leeszaal aangeeft. I n algemene bewoording
werd i n die stukken ook duidelijk gemaakt
welke literatuur men in de leeszaal zou kunnen aantreffen.
Wanneer we de pers uit die dagen mogen geloven, is de propaganda-avond die op 23 februari in de zaal van de Nieuwe Koninklijke
Harmonie werd gehouden een groot succes
geworden. De laatste twijfel aan de noodzaak van een leeszaal voor Tilburg moet toen
weggenomen zijn. Voor deze avond had
men, nadat enkele namen de revue gepasseerd waren, besloten pater Borromaeus de
Greeve als spreker uit te nodigen. De pater
bestond bekend als volksredenaar en wist de
volle zaal te boeien met een rede getiteld 'Het
gevaar der oogen'. Wie zien kon en lezen
kon, kon ook allerlei verderfelijke zaken onder ogen krijgen. Uit de redevoering en de
publiciteit eromheen krijgen we een eerste i n druk van de lectuur (de pater spreekt van
'pornografie') die voor de Tilburgse katholiek i n die dagen zo bedreigend werd geacht.
Het blijkt niet alleen te gaan om socialistische bladen en straatromans. De noodzaak
van een r . k . openbare leeszaal wordt onderstreept met het verwijzen naar 'schadelijke' schrijvers als Couperus en Multatuli en
'kwade' boeken als die van Voltaire, J.J.
Rousseau en Emile Zola.

'Tilburg is heden een groot eind
vooruitgegaan'. De opening
Op 3 maart 1913 was men dan zover. De Roomsch-Katholieke Openbare Leeszaal 'Sint Dionysius' te Tilburg opende haar leeszaal en ging daarmee behoren tot het toen nog selecte gezelschap van bibliotheken in Nederland die als volwaardig werden beschouwd.
Het grootste Tilburgse dagblad, de 'Nieuwe Tilburgsche Courant', laat op maandag 3 maart
aan zijn lezers weten: 'De ontwikkeling van de stad, die veel te uitsluitend in materiele richting
ging, is heden een flinken stap den intellectueelen kant uitgegaan'. In een commentariërend
artikel op de voorpagina schrijft de krant (Mr. A . H . A . Arts) hoe belangrijk deze ontwikkeling
voor Tilburg is.
Tilburg is in 1913 een gemeente die qua inwonertal — het was de grootste stad van Brabant — al tot de grotere steden van Nederland behoorde. De 54.000 inwoners waren
echter dermate over het grondgebied verspreid dat van een echte grote stad geen sprake was. Er was een concentratie van de bebouwing en bewoning in het centrum (het
gebied Heuvel-Heuvelstraat-Markt) en de
oorspronkelijke 'heerdgangen' waren door
verbindingswegen met bebouwing aan elkaar
gegroeid. Er waren echter nog vele 'open'
terreinen ook in het centrum van de stad. Bepalend voor het aanzien van de stad waren
vooral de vele fabrieken en werkplaatsen.
Naast ruim 52.000 katholieken telde Tilburg
ongeveer 1100 Nederlands- hervormden, een
150 tal gereformeerden en 130 Israëlieten.
Daarnaast waren er nog een tiental kleinere

kerkgenootschappen, terwijl slechts 75 inwoners als onkerkelijk te boek stonden.
De katholieke dorpsachtige gemeenschap
kende een relatief hoog geboortencijfer, dat
sinds de eeuwwisseling weliswaar wat terugliep, maar dat nog steeds het hoogste was van
de vijftien grootste gemeenten in Nederland.
Ook de zuigelingensterfte was groot. Bijna
één op de zeven levend geborenen haalde het
eerste levensjaar niet. Het zegt iets over de
gezondheidssituatie in de stad. Op het gebied
van volksgezondheid en volkshuisvesting was
de situatie in Tilburg slechter dan in vergelijkbare steden. Pas na de Eerste Wereldoorlog zou hier verandering in komen. Drankmisbruik was een wijdverbreid probleem.
Het gemeenteverslag van 1913 meent zelfs
dat het de hoofdoorzaak is van de in Tilburg
voorkomende armoede.

Afb. 12 De leeszaal in de
Langestraat ten tijde van
de opening. Op de achtergrond de censor Dr.
M.J.
Verhoeven.
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AJb. 13 Het leeszaalbestuur in feestvergadering bijeen omstreeks
1913. V.l.n.r. secretaris
Jan Brouwers jr., voorzitter Dr. J. Weijers,
censor Dr. M.J. Verhoeven, P.J. Willems, Jan
de Louw, Mr. P.M.
Arts, oud-censor pastoor
J. van lersel, Gabriel Eras (wrschl.) en penningmeester H.A. Mannaerts.

De liefdadigheid tierde wehg in de stad. Er
waren talloze organisaties waar de armen en
een groot deel van de arbeidende bevolking
mee te maken kregen: gestichten, Vincentiusvereniging, armbestuur, armenscholen. Men
was de fase van bedeling nog nauwelijks
voorbij. Verheffing en bevoogding stonden
voorop, emancipatie van de volksklasse werd
slechts door een enkeling nagestreefd. Op politiek gebied was er nog censuskiesrecht,
waardoor slechts ongeveer 10% van de bevolking aan de besluitvorming mocht deelnemen. De raad bestond nog voor een flink deel
uit notabelen.
Tilburg was vooral een werkstad, een kenmerk dat het nog enkele decennia zou dragen
en dat sterk bepalend is geweest voor tal van
sociale en culturele ontwikkelingen. Dominerend waren de wollenstoffenfabrieken, waarvan er 42 waren met zo'n 5000 arbeidsplaatsen. Daarnaast waren de overige textiel, de
bouwsector, de leer- en schoenenindustrie, de
metaal en de spoorwegen (werkplaats, station, wegonderhoud) van belang.
Het culturele leven in de ruimste zin van het
woord bestond uit kerkbezoek, sport (vele
schuttersgilden, een enkele wielerkoers en
voetbal), een langstrekkend circus of de kermis, een bioscoop en voor een enkeling de he-
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dertafel, een fanfare en niet te vergeten voor
de bovenlaag de sociëteit. Voor niet weinigen
waren het cafébezoek en een zondagse wandeling het hoofdvermaak.
Van een intellectueel klimaat was in de nijvere industriestad, waar lang en hard gewerkt
moest worden, nog geen sprake. Weliswaar
was naast de Rijks-HBS het Oldulphuslyceum al gesticht en bestonden ook de R.K.
Leergangen al. Het aantal studenten aan deze
instellingen was nog zeer beperkt. Wat de arbeidersklasse betreft — het gros van de bevolking — was slechts een enkeling betrokken bij culturele of politieke ontwikkehngen.
Antoine Arts van de NTC zag scherp dat de
economische ontwikkeling te veel domineerde en dat de culturele en intellectuele ontplooiing daarbij achterbleef. De Louw had
dus gelijk als hij meende dat Tilburg de impuls van een leeszaal kon gebruiken, al was
die in eerste instantie niet bedoeld voor de
volksmassa.
In het hierboven geschetste Tilburg van voor
Wereldoorlog I verrichtte mgr. Bots, deken
van Tilburg, de inzegening van de leeszaal.
'Tilburg wordt een grootsteedsche stad', zei
de deken bij die gelegenheid. ' W i j kunnen
niet elke vooruitgang goedkeuren, maar een

kenkasten langs de wanden, de couranten en
illustraties op de Leestafels, de tijdschriften
in de daarvoor aangebrachte schappen.
Prachtige encyclopedieën, standaardwerken
op rechtskundig, letterkundig, geschiedkundig, philosophisch, sociaal en ook technisch
gebied geven aan iedereen, die in de rustige,
zeer intiem ingerichte leeszalen zijn kennis
wil vermeerderen of wetenswaardigheden wil
opdoen, gelegenheid te vinden wat hij zoekt.'

Afb. 14
CR.CM.
Raupp,
burgemeester
van Tilburg van 1907 tot
1915.

Het leeszaaltje in 1914

werk als dit zullen wij steunen, omdat het alle
lof en waardeering verdient.' Het verslag in
de NTC vervolgt dan: 'Spreker dankt het bestuur voor hunne moeiten en zorgen in deze
en filiciteert de leden van harte met de opening, 't Ziet er keurig en aanlokkelijk uit, en
zonder twijfel zal van de leeszaal een ruim gebruik gemaakt worden en daardoor zal ze
groeien en bloeien.'
Vervolgens wordt het woord gegeven aan
burgemeester Raupp, die als vertegenwoordiger van het wereldlijk gezag de officiële opening mag verrichten. Tilburgs eerste burger
erkent het nut van de leeszaal en spreekt de
hoop uit dat het bezoek zich niet zal beperken tot het inzien van kranten en romans.
'Met den hartgrondigen wensch, dat deze inrichting onder Gods zegen mogen groeien en
bloeien, verklaart spr(eker) de leeszaal voor
geopend.'
Volgens de kranten waren onder de aanwezigen pastoors van verscheidene parochies
(mgr. J.P. van Gennip, pastoor J. van Gelder, pastoor J . F . M . Sanders), kapelaan L .
Poell, het kamerhd A . H . A . Arts en de
Provinciale-Statenleden H . Eras, B. M u t saerts en A . C . B . Arts. Ter afsluiting van het
officiële gedeelte dronken de heren een erewijn, waarna men de zaal bezichtigde. Hoe
zag die leeszaal er uit. Ook hierover laten we
de ooggetuigenverslaggever van de krant aan
het woord.
'De stoutste verwachtingen worden bij het
binnentreden der twee keurig gemeubileerde
zalen overtroffen. Wie weet dat alle begin
moeilijk is en dat boeken en periodieken
enorm veel geld kosten zal verbaasd staan
over hetgeen nu reeds aanwezig is in de boe-

Ik zeg: Leeszaaltje, niet om u een verkleinwoord van leeszaal te geven, maar
omdat het zoo echt-gezellig is. Heel bescheiden, in de stille Langestraat, ' n gewone huisingang, trappen op, staat het
zaaltje daar. Maar ben je er binnen dan is
alles intimiteit, gezelligheid, bijna huiselijkheid. Groote studeerkamers kunnen er
niet prettiger uitzien. Je zit in een soort
huiskamer-leuningstoel, aan groene tafels; vóór je, in keurige krantenhouders
de meeste groote en plaatselijke bladen,
tijdschriften, illustraties, zoowel binnenlandsche als buitenlandsche. Voor oorlogszuchtigen hangen aan de wanden
groote duidelijke kaarten der oorlogstooneelen, waarop ze de bewegingen en standen der legers kunnen nagaan. Het voornaamste, het meest aantrekkelijke van de
leeszaal vergat ik te melden. Aan de leeszaal is verbonden een bibliotheek van eenige duizenden boeken. Voor me ligt een
katalogus alleen van de afdeeling Ned.
Letterkunde. De modernste bibliotheek
kan niet beter voorzien zijn dan deze. De
grootste en belangrijkste werken vond ik
erin, evengoed uit 't buiten- als eigen
land. Voor studie is hier eveneens uitstekend gelegenheid. Welke tak der studie ge
ook neemt, ge zult hoogst zelden teleurgesteld worden, als ge naar een of ander
boek zoekt of vraagt. De bibliothecarissen zijn steeds gereed u te helpen.
Van 's morgens 10 uur tot 's avonds 10
uur staat de deur voor ieder open. Men
bedenke, dat een lees- en studievertrek
geen conversatievertrek is. De R.K. Leeszaal is er niet om militairen een 'avond
onderdak' te brengen, maar om hen in de
gelegenheid te stellen hun tijd nuttig en
ontwikkelend te besteden. Aan studeerende menschen kan ik ten zeerste een bezoek
aanraden.
Bron: Uit een ingezonden brief van een
militair verschenen in de Nieuwe Tilburgsche Courant 24 december 1914
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De leeszaal in de Langestraat
Wie de gescliiedenis van liet ontstaan van openbare leeszalen in Nederland bestudeert, komt
een aantal gemeenschappelijke problemen tegen.
Men kan ze als volgt samenvatten: het zoeken naar geschikte huisvesting, het verkrijgen van
deskundig personeel en het rondkrijgen van de financiering of, beter gezegd, de strijd om subsidies. Ook de Tilburgse R . K . Openbare Leeszaal, zoals de bibliotheek naar haar voornaamste
taak lange tijd genoemd zou worden, kreeg met deze problemen te maken. In het eerste decennium van haar bestaan waren er bovendien allerlei sociale ontwikkelingen in de stad, de oorlogssituatie had haar invloed en men werd geconfronteerd met de dood van de nog jonge voorzitter Jan Weijers.

Afb. 15 De leeszaal boven boekhandel W.
Bergmans op de hoek
Markt-Langestraat
omstreeks 1913.

Aanvankelijk zag men geen problemen in de
personele sfeer. De heer De Louw zou de dames Bergmans inwerken, zodat deze zich
konden bezighouden met de dagelijkse gang
van zaken in de leeszaal. H u n taak bestond in
het houden van toezicht in de leeszaal, het regelen van de uitleningen en het verrichten van
de zogenoemde 'conciërge'-werkzaamheden.
Daarnaast had men nog een losse medewerker in dienst, die zich onder meer met het bezorgen van de leesportefeuille bezighield.
Een gesalarieerde bibliothecaris was er nog
niet. Dit werk werd door het bestuurslid P.J.

Willems verricht. Ook de heren De Louw en
censor Verhoeven verrichtten taken die bij de
dagelijkse leiding van de leeszaal horen.
In 1917 bestaat hierover blijkbaar onduidelijkheid. Omdat de censor ook de dagelijkse
zorg voor de bibliotheek opgedragen kreeg,
werd hij ook als bibliothecaris betheid. De
bestuursfunctie bibliothecaris die door W i l lems was vervuld, vervalt hiermee. De heer
Willems verklaart zich hiermee akkoord,
maar blijkt zich de volgende bestuursvergadering als bestuurslid te hebben teruggetrokken. Pas in 1921 wordt Verhoeven als gesalarieerd bibliothecaris aangesteld met mej.
Schijns als assistente. Jeanne Schijns wordt
vervolgens naar de opleiding bij mevr. Daniels in Nijmegen gestuurd, 'ten einde zich aldaar in het Bibliotheekwezen in te werken'.
Zij zou de eerste opgeleide beroepskracht
worden in Tilburg. De dames Bergmans zijn
dan ook nog steeds in dienst. Als los personeel heeft men een besteller en een schoonmaker. De aanstelling van Verhoeven als gedeeltelijk betaalde kracht zou overigens niet
van lange duur zijn.
Ontwikkeling
Voordat we ons met de beide andere kwesties
gaan bezighouden, is het nodig om eerst te
kijken hoe de leeszaal zich in de periode
1913-1922 ontwikkelde. Hoewel men op alle
mogelijke manieren de onvolmaaktheid ervan inzag, heeft men in de beginjaren toch
gepoogd een statistiek van de bezoekersaantallen aan te leggen. De opmerking dat velen
de zaal bezoeken zonder het register te tekenen laat al zien dat aan de opgetekende cijfers niet te veel waarde moet worden toegekend. In de eerste jaren bezochten jaarlijks
zo'n 7500 bezoekers de leeszaal. Dat aantal
loopt in 1915 en 1916 op tot ruim 11.500 en
in 1917 en 1918 tot ongeveer 17.000. Uiteindelijk noteert men in 1921 ruim 25.000 bezoeken aan de leeszaal. Het aantal vrouwen
is maximaal 20%, zo blijkt uit deze cijfers.
Wat betreft het ledenaantal, de uitleningen
en het boekenbezit, deze zijn overgenomen
uit de jaarverslagen en samengebracht in een
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Afb. 16 Eén van de eerste catalogi (1914).

overzicht op pagina's 63 en 64 van dit boekje. Het ledental nam geleidelijk aan toe en
had zich aan het einde van de periode-Langestraat verdubbeld. Het aantal uitleningen
verdrievoudigde en de omvang van de collectie nam van 2100 werken toe tot ongeveer
7000. Veel aanwinsten werden verkregen
door schenkingen zowel van particulieren als
overheidsinstellingen. De catalogus uit mei
1914 laat zien over welke werken men in die
jaren beschikte. De catalogus letterkunde,
waarvan een exemplaar bewaard is gebleven,
telde zo'n 750 titels, waarbij bedacht moet
worden dat men elk deel van een seriewerk o f
elke jaargang van een tijdschrift van een
apart nummer voorzag. Pas met de komst
van de professionele kracht komt daar verandering in.

Catalogus
R, K. OPENBARE LEESZAAL
EN L E t S B I B U O T H E E K ,
TILBfURG

Langestraat.

AfdeeüDg; LETTERKUNDE.
Letterkundige Geschiedenisi

Voorbehouden
Met had 16 tijdschriften in de collectie, waaronder 'De Kathohek', 'de Katholieke I l lustratie', 'de Katholieke Gids', 'de Nieuwe
Taalgids', ' L a France Illustrée' en 'Boekenschouw'. De afdeling Letterkunde bevatte
romans van J.A. Alberdingh T h i j m , H . Conscience, Charles Dickens, Guido Gezelle,
Karl May en Justus van Maurik. Werken die
onder voorbehoud werden uitgeleend, wat
wilde zeggen dat ze schriftelijk moesten worden aangevraagd, waren onder meer: Eline
Vere van Louis Couperus, de werken van H .
Ibsen, Verzen van Willem Kloos, de Max Havelaar van Multatuli en de Vlaschaard van
Stijn Streuvels. Hendrik Conscience (de
Leeuw van Vlaenderen, verplichte lectuur op
de lagere school) en Charles Dickens waren
de toppers in de collectie, slechts overtroffen
door een schrijver genaamd Melati van Java,
die met maar liefst 28 nummers vertegenwoordigd was.
Hoezeer de leeszaal ook in omvang toenam,
men bereikte met het aantal ingeschreven lezers slechts één procent van de Tilburgse bevolking. In de bestuursvergaderingen werd
meermalen opgemerkt dat de arbeiders in
verhouding tot de andere standen veel te weinig gebruik maakten van de leeszaal. In 1919
wil men maatregelen gaan nemen.
Vanwege het ruimtegebrek, zo zegt het bestuur, had men het bezoek aan de leeszaal
niet al te zeer aangemoedigd, maar nu men
de beschikking zou krijgen over een beter gebouw, lag het op de weg van de leeszaal om
'het bezoek intensief te propageeren onder de
groote volksmassa'. Men wilde contact opnemen met de grote arbeidersorganisaties 'die
in deze de leiding kunnen geven'. Omdat het
bestuur aangevuld moet worden, wordt Jos
Horvers, voorzitter van de R . K . Werkliedenvereniging, aangezocht als bestuurslid. Men
zocht ook een vertegenwoordigster van de

Kritiek, Gedichten, Romans,
Novellen en Diversen. -

R.K. Vrouwenbond: 'Ook de vrouwenbeweging moest naar het oordeel van ons bestuur
zich meer met het leeszaalvraagstuk en het
bijbrengen van algemeene ontwikkeling gaan
bezig houden'. I n de zomer van 1919 neemt
mevr. F. Mutsaerts-Bijvoet zitting in het bestuur.
Het is niet onwaarschijnlijk dat zich hier de
invloed van de tijd doet gelden. Het tot dan
toe betrekkelijk elitaire gezelschap (notaris,
arts, jurist, fabrikant) gaat voor het eerst
buiten de eigen kring van notabelen steun
zoeken. Het idee van de leeszaal voor de
'meer ontwikkelden' wordt nu verlaten. Het
zijn dan ook roerige jaren. De eerste wereldoorlog bracht duizenden militairen naar Tilburg, waarvan er vele geheel andere maatschappelijke opvattingen hadden dan tot op
dat moment gebruikelijk was in Tilburg. De
mihtairen kwamen uiteraard ook in de leeszaal, zoals een ooggetuige ons vertelt. Daarnaast was er in augustus 1914 een Lees-,
Schrijf- en Conversatiecomité samengesteld
om de 'jongens' 'aangename en nuttige' ontspanning te bieden. In dit comité, dat 'goede'
(dus katholieke) lectuur onder de militairen
gaat verspreiden, zit onder meer Jan Weijers.
Voor dit doel worden aparte ruimtes in de
stad ingericht.
De periode van de eerste wereldoorlog bracht
ook revoluties in Rusland en Duitsland, een
sterker wordende roep om een achturenarbeidsdag in Nederland, de kieswet van
1917, waardoor het stelsel van de evenredige
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Afb.

17 Interieur

Langestraat

67.

leeszaal

vertegenwoordiging werd ingevoerd (en mannelijke arbeiders voor het eerst massaal naar
de stembus mochten; vrouwen overigens nog
niet!) en voor het eerst in de geschiedenis was
er in Tilburg een grote staking in de textielindustrie. De gemeenteraadsverkiezing van
1919 veroorzaakten een schrikreactie bij de
katholieke burgerij. Naast één liberaal werden maar liefst zeven socialisten in de raad
van Tilburg gekozen, hetgeen de katholieke
pers tot de verbijsterende en de conclusie
bracht dat een paar duizend katholieke arbeiders bij hun eerste gang naar de stembus socialistisch gestemd moesten hebben. Als vertegenwoordiger van de arbeidende bevolking
wordt Jos Horvers, die ook gemeenteraadslid
was (voor de katholieke groepering), bij het
bestuur van de R.K. Openbare Leeszaal betrokken.
Inmiddels was men onder tragische omstandigheden ook van voorzitter gewisseld. Op 20
juli 1917 was de 34-jarige neus-, keel- en oorarts Jan Weijers na een korte ziekte plotseling overleden. Het bestuur wil aanvankelijk
Henri Weijers tot het voorzitterschap bewegen. Uiteindelijk vindt men dr. T h . Verhoeven, eveneens een arts, bereid om voorzitter
van de vereniging te worden. Voor een compleet overzicht van de bestuursmutaties die
zich in de 75-jarige geschiedenis van de bibliotheek hebben voorgedaan, wordt verwezen
naar het overzicht op p. 65.
Eveneens in 1917 was de R.K. Openbare
Leeszaal gedwongen te verhuizen naar een
ander pand. A l in 1916 wordt in de bestuursvergaderingen over een eigen gebouw gesproken. Men onderzoekt daarbij een aantal mogelijkheden in de stad. Een concreet geval
was het gebouw van de Gildenbond in de
Tuinstraat. Men vond dat dit gebouw (dat
anno 1988 nog steeds bestaat) een geringe
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aantrekkingskracht uitoefende en dat het
'front' een 'onaesthetisch aanzien' had. Er
zou te veel aan verbouwd moeten worden. De
bezwaren doen, zeker gezien de latere verbouwingen in de Willem Il-straat, niet erg
reëel aan. Het lijkt erop dat het hoofdprobleem de koppehng aan de r.k. vakbeweging
was. Men was eigenlijk nog steeds leeszaal
voor de 'gegoede stand', ook al had iedereen
toegang. In 1917 wordt nog gesproken over
een pand op de hoek Noordstraat — Stationsstraat, een door de Hanze (de middenstandsvereniging) op te richten gebouw
aan de Willem Il-straat en een samen met het
blad Roomsch Leven aan te kopen pand aan
de Markt. In het najaar van 1917 blijkt dat
geen van de plannen in een definitief stadium
is gekomen.
Men is dan inmiddels geconfronteerd met het
feit dat de heer A . Bergmans de ruimte boven
boekhandel W. Bergmans zelf in gebruik wil
nemen. Bergmans stelt voor het bovenhuis te
ruilen met zijn eigen woning aan de Langestraat 57. Met tegenzin gaat het bestuur akkoord, ook al vindt men de ruimte niet echt
geschikt.
Eigen gebouw
Op 16 februari 1918 — men zit dan enkele
maanden in de Langestraat 57 — komt het
pand Willem Il-straat 23 in de vergadering
ter sprake. 'De heer Mannaerts was er van
overtuigd dat de Leeszaal toch eindelijk eens
een gebouw moest hebben waarover naar
vrije keuze kon worden beschikt. Waar de
gelegenheid zich thans voordeed, dat de lang
besproken plannen tot werkelijkheid konden
worden was men algemeen van gevoelen nu
niet langer meer te moeten wachten. Toch
moest de stichting van een groot leeszaalgebouw met behulp der Gemeente o f anderszins er niet door worden belemmerd en daarom verklaarden de heeren Eras en Mannaerts
zich bereid bedoeld perceel op hun naam
voor de Leeszaal te koopen.' 'Met dit besluit
werd de eerste stap gezet tot stichting van een
eigen Leeszaalgebouw.'
Ondertussen was de leeszaal nog steeds in de
te kleine ruimte aan de Langestraat gevestigd. Men had daar ook problemen met de
hoge kosten van verlichting en verwarming.
Bovendien werd de leeszaal in het najaar van
1918 ook nog getroffen door een tijdelijke
sluiting van ongeveer zes weken ten gevolge
van de Spaanse griep. Deze epidemie kostte
ruim 300 Tilburgers het leven, waarvan er
165 rechtstreeks door de griep stierven. Om
het besmettingsgevaar enigszins tegen te gaan
werden scholen en openbare gebouwen gesloten.
De gedachte van het bestuur om het gebouw
in de Willem Il-straat per 1 mei 1919 te kun-

nen betrekken werd al spoedig achterhaald
door de werkelijkheid. Na een grondige verbouwing zou het pand als definitieve huisvesting kunnen dienen. Daarvoor was het
noodzakelijk dat niet G. Eras en H . Mannaerts maar de Vereniging St. Dionysius de
eigenaar van het gebouw zou worden. Financiering van deze transactie via een lening was
vanwege de zware lasten, die het kopen van
boeken onmogelijk zou maken, uitgesloten.
Algemeen is men van mening dat de gemeente het kapitaal — gedacht werd aan ongeveer
ƒ 50.000 — zou moeten fourneren. Als argumentatie gebruikt men onder meer het belang
van een goede leeszaal voor de volksontwikkeling en de invoering van de achturendag
waardoor de massa gelegenheid zou krijgen
tot zelfstudie en ontwikkeling. Bovendien wil
men de gemeente wijzen op wat andere gemeentebesturen in dezen doen o f al gedaan
hadden.
Op 20 februari 1920 besluit de raad het herenhuis aan de Willem ll-straat aan te kopen
en te doen verbouwen tot openbare leesbibhotheek. Men raamde de kosten van de verbouwing toen op / 37.000. Het bestuur van
de Leeszaal en de directie van Publieke Werken blijken echter van mening te verschillen
over de bouwplannen. Wanneer men overeenstemming heeft bereikt, is het inmiddels
najaar 1920. In de raadsvergadering van 8
december doen B & W het voorstel aan de
raad om voor aankoop en verbouwing
ƒ 74.000 uit te trekken. De verbouwing gaat
in totaal / 38.000 kosten. Daarnaast trekt
men / 1.000 uit voor de tekeningen, en het
toezicht, ƒ 2.000 voor kachels en schoorstenen en / 10.000 voor de inrichting (meubelen). In 1921 wordt het werk gegund aan aannemer H . A . Aarts uit Tilburg. In 1922 kan
men het gebouw gaan betrekken, het derde in
de nog jonge geschiedenis van de leeszaal.
Subsidie
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Op 15 maart 1922 vindt de bestuursvergadering voor het eerst plaats in de zogeheten D i rectiekamer van het nieuwe leeszaalgebouw.
De opening van het nieuwe gebouw heeft
men vastgesteld op 30 maart. De verhuizing
gaat anders dan anno 1988 het geval zou zijn.
Zo bepaalde het bestuur dat na 11 maart geen
boeken meer mochten worden uitgeleend en
dat 15 maart alle in omloop zijnde boeken
moesten zijn ingeleverd. De leeszaal werd
vervolgens vanaf die datum tot de opening
gesloten, terwijl het uitleenbureau tot 22
april gesloten bleef. In de tussentijd kon, ondanks de verhuizing, een tijdelijk aangestelde
boekbinder (loon / 34,65 per week) de nodige
werkzaamheden verrichten.
Niet zonder moeite was het leeszaalbestuur er
tussen 1913 en 1922 in geslaagd de huis-

vestingsperikelen en het personeelsprobleem
op te lossen. Heel wat lastiger was het in de
beginjaren om de gewenste subsidie van de
gemeente te krijgen. Omdat de jaarrekening
en begrotingen van het eerste decenium van
de leeszaal ontbreken, is het niet mogelijk
een duidelijk beeld te geven van inkomsten
en uitgaven. Voor 1913 weten we dat de totaalbedragen respectievelijk ƒ 3.339,43 en
ƒ 4.378,72 waren. Bij de inkomsten is de lening van ƒ 2.000 meegerekend, terwijl aan de
uitgavenkant de inrichting van het pand Langestraat 67 staat. Men bleef dus met een tekort van ruim duizend gulden zitten. Het l i j ken anno 1988 kleine bedragen, maar men
moet bedenken dat lonen rond de ƒ 20 per
week al vrij royaal waren.
Het leeszaalbestuur dient in j u l i 1913 een verzoek om subsidie in bij de gemeenteraad.
Achterliggende bedoeling is om zo ook in
aanmerking te komen voor rijkssubsidie. Deze rijkssubsidieregeling was gekoppeld aan
het bedrag dat door contributies en gemeentebijdragen werd opgebracht. Pas in 1914 komen B & W met een voorstel in de raad. De
subsidieregeling van het Rijk (die in 1915 zou
veranderen), de voorwaarden die B & W aan
de leeszaal willen stellen (o.a. inkomsten van
particulieren moeten minstens ƒ 1.000 zijn.
Rijk moet meesubsidiëren) gevoegd bij de
discussie over de wenselijkheid van ƒ 500
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voor een bibliothecaris, veroorzaken een verwarrende discussie in de raad. Het voorstel
afkomstig van Jan van Rijzewijk, om de gevraagde / 1.500 te verlenen wordt verworpen. Aardig is het om te zien dat de raadsleden P . M . Arts, F . N . Mannaerts en P.J.J.C.
Brouwers tot de negen voorstemmers behoren. Lokale politiek was soms ook familiepolitiek.
Het voorstel van B & W om 75% van het bedrag aan contributies en bijdragen van verenigingen beschikbaar te stellen met een maximum van ƒ 1.200 haak het wel. Op basis
hiervan en van de onzekerheid over de rijkssubsidie dreigt er na nog geen twee jaar leeszaal, eind 1914 een flink tekort te ontstaan.
Het jaarverslag over 1914 maakt melding van
een schuldenlast van ongeveer ƒ 3.000. Van
het Rijk had men toch nog 900 gulden ontvangen, de gemeente gedroeg (75% van de
contributie: ƒ 1.053 = ) ƒ 789,75 bij. Tot 1918
blijft men met een jaarlijkse schuldenlast van
ongeveer 2100 gulden zitten. De rijkssubsidie
is van ƒ 900 naar ƒ 1.200 gestegen, maar de
gemeente blijft vasthouden aan 75% van de
contributie en particuhere bijdragen. In 1917
valt de berekening zodanig uit dat men de
1200 gulden te boven zou gaan, reden waarom men voor 1918 herziening van de norm
vraagt. De raad, die het belang van de leeszaal steeds meer gaat inzien (zoals al betoogd
gingen in 1918 op sociaal gebied plotseling
vele ogen open) gaat hiermee akkoord.
Er wordt zelfs gesproken over de omzetting
van de leeszaal in een stadsbibliotheek. Het is
het raadslid Kusters dat hiervoor pleit. Dr.
G . M . Kusters ziet de bloeiende industrie en
de oprichting van een katholieke universiteit,
waarvoor Tilburg zich sterk zou moeten ma22

ken, als de redenen die tot een stadsleeszaal
dwingen. Als voordeel ziet hij het feit dat een
door de gemeente gefinancierde bibliotheek
haar huurgelden aan uitbreiding van het boekenbezit kan besteden!
Op 1 januari 1921 treedt de nieuwe subsidieregeling in werking waarbij als grondslag niet
meer de lokaal vergaarde middelen (contributie en subsidie) maar het inwonertal gaat
gelden. Voor R.K. Openbare Leeszalen is het
aantal katholieke inwoners van een gemeente
van belang. Deze subsidieregeling, die men
blijkens de stukken in Tilburg al op 1 januari
1920 verwachtte, zou een goede grondslag
hebben kunnen worden voor het bibliotheekwerk, ware het niet dat men al direct begon
met erop te bezuinigen. De economische
hausse van na W . O . I was voorbij en er trad
weer een crisis i n . Het betekende dat de subsidies in bijvoorbeeld 1922 met 10% gekort
werden. Met zijn 63.000 (katholieke) inwoners kon Tilburg toen rekenen op (ƒ 4.370 —
ƒ 437 = ) / 3.933.
Van provincie en gemeente dacht men nog
/ 4.837,50 te krijgen.
Het leeszaalbestuur klaagt in het jaarverslag
over 1922 over de moeilijke tijd. 'Zwaar
drukken de finantiele zorgen, die een geregeld aankopen van boeken, zelfs van de
meest noodzakelijke, onmogelijk maken, zodat wij slechts onvoldoende aan de redelijke
wensen van ons steeds wassend ledental kunnen voldoen.'
Het lijkt erop dat in deze eerste jaren de
steeds stijgende subsidies niet opwogen tegen
de drie verhuizingen en de noodzaak professioneel personeel aan te trekken. De ongunstige startsituatie maakte zo een sluitende
exploitatie niet mogelijk.

De Willem Il-straat voor de oorlog.
Streven naar volwaardigheid
Op 30 maart 1922 vindt de opening van het nieuwe gebouw plaats. Dat gebeurt in een officiële
bijeenkomst door burgemeester F . Vonk de Both en een feestvergadering voor de leden, waarbij dr. Frederik van Eeden als spreker optreedt. 'Voorzeker een schitterende bladzijde in de
geschiedenis der Tilburgsche Leeszaal', noteerde de secretaris in zijn verslaggeving van de
plechtigheid. Tilburg met inmiddels 66.000 inwoners had dan eindelijk zijn 'definitieve' bibliotheekgebouw aan de Willem Il-straat 23. Het aantal lezers nam sterk toe en kwam in 1923 voor
het eerst boven de 1000, al was dat van korte duur.
In een fraai gedenkboekje (kosten 25 cent) dat men bij de opening uitgaf, werd door geestelijke
en burgerlijke autoriteiten, vertegenwoordigers van het onderwijs, het verenigingsleven en de
bibliotheekwereld het belang van de leeszaal onderstreept en hoopvol naar de toekomst geblikt.
Het huisvestingsprobleem was dan 'definitief' opgelost, over het personeel en de subsidies was men nog niet uitgepraat.
Waar in de bibliotheekwereld meer en meer
met professionele krachten werd gewerkt, in
1912 bestond er al een beroepsvereniging
voor bilbiothecarissen in Nederland, wilde
Tilburg nog geen 'duur' betaalde kracht aantrekken. Men was het niet eens met de CV die
zodanige eisen aan het personeel stelde 'dat
het moeilijk zal zijn candidaten daarvoor te
vinden tenzij het in de bedoeling der CV zou
liggen aan de Leeszalen goed bezoldigde
baantjes te scheppen'. Bibhothecaris was op

dat moment de censor, de heer Verhoeven,
die van zijn geestelijke superieuren te horen
had gekregen dat men de combinatie betaald
bibliothecaris, censor en rector minder gewenst vond.
Het bestuur van de leeszaal komt dan voor
het probleem te staan een bibliothecaris te
benoemen die feitelijk ook de directiefunctie
zou vervullen. De inspecteur van de leeszalen
Molhuijsen had er bij zijn bezoek aan Tilburg op aangedrongen, indien mogelijk, een
gediplomeerd bibliothecaris aan te stellen.
Nog vele malen mochten Molhuijsen en ook
Greve dit verzoek verhalen.

Afb. 20 De opening van
de nieuwe leeszaal in de
Willem U-straal nr. 23
op 30 maart 1922. De
genodigden poseren voor
het glas-in-lood-raam
met de beeltenis van Dr.
J. Weijers dat bij deze
gelegenheid werd onthuld, (zie ook afb. 23).
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kende het wel dat men niet akkoord ging met
de benoeming van de Tilburgse leeszaal tot
opleidingsplaats.
Wanneer Schijns van de opleiding terugkomt, wordt haar geadviseerd elders te solli-
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Tilburg denkt in de r.k. gelederen geen geschikte kandidaat te kunnen vinden die aan
de gestelde voorwaarden kan voldoen. Jeanne Schijns, die te kennen had gegeven de
directie-opleiding in Den Haag te willen gaan
bezoeken en opgeleid assistente was, wordt
niet in de beschouwing betrokken. In de persoon van drs. A . van Spaendonck, docent
aan het Odulphuslyceum, dient zich een goede kandidaat aan, al aarzelt het bestuur, omdat het twijfelt o f de combinatie van taken
wel mogelijk is. Per 1 j u h 1922 wordt Van
Spaendonck toch benoemd tegen een jaarsalaris van ƒ 1.500,—. Naast hem waren in vaste dienst mej. J. Schijns, de dames Bergmans
en een tijdelijke boekbinder. Een besteller en
een schoonmaakster completeerden het personeel. Daarnaast werd door 'een zevental
jongedames' hulp verleend bij de uitlening.
Censor wordt P.C. De Brouwer.
Van Spaendonck heeft de functie tot zijn
overlijden in 1957 vervuld. H i j wordt in die
tijd als bibliothecaris, maar ook regelmatig
als directeur aangeduid. Met de benoeming
van mevr. Buijsen en later mevr. Vintges tot
directeur komt aan de onduidelijke structuur
bij de dagelijkse leiding een einde. De CV is
al die tijd niet echt gelukkig met de Tilburgse
constructie van een part-time directeur, ook
al heeft men inhoudelijk geen problemen met
het werk van Van Spaendonck. I n 1922 verleende de CV ontheffing van de bepaling dat
de leiding bij een gediplomeerde kracht moet
berusten. Die situatie is zo gelaten, al bete24

Jeanne Schijns heette ze. Ze kwam uit wat
men de gegoede stand noemde in Tilburg.
Ze kwam in 1921 toen de bibhotheek naar
de Willem Il-straat verhuisde in dienst.
Als de eerste professionele bibliotheekkracht. Ze heeft Van 1921 tot 1926 bij de
bibliotheek gewerkt en ondertussen in
Nijmegen de part-time-opleiding voor bibliothecarissen gevolgd. Later ging ze ook
nog naar de directeurscursus in Den
Haag. Ze kreeg daarvoor onbetaald verlof van het bestuur, maar werd toen ze
geslaagd was gesommeerd om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan.
Met 30 uur werken per week, de ene dag
van 9 tot 12 uur en 's avonds van 7 tot 9,
de andere dag van 2 tot 7 uur, verdiende
ze / 75,— per maand. Jeanne Schijns
werkte samen met verschillende vrijwillige
medewerksters, jongedames die pro deo
werkten, heette dat toen. Als betaalde
krachten zijn er de dames Bergmans die
eenvoudig administratief werk verrichten
en zich met huishoudelijke zaken bezighouden. Verder was er een soort conciërge die de leesportefeuilles rondbracht en
de verwarming draaiend hield.
Jeanne heeft een handgeschreven alfabetische catalogus voor romans aangelegd en
een systeem ingevoerd voor de uitleningen. Ze heeft weinig tot geen contact met
het bestuur, noch in positieve, noch in negatieve zin. Als ze na haar 'Haagse' studieperiode terugkeert, blijkt er plotseling
een soort directeur boven haar te staan,
die in zijn vrije tijd de bibliotheek gaat leiden. De selectie van boeken gaat buiten
Jeanne om, terwijl zij gekwalificeerd is.
Bij haar vertrek vergeet het bestuur afscheid te nemen, zoals het ook de felicitaties vergat toen ze haar diploma's behaalde.
Arbeidsverhoudingen en werken zoals dat
ging in de bibliotheek in het begin van de
jaren twintig.
Bron: vrij naar een interview dat Mariëtte
Schrader en Alice Grob in 1977 hadden
met de toen 84-jarige Jeanne Schijns,
sinds 1927 zuster Ida, de eerste beroepskracht in de Tilburgse bibliotheek.

citeren. Haar vervangster voldoet goed en
feitelijk heeft men geen geld voor het betalen
van een salaris. Schijns krijgt haar plaats
echter terug en wordt later, in 1925, zelfs benoemd tot adjunct-bibhothecaresse, ze had
tenslotte de directeurscursus gevolgd. Echt
tevreden over de taakverdeling moet ze niet
geweest zijn. In de bestuursnotulen verschijnen regelmatig vage opmerkingen over haar
'onheusch' optreden tegenover het publiek.
In het najaar van 1926 vraagt ze haar ontslag, omdat ze tot een kloosterorde gaat toetreden. De verhouding tussen haar en het bestuur was inmiddels zodanig dat men weliswaar eervol ontslag verleende, maar niet kon
nalaten in de notulen op te nemen dat van het
ontslag 'met bevrediging' kennis was genomen. Aan een vrouw in de leiding was men
blijkbaar nog niet toe.
Het feit dat 'niet iemand opgeleid in de practijk aan het hoofd der leeszaal staat' betekende wel dat de volontaires die zich in Tilburg
meldden geen opleiding konden krijgen. Pas
met de benoeming van mevr. Vinkenberg in
de oorlogsjaren komt hier verandering i n .
'Zwaar drukken de financiële zorgen', had
het bestuur in zijn jaarverslag over 1922 laten
weten. 'De financiële toestand is verre van
rooskleurig', werd er in 1923 aan toegevoegd. De optimistische kijk van direct na de
opening is verdwenen. 'Moge de Overheid
beseffen, dat het verdwijnen van de Openbare Leeszaal voor de gemeenschap het verlies
van een voornaam beschavingsinstituut be-
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teekent', meldt het jaarverslag over 1923.
Met het vaststellen van de contributie voor
nieuwe leden op ƒ 2,50 en bezuinigingen op
salaris en boeken vangt men de grootste problemen op. Men klopt voor ondersteuning
aan bij de geestelijkheid. Zeker tot 1940 worden de uitgaven voor de huur van het bibliotheekpand vrijwel nooit overtroffen door het
bedrag dat men aan boeken besteed. Voor
1930 ziet de rekening er als volgt uit: huur
van het pand, ƒ 3.025; lonen en salarissen,
/ 4.440 en boekenaanschaf, ± ƒ 2.750.
Gespecificeerd bestaat die boekenaanschaf
uit: boekwerken (J 1.294,03), tijdschriften
(J 1.132,69)
en
dagen
weekbladen
(J 319,21). Aan inkomsten staan hier vooral
contributies en subsidies tegenover. Particulieren (d.w.z. contributies) ƒ 2.855,63; verenigingen,
/ 105,60;
gemeentesubsidie,
ƒ 5.371,50; provinciale subsidie, ƒ 1.557,50
en rijkssubsidie, / 3.115,—. Als gevolg van
een nieuwe gemeentelijke subsidieregeling
(1928) is de situatie ten opzichte van de beginjaren aanmerkelijk verbeterd.
Slechte lectuur
A l leek het er na de opening van het pand
Willem Il-straat 23 even op, de leeszaal
slaagt er in de periode voor Wereldoorlog I I
niet in de opening te maken naar het grote
publiek in Tilburg. Het ledental komt tussen
1924 en 1938 niet verder dan 0,8 tot 1,1%
van de Tilburgse bevolking. Met enige afgunst constateert men in 1930 dat het kleinere Breda 2000 leden teU tegen Tilburg ongeveer 750.
Was de bibliotheek, nog steeds als leeszaal
betiteld, geworteld in de samenleving? Stond
ze midden in de maatschappij, iets wat de gebruiker anno 1988 normaal vindt. Ook dat
lijkt niet helemaal het geval te zijn. Voortdurend leest men in de bestuursverslagen klachten over de slechte lectuur, die overal in de
stad verkrijgbaar is, niet in het minst van de
censor P.C. de Brouwer. Wat de taak van de
openbare leeszaal en bibliotheek betreft, lijkt
hij, afgaande op zijn betogen in de jaarvergaderingen, weinig oog te hebben voor de
maatschappelijke ontwikkelingen, anders
dan in katholieke kring.
Waar de sociaal-democratie inmiddels een
grote en erkende stroming was in Nederland
en ze ook in Tilburg als minderheid deelnam
aan het raadswerk, bleef het bestuur van de
r.k. openbare leeszaal sterk anti-socialistisch.
Lectuur in deze richting trachtte men nog
steeds zoveel mogelijk te weren, al was de socialistische gids inmiddels aanwezig, maar
'niet voor iedereen te grijpen'. Er waren
(door raadsleden) opmerkingen gemaakt dat
de leeszaal geen lectuur voor 'andersdenkenden' in huis zou hebben.
25
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Het bestuur zit echter nog sterk in de sfeer
van de bevoogding. Ze meent een toezichthoudende functie te hebben ten opzichte van
de parochie- en uitleenbibliotheekjes in de
stad. Deze laatste waren dikwijls op commerciële basis aan een boekhandel verbonden.
Tussen 1930 en 1940 vormen ze een regelmatig terugkerend thema in de bestuursbesprekingen. Met enige afgunst wordt gewezen op
de situatie in Venlo, waar de centrale bibliotheek bij gemeenteverordening toezicht mag
houden op de uhleenbibhotheken.
Het probleem is (weer) dat de kleine uitleeninstellirigen lectuur verschaffen die het
RKOLB-bestuur als 'minder geschikt' tot
'van laag allooi' betiteld. Bij de discussie
over het normenstelsel dat de bibliotheekjes
zouden moeten gaan hanteren (d.w.z. goedkeuring volgens de kerkelijke censuurnormen) krijgen we een aardig beeld van wat er
op bibhotheekgebied op dat moment (1938)
in Tilburg bestaat.
Leenbibliotheekjes

/ l / ö . 25 £ e « rfee/ van /le/
leeszaalbestuur tijdens de
opening in 1922. v.l.n.r.
staand: P.M. Arts, onbekend, H. Mannaerts, G.
Eras, J. de Louw, J.
Horvers en zittend rechts
Th. Verhoeven, de toenmalige voorzitter.

Sinds 1934 hing men aan de voorzijde van het
gebouw literatuurlijstjes om de aandacht te
vestigen op bijzondere gebeurtenissen. Wie
hier in 1935 iets verwacht over de grote textielstaking die Tilburg meer dan een maand
in zijn greep hield en waar ruim 4.000 arbeiders bij betrokken waren, heeft het mis.
Naast herdenkingen van bekendheden is
Abessinië, waar het Italiaanse leger was binnengevallen, het meest actuele onderwerp.
Ook in de tentoonsteUingen, die men vanaf
1925 gaat organiseren, blijft de bibliotheek
nog ver van wat we actuele thema's zouden
noemen.
Toch was men uiteraard wel degelijk van de
actualiteit op de hoogte. A a n werklozen
wordt op verzoek van de R.K. Werkliedenvereniging kosteloos lectuur verstrekt. De
Spaanse republikeinse regering krijgt van het
leeszaalbestuur een protesttelegram, omdat
ze de jezuïeten sterk in hun macht wilde beperken. Boekhandel 'Triborgh' wordt de
wacht aangezegd, omdat hij al te opzichtig
nationaal-socialistische lectuur had uitgestald.
26

Er zijn parochiebibliotheken in de Gasthuisstraat (kapelaan E . H . Van Mol), St. Rafaël Goirkestraat, St. Antonius Hoefstraat,
H . Familie Broekhoven en het bibliotheekje
van pastoor M . C . Nabuurs (Besterd). Daarnaast noemt men het Cenakel op de Koningshoeven. Met de fraters, de Capucijnen, de
Leergangen en de Handelshogeschool heeft
men geen bemoeiing. Op commercieel gebied
noemt men boekhandel 'de Kempen' (Pillot),
de firma Spijkers en De Wekker. Deze beide
laatsten willen zich niet naar de wensen van
het R.K. Leeszaalbestuur richten. Boekhandel Triborgh geeft geen antwoord en de 'betere boekhandel' J.P. Coenstraat gaat in discussie; de eigenaar meent dat voor het
zogeheten ABC-letterstelsel (waarmee de mate van toelaatbaarheid werd aangegeven) bij
hem geen plaats is.
De particuliere leenbibliotheken kwamen
ook al voor 1930 ter sprake. Men was toen
(bijvoorbeeld in 1927) van mening dat ze de
verdere groei van het ledental van de R K O L B
belemmerden. I n deze tijd komen dan ook de
eerste plannen om filialen te stichten aan de
orde. In 1922 heeft men er alleen nog maar
vaag aan gedacht. Als mogelijkheid worden
Hoefstraat (1926), Loven/Besterd (1927),
Goirke (1931), Korvel (1931) en Broekhoven
(1931) genoemd. Door gebrek aan financiën
moet men er telkens van afzien. L o ven/Besterd was nog het meest serieuze plan.
Het wordt naar voren gebracht door kapelaan Sicking, terwijl pastoor Nabuurs financieel steun wil geven. 'Een en ander mede ter
bestrijding van het socialisme' wordt er als
motivatie bij gezegd. Loven/Besterd waren
de 'rode' wijken in Tilburg, er woonden veel

spoorwegarbeiders.
Als
vestigingsplaats
wordt het Rosmolenplein genoemd. Hoewel
het bestuur er zich in kan vinden en de geestelijkheid geld toezegt, komt het fihaal niet van
de grond. Pas in de oorlogsjaren zullen de
eerste filialen ontstaan.
Ook een eerste aanzet tot een jeugdbibliotheek blijft in het stadium van 'een idee' steken. De secretaris, de heer Coomans, dringt
op de jaarvergadering in 1927 aan op 'uitbreiding van het boekenbezit met lectuur geschikt voor jonge menschen in den leeftijd 14
tot 18 jaar'. De bibhothecaris wijst op 'de
schaarschte aan geschikte werken en auteurs'. Er wordt voorlopig niet meer over gesproken.

Afb. 24 Dr. P.C. de
Brouwer, censor van de
R.K. Openbare Bibliotheek en Leeszaal van
1922 tot 1939.

Wat wel lukt — zij het met moeite — zijn de
correspondentschappen op het platteland.
Goirle, Oisterwijk en Hilvarenbeek komen
hier het eerst voor in aanmerking. In 1931
voert het bestuur van de leeszaal besprekingen met kapelaan Van Rooij over de overname van de parochiebibliotheek in Goirle, terwijl later ook onderhandeld wordt met
pastoor Beijnen in Hilvarenbeek en het bestuur van de Kunstkring in Oisterwijk. De
onderhandelingen met Goirle mislukken, in
de andere plaatsen worden de heren P. van
der Wiel (Oisterwijk) en F. van Lisdonk (Hilvarenbeek) als correspondent benoemd. In
1932 heeft men in Oisterwijk 59 leden en
worden wekelijks 48 boeken uitgeleend (in
1933: 75 leden en 2500 uitleningen). Hilvarenbeek is met acht leden van weinig belang.
Dit correspondentschap wordt in 1933 weer
opgeheven. In 1934 wordt Dongen onder leiding van G.J.J. Reuver gesticht, in 1937
volgt Riel (de heer Van Hout) en kortstondig
Alphen. Oisterwijk, Dongen en Riel voldoen
aan de verwachtingen.

Een socialist over de R . K . Leeszaal.
In de jaren 1925-1940 stapten sociahsten
en leden van de moderne vakbeweging
niet zo gemakkelijk naar de Rooms-Kathoheke Bibliotheek. Verschillende boeken
waren door de geestelijkheid op de index
geplaatst en ook literatuur die de regering
in die tijd niet welgevallig was, was niet
voorradig.
Studieboeken die bijdroegen tot de ontwikkeling en vorming van de arbeidersklasse, geschreven uit een andere dan de
katholieke hoek, waren moeilijk of niet
verkrijgbaar op de R.K. Bibhotheek. Boeken over ethiek van Spinoza, werken van
Marx en Engels, zoals das Kapital, nietkatholieke geschriften over puberteit, het
gezin, de beperking van het kindertal, de
erfelijkheidsleer van Darwin, literatuur
over sociale en politieke vorming, men
vond ze niet in de uitleen en zeker niet op
de leestafel. Socialisten en modern georganiseerden wilden ook liever niet geregistreerd staan op de uitleenlijsten. Je wist
maar nooit. De sociale controle van de
geestelijkheid was nog groot en niet iedereen had een rijksbetrekking bij het spoor,
de douane of de belastingen. We hadden
ook niet de indruk dat bekende 'rooien'
echt welkom waren in de leeszaal. Er
bestond indertijd ook de 'Bibhotheek van
het Nut voor het Algemeen'. Daar was de
uitleenmogelijkheid veel ruimer. Daar
haalden leden van de socialistische beweging die belijdend protestant waren vaak
boeken die niet verkrijgbaar waren in de
RK Bibliotheek. Ze waren ook niet direct
leverbaar uit de voorraad boeken van de
bibhotheek die we hadden in het Volksgebouw. Vanaf 1923 toen het 'Instituut
voor Arbeiders Ontwikkeling' in Tilburg
was opgericht, hadden we hier in samenwerking met de N V Arbeiderspers uit
Amsterdam een 'reizende bibliotheek'.
De werken die hierboven vermeld staan,
kon je daar lenen o f bestellen. Daarnaast
waren er ook kinderboeken en gewone gezelhge romans. In mijn herinnering was
een van de grote problemen in die tijd
'den eenvoudigen mens' aan het lezen te
krijgen. Thuis in een hoekje lezen, dat
had men nooit geleerd. Dat gebeurde wel
in de 'betere kringen', die hadden ook
'betere' scholen.
Toen er, ver na de oorlog, eenmaal de
Openbare Bibliotheek was, kon uiteraard
iedereen er terecht. Ik denk dat de voorraad alle schrijvers en werken bevat, ongeacht politieke of religieuze richting.
Kees Andriesse
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Afb. 25 Advertentie uit
de Nieuwe
Tilburgsche
Courant 1 maart 1938.

Afb. 26 Het bestuur recipieert ter gelegenheid van
het zilveren bestaansjubileum. V.l.n.r.: J. de
Voort, C. Enneking, A.
Janssens, G. Coomans,
L.C. Michels, H. Mannaerts, J. de Louw, J.
Horvers, J. Mercx.

B E S T U U R

In het gebouw aan de Willem Il-straat vond
op 3 maart 1938 de viering van het zilveren
jubileum plaats. Burgemeester F. Vonk de
Both benadrukt in zijn toespraak de uitstekende wijze waarop de leeszaal de culturele
en sociale belangen van de stad behartigt. De
instelling kan volgens de burgemeester niet
meer gemist worden. Zoals gebruikelijk bij
dit soort gelegenheden wordt ook een aantal
jubilarissen gehuldigd: Jan de Louw en Henri Mannaerts, die tot de oprichters behoorden, en mejuffrouw E. Bergmans, die vanaf
het begin bij de leeszaal werkzaam was.
Terugkijkend op de eerste 25 jaar moeten we
constateren, dat het ledental weliswaar verdubbeld was, maar dat nog geen procent van
de bevolking lid was van de instelling. De collectie is verachtvoudigd en begint respectabele vormen aan te nemen. Naast het boeken-

ff

Trots en nieuwsgierig
Het moet ongeveer in het jaar 1929 zijn geweest, dat ik als 15-jarige jongen voor het
eerst kennis maakte met de R.K. Openbare
Leeszaal. In de vakantieperiode van mijn
studietijd aan het Klein-Seminarie werd ik
bij de Leeszaal geïntroduceerd door H u bert Meuffels, visitator van het zusterklooster van de Dochters van Liefde (de
Vliegkappen) aan het Paduaplein, een
Limburgse priester-Lazarist, die toen bekend was om zijn heiligenboeken. H i j
schreef onder meer over Les Martyrs de
Gorcum (Parijs 1922) en St. Liduine de
Schiedam (Parijs 1925). Terwijl de leeszaal
kosteloos toegankelijk was voor personen
van 18 jaar en ouder, had ik als 15-jarige
een schriftelijk toegangsbewijs nodig. Op
die leeftijd verslond ik de boeken van Karl
May met zijn indianenverhalen, maar ook
de romans van Antoon Gooien zoals Kinderen van ons volk. Ook van Marie Koenen, Antoon van Duinkerken en Jan Engelman las ik werken.
Ofschoon de Openbare Leeszaal RoomsKatholiek was, bezat ze toch ook wel boeken die door de Kerk op de 'Index' geplaatst waren. Het Kerkelijk Wetboek, de
Codex juris canonici, werd nog ten volle
nageleefd. Alle boeken die voor katholieke
lezers verboden waren, mochten slechts
met een licentie van een priester en met
goede redenen, o.a. studiedoeleinden, gelezen worden. De Index-uitgave van 1900
van Paus Leo X I I I , met ongeveer 4000 t i tels gold toen nog. Door bemiddeling van
Pater Hubert Meuffels kreeg ik vergunning om ook Index-boeken, die in de bibliotheek aanwezig waren, te lezen. Ik mocht
ze niet mee naar huis nemen, want dat zou
maar ergernis geven aan mijn familie en
kennissen. Trots en nieuwsgierig las ik de
prachtig en met veel mensenliefde geschreven boeken van bijvoorbeeld Emile Zola.
Urenlang las ik dan in de leeszaal, achter in
het gebouw aan lange tafels, die meestal
maar schaars bezet waren. Onlangs bezocht ik nog het pand aan de Willem I I straat 23, waar vroeger de leeszaal gevestigd was. De boekenplanken- en kasten
zijn verdwenen, maar de vijf langwerpige
ramen in de boogvormige uitbouw aan de
achterkant van het pand waren nog aanwezig. Ik droomde even bij het zien van die
bekende zaal van de vele uren die ik de eerste 20 jaar van mijn lidmaatschap van de
Openbare Leeszaal al lezend en snuffelend
heb doorgebracht.
P . J . M . van Gorp, Gebruiker Leeszaal
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verslag meldt dan: 'Gestadig wordt voortgewerkt aan de alfabetiese en de systematiese
kataloog. De achterstand van vele jaren valt
hier in te halen en slechts langzaam vordert
dit tijdrovende werk' en ' I n het afgelopen
jaar werd een begin gemaakt met het op
kaart brengen van Nijhoff's index op de nederlandse periodieken van algemene inhoud.'
Een jaar later horen we dat de alfabetische
kaartcatalogus 'hoewel nog niet geheel bijgewerkt toch reeds op de leeszaal te raadplegen'
is. Ook aan de systematische catalogus wordt
nog gewerkt. H i j zal 'spoedig' voor gebruik
gereed zijn. Pas in 1929 blijkt de achterstand
in het catalogiseren te zijn ingehaald. Ondertussen worden wel voortdurend gedrukte
supplementen op de eerder verschenen catalogi uitgegeven. Jarenlang wordt ook melding gemaakt van mevrouw St. VerbuntEijcken, een vrijwilligster die zich bezighield
met het op kaart brengen van Nijhoff's Index.
Afb. 27 Een impressie
van de receptie bij het
25-jarig bestaan. Mgr.
Prof. Dr. Cobbenhagen,
rector-magnificus
van de
R.K. Economische
Hoogeschool biedt zijn felicitaties aan.

budget verkreeg men veel werken door schenkingen, die ieder jaar uitvoerig in het jaarverslag worden opgesomd. Het aantal uitleningen was verzesvoudigd en lag rond de
30.000.
De personeelssterkte was beperkt, vrijwilligerswerk zorgde voor de nodige aanvulling.
In de arbeidsvoorwaardensfeer komt er in
1926 een regeling voor het pensioen, terwijl
in 1931 de ziektewet van toepassing wordt.
Over loonsverhogingen (of -verlagingen) of
werktijden vond nauwelijks overleg plaats.
Het personeel diende een verzoek in bij het
bestuur en kreeg dan na verloop van tijd te
horen hoe de beslissing was uitgevallen. De
contacten liepen via Van Spaendonck of
Mannaerts.
In de beginfase werd van de geleende boeken,
waarvoor men 5 cent verschuldigd was, een
aantekening gemaakt in een schrift. Na de
verhuizing naar de Willem Il-straat en de
komst van een beroepskracht schakelt men
over op een ander systeem dat overigens ook
het nodige schrijfwerk met zich meebracht.
Zoals we gezien hebben, kwam de bibliotheek al in het voorjaar van 1914 met een catalogus in boekvojm. Hoe van dag tot dag
het boeken- en tijdschriften bezit werd bijgehouden en toegankelijk gemaakt voor de bezoeker, is wat betreft de beginfase in nevelen
gehuld. In 1922 wordt melding gemaakt van
het gereed zijn van een kaartcatalogus. Daarvoor had men op de leeszaal in ieder geval de
gedrukte catalogi, terwijl er — althans in
1918 — ook getypte lijsten waren en lijsten
met aanwinsten.
Uit een opmerking uit 1923 wordt duidelijk
dat er de eerste tien jaren niet echt van systematiek sprake moet zijn geweest. Het jaar-

Systeem
In 1933 wordt begonnen met een kaartcatalogus op de buitenlandse tijdschriften en enkele
Nederlandse die niet in Nijhoff's index verwerkt waren. Ook verzamelwerken en opstellenbundels worden nu op kaart gezet, terwijl
men ook de verzameling krantenknipsels wil
gaan inwerken. Het jaarverslag constateert
dat dit werk zeer tijdrovend zal zijn, maar zeker zijn nut zal afwerpen.
Op het einde van de jaren dertig krijgen we
een beeld van het werk dat men tot dan toe
verricht heeft. De zelf aangelegde kaartcatalogus, dus los van Nijhoff, beslaat 5283 kaarten. De boekerij omvat 17.470 boeken en
brochures, en het aantal periodieken dat 'ter
lezing' ligt is 305. Niet zonder trots wordt
daarbij vermeld dat men de enige openbare
bibliotheek is die het tijdschrift 'Der Gral'
compleet in haar bezit heeft. Aan de alfabetische en systematische catalogus wordt nu 'regelmatig voortgewerkt'. De achterstand uit
de beginfase, toen men nog zoekend was
naar een efficiënt systeem, is dan ingehaald.
In 1924 komt, wat nu het interbibliothecair
uitleenverkeer heet op gang: 'Voor onze leden is de gelegenheid opengesteld om tegen
vergoeding van portokosten, boeken aan te
vragen bij de Koninklijke Bibliotheek, de
Universiteitsbibliotheken e.a.'. Het is voor
Tilburg nog zo nieuw, dat men melding
maakt van het feit dat men dr. E.J. Dijksterhuis, docent aan de Rijks-HBS, behulpzaam
heeft kunnen zijn bij zijn wetenschappelijke
publikatie 'Val en Worp'. Een bijdrage tot de
geschiedenis der Mechanica van Aristoteles
tot Newton. Het aantal aantal aanvragen beperkt zich van enkele tientallen tot ongeveer
honderd per jaar.
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Dagen van duisternis. De
bibliotheek gedurende de
oorlogsjaren
Op vrijdag 10 mei 1940 om 5 uur in de ochtend weet Tilburg door de overvliegende bommenwerpers en de dreunen uit de richting Gilze-Rijen, dat Nederland in oorlog is met Duitsland.
Even is de commandopost van de territoriaal bevelhebber in Noord-Brabant gevestigd in het
postkantoor op de hoek Willem Il-straat — Telegraaf straat, tegenover de bibliotheek. Even
maar, want de bevelvoerende kolonel en de troepen zijn vooral op terugtocht. Overvliegende
bommenwerpers, eenzame Nederlandse soldaten, terugtrekkende troepen richting Holland,
waar de waterlinie de verdediging moet gaan vormen, langskomende Franse troepen, bombardementen en uiteindelijk het binnentrekken van de Duitsers kenmerken de eerste oorlogsdagen
voor Tilburg. Op pinksterzondag 12 mei staan in de middag de eerste Duitse stoottroepen op
de Heuvel. Tilburg gaat 4V2 jaar bezetting tegemoet.

Afb. 28 Een nog lege
leeszaal kort voor de
opening in 1922. Hoewel
het ledenaantal in de
oorlogsjaren sterk toenam moet de leeszaal tijdens de verschillende gesloten periodes er
regelmatig zo uitgezien
hebben.

De hoop dat 'de gevaren die wij allen weten
dat ons land bedreigen nog mogen voorbijgaan' zoals de voorzitter van het bestuur dr.
L . Michels het op de jaarvergadering van 7
mei 1940 formuleerde, was dus de bodem ingeslagen. Voor de bibliotheek brak een merkwaardige tijd aan. Na 10 mei was ze 'eenige
t i j d ' geheel gesloten. Deze sluiting vanwege
de oorlogsomstandigheden en de sluiting in
de avonduren, die in het najaar van kracht
werd, kostte de leeszaal ongeveer 3500 bezoekers. Het ledenbestand, dat in de onzekere
vooroorlogse periode al flink was gegroeid,
nam fors toe, van 1000 naar 1400 leden. Op
het einde van het tweede oorlogsjaar bleek
dat het aantal leners met nog eens bijna 50%
(t.o.v. 31/12/1940) was toegenomen, een absoluut record in de Tilburgse bibliotheekgeschiedenis. In een wat lager tempo zette die
groei zich ook i n de andere oorlogsjaren
voort. Eind 1938 telde men 737 leden, eind
1944, toen Tilburg al bevrijd was, en er ook

andere vormen van vermaak kwamen, waren
er 3076 leden, een verviervoudiging.
De enorme leeswoede, waarvan het bestuur
aanvankelijk nog denkt dat ze toegeschreven
kan worden aan de steeds doorgezette reclamecampagne die er uiteindelijk toe geleid
heeft dat het inzicht bij het publiek is doorgebroken, is voor het grootste deel te verklaren
door de tijdsomstandigheden. Ook andere
bibliotheken in het land hadden ermee te maken.
Wat Tilburg betreft, was het lezen naast het
bioscoopbezoek zo ongeveer het enige vermaak dat de bevolking nog resteerde. Het
verenigingsleven lag vrijwel stil, dansen was
verboden en, toen er later ook nog razzia's
kwamen, was het beter om maar niet te veel
in openbare gelegenheden te komen. De bioscoop, die nogal getroffen werd door de censuur en zich vaak tevreden moest stellen met
Duitse progandafilms, zag zijn bezoekersaantal in de oorlogsjaren verdrievoudigen.
De bibliotheek ging van ongeveer 40.000 uitleningen kort voor de oorlog naar meer dan
100.000 in 1941 en 1942. Tilburg telde i n die
tijd 100.000 inwoners.
Verordening
Naast de sterke groei van het ledental en het
aantal uitleningen, waar noch het boekenbezit, noch de personeelsterkte op berekend
was, kreeg de bibliotheek ook te maken met
de Duitse censuur en van bovenaf opgelegde
verordeningen. A l op 19 mei 1940 laat het bestuur van de Centrale Vereeniging aan de
leeszaalbesturen weten dat het in de huidige
omstandigheden beter is bepaalde geschriften
'niet uit te leenen o f in de leeszaal ter inzage
te verstrekken'. G . A . Van Riemsdijk, de geschiedschrijver van de CV doet een poging
deze toch wel erg snelle actie van het CV-
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antwoordt aan Van Spaendonck: 'Buitenlandsche en binnenlandsche tijdschriften als
de door u genoemde, — waarin dus hier en
daar anti-Duitsch gezinde artikels kunnen
voorkomen, — zou ik persoonlijk nog niet
verwijderen maar ook niet uitleenen dan
voor ernstige studiedoeleinden, totdat over
deze aangelegenheid nader overleg met de
Duitsche Overheid is gepleegd.'

Afb. 29 Drs. A.M.J.
van
Spaendonck
(1895-1957),
in Tilburg ook bekend
als d'n Dré. Ruim 45
jaar was hij, naast zijn
docentschap aan het
Odulphuslyceum,
parttime bibliothecaris van de
R.K.
Leeszaal.

Richtlijnen

bestuur te verklaren. H i j is er op zijn minst
verwonderd over dat de CV zo vlug het aan
het openbare-bibliotheekwerk ten grondslag
liggende principe laat varen.
In augustus 1940 had de secretaris-generaal
van het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen een aanwijzing gekregen van de Duitse autoriteiten dat antiDuitse boeken uit de openbare bibliotheken
moesten verdwijnen. Secretaris-generaal Van
Poelje schrijft daarop een brief aan het bestuur van de C V , die op haar beurt de OB's
in Nederland inlicht. Bij de brief van het bestuur van de CV d.d. 4 september 1940 was
een eerste lijst gevoegd met werken die onttrokken dienden te worden aan het leenverkeer. Daarbij waren boeken van Den Doolaard, Malraux en E. Mann. Slechts één
bibliotheek weigerde principieel mee te werken: de bibliotheek van de Katholieke Universiteit Nijnjegen.
De bibliothecaris (in de correspondentie
soms ook directeur genoemd) van de Tilburgse leeszaal, drs. Van Spaendonck, geeft op
dit schrijven een opvallend antwoord. H i j
schrijft aan de secretaris van het CV-bestuur,
de heer H . E . Greve: 'Vóór de ontvangst van
uw eerste circulaire (van 4 sept.) hadden wij
reeds enige boeken uit onze bibliotheken verwijderd en vernietigd'. In Tilburg heerst
blijkbaar nogal wat onduidelijkheid. Eerder
had Van Spaendonck al gecorrespondeerd
over de vraag o f tijdschriften als Revue des
deux mondes. Revue universele. Nouvelle
Frangais verwijderd moesten worden. Greve

Op 21 september 1940 komen er al nieuwe
richtlijnen van de CV. Daarin staat aangegeven welke werken verboden zijn en welke
voorbehouden. Dat laatste betekende dat ze
voor studie geraadpleegd mochten worden.
In december kwam er een lijst uit verdeeld
over drie groepen. Groep I ( = Uit de circulatie te nemen) bevatte veel werk van joodse
auteurs en publikaties die negatief oordeelden over Hitier, Duitsland en het fascisme of
nazisme. Einstein en Freud vielen hieronder,
'Else Böhler' van Simon Vestdijk en de brochures van het Comité van Waakzaamheid.
De groepen I I en I I I betroffen voorbehouden
bellettrie en studieboeken.
De Tilburgse bibliotheek krijgt regelmatig
nieuwe richtlijnen van de CV uit Den Haag.
Zo wordt op 20 maart 1941 de Esperantovereniging in Nederland verboden en moeten
esperantoboekjes uit de bibliotheken worden
verwijderd. Secretaris Coomans bericht Greve in het najaar dat hij 'last' heeft gegeven de
Esperantogeschriften 'uit onze inrichting te
verwijderen'.
Op 20 mei 1942 schrijft Van Spaendonck aan
Greve dat hij van de Tilburgse politie, daartoe geïnstrueerd door de procureur-generaal
te 's-Hertogenbosch, geregeld opdracht
krijgt bepaalde boeken en brochures in te leveren. 'Zo werd ons dezer dagen aangezegd,
alle noord-amerikaanse litteratuur te verwijderen, behalve van auteurs die vóór gestorven zijn'. Van Spaendonck vraagt Greve advies over de wijze waarop deze niet
eenvoudige opdracht moet worden uitgevoerd. Greve zegt Tilburg over deze materie
een circulaire toe, waarmee de zaak allesbehalve eenvoudiger werd. Wat te denken van
het verwijderen van literatuur van 'Engelse
of Amerikaanse schrijvers van wie de joodse
of half-joodse afstamming vaststaat of waarschijnlijk is' o f 'Schrijvers, die naar alle
waarschijnlijkheid Engelse of Amerikaanse
Duits-vijandige schrijvers zijn'. De opdracht
om het boek 'Hart van Brabant' van Anton
van Duinkerken te verwijderen was heel wat
duidelijker (8 februari 1943).
Naast de voor de R.K. Openbare Bibliotheek
gebruikelijke katholieke censuur (de Index)
kreeg men in de oorlogsjaren te maken met
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Afb. 30 Het gewraakte
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Afb. 31 Fragment uit het
gedicht 'Ballade van den
katholiek' dat Van Duinkerken 'opdroeg' aan Ir.
A. Mussert.

tal van maatregelen om lectuur te verwijderen, via de CV, de procureur-generaal in Den
Bosch en de plaatselijke politie. De ene maatregel was voor het praktisch functioneren ingrijpender dan de andere. Zo is het de vraag
of men onder de bijna 20.000 banden die
men in 1940 bezat veel 'joodsche' o f 'bolsjewistische' lectuur kon aantreffen.
In zijn jaarverslagen zag het bestuur het verwijderen van boeken niet alleen als negatief.
In 1942 meldt het: 'Een niet onbelangrijk
aantal geschriften is verboden en bij de sterk
verminderde boekenproductie bleek het niet
mogelijk de lacunes aan te vullen. Gunstig
zal de verwijdering van vele romans werken
op de lektuur van z.g. studieboeken'. Het
sterk groeiende ledental, het verdwijnen van
boeken door de censuur, de stagnerende aanwas van nieuwe werken en de toegenomen
vraag naar lectuur als ontspanning betekende
dat de beschikbare boeken letterlijk stukgelezen werden.
Er werden echter niet alleen werken verwij-

In Brabant weet men van den geus te spreken
Daar heb ik 't vaderlandsch gevoel geleerd.
Vouw ik de handen om den Heer te smeeken,
Dat Hij 't volk hoede, vrij en ongedeerd
Van staatszucht, tyrannie en van 't verkeerd
Vertrouwen in wie door geweld regeert:
Nooit leerde ik de hand ten hemel steken
Heil roepend om een nagemaakten Pruis.
Op wat zich heil noemt, heeft mijn Kerk kritiek.
Den waren Heiland kent ze aan 't ware kruis,
Daarom, mijnheer, noem ik mij katholiek!
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derd. Ook in de oorlogsjaren kreeg men boeken geschonken van instellingen en particulieren, waarvan zoals gebruikelijk steeds een
uitvoerige opsomming wordt gegeven in het
jaarverslag. Aan openbare bibhotheken werden ook adviezen gegeven om bepaalde werken juist wel in huis te hebben. Met name de
NSB was in dezen actief. O f dat in Tilburg
ook gebeurd is, is onduidelijk. Had de leeszaal Duitse o f nationaal-socialistische bladen
zoals het WA-blad 'De Zwarte Soldaat' o f
'Het Brabantsch Strijdblad voor het Nationaal Socialisme De Opstand' in haar bestand?
Eind mei 1941 kreeg het bestuur een brief van
de CV waarin op aantrekkelijke voorwaarden abonnementen op Duitse tijdschriften
werden aangeboden. Men kreeg daarvoor
een extra subsidie, die tot vijf procent van het
bedrag van de rijkssubsidie mocht oplopen.
De bibliothecaris van Tilburg, Van Spaendonck, reageert met de aanschaf van een
tiental tijdschriften op het gebied van cultuur
en techniek. Aan de zwaardere politiek getinte tijdschriften waagt hij zich niet, hoewel de
cultuurtijdschriften sinds 1933 ook niet vrij
waren gebleven van de nazificering.
Beperkte bewegingsvrijheid
December 1940 werden joodse personeelsleden van openbare bibliotheken en leeszalen
mt hun functie verwijderd. De Tilburgse instelling had op dat moment vier personeelsleden in dienst: drs. A . M . J . van Spaendonck
(directeur), mej. M . J . F . A . Baptist (Ie assistente), mej. G.N.J.P. van Gils (2e assistente) en mej. A . A . M . Knuvelder (2e assistente).
Was men met het verwijderen van boeken
van joodse auteurs voor het eerst geconfronteerd met dit aspect van het nazidom, wat betreft de personeelsverordening had men geen
rechtstreekse betrokkenheid. Dat gold wel
voor het zogenaamde Jodenverbod.
De beperkte bewegingsvrijheid voor joden
die sinds het voorjaar van 1941 gold, werd op
15 september aanzienlijk verscherpt. Volgens
artikel 1 lid 2 nr. 7 van de 'verordening over
het optreden van joden in het openbaar' was
'het verblijf in en het gebruik maken van
openbare bibliotheken, leeszalen en musea'
voor joden verboden. Het bijbehorende geruchtmakende bordje 'voor Joden verboden'
wordt in 1942 een aantal keren onderwerp
van discussie in de bestuursvergaderingen.
Op 30 maart 1942 wordt 'na ampel overleg'
besloten het bordje niet te verwijderen. Kort
daarvoor moet men een schrijven ontvangen
hebben van de Bond voor R.K. Openbare
leeszalen en boekerijen in Nederland, waarmt enkele andere r.k. bibhotheken concludeerden dat men het 'bordje' weg kon halen.
Op 11 mei 1942 wijdt Tilburg er een extra

Afb 32 Hel beruchte
'Jodenverbod'
van 31
mei 1941 (coll. GA T).

bestuursvergadering aan. Men besluit tot verwijdering.
De zaak was hiermee echter niet afgedaan. In
oktober 1942 ontvangt de procureur-generaal
bij het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch een
schrijven van 'de commissaris voor nietcommercieele vereenigingen en stichtingen',
Van Eelen, waarin deze opmerkt dat zijn
districts-inspecteur had vastgesteld 'dat aan
de ingang van de R.K. Openbare Leeszaal te
Tilburg geen bordje 'Verboden voor Joden'
is aangebracht, doch slechts een opschrift
vermeldende 'alleen toegankelijk voor leden." Van Eelen acht dit formeel onjuist
voor een openbare instelling. De procureurgeneraal is met de Bond van R K O L B (pater
Van Gestel S.J.) tot de slotsom gekomen dat
tegen de vervanging van de opschriften geen
bezwaar zou bestaan. De disciplinaire maatregelen die Van Eelen tegen Tilburg wilde nemen zijn blijkbaar niet doorgegaan. In de
jaar- en bestuursverslagen zijn er na 1942
geen mededelingen meer over te vinden.
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Filiaal
In de dagelijkse gang van zaken was er behalve het toenemend ledental ook nog ander positief nieuws. In 1941 opende de bibliotheek
haar eerste filiaal. Met medewerking van pastoor J . W . A . van Oorschot van de Sacrementsparochie, die moeder-overste van het
St. Lidwina-pensioen tot het verlenen van
toestemming bewoog, werd in de Montessorischool aan de Loudonstraat een 'filiaaluitleenbureau' geopend. Het is opvallend dat
deze nog betrekkelijk jonge parochie, die in
de jaren '20 en '30 (wat het oostelijk deel betreft na 1930) gebouwd was, al betrekkelijk
snel een bibliotheekfiliaal kreeg. De wijk
bestond uit middenstandswoningen, winkels
en de betere arbeiderswoningen; ze werd als
een 'betere' buurt gekarakteriseerd. Onder
impuls van de kerk was er al spoedig een
bloeiend verenigingsleven. Mogelijk moet in
die combinatie de oorzaak gezocht worden
van de keuze voor de parochie RingbaanOost als vestigingsplaats voor een eerste filiaal. Vermoedelijk — onderzoek naar de samenstelling van het ledenbestand in die tijd is
er niet — vormden de middenstanders, kantoorpersoneel en de geschoolde arbeiders die
de wijk bewoonden een potentieel lezersbestand voor de bibliotheek. De bewoners
van de eveneens in de periode 1920-1940 gebouwde arbeiderswijken als de Textielbuurt
en de Schildersbuurt waren dat blijkbaar
(nog) niet.
Voor de oprichting van het filiaal werd door
particuheren geld, boeken en gratis hulp beschikbaar gesteld. Het bibliotheekbestuur leverde daarop 'een fonds boeken met bijbehoorende kast' (die, zo blijkt uit de bestuurs-

verslagen, door mijn grootvader, meubelmaker J. Louer, vervaardigd werd).
Op zondag 7 september 1941 verrichtte voorzitter L . C . Michels onder het toeziend oog
van burgemeester Van de Mortel de opening.
Het filiaal dat op woensdagavond en zondagochtend geopend was, werd kosteloos 'bemand' door de dames Heerkens, Jongeneelen
en Spijkers.
Het bewees zijn bestaansrecht door aan het
einde van 1941 al 130 leden te hebben. In
1944 werd de gang van zaken door het geringe boeken-aanbod zodanig bemoeilijkt dat
het bestuur de abonnees voor de keuze stelde
zich tevreden te stellen met het beperkte
maandelijkse aanbod of zich over te laten
schrijven op de Centrale. Het filiaal was toen
al omgezet in een correspondentschap met
wisselbibliotheek. Afgaande op de jaarverslagen moet het 'filiaal' daarna een wisselvallig bestaan geleid hebben. In 1950 werden,
vanaf mei, 172 werken uitgeleend en voor
1952 staat vermeld: 'jan. en febr. 34 boeken
uitgeleend'. Daarna houdt Ringbaan-Oost
op te bestaan als onderdeel van de RKOLB.
In 1942 werd met medewerking van kapelaan
W. Kaal in de parochie H . Hart (Noordhoek)
een filiaal-uitleen tot stand gebracht in het
patronaat aan de Boomstraat. Nog in hetzelfde jaar moest men verhuizen naar het Ursulinenklooster en vervolgens naar de openbare school in de Korte Schijfstraat. Het
filiaal Noordhoek was geen lang leven beschoren. A l in 1944 trok de geestelijkheid de
zeggenschap weer naar zich toe. Men had de
R K O L B ingeschakeld om de uitleenbibliotheek van de Noordhoek op orde te brengen,
nu dat gebeurd was, meende men de zaak wel
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Afb. 33 Bij de opening
van het filiaal Ringbaan
Oost op 7 september
1941. Voorzitter L.C.
Michels in gesprek met
de geestelijkheid waaronder pastoor J.W.A.
van
Oorschot (midden met
sigaar).

weer zelf te kunnen exploiteren. In 1945 werd
de Noordhoek als fihaal opgeheven.
Aan het einde van 1942 werd de bibliotheek
geconfronteerd met het afscheid van dr. L . C .
Michels als voorzitter. Ambtsbezigheden en
gezondheidsredenen vormden de aanleiding
om zich terug te trekken. De vice-voorzitter
A . Janssens volgde hem op.
In deze toch al weinig prettige tijd krijgt de
bibliotheek, voor het eerst in haar bestaan,
ook nog te maken met een ontslagprocedure
van een van de assistenten, die 'minder aangenaam' met haar collega's zou samenwerken. Na schorsingen en ziekteverlof wordt
tot ontslag besloten. De rechtbank handhaaft
het ontslag en de bisschop van 's Hertogenbosch, die door de vader van betrokkene in
de affaire was betrokken, houdt zich wijselijk buiten de zaak.

Afb. 34 Tijdens de opening van het filiaal Ringbaan Oost. Enige dames
die tijdens de oorlogsjaren bij de bibliotheek betrokken waren.
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Met de bevrijding van Tilburg op 27 oktober
1922 waren de problemen die de leeszaal op
het gebied van boekenschaarste, brandstofgebrek e.d. had natuurlijk niet direct opgelost. Mevrouw C. Vinkenberg, die met ingang van 1 februari 1943 tot adjunct-directrice was benoemd (tot ongenoegen van de CV
had Tilburg een part-time directeur, die zijn
functie combineerde met het docentschap
aan het Odulphus-lyceum) heeft over de 'bevrijdingsfase' een rapport geschreven. Ze zet
de problemen waarmee de leeszaal te kampen
had daarin uiteen. Na de landing van de geallieerden in N o r m a n d i ë had men besloten om
de kostbare naslag- en studiewerken onder te
brengen in de kelders van het gemeentearchief. Ook het catalogus-apparaat verhuisde
daarheen.
In het jaarverslag over 1944 staat vermeld:
'De vreugde van de bevrijding bracht voor
ons de zorg mee, om niet alleen deze boekwerken op hun oude plaats te brengen, maar
tevens de talloze, welke wij op bevel van de
bezetter uit de circulatie genomen hadden,
benevens het niet onbelangrijk getal van die,
welke hier en daar waren ondergedoken,
weer in omloop te brengen'. Men was veel
tijd kwijt aan opsporingswerkzaamheden.
Heel subtiel merkte mevrouw Vinkenberg
op: 'talloze boeken blijven ondergedoken en
verhuisd zonder achterlating van adres'.
Kort samengevat noemt ze de volgende werkzaamheden: 'Na de invasie: verhuizen,
schoonmaken, verhuizen enz. Na de bevrijding der stad: inwerken van verboden boeken, tevergeefs in de rij staan om kolen,
hout, binders- en schoonmaakmateriaal, pa-

In zijn rapport aan dr. H . Greve (d.d. 16 juli
1945) schrijft penningmeester H . Mannaerts
dat van het personeel en de bestuursleden alleen de secretaris, de heer Coomans, het
slachtoffer is geworden van de oorlogshandelingen. Het pendion waarin hij woonachtig
was, Mariëngaarde, werd begin februari getroffen door een Duitse V I . Omdat in Mariëngaarde ook een agentschap van de bibliotheek gevestigd was, ging er materiaal
verloren. Bibliotheken als Nijmegen, Vlissingen en Middelburg werden geheel of gedeeltelijk vernield, Hilversum, Utrecht en Gorinchem geplunderd. Verschillende openbare
bibliotheken hebben joodse collega's afgevoerd zien worden. In dat kader was Tilburg,
ondanks alle problemen, redelijk door de
oorlogsjaren heengekomen.

Afb. 35 Pension
Mariëngaarde, waar een correspondentschap van de
R.K.O.L.B.
gevestigd
was, na een voltreffer
door een V I op 2 februari 1945.

Kolen voor de leeszaal
pier, potlooden, fietsbanden, passen en reisvergunningen. Na de koleninvasie: catalogiseeren, lessen aan volontaires inhalen. Na de
algeheele bevrijding: groote pogingen om de
vele nog achterstallige boeken te heroveren.
Massa-afschrijvingen in het stamboek.'
Het grootste probleem, afgezien van het terughalen van weggehaalde werken, waar men
mee te maken kreeg, was de brandstofschaarste. Was men eind oktober in verband
met de oorlogshandelingen slechts enkele dagen gesloten geweest, op het einde van het
jaar moest men langer dicht. Vinkenberg:
'Tot 1 december konden wij het rekken met
zuinig stoken van rommel. De zuivering
, ( . . . ) , leverde ons, dank zij de Duitsche voorlichting, nog wat kachelpapier. Daarna werd
het onhoudbaar'. De uitleenuren werden ingekrompen en rondom de jaarwisseling was
men een aantal weken helemaal gesloten.
De Canadezen brachten 'redding' door de eigenlijke leeszaal te vorderen en in te richten
al^ leeszaal voor de troepen. Ze zorgden zelf
voor stookmateriaal, zodat het hele gebouw
verwarmd kon worden. Op deze wijze kwam
men in ieder geval een groot deel van de winter van 1945 door; de brandstofschaarste
werd pas in 1947 opgelost.
Vergelijken we de Tilburgse problemen met
die elders in het land, dan waren ze betrekkelijk gering van omvang.
Volgens eigen opgave verloor de R.K. Openbare leeszaal en bibliotheek 330 werken door
oorlogsomstandigheden. Van 2 naslagwerken, 85 studieboeken, 120 romans en 7
jeugdboeken kon men aangeven waar of hoe
ze waren verdwenen. Daarbij waren 75 werken die in beslag waren genomen door de politie en 96 boeken die rechtstreeks in oorlogshandelingen terechtkwamen.

'Op een middag, toen de adjunctdirectrice, die was afgescheept, terugkeerde, vond zijn een groote truck voor het
gebouw, waarop een zestal soldaten, die
de dochter van den conciërge den sleutel
ontfutseld hadden, en in de volle kracht
van hun leven met groote schoppen Belgische kolen zoomaar in de gang losten. De
magazijndeuren door den druk opengesprongen, het gebouw van onder tot boven vervuld van een wolk fijn vet roet. A l leen een bibliothecaris kan den omvang
van ons geluk bevroeden. Hieraan moge
ik nog toevoegen dat de werkster juist een
week geleden mij met tranen in de oogen
verzekerd had dat zij aan het einde harer
schoonmaakmiddelen was, en zelfs de
zwartste dweil niet meer te krijgen was;
dat aanvragen om zeep waren afgewezen.
'It's the captain, he's mad', schokschouderden de Canadeezen als antwoord op
hetgeen ik hier niet wensch te herhalen.
Het slot van de machtsvertoning was, dat
binnen het uur de Padre van de toekomstige Troops Reading Room in overall aan
het hoofd van zes NSB-meiden het ergste
zwart stond weg te vegen, alles met versche bezems, zeep en fonkelende emmers.
Zoo werd de sluiting nog een week gerekt
wegens schoonmaak, doch eind januari
konden we weer op volle toeren draaien.
Helaas bleef het fijne roet nog wekenlang
ronddwarrelen en kon je niets aanpakken
zonder zwart te worden. Maar er werd
veel uitgeleend en zoodoende namen alle
leden wat stof mee af.'
Bron: fragmenten uit het rapport van Clara Vinkenberg in 1945
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Bouwen en verbouwen. De
geleidelijke groei in de jaren
vijftig
De naweeën van de oorlogsperiode zijn nog lang voelbaar in de bibliotheek. Men verliest een
flink deel van de 'oorlogslezers', die na de bevrijding andere vormen van vermaak hebben gevonden. Ten opzichte van het laatste oorlogsjaar is het ledenbestand in de periode 1948 - 1951
meer dan gehalveerd. Men blijft steken op een niveau dat zo'n 300 leden hoger lag dan dat
van de jaren dertig. Ondanks problemen met de gemeentelijke steun, het gebouw en het (te)
hoge abonnementsgeld wordt de periode 1946 — 1964, die we de 'jaren vijftig' hebben genoemd, vooral een periode van opbouw, geleidelijke groei en uitbouw van de bibliotheekvoorzieningen in Tilburg.
De eerste twee decennia na W . O . I I betekenen in Tilburg nog de voortzetting van het
'Rijke Roomsche Leven'. Wanneer de bevrijdingsroes over is en de vernieuwingsdrang
niet door blijkt te zetten, zijn het weer geestelijkheid en fabrikanten, die als vanouds de
touwtjes in handen hebben. Tilburg wordt in
de jaren vijftig weer beheerst door zijn kerken en fabrieken, waar er meer van zijn dan
ooit.
De politiek, het onderwijs, het verenigingsleven, de cultuur, ze waren grotendeels tot uitsluitend in handen van katholieke organisaties, waarvan de K V P de politieke representant was. Andersdenkenden waren buitenbeentjes, pasten zich deels aan of hielden zich
afzijdig. Van een pluriforme samenleving is
nog geen sprake. Om een voorbeeld te geven.
Het r.k. onderwijs had al voor de oorlog vrijwel het alleenrecht in de stad. De van oudsher bestaande openbare scholen krompen
steeds verder in. Na de oorlog ontstaat de
Jan Ligthartschool (1951), die samen met één
openbare (dus door de gemeenteraad gecontroleerde) school en een protestants-christelijke het hele niet-katholieke onderwijs in T i l burg vertegenwoordigt. Ieder parochie — er
waren er zo'n 25 — had een r.k. kleuterschool, een r.k. jongensschool en een r.k.
meisjesschool. In de schoolbesturen hadden
de pastoors het veelal voor het zeggen. Op
veel plaatsen werd nog les gegeven door nonnen en fraters, al kwam daar verandering i n .
In de oorlog was de 100.000e inwoner van
Tilburg geregistreerd, in 1952 kwam de
125.000e en in het begin van de jaren zestig
is men de 140.000 al gepasseerd. In prognoses praat men over 200.000 tot een kwart miljoen in de 21e eeuw (recente studies noemen
een getal van 130.000). Aan de rand van de
stad (ringbanen) verschijnen de eerste flats,
maar met hun drie of vier bouwlagen vallen
ze in het niet tegen de tientallen fabrieksschoorstenen en torenspitsen. Vanaf 1957
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vindt de bouw plaats van de eerste grote
stadsuitbreiding: het Zand. Politiek gezien
beheerst de Katholieke Volkspartij de T i l burgse gemeenteraad. In een partij waarin
arbeiders, middenstanders en werkgevers
vertegenwoordigd moeten zijn, zijn er natuurlijk verschillen en wrijvingen, maar als
politieke groepering heeft men een 'vanzelfsprekende' meerderheid (60 tot 75%). De
machtige positie van de K V P tot in de jaren
'70 weerspiegelde zich uiteraard ook in de bezetting van de belangrijkste bestuursposities
bij de overheid. Zolang de uiterste noodzaak
niet aanwezig was, wilde men niet met de
sociaal-democraten samenwerken. Deze houding nam men in vanaf de eerste tijdelijke gemeenteraad, de zogenoemde 'noodgemeenteraad', die op 5 november 1945 bijeenkwam,
tot 1957. In dat jaar werd ir. J.F.L. Krügers,
directeur van de cuUuur-technische dienst van
de provincie Noord-Brabant, gekozen tot de
eerste PvdA-wethouder in Tilburg. Sindsdien
heeft de PvdA vrijwel steeds deel uitgemaakt
van het college van B & W. De andere en kleinere minderheid, de liberalen, moest tot 1970
op een wethouderszetel wachten.
Groei
Hoewel de Rotterdamse haven lonkte en de
bouwsector in belang toenam, was en bleef
de traditionele textielindustrie de arbeidsmarkt in de stad bepalen. In de opbouwfase na de oorlog en de zogeheten 'gouden t i j d ' daarna (enorme vraag naar
textielproducten) groeide de textielindustrie
nog. In 1955 telde ze 12.000 arbeidsplaatsen,
in 1965 eveneens (inclusief textielverwerking
18.000). Ook al groeiden de dienstensector en
het ambtenarenapparaat, de textielindustrie
bleef dominant.
Wat aanvankelijk niet groeide, was de bibliotheek. Papier- en boekenschaarste, kolenschaarste en een fors teruglopend ledental be-

Enkele flitsen uit de periode 1948-1962
Het is vrijwel onmogelijk om zich nu, in
1988, voor te stellen hoe de Tilburgse bibliotheek er uitzag, toen ik daar in 1948
als directrice mijn entree maakte. Ik zal
niet in detail treden, maar het was in één
woord vreselijk! Bovendien was het bijzonder ontmoedigend dat bij de gemeentelijke autoriteiten ieder spoor van belangstelling ontbrak. Ter illustratie van de
heersende mentaliteit de volgende anekdote: de burgemeester zou eens komen
kijken hoe erg het allemaal wel was. Gearriveerd op de afdeling waar de studieboeken op ruwhouten, dicht op elkaar staande magazijnrekken gestouwd stonden,
streek hij waarderend langs een plank en
sprak de onvergetelijke woorden: 'Wat
een keurige kasten zijn dat'. De slimmerd
had die bui zien hangen en was me voor.
Terugdenkend aan die tijd overheerst bij
mij de herinnering aan de sfeer van
vriendschap en saamhorigheid. AHe personeelsleden voelden zich betrokken bij
alles wat werd ondernomen en verheugden zich over iedere verbetering. Er werd
hard gewerkt en veel gelachen. Tussen al
deze enthousiaste jonge vrouwen bevond
zich één man: drs. A . van Spaendonck,
voor ons 'mijnheer Van Spaendonck',
voor vele Tilburgers ' d ' n D r é ' . Een markante persoonlijkheid, leraar oude talen
en oorspronkelijk, voor mijn komst, parttime directeur. H i j bleef aan de bibliotheek verbonden en was met zijn enorme
boekenkennis een grote steun bij moeilijke vragen. H i j onthield vrijwel alles wat

palen de eerste na-oorlogse jaren van de T i l fcurgse bibliotheek en van veel andere OB's in
het land. De terugval in Tilburg was echter
wel bijzonder groot. Nog in 1946, twee jaar
na de 'Tilburgse' bevrijding, was de openstelling van de leeszaal, nog steeds het belangrijkste onderdeel van de bibhotheek, beperkt.
Aangezien
de
meeste ruimtes
onverwarmd waren, kon het aantal bezoekers als 'onbeduidend' worden aangemerkt.
Het grootste probleem vormen de financiën.
Waar men eind 1945 nog een voordelig saldo
heeft van ongeveer ƒ 1.100, blijkt eind 1946
een exploitatietekort van zo'n / 10.000.
Naast de contributies, die met ruim ƒ 1.100
waren teruggelopen, zat het grote probleem
aan de uitgavenkant. De post 'boekenaanschaffing' was met bijna ƒ 7.000 overschreden, terwijl aan 'bindwerk' / 2.500 meer was
uitgegeven dan op de begroting was geraamd. Ook de 'huishoudelijke administra-

hij had gelezen, met vindplaats en al. Met
zijn grote gevoel voor humor amuseerde
hij ons vaak met zijn verhalen over alles
wat zich in Tilburg afspeelde. Ik heb niet
anders dan goede herinneringen aan hem.
Dat geldt ook voor Pater Cools, ook buiten Tilburg in bibliotheekkringen geen
onbekende en een gewaardeerd examinator bij de assistentsexamens in Rotterdam. H i j nam zijn censorschap serieus en
woonde regelmatig onze boekbesprekingen b i j . Maar ook op bibliotheekfeestjes
ontbrak hij zelden.
M i j n herinnering gaat ook terug naar
Paul en Marie, die, naderhand geholpen
door dochter Annie, zo trouw het gebouw
schoonhielden en ervoor zorgden dat wij
geen kou leden.
En j a , er was natuurlijk ook een bestuur:
ahemaal mannen. Gelukkig kwam al
spoedig mevrouw Heere als secretaresse
het vrouwelijke element versterken. Van
de diverse voorzitters die ik gekend heb,
was dr. Jan Starink de beste. Toen hij
kwam, was het afgelopen met de langdradige vergaderingen. Er werden spijkers
met koppen geslagen. En niet te vergeten
de inventieve penningmeester Pierre van
Dommelen. Bij mijn sollicitatiegesprek
vroeg hij mij plotseling: 'En, hedde niks
ön den è è r m ? ' . Ik moet hem met open
mond hebben aangekeken, want ik was
toen nog niet thuis in het Tilburgse idioom. Dat heb ik naderhand wel bijgeleerd, zoals ik zoveel heb geleerd in die fijne jaren bij de Tilburgse bibhotheek.
Ina Vintges, oud-directrice

tie', die op ƒ 1.200 was begroot, viel op de rekening over 1946 met een bedrag van (afgerond) ƒ 1.970 tegen. Helaas ontbreekt de
jaarrekening over 1947, maar uit de opmerkingen die op de jaarvergaderingen gemaakt
worden, wordt duidelijk dat er forse ingrepen nodig zijn. Besloten wordt tot een verdubbeling van de contributie. Het effect hiervan is nihil, want de verhoging wordt prompt
gevolgd door verder ledenverlies, zodat de
maatregel per saldo niets oplevert. Tot 1954
is er geen duidelijke 'winst' op deze post te
boeken.
Het is 1946 opgerichte filiaal Theresia, dat
mede verantwoordelijk wordt geacht voor
het grote exploitatietekort, wordt per 1 juli
1948 weer opgeheven, terwijl ook het filiaal
St. Lidwina (Ringbaan-Oost) wordt afgestoten; het is als correspondentschap blijven bestaan. In 1950 wordt de na-oorlogse ledenterugval stopgezet en begint een langzame
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groei. Ondanks de slechte financiële positie,
met voortdurende exploitatietekorten op de
jaarrekeningen, zullen er verbeteringen moeten komen. In de pers verschijnen berichten
(door het bestuur uitgezonden) over de deplorabele toestand van het gebouw en de geringe gemeentesubsidie. Er wordt gewezen op
het feit dat Tilburg slechts ƒ 12.000 subsidie
verstrekt, terwijl vergelijkbare gemeenten als
Haarlem (bijna ƒ 100.000), Eindhoven ( ±
ƒ 20.000), Arnhem (ƒ 18.500) en het veel kleinere Breda ( ƒ 20.000) royaler in de buidel
tasten. In een commentaar in een van de bladen wordt in 1950 opgemerkt dat de RK
Openbare Leeszaal en Bilbiotheek een 'stadsbelang van de eerste orde' is. De op dat moment bestaande problemen worden uitvoerig
opgesomd: er is een tekort aan personeel, gebrek aan geld, een te klein uitleenbureau, het
gebouw moet opgeknapt worden, er is een afzonderlijke jeugdbibliotheek nodig en de
contributie is het maximum wat landelijk
toegestaan is.
Via een kring van 'Vrienden van de leeszaal'
probeert men kostbare boekwerken waarvoor binnen de begroting geen financiering
gevonden kan worden, aan te schaffen. Rond
1950 schommelt hun aantal rond de 200.
Daarnaast krijgt de bibliotheek nog steeds
veel boeken geschonken.
Lening
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In j u l i 1951 dient het bestuur bij de gemeente
een verzoek in om een geldlening te verstrekken waarmee de financiën gesaneerd kunnen
worden en de noodzakelijke 'restauratie' aan
het gebouw kan worden verricht. Januari
1952 gaan B & W , na advies te hebben ingewonnen bij de Culturele Raad, hiermee akkoord. Behalve een lening van ƒ 16.000 krijgt
de bibliotheek met ingang van 1953 een extra
subsidie van ƒ 7.500.
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Op het moment dat het bestuur van de leeszaal bij de gemeenteraad het verzoek indient
om de noodzakelijke verbouwing te mogen
gaan uitvoeren, wordt daar al jarenlang over
gesproken in de jaarvergaderingen. Het gebouw voldoet in geen enkel opzicht meer aan
de eisen die aan de inrichting van een leeszaal
en bibliotheek gesteld mogen worden. Vergelijkingen met andere steden vallen voor T i l burg 'beschamend' uit, meldt het Nieuwsblad van het Zuiden in 1950. In 1952 mag
met de verbouwing worden begonnen. 'Het
gebouw werd aan binnen- en buitenzijde opgeschilderd, de uitleenruimte werd doorgebroken, waardoor het publiek veel vlotter geholpen kan worden. Een nieuwe verlichting
van TL-buizen werd in het gehele gebouw
aangebracht. De vloerbedekking werd vernieuwd en het meubilair opgeknapt', zo
meldt het jaarverslag uit 1952. Op 14 maart
1952 vindt de heropening plaats. Eind 1955
koopt de gemeente Tilburg het naast de leeszaal gelegen pand Willem Il-straat 21 met de
bedoeling het te zijner tijd ten behoeve van
de bibliotheek te g^an verbouwen. Eind 1957
heeft het bestuur van de R K O L B de nodige
vergunningen binnen, maar blijken de plannen door andere prioriteiten bij de gemeente
niet door te kunnen gaan. Het bestuur dringt
erop aan, althans een gedeelte van de benedenverdieping van nr. 21 te verbouwen, om
die als jeugdbibliotheek en -leeszaal te kunnen gaan gebruiken. 'Trieste geluiden over
verbouwingsplannen', meldt het N T C nog in
de zomer van 1958. In oktober beslmt de
raad ruim ƒ 6.700 beschikbaar te stellen voor
de verbouwing en / 9.400 voor de inrichting
van Willem II-straat 21 en de herinrichting
van nummer 23. I n 1959 is de verbouwing
vohooid.
In 1960 wordt ook toestemming verleend
voor de herinrichting van de leeszaal en uitleenruimte in de Centrale. 31 october 1961
wordt deze geopend in aanwezigheid van
wethouder N . Pontzen. Het hoofdgebouw is
nu weliswaar met hulp van de gemeente aanzienlijk verbeterd, maar 'de door plaatsgebrek noodzakelijke verouderde methode van
gesloten uitleen maakt het boekbezit voor de
lezer niet overzichtelijk en het lenen zelf niet
tot een aantrekkelijke procedure. De bouw
van een representatieve Centrale, volgens de
modernste methode ingericht, blijft daarom
een eerst zorg van het Bestuur', zo meent het
jaarverslag uit 1962. Inmiddels liggen er dan
twee stukken bij het college van B & W op tafel, waarin het bestuur aangeeft wat er de komende jaren aan plannen gerealiseerd zou
moeten worden.
In de eerste nota (augustus 1959), waarin de
term cultuur-pedagogie (het wekken van culturele behoeften) centraal staat, geeft het be-

stuur het belang aan van de Openbare leeszaal en bibliotheek voor de Tilburgse gemeenschap. Voor het eerst wordt hier niet de
nadruk gelegd op het r . k . karakter van de
leeszaal. Het bestuur geeft een overzicht van
de ongunstige Tilburgse situatie ten opzichte
van andere steden. In de tweede aansluitende
nota (februari 1960) wordt een vijfjarenplan
gepresenteerd voor de sanering en uitbouw
van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek.
Het aantal leden uitgedrukt in percentages
van het aantal inwoners laat zien dat Tilburg
onder een zestal vergelijkbare steden boven
100.000 inwoners de laagste poshie inneemt:
Groningen 11,9%; Arnhem, 9 , 1 % ; Breda
6,3%; Enschede 5,4% Nijmegen 4,3% en
Tilburg 2,6% (per 1/1/1958).
Wanneer we de periode 1955-1960 in haar geheel bekijken, dan blijkt het aantal leden van
de bibliotheken in Groningen en Arnhem een
flink stuk hoger te liggen dan in Tilburg.

De ideeën en de show

In 1957 werd ik voorzitter van de (toen
nog RK) Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Wie op het idee was gekomen mij
voor die functie aan te zoeken ben ik vergeten. Ik vond het wel leuk: mijn querulanterige natuur kon zich uitleven in botsingen met het niet al te willige gemeentebestuur, en ik mocht nogal eens in het
openbaar een speech afsteken. M i j n
ambtsperiode speelde zich nog helemaal
af in het dubbele herenhuis aan de Willem
Il-straat. Dat we daar met ons allen in
konden, boeken incluis, moet de huidige
grootschalig levende passant met verbazing vervullen. De bestuurskamer was
smal en huiselijk gezellig, en een bestuursvergadering leek waarschijnlijk veel op
een regentenstuk: twee dames (secretaresse en directrice) en vijf heren, die in hun
keurige uitmonstering evengoed bestuurders van een weeshuis konden zijn. De notulen werden met sierlijke vrouwenhand
ingeschreven in kloeke boeken, welluidend in extenso voorgelezen en dan door
de voorzitter met de vulpen 'gearresteerd'. De nota's die wij richten aan de
'Edelachtbare Heren' in het patricische
oude stadhuis, lijken bij herlezing verdacht veel op lichtelijk snorkende preken.
Ik citeer: 'Het boek is geen luxe, maar levensmiddel. In het leven van ieder volwaardig mens nemen studieboek en leesboek een zeer grote plaats i n . Diezelfde
prominente plaats dienen leeszaal en bibliotheek in te nemen in het samen-leven
van een stadsgemeenschap'. Onze tegen-

Hetzelfde geldt in iets mindere mate ook
voor Breda, Nijmegen (evenals Tilburg een
grote katholieke stad) en Enschede (evenals
Tilburg een textielstad). Hoewel Tilburg in
de genoemde periode samen met Enschede de
enige stad is die doorgroeit, blijft het het
laagste ledental houden. De achterstand van
Tilburg zowel absoluut als relatief (ledental
in % van het inwonertal) is zo groot dat het
in 1960 nog steeds de zwakste gemeente is.
Deze twijfelachtige eer heeft het ook nog in
de jaren zestig. Overigens is het aantal uitleningen per lezer in Tilburg vergeleken met de
andere steden betrekkelijk hoog.
De beide nota's van het bestuur van de
R K O L B met plannen voor de toekomst bouwen in fehe uit wat er in de jaren vijftig niet
zonder moeite was opgebouwd. De jeugd
'cukuurdragers van de toekomst, die in stijgende mate voor ons werk ontvankelijk
blijkt' vormt in de visie van het bestuur een

speler was de toenmalige burgemeester
Becht, een eeuwig glimlachende autocraat, die zich nog niet door de beste
preek liet verlakken. Ik mocht hem wel:
hij was een harde tegenstander die hield
van terugslaan. Ik ontmoette hem vaak en
dan bezagen wij elkaar met de vooruitgeschoven onderlip van wederzijdse hoon:
— ik vond hem een barbaar, hij vond mij
een zeloot; — maar we bleven heren, er
viel nooit een onvertogen woord. Wel verloor ik meestal, want hij hield de beurs en
had daaruit in die tijd van hoogspoor- en
schouwburgbouw weinig te missen. Toen
ik de voorzittershamer neerlegde, had ik
dan ook het gevoel meer woorden dan daden op mijn credit te moeten boeken.
Méér geluk dan met mij had de OLB met
haar directrices: Eerst Ina Vintges; later
(en tot op heden) Jos Meuwese. Zij hadden de ideeën, ik deed vooral de show.
Een jeugdbibliotheek (o, zo'n piepkleintje), een filiaal hier en daar, — ik zou er
uit mezelf nooit zijn opgekomen. Ik heb
nog een foto van de opening van die
jeugdbibliotheek in de rechter voor- en
achterkamer van de Willem Il-straat: Ina
straalt, en Trees Boers helpt met het lint
doorknippen.
Toen ik i n 1964 uit Tilburg vertrok, wist
ik het bedrijf bij Jos in kleine maar bedrijvige handen, die werden gedirigeerd
door een helder hoofd. Maar dat Jos, bediend door koffie schenkende heren, nog
eens in een zo grote kamer zou tronen,
konden zelfs mijn stoutste dromen eenendertig jaar geleden moeilijk voorzien.
Jan Starink, oud-voorzitter bestuur

belangrijke zo niet de belangrijkste doelgroep. Het instrument om naast de toekomstige verbouwde of nieuwgebouwde bibliotheek de bibliotheekvoorziening op korte
termijn te verbeteren is decentralisatie. Op
beide ontwikkelingen zullen we nader ingaan.
In 1940 worden voor het eerst de jeugdabonnementen genoemd. De summiere verslagen
uit de jaren veertig maken er verder weinig
melding van; duidelijk is wel dat men een
steeds grotere collectie jeugdboeken kreeg.
De jeugdafdeling wordt in 1949 zodanig ingericht dat de kinderen zelf in de kasten konden
zoeken. De toestand van de jeugdafdeling
was overigens verre van ideaal, de ruimte was
te klein. Het bezit breidde zich namelijk snel
uit. In 1949 had men ruim 1500 jeugdboeken
en ruim 200 jeugdstudieboeken, in 1952 waren het er ongeveer 2100 en 340; er zijn dan
255 jeugdleden.
In 1953 wordt voor het eerst het denkbeeld
van een aparte jeugdleeszaal geopperd. Door
ruimte gebrek kan men voor de jeugd en
'teenagers' feitelijk niet veel meer doen. De
oplossing wordt gedeeltelijk gevonden door
de 'filialen' waar veel jeugdleden gebruik van
maken. In 1953 zegt het jaarverslag dat het te
betreuren is dat het plan om een jeugdleeszaal op te richten op niets is uitgelopen omdat de extra subsidie niet verkregen kon worden. Ook in 1954 lukt dat nog niet. Wel gaat
in dat jaar M . de Kort naar de speciale opleiding in Amsterdam. Een jaar later verschijnt
de functie jeugdbibliothecaresse in Tilburg.
Mej. M . de Kort is de eerste die de functie in
Tilburg gaat vervullen. Ook wordt in dat jaar
de eerste kinderboekenweek georganiseerd.
In 1957 komt er eindelijk een landelijke subsidieregeling voor het jeugdbibliotheekwerk.
Op dat moment gaat Tilburg ook daadwerkelijk de oprichting van een aparte jeugdleeszaal nastreven. Voor die tijd was het een vrome, maar onvervulbare wens. Los van de
pedagogische argumenten en de subsidieregeling geeft de groei van het jeugdledental in de
jaren vijftig al aan dat deze groep recht had
op meer aandacht.

Afb. 39 Een sfeerbeeld
van de jeugdboek in de
jaren vijftig (foto januari
1953).

jaar
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
40

ledental
1103
1201
1448
1591
1930
2826
3389
3433
3860
4473
4653

jeugdleden
183
205
255
342
416
1049
1462
1471
1674
2058
2074

jeugd t.o.v.
totaal ( i n % )
16,6
17,1
17,6
21,5
21,6
37,1
43,1
42,8
43,3
46,0
44,6

De cijfers kunnen natuurlijk niet los gezien
worden van de na-oorlogse geboortegolf, terwijl ook de opening van enkele filialen van
invloed is. In 1959 kwam dan eindelijk de gewenste jeugdbibliotheek van de grond. Op
vrijdag 26 juni 1959 werd ze geopend door de
toen zesjarige Bernadette Clerckx, samen
met drie andere kinderen, die een rond de
opening uitgeschreven opstel- en tekenwedstrijd hadden gewonnen. De jeugdbibliotheek was bedoeld voor kinderen en jongeren
tot 18 jaar. Men had prentenboeken voor de
allerkleinsten, de eerste leesboekjes voor de
zes- en zevenjarigen, jeugdboeken en
jeugdstudieboeken voor kinderen tot 14 jaar,
en voor de zogeheten rijpere jeugd een speciale collectie waarin naast jeugdboeken ook
romans en studieboeken voor volwassenen
(geschikt voor de jeugd en toegelaten volgens
de censuurnormen) waren opgenomen. Daarnaast was er een leestafel en een kleuterhoekje. Nadrukkelijk werd bij de opening vermeld dat de voorzieningen, inclusief de
voorleesuurtjes voor iedereen gratis toegankelijk waren. Alleen wanneer men boeken
wilde lenen, was het nodig om contributie
(f 2,50) te betalen).
Naast de speciale bibliotheek voor de jeugd
werd door kinderen en jongeren ook veel gebruik gemaakt van de filialen, die in de loop
der tijd in de stad verschenen waren. De leeszaal lag weliswaar centraal in de stad, maar
bleek met name voor kinderen toch te ver
verwijderd te zijn van school en woonwijk.
De decentralisatiegedachte, die men rond
1960 uitte, sluit aan bij dit gegeven.
De situatie rond de zogenoemde filialen in de
jaren veertig is enigzins verwarrend. Soms
waren het uitleenposten of correspondent-

schappen of restanten van parochiebibliotheken. Theresia, Noordhoek en na de oorlog
Fatima zijn daar voorbeelden van. Ook het
pension Mariëngaarde en de ziekendienst
Broekhoven 1 zijn geen echte filialen. In deze
periode is eigenlijk alleen Ringbaan-Oost,
waarover we eerder spraken, als filiaal te betitelen. In 1951 worden de correspondentschappen buiten de stad overgedragen aan de
Bond van Openbare Leeszalen en Bibliotheken in Noord-Brabant.
In het jaar 1955 verschijnt voor het eerst de
benaming wisselbibliotheek in het jaarverslag. De uitlening aan vroegere correspondentschappen, wijkhuizen en de parochiebibliotheken is dan op die plaats ondergebracht. Daarnaast heeft men dan drie 'volwaardige' filialen. In 1953 rijst het plan om
een filiaal aan de Trouwlaan in te richten. Op
dat moment spelen de parochiebibliotheken,
waarvan er vele waren in Tilburg, nog een belangrijke rol in de lectuurvoorziening. Sommige pastoors wilden dat zo houden, andere
zagen de voordelen van samenwerking met
de R.K. Leeszaal, waar men immers deskundig personeel in huis had. Bovendien kreeg
een filiaal van de Openbare Bibliotheek een
subsidie, die 1/5 bedroeg van de hoofdsubsidie. Er moest dan wel sprake zijn van een
permanente bibliotheek, die geleid werd door
opgeleid personeel. Pastoor H . van den Heuvel van de parochie Trouwlaan is de eerste
die deze mogelijkheid gaat benutten. H i j
ruimt een plaats in voor een permante bibliotheek in het parochiehuis aan de Wassenaerlaan. Dit OUB-filiaal wordt op 31 maart
1954 geopend. Met 200 leden, waaronder 120
kinderen, en 5890 uitgeleende werken sluit
het het eerste jaar van zijn bestaan af.
Loven
Op 15 januari 1955 wordt in het Lovense parochiehuis aan de Bataviastraat een soortgelijk filiaal geopend. Ook hier vormt het bezit
van de parochiebibhotheek de basis voor de
collectie. Voor de volwassenen werkt men op
Loven met een soort afbetalingssysteem.
Men krijgt een knipkaart, waarbij voor elk
geleend boek tien cent betaald moet worden.
Na 50 keer is de kaart vol en kan men verder
gratis lenen. Het relatief hoge abonnementsgeld hoeft op deze wijze niet direct betaald te
worden. Zowel Trouwlaan als Loven kennen
een beperkte openstelling van enkele uren per
dag, een paar keer per week. In een krantencommentaar wordt het filiaalsysteem, doordat van vakkundig personeel gebruik gemaakt wordt, een winst genoemd ten
opzichte van de parochiële bibliotheken.
Vooral echter is het 'het enige antwoord dat
we hebben op vele zaakjes van verdacht al
looi', waarmee ongetwijfeld de winkelbiblio-

Een eigen jeugdafdeling
Wat was men trots toen in 1959 de jeugdafdeling, jarenlang gesitueerd tussen de
hoge bruine kasten met indrukwekkende
literatuur van de studie-afdeling in de
Willem Il-straat 23, kon verhuizen naar
een eigen pied-a-terre in dezelfde straat op
no. 21.
Er waren teken- en opstelwedstrijden aan
voorafgegaan voor de jeugd, en in dit geval mocht de winnares het lint doorknippen bij de ingebruikneming van het nieuwe pand, in aanwezigheid van de deken
van Tilburg, die tevens het gebouw inzegende, het bestuur, de directrice en medewerkers van de RK Openbare Bibliotheek
en een aantal genodigden.
De kamer en suite van een oud huis was
omgetoverd tot Jeugdbibliotheek, waar
naast kasten met boeken en een leestafel
was ingericht, zodat de jeugd tijdschriften
en boeken ter plaatse kon inzien.
Ook het kleuterhoekje met prentenboeken werd optimaal gebruikt. Regelmatig
werden er kleine tentoonstellingen ingericht over allerlei onderwerpen.
Voor het voorlezen echter, elke woensdagmiddag, werd er uitgeweken naar de
zolder op no. 23, en bij mooi weer naar de
zeer bescheiden tuin.
Eenmaal per jaar werd het evenement van
de Kinderboekenweek gehouden in de
Studiezaal op no. 23, die dan op die middag voor de volwassenen uiteraard niet
toegankelijk was.
Terugdenkend aan die tijd kan ik zeggen
dat we met de beperkte middelen en ruimten van toen, toch optimaal bibhotheekwerk hebben verricht, waarbij ook regelmatig contacten werden onderhouden met
scholen en andere instellingen.
T h . van de Klundert-Boers, medewerkster
Openbare Bibhotheek Tilburg

theekjes en lectuurverkooppunten in de stad
werden bedoeld. Nog steeds immers staat de
RKOLB onder toezicht van de censor, terwijl
de andere instellingen bewust of onbewust
ruimere normen hanteren.
In de Vredesparochie wordt op 26 oktober
1955 het derde filiaal geopend, terwijl in 1957
een verzoek komt vanuit Fatima om ook hier
een filiaal te stichten. Vanwege financiële
moeilijkheden komt Fatima niet van de
grond. Ook plannen om in de (op te heffen)
politieposten aan het Besterdplein en de Merelstraat filialen in te richten komen het
planstadium niet te boven. Wel wordt in 1958
41

Afb. 40 De opening van
de jeugdbibliotheek
op
26 juni 1959. Bij het lint
v.l.n.r. Th. Boers, daarachter mevr. 1. Vintges,
Bernadette Clerckx die
het lint doorknipt, geassisteerd door voorzitter
J. Starink.

het OUB-fihaal Trouwlaan ondergebracht in
een nieuw gebouwtje en omgezet in een O L B filiaal, d.w.z. uitleen en leeszaal. Dit eerste
'echte' filiaal komt onder leiding te staan van
mej. W. Schijvens geassisteerd door mej. B.
van der Woude. Bij de opening betoogt
bestuursvoorzitter Starink dat er zes filialen
zullen komen. Ook hij ziet het filiaalsysteem
als mogelijkheid om de ongecontroleerde lectuur de voet dwars te zetten. Uit een rapport
van de Culturele Raad blijkt dat er naast de
bibliotheekfilialen nog een tiental parochiebibliotheken bestonden in Tilburg. Ze werden door het bestuur dan wel niet als directe
concurrenten gezien, maar de opzet waarbij
pastoors, kapelaans en vrijwilligers de bibliotheekjes beheerden, was anders dan die welke
aan het openbare bibhotheekwerk ten grondslag lag. In het midden van de jaren vijftig
waren er veertien parochiebibliotheken en
een gereformeerde bibhotheek, die bijna
2500 lezers telden en goed zouden zijn voor
180.000 uitleningen! Zitten daar, afgezien
van de historische achterstandssituatie op
cultureel gebied en het gebruik door meer
mensen van één leeskaart, de lezers die T i l burg in vergelijking met andere steden te kort
komt?
In 1962 wordt in de nieuwe grote stadswijk
het Zand met medewerking van de pastoors
een nieuw filiaal opgericht. Het mag als teken van voorzichtige verandering worden beschouwd dat in deze jonge wijk geen goedbedoelde, maar weinig professionele parochiebibliotheken worden opgericht, maar dat het
direct tot een filiaal van de hoofdbibliotheek
komt. Het filiaal draagt een voorlopig karakter en is ondergebracht in twee doorgebroken
garages aan de Bern. Loderstraat. Op 8
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maart 1962 werd de uitleen geopend. Het eerste jaar telde dit onder leiding van mej. M .
van Gooi staande filiaal al 418 ingeschreven
lezers en werden 18.525 boeken uitgeleend,
waarvan 70% voor de jeugd.
Volgens het vijfjarenplan zou men in 1962
over vier filialen beschikken. Op het eerste
gezicht lijkt deze doelstelling gehaald. Het
Zand was echter een noodvoorziening en niet
de gewenste O L B , terwijl Loven en Vredesparochie niet voldeden aan de normen die
door de CV werden gesteld om voor subsidie
in aanmerking te komen. De inspecteur van
de CV, Jac. Zwier, laat al in 1958 weten dat
de '2 X 6 meter' in Loven en de '3 x 4 meter' aan het Hendrik van Tulderplein (Vredesparochie) 'bepaald niet overeenstemmen
met de eisen die het rijkssubsidiebesluit stelt'.
Voor de Vredesparochie wordt in 1963 een
oplossing gevonden in de vorm van nieuwbouw aan de Ringbaan-West; het Zand krijgt
in 1965 zijn nieuwe OLB-filiaal aan het Roelof Kranenburgplein, en voor Loven kan men
geen oplossing vinden, zodat tot opheffing
wordt besloten.
In de personele sfeer is men in de oorlogsjaren overgegaan tot het aantrekken van Clara
Vinkenburg als adjunct-directrice. Tegelijkertijd, in 1943, zien we dat de eerste 'volontaire' bij de bibiotheek haar vooropleiding
volgt. De opleiding voor r.k. leeszaalassistenten vindt plaats in Nijmegen of Sittard. Blijkbaar was de benoeming van Clara Vinkenberg voldoende voor de CV want vanaf dit
moment zijn er steeds opleidingsplaatsen aan
de Tilburgse bibliotheek. Vinkenberg vertrekt 1 september 1946 om 'gezondheidsredenen' uit Tilburg. Ze wordt korstondig opgevolgd door mej. J. Donders, die 1 mei 1947
al weer vertrekt. In het najaar van 1947
wordt voor het eerst een directrice benoemd:
N . Buijsen. Over haar functie is onduidelijkheid. Op de bestuursvergadering van 6 maart
1948 wordt erover gesproken: ' M e j . Buijsen
heeft de persoonlijke titel 2de directrice met
de dagelijkse leiding, de bibliothecaris behield de algemene leiding, beiden onder toezicht van het Bestuur'.
Buijsen vertrekt ook weer betrekkelijk snel
'wegens haar aanstaande huwelijk', zodat
het bestuur voor de derde keer in twee jaar
op zoek moet naar een directrice, 2e directrice of adjunct. Het is frappant om te zien hoe
het bestuur vergadert over een constructie
om enerzijds nu eindelijk eens een 'echte' directeur te benoemen, anderszijds de leiding
bij de bekwame, maar niet in het bibliotheekvak opgeleide Van Spaendonck te laten, het
bestuursverslag meldt: 'Geopperd wordt het
denkbeeld dat de heer A . van Spaendonck lid
van het bestuur zou worden en dan gedelegeerde van het bestuur naast de directrice die

deze laatste functie op dezelfde wijze gelijk
elders in den lande volledig zou waarnemen'.
Toch nog twee directeuren, terwijl er slechts
drie assistenten, twee krachten die opgeleid
werden en een administratieve medewerkster
waren. Uiteindelijk wordt Mevr. Vintges directrice en neemt de dagelijkse leiding in
Handen en vervult Van Spaendonck voor
halve dagen de functie van bibliothecaris.
Wanneer Mevr. Vintges in 1962 weggaat 'wegens het aanvaarden van een betere functie in
Den Haag' (bij de CV), heeft de bibliotheek
onder haar leiding een fase van geleidelijke
groei doorgemaakt. Er werken dan twaalf
personeelsleden bij de bibliotheek, er is een
jeugdbibliotheek van de grond gekomen en
er zijn enkele filialen geopend. Ondanks alle
bouwwerkzaamheden wordt het ruimtegebrek steeds nijpender.
De in 1924 gemaakte verenigingsopzet met

De lokale tempel der wijsheid
De bieb. Tegenpool van verpozing in ons
bestaan van vijf- tot veertienjarige, zo tussen 1948 en 1957. De bieb was gevestigd in
de Willem Il-straat, waarvan je in die jaren
zonder overdrijving kon zeggen dat 't het
culturele middelpunt van onze arme stad
was. De straat heette vroeger Comediestraat, dat klinkt al buitengemeen artistiek, naar een schouwburgje dat er ooit
gevestigd was. De bioscoop Ambassade
heette destijds Cinéma Royal en in hetzelfde
complex huisde de 'Koninklijke Liedertafel
Souvenir des Montagnards'. Naast muziekhandel Van der Schoot en kunsthandel Van
Santvoort, waren er twee boekwinkels.
A . C . M . Pillot, tegenover de bibliotheek, en
M . de Wekker, de enige 'vrijzinnige' boekverkoper van Tilburg. Bij deze aimabele bibliophiel kon de Tilburger terecht die zich in
de keuze van haar lectuur wenste te ontworstelen aan de houdgreep der roomse
rechtzinnigheid waarin Tilburg nog tot halverwege de jaren zestig beklemd lag.
Maar de bieb dus. Wij openen de drangerknarsende zware voordeur van Willem I I straatje 23 en betreden de lokale tempel der
wijsheid. Want hoewel Pillot en De Wekker
beiden een 'commerciële' leesbibliotheek
exploiteerden en het belendende pand de
Provinciale Bibliotheekcentrale huisvestte,
was 'De Bieb' toch duidelijk de bekendste
en drukst bezochte bron voor schriftelijke
informatie in de stad.
De jaren vijftig en zestig hebben wij als
trouw en enigszins berucht lidmaat de bibliotheek in de Willem Il-straat mogen meemaken. De eerste decade als 'jeugdlezertje',
thuis op de eerste verdieping, waar aan de

stemgerechtigde leden, die op de jaarvergaderingen beslissingen mee nemen, bestaat
nog steeds. Begin jaren zestig hebben er een
veertigtal 'vooraanstaande' Tilburgers zitting
in. A . Janssens is als voorzitter in 1954 opgevolgd door L . van den Ham, die in 1957
plaats heeft gemaakt voor de neerlandicus
Starin k. In deze periode stappen ook enkele
oud-gedienden op als bestuurshd. J. Horvers, de eerste arbeidersvertenwoordiger die
werd binnengehaald, beëindigt na 35 jaar het
bestuurslidmaatschap in 1954. G. Coomans
stopt na 28 jaar met de secretariaatswerkzaamheden en H . Mannaerts draagt in 1948
het penningmeesterschap over aan P. van
Dommelen. Mannaerts, die vanaf de oprichting het geld beheerde, treedt in 1952 af als
bestuurslid. H i j is, als bestuurder, langer dan
wie ook betrokken geweest bij de bibliotheek
in Tilburg.

straatkant destijds de jeugdafdeling huisde.
Vlak voor je de jeugdafdeling betrad had je
rechts een klein gangetje dat uitmondde in
een ruimte waarin 's woensdagsmiddags
werd voorgelezen onder andere door een
mevrouw die nu nog, van uiterlijk in al die
jaren nauwelijks veranderd, tot de personeelsleden behoort.
Aan het einde der vijftiger jaren gingen we
de grote-mensen-boeken lezen en daarvoor
moesten we beneden zijn. Dat ging dan zo:
je sloot je aan bij een der rijen wachtenden
in de middenhal. Na enige tijd was je aan de
beurt en stond je voor een soort reuzeloket,
waarachter enkele bibliotheekassistenten ijverig heen en weer draafden. Je zei dan bijvoorbeeld tegen zo'n mevrouw: ' I k wil
graag een paar gezellige boeken'. Zij haalde
uit de achterliggende boekenrekken een stapeltje pretentieloze lectuur tevoorschijn en
daaruit mocht je drie werkjes kiezen. Desnoods, maar dat gebeurde niet vaak en werd
ook nauwelijks op prijs gesteld, kon je in de
kaartcatalogus de boeken opzoeken die je
wilde hebben en dan de nummers op een
briefje schrijven voor de bibliothecaresse.
De grootste verandering in de oude Bieb
was dan ook het verplaatsen van de balie
met een hoek van 90 graden, zodat de abonnees voortaan zelf tussen de boeken konden
gaan scharrelen. Omstreeks dezelfde tijd,
midden zestiger jaren, werd ook de roomse
'index' van verboden boeken minder streng
gehanteerd, zodat je eindelijk ook in de
Bieb boeken van Boon, Sartre, Joyce en andere ketters kon lenen of aanvragen.
Paul Vroom, redacteur 'De Tilburgse
Koerier'

43

De RK Leeszaal wordt Biblioteek.
Ontvoogding, fusie en verhuizing
De jaren zestig en zeventig zijn voor de Tilburgse bibliotlieelt jaren van grote veranderingen
geweest. In meerdere opzichten valt er tussen 1962 en 1967 een scheidslijn te trekken; niet alleen omdat er in die tijd van directrice en bestuursvoorzitter wordt gewisseld en de censorfunctie wordt opgeheven. In 1965 wordt de 5000e lezer ingeschreven en groeit de collectie tot meer
dan 50.000 werken. Zowel lezersbestand als boekenbezit gaat nu spectaculair groeien. Wat
vóór die tijd een bibliotheek en leeszaal was die een nuttige, maar slechts door een gering percentage van de Tilburgse bevolking gebruikte voorziening was, gaat nu groeien tot een culturele instelling van formaat die grote delen van de bevolking kan en wil bereiken.

Afb. 41 Receptie tijdens
het 50-jarig bestaansjubileum. Het jubileum werd
in 1964 (een jaar te laat)
gevierd met een tentoonstelling over het werk
van de schrijver A. Gooien en foto's van M.
Coppens.

De eerste halve eeuw van haar bestaan was de
RK Leeszaal, met name in de jaren vijftig,
gegroeid tot 4000 leden. Binnen twee decennia wordt nu de 40.000e lezer bereikt, vertienvoudigt de collectie tot ruim 430.000 banden en stijgt het aantal uitleningen van ruim
190.000 tot bijna I V i miljoen! Maar niet alleen in de cijfers komen enorme veranderingen tot uitdrukking. In het begin van de jaren
zestig was er nog sprake van de RK Openbare
Leeszaal en Bibliotheek St. Dionysius, ook
wel r.k. leeszaal genoemd, geleid door een regentesk bestuur en bijgestaan door een censor. Eind jaren zeventig is er een Openbare
Bibliotheek Tilburg, die het j u k van de censuur heeft afgeschud, 'alles' in de collectie
opneemt, vernieuwende activiteiten ontplooit
en intern geworsteld heeft met democratisering en personeelsraad.
Er is fusie tot stand gekomen met de Algemene Openbare Bibliotheek, de vroegere Nutsbibliotheek, waar 'andersdenkend' Tilburg
zijn boeken ging halen. Het bouwen en verbouwen uit de jaren vijftig gaat nog een tijdje
door, totdat er niets meer uit te breiden valt,
of men zou een flink stuk van de Willem I I straat moeten opkopen. Na 50 jaar Willem
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Il-straat, waarvan de laatste 20 jaar in een
'onmogelijke' situatie, verhuist men in 1972
naar een nieuw gebouw aan het Koningsplein. Ten slotte zorgt het in werking
treden van de bibliotheekwet in 1975 voor de
nodige veranderingen.
Hoewel verschillende veranderingen die zich
in Tilburg en in de bibliotheek in de jaren
zestig en zeventig voordoen, ook landelijk
voorkomen, zijn er toch enkele specifiek lokale ontwikkelingen die van belang zijn voor
een beter begrip van de Tilburgse bibliotheeksituatie.
Uitbreidingen
In 1967 noteert Tilburg de 150.000e inwoner.
De forse jaarlijkse groei is er dan uit. Het inwonertal kruipt nog wat omhoog, maar de
155.000 wordt niet gehaald. Tilburg, dat ondanks de sterke groei van zijn bevolking
sinds het begin van de 20e eeuw en de omvangrijke industrie altijd kenmerken had behouden van een groot dorp, moest opgestoten
worden in de vaart der volkeren. Ten westen
en ten noorden van de negentiende-eeuwse
stad vonden grote uitbreidingen plaats met
moderne flat wij ken waar tienduizenden T i l burgers kwamen te wonen. Het centrum van
de stad werd op grootscheepse wijze vernieuwd (anderen spreken van vernield). De in
de binnenstad gelegen volkswijk 'de Koningswei' werd afgebroken, er werd een cityring aangelegd — een vierbaans autoweg om
het centrum-, het hoogspoorproject werd
verwezenlijkt en er verschenen nieuwe gebouwen zoals de schouwburg (1961), het station
(1965) en het gemeentehuis (1971). Gebouwen en structuren, die (soms achteraf) als
historisch waardevol werden beschouwd,
moesten verdwijnen. Tilburgs toenmahge
burgemeester, C. Becht, hield er voor eeuwig
de bijnaam 'Kees de Sloper' aan over.
Zo mogelijk nog ingrijpender dan de demografische en infrastructurele veranderingen
waren de sociaal-economische gebeurtenis-

sen. Een eeuw lang was Tilburg vooral gegroeid door zijn industrie, en dan met name
de textiel. In amper tien jaar tijd verdween de
textielindustrie grotendeels. Vanaf 1957 waren er jaarlijks sluitingen o f fusies. Het hoogtepunt, of beter gezegd het dieptepunt, werd
bereikt in de periode 1964-1970, toen tweederde van de arbeidsplaatsen in de Tilburgse
textielindustrie verloren ging. Honderden
Tilburgse families, die generaties lang van
vader op zoon en moeder op dochter in of
voor textielfabrieken gewerkt hadden, moesten elders een bestaan zoeken. Bedrijven met
een geschiedenis van soms anderhalve eeuw
sloten van de ene op de andere dag de poorten. De sanering van de textielindustrie werd
niet in alle opzichten betreurd, maar liet wel
diepe sporen na in de Tilburgse samenleving.
Van industriestad wordt Tilburg een dienstverlenende stad, precieser uitgedrukt, van
wolstad wordt het onderwijsstad.
Vergelijken
Opvallend in deze periode is ook de terugval
van de traditionele machtsgroepering de
K V P (na 1972 het C D A ) . Begin jaren zestig
nog goed voor 70% van het Tilburgse
electoraat- kwam ze tien jaar later op ongeveer eenderde van het kiezersaantal uit. De
deconfessionalisering slaat ook in het katholieke Tilburg toe. De invloed die de geestelijkheid (met name de pastoors en kapelaans)
tot na de Tweede Wereldoorlog op heel het
maatschappelijk leven uitoefende, brokkelt
steeds meer af.
Het meest opvallende aspect in de Tilburgse
bibliotheek in de periode van 1963 tot 1978,
is toch wel de snelle groei van het lezersbestand. Wanneer we de cijfers van de tweede helft van de jaren zestig vergelijken met
die van tien andere steden van ongeveer dezelfde grootte, dan zien we dat Tilburg in
1965 nog steeds de laagste plaats inneemt (4,5
% van de bevolking is ingeschreven als lezer).
Apeldoorn (5,7%) scoort ook slecht, Nijmegen (6,8%), Enschede (6,8%) en Leiden
(7,1%) laten eveneens een laag deelnemerspercentage zien, maar dat ligt al aanzienlijk boven het Tilburgse cijfer. De andere
grotere Brabantse steden. Eindhoven (8,9%)
en Breda (7,6%) tonen aan dat de achterstand geen specifiek zuidelijk verschijnsel
was. Eindhoven behoorde omstreeks 1970 tot
een van de best bezochte bibliotheken in het
land. Haarlem (10,9%), Groningen (11,5%)
en Hilversum (12,1%) waren in 1965 de toppers bij de gemeenten met 100.000 tot
200.000 inwoners.
Hoewel Tilburg met zijn (gedeeUelijk historisch verklaarbare) lage lezersaantal nog ver
achterblijft bij de andere grotere steden, is
het inlopen van de achterstand in de jaren

De uitleen rond 1960
Toen ik in 1958 als leerling-bibliothecaris
in dienst kwam bij de RK Openbare Leeszaal en Bibliotheek St. Dionysius, zoals
de bibliotheek toen voluit heette, was de
romanuitleenafdeling nog een gesloten
uitlening. Dat betekende dat de lezers de
boeken niet zelf in de kasten konden opzoeken. Op een balie in de hal stonden hele rijen bakken, met daarin de lenersadministratie, keurig gerangschikt op naam en
datum, en in zakjes opgeborgen.
De lezer kon dan aan de bibliothecaris
zijn wens kenbaar maken. Deels ging dat
via lijstjes, die men thuis samengesteld
had uit de voor een gulden verkrijgbare
gedrukte romancatalogus. De bibliothecaris zocht dan de gewenste boeken op in
de kasten. Meestal echter maakte de lezer
zijn wensen mondeling kenbaar met de
aanduiding graag een mooi familieverhaal, een detective, psychologische roman
enz. te willen hebben. Hele stapels boeken
werden dan door ons aangedragen. Vaak
moest je wel twee of drie keer opnieuw
met boeken komen, voordat de lezer iets
naar zijn zin gevonden had. Je boekenkennis werd op deze manier optimaal bevorderd (genre-etiketten en annotaties
waren er nog niet).
Ook kwam het wel eens voor dat de mensen wilden lezen uit de collectie 'voorbehouden lectuur'. Men moest dan een formulier invullen 'met reden omkleed',
waarom met dat boek wilde lezen. Het
formuher werd door de censor nagekeken, die besliste of de lezer het desbetreffende boek wel of niet mocht lezen. Als
jong meisje mocht je dan tegen volwassenen gaan vertellen: 'Nee, mijnheer dat
boek mag u niet lenen'. Op de voorbehouden boekenlijst stonden bijvoorbeeld werken van Couperus, Zola, Walschap en
ook het bekende boek 'Doctor Vlimmen'
van Roothaert.
Vooral zaterdagmiddag was het altijd erg
druk en stonden de mensen dicht op elkaar in de kleine hal geduldig te wachten
tot ze aan de beurt waren. Je had toen
ook veel meer contact met het publiek dan
tegenwoordig.
Vele jaren zijn voorbijgegaan. Nieuwe
ontwikkelingen hebben ook in de bibliotheek plaatsgevonden. De geautomatiseerde uitlening heeft haar intrede gedaan. Het is anno 1988 wel even anders!
Petra Nass, medewerkster Openbare Bibliotheek Tilburg
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1965-1970 opmerkelijk. In absolute zin blijft
Tilburg nog achter; vergeleken met het begin
van de jaren zestig groeit het aantal lezers
nergens sneller. In 1965 was het percentage
van de bevolking dat lid was van de bibliotheek 4,5 in 1966 5,3 in 1967 5,9 in 1968 7,6
in 1969 10,4 en in 1970 12,2. De groei zet in
Tilburg door in de eerste helft van de jaren
zeventig. Ook elders is dat het geval, maar
Tilburg krijgt een extra impuls door de opening van de nieuwe centrale in 1972. I n 1975
krijgen alle openbare bibliotheken nog eens
een flinke toeloop van nieuwe lezers door de
invoering van vrijdom van contributie voor
personen beneden de 18 jaar. Deze gratis
abonnementen waren een uitvloeisel van de
nieuwe bibliotheekwet, die op 1 j u l i 1975 van
kracht was geworden.
Vergelijken we aan het eind van 1975 de gegevens van de openbare bibliotheek in T i l burg met die van enkele andere steden, dan
blijkt dat het lezersaantal op een aanvaardbaar niveau is gekomen. In onderstaande tabel zijn van zeven gemeenten gegevens bijeengebracht betreffende het aantal inwoners,
bibliotheekfilialen, lezersaantal, omvang collectie en het aantal uitleningen.

lingen in de mediawereld (tv) en de verdere
professionalisering van het bibliotheekwerk,
waardoor het mogelijk werd beter in te spelen op de wensen van de (potentiële) gebruiker. Naast alle positieve geluiden over de 'zegeningen' van de openbare bibliotheken
speelt in de literatuur de opvatting door dat
de OB's tot in de jaren zestig weinig oog hadden voor de wensen van de 'gewone man',
die om welke reden dan ook geen interesse
had voor de 'echte' literaire werken.
Index
Factoren
die
specifiek
voor
Tilburg
meespeelden, waren het inhalen van de culturele achterstand, de verbeterde huisvesting en
de deconfessionalisering. Hoe clichématig
het ook mag klinken, het feh blijft dat het
'dom houden' van een groot deel van de bevolking een belangrijke oorzaak is voor de
achterstand in culturele ontwikkeling in T i l burg. Zelfstandig denken en eigen oordelen
vormen is iets wat de katholieke arbeidende
bevolking in vroegere tijden niet van jongsafaan werd geleerd. Op tal van plaatsen in
het maatschappelijk leven was de geestelijk-

Tilburg

inwoners
152.112

fil.
5

lezers
39.437

in %
25,9

collectie
219.503

uitleningen
1.447.507

Eindhoven

192.042

11

67.374

35,1

491.251

1.941.679

Groningen

164.726

7

45.662

27,7

328.151

2.029.896

Haarlem

165.861

5

38.573

23,3

418.994

1.903.252

Nijmegen

147.810

9

40.956

27,7

285.016

1.829.026

Enschede

141.061

4

34.784

24,7

284.988

1.306.425

Breda

118.801

3

24.253

20,4

134.727

857.162

bron: CBS Statistiek Openbare Bibliotheek 1975 (bewerkt)
De collectievorming loopt i n Tilburg nog
steeds achter. Het boekenbezit uit 1965 was
in 1975 bijna verviervoudigd, maar de achterstand die ontstaan was door het ruimtegebrek in de Willem Il-straat en de onmogelijkheid gelijk op te gaan met het lezersbestand,
was er nog. Wat waren nu de redenen voor de
enorme groei die tussen ongeveer 1965 en
1975 plaatsvond. Naast enkele algemene,
voor heel Nederland geldende factoren, spelen ook specifieke (Tilburgse) aspecten een
rol.
Als algemene factoren gelden onder meer de
demografische ontwikkeling, het sterk toegenomen onderwijsniveau, de democratisering
van de samenleving, waardoor meer mensen
vroegen naar kennis en er toegang toe kregen, de toegenomen vrije t i j d , de ontwikke
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beid, meestal in de vorm van pastoors of kapelaans, aanwezig om de 'juiste' richting aan
te geven. Kritisch denken en emancipatorische ontwikkelingen werden — uitzonderingen daargelaten — tegengehouden.
Hoewel de algemene openbare bibliotheken
zeker ook niet vrij waren van bevoogdende
smetten, is het opvallend dat vooral in katholieke kring het instituut van de censor zo
goed kon gedijen. In de jaren zestig verdwijnt deze instelling in Tilburg, onder meer
omdat pater Cools, de latere bibliothecaris
van de Theologische Faculteit, die de functie
uitoefende, haar zelf overbodig vond.
De functie van censor was een uitvloeisel van
de in 1571 door paus Pius V ingestelde Congregatie van de Index. De Index Librorum
Prohibitorum was een lijst van verboden

Afb.
filiaal

42 Interieur van het
Vredesparochie

in

boeken, uitgegeven door de r . k . kerk. Tot
1917 werd ze samengesteld door de Congregatie van de Index. Niet formeel maar wel
feitelijk kwam het toezicht daarna meer in
handen van de bisschoppen. De door de bisschop aangestelde censor bij een bibliotheek
had niet alleen de taak toe te zien op de toepassing van de Index, maar ook moest hij de
kwaliteit van de wel toegestane lectuur in de
gaten houden. Tussen verboden en nietverboden waren nogal wat gradaties, die men
aangaf in een in 1918 ontworpen letterstelsel.
Later ontstond het systeem met de Romeinse
cijfers, dat in veel oude catalogi van r . k . bibliotheken nog terug te vinden is. Met een
aanduiding variërend van I I tot V I werd de
mate van geschiktheid van een boek aangegeven. I I was dan de 'streng voorbehouden lectuur'; dat waren boeken die 'slechts bij uitzondering om gegronde redenen, door
welgevormde rijpere lezers' mochten worden
gelezen. I I I was 'voorbehouden lectuur', IV
'lectuur voor volwassenen', V 'lectuur voor
allen' en V I was specifieke kinderlectuur. I
kwam in de catalogi niet voor, omdat daarmee de verboden lectuur werd aangeduid.
Een van de problemen waarmee men in de
katholieke bibliotheekwereld te maken had,
was de bepahng wat nu een 'goed' boek was.
A l voor de oorlog werd door de Bond van
RK Openbare Leeszalen en Boekerijen, die in
1916 ontstaan was, en de RK Nederlandse
boekhandelaren- en uitgeversvereniging St.
Jan de informatiedienst inzake lectuur (Idil)
opgericht. De recensies van Idil, die in T i l burg gevestigd was, werden niet door iedereen in even grote mate gewaardeerd. De
schrijver Willem Frederik Hermans betitelde
hetm eens als het 'Rooms-katholiek culturele-terreurinstituut' en ook de gerespecteerde katholieke auteur en journalist Anton
van Duinkerken had moeite met Idil. Uiteindelijk is Idil opgegaan in de informatie- en

documentatiedienst voor Openbare Bibliotheken, de latere lectuur-informatiedienst,
die deel uitmaakte van het N B L C , het in 1972
opgerichte orgaan van de Nederlandse openbare bibliotheken. De NBLC levert nog
steeds informatie voor boekaanschaf.
Naast de recensies van Idil en de beoordelingen van de censor had Tilburg te maken met
de in de rijkssubsidievoorwaarden uit 1921
vastgelegde beperking dat men geen boeken
in voorraad mocht hebben o f ter lezing leggen die staatkundig subversief zijn of kwetsend voor groepen burgers of voor een levensbeschouwing. In 1967 is het bestuur van
mening dat het voldoende is zich aan die bepaling te houden en dat 'geen verdere censuur moet uitgeoefend worden door de openbare bibliotheek zelf ten overstaan van de
lezers'.
In een brief aan Johannes Bluyssen, bisschop
te 's-Hertogenbosch, zet dr. P.J. Cools mede
namens het bestuur uiteen dat de naam
'Roomsch-Katholieke Openbare Leeszaal en
Leesbibliotheek St. Dionysius' in de statuten
gewijzigd zal worden in 'Stichting Katholieke

De scholier
Nooit heb ik een mooier vogelboek gezien
dan — het moet rond 1965 geweest zijn —
op de RK Openbare Leeszaal in de Willem
Il-straat. Vermoedelijk was het de Avifauna Neerlandica (1908) van — dat weet
ik zeker — mr. R. Baron Snouckaert Van
Schauburg.
Het boek had schitterende platen, voorzover ik me herinner in kleur. Grote indruk
maakte het verhaal dat bij de steenarend
stond: die zou 's winters wel eens afdwalen naar Nederland, naar de Wouwsche
Plantage bij Bergen op Zoom.
De baron leek mij een bijzonder benijdenswaardig persoon. Iemand die al zijn
dagen in de vrije natuur doorbracht met
kijken naar vogels, de ene nog zeldzamer
dan de andere. Wat een arm leven leidde
ik eigenlijk zelf, met al die phchten van
een middelbare scholier! Ik ben al lang
geen fanatiek vogelaar meer. Maar — oude liefde roest niet — nog steeds vind ik
vogels fascinerend. Zo gebeurde het een
paar maanden geleden dat ik een nostalgische bui nog eens het boek opvroeg bij de
Openbare Bibliotheek. De man achter de
informatie-balie kon me echter niet helpen. ' I k ken het boek niet', zei hij; 'misschien is het ooit meegenomen en nooit
meer teruggebracht'. Jammer.
Joep Eijkens, redacteur het Nieuwsblad
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Openbare Bibliotheek'. De bepalingen die in
de oorspronkelijke statuten uit 1912 waren
opgenomen en die in 1943 met enkele kleine
wijzigingen opnieuw waren goedgekeurd,
werden wat betreft het katholieke aspect en
de invloed van de bisschop grondig gewijzigd. Cools vraagt ook om ontslag uit zijn
functie als censor, omdat die functie feitelijk
uitsterft.
Het opheffen van het censorschap en de statutaire mogelijkheid de r.k. identiteit te
schrappen maken de weg vrij om te komen
tot één openbare bibliotheek in Tilburg.
Naast St. Dionysius bestond sinds 1953 de
Nutsbibliotheek 'Het Koetshuis', die gevestigd was in een pand van de familie Van den
Bergh aan de St. Josephstraat 135. In interviews gemaakt voor het Tilburgse bibliotheekbulletin 'Bibob' door Alice Grob en
Marga Haans is te lezen wat de beweegredenen waren om in het begin van de jaren vijftig (nog) een bibliotheek op te richten in T i l burg. Voor niet-katholieken, en zeker als ze
ook nog van boven de Moerdijk kwamen,
was Tilburg in die tijd een moeilijke stad.
Het werd wel gekarakteriseerd als het 'Staphorst van Brabant'. Afwijkende geluiden
werden nauwelijks getolereerd. 'Door de
sterke bevoogding was het niet mogelijk in de
RK bibliotheek die boeken te lenen waarnaar
onze behoefte en belangstelling uitging. Om
eenieder mogelijk te maken zélf te bepalen
wat men lezen wilde, is uit particulier initiatief een aanvankelijk kleine bibliotheek opgericht', aldus C. Bremer, de voorzitter van de
Nutsbibliotheek ten tijde van de fusie. 'Het
Koetshuis' was tot stand gekomen met behulp van de Maatschappij tot Nut van het A l gemeen en enkele Tilburgse bedrijven, te weten de wollenstoffenfabrieken Aabe, L . E .

Afb. 43 Twee directrices
die de periode 1948-1988
mee gestalte gaven.
Links mevr. I . Vintges,
rechts mevr. J. Meuwese.
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van den Bergh, Beka en Swagemakers- Caesar en de lampenfabriek De Volt.
In het begin van de jaren zestig telde de Nutsbibliotheek zo'n 380 leden en een boekenbezit van 4500 banden, terwijl men ruim 16.000
uitleningen verzorgde (cijfers 1962). Het aantal leden groeide tot 475, het boekenbezit bedroeg in 1970 ruim 10.000 exemplaren. In
1959 werd de bibliotheek omgezet in de Algemene Nuts Openbare Bibliotheek, zodat T i l burg toen twee openbare bibliotheken kende.
In 1961 verhuisde de Nutsbibliotheek naar de
Nieuwlandstraat 44. Het gebouw aan de St.
Josephstraat voldeed niet meer aan de eisen
die aan een openbare bibliotheek werden gesteld. Na de fusie bleef de vroegere Nutsbibliotheek als filiaal in de Nieuwlandstraat bestaan. Na de verhuizing naar het Koningsplein werd de collectie van de Nieuwlandstraat gebruikt om als basis te dienen
voor een nieuw filiaal in de wijk Heikant.
Uiteindelijk is de oorspronkelijke Nutscollectie terechtgekomen in het in 1981 opgerichte
filiaal in Tilburg-Noord 'de Lyndacker'.
Samenwerking
In 1967 legt de nieuwe voorzitter van de Katholieke openbare bibhotheek, dr. J. Penders, contact met dr. J. Metzlar, voorzitter
van de algemene openbare Nutsbibliotheek.
Op 15 november 1967 was de stichting Katholieke Openbare Bibliotheek opgericht, die
zich ten doel stelde de openbare bibliotheekvoorziening in Tilburg te bevorderen. Na discussie in de laatste jaarvergadering van de
vereniging St. Dionysius had men besloten de
zinsnede 'uitgaande van de katholieke levensvisie' in de statuten te handhaven. Niettemin
streefde Penders naar samenwerking met de
Nutsbibliotheek.
Na voorbereidend werk door de beide directrices, mevr. J. Meuwese en mevr. A .
Schilder-Loué en de beide secretarissen, mr.
G. Mannaerts en de heer J. van Noort, komt
men in september 1968 tot een samenwerkingsovereenkomst. Men besluit gezamenlijk
filialen, bibliobus en wisselbibliotheek te
gaan exploiteren. Op 27 november wordt de
Stichting openbare bibliotheek Tilburg opgericht, een federatie van de katholieke en algemene openbare bibliotheek. De jaarverslagen
van beide instelhngen over 1970 worden in
één boekje gepubliceerd.
Voor de voormalige Nutsbibliotheek was het
een zeer bewogen jaar. Naast de feitelijke opheffing kwam in dat jaar zowel voorzitter J.
Metzlar als secretaris J. van Noort, die vanaf
de oprichting bij de Nutsbibliotheek betrokken waren, te overlijden. Per 1 januari 1971
trad de nieuwe openbare bibliotheek in werking.
De noodzaak van een goede openbare biblio-

theekvoorziening in Tilburg — wettelijk waren twee gesubsidieerde openbare bibliotheken niet toegestaan — en de maatschappelijke ontwikkelingen in de jaren zestig, zeker in
katholieke kring (denk aan de K W J , het
N K V , de PPR, Pax Christi), bevorderden het
samengaan. Deze fusie-ontwikkehngen deden zich op meer plaatsen in Nederland voor.
Het oude principe dat de rk bibliotheek de
taak had de eigen geloofsgenoten te beschermen en op te voeden, werd verlaten. In artikel 2 van de nieuwe statuten was de principiële verandering het duidelijkst omschreven:
'De stichting streeft naar één geïntegreerd
openbaar bibliotheekstelsel in Tilburg, waar
iedereen die voor informatie, ontwikkehng
of ontspanning behoefte heeft aan boeken o f
een ander medium geholpen wordt door middel van objectieve informatie en een uitgebreid gedifferentieerd samengestelde collectie. Elke lezer is daarbij vrij in het bepalen
van zijn keuze.'
De stad veranderde, het principieel katholieke uitgangspunt van het bibliotheekwerk
werd verlaten, het ledenbestand en de collectie groeiden. In de jaren zestig kwam er ook
zicht op meer ruimte. De bibliotheek barstte
bijna letterlijk uit haar voegen. Met geen mogelijkheid kunnen de gebouwen aan de W i l lem Il-straat de lezersmassa nog verwerken.
Een nieuw eigentijds gebouw was al lang
geen vrome wens meer, maar een bittere
noodzaak. Toch werd de strijd om een betere
ruimte niet zonder meer gewonnen.
Door verbouwingen, interne verhuizingen en
herindeling bleef men pogingen doen tot een
optimaal gebruik van de schaarse ruimte. Zeker na 1965, toen ledental, uitleningen en collectie (zie cijfermateriaal op p. 63) een ongekende groei doormaakten, was het feitelijk
dweilen met de kraan open in de Willem I I straat.
Open uitleen
Nog in 1964 wordt begonnen met een doorbraak van nummer 21 naar nummer 23,
waardoor de studie-afdeling uitgebreid kon
worden. Tevens wordt de administratie- en
werkruimte voor de assistenten en leerlingen
vergroot. In augustus 1965 komt deze verbouwing gereed.
Een jaar later wordt er weer gesloopt en verbouwd in de centrale. Nu gaat het om de romanafdeling. Er kwamen nieuwe boekenrekken en de balie verdween, waardoor er een
open romanafdeling ontstond. De lezers konden nu de boeken zelf pakken, zoals al eerder
het geval was met de studieboeken. Wie gebruikers en personeel van de bibliotheek uit
die tijd over de gesloten uitleen hoort vertellen, beseft dat dit een historisch moment is
geweest.

De Nutsbibliotheek
16 mei 1953 werd de Openbare Nutsbibliotheek opgericht uit onvrede met de gang
van zaken bij de Openbare RK bibliotheek. We wilden ons niet door een
geestelijke toezichthouder laten voorschrijven welke boeken we wel of niet
mochten lezen.
Een tiental mensen vergaderden hierover
onder leiding van Ir. Berdenis van Berlekom. Men vroeg raad aan de Maatschappij tot Nut van het Algemeen. We kregen
het advies om eerst een departement op te
richten, dat op zijn beurt dan een bibliotheek kon stichten. De bibhotheek werd
gehuisvest in 'Het Koetshuis' aan de St.
Josefstraat, eigendom van de familie Van
den Bergh. Het was volledig vrijwilligerswerk onder leiding van de heer Van
Noort, zowel het kopen, inwerken als uitlenen van boeken.
Om subsidie te krijgen was het nodig een
gediplomeerde directrice te benoemen.
'Het Koetshuis' was als officiële bibliotheek afgekeurd, omdat de trap naar boven te gevaarlijk was. We verhuisden toen
naar de voormalige pastorie van de Hervormde Gemeente in de Nieuwlandstraat.
Een gebouw dat in beheer was bij Terra
Nova. Samen met Breda kregen we een directrice in deeltijdbaan. Later kwam
mevr. Claassens en als administratieve
kracht mevr. Roomer, terwijl een aantal
vrijwilligsters de uitleenuren verzorgden,
boeken kaftten enz.
Toen, onder voorzitterschap van de heer
Penders, begon het bestuur van de RK
Openbare Bibliotheek besprekingen met
het Nutsbestuur over samenwerking. Deze hadden een positief resultaat, vooral
ook omdat de RK signatuur zou verdwijnen en het een Openbare Bibliotheek zou
worden.
De samenwerking is van begin af aan
goed geweest. We hadden niet het gevoel
te zijn opgeslokt door een grote broer.
Dat was vooral ook te danken aan de visie
van mevr. Meuwese en de heer Penders.
A . Dalenoord-Dijkstra, oud-medewerkster Nutsbibliotheek

In 1967 wordt overwogen nog meer panden
in de Willem Il-straat aan te kopen. Ook
nieuwbouw op de hoek SchouwburgringNoordhoekring komt ter sprake. Voor het
eerst komt ook het zogeheten plan van J.C.
Koegenboeg aan de orde. 'Er is een brief ontvangen, waarin een vestiging in de Koningswei gesuggereerd wordt, maar de kosten zul49
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len wel te hoog liggen', melden de notulen
van de bestuursvergadering op 17 maart
1967. Uiteindelijk gaat men toch in zee met
Koningswei-promotor J. Koegenboeg. In een
nog te realiseren flatgebouw aan het Koningsplein, de voormalige wijk Koningswei,
zou men ruimte ter beschikking krijgen die
daar voor culturele doeleinden was gereserveerd. De combinatie met een cuUureel centrum om de huurkosten te drukken komt in
het voorjaar van 1968 aan de orde. De bibliotheek stond in haar pleidooi om betere huisvesting, ondermeer neergelegd in een vijfjarenplan voor de periode 1968-1973, niet
alleen. De op 2 maart 1967 geïnstalleerde
Stichting Sociale en Cuhurele Opbouw T i l burg (SCOT) ondersteunde dit streven in
haar nota 'openbare bibliotheekvoorzieningen te Tilburg'. A l in 1970 werd duidelijk dat
de nieuwbouw toch niet van de omvang zou
zijn die men zich in het vijfjarenplan had
voorgesteld.
Omdat het lezersbestand bleef groeien — in
1968 wordt de 10.000e lezer ingeschreven —
en de nieuwbouw pas in 1972 klaar zou zijn,
werd nog een reorganisatie van de lezers- en
uitleenadministratie in het oude gebouw
doorgevoerd. Men ging gebruik maken van
het zogeheten Detroitsysteem.
In 1970 wordt ook nog het pand Poststraat 2,
waar de provinciale bibliotheekcentrale in
had gezeten, in gebruik genomen. Dit aan de
zijkant van de Willem Il-straat-gebouwen gelegen pand werd het onderkomen voor de
wisselbibliotheek en de catalogus-afdeling
van de jeugdbibliotheek. Het was de laatste
interne verhuizing.
In 1972 komt het nieuwe gebouw gereed. De
officiële opening vindt plaats op vrijdag 25
augustus, maar al in j u n i werd de nieuwe
huisvesting betrokken. De bibliotheek geeft
ter gelegenheid van de opening een krantje
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op tabloid-formaat (halve pagina) uit dat in
een oplage van 45.000 exemplaren verspreid
wordt. Behalve informatie over het nieuwe
gebouw bevat het het jaarverslag over 1971
tal van wetenswaardigheden over bibliotheken in het algemeen en Tilburg in het bijzonder.
Hoewel de vreugde over het nieuwe gebouw
groot was, bleek de effectieve ruimte bij ingebruikneming al kleiner dan men gewenst had.
A l langer was duidelijk dat de gevraagde
3800 m^ uit financiële overwegingen niet
haalbaar was. Veel van de plannen die men
wilde verwezenlijken (o.a. muziekbibliotheek, afdeling audio-visueel materiaal, service voor bijzondere groepen) moesten worden uitgesteld. Op de ruim 1600 m^ konden
alleen de bestaande functies naar behoren
worden uitgeoefend.
De verwachting dat men met een goed geoutilleerde bibliotheek de achterstand in bibliotheekgebruik in Tilburg tenminste gedeeltelijk zou kunnen wegwerken, blijkt na enkele
jaren inderdaad op te gaan. Het is speculatief, maar het lijkt erop dat Tilburg nog gunstiger cijfers zou hebben gekregen wanneer
een groter deel van de plannen in 1972 uitgevoerd had kunnen worden. Ook toen speelden de financiën al een grote r o l .
Belangstelling
In 1970 sluit de rekening nog op bijna
/ 900.000, waarbij de post 'huisvestingskosten' voor ruim ƒ 55.000 genoteerd staat.
In 1972 in het nieuwe gebouw en na de fusie
bedraagt de rekening net geen 1,6 miljoen
gulden met ongeveer ƒ 225.000 voor de post
'huisvesting'! Naast huisvesting namen vooral de personeelskosten een groot deel van de
uitgaven voor hun rekening. In 1972 is de
lijst van medewerkers inmiddels zodanig uitgebreid dat men in het jaarverslag geen opgave meer doet van het voltallige personeel dat
in dienst is van de bibliotheek. De gemeentelijke subsidies kunnen de snelle groei van het
ledenbestand niet meer bijhouden. De bibliotheek dreigt daardoor, ondanks alle positieve
geluiden over de stijgende belangstelling, in
de problemen te komen. Met meer dan gewone belangstelling ziet men uit naar betere regelingen, die uitvloeisel zouden moeten zijn
van de op handen zijnde bibliotheekwet.
Behalve de bouw van een nieuwe centrale was
de spreiding van de bibliotheekvoorziening
over de stad in de ogen van het bestuur een
middel om de bibliotheek voor meer mensen
toegankelijk te maken. In de jaren zestig
bestonden er drie mogelijkheden om buiten
de centrale lectuur te lenen bij de bibliotheek.
In 1965 werd een begin gemaakt met de wisselbibliotheek door het plaatsen van een klei
ne collectie boeken in enkele bejaardenhui-

zen. Voor zover dit vóór die tijd al gebeurde,
bijvoorbeeld via de uitleenposten o f correspondentschappen, geschiedde de uitlening
vanuit de hoofdcollectie van de bibliotheek.
De wisselbibliotheek gaat nu met een eigen
collectie werken. In 1966 voldeed men aan de
rijkssubsidievoorwaarden, zodat met terugwerkende kracht subsidie werd verleend. De
leiding van de wisselbibliotheek, een gedeeltelijk roulerende collectie, berustte bij mej.
Th. Boers.
In 1967 waren er al een tiental pensions, verzorgingstehuizen, bejaarden sociëteiten en de
beide ziekenhuizen, die van deze mogelijkheid boeken 'aan huis' te krijgen gebruik
maakten. De uitleen gebeurde veelal door
vrijwilligsters. De ziekenhuizen en het bejaardenhuis de Duynsberg waren de grootste
afnemers.
Het Zand
In 1966 leefden er bij het bestuur ideeën over
nog
vier filialen. De wijken
Korvel,
Besterd/Veldhoven, Heikant en Wandelbos
zouden ervoor in aanmerking komen. Met
Korvel is men lange tijd serieus bezig geweest. Het ging hier om de verplaatsing van
het filiaal Trouwlaan, dat met ingang van 1
januari 1969 niet meer subsidiabel was vanwege de te kleine huisvesting. Het bestuur
slaagt er niet in om een geschikt en betaalbaar pand te vinden. Trouwlaan, gevestigd
aan de Wassenaerlaan, werd vervolgens omgezet in een jeugdfiliaal.
Anno 1970 is de situatie als volgt. Door de
fusie is er, naast het hoofdgebouw, een filiaal
in het centrum (Nieuwlandstraat). Het filiaal
Trouwlaan telt ruim 350 leden maar heeft lage 'omzetcijfers'. Vredesparochie aan de
Ringbaan-West voldoet met 1175 leden aan
de verwachtingen. Het Zand, veruh het
grootste filiaal, gaat door ruimtegebrek in de
problemen komen. Bovendien wil de eigenaar, het Wit-Gele Kruis, het gebouw op termijn zelf in zijn geheel gaan gebruiken. Overwogen wordt om voor de wijken het Zand en
Wandelbos één nieuw groot filiaal te creëren.
In 1972 zou het Zand, volgens de normering
op grond van het aantal uitleningen, over
1400 m^ ruimte moeten beschikken. In werkelijkheid heeft men 130 m ^ De situatie van
de filialen is in het begin van de jaren zeventig wat de uitleningen betreft, niet slecht, en
voor het Zand zelfs uitstekend; de huisvesting is ontoereikend.
In 1972 en 1973 komt er zicht op oplossingen
voor enkele stadsdelen. Jeugdbibliotheek
Trouwlaan verhuist van het wijkgebouw naar
een school in de Piet Heinstraat. Het Zand
krijgt in de toekomst mogelijk 700 m^ in de
voormalige Pastoor van Arskerk, samen met
andere wijkvoorzieningen. I n de Stokhassek

Herinneringen van een bibliomaan
M i j n ouders waren indertijd lid van de
'Nutsbibliotheek', waar zij bijna iedere
zaterdagmiddag heen gingen om boeken
te lenen.
Ik was een jaar of acht toen ik voor het
eerst deze bibhotheek betrad. De aanblik
van al die rijen boeken fascineerde mij
enorm, en tot op de dag van vandaag ben
ik een trouw bibliotheekbezoeker gebleven.
De 'Nutsbibhotheek' was in die tijd — ik
spreek over het midden van de jaren vijftig — gevestigd op de eerste etage van
'Het Koetshuis' aan de St.-Josephstraat
(naast 'Het Duvelhok'). Via een smalle,
steile, houten trap kwam je in een langwerpige ruimte. Aan één zijde bevonden
zich enkele vensters, de drie overige wanden waren geheel bezet met boekenkasten. Hier bevond zich het totale boekenbezit van de bibliotheek, provisorisch
gescheiden in een afdeling voor volwassenen en een afdehng jeugdboeken. Het
aanbod van boeken was zeer gevarieerd,
waarbij het accent lag op de betere romans en verhalen en op het populair-wetenschappelijke boek. Ik moet in de loop
der jaren bij de 'Nutsbibliotheek' — die
overigens grotendeels door vrijwilligers
werd gerund — vele honderden boeken
hebben geleend.
In de jaren zestig verhuisde de 'Nutsbibliotheek' naar de voormalige pastorie
(en eens het geboortehuis van professor
Donders) aan de Nieuwlandstraat. In diezelfde periode ontstond, voorzover ik mij
herinner, een soort samenwerkingsverband met de RK Openbare Bibliotheek,
en de naam 'Nutsbibliotheek' werd gewijzigd in 'Algemene Nuts Openbare Bibliotheek'. Bij de ingebruikneming van de
nieuwe bibliotheek aan het Koningsplein
werd de fusie tussen beide bibhotheken
een feit. Dit betekende dat er defenitief
een einde was gekomen aan de (voormalige) 'Nutsbibhotheek', de bibliotheek
waarvan ik tot het laatst toe lid ben gebleven, en die altijd in mijn herinnering zal
blijven voortleven.
Rob van Putten, bibliotheekgebruiker

is in 1972 een jeugdfiliaal opgericht in het
wijkcentrum 'de Ypelaer', en het filiaal
Nieuwlandstraat (de vroegere Nutsbibliotheek) gaat ook naar Tilburg-Noord, naar
het voormalige patronaatsgebouw aan de
Schans. Deze laatste verhuizing wordt in
1974 gerealiseerd, de plannen betreffende het
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Zand worden in 1976 werlcelijklieid. Met het
wijkgebouw gaat dit filiaal dan 't Sant heten.
Naast de wisselbibliotheek en de filialen gaat
ook een rijdende bibliotheek een rol vervullen in de bibliotheekvoorziening. Op 31 oktober 1967 wordt een speciale bestuursvergadering gewijd aan de zogenoemde bibhobus. De
bedoeling is om met deze bus het probleem te
ondervangen dat er (uit financiële overwegingen) niet overal filialen kunnen worden
gesticht. De bus brengt eenmalige aanschaffingskosten met zich mee, maar is verder relatief goedkoop. Bovendien kan men, zo
wordt al in 1966 geconstateerd, een fijnmaziger net bedienen dan met de filialen mogelijk
is. De bibhobus wordt dus gezien als aanvulling op de centrale en enkele onontbeerlijke
filialen. Hoewel de carrosseriefabriek Remmers uit Tilburg bepaald niet de goedkoopste
leverancier was, werd onder meer om redenen van stedelijke politiek, besloten de
bestelhng voor de bus daar te plaatsen. Op 12
september 1968 wordt de bibliobus officieel
in gebruik gesteld door de wethouder van
culturele en sociale zaken, de heer P. van
Zon. A l snel bleek dit rijdend filiaal in een
behoefte te voorzien. I n het begin van de jaren zeventig is het na het Zand het grootste
'fihaal'. Op 11 februari 1976 werd een nieuwe bus in gebruik genomen. Eind augustus
1982 was men aan de derde toe, die nog
steeds dienst doet als rijdend uitleenfiliaal.
Afgezien van de scholen waar men langs
gaat, zijn vooral de nieuwste wijken van T i l burg, Blaak en het, ver van het centrum gelegen Reeshof drukbezochte halteplaatsen.
1972 was het internationale jaar van het
boek. Tilburg kreeg in dat jaar een nieuwe bibliotheekcentrale en in Tilburg-Noord werd
een jeugdfiliaal opgericht. De al een tijd lopende discussie over regionale steunbibliotheken, een bibhotheekfunctie die feitelijk
tussen de openbare en wetenschappelijke bi52

bhotheken gesitueerd kan worden, leidt voor
Tilburg tot een uitbreiding van het voorzieningenniveau. I n 1972 wordt Tilburg aangewezen als regionale steunbibliotheek voor
West-Brabant. Voor de bibliotheek en voor
de nog steeds in aantal toenemende onderwijsopleidingen in de stad is deze steunfunctie van groot belang. Men krijgt onder meer
extra gelden van het Rijk voor de aankoop
van boeken en tijdschriften die een specialistischer karakter hebben dan wat men normaal in een openbare bibliotheek aantreft.
Met behulp van deze collectie en door de inschakeling van wetenschappelijke of gespecialiseerde bibliotheken dient men in te toegewezen regio particulieren en bibliotheken van
informatie te voorzien.
Eveneens in 1972 komt de personeelsraad tot
stand en verschijnt het eerste nummer van
het interne communicatiebulletin Bibob. In
vroegere tijden hield Van Spaendonck of —
af en toe — een bestuurslid contact met de
assistentes en het huishoudelijk personeel.
De uitdijende moderne bibliotheek uit de jaren zeventig vergde uiteraard een andere organisatie. Op allerlei niveaus gaan overlegsituaties ontstaan, waarbij uiteraard ook de
democratiseringstendens van de jaren zestig
en zeventig een rol speelt. Op 9 februari 1972
verklaart het bestuur zich akkoord met de
oprichting van een personeelsraad. In de eerste raad waren zowel directie, staf, bibliotheektechnisch als administratief personeel
vertegenwoordigd.
In algemene termen
bestond de taak van de personeelsraad erin
de belangen te behartigen van allen die in de
bibliotheek werkzaam waren en bij te dragen
tot het goed functioneren van de bibliotheek.
A l in 1975, als uitvloeisel van de discussies
rond de bibliotheekwet en de doelstellingen,
is er sprake van het omzetten van de personeelsraad in een ondernemingsraad. Pas in
1980 vinden de verkiezingen plaats en wordt
de eerste ondernemingsraad geïnstalleerd,
waarvan M . Vissers de voorzitter wordt.
Visie
De wet op het openbare-bibliotheekwerk, die
1 j u l i 1975 van kracht werd, was feitelijk pas
de eerste wettelijke regeling van het
openbare-bibliotheekwerk, sinds het bestaan
van deze instelling. Eveneens als uitvloeisel
van deze wet worden de beide oude nog bestaande stichtingen voor openbare bibliotheekwerk in Tilburg, die in 1970 een samenwerkingsvorm waren aangegaan, opgeheven.
De nieuwe Stichting Openbare Bibliotheek
Tilburg erkent, formeel voor het eerst, het
feitelijk al lang bestaande beroepsmatige karakter van het bibliotheekwerk. De taken
worden door het personeel (en vrijwilligers)
'niet primair krachtens aanwijzingen van het

Erg fijn!
Gevraagd kort iets te sclirijven over mijn
tijd als voorzitter van de Openbare Bibliotheek Tilburg, antwoordde ik: 'Ja, dat
kan ik: ik vond het erg f i j n ! ' Dat bleek
echter niet bedoeld. Je mag in onze cultuur blijkbaar pas iets fijn vinden, als je
weet waarom! Nou, daar gaat ie dan.
Ik was voorzitter van 1967-1980. Iedereen
weet het: i n deze dertien jaren vond een
geweldige ontwikkeling en bloei plaats
van alles wat nu ten onrechte en zo denigrerend de 'zachte sector' heet. Daar
hoorde ook het openbare bibliotheekwerk
onder. Nou, wie vindt het niet fijn te mogen meewerken aan bloei en ontwikkeling? En is het geen rijkdom, in de praktijk van je bestuurlijk werk te groeien in
je visie op de maatschappelijke betekenis
van het openbare-bibliotheekwerk? In dat
kader realiseerde ik mij geleidelijk dat een
voor ieder bereikbare bibliotheek een onmisbare infrastructurele voorziening is —
en blijft! — voor welzijn en onderwijs. En
vinden sommigen wellicht, dat die eerste
term moeilijk rijmt op deze no-nonsensedecade, onderwijs hoort toch niet tot de
'zachte sector'? Dat is toch een keiharde
maatschappelijke investering voor morgen? Omdat ook toen de bomen niet tot in
de hemel reikten, moesten we natuurlijk
prioriteiten stellen in de benadering der
onderscheiden doelgroepen. En zonder
ook maar een strobreed in de weg te leggen aan iedereen die vanzelf de bibliotheek wist te vinden — zowel voor ontwikkeling als voor ontspanning —
richtten we onze activiteiten bijzonder op
hen die daar moeite mee hebben, de z.g.
'kansarmen', een niet zo fraaie wat stigmatiserende verzamelterm. Met weer een
prachtig avontuur die filosofie te verwoorden in onze beleidsnota 'achtergrond
op de voorgrond'. En — mag ik het even
kwijt? — ik snap er echt niks van, dat een
socialistische wethouder de drempels juist
voor deze doelgroep verhoogt, door sluiting o f reductie van filialen voor te stellen. Schuiven de panelen dan zo snel?
bestuur maar veeleer naar eigen professionele
normen verricht'.
De vereniging St. Dionysius, in oorsprong
bestaande uit zeven (bestuurs)leden, stelde
niet de gebruiker of het personeel, maar de
eigen opvattingen en inzichten centraal bij
het bibliotheekwerk. De in die tijd in Nederland bestaande gedachte over het openbarebibliotheekwerk — een leeszaal en bibliotheek die voor iedereen, zonder religieuze of
politieke voorkeur, toegankelijk waren —

Een heel andere reden waarom ik voorzitterschap erg fijn vond, was de omgang
met zo vele en zo verschillende mensen in
personeel en bestuur. Je treft zelden een
bestuur van in persoonlijk, maatschappelijk, politiek en economisch opzicht zo
uiteenlopende mensen, met wie je toch zo
direct zaken kunt doen, als het toenmalige
dagelijks bestuur.
Ook het zoeken naar de grenzen van wat
de bibliotheek in haar collectie aanbiedt,
was een boeiende belevenis. Moet je fascistische en racistische lectuur uitsluiten?
Wat te denken over sexbladen en -boeken.
Moet je bij dit laatste je personeel
blootstellen aan strafvervolging, omdat
het feitelijk immers 'zedenbedervende lectuur' ter beschikking stelt van minderjarigen? (Ik heb overigens begrepen dat dit
probleem zich vanzelf heeft opgelost: alle
sex-lectuur is inmiddels gestolen. Er is
blijkbaar behoefte aan!)
Spannend was ook het interne democratiseringsproces, waarin we ons met overtuiging stortten. Natuurlijk botsten de opvattingen wel eens. En in de praktijk was
het niet altijd even gemakkelijk om te
gaan met de regels die we zelf bedachten.
Maar wel was het de moeite meer dan
waard!
Zo veel herinneringen komen boven: de
omzetting van een zeer feodaal gestructureerde vereniging in een zakelijk inrichting, de fusie met de Nutsbibliotheek, de
ontwikkeling van het nieuwe gebouw, het
geknok met de politiek — ja, ook toen! —
de personeelsfeesten enz. enz.
Natuurlijk besef ik dat de pas aangetreden voorzitter het in een tijd van beleidloze besnoeiing moeilijker heeft dan ik destijds. O f formuleer ik correcter als ik
schrijf: problemen heeft van heel ander
aard? Ik wens hem graag toe dat h i j , hoe
dan ook, aan het eind van zijn periode
kan zeggen: ' I k vond het erg f i j n ' . En
voor mij hoeft hij dan niet te verklaren
waarom.
Jacques Penders, oud-voorzitter bestuur
was door de in Tilburg noodzakelijk geachte
inbedding in de katholieke geloofsleer,
slechts ten dele verwezenlijkt.
In navolging van W . de la Court ('Openbare
Bibliotheekwerk en permanente educatie')
formuleerde bestuursvoorzhter J. Penders
het doel van het moderne bibliotheekwerk
als: 'ieder toegang verschaffen tot alle op informatiedragers vastgelegde elementen van
kennis en cuUuur.' In deze visie, aan de vorming waarvan de bibliotheekmedewerkers
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volop bijdroegen, dient het werk zich meer
dan tot nu toe te richten op de zogeheten
kansarme categorieën in de samenleving,
waarbij zij die de weg naar de openbare bibliotheek alkenden uiteraard behouden
moesten blijven. In de tweede plaats dient de
interne democratisering gestalte te krijgen. In
die opvatting is er geen plaats voor een regentencollege als bestuur. Het bestuur had als
taak voorwaarden te scheppen. 'De beroepskrachten realiseren in het professionele vlak
de doelen van de instelling.'
Om een en ander te kunnen verwezenlijken
diende men over voldoende en goed gekwalificeerd personeel te beschikken, terwijl een
goede huisvesting en voldoende financiële
middelen evenzeer onontbeerlijk waren. Behalve de discussie over de doelstellingen zouden huisvesting, personeel en financiën, de
rode draden die door de geschiedenis van de
openbare bibliotheken lijken te lopen, eind
jaren zeventig en in de jaren tachtig voortdurend actuele thema's vormen.

Koningsplein 1972
Gedurende de periode waarin ik de directeursfunctie in de openbare bibliotheek
Tilburg mocht bekleden, gaf het openbare-bibliotheekwerk in Nederland een sterke groei en grote bloei te zien. Ook in T i l burg was dat het geval. Er zijn voor die
bloeiperiode verschillende oorzaken aan
te wijzen; voor Tilburg gold de verhuizing
van de hoofdvestiging in de Willem I I straat naar nieuwbouw op het Koningsplein als extra stimulans.
Terugdenkend aan de zomer van 1972,
toen wij verhuisden naar het Koningsplein, komt weer dat vrolijke en energieke
gevoel terug, dat meesten van ons en mijzelf in ieder geval beheerste.
Ik was erg trots op de nieuwe bibliotheek
en zag er in het begin alleen maar de goede kanten van: een zee van ruimte, vergeleken met de Willem Il-straat; een modern, mooi gebouw en een buitengewoon
grote toeloop van nieuwe bibliotheekgebruikers. Het gebouw wemelde van de
mensen in alle leeftijden. Alles was mogelijk en alles mocht in die eerste tijd.
Vooral in de periode na de zeer feestelijke
officiële opening zorgde het Kultureel
Sentrum (let op de spelling; de bibliotheek
liet om niet uit de toon te vallen de ' h ' weg
uit haar naam op gevel en drukwerk) onder leiding van Leo Pot voor een scala aan
culturele manifestaties, waarvan ik mij
vooral het optreden herinner van een Surinaamse (of Antilliaanse) steelband, op
lunchtijd in de hal. Het klonk als een
klok. Vanuit de grote ramen in de hal zagen wij de mensen over het lege plein
toestromen.
Ook de 'open hof-dagen waren zeer stimulerend. W i j hebben nooit grotere drukte gekend. Ik zie terugdenkend weer de
kindertjes die in achterstevoren aangetrokken mannenoverhemden de muur bij
het kleuterhoekje (nu weggestopt achter
de te hoge boekenrekken voor de godsdienstrubriek) volschilderden.
Tilburg was een echte culturele trekpleister rijker geworden. Jammer dat om
ruimtelijke en financiële redenen het Kultureel Sentrum ten slotte het veld moest
ruimen. Het was zo'n aardige, voor beide
partijen profijtelijke samenwoning: een
beetje meer leven in de bibliotheek en
nieuwe bezoekers voor kunstuitleen, tentoonstellingen en culturele activiteiten in
het Kultureel Sentrum.
J. Meuwese, directrice
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Meer voor minder. De bibliotheek
in de jaren tachtig
De bibliotheek in het laatste decennium voor haar 75-jarig jubileum is een organisatie geworden, die in vrijwel niets meer lijkt op het leeszaaltje in de Langestraat. Tussen ongeveer 1965
en 1975 werd het een werkelijk open instelling waar iedereen terecht kon en waar, volgens onderzoek 40 tot 45% van de bevolking ook daadwerkelijk kwam. Ze mag zich daarmee de
grootste culturele instelling in de stad noemen. Door statuutveranderingen en doelstellingendiscussies verschoof de taak van het bestuur van beleidsmakend en regelend naar voorwaarden
creërend. Het uitvoerend werk was in handen van deskundig opgeleid personeel.
In de tweede helft van de jaren zeventig werd
zowel landelijk als lokaal gediscussieerd over
de doelstellingen van het bibliotheekwerk. In
Tilburg leidde dat in 1978 tot de nota 'Achtergrond op de voorgrond'. Tussen de groeiende stapel nota's, onderzoeken en beleidsstukken zeker niet de minst belangrijke.
Het gaf de groei weer van de bibliotheek van
een culturele voorziening voor de wat beter
opgeleiden naar een infrastructurele welzijnsvoorziening in Tilburg. De discussies binnen
het N B L C en de opvattingen van W . de la
Court verwoord in zijn boek 'Openbare bibliotheek en permanente educatie' spelen in
de Tilburgse nota een r o l .
'Achtergrond op de voorgrond', geschreven
door bestuursvoorzitter J. Penders, maar
mogelijk gemaakt door bijdragen van vele
bestuursleden en medewerkers, formuleerde
drie beleidsdoelen. Men wilde, in de eerste
plaats een openbare bibliotheek scheppen en
in stand houden, die zo veel mogelijk van de
gebruikers en het personeel was. Die bibliotheek zou dan een bijdrage moeten leveren
aan het bewuster en zelfstandiger leven van
mensen. De bibliotheek zou zich actief moeten opstellen 'teneinde haar publiek in al zijn
variaties en varianten effectief te bereiken'.
Het formuleren van doelstellingen werd gevolgd door de nota 'Een ontwikkelingsplan
tot 1983' waarin het te voeren beleid concreet
was uitgestippeld. Het uitbouwen van de collectie, uitbreiden en verbeteren van filialen,
de totstandkoming van een muziekbibliotheek, betere samenwerking met de schoolbibliotheekdienst, de uitbouw van de bibliotheek tot mediatheek en de toepassing van
automatiseringsontwikkelingen waren onderdelen van het ontwikkelingsplan. Een concrete maatregel was de aanstelling van een
contact-bibliothecaresse per 1 januari 1978,
een functie waarin mevr. M . Schrader benoemd werd. Ze heeft te maken met de presentatie van de bibliotheek, deskundigheidsbevordering van personeelsleden waar het de
dienstverlening betreft en -volgens de
functieomschrijving- 'bevordering van de in

tegratie van het openbare bibliotheekwerk in
de plaatselijke samenleving en de samenwerking met het edukatieve- en welzijnswerk'.
Met name op dit laatste aspect komen we nog
terug.
Naast de discussie over het bibliotheekwerk
en het vastleggen van de rechtspositie van het
personeel in een C A O die op 1 januari 1979
van kracht werd, waren bezuinigingen een

Liefde voor het boek
Toen de Openbare Bibliotheek mij vroeg
voor een bijdrage ter gelegenheid van
haar 75-jarig bestaan, had ik net een artikel gelezen over de onlangs overleden uitgever en verteller Geert van Oirschot.
' H i j had het in zijn jeugd arm, maar de
liefde voor boeken die hij van zijn ouders
had meegekregen, vergoedde veel.'
Het artikel over bovengenoemde uitgever
en verteller in De Tijd van 31 december j l .
is een mooie reclame voor de Openbare
Bibliotheek.
Het arm zijn verhinderde hem niet dat hij
dank zij zijn ouders kennis kon nemen
van boeken en gedichten.
Het verbaast mijn nog steeds dat, ondanks de betaalbare abonnementsgelden,
het aantal abonnees in Tilburg achterblijft in vergelijking met andere steden.
De liefde voor de literatuur — evenals het
eten, drinken en opvoeden — kost tijd.
De bakermat om de jeugd aan het lezen te
krijgen ligt in het gezin.
M i j n wens voor de Openbare Bibliotheek
is, dat de komende jaren de liefde voor
het lezen door de ouders en opvoeders
wordt gestimuleerd, en de jeugd de weg
naar de Openbare Bibliotheek weet te vinden.
De abonnementsgelden kunnen hiervoor
geen bezwaar zijn!
Miet van Puijenbroek, raadslid en exwethouder van cultuur
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thema dat nog voor 1980 gaat spelen. In het
jaarverslag van 1978 wordt het nog voorzichtig verwoord, maar de angst dat bezuinigingen niet alleen de verdere ontwikkelingen van
de bibliotheek zullen vertragen, maar dat er
in de (nabije) toekomst zelfs van teruggang in
taken en dienstverlening sprake zal zijn
groeit met het jaar. In 1981 opent het jaarverslag met de opmerking dat 'landelijke en
plaatselijke ontwikkelingen (...) in 1981 hun
veelal minder gunstige terugslag (hadden) op
het werk van onze bibliotheek'.
Een groot probleem voor instellingen zoals
opbouwwerk, buurthuizen, bibliotheken en
musea, die in de sfeer van cultuur en welzijn
moeten opereren, is dat ze de eerste slachtoffers worden van overheidsbezuinigingen in
tijden van economische recessie. Bijkomend
probleem is dat bestuur, directie en medewerksters van een bibliotheek wel mee 'mogen' werken aan het uitvoeren van bezuinigingsmaatregelen, maar dat de beshssingsbevoegdheid elders ligt. Aanvankelijk in Den
Haag, sinds de inwerking treding van de Welzijnswet op 1 januari 1987 meer bij de lokale
overheid. In het kader van de decentrahsatie
van overheidstaken vak het bibliotheekwerk
sindsdien onder het gemeentelijk beleid. Hoe
dit beleid op langere termijn gaat uitvallen is
uiteraard nog onduidelijk. Op korte termijn
lijkt bij de gemeente Tilburg een tendens tot
het concentreren van voorzieningen op een
centraal punt te bestaan.
De wetenschappelijke steunfunctie, die de
Tilburgse openbare bibliotheek ook heeft,
blijft in het kader van de nieuwe wetgeving,
waarover de bibliotheekwereld niet echt tevreden is, een rijkstaak. Formeel is ook een
belangrijke verworvenheid van de bibliotheekwet 1975, de vrijdom van contributie
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voor jongereen tot 18 jaar komen te vervallen.'
Ook hier mag de lokale overheid beslissen
over de invulling. De bibliotheek is (vanzelfsprekend) van mening dat de uitleen voor
de jeugd gratis moet blijven. Hoe belangrijk
— speciaal in Tilburg — het vrij toegankelijk
en kosteloos uitlenen van boeken aan de
jeugd is blijkt uit recent cijfermateriaal, dat
verderop aan de orde komt.
De bezuinigingen hebben effect op de gebruiker en het personeel van de bibliotheek. Om
met het laatste te beginnen, personele problemen hebben steeds een rol gespeeld in de bibliotheekgeschiedenis. Zoals veel werk dat
uit de sfeer van liefdadigheid of vrijwilligerswerk komt kost het enige tijd voordat het
werk als volwaardig wordt erkend en betaald. Eigenlijk zijn de jaren zestig wat de erkenning van de positie van de bibliotheekwerker betreft een doorbraak. Allereerst
wordt er in 1960 een vakorganisatie opgericht
de Vereniging van Personeel aan Openbare
Bibliotheken. In 1964 kwam de bibliotheekacademie als nieuw opleidingsinstituut voor
bibliotheekmedewerkers (één van de instituten zou in 1968 in Tilburg gevestigd worden,
ze is uitgegroeid tot de tegenwoordige Academie voor Documentaire Informatieverzorging, onderdeel van de Hogeschool MiddenBrabant). Omstreeks 1966 kwam er een salarisregeling die gemiddeld een verbetering van
twintig procent inhield. In 1969 komt de Vereniging van Functionarissen in Openbare B i bliotheken tot stand. Daarvan bestond aanvankelijk ook nog een katholieke pendant. In
1972 komen ze bijeen in het N B L C .
De vakorganisatie voor een belangrijk deel
van het bibliotheekpersoneel wordt uiteindelijk de A B V A / K A B O .
Personeelsuitbreiding
Afgezien van maatregelen die ambtenaren en
trendvolgers geld kostten had de bibliotheek
als organisatie vooral te maken met de hoeveelheid personeel dat ze kon aantrekken. I n
1974 werd aan het gemeentebestuur dringend
om personeelsuitbreiding gevraagd. Sedert
1971 was men daar niet meer aan toe gekomen. De nieuwe huisvesting en de toename
van het ledenbestand, de collectie en de uitleningen noodzaakten tot meer personeel.
Wethouder M . Krens liet een onderzoek instellen naar de personeelsbezetting. De rijksinspecteur in Noord-Brabant A . Betten
kwam daarop met een rapport waarvan de
conclusies en aanbevelingen niet alleen de
wensen van de bibliotheek rechtvaardigen,
maar waarin op verdere uitbreiding van personeel en dienstverlening werd aangedrongen. De gemeente ging op grond hiervan met
een beperkte personeelsuitbreiding accoord.

De bibliotheekwet van 1975 bracht een stortvloed van nieuwe leden en daarmee gepaard
gaand een verzwaring van taken met zich
mee. Door middel van het Karto uitleensysteem, de fotomechanische registratie van
uitleningen, werd enige verlichting gebracht
in het werk. Niettemin was uitbreiding met
15 personeelsleden gewenst. De gemeente
stond één-derde van het gevraagde toe. Wel
kreeg men in 1976 toestemming tot aanstelhng van een adjunct-directrice.
De bibliotheek wordt wanneer we alleen al
naar het personeelsbestand kijken een kleine
onderneming: 132 medewerkers in 1976, 151
in 1978. In 1981 bereikte de personeelsomvang, die ambtelijk geformuleerd jarenlang
op 75.996 formatieplaatsen bleef staan, haar
voorlopige hoogtepunt: 137 medewerkers en
daarnaast nog 26 personen i n DSW verband.
Vanaf 1982 gaan de bezuinigingen directer
invloed krijgen op de personeelsomvang. De
recentste geschiedenis van de bibliotheek is
wat de omvang van het aantal medewerkers
betreft uk te drukken in bezettingsuren.
Wanneer we de vaste formatie, DSW,
POBOB (gelden voor functionarissen in parttime opleiding) en werkverruimende maatregelen ( W V M ) optellen dan is er vanaf 1983
een terugloop zichtbaar.
In deze situatie manifesteert zich een tendens
die ook in de ambtenarij en het onderwijs
zichtbaar is. Nieuwe (enthousiaste) krachten
komen niet of nauwelijks meer aan het werk
of komen noodgedwongen op tijdelijke aanstellingen en contracten. Niet deskundigheid,
werklust, collegialiteit o f inzet, maar de formele rechtspositie gaat bepalen wie er weggaat, minder werkuren krijgt of herschikking
moet ondergaan. In 1987 en 1988 kreeg ook
de bibliotheek met deze problematiek te maken. Als het aantal formatieplaatsen niet
meer mag worden uitgebreid kunnen nog
slechts via DSW-verband, tijdelijke contracten of aan tijd gebonden projecten, die op
termijn weer in het normale werk moeten
worden ingebed, personeelsleden worden
aangetrokken.
Voor het publiek leiden de bezuinigingen tot
kostenverhoging bij een verminderde dienstverlening. In 1981 wordt de rijksbijdrage bevroren. De minimumcontributie wordt verhoogd. De service aan het publiek kan dan
nog redelijk op peil blijven. Zo niet in 1983.
De opgelegde bezuinigingen kregen toen
gestalte in de sluiting van de centrale bibliotheek op zaterdag, een maatregel die later
(1985) mede onder druk van het publiek weer
werd teruggedraaid, en op de ochtenden. Helemaal leeg was het gebouw dan niet, want
kranten- en tijdschriften konden worden geraadpleegd en de studiezalen waren geopend.
Onbewust leeft blijkbaar het idee dat de

't Lijkt veel
Adviesrecht met betrekking tot overdracht van de zeggenschap over de bibliotheek of een onderdeel daarvan; het vestigen van, dan wel overnemen of afstoten
van de zeggenschap over een andere onderneming, alsmede het aangaan van het
aanbrengen van een belangrijke wijziging
in of het verbreken van duurzame samenwerking met een andere onderneming,
waaronder begrepen het aangaan, in belangrijke mate wijzigen of verbreken van
een belangrijke financiële deelneming
vanwege of ten behoeve van een dergelijke onderneming; beëindiging van de
werkzaamheden van de bibliotheek of een
belangrijk onderdeel daarvan; belangrijke
inkrimping, uitbreiding o f andere wijziging van de werkzaamheden; belangrijke
wijziging in de organisatie, dan wel in de
verdeling van bevoegdheden binnen de bibliotheek; wijziging van de plaats waar de
bibliotheek haar werkzaamheden uitoefent; het groepsgewijze werven of inlenen
van arbeidskrachten; het doen van een belangrijke investering; het aantrekken van
een belangrijk krediet; het verstrekken en
het formuleren van een adviesopdracht
aan een deskundige buiten de bibliotheek
betreffende een der hiervoor bedoelde
aangelegenheden;
instemmingsrecht met betrekking tot een
reglement als bedoeld in artikel 1637j van
het burgerlijk wetboek; een regeling met
betrekking tot een pensioenverzekering,
een winstdelings- of spaarregeling; een
werktijd- of vakantieregeling; een belonings- o f functiewaarderingssysteem; een
regeling op het gebied van veiligheid, gezondheid o f welzijn in verband met de arbeid; een regeling op het gebied van het
aanstellings- ontslag- o f bevorderingsbeleid; regelingen op het gebied van personeelsopleiding,
personeelsbeoordeling,
werkoverleg,
bedrijfsmaatschappelijk
werk, behandeling van klachten; een regeling met betrekking tot de positie van jongeren in de bibliotheek; instemming bij
benoeming en ontslag van de bestuurder;
benoemen en eventueel herbenoemen van
een derde deel van het bestuur van de bibliotheek; instemmingsrecht bij benoeming en herbenoeming van bestuursleden
met deskundigheid doelgroepen; bij de
benoeming van de voorzitter van het bestuur; bij royement van bestuursleden; bij
wijziging van de statuten,
is 't dat ook, binnen de marges waarbinnen een ondernemingsraad moet functioneren?
Kees van Poppel, voorzitter O.R.

Eye opener

Afb. 50 Hel filiaal 't
Sant in de voormalige
Pastoor van Arskerk (foto 1988).

Afb. 51 Hel in 1981 geopende filiaal
Lyndacker
in Tilburg-Noord
(foto
1988).

Studie- o f leeszaal het laatste is wat men mag
gaan beperken. Hier immers ligt de bron van
het openbare bibliotheekwerk. De contributie werd van ƒ 12,50 naar ƒ 18,— gebracht
(een stijging van 45%!) en in 1984 werd de
boete voor te laat inleveren verdubbeld van ƒ
0,25 tot ƒ 0,50 per geleend werk per week.
Drastische maatregelen die hun effect niet
misten. De inkomsten aan contributies namen enigszins toe, maar het aantal uitleningen nam fors af en het aantal ingeschreven lezers daalde. De uitleencijfers, die in 1981 en
1982 nog rond de 2,6 miljoen lagen, zijn geleidelijk gedaald naar 1,7 miljoen.
De hoofdoorzaak lag in de cumulatie van
maatregelen die genomen moesten worden
om aan de bezuinigingsdrift van de overheid
te kunnen voldoen: contributieverhoging,
boetegeld verhoging, beperktere openingstijden en tenslotte in 1985 de invoering van de
leengeldheffing. Uit onderzoek dat naar de
effecten van contributieverhoging is gedaan
is ondermeer gebleken dat weinig frekwente
lezers, lezers uit de lagere inkomensgroepen

In 1975 vond een mij zeer bepalende gebeurtenis plaats. Ik ontving een studiebeurs van de Verenigde Naties om in Zweden zes maanden lang de sociaal-culturele
aspecten van het bibliotheekwerk te
bestuderen.
Ik bezocht er bibliotheken, reisde hartje
winter met de bibhobus naar verschillende
nederzettingen boven de Poolcirkel, ging
mee boeken uitlenen in gevangenissen en
psychiatrische inrichtingen en verbaasde
me over de dienstverlening aan immigranten. Verschillende keren kwam ik onverwachts met de bibliotheek in aanraking.
Zo stuitte ik bij theaterbezoek in Lapland
op een bibliotheek stand in de foyer en
trof ik in de wachtkamer van een tandarts
een wisselcollectie boeken van de plaatselijke bibliotheek aan.
De meeste indruk op mij maakten echter
de activiteiten van bibliotheken in fabrieken. Ik zag hoe arbeiders op hun werk
boeken, tijdschriften en eventueel kranten
en talencursussen konden lenen. Ook immigranten maakten er veel gebruik van.
Kortom: Zweden opende mijn ogen wagenwijd. Eenmaal terug heb ik de opgedane ervaringen onder meer verwerkt in de
bibliotheekboek van het Baanlozencentrum in Tilburg. Vanaf november 1976
stond er een collectie boeken, afgestemd
op mensen met weinig schoolopleiding en
leeservaring. We hoopten dat de bibliotheekboek zou fungeren als een opstapje
naar de centrale of een filiaal toe. Daarom richtten we ook stands i n , schreven
stukjes in De Stempelaar en Baanbreker
en organiseerden rondleidingen in de bibliotheek.
De evaluatie wees uit dat we de doelgroep,
haanlozen die niet of nauwelijks bekend
zijn met de bibliotheek en meestal weinig
schoolopleiding hebben genoten, bereikten; aanvankelijk alleen Nederlanders, later ook een aantal werkloze Turken en
Marokkanen. Gesprekken met hen maakten duidelijk welke drempels er weggenomen dienden te worden.
De KRO wijdde een gedeelte van een literair programma aan de bibhotheekhoek.
Een geïnterviewde man vertelde dat door
de bibliotheekboek en -later- de bibliotheek, een wereld voor hem was opengegaan. Spontaan droeg hij daarop ter i l lustratie, met gedragen stem, het gedicht
voor: ' I k ween om bloemen in den knop
gebroken.'
Mariëtte Schrader, contactbibliothecaresse.
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en zij die lagere opleidingen hebben het eerst
afvallen. Juist in Tilburg waar van een historisch gegroeide culturele achterstand gesproken kan worden en de leestraditie nog pril is
valt bij het maken van keuzes de bibliotheek
relatief snel af.
Het uit 1984 daterende onderzoek 'gebruik
en niet-gebruik van de Tilburgse openbare bibliotheek' laat zien dat de kosten van het lidmaatschap geen beslissende invloed hebben
op de keuzebepaling van het al dan niet gebruiken van de bibhotheek. Maar dat gold
met name voor degenen die al gebruik maakten van de voorziening. Bovendien was op
het moment dat dit onderzoek verricht werd
het leengeld nog niet ingevoerd. Hetzelfde
onderzoek toonde ook (weer) aan dat de samenstelling van het bibliotheekpubliek nog
steeds eenzijdig is. Lager opgeleiden en (in
mindere mate) mensen uit lagere inkomensgroepen zijn sterk ondervertegenwoordigd.
Juist de groepen die de bibliotheek, conform
haar doelstellingen zou willen bereiken.
Opvallend in dit kader is het feit dat de filialen (dichter bij de mensen) juist meer mensen
met lagere opleidingen blijken aan te trekken. Naast 't Sant heeft de bibliotheek in
1981, door het samenbrengen van het
(jeugd)filiaal Stokhasselt en het filiaal Heikant in een nieuw gebouw (de Lyndacker) in
het centrum van Tilburg-Noord, een tweede
groot filiaal gekregen. De collectie van het
jeugdfiliaal Stokhasselt werd overgebracht
naar de in het zuiden van de stad gelegen wijk
Groenewoud waar in 1983 in het buurthuis
een bibliotheekvoorziening werd geopend.
Eveneens in 1983 werd duidelijk dat de geplande nieuwbouw van het filiaal Vredesparochie geen doorgang kon vinden (extra bezuinigingen). Het filiaal werd een kilometer
verderop gesitueerd in de Van Hogendorpstraat in het gebied Goirke/Hasselt, het

gemeente
Eindhoven
Groningen
Tilburg
Haarlem
Nijmegen
Apeldoorn
Enschede
Zaanstad
Arnhem
Breda
Maastricht
Dordrecht
Leiden

voormalige textielgebied van Tilburg bij uitstek, waar gesloopte fabriekscomplexen
plaats maken voor nieuwbouw van woningen. Dit filiaal, dat getooid werd met de
naam 'Klein Hasselt' zou verhuizen naar het
Mommerscomplex, het gerestaureerde grotendeels negentiende eeuwse fabriekscomplex. Ook hier doorkruisen bezuinigingen de
plannen. Vermoedelijk wordt 'Klein-HasseU'
beperkt tot een jeugdfiliaal. Jeugdbibliotheek Trouwlaan, het kleinste filiaal wordt in
de meest recente bezuinigingsvoorstellen
(eind 1987) gesloten. De bibliobus zou een
aantal van de taken — men houdt zich ondermeer bezig met onderwijsvoorrangswerk —
moeten overnemen. In alle nog bestaande filialen zou de dienstverlening aan volwassenen moeten worden beperkt.
De meest recente vergelijkbare cijfers van de
openbare bibliotheken in de grotere steden in
Nederland (100.000 tot 200.000 inwoners) laten zien dat het in Tilburg vooral de volwassenen zijn die het wat bibliotheekbezoek betreft laten afweten. Het kwantitatieve
materiaal heeft betrekking op de (voorlopige)
jaarcijfers over 1986.
In 1980 was het aantal ingeschrevenen bij de
openbare bibliotheken in de hier genoemde
gemeenten nog 31,8%, in 1986 is dat gedaald
tot 28,5%. Tilburg dat met zijn doelstelhngendiscussie en een aantal daaruit voortvloeiende activiteiten toonaangevend is geweest in
de bibliotheekwereld, blijft
in deelnemerspercentage (op een enkel jaar na) eigenlijk steeds achter bij de landelijke ontwikkelingen. Naast drie uitschieters, Apeldoorn,
dat in het verleden ook een laag deelnamepercentage kende, Groningen en Einhoven,
die beide nogal wat filialen kennen, is er een
brede middenmoot waarin Tilburg een lage
positie inneemt.
Wanneer het motto 'Wie de jeugd heeft.

inwoners

omvang
collectie

totaal
uitleningen

aantal
lezers

in % v / d
bevolking

jeugd in %
v / h ledei

190.839
168.006
153.713
149.776
147.182
145.773
144.048
128.248
127.968
119.174
114.579
106.968
105.262

918.728
492.613
507.380
615.619
511.496
546.584
501.926
385.533
319.909
274.522
315.264
222.714
292.595

2.530.324
2.708.657
1.727.184
1.992.184
2.267.602
2.394.046
1.629.245
1.805.945
1.375.384
1.212.684
1.093.962
1.175.673
1.113.537

75.418
62.337
35.365
44.439
35.579
54.465
38.342
30.446
30.911
24.650
30.847
22.528
27.530

39,5
37,1
23,0
29,7
24,2
37,4
26,6
23,7
24,1
20,7
26,9
21,1
26,2

40,5
38,3
58,2
43,0
43,4
46,5
45,7
53,6
48,4
n.b
44,0
49,7
56,7

•

bron: Jaarboek Openbare bibliotheek 1987/'88 (bewerkt)
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heeft de toekomst' echt zou opgaan dan zou
het er voor de Tilburgse bibliotheek goed uitzien. Naast Leiden en Zaanstad is Tilburg de
enige grotere stad waar meer jeugdleden ( t / m
17 jaar) dan volwassen (betalende) leden
staan ingeschreven. Op grond van deze gegevens zou je moeten concluderen dat de jongeren in Tilburg, wanneer ze voor de bibliotheekvoorziening (een relatief klein bedrag)
moeten gaan betalen in grotere getale dan elders afhaken. Waar in de kwa inwonertal
vrijwel even grote steden als Haarlem, Apeldoorn, Nijmegen en Enschede respectievelijk
ongeveer 25.000, 30.000, 20.000 en 21.000
volwassenen als lid bij de openbare bibliotheek staan ingeschreven, heeft Tilburg in die
categorie ruim 14.500 lezers. Een royale achterstand die om nader onderzoek vraagt.
Hoewel het voor de contributie-inkomsten
van de bibliotheek geen effect heeft kleurt
het bovenstaande beeld wat b i j , wanneer bedacht wordt dat het zwarte en grijze leencircuit in Tilburg omvangrijker lijkt dan elders.
Dat blijkt bijvoorbeeld bij de uitleencijfers
per lezer, waarbij Tilburg ver boven het landelijk gemiddelde scoort. Met de invoering
van de leengeldheffing voor volwassenen
wordt in de hand gewerkt dat jeugdige lezers
boeken voor anderen gaan meenemen. Bovendien bestaat in Tilburg al langer de gewoonte om geen lid te worden van de bibhotheek, maar gebruik te maken van een
lezerskaart van een ander. Een onderzoek uit
1984 over deze materie toonde aan dat toen
bijna 40% van de Tilburgse bibliotheekgebruikers leende met een lidmaatschapskaart
van een ander.

Afb.

1988.

52 Romanafdeling

Uitgedrukt in lezers en uitleningen mag de bibliotheek na de recordjaren 1981 en 1982 een
trend in mineur vertonen, er zijn echter ook
positieve effecten. De nog steeds in omvang

toenemende collectie, er kan al lang niet meer
uitsluitend over boekenbestand worden gesproken, wordt door de ledenterugloop en
het leengeld selectiever gebruikt. Minder slijtage en een bewuster kiezende lezer zijn het
gevolg. Tilburg heeft lang, en eigenlijk nog,
de gewoonte gehad dat men onbeperkt kon
lenen. Restricties zijn er aUeen voor jeugdlezers. Positieve geluiden zijn er over de nieuwe taken die de bibliotheek de laatste tien
jaar is gaan verwezenlijken. In de eerste
plaats is er de functie contactbibliothecaris,
die fehelijk is ontstaan als gevolg van de discussienota 'Achtergrond op de voorgrond'.
De contactbibliothecaris is ondermeer betrokken geweest bij diverse projecten in de
stad die te maken hebben met uitleenlopende
onderwerpen als achterstandssituaties, werklozenprojecten, minderhedenbeleid en actiegroepen. Het doel is steeds het beter toegang geven tot de bibliotheek en haar
voorzieningen voor individuen en groepen
met weinig opleiding en leeservaring.
Immigranten
Een voorbeeld van het werk waarmee de bibliotheek als uitvloeisel van haar keuze voor
'achtergebleven groepen' te maken heeft is de
extra aandacht voor buitenlandse werknemers en hun famiheleden in de stad. Nog in
de Willem Il-straat is men begonnen met de
dienstverlening aan buhenlanders. In de jaren zeventig waren er voor immigranten al
enkele kranten en tijdschriften en via het
L . B . C . wisselcollecties met boeken in bijvoorbeeld het Grieks en het Turks. Via inkopen in Duitsland, contacten met een Turkse
lerares en bestellingen bij een speciale boekhandel komt geleidelijkaan een collectie van
de grond van — in dit geval — Turkse lectuur.
Daarmee wordt los van de geïnteresseerde lezer nog niet de Turkse gemeenschap bereikt.
In 1985 kreeg de O.B.T. een speciale subsidie
van het ministerie van W V C om extra activiteiten op te zetten. Er kwam een project 'de
Openbare Bibhotheek Tilburg en Minderheden' en er werd een Turkse medewerkster
aangetrokken. Voor de bibliotheek is het
doel om de collectie en mogelijkheden van de
bibliotheek onder deze specifieke groep meer
bekendheid te geven. Tilburg was één van de
eerste bibliotheken die (mede geïnspireerd
door de Scandinavische situatie op dit terrein) overging tot de aanstelling van een contactbibliothecaris. Tilburg is ook één van de
weinige bibhotheken die Turkse titels in het
geautomatiseerde bestand invoert.
In de jaren tachtig werd ook het werken met
geautomatiseerde informatiesystemen steeds
belangrijker. I n 1980 werd een stuurgroep
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automatisering ingesteld die advies moest
gaan geven over het automatiseren van de
uitleen en de catalogus.
Wat de uitleenadministratie betreft werd in
1986 een begin gemaakt met het aanbrengen
van 'streepjes' code labels op al het materiaal. In het filiaal Lyndacker is men hiermee
begonnen. Begin 1988 functioneerde de
'streepjescode' en de 'leespen' ook in de centrale. Wat de catalogusautomatisering betreft neemt men deel aan het geautomatiseerde thelbestand van de Gemeenschappelijke
Geautomatiseerde Catalogus (G.G.C.) beter
bekend als P I C A , project voor geïntegreerde
catalogus automatisering. Niet alleen voor de
catalogus en de uitleen is automatisering van
belang ook voor de gebruiker is het feit dat
men steeds meer informatie uit steeds meer
bestanden kan halen een vooruitgang. Het
jaarverslag van 1985 (en 1986 herhaalt dat)
zegt hierover: 'Een moeilijkheid voor de gebruiker vormt de slechte toegankelijkheid en
het ongestruktureerde aanbod van die
bestanden. Het openbare bibliotheekwerk is
bij uitstek geschikt om een bemiddelende rol
te spelen tussen vraag en aanbod. Bibhotheken hebben immers een grote spreiding, een
groot bereik en ruime ervaring in de overdracht van informatie aan brede lagen van de
bevolking. De overheid ziet die taak van het
openbare bibliotheekwerk en dringt aan op
meer aandacht voor de informatiefunktie'.
Voor hen die niet bekend zijn met begrippen
en projecten als T A C O , P A R A G , BIP en het
RSF online experiment is het van belang te
weten dat de nieuwste ontwikkelingen in de
openbare bibliotheek er voor de gebruiker

Toen in het midden van de jaren '70 de
geïnteresseerde bezoeker van de bibliotheek vroeg waar het apparaat voor diende waaronder zijn of haar boeken eventjes werden belicht, antwoordde de
medewerker een beetje trots: 'Dat is microfilm.' We hadden een modern technologisch antwoord gevonden op de uit de
voegen barstende uitleenadministraties.
Natuurlijk kwamen na lovende woorden
in het begin al snel de tekortkomingen van
'het stysteem' aan het licht, maar we
smaalden licht bij het zien van die ouderwetse administraties bij sommige andere
instellingen. We waren in de groei en liepen zonder al te grote inspanning voorop.
In het midden van de jaren '80 was van dit
modernisme weinig over: de burger, al gewend aan beelschermterminals in de
dienstverlening van andere organisaties,
moest nog zoeken in enorme stapels kaartenbakken; de medewerkers hadden wel
gehoord van streepjescodes maar werkten
nog met gestempelde, geschreven of getypte kaartjes van allerhande soort; statistieken waren resultaten van optelsommen en turflijsten.
Nu dan met vertraging de beeldschermen
en printers zijn geïnstalleerd, probeert de
bibliotheek een inhaalmanoeuvre te forceren. 'Dat-komt-straks-allemaal-goed' is
een stopwoord dat twijfel aan het nieuwe
systeem typeert. Voor de medewerkers
zijn het soms enorme veranderingen,
maar het publiek heeft nog met dezelfde
bibliotheek te maken. Een bibhotheek
die, lijdend onder bezuinigingen, de weg
naar automatisering heeft gevonden, en
die probeert de rol van 'informatiebemiddelaar' op zich te nemen.
De vernieuwde bibhotheek, met pubheksvriendelijkheid hoog in het vaandel, moet
nog uit de verf komen. Toch denk ik dat
ook de jeugdige lezer later zal blijven komen, ook wanneer hij nu vraagt of zijn
handen eraf gaan als hij ze onder de laserstraal van het uitleenapparaat houdt.
Joop van Meer, medewerker Openbare
Bibliotheek Tilburg.

toe leiden dat er in de verschillende geautomatiseerde bestanden informatie gezocht kan
worden. De automatiseringsontwikkelingen
zullen er bijvoorbeeld voor wat de catalogus
betreft toe leiden dat de lezer deze in de toekomst via terminals kan raadplegen. De
kaartenbakken met fiches die altijd bestaan
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Marokkaans

lijken te hebben, maar in werkelijkheid een
product zijn van de eerste systematisering
van de catalogus, zullen dan tot het verleden
behoren.
Tilburg in de jaren tachtig is geen door de
textiel gedomineerde industriestad meer. De
tientallen wollenstoffenfabrieken zijn definitief verdwenen. Een groot verzekeringskantoor, de universiteit en de gemeentelijke
overheid zijn naast de lokale vestiging van
het Philipsconcern de belangrijkste werkgevers in de stad. Tilburg wordt niet meer bepaald door kerken en fabrieken, maar door
kantoorpanden, flatgebouwen en opleidingsinstituten.
De bevolking groeit sinds het begin van de jaren zeventig niet meer en heeft zich gestabiliseerd tussen 150.000 en 155.000 inwoners.
Voor de toekomst wordt vergrijzing van de
bevolking en een afname van het aantal inwoners verwacht. Wat wel en fors gegroeid is
is het aantal werklozen. Rond de 1000 in
1970, 3550 in 1975, ruim 5000 in 1980, bijna
11.000 in 1983 en in 1986 meer dan 12.000.
Van degenen die wel werk hebben zijn er
ruim 16.000 actief in de nijverheid — de traditie van werkstad bestaat nog, de dominerende positie van de industrie niet meer — en
bijna 40.000 werkzaam in de tertiaire sector.
In 1985 stonden meer dan 15.000 studenten
in Tilburg ingeschreven bij universiteit o f
H B O instellingen. Op het cuhurele vlak zijn
naast tientallen kleinere ateliers, galerieën en
theaters, de schouwburg en enkele musea actief. En als grootste instelling op sociaalcultureel gebied de Openbare Bibliotheek.
Die bibliotheek is er na 75 jaar nog steeds om
boeken te lenen. Informatieve boeken, kinderboeken, romans in het Nederlands en vele
vreemde talen waaronder Turks en Marrokaans. Daarnaast diaseries, muziekcassettes,
videobanden en gesproken boeken. Men
heeft een uitgebreide collectie naslagwerken
en tijdschriften, een knipseldienst, Tilburgdocumentatie en computerbestanden.
De moderne Tilburgse bibliotheek met een
centraal gebouw aan het Koningsplein (en in
de toekomst een grotere ruimte in een nog te
realiseren stadskantoor aan hetzelfde plein),
drie fihalen, twee jeugdfilialen, een bibhobus
en een wisselbibliotheekdienst biedt samengevat uitlening, informatie, begeleiding, studiegelegenheid, bemiddeling en ontmoetingsruimte. In de begeleidende sfeer heeft men
contact met de meeste sociaal-culturele instellingen. Men geeft advies over geschikt
informatie- of lesmateriaal. Men is actief betrokken bij het onderwijsvoorrangsbeleid.
Studiegelegenheid wil zeggen dat er ruimtes
zijn om te studeren, feitelijk het aloude leeszaalprincipe. Er zijn materialen van de Open
Universiteit, Teleac en taalcusussen. Bemid62

delen doet men naar andere openbare bibliotheken. Er is via de bibliotheek toegang te
krijgen tot ministerie- en universiteitsbibliotheken.
P I C A , het geautomatiseerde catalogusproject waar de openbare bibhotheek bij aangesloten is, is daarbij van grote hulp. Tenslotte is de bibliotheek ook ontmoetingsruimte. De centrale bibliotheek is veel en lang
open vier maal per week van 10 tot 10, twee
maal per week van 10 tot 5, totaal 62 uur per
week. Men kan er één van de ruim 1660 kranten o f tijdschriften gratis raadplegen, strips
lezen, boeken inzien, koffie drinken, dammen o f schaken. Naast de surveillanten, de
medewerkers aan de uitleenbalie, in de studiezalen o f 'tussen de boeken', waar het pubhek rechtstreeks mee te maken heeft, wordt
er achter de schermen door tientallen gewerkt
om de organisatie draaiend te houden en het
publiek te kunnen bedienen.
Noodzakelijke voorziening
In een stad als Tilburg waar, zonder de positieve aspecten te bagataliseren, het industriële en katholieke verleden een overwegend negatief effect heeft gehad op de culturele
ontwikkeling van de bevolking, is een bibliotheek een noodzakelijke (basis)voorziening.
Daarover bestaat ook nauwelijks twijfel, ook
niet bij hen in de jaren tachtig op de bibliotheek willen bezuinigen. Meer nog dan musea, schouwburg of allerlei uitingen van
kunst en cultuur is de bibliotheek een instelling die makkelijk toegankelijk is.
Traditioneel is Tilburg geen rijke gemeente,
historisch gezien heeft de lokale overheid
achtergelopen bij andere gemeenten waar het
de subsidiëring van het bibliotheekwerk betreft. In het verleden ook heeft de bibliotheek
in het algemeen niet die aantallen bezoekers
kunnen trekken die als 'normaal' voor een
stad van de omvang van Tilburg kunnen worden beschouwd. I n potentie is de bibliotheek
in staat meer te doen voor de Tilburgse gemeenschap dan ze in de drie kwart eeuw die
achter ons ligt, heeft gedaan. Opgericht als
vereniging gevestigd in een kleine leeszaal
met als doel de geestelijke ontwikkeling der
ingezetenen van Tilburg te bevorderen overeenkomstig de katholieke beginselen, is ze
uitgegroeid tot een werkelijk openbare instelling waar naast boeken en tijdschriften, verscheidene informatiedragers door deskundig
personeel toegankelijk worden gemaakt voor
de gebruiker. O f de bibliotheek in de toekomst haar taak kan handhaven of zelfs uitbreiden en zo de historisch gegroeide culturele achterstand in Tilburg mee kan helpen
wegwerken is de vraag. Het antwoord hierop
ligt voor een belangrijk deel in handen van de
lokale overheid.

O V E R Z I C H T L E N E R S / C O L L E C T I E / U I T L E N I N G E N (per 31/12)
JAARTAL

Afb. 55-56-57 Openbare
Bibliotheek Tilburg anno
1988.

AANTAL
LENERS

OMVANG
COLLECTIE

AANTAL
UITLENINGEN

AANTAL
INWONERS

1913
1914
1915
1915
1917
1918
1919
1920

343
333
432
480
522
568
588
637

2152
3350
2510
3000
3600
4000
6000
6500

4975
5892
7033
10533
12974
13669
19325
16729

54641
55736
56798
58139
59519
60266
61557
63066

1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

700
945
1092
791
746
753
730
753
752
751

7000
7500
8000
8500
9000
9600
10000
10250
10750
11000

18906
22303
32522
30632
28441
28549
28213
28856
30850
29227

64223
66081
67738
69659
70834
71387
72548
74064
76397
78651

1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940

731
721
685
684
695
708
720
737
1034
1401

11550
12220
12750
13451
14360
15347
16319
17470
18870
19723

27981
28856
28449
27748
30413
30804
30865
28820
35444
40334

80890
82795
84967
87297
88890
90657
93003
95141
97250
99702

1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950

2083
2504
2974
3076
2779
1881
1548
1154
1061
1103

21214
23095
23989
25300
27250
29500
30490
30608
31103
31690

64784
100898
101472
78525
64358
75611
61032
50512
51429
59844

101477
103407
105566
108193
110774
113090
115772
118318
120491
122551

1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

1201
1448
1591
1724
2826
3389
3433
3860
4473
4653

32140
32423
31692
33853
35685
32691
34621
36440
38462
41040

57945
68286
77856
86683
120135
156376
163000
171564
192925
194172

124345
125699
126939
128683
130079
131277
132877
134974
136991
138390

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

4250
3935
4121
4824
6151
7346
8319
10922
15505
18770

41769
44295
44178
48950
55483
58504
64217
77749
97932
114584

192933
191570
194353
237561
260682
287018
311626
372594
518394
679719

140361
141580
142968
145045
146770
148497
150282
151205
152589
153734

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

21348
25201
28131
28370
39437
39117
36742
39442
38509
40255

139180
152757
166191
187585
219503
255292
292000
342179
393351
432659

827730
992461
1152569
1235825
1437442
1667840
1829952
2018661
2248810
2487302

154512
154069
152523
152112
151513
150738
150161
150751
151799
152964

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

42157
46680
40448
35380
34767
35365
34000

461356
482716
492674
492666
500496
507380
510000

2620966
2575606
2458560
2260702
1771692
1727184
1700000

153117
153957
153969
153713
153542
153625
154500
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Overzicht van de bestuursleden
Voorzitter:
Dr. J . G . M . Weijers
Dr. T h . Verhoeven
Dr. L . C . Michels
A . A . J . M . Janssens
Drs. L . van den Ham
Dr. J. Starink
G . F . C . H . Linnebank
(waarnemend)
Dr. J . J . M . Penders
G.C. Janssen
Drs. B.J.P. van de Ven

1912-1917
1917-1933
1933-1942
1942-1954
1954-1957
1957-1964
1964-1966
1966-1979
1980-1987
1988-

Secretaris:
J. Brouwers j r .
G. Coomans
Drs. L . van den H a m
Mevr. H . Heere-Rodenburg
M r . G . J . M . Mannaerts
M r . J . M . C . Beunen
M r . P . L . J . M . van Dun

1912-1924
1924-1952
1952-1954
1954-1968
1968-1972
1972-1980
1980-

Penningmeester:
H . A . J . Mannaerts
P . J . M . van Dommelen
G . F . C . H . Linnebank
M r . H . Vermeulen
Mevrouw M r . H . M . E . Mes

1912-1948
1948-1956
1956-1968
1969-1980
1981-

Mevr. W . L . Onderdenwijngaardvan de Sandt
Dr. M . P . A . M . de Grood
C M . Gilberts
G.C. Janssen*
Drs. H . J . de Jonge
Mevr. W . J . van der MeijdenSchool
Mevr. F. Og ünc-Serap
Drs. A . A . T h . Bleijenbergh
M r . P . L . J . M . van Dun*
M r . J . M . C . Beunen*
J. Nooijen
H . L . M . Hendriks
Idem
D r . J . L . L . J . Wieërs
R. Zerrouk
M r . C . M . J . de Bont
K. Abosalama
Mevr. P. van Breugel
Mevr. M r . H . Doreleijers
Drs. B.J.P. van de Ven*
Mevr. R. Berger
Mevr. drs. A . J . M . v . d . Kerkhof
C. Schoenmaker
M . Prinsen
Mevr. M.M.A.-Verhoeven
A . A . A . M . Cools

1978-1986
1978-1984
1979-1987
1979
1979-1987
1980-1983
1980-1983
1980-1982
1980
1980-1982
19831980-1982
1983
19821983-1984
1983-1986
1984-1985
1984-1987
1986-1987
1986-1987
1986-1987
19871987198719881988-

*

ook als voorzitter/secretaris/penninsmeester
** voorheen bestuurslid Algemene Nuts
Openbare Bibliotheek

Overige bestuursleden:
M r . P . M . Arts
G . L . J . Eras
J.C. de Louw
P.J. Willems
Jan van der Valk
Mevr. F. Mutsaerts-Bijvoet
J. Horvers
A . Janssens*
Ir. J.K. Mercx
M r . J. de Voort
L . C . Michels*
Dr. T h . Verhoeven*
Dr. C. Enneking
J. Wouters
Mevr. J. van de Hout-Smulders
Dr. J. van Vroonhoven
Mevr. H . Heere-Rodenburg*
H . Mannaerts*
M r . T h . Taminiau
W . W . Reys
I r . E. Janssens
Mevr. N. Wiegerinck-Weijers
Dr. J. Eggermont
M r . P. Kuypers
M r . G . J . M . Mannaerts*
Idem
Ch. van den Brekel
P . H . A . Engering
M r . H . Vermeulen*
J. Vermelis
G . F . H . C . Linnebank*
Mevr. A . Dalenoord-Dijkstra**
I r . C C . Bremer**
A . F . Jansen
A . Mortel**
Mevr. Drs. M . Stevers-Buisman
Drs. J . A . M . van Gorp
G. van lersel
Drs. W.J.F.1. Nuyens
Mevr. N . H . Lejeune-Ruding
Drs. J . N . T . van Albada
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1912-1931
1912-1931
1912-1938
1912-1917
1917-1925
1919-1924
1919-1954
1924-1942
1926-1948
1931-1961
1932-1933
1933-1936
1937-1970
1939-1947
1947-1950
1947-1970
1950-1954
1948-1952
1952-1973
1954-1963
1954-1958
1958-1968
1963-1968
1963-1968
1963-1968
1972-1974
1968-1976
1968-1978
1968-1969
1969-1973
1969-1970
1971-1977
1971-1981
1971-1979
1971-1976
1971-1979
1973-1978
1973-1977
1975-1978
1976-1979
1976-1980

Censoren
Dr. M . J , Verhoeven
Dr. P.C. de Brouwer
Drs. H . Surig
Dr. K . de Beer
Dr. P. Cools

1912-1922
1922-1939
1939-1949
1950-1955
1955-1967

Directie
P.J. Willems
bibliothecaris
Dr. M . J . Verhoeven
bibliothecaris
Drs. A . van Spaendonck
bibliothecaris
Mevr. C. Vinkenberg
adjunct-directrice
Mevr. J. Donders
adjunct-directrice
Mevr. N . Buijsen
directrice
Mevr. W . Vintges
directrice
Mevr. J. Meuwese
directrice
Mevr. E. Bosman-Berghuijs
adjunct-directrice
Mevr. A . D u i j f
adjunct-directrice
H . Ewoldt
directeur

1913-1917
1917-1922
1922-1957
1943-1946
1946-1947
1947-1948
1948-1962
1962-1988
1976-1982
19851988-

Opmerking: de bibliothecarissen waren parttime in dienst; Willems was onderwijzer, Verhoeven rector van het Cenakel en Van Spaendonck docent klassieke letteren. Per 1 februari
1943 wordt naast Van Spaendonck, die dan
(part-time) directeur wordt, een adjunct-

directrice benoemd. M . i . v . 1 november 1947
komt er een directrice. Op 15 september 1948
neemt mevr. Vintges deze functie over, die ze
vervuld tot 1 november 1962. Daarna volgt
mevr. Meuwese haar op. De functie van
adjunct-directrice is in 1983 en 1984 vacant geweest.

Verantwoording
Als een van de belangrijkste culturele instellingen van de stad w i l de Openbare Bibliotheek
Tilburg met dit gedenkboek een dubbel doel
bereiken. Enerzijds w i l men een bijdrage leveren aan de geschiedschrijving van Tilburg, anderzijds wil men de eigen geschiedenis vastleggen.
Bij het samenstellen van dit werk heeft een
grote verscheidenheid aan bronnen een rol gespeeld. Waar het de gang van zaken bij de b i bliotheek betreft, waren voor de periode tot
ongeveer 1960 vooral de notulenboeken van de
bestuurs- en jaarvergaderingen van groot belang. Deze notulenboeken lopen van 1909 tot
1967, toen de vereniging St. Dionysius werd
opgeheven. Daarna en daarnaast zijn de steeds
uitvoeriger wordende jaarverslagen van belang. Verder zijn uit de administratieve opslag
van de bibliotheek aan de hand van een aanwezige magazijnlijst aanvullende stukken gebruikt. Het betreft hier met name materiaal
over de laatste 25 jaar. Ontbrekende correspondentie uit voorgaande periodes (bijvoorbeeld de oorlogsjaren) werd gedeeltelijk teruggevonden bij het gemeente-archief,
het
bisschoppelijk archief en in het archief van de
C V . Een overzicht van bronnen en literatuur
is hierna vermeld.
Bij de samenstelling van dit boekje hebben d i verse mensen hun medewerking verleend. I n
de eerste plaats de medewerkers van de Openbare Bibliotheek Tilburg, die bewust o f onbewust met ideeën en suggesties kwamen o f materiaal aandroegen. Daarnaast zijn ze —
uiteraard — behulpzaam geweest bij het opzoeken en aanvragen van literatuur.
Ook het gemeente-archief in Tilburg, het bisschoppelijk archief in 's- Hertogenbosch en de
archiefafdeling van het N B L C in 's-Gravenhage hebben medewerking verleend bij het vinden van bouwstenen voor dit produkt.
Het idee om de tekst vergezeld te laten gaan
van 'herinneringen' geschreven door gebruikers, medewerkers en bestuursleden o f hen die
dat ooit waren, betekende dat we op verschillende mensen een beroep moesten doen om
een bijdrage te leveren. De reacties waren in
alle gevallen positief, waarvoor dank.
Het corrigeren van de tekst werd op bekwame
wijze uitgevoerd door W . Sterenborg.
Speciale dank gaat uit naar drie personen die
nauw bij dit project betrokken waren: Annie
Duijf, adjunct-directrice van de Bibliotheek,
die mede vorm gaf aan het project, de tekst las
en de eindredactie mee verzorgde. Ronald Peeters, die met mij de eindredactie en vormgeving voor zijn rekening nam en veel van het i l lustratiemateriaal aandroeg. Adriaan Claessens ten slotte regelde tal van werkzaamheden
noodzakelijk om foto- en archiefmateriaal en
literatuur bij elkaar te brengen.

Bronnen en literatuur
Archivalia
Archief Openbare Bibiotheek
Tilburg
Notulenboeken bestuursvergaderingen
1909-1968.
Notulenboek jaarvergaderingen 11 mei 1937
21 september 1967.
Map financiële zaken 1929 — 1965: rekening
en begroting.
Map statuten en bestuurssamenstelling
Jaarverslagen 1913 — 1965
'Plakboeken' met kranteknipsels, foto's etc.
1913 — 1984
Bibob, intern kommunikatiebulletin, 1972 —
1984
Archief NBLC te Den Haag
Stukken betreffende de Centrale Vereniging
gedurende Wereld-oorlog 11, correspondentie
Bisschoppelijk
Archief
Bisdoin
's-Hertogenbosch
Dozen met vermelding 'bibliotheken 1, 11 en

iir
Gemeente-archief
Tilburg
Documentatiemap Openbare Leeszaal
Notulenboek vereniging Vincentius a Paulo
Reglement van het Leesgezelschap te Tilburg
Adresboeken van Tilburg
Gemeenteverslagen
Gids voor het Katholieke leven in Tilburg en
Sobriëtas almanak
Periodieken, kranten, jaarverslagen, nota's
— Bibliotheek en samenleving, div. j r g .
— Druk werk, personeelsblad Openbare B i bliotheek Tilburg.
— Jaarverslagen Openbare Bibliot(h)eek T i l burg, 1966 — 1986
— De Maasbode 1912.
— Nieuwe Tilburgsche Courant, div. j r g .
— Nieuwsblad van het Zuiden, later het
Nieuwsblad, div. j r g .
— Statistiek Openbare Bibliotheken (CBS),
div. j r .
— Sociaal Jaarverslag Openbare Bibliotheek
Tilburg, 1980 — 1985
— Statistisch jaarboek gemeente Tilburg,
1960 - 1980
— Tilburgsche Courant, div. j r g .
— De Lindeboom, jaarboek gemeente archief
Tilburg.
— Plan voor de openbare bibliotheekvoorziening te Tilburg in de jaren 1974 tot en met
1976.
— Het Openbare Bibliotheekwerk in Tilburg.
Een ontwikkelingsplan tot 1983, Tilburg,
1977.
— Ruimtelijke planning nieuwe hoofdbibliotheek in plan Koningswei. Tilburg, (1969).
— A . C . A . M . Betten, Interim rapport over de
personeelsbezetting van de hoofdinstelling van
de Stichting Openbare Bibliotheek te Tilburg.
Eindhoven, 1974.
— Achtergrond op de voorgrond. Beleidsnota
van de Openbare Bibliotheek Tilburg, z.p. z . j .
— B.A.S. Pollmann, Gebruik en niet-gebruik
van de Tilburgse Openbare Bibliotheek. T i l burg, 1984.
— Participatie en non-participatie aan kulturele voorzieningen in Tilburg. Resultaten van
een steekproefonderzoek.
Onderzoeksverslag
deel 1: tekst. Tilburg, 1980.
— Projekt De Openbare Bibliotheek en M i n derheden. Verantwoording betreffende 1986.

Tilburg, 1987.
— Openingskrant, uitgegeven bij gelegenheid
van de verhuizing van de centrale openbare bibliotheek naar het Koningsplein; tevens jaarverslag 1971. Tilburg, 1972.

Literatuur
— Algemene Geschiedenis der Nederlanden.
Deel 13. Haarlem, 1978.
— Costongs, J . E . L . en P . W . Tops, red, T i l burg na 1945. Momenten van veranderingen in
politiek, bestuur en beleid. Tilburg, 1986.
— Court, W . de la. Openbare bibliotheek en
permanente educatie. Groningen, 1974.
— Doremalen, H . van, 'Tilburg en de
Arbeids-enquête 1887. Achtergronden en
kanttekeningen'. Jaarboek de Lindeboom V I I
(1983) 65 — 99.
—
Eerenbeemt, H . F . J . M . van den en
H . J . A . M . Schurink, red. De opkomst van T i l burg als industriestad. Anderhalve eeuw economische en sociale ontwikkeling. Nijmegen,
1959.
— Eggink, J . W . F . , 'Volksbibliotheken en andere voorlopers van de 'openbare bibliotheek'
in Nederland, 1850-1900', Open, 18 (1986)
429-439.
— Eyking, E. 'De leeszaalgedachte. Achtergronden van Greve's conceptie'. Bibliotheek
en Samenleving, 15 (1987) 83-85.
— Gorp, P . J . M . van, Tilburg eens de wolstad
van Nederland. Bloei en ondergang van de T i l burgse wollenstoffenindustrie.
Eindhoven,
1987.
— Greve, H . E . , Openbare leesmusea en volksbibliotheken. Amsterdam/Leipzig, 1906.
— H a l , E. van en K . van Poppel, 'Informatiedienst inzake Lectuur. ( l . D . l . L . ) ' . Niet uitgegeven scriptie Bibliotheek- en documentatieacademie Tilburg, 1977.
— H o r n van Nispen, L . C . W . J . M . ten. Jan
B . M . van Besouw. Een sociaal geïnspireerd
ondernemer rond 1900. Tilburg, 1971.
— Janse, Frans, Tilburg 1940 — 1945. Jaren
van verduistering. Tilburg, 1984.
— Jong, L . de. Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 4 band
2, mei '40 — maart ' 4 1 . Den Haag, 1972.
— Kleijngeld, A . M . P . , Gemobiliseerde militairen in Tilburg tijdens de Eerste Wereldoorlog. Tilburg, 1983.
— Leeszaal, de. Gedenkboekje uitgegeven
door de ver. r . k . openbare leeszaal en bibliotheek 'St. Dionysius', te Tilburg, bij gelegenheid der opening van haar nieuwe leeszaalgebouw aan de Willem ll-straat, op donderdag
30 maart 1922. Tilburg, 1922.
— Overmeer, W . P . J . , 'Openbare bibliotheken
en leeszalen'. Op de hoogte. Maandschrift
voor de huiskamer, 9 (1912) 141-147.
— Pancras, Katrien, Voor alle kinderen.
Jeugdbibliotheekwerk 1904 — 1984. Den
Haag, 1986.
— Peeters, Ronald, Tilburg in Beeld 1945 —
1980. Tilburg, 1982.
— Penders, J . J . M . , 'De rol van de bibliotheekbestuurder'. Bibliotheek en Samenleving, 3 (1975) 216 — 222.
— Pieterse, J . A . A . M . , 'Adriaan van der W i l ligen 1766 — 1841'. De Lindeboom, jaarboek
I X - X (1985-1986) 119-166.
— Pouwelse, W . J . en F . J . M . van Puijenbroek, 'Kranten in T i l b u r g ' . De Lindeboom,
jaarboek I I I - I V (1979-1980) 123-210.
— Put, C . A . M . M . van de, Volksleven in T i l -

burg rond 1900. Assen, 1971.
— Riemsdijk, G . A . van, Geschiedenis van de
openbare bibliotheek in Nederland, deel I Van
de beginjaren tot mei 1940. Den Haag, 1978.
— Riemsdijk, G . A . van. Geschiedenis van de
openbare bibliotheek in Nederland, deel I I
Van mei 1940 tot mei 1945. Den Haag, 1979.
— Riemsdijk, G . A . van. Geschiedenis van de
openbare bibliotheek in Nederland, deel I I I
Van mei 1945 tot het jaar 1958. Den Haag,
1982.
— Robitsch, S.J., 'Roomsche bibliotheekbeweging'. Maandblad voor het Bibliotheekwezen, 1 (1913) 275-281.
— Swigchem, P.J. van. 'Engagement en professie: De openbare bibliotheken 1958-1985'
in: J. van Goinga — van Driel (red.) Een
kwart eeuw bibliotheek en documentatie in
Nederland. Den haag. 1987.

Lijst van incourante afkortingen
BIP.
CV

DSW
IDIL
LBC
NBLC
NTC
TACO
OBT
OLB
OUB
PARAC
POBOB

RKOLB
RSF
T Crt

Brabants Informatie Project
Centrale Vereeniging voor
Openbare Leeszalen en Bibliotheken
Dienst Sociale Werkvoorziening
Informatiedienst Inzake Lectuur
Landelijke Bibliotheek Centrale
Nederlandse Bibliotheek- Lektuur Centrum
Nieuwe Tilburgsche Courant
Tijdschrift- en Andere documentatie Centraal Online
Openbare Bibliotheek Tilburg
Openbare Leeszaal en Bibliotheek
Openbare Uitleenbibliotheek
Parlementair Automatiseringscentrum
Part-time hogere beroepsopleiding tot bibliothecaris in openbare bibliotheken
Rooms Katholieke Openbare
Leeszaal en Bibliotheek
Regionale Steunfunctie
Tilburgsche Courant

OPENBARE
BIBLIOTHEEK

T I L B U R G

65

Register
Aarts, H . A . 21
Andriesse, K . 27
Arts, A . C . B . 17
Arts, A . H . A . 15. 16, 17
Arts, P . M . / / , 16, 22, 26
Baesten, J.F.J. 6
Baptist, M . J . F . A . 32
Becht, C. 39, 44
Beijnen, pastoor, 27
Berdenis van Berlelcom, I r . 49
Berg, A . G . van de 14
Bergmans, A . 10, 13, 20
Bergmans, gezusters 13, 18, 24, 28
Bergmans, W . 6, / / , 13
Besouw, J. V . 7
Betten, A . 56
Bluyssen, J. Mgr. 47
Boelaars, M . 13
Boers, T h . zie Kundert-Boers, T h . v . d .
Bots, J.B. Mgr. 9, 13, 16
Bremer, C. 48
Broeckx, J. 12
Brouwer, P.C. de 24, 25. 27
Brouwers, Jan 9, 16
Brouwers, P.J.J.C. 22
Buijsen, N . 24, 42
Claassens, mevr. 49
Clerckx, B. 40, 42
Cobbenhagen, Mgr. Prof. D r . 29
Coolen, A . 44
Cools, P.J. 37, 46, 47, 48
Coomans, G. 27, 28, 31, 35. 43
Cooppens, M . 44
Coster, L . J . 5
Court, W . de la 53. 55
Dalenoord-Dijkstra, A . 49
Daniels, Mevr. 18
Diepen, J . H . A . 6
Diepen, J . N . 6
Dommelen, P.v. 37. 43
Donders, J. 42
Duinkerken, A . van 31. 32. 47
Dyksterhuis, E.J. 29
Eco, U . 5
Eeden, Fr. van 23
Eelen, van 33
Eijkens, J. 47
Enneking, C. 28
Eras, G. / / , 13, 16, 20, 21, 26
Eras, H . 17
Erven Dorens, T . C . J . v. 6
Gelder, J. van 17
Gennip, J.P. v. M g r . 17
Gestel, van pater 33
Gils, G.N.J.P. van 32
Gooi, M . van 42
Gorp, P . J . M . van 27
Goyaerts, Leo 9, 11
Greeve, Borromeus de, pater 14
Greve, H . E . 9, 31, 35
Grob, A . 24, 48, 56
Gutenberg, J. 5
Haans, M . 48
H a m , L . v . d . 43
Heemskerk, T h . 13
Heere, mevr. 37
Heerkens, Jongeneelen en Spijkers, dames 33
Hermans, W . F . 47
Heuvel, H . van 41
Heuvel-Eras, F. v . d . 7
Horvers, J. 19, 20, 26, 28, 43
H o u t , van 27
lersel, J.A. van 7, 9, 11, 12, 16
Janssen, Ed 9, 11
Janssens, A . A . J . M . 28, 34, 43
Kaal, W . 33
Kerstens, Paul 9, 11
Klundert-Boers, T h . van 39, 41, 42, 51
Knuvelder, A . A . M . 32
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Koegenboeg, J.C. 49, 50
K o r t , M . de 40
Krens, M . 56
Krügers, J . F . L . 36
Kusters, G . M . 22
Ledeboer, A . P . 6
Leo X I I I , paus 7, 28
Lisdonk, F.v. 27
Louer, J. 33
Louw, J. de / / , 12. 13. 16, 18, 26, 28
Mannaerts, G. 48
Mannaerts, F . N . 22
Mannaerts, H . 9, 10, 16, 20, 21, 26, 28. 29. 35. 43
Meer, J. van 61
Mercx, J.W. 28
Metzlar, J. 48
Meuffels, H . 28
Meuwese, J. 39, 40, 48, 49, 54
Michels, L . 28, 30, 33, 34
M o l , E . H . van 26
Molhuijsen, P.C. 23
M o r t e l , J. v . d . 33
Mutsaerts, B. 17
Mutsaerts-Bijvoet, F. 19
Nabuurs, M . C . 26
Nass, P. 45
Noort, J. van 48
Oorschot, J . W . A . van 33
Penders, J. 48, 49, 53, 55
Pillot, A . C . M . 43
Pius V , paus 46
Poelje, G . A . van 31
Poell, L . 17
Pontzen, N . H . 38
Poppel, K . van 57
Pot, Leo 54
Puijenbroek, M . van 55
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