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Jan van Rijzewijk:
katholiek sociaal voorvechter
Dr. P . C . de Brouwer en Tilburg
Nieuwe straatnamen
Tilburg kort

ƒ6,95

Eerder
verschenen
Eerder verschenen bij
de Stichting tot
behoud van Tilburgs
cultuurgoed als
themanummers van
"Tilburg":

wisselexposities
4 keer per jaar
signalement iedere zes weken
zie m u s e u m l a d d e r s in landelijke
bladen
permanente exposities
t e x t i e l i n d u s t r i e in nederland
textieldesign
b e e l d e n d e kunst
doorlopende demonstraties
spinnen, verven, w e v e n , breien
tapisserie
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filmzaal
diverse films
g o l r k e s t r a a t 9 6 5 0 4 6 gn t i l b u r g t e U 0 1 3) 3 6 7 4 7 5
o p e n : d l t / m vrij 10.00-1 7.00 u, za e n z o 1 2.00-1 7.00 u
voor feestdagen gelden gewijzigde openingstijden
bel v o o r i n f o r m a t i e d e i n f o l i j n ( 0 1 3 ) 4 2 2 2 4 1
groepsrondleidingen, vergaderingen en maaltijden
na a f s p r a a k

De Schaduw
Antiquariaat, Uitgeverij en Boekhandel
Nieuwlandstraat 25
5038 SL Tilburg 013-431229
I Antiquariaat De Schaduw:
Inkoop en verkoop van romans,
wetensch. boeken, oude kinderboeken,
gravures, landkaarten, enz.
(open: na 12.00 uur.)
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— Norbertijnen
1134-1984
(sept. 1984)
— 200 jaar brandweer
in Tilburg
(december 1985)
— Textielfabrieken in
Tilburg
(maart 1986)
— Vier beschermde
stadsgezichten in
Tilburg
(juni 1986)
— Groene Long
(september 1987)
— Openbare
bibliotheek in
Tilburg
1913-1988
(maart 1988)

Uitgeverij De Schaduw
1. Catechismus (herdruk)
2. Puk en Muk uit de
Schaduw van Tilburg
3. Uri Nooteboom:
Jeugd in een fabrieksstad
4. Sim en Sam (herdruk)
5. Jan Horsten: De Vier Winden
6. Willem I I 90 jaar in beeld
7. De Doopkaars (herdruk)
8. Herman Post:
De hemel is om de hoek

ƒ15,ƒ15,ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

7,90
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22,90
27,50
24,90
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Ten geleide
Het eerste nummer van de zevende jaargang van Tilburg telt twee bijdragen over personen die in de eerste decennia van de 20e eeuw een belangrijke rol speelden in de stad.
Jos van Meeuwen schrijft een biografische schets over de Tilburgse arbeider Jan van Rijzewijk, een vooraanstaand lid van de kathoheke arbeidersbeweging. Naast zijn landelijke activiteiten was Van Rijzewijk ook
actief in het Tilburgse sociale en poHtieke leven.
Bas Aarts geeft een overzicht van de activiteiten van een andere kathoheke voorman: dr. P.C. de Brouwer. De Brouwer was in Noord-Brabant
vooral werkzaam op cultureel en onderwijskundig gebied. H i j heeft in
Tilburg naast zijn alom bekende bemoeienissen rondom het Odulphuslyceum een rol gespeeld in de strijd om de Kathoheke Universiteit en de
Kathoheke Leergangen.
Ronald Peeters geeft een toelichting op de namen die sinds zijn in 1987
verschenen boek officieel aan het straatnamenregister zijn toegevoegd.
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zijn, aangekaart.
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Een katholiek sociaal voorvechter:
Jan van Rijzewijk.
Een beknopte biografische schets^)
Jos

van

Meeuwen*

Op woensdagmorgen 25 oktober 1939 werd onder overweldigende belangstelling begraven Joannes van Rijzewijk, in leven onder meer lid van de Tilburgse gemeenteraad, wethouder van
sociale zaken en lid van de Tweede Kamer.
In de begrafenisstoet van de parochie Heuvel naar het kerkhof liepen vertegenwoordigers van
vele (katholieke) instellingen en organisaties, naast talrijke gewone Tilburgers. Het college van
burgemeester en wethouders gaf acte de présence, er waren tal van raadsleden en oudraadsleden, de R . K . Staatspartij en het R . K . Werkliedenverbond waren vertegenwoordigd,
evenals de vakorganisaties van de ambtenaren, politie- en overheidspersoneel; de directeur van
de arbeidsbeurs was er, de commissaris van politie, het armenbestuur, het bestuur van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Tilburg Vooruit en nog verschillende andere notabelen.
Aan zijn dood en zijn begrafenis werd door kranten in het hele land aandacht besteed, zowel
door katholieke als door niet-katholieke.
Wie was deze Jan van Rijzewijk, naar wie bij gemeentelijk besluit van 9 oktober 1947 een
straat - in de buurt van de Piushaven - werd genoemd?
Personalia

Afb. 1 Jan van Rijzewijk op achttienjarige
leeftijd (coll. J. van Rijzewijk gedeponeerd bij
het Gemeente archief
Tilburg).

Jos van Meeuwen publiceerde o.m. in T i l burg (1986) en werkt
thans aan een dissertatie.

Jan van Rijzewijk was geboren - op 18 j u l i
1880 - en getogen in Tilburg. Zijn vader Joseph was koetsier van beroep en afkomstig
uit Helvoirt. Zijn moeder Helena van Oirschot kwam uit Vught. Jan had twee broers
en een zuster. Zelf trouwde hij op 30 april
1902 met het fabrieksmeisje Maria Catharina
Melis, geboren in Tilburg op 9 november
1882 als dochter van een timmerman. Z i j kregen samen vier kinderen, twee dochters en
twee zoons. Van 1905 tot 1908 woonde Van
Rijzewijk met zijn gezin in Oosterhout. Eind
1908 vertrokken zij voor drie maanden naar
Den Bosch. De rest van zijn leven woonde
Van Rijzewijk met zijn vrouw en kinderen in
zijn geboortestad.2'
Sigarenmaker en vakbondsman^'
Op zijn veertiende - na de lagere school werd Jan van Rijzewijk leerling-sigarenmaker. A l snel raakte hij betrokken bij de ontluikende (katholieke) arbeidersbeweging in
Tilburg. Reeds als achttienjarige was hij
mede-oprichter van de plaatselijke afdeling
van de Nederlandse R.K. Tabaksbewerkersbond, waarvan hij de eerste secretaris werd.
Zijn vakbondsactiviteiten beperkten zich niet
tot Tilburg. I n 1903 leidde Van Rijzewijk in
Eindhoven zijn eerste grote staking.
Toen hij in Oosterhout woonde, richtte hij
ook daar een afdeling op van de katholieke
tabaksbewerkersbond en hij werd er gekozen
tot voorzitter van de R.K. Volksbond. Terug
in Tilburg werd Van Rijzewijk eerst secreta4

ris en later voorzitter van de plaatselijke r . k .
werkliedenvereniging, de Gildenbond. I n middels had de gedreven, aansprekende propagandist van de katholieke vakorganisatie
ook landelijk naam gemaakt. I n 1905 werd
hij gekozen tot tweede secretaris van de tabaksbewerkersbond. Twee jaar later werd hij
de eerst bezoldigde bondvoorzitter. H i j bleef
dat tot 1912. I n die functie nam hij met de
Amsterdamse diamantbewerker Piet Haazevoet het initiatief tot de oprichting van het
Bureau voor de R.K. Vakorganisatie - in de
wandeling het R . K . Vakbureau genoemd.
Jan van Rijzewijk zat het ceremoniële
oprichtingscongres op 1 en 2 augustus 1908

Afb. 2 Het bestuur van
het R.K.
Vakbureau.
V.l.n.r.: J. Nij kamp
(penningmeester),
C.
Roestenberg (2e penn.),
A.C. de Bruijn
(secretaris), J. V. Rijzewijk
(voorzitter), A.H.
Smulders, pastoor J. van
Schalk, C.J. Kuiper
(coll. J. van
Rijzewijk,
GAT).

Afb. 3 Door Van Rijzewijk geschreven tekst
van een redevoering
voor
de tabakswerkers
in Tilburg in 1903 (coll. J.
van Rijzewijk, GA T).

voor, waarop hij gekozen werd tot voorzitter
van de eerste overkoepelende katholieke vakcentrale.
Zowel op landelijk als op lokaal niveau zette
Van Rijzewijk zich met hart en ziel in voor de
verbreiding van de katholieke vakbondsgedachte en de versterking van de organisatie.
Hij hield door het hele land spreekbeurten,
en zijn hulp werd menigmaal ingeroepen bij
(dreigende) arbeidsconflicten. Zoals in de jaren 1912-1914, toen de Tilburgse schoenfabrikanten en de Nederlandse R.K. Lederbewerkersbond slag leverden om het recht op
(katholieke) vakorganisatie.'''
Tijdens de eerste wereldoorlog werden de bestaande vakcentrales door de overheid ingeschakeld bij de uitvoering van de verschillende noodvoorzieningen met het oog op de oorlogstoestand, hetgeen een erkenning van het
bestaanrecht inhield. Van Rijzewijk werd benoemd tot regeringsadviseur op het gebied
van de voedselvoorziening.
Als exponent van de r.k. vakbeweging was
Jan van Rijzewijk ten zeerste betrokken bij
de interne controverse binnen de katholieke
arbeidersbeweging tussen de vakorganisaties
en de standsorganisatie. Inzet was de hegemonie binnen de katholieke arbeidersbeweging. De voorkeur van de (hogere) geestelijkheid ging uit naar de op godsdienstigzedelijke verheffing gerichte werkliedenverenigingen en volksbonden boven de platmaterialistische vakorganisatie, die zich
slechts zou bekommeren om stoffelijke zaken als lonen, werktijden, arbeidsomstandigheden en dergelijke. Na verschillende beschamende conflicten, na jarenlange moeizame
besprekingen en intensieve bemoeienis van de
bisschoppen lukte het om tot een akkoord te
komen over het federatief samengaan van de
vak- en standsorganisatie in één R.K. Werkliedenverbond in Nederland per 1 januari

1926. Als uitgesproken vakbondsman kon
Jan van Rijzewijk hiervan geen voorzitter
worden. Die plaats werd bestemd voor de
jonge Utrechtse metaalbewerker A . C . de
Bruijn, sinds kort secretaris van het R.K.
Vakbureau en als nieuwkomer relatief onbelast met het onprettige verleden. Van Rijzewijk nam nog wel zitting in het hoofdbestuur
van het nieuwe verbond, maar dat was van
korte duur. In mei 1926 ging h i j , gedwongen
door zijn medebestuurders heen, omdat hij
deelgenoot was geworden van een sociëteit in
Tilburg, die een schouwburg annex bioscoop
en dancing zou gaan exploiteren, zr ds zijn
oud-vakbondscollega Cees Kuiper si ireef in
zijn gedenkboek Uit het Rijk van
Arbeid. Een activiteit van zulk een laag jrioreel
allooi werd ontoelaatbaar geacht voor een
bestuurder van de katholieke arbeidersbeweging. Van Rijzewijk had echter geld nodig ter
compensatie van zijn gederfd inkomen als
betaald vakbondsbestuurder. Een succes
werd zijn avontuur in de uitgaanswereld niet,
het eindigde met zijn faillissement, waarbij
bleek dat hij ook bij het Werkliedenverbond
schulden had achtergelaten.^'
De Tilburgse gemeentepolitiek
Naast zijn vakbondswerkzaamheden werd
Van Rijzewijk politiek actief. H i j meldde
zich aan als lid van een parochiële afdeling

c.
t^.a

'^j'f^

-«^V<-^

yg ^ y>r

>^^<*^x'^>/-^.

r>

^^^^

• ^^ <ztr yy y^ € ^ Y
/i/
.'^é^/éT^^y^yy^ ^'j { ^^^'a .y^yé^ f/yy .
^ - '^^j -'^~y//£:-^^
yy^/c y'/Zy..^^cd^^^y^ ^yjtr
,/c -^^^^^^4rt ^
yyt y^yC^y^y^ ^ ^^r>/(y y^^ #^
^tyy£^^^.^f
<. y£ yyfc^'^^^
t"c yjyy^'^/^ y^ eytr^iC^.
/' /
iti
^ -'^
0^JA*e y^yó:-'
£y^/^ y^'H tWé^ <:y^^cc'/j yyicy y -rf^x- ^.r-ir ÏJ'-w/
yte»
yy^ yy^ ,
^ y^i^y^t
^ yt.'^^< yC ^ er^e^y ^y^^y^y^^^Aiéx
f^y f yt A y/ ^iif<c^
'yy^ . y^j/c ' ' ^ • ^ ^ r ^ - ^
•K'/z-yifTT'e "
i ^iftr y-^K/y^£'' '^y -^yt^ ^ /^^^tr^x/t
r '-'i
y.'^£i^j
:f i4c£ £yyj / y^yy^^
i'^e/^Ac/^
U ^-.^^f^y'^
r'i- y/c^
y(
y^ , '^rt. ^ y
y.y
•/<^€^ •y'i!££-y M.-ytx ^ -t ^ ^^-^yyy .
.. ^ -Y . -y
. ^^^/'
y>^i
g/^^^
f^^<7j£.>y
u^y

'•'J^y^-'^*^ ^^'^'''^ ''^^

^7^"^^

.^x/

5

van de katholieke kiesvereniging District Tilburg. H i j kwam in het bestuur en werd in
1911 gekozen tot hd van de gemeenteraad.
Antoon van Rijen, de secretaris van de arbeid van het bisdom Den Bosch, was hem
twee jaar eerder voorgegaan als eerste werkmansraadslid. De katholieke arbeiders eisten
hun aandeel op in de (katholieke) politieke
macht en kwamen daarbij in botsing met de
fabrikanten, die tot dan heer en meester waren. De georganiseerde katholieke arbeiders
richtten een vereniging op - 'Ons Politiek
Recht' - die tot doel had het behartigen van
hun belangen in de katholieke kiesvereniging. Jan van Rijzewijk werd voorzitter van
OPR. I n 1917 pleegde de georganiseerde oppositie een geslaagde coup en wipte het fabrikantenbestuur o.l.v. Carl Strater. Van Rijzewijk werd de nieuwe voorzitter van de inmiddels herdoopte R.K. Kiesvereniging in de
Rijkskieskring Tilburg.*' Zijn vazal Prins,
hoofdredacteur van de Tilburgsche Courant,
werd secretaris.

Afb. 4 Lidmaatschapskaart Burgerwacht 1918
(coll. J. van
Rijzewijk,
GAT).

De sfeer in de kiesvereniging was niet best,
blijkens het nu volgend kort verslag van de
vergadering van 10 februari 1918, waarop de
penningmeester F. Smulders, voorstelde de
contributie te verhogen. Commentaar van
oud-voorzitter Strater: Toen het van de heren
uitging, kon het voor 'n dubbeltje; nu het
van de werklieden uitgaat, kost het 'n kwartje. Waarop Van Rijzewijk er fijntjes op
wees, dat de contributieverhoging noodzakelijk was wegens een kastekort, dat het
bestuur-Strater achtergelaten had, hetgeen
Strater weer ontkende, etc. Op dezelfde vergadering beklaagde Strater zich mede namens zijn collega-fabrikanten erover dat men
in de kiesvereniging afhangt van het werkvolk. H i j vroeg om een bestuur waarin de
verschillende standen vertegenwoordigd zouden zijn. Daarop antwoordde Van Rijzewijk
dat de heren fabrikanten met dit voorstel
kwamen nu de arbeiders aan 't roer zijn en
niet toen het 'herenbestuur' er nog zat. Volgens Strater had hij als voorzitter zelf voorgesteld om arbeiders op te nemen in het bestuur. Ja, zei Van Rijzewijk, toen u zag, dat
uw macht aan het tanen was.^'
Vervolgens stelde de oppositie het bestaan
van Ons Politiek Recht aan de orde, als zijnde strijdig met de statuten van de kiesvereniging. Van Rijzewijk verdedigde het bestaansrecht van OPR en het streven om in de kiesvereniging eigen kandidaten naar voren te
schuiven: Vóórdat OPR bestond, liep de weg
naar den raad over den Heuvel, doch sinds
haar oprichting is die weg verlegd.^'' Het bestuur weigerde verder op de zaak in te gaan.
Een volgende vergadering eindigde in herrie
en tumult, nadat de oppositie een oproep
deed aan de aanwezigen om een request te te-

kenen aan het bestuur om een extravergadering uit te schrijven over de kwestie
OPR. De Nieuwe Tilburgsche Courant: De
vergadering ging als een Poolse Landdag uiteen. In de gang werd geduwd, geschopt en
geslagen.Ten
slotte kreeg een onpartijdige
commissie onder voorzitterschap van de deken van Tilburg de opdracht uit te zoeken of
het lidmaatschap van Ons Politiek Recht verenigbaar was met het lidmaatschap van de
katholieke kiesvereniging. Het scheidsgerecht oordeelde negatief. OPR werd opgeheven. De tegenstellingen in de katholieke kiesvereniging bleven.
'1918'
Jan van Rijzewijk was een omstreden figuur.
Maar de gebeurtenissen van 1918 versterkten
zijn positie. Als voorzitter van het R.K. Vakbureau, als penningmeester van het Centraal
Bureau voor de Katholieke Sociale Actie en
als voorzitter van de Tilburgse R.K. Gildenbond speelde Van Rijzewijk - de duizendpoot
van het katholieke organisatieleven - een
sleutelrol in de katholieke reactie op het dreigende socialistische revolutiegevaar."" De
katholieke sociale organisaties - de arbeidersbeweging voorop - stonden pal voor kerk,
koningin en kapitaal. Er werden vrijwillige
burgerwachten opgericht, die de revolutie
desnoods met geweld moesten keren. Ook
Van Rijzewijk was lid van de Tilburgse burgerwacht en als voorzitter van het Vakbureau
was hij tevens l i d van het hoofdbestuur van
de Nederlandse Bond van Vrijwillige Burgerwachten en van de Nationale Landstormcommissie. In deze roerige, angstige tijd gaven de katholieke hogere standen kortstondig
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Oc Commandant,

Afb. 5 Het ministerie
Ruys de Beerenbroeck
valt. De beslissende stem
over de kwestie Vlootwet
(1923) werd uitgebracht
door J. van Rijzewijk
(foto inzet). Op het Binnenhof had zich een menigte verzameld om de
uitslag over de stemming
af te wachten (coll. J. v.
Rijzewijk,
GAT).

blijk van hun dankbaarheid jegens de katholieke arbeiders en hun organisaties. In T i l burg werd Antoon van Rijen in 1919 naar voren geschoven als eerste arbeiderswethouder.
Van Rijzewijk zelf kreeg een hoge plaats toebedeeld op de kandidatenlijst voor de
Tweede-Kamerverkiezingen van 1918, de eerste onder algemeen mannenkiesrecht. In december van dat jaar deed hij zijn intrede in
de Tweede Kamer als opvolger van de Bredanaar Willem Hendrik Bogaardt. Uit dankbaarheid voor zijn rol in 1918 werd Van Rijzewijk benoemd tot ridder in de Orde van
Oranje Nassau.
Lid van de Tweede Kamer
Toen Jan van Rijzewijk lid werd van de r.k.
fractie in de Tweede Kamer - de zgn. Katholieke Kamerclub - trof hij daar enkele companen uit de katholieke arbeidersbeweging, die
hem voor waren gegaan: Hendrik Engels,
Piet Haazevoet, Cees Kuiper, zijn grote tegenvoeter van de standsorganisatie, de L i m burger Henri Hermans, en de Haarlemse
volksbonder en redacteur van de Volkskrant,
Charles van der B i k .
Onder de straffe leiding van de priesterpoliticus Willem Hubertus Nolens slaagden
de arbeiderskamerleden er nooit in een dominerende rol te spelen in de fractie. Van Rijzewijk kwam als kamerlid vooral op voor de
belangen van de werkers in de particuliere en
collectieve sector. H i j verzette zich zonder
veel succes tegen de politiek van bezuinigingen en loonsverlagingen, die al snel in de
plaats kwam van de sociale poltiek, die het
gevolg was van '1918'. Waar mogelijk verleende hij hulp en bijstand aan menigeen, als
het erom ging iets in Den Haag op te knappen. Doorgaans moest de linkervleugel het in
de fractie afleggen tegen de conservatieve
meerderheid. De fractiediscipline, gebaseerd
op de heilige katholieke politieke eenheid,
wilde dat de democratische minderheid zich

neerlegde bij het standpunt van de meerderheid of in het laatste geval dat van Nolens."*
In 1923 werd de eenheid verbroken. Het
kabinet-Ruys de Beerenbrouck wilde ƒ 200
miljoen uittrekken voor vernieuwing van de
vloot, terwijl op alle andere overheidsuitgaven sterk bezuinigd moest worden.
Tien leden van de katholieke kamerclub
stemden met de socialisten en de vrijzinnigdemocraten tegen de vlootwet, die daarmee
verworpen werd. Ruys diende het ontslag van
zijn kabinet i n . De vlootwetcrisis betekende
een eerste zware klap voor de regeringssamenwerking van de drie confessionele poHtieke partijen (anti-revolutionairen, christelijk-historischen en katholieken), de zgn. Coalitie. Jan van Rijzewijk bracht onder grote
spanning de laatste, beslissende katholieke
tegenstem uit.
Het lijkt erop dat Van Rijzewijk zich alles bij
elkaar in politiek Den Haag minder goed
thuisvoelde. Zijn collega-arbeidersvoormannen Kuiper, Hermans en Engels, en Loerakker, de vertrouwensman van de katholieke
landarbeiders, traden binnen en buiten de
r.k. fractie sterker op de voorgrond. Werd
Van Rijzewijk, net als Haazevoet, die al in
1922 uit de fractie verdween, beschouwd als
te luid, te links en te lastig? Zij beiden werden ook in de katholieke arbeidersbeweging
op een zijspoor gerangeerd.
Nolens greep het faillisement van Van Rijzewijk aan om hem te zeggen, dat zijn positie
in de katholieke kamerfractie onhoudbaar
was geworden. In een brief d.d. 1 november
1928 aan zijn fractievoorzitter bevestigde
Van Rijzewijk het onderhoud en verklaarde
hij dat hij zich op advies van Nolens niet herkiesbaar zou stellen voor de Tweede Kamer
bij de verkiezingen van 1929.'^'
De wethouderskwestie
Nu zijn rol in de landelijke politiek uitgespeeld was, deed Van Rijzewijk zich met
nog meer nadruk gelden in de Tilburgse gemeentepolitiek. Met het verlies van zijn - in
die tijd weliswaar magere - inkomen als lid
van de Tweede Kamer werd zijn financiële situatie er niet beter op. Toen Antoon van Rijen, de arbeiderswethouder, dan ook in 1929
gekozen werd tot gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, wierp Van Rijzewijk
zich op als zijn opvolger in het college van B
& W . Zijn politieke vijanden binnen de katholieke kiesvereniging staken de koppen bijeen om het plan van Van Rijzewijk te dwarsbomen.
Zij schoven Hendrik Moller, lid van de
Tweede Kamer, voorzitter van de RKSPfractie in de Tilburgse gemeenteraad, oprichter van de Katholieke Leergangen en de Katholieke Hogeschool, ex-priester en bekend
7

Staand als behorende tot de democratische
vleugel van de Staatspartij, naar voren als tegenkandidaat
voor het
wethouderschap.
Moller nam de kandidatuur aan, ondanks
zijn reeds drukke werkzaamheden, louter en
alleen om Van Rijzewijk van het wethouderschap af te houden.
Mgr. T . J . Verschuur, toen voorzitter van de
R.K. Rijkskieskring Tilburg en even later m i nister van Arbeid, Handel en Nijverheid in
het derde kabinet-Ruys de Beerenbrouck,
probeerde Moller van zijn voornemen te
weerhouden. Met het oog op zijn gezondheidstoestand en het spel dat gespeeld wordt,
raad ik u als vriend af tegelijk wethouder en
kamerlid te zijn, schreef hij aan Moller. Verschuur vond dat Moller zich niet moest laten
gebruiken, dat zijn stap onbillijk zou zijn tegenover Van Rijzewijk, met wie hij een gesprek had gehad en die daarbij de indruk had
gewekt geschikt te zijn voor het wethouderschap. Uit principieel katholiek oogpunt is
hij verbeterd en zal hij nog verbeteren, besloot Verschuur zijn brief.
Moller bleef bij zijn kandidatuur in het belang van Tilburg, ook met het oog op de
R.K. Volkspartij. De verkiezing van Van Rijzewijk tot wethouder zou volgens Moller leiden tot politieke verwarring en onrust. Van
Rijzewijk is ook bij heel veel arbeiders niet
gewild, antwoordde hij Verschuur. Het is
niet zo, dat als ik mij terugtrek Van Rijzewijk wethouder zal worden: in een fractie
van twintig stemmen nog geen vier leden op
hem; Mos, de vrijgestelde van de textielarbeidersbond zou wethouder worden, maar die
vertrekt in oktober naar het R.K. Werkliedenverbond in Utrecht.^^"^

Afb. 6 Verkiezingspam
fletje (beschadigd) uit
1911 (coll. J. V. Rijzewijk, GAT)

an Rijzewijk
Voorzi

r van liet Bureau voor de
R. K. VakorganisaticWIiRKLIEDEN-CANDlDAAT voor Lid
van dcii Gcmecnicraad, zij U bij deze
voorgesicM en ten warmste aanbevolen.
Vuur .lp wniuiK.-n. d i - honi tioK i.>At kiudou.

De katholieke fractie in de gemeenteraad
kwam er niet uit. Dus stonden in de gemeenteraadsvergadering van 3 september 1929 de
voorzitter van de katholieke kiesvereniging
en de voorzitter van de katholieke raadsfractie tegenover elkaar kandidaat voor het wethouderschap. Moller kreeg vijftien stemmen
uit zijn fractie tegen Van Rijzewijk slechts
vijf. De R.K. Volkspartij bracht haar zeven
stemmen uit op haar fractieleider mr. Pius
Arts, die overigens verklaarde Moller zeer geschikt te vinden. Zijn partijgenoot Felix
Donders, die in 1935 bij de raadsverkiezingen
uitkwam met een eigen lijst en toen vijf zetels
veroverde, liet aantekenen dat hij het niet
met zijn fractievoorzitter eens was. De SDAP
(vier zetels) en de groep-Van Nunen (twee zetels, een afsplitsing van de R.K. Volkspartij)
stemden blanco.''"
Moller werd dus wethouder van sociale zaken. En Jan van Rijzewijk werd daarop gekozen tot voorzitter van de katholieke raadsfractie (!). In die hoedanigheid was hij een fel
verdediger van de ongedeelde hegemonie van
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de R.K. Staatspartij in de Tilburgse gemeentepolitiek, zowel tegenover de sociaaldemocraten als tegenover de dissidente katholieke lijsten.
A l in 1919 had Van Rijzewijk zich een tegenstander getoond van een afspiegelingscollege
in Tilburg. Volgens hem had de samenstelling van het college van burgemeester en wethouders niets uit te staan met evenredige vertegenwoordiging en diende de meerderheidsfractie alle wethouders te leveren. Tegelijk
kwam Van Rijzewijk - in navolging van het
zgn. Michaelisme
in de kathoheke politiek op landelijk niveau op voor het recht van
minderheidsstromingen om gehoord te worden en vertegenwoordigd te zijn in de partijorganen en gekozen lichamen.
De opkomst van de R.K. Volkspartij, die in
1923 met negen zetels in de Tilburgse gemeenteraad kwam, betekende een ernstige
bedreiging voor de machtspositie van de katholieke kiesvereniging, maar vormde vanwege haar uitgesproken kathoheke arbeidersaanhang vooral een gevaar voor de positie
van de democratische arbeidersvleugel binnen de kiesvereniging. Vandaar dat Van Rijzewijk C S . zich scherp afzetten tegen de
Volkspartijers, zoals ze dat ook deden tegen
de sociaal-democraten, die tenslotte ook concurrenten waren om de stemmen van de (Tilburgse) katholieke arbeiders.
Volgens Marjan Rossen, die onlangs een
proefschrift schreef over het volkshuisvestingsgebied in Tilburg en Enschede, werden de debatten in de Tilburgse gemeenteraad na de komst van de R.K. Volkspartij
nog meer dan voorheen overheerst door persoonlijke tegenstellingen en gevechten. Enkele ontwikkelde leden van de katholieke raadsfractie overwogen zelfs hun raadslidmaatschap op te zeggen vanwege de verkiezing
van de ongeletterde RKVP'ers. Op de prominente Arts na bestond de nieuwe fractie geheel uit arbeiders.'^'
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1931
stond de wethouderskwestie opnieuw op de
agenda. De textielfabrikant A u g . Mannaerts
deed per brief een ernstig beroep op Moller
om zijn wethouderschap en zijn raadslidmaatschap niet op te geven: Iedere verzwakking aan onze zijde, brengt dubbele winst
aan de andere zijde. Daarbij doelde Mannaerts met de andere zijde niet op de oppositie maar op zijn partijgenoot Van Rijzewijk
en de zijnen. Moller antwoordde hem dat hij
er in geen geval mee zou instemmen dat Van
Rijzewijk wethouder zou worden, en wel zoals hij zelf schreef - Om drie redenen:
Van Rijzewijk is volledig ongeschikt wegens
on voldoende
veran t woordelijkheidsbesef.
Ten tweede, omdat ik 't biezonder ontaktisch, en onkies, ja zelfs onwaardig zou vin-
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7 De Tilburgse

meenteraad

in 1927.

ge-

den tegenover de R.K. Volkspartij, dat wij
als fraktie (...) 'n wethouder kiezen, die op
de meest onwaardige, onfraaie en veroordelenswaardige manier van alle raadsleden - alleen geëvenaard door de Heer Prins - tegenover de R.K. Volkspartij optreedt. Ten derde
om persoonlijke reden: het zou karakterloos
zijn de R.K. Volkspartij deze wethouder aan
te bieden, terwijl de R.K. Volkspartij mij
juist tegenover de onwaardige en door Uzelf
(Mannaerts, JvM) en vele anderen schandelijk genoemde wijze van optreden van de
Heer Van Rijzewijk en de zijnen met zoveel
kracht heeft verdedigd.^'''' Dan was Moller
nog eerder bereid een wethouderszetel af te
staan aan de R.K. Volkspartij. Dit keer trok
Moller aan het kortste eind. De fractie van de
R.K. Staatspartij stelde in de gemeenteraad
voor het aantal wethouders uit te breiden van
drie naar vier. De oppositie bestreed de argumenten, en zelfs burgemeester Vonk de Both
moest constateren dat de aangevoerde motieven onvoldoende waren, waarop RKSPwethouder Van de Mortel erkende dat een
vierde wethouder de zaken inderdaad niet
sneller zou doen afhandelen, maar aangezien
de meerderheid van de raad de vierde wethouder nou eenmaal wilde...
Donders, toen nog van de Volkspartij, sprak
van een drama in vele bedrijven: Van Rijzewijk moest en zou achter de groene tafel,
eerst ging het tegen (wethouder) Van Oudenhoven, toen tegen Moller.
Volgens Donders waren er tijdens de interne
strijd binnen de kathoheke kiesvereniging beloftes gedaan om de gemoederen tot bedaren
te brengen, en daarom moest de vierde wethouder er komen. Over Van Rijzewijk merkte Donders, refererend aan zijn eerder faillissement, op dat deze in het verleden bewezen
had helemaal geen financieel beleid te kunnen voeren. Het voorstel van de Staatspartijfractie werd met 24 tegen 8 stemmen aangenomen. Daarna werd Van Rijzewijk met 22

stemmen tegen 8 en 2 blanco gekozen tot
(vierde) wethouder van sociale z a k e n . D e
katholieke fractie was - vrijwel''^' - eenstemmig geweest, terwijl volgens een ingezonden
brief in de Nieuwe Tilburgsche Courant de
fractie zeker acht verklaarde tegenstanders
van Van Rijzewijk als vierde wethouder telde. Moller ontbrak bij de beslissende stemming in de gemeenteraad. H i j bleef ageren tegen Van Rijzewijk c.s.
In 1933 wendde hij zich tot kieskringvoorzitter mr. J. Houben met het dringende verzoek
om secretaris Prins uit het bestuur van de Tilburgse kiesvereniging te zetten, anders moest
hij zich beraden over zijn eigen lidmaatschap
ongeacht de gevolgen, bijvoorbeeld voor zijn
kamerzetel.^*" Moller kreeg zijn zin niet. En
ook bij de wethouderskwestie - elke verkiezing leverde wel een kwestie op in de katholieke politiek - van 1935 leed Moller een nederlaag.
De R.K. Staatspartij verloor bij de gemeenteraadsverkiezingen van dat jaar voor het eerst
de absolute stemmenmeerderheid. Dankzij
het kiesstelsel behield de fractie van de
Staatspartij in de raad toch een meerderheid
van één zetel (18 van de 35 zetels).^" Het
grootste deel van de katholieke fractie overwoog bij deze stemverhoudingen de oppositie
een wethouderszetel te gunnen. Moller kwam
daar sterk tegen op. H i j stelde voor het aantal wethouderszetels terug te brengen tot drie
en ze te reserveren voor de eigen partij. Toen
hij zijn zin niet kreeg, stapte hij met zijn medestander Van Acker uit de raad. Bij deze
kwestie bleek dat de welwillendheid van Moller jegens de R.K. Volkspartij vier jaar ervoor ingegeven was door opportunisme en
niet door overwegingen van politiek fatsoen
of democratische principes, zoals Moller er al
eerder blijk had gegeven van zijn afkeer van
katholiek dissidentisme, o.a. toen hij in 1927
als kersvers fractievoorzitter voorstelde om
de Volkspartijers te weren uit de verschillende raadscommissies, omdat ze het werk saboteerden. De oppositionele wethouder kwam
er uiteindelijk toch niet, omdat de oppositiepartijen het niet eens konden worden over
een gemeenschappelijk kandidaat. De r.k.
fractie had al laten weten geen SDAPwethouder te accepteren. De fractie koos nu
een vierde wethouder uit eigen gelederen.
Van Rijzewijk speelde geen actieve rol meer
in de wethouderskwestie van 1935. H i j werd
in dat jaar ernstig ziek. Volgens Kuiper ging
het om een ziekte van zielkundige aard. Van
Rijzewijk werd nog wel herkozen in de gemeenteraad voor de zittingsperiode 19351939, maar hij woonde geen raadszitting
meer bij. In j u l i 1936 werd Van Rijzewijk in
de raad gehuldigd wegens zijn zilveren raads9

Afb. 8 Jan van Rijzewijk (1880-1939) op latere leeftijd (coll. J. van
Rijzewijk,
GAT).

jubileum. H i j was zelf niet aanwezig en zijn
gezondheidstoestand liet evenmin toe dat B &
W hem thuis de gelukwensen konden komen
overbrengen.
De huldigingsrede werd vreemd genoeg niet
gehouden door iemand van de katholieke
raadsfractie, maar door de nestor van de gemeenteraad, Pius Arts, die volgens Moller
door Van Rijzewijk zo onheus was bejegend.
Arts roemde de jubilaris als een selfmade
man, wiens invloed tegen de verdrukking in
was gegroeid en die een grote rol had gespeeld op sociaal terrein. Van Rijzewijk was
volgens Arts een buitengewoon spreker, gezegend met een schrandere opmerkingsgave,
een scherpzinnig oordeel en een vaak humoristische inslag. Zijn invloed op het Stadsbestuur is niet van geringe betekenis geweest
en op deze dag willen wij hem huldigen als de
man, die nauwgezet, met volle overtuiging,
dikwijls tot eigen nadeel, maar met gezag geen schijngezag - de taak vervulde waarvoor
hij stond en die veelal ging in de richting van
hen, die in het maatschappelijk
leven de
meeste steun behoefden, aldus Arts.
Als medebestuursHd van de V V V Tilburg
Vooruit betreurde Arts het dat Van Rijzewijk, die zich altijd met grote werkkracht
had ingespannen voor Tilburg Vooruit, door
zijn ziekte niet in staat was de grootse paleisstadhuisfeesten mee te maken. H i j sprak tot
slot de hoop uit dat Van Rijzewijk nog eens
het genoegen zou smaken in de raad terug te
keren. Het zou er niet meer van komen. Op
haar vergadering van 23 j u h 1936 nam de katholieke kiesvereniging reeds voorgoed afscheid
van
haar bestuurslid
en
exvoorzitter.^^'
Bij zijn dood
Laat in de nacht van zaterdag 21 op zondag
22 oktober 1939 overleed Jan van Rijzewijk
na een jarenlang slepend ziekbed. De voorzitter van het R.K. Werkliedenverbond, A . C .
de Bruijn, prees hem bij zijn dood in de
bestuursvergadering als een uitstekend mens,
een goed voorzitter en een goed collega.^'*''
Kuiper noemde het in zijn gedenkboek naar
aanleiding van de sociëteitskwestie
de tragiek
van Van Rijzewijk dat hij structureel op het
verkeerde paard wedde. H i j voegde eraan
toe: Zijn kracht lag in zijn vlug inzicht in
praktische kwesties dan in dieper principieel
inzicht.
Zoveel is zeker. Jan van Rijzewijk - met zijn
grote staat van dienst - verdient een uitgebreidere biografie dan bij dezen geboden kan
worden. Een aantal van zijn werkzaamheden
en functies is niet eens aan bod gekomen. H i j
was nog lid van het R.K. Huisvestingscomité,
ondervoorzitter van de Raad van Arbeid te
Tilburg, commissaris van de katholieke
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Volkskrant, Hd van de staatscommissie inzake gedistilleerde produkten, lid van de rijkscommissie inzake het verlenen van exportkredieten en voorzitter van de Federatie der
R.K. Gymnastiekbonden in Nederland.
De paus tooide hem met de orde van St. Silvester. Het Oostenrijks-Hongaarse
Rode
Kruis verleende hem een eremedaille wegens
zijn aandeel in de stichting van een Kinderheim te Boedapest bestemd voor de opvang
van de slachtoffertjes van de eerste wereldoorlog. Zijn dochter Helena was dan ook
met recht trots op haar vader. Jan van Rijzewijk, met niet meer opleiding dan de lagere
school achter zich.

Noten
1) In het Biografisch Woordenboek van het Socialisme
en de Arbeidersbeweging in Nederland, deel 2 ( A m sterdam 1987), p.p. 136-137 verscheen van mijn
hand een korte biografische schets van Jan van Rijzewijk, die zich beperkte tot zijn rol in de katholieke
vakbeweging en in de landelijke politiek. Op verzoek van de redactie van Tilburg heb ik verdere
naspeuringen verricht naar de rol van Van Rijzewijk
in de Tilburgse politiek van deze verwerkt in een iets
uitgebreider biografisch artikel. Van volledigheid is
geen sprake.
Met dank aan T o n Wagemakers.
2) De personele gegevens werden bijeengezocht door
Ronald Peeters, hoofd Topografisch-Historische
Atlas van het Gemeentearchief Tilburg.
3) Onderstaande gegevens werden o.m. geput uit de
collectie - Van Rijzewijk, aanwezig op het gemeentearchief Tilburg, en uit C.J. Kuiper, Uit hel Rijk
van den Arbeid, Utrecht 1926, 1953 (3 din).
4) Zie Jos van Meeuwen, De Tilburgse
schoenmakers
en looiersgezellen en hun katholieke
vakorganisatie
in het begin van de20e eeuw, in: Tilburg, september
1986 (jrg. 4, nr. 3), p.p. 4-9.
5) O . m . notulen van de vergadering van het dagelijks
bestuur van het R . K . Werkliedenverbond d.d. 23
mei 1927, 30 april 1928 en 3 januari 1934 (aanwezig
op het Katholiek Documentatie Centrum te Nijmegen). Op 3 januari 1934 werd een brief behandeld
van H . Eijkemans, secretaris van de Bossche Werkliedenbond, Tilburgs raadslid en later wethouder,
waarin hij het dagelijks bestuur eraan herinnerde
dat Van Rijzewijk nog een schuld open had staan bij
het R K W V en o f er niet op betaling aangedrongen
moest worden, nu Van Rijzewijk een behoorlijk i n komen genoot als wethouder van Tilburg.
6) Nieuwe Tilburgsche Courant, 22 december 1917.
7) N T C , 12 februari 1918.
8) N T C , 26 maart 1918.
9) N T C , 8 april 1918.
10) In zijn proefschrift Gemobiliseerde militairen in Tilburg tijdens de eerste wereldoorlog (Tilburg 1983)
doet Arnoldus Kleyngeld de rol van Jan van Rijzewijk tijdens 'november 1918' voor Tilburg uit de
doeken (p.p. 189-190).
11) In het politiek spraakgebruik van die tijd stond democratisch ( = voorstand(st)er van sociale politiek
en volksinvloed) tegenover conservatief.
12) De brief bevindt zich in het archief van Nolens op
het K D C (doos 667).
13) De brief van Verschuur aan Moller d.d. 23 september 1929 bevindt zich in het archief-Moller op het
K D C (nr. 119), evenals het antwoord van Moller in
klad.
14) Tilburgsche Courant, 28 september 1929.

15) Het Michaelisme - verenigd in het landelijk Verbond
St. Michael onder leiding van figuren als Veraart en
Wittert van Hoogland - was een beweging die streefde naar democratisering van de katholieke politieke
partij vooral gericht op de vaststelling van het partijprogram en de samenstelling van de kandidatenlijsten voor de verschillende verkiezingen. Van Rijzewijk was lid van de Tilburgse Michaelclub.
16) M . Rossen, Hel gemeentelijk
volkshuisvestingsbeleid in Nederland. Een comparatief onderzoek in
Tilburg en Enschede (1900-1925). Tilburg, 1988.
Hierin komen ook de politieke verhoudingen in T i l burg in deze periode aan de orde (p.p. 124-133).
17) Archief-Moller, nr. 140.
18) N T C 2 september 1931; De samenstelling van de gemeenteraad in 1931: R . K . Staatspartij 23 zetels.

19)

20)
21)

22)

23)
24)

S D A P 4 zetels. R . K . Volkspartij 6 zetels, lijst-Van
Nunen 2 zetels.
Waren de twee blancostemmen afkomstig van de
S D A P o f toch uit de fractie van de R.K. Staatspartij?
Archief-Moller, nr. 140.
De samenstelling van de gemeenteraad in 1935:
R.K. Staatspartij 18 zetels, Katholieke Democratische Partij (voortzetting van de RKVP) 2 zetels,
lijst-Donders 5 zetels, lijst-Van Nunen 1 zetel, R.K.
Zuiderfront 5 zetels, SDAP 4 zetels.
N T C , 25 j u l i 1935 en 5 augustus 1935; Nieuwsblad
van het Zuiden, 7 augustus 1935; archief-Moller, nr.
142.
Nieuwsblad van het Zuiden, 24 juli 1936; N T C , 25
juh 1936.
A r c h i e f - N K V , aanwezig op het K D C , nr. 23.

Dr. P.C. de Brouwer en Tilburg
Bas

Aarts*

De naam van dr. Petrus Cornelis de Brouwer (1874-1961) heeft een bekende klank in Hilvarenbeek, waar hij geboren werd als zoon van een leerlooier/onderwijzer, waar hij zich weer vestigde na zijn pensionering in 1939 en er de plaatselijke Heemkundige Kring mee van de grond
tilde. Daarnaast roept in Noord-Brabant als geheel de naam van P . C . de Brouwer voor velen
de weerklank op van het Brabants Studentengilde van O . L . Vrouw; tijdschrift en stichting Brabantia
Nostra;
de roep om gelijkberechtiging, om emancipatie, om een einde aan als zodanig
gevoelde achterstand ten opzichte van Holland.
Voor velen is daarbij De Brouwer tevens bijna
synoniem met het kleurrijk herleven van de Brabantse Schuttersgilden.
Tussen Hilvarenbeek en Brabant in ligt zijn betekenis voor Tilburg, woon- en werkplaats van
1892 tot 1939. Hierbij is zijn bemoeienis met oprichting en uitgroei van het R . K . Gymnasium
tot St. Odulphuslyceum nog het meest bekende aspect. Daarnaast kunnen oudere Tilburgers
zich misschien nog de talrijke moraliserende stukjes herinneren, die hij jarenlang, vaak wekelijks, neerschreef voor Roomsch
Leven". E n in dit tijdschrift Tilburg
werd reeds eerder zijn
rol onderstreept bij de oprichting in 1913 van de R . K . Woningbouwvereniging St. Joseph.^'
Minder bekend en enigszins onderschat m.i. is zijn betekenis in verband met de strijd om dè
Katholieke Universiteit, die hij zich reeds in 1911 in Tilburg indacht en dientengevolge zijn rol
in de vroege geschiedenis van de Katholieke Leergangen.
Vanuit recent onderzoek naar leven en werk van dr. P . C . de Brouwer^* wordt hier getracht
een beknopt overzicht te geven van De Brouwers activiteiten in verband met het Tilburg van
de eerste helft van de 20e eeuw.
Afb. 1 Pater Respicius
de Brouwer in 1909
(coll. Fraters
Tilburg).

Hilvarenbeek 1947.
Oud-Odulphiaan. 1970
MO-B Geschiedenis.
1988 Doctoraal Geschiedenis. Werkzaam
in het voortgezet onderwijs. Diverse publikaties op regionaalhistorisch en castellologisch gebied.

'De Paterschool'
P.C. de Brouwer trad na het internaat in bij
de pauselijke Congregatie der Fraters van
O . L . Vrouw van Barmhartigheid. H i j werd
hier Pater M.(aria) Respicius de Brouwer na
zijn priesterwijding in 1897.
De jonge pater kreeg pastorale zielzorg te
verrichten in de rectorale hulpkerk van de
Gasthuisstraat {in de Locht). Zijn capaciteiten en interesses werden spoedig gericht op
het brengen van de traditionele onderwijsactiviteiten van de Congregatie tot een hoger
plan door de oprichting van een zgn. progymnasium. In september 1899 ging die voor
Tilburg nieuwe school van start met tien leerlingen in een spreekkamer bij de fraters. Officieel onder pater-superior De Beer als rector en pater Hadrianus Zweers als conrector. We mogen echter aannemen dat het
organisatorisch werk voornamelijk neer11

Afb. 2 De Brouwer en
het bestuur van het
Odulphuslyceum in 1917.
P.C. de Brouwer was
meer dan 40 jaar docent
aan dit lyceum en zijn
voorloper het R.K. Gymnasium. Hij vervulde
ook de functie van rector (1900-1917) en moderator (1931-1932).

kwam op de schouders van pater Respicius,
die dan ook per 30 mei 1900 als nieuwe rector
aangesteld werd.
De school bood in het bijzonder werk aan
een groep jonge paters waarvan er verschillenden binnen de congregatie behoorden tot
een nieuwe verlichting o f
oppositiegroep,
waarvan het priesterlijk hoogheidsideaal ging
botsen met het indertijd door pastoor Z w i j sen (1844) verlangde gelijkheidsprincipe voor
paters en fraters en met de geldende strengascetische uitleg van de congregatieregels.
Het hiermee aangestipte orde-probleem staat
bekend als de paterskwestie, welke nog voor
de nodige deining zou zorgen binnen de congregatie.
Hoewel de school vanaf 1907 alle priesterstudenten van de congregatie opving, werd er tegelijk ingespeeld (vanaf 1901 als R.K. Gymnasium) op de onderwijsbehoefte in een snel
groeiende stad als Tilburg. Voor de wet was
de groep lesgevende paters (waaronder ook
' P . C ' s broer Harrie de Brouwer) niet bevoegd, hetgeen de toekomst ongewis maakte.
Daarom moest rector De Brouwer weer student worden en werd h i j , ondanks een exacte
gerichtheid, door zijn superieuren (volgens
de overlevering) op de Klassieken gezet aan
de Rijksuniversiteit in Utrecht. Tussen het
zelf lesgeven door deed hij daar als spoorstudent zijn examens, gevolgd door een promotie cum laude in december 1911. Zijn bevoegdheid en die van anderen leverden voor
de school de erkenning op als officieel gymnasium (1911), en daarmee werd deze het eerste katholieke van die aard in NoordBrabant.
Het katholicisme dat dit R.K.Gymnasium
vanuit de congregatie uitstraalde kan omschreven worden als integralistisch. Daarbij
ging het vooral om het accentueren van een
afweerhouding, het strikt beschermen van de
eigen groep binnen de eigen organisatie en af-

keer van samenwerking met andersdenkenden. Als zodanig een reactie op het katholiek
modernisme, dat men te open vond staan
voor het 19e-eeuws liberalisme, dat burgerij
en ambtenarij besmette, en het ontluikend
socialisme, dat zich vooral richtte op het
grc: ;iend aantal arbeiders.
Zonder te willen generaliseren vertoont het
publiekelijk optreden van rector De Brouwer
ook duidelijk trekken van dit integrahsme.
Een goed voorbeeld ervan vormt m . i . zijn
snelle reactie in november 1912 op het
oprichten in Tilburg van een afdeling van de
(neutrale) Nederlandse Padvinders Organisatie (NPO) o.l.v. J.P. Boots en met steun van
het gemeentebestuur. Begeleid door een niet
altijd even heldere polemiek in de Nieuwe
Tilburgsche Courant werd er onmiddellijk
een eigen R.K. Padvinders-verenigmg voor
Tilburg uit de grond gestampt. Dit alles om
het algemeene buiten de deur te kunnen houden en te streven naar, ook in padvinderszaken, een beginsel-doorvoeren in heel het leven. Ten koste van de NPO-afdeling ontwikkelde de 'R.K.Padvinders'-beweging (tevens
voorloper voor heel kathohek Nederland)
zich voorspoedig voor Tilburgse jongens uit
vooral den meer netten stand.'*''
Enigszins passend in deze lijn ligt het ontstaan in 1913 van de R.K. Openbare Leeszaal, onlangs herdacht^', waarbij weliswaar
niet-katholieken als leden-abonnees konden
toetreden, maar voorop stond het weren ook
hier van neutrale c.q. socialistische invloed.
Voor deze instelling vervulde dr. P.C. de
Brouwer van 1922-1939 de voor toen als onmisbaar geachte rol van censor.
Die voor de tijdsgeest en persoon van De
Brouwer zo kenmerkende felle afweerhouding betekende in ieder geval bij hem geen
verstarring naar binnen toe, geen conservatisme binnen de eigen groep.
Naast zijn zorg voor het voortgezet onderwijs mogen we immers wijzen op zijn rol bij
het tot stand komen van de Tilburgse Volkshogeschool de Kleine Academie in 1915. H i j
en andere prominenten verzorgden hiervoor
lezingencycli met een direct emanciperend
doel voor ogen, gericht op het wat grotere
publiek.
De 'paterskwestie'
De hierboven al even aangestipte paterskwestie explodeerde tijdens de Eerste Wereldoorlog. Paters van de andere richting
(d.w.z. de eerder genoemde oppositiegroep)
maakten sinds 1909 deel uit van het hoofdbestuur (generale raad) van de congregatie en
vormden vanaf 1912 zonder mer de leiding
toen pater B. Verhoeven gekozen werd tot
superior-generaal en pater Respicius de
Brouwer tot eerste assistent (vicarius). De
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Afb. 3 Hei Sl. Odulphuslyceum kon na de
opening in 1930.

fraters (leken in strikt kerkrechtelijke zin)
werd hun plaats gewezen door een forse inperking van het volgen van middelbare studies. Paters liepen te hoop tegen het praktische feit dat zij als geestelij ke-rector in verschillende fraterhuizen onder het gezag
stonden van een frater-(leke-)directeur.
Het nieuwe hoofdbestuur, waarin dus pater
De Brouwer een in het verleden altijd wat onderbelichte rol speelde, forceerde de paterskwestie door via het bisdom Den Bosch kardinaal Van Rossum in Rome te bereiken, die
in 1915 het advies gaf toestemming te vragen
voor het houden van een buitengewoon algemeen kapittel, dat zich zou kunnen uitspreken over eventuele veranderingen in de samenstelling van de congregatie.
Het onvolledig bronnenmateriaal*' doet vermoeden dat zowel de patersoppositie als het
bisdom (gedelgeerde vicarius J. Pompen en
coadjutor mgr. A . F . Diepen) een scheiding
van paters en fraters prefereerden, zij het
waarschijnlijk om verschillende redenen. De
paters-groep liet zich leiden door haar persoonlijke bezwaren, het bisdom door vrees
om het voortbestaan van de congregatie als
geheel. De fraters-meerderheid, lang onkundig gehouden, werd door de gebeurtenissen
overvallen, en haar afgevaardigden, gemanipuleerd door de bisschoppelijke vertegenwoordiger, stemden verdeeld over het voorstel tot scheiding. Voor hen bleef het moeizaam bevochten ideaal van Zwijsen sterk
meetellen. Daar de stemmen uiteindelijk bleken te staken, lag het lot van de congregatie
onverbiddelijk in handen van Rome. En Rome beshste (7 augustus 1916) per pauselijk
decreet dat de congregatie teruggebracht
moest worden tot een zuivere lekenorganisatie. Alzo geschiedde een voor de Nederlandse kerkgeschiedenis een uniek feit,
dat van fraters-zijde nog altijd betreurd
wordt. Treuren deden mogelijk ook enkele
paters die buiten het conflict gebleven waren
en nu, ontheemd, in een zeer afhankelijke
positie terechtkwamen. Enkele invahde paters mochten in het fraterhuis blijven, enkele
anderen werden door het bisdom (de nieuwe
seculiere overheid) op vaak weinig aanzienlijke plaatsen tot rector benoemd. De vijf expaters, verbonden aan het R.K.Gymnasium,
verkregen de meeste vrijheid van handelen,
dit met dien verstande dat de toekomst van
die school verzekerd moest zien te worden.
De materiële bescherming, die de congregatie
had geboden, viel met de breuk immers weg.
Het gymnasium kon dan ook slechts overleven door zich te binden aan Tilburggroeistad. Daartoe moest het ook verder inspelen op de Tilburgse behoeften aan middelbaar onderwijs. Vanuit het Genootschap Ons
Brabant (in 1913 mede door P.D. de Brou-

wer opgericht) werden contacten gelegd met
dr. H . W . E . Moller, die zijn Leergangen had
overgebracht van Amsterdam naar Den
Bosch en o.a. actief bezig was in NoordBrabant r.k.lycea en handelsscholen van de
grond te krijgen, een activiteit waar in 1918
Ons Middelbaar Onderwijs uit zou voortkomen.
Aangekondigd in 1916 ging in september
1917 het R.K.Lyceum van start onder de hoede van de Stichting het St. Odulphuslyceum.
De naam van de hierin geëerde vroegmiddeleeuwse Brabantse geloofsverkondiger
zou vanaf 1918 ook aan bedoeld lyceum gegeven worden.'''
In hetzelfde jaar 1918 trok 'P.C.' zich, om
persoonlijke redenen, terug als rector. Hij
bleef met hart en ziel leraar klassieke talen
tot aan zijn pensionering in 1939. Van 19311932 vervulde hij ook nog tijdelijk de rol van
schoolmoderator. Zijn broer Harrie de Brouwer bleef lesgeven tot 1940. De school zelf
vond, na een zwerftocht door Tilburg, in
1930 een rustpunt in de stijlvolle nieuwbouw
aan de Lange Schijfstraat (Noordhoekring).
Een stimulerende rol speelde P.C. de Brouwer ook binnen het wel en wee van de leerlingenvereniging Nos, opgericht in 1921, voortgekomen uit een gymnasiale debatingclub en
geheel in stijl gepresenteerd als een jongstudenten-vereniging.
Oud-leerlingen waarderen hooglijk de eigen invulling die De
Brouwer hier gaf aan zijn mentorschap. Niet
bedisselen, niet clericaal-domineren maar de
jongens hun eigen weg laten zoeken. Begrijpelijk dat veel oud-Odulphianen later terechtkwamen in het eveneens aan de persoon
van De Brouwer gebonden Brabants Studentengilde en de wereld van Brabantia Nostra.
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Universiteit en Leergangen
In 1905 was, ten gevolge van nieuwe wetgeving, door de Nederlandse bisschoppen de
St. Radboud-stichting opgericht met als
hoofddoel kapitaal te vergaren om te komen
tot de oprichting van een eigen Katholieke
Universiteit. Omdat men in katholieke kring
echter niet eensgezind het nut inzag van een
eigen universiteit-in-afzondering en ook de
bisschoppen niet direct haast maakten, stelde
men zich voorlopig tevreden met een nevendoel van de Radboud-stichting, het benoemen van bijzondere hoogleraren aan de bestaande (openbare) universiteiten.
Afb. 4 Titelblad van het
tijdschrift 'Wij' dat
slechts één jaar (1927)
bestaan heeft.

Noord-Brabant, dat ruim offerde voor de
doelstellingen van de stichting, roerde zich
bij monde van dr. A . C . B . Arts, hoofdredacteur van de Nieuwe Tilburgsche Courant. H i j
herhaalt op 1 j u l i 1911 in een redactioneel
stuk zijn pleidooi om die noodzakelijke Katholieke Universiteit snel te stichten èn daarbij te plaatsen in het zuiden. Als argument
geeft hij o.a. ...Wij missen hier een brandpunt van intellectueel leven, van waaruit de
verheffing onzer gewesten kan worden gesteund...
P.C. de Brouwer haakte hierop in, niet, zoals
meestal verondersteld, pas na zijn promotie
aan de universiteit van Utrecht, maar reeds
onmiddellijk na bovengenoemd stuk van
Arts. Op 15 juli 1911 stek hij zich in de Nieuwe Tilburgsche Courant vierkant achter
voornoemd artikel en het daaruit sprekende
verheffingsideaal. Natuurlijk hebben de bisschoppen te bepalen waar de universiteit zal
komen, maar w//'spreken uit ...dat ze moeten
komen in 't kernland van 't katholicisme:
daar hoort ze thuis... Daar zal ze toegankelijk zijn voor de minder bedeelde studenten,
waarvan er dan ook meer zullen gaan studeren. ...Willen we wat worden, dan moeten
onze begaafde jongens studeeren; dan hebben we hoog ontwikkelde mannen noodig...'^^
In december meldde de Nieuwe Tilburgsche
Courant in lovende bewoordingen De Brouwers promotie in Utrecht. Onmiddellijk
daarna kan de hoofdredacteur aankondigen
dat er in Tilburg een vergadering belegd gaat
worden waar als spreker dr. P.C. de Brouwer
zal optreden om de publieke opinie verder op
te warmen in het idee om met name Tilburg
te presenteren als vestigingsplaats voor de
verwachte hogeschool of universiteit.
Ondertussen is katholiek Nederland duidelijk
wakker geschrokken en - voornamelijk in de
pers - ontbrandt de edele wedstrijd tusschen
zuidelijke steden.
De aangekondigde rede van De Brouwer
vond plaats op woensdag 20 december en was
belangrijk genoeg om integraal geplaatst te
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worden in De Maasbode^'^K De Brouwer
schetst indringend zijn Brabant: ...'t arme
Zuiden begint naar geestelijke emancipatie,
maar dan in goeden zin, te hunkeren (...) Wij
zijn katholiek en arm, maar we willen vooruit, wij willen ook de hooge ambten in, wij
willen ook ons op de wetenschap toeleggen;
wij zijn nuchter genoeg om katholicisme te
willen in de wetenschap en eerzuchtig en
geestdriftig genoeg om de wetenschap te vorderen voor de katholieken... En de zetel: ...
Voor Tilburg zou het bezit eener universiteit
van diepgaanden invloed zijn...
Gewezen
wordt op de katholieke omgeving, de gunsdge geografische ligging en de snel verruimende studiemogelijkheden. Dit alles maakte
nogal wat los en d'n doctor voelde zich blijkbaar genoodzaakt zijn argumenten nog eens
goed overwogen op een rijtje te zetten. H i j
deed dit o.a. door op 18 maart 1912 een serie
artikelen Katholieke Universiteit in De Tijd
te starten. Na twee afleveringen"' werd hij
gedwongen (?) te verhuizen naar concurrent
De Maasbode, waar nog zeven afleveringen
volgden.'^'
De bisschoppen hadden echter nog steeds
geen haast, en het Tilburgse offensief leek te
verzanden.
Men mag de bemoeienis van De Brouwer met
het laten verhuizen van de in 1912 opgerichte
R.K.Leergangen van hun standplaats Den
Bosch (sinds 1913) naar Tilburg als een volgend offensief zien.
Door anderen is voldoende beschreven hoe
de stichter der Leergangen, dr. H . W . E . M o l ler, zijn schepping zag als een soort protouniversitek met duidelijk wetenschappelijke
ambities'^'. Tegenstanders vonden dat hij de
bisschoppen trachtte te verrassen met een
kant en klare universiteit en waarschuwden
voor Hoogeschool-allures.
De Brouwer
hoopte met een definitieve vestiging van de
omstreden Leergangen in Tilburg de stad van
zijn gymnasium (lyceum sinds 1917) een
voorsprong te geven in de race om de Katholieke Universiteit. De gemeente Tilburg, zich
de mogelijkheden realiserend, toonde zich in
alle opzichten soepel, en in september 1918
konden de Leergangen een eerste noodgebouw betrekken.
De katholieke wetenschap die Moller voor
ogen stond, is weieens omschreven als een late uiting van het al eerder genoemde katholiek integrahsme, met het accent op de afweerhouding, de afkeer van de samenwerking met anders-denkenden, het overtuigdzijn van eigen superieure katholiciteit''*'.
Hoewel nooit zo gesteld, lijkt me dat dit alles
P.C. de Brouwer juist aantrok in Mollers
schepping. Ook zijn beleving van een strijdbaar katholicisme en compromisloze visie op
de gewenste universiteit vertoonden deze ei-
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genschappen. Teruggetreden als rector in
1918 had hij de handen vrij om, volgens eigen zeggen, een franc-tireur te kunnen zijn,
iemand die zich zonder beperkingen aan de
actie kan wijden.
In 1919 was er even sprake van dat P.C. de
Brouwer, tevens Leergangen-docent, mogelijkerwijs de overspannen geworden Moller
zou opvolgens als plaatsvervangend rector
van de Leergangen. Dit had eventueel verstrekkende gevolgen voor de universiteitsambides kunnen hebben.'5'
Het monopoliseren van een geïdealiseerd katholicisme door Tilburg begon echter steeds
meer weerstand op te roepen in de rest van
katholiek Nederland. Het lijkt er dan ook op
dat juist vanwege de doelstelling van Moller
èn De Brouwer het ideaal ten slotte onbereikbaar werd.
Ook binnen curatorium en bestuur van de
Leergangen gingen door dit alles verschuivingen in denkbeelden optreden, en in 1920 liet
men uiterlijke universitaire franje als hooglerarentitels dan ook vahen.
Tilburg als stad bleef echter strijden tot het
eind. In oktober en november 1922 werden
o.l.v. De Brouwer met steun van Tilburgse
notabelen nog hardnekkige pogingen ondernomen de inmiddels door Rome tot enige
spoed gemaande plaatsingscommissie van de
St.Radboud-stichUng te beïnvloeden.
Het getij verliep echter ten gunste van Nijmegen, dat voor steeds meer katholieken in het
Noorden èn Limburg als compromis aanvaardbaar werd en als stad zelf op het beslissende moment de gunstige voorwaarden kon
aanbieden om aldaar in oktober 1923 de Katholieke Universiteit haar poorten te laten
openen.
Tilburg kreeg in 1927 een Handelshogeschool, maar voelde zich desalniettemin gepasseerd. De nederlaag werd nooit volledig
verwerkt.
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Dit blad richt zich tot allen, die in het Brabantse land willen zien een gaaf en ordevol
volk. Nederlands en Katholiek — toegerust met de middelen, die nodig zijn tot het
ontplooien van zijn schoonste leven.
Het komt noodzakelijk vandaag, nu de beslissing voor een lange toekomst vallende is :
lees hier hoe Brabant -staat, hoe het eens was. en hoe het worden zal, als de besten
hun volk voorgaan, met eerbied voor de hoogheid van het Brabantse wezen en overtuigd van een toekomst, schoner nog dan het verleden.
Brabant wordt zienderogen weer de kern van de Nederlanden ! W i e hier schrijft of
leest houde dat klaar voor ogen. Het be.sef van deze bijzondere verantwoordelijkheid
t<'n aanzien van het Rijk Gods en de Volksgemeenschap zal alle kleinheid verachten en
geen hindernis tellen om de bundeling van alle Brabantse krachten te verwezenlijken.
Brabanders, weet wat het zeggcr wil :
Brabantia N o s t r a : B r a b a n t aan o n s l

Nu Brabant èn Tilburg zoveel jaar na dato
toch over een eigen universiteit (en zelfs een
katholieke) beschikken, is het misschien niet
ongepast bij een toekomstige herdenking van
wat dan ook eens stil te staan bij de man die,
uiteraard vanuit zijn persoonlijke optiek,
toch al bijna 80 jaar geleden voor Tilburg Onderwijsstad een universiteit onontbeerlijk
achtte.
Studenten en 'Brabantia Nostra'
Speelden de hierboven genoemde Tilburgse
activiteiten van dr. P.C. de Brouwer rondom
het St. Odulphuslyceum, Leergangen en Universiteit zich duidelijk af in publieke sferen,
toch gaf hij in zijn werk, als geestelijke,
meestal liever de voorkeur aan het stimuleren
van anderen van achter de schermen.
Een goed voorbeeld biedt zijn moderatorschap van het in 1926 opgerichte Brabant
Studentengilde van O . L . Vrouw. Hierin werden de buiten Brabant studerende katholieke
studenten verenigd, waarbij zich vanaf 1927
ook de studenten van de prille Tilburgse
Handelshogeschool konden aansluiten.
Met eigen voorbeeld en d.m.v. talloze lezingen werkte d'n doctor hier aan zelfbewustwording en zelfbewustzijn.
De studenten
moesten als toekomstige vooraanstaanden de
nieuwe voortrekkers worden, die, op kracht
van herontdekte Brabantse ( = katholieke)
waarden, het gewest veilig door de aanstormende nieuwe tijd konden loodsen. Niet om
conservatisme te consolideren, maar om allesvervlakkende nivellering in een confectiemaatschappij te voorkomen. Deze zodanig
bedoelde Brabantse gedachte ontwrong zich
tegelijk aan het keurslijf van de provincievan-1815 door de koppeling aan een diepgevoeld besef van historische achterstelling
door het Noorden in de Generaliteitsperiode
en een daarmee samenhangend gevoel van
lotsverbondenheid met de rest van het vroegere hertogdom Brabant. Zo kwam men vanzelf bij een (toen politiek omstreden) GrootNederlands standpunt uit.
Vanuit het Brabants Studentengilde en dus
vanuit de ideeënwereld van 'P.C.' kwam men
in 1935 tot het uitgeven van het tijdschrift
Brabantia Nostra geheten, d.w.z. Brabant
aan ons, de zelfbewuste katholieke Brabanders. D'n doctor stond met dit tijdschrift en
later met de Stichting Brabantia Nostra ook
hier voor ogen de vorming van de door hem
zo broodnodig geachte elite van vooraanstaanden, religieus-geïnspireerde intellectuelen, die Brabant, zoals reeds gezegd, veilig
met de nieuwe tijd konden confronteren. Dit
zonder dat die onafwendbare confrontatie
zou leiden tot een verlies van de voor Brabant
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zijn en moest zijn aan het grote nationale geheel, al o f niet Groot-Nederlands geïnterpreteerd. Van hieruit alleen kan dan ook de grote betrokkenheid verklaard worden van Brabantia Nostra bij het tot stand komen van de
Nederlandse Unie in 1940. Een verduidelijking op dit punt van het werk van dr. L . de
Jong over Nederland in de Tweede Wereldoorlog is dan ook zeker gewenst.

Afb. 6 Archivaris
J.A.J.
Becx en dr. P.C. de
Brouwer tijdens de
Groot-Kempische
Cultuurdagen op het Vrijthof in Hilvarenbeek, zomer 1958 (coll. auteur).

Afb. 7 Artikelenbundel
uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig
priesterfeest van P.C. de
Brouwer in 1947.
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essentieel geachte kern-waarden van zijn wezen, te weten het door de Generaliteitsperiode heen trouw bewaarde katholicisme.
Taalgebruik en ideeëngoed van Brabantia
Nostra als corporatieve ordening, hiërarchisch gezagsprincipe en afkeer van links
lijkt voor ons achteraf allerlei overeenkomsten te vertonen met kenmerken van het opkomend fascisme van die dagen, maar het
lijkt me historisch juister deze elementen te
verklaren vanuit reeds langer aanwezige katholieke opvattingen en principes, ontvouwd
in de encyclieken Rerum Novarum (1891) en
Quadragesimo Anno (1931).
De schrijvers in Brabantia Nostra benadrukten zelf de wezenlijke verschillen met het gelijktijdige fascisme, en het is voor de geschiedschrijving aangaande het thema katholieken en fascisme gewenst ook eens over te
gaan tot meer nuancering op dit punt dan tot
nu toe gebruikelijk is geweest."''
Wat P.C. de Brouwer zelf betreft, zijn houding t.o.v. het fascisme krijgt wat kleur vanaf 1933 als hij enkele kritische geluiden laat
horen in het studentenblad De Dijk.^''^ De
eerste (negatieve) uitspraken van het episcopaat over het fascisme komen pas met de
Vastenbrief van 1934. De steUingname t.o.v.
de nationaal-socialistische variant zou duidelijker zijn, zowel die van het Nedelands episcopaat (1936) als van P.C. de Brouwer, die
vanaf 1937 consequent waarschuwde dat ook
katholiek Brabant diende op te passen voor
de gevaren van (Communisme en) NationaalSocialisme.'^'
De doeleinden van Brabantia Nostra en speciaal het benadrukken van de bedreigde
waarden konden de buitenstaander (van de
jaren '30 en die van onze tijd) het idee geven
van een gewild regionalistisch isolement. De
betrokkenen zelf beklemtoonden steeds dat
een herwonnen Brabants zelfbewustzijn (zoals zij dat zagen) vervolgens dienstbaar kon
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Tilburg neemt hierin in zoverre een bijzondere plaats in dat Stichting en Beweging (sinds
1939) Brabantia Nostra aldaar ruim vertegenwoordigd waren (de vergaderingen van
het Algemeen Bestuur de Centrale vonden
meestal plaats in het gebouw van Roomsch
Leven in de Tuinstraat) en zodanig georganiseerd dat Tilburg in de zomer van 1940 bijna
massaal toetrad tot de Nederlandse Unie.
De Brouwer ondertussen (in j u l i 1940 teruggetreden als voorzitter van de Stichting), verhuisd naar Hilvarenbeek, was nu echt de man
achter de schermen geworden en liet zijn jongens (Jef de Brouwer, Geert Ruygers, Piet
Mutsaers e.a.) hun poging wagen via de Nederlandse Unie en sociaal-economische en
politieke maatschappijhervorming te realiseren (na het door hen als zodanig ervaren
echec van de parlementaire democratie) met
daarin de verlangde gelijkberechtiging voor
Brabant. Een kortstondige droom, waaraan
de bezetter spoedig een einde zou maken.
Brabantia Nostra begaf zich dus, in het spoor
van de Nederlandse Unie, op het vlak van
attentisme^^\r kon op het juiste moment de druk tot collaboratie weerstaan door
eigener beweging de uitgave van haar tijdschrift te stoppen (juli 1942). Diezelfde maand
werd hoofdredacteur dr. Frans van der Ven
(Handelshogeschool) in gijzeling genomen.
Wereldoorlog Twee en wederopbouw versnelden de gewenste emancipatie van het gewest, maar betekenden tegelijk die zozeer gevreesde aanslag op de veronderstelde katholieke Brabantse Ziel.
Toch blijft het achteraf verrassend te zien dat
bepaalde aspecten van Brabantia Nostragedachtengoed haast automatisch mee overgingen naar de nieuwe tijd en daar zelfs een
onvermoed perspectief kregen. Ik denk hierbij ter afsluiting en overweging aan de GrootKempische Cultuurdagen in het Hilvarenbeek van P.C. de Brouwer, waar politiekprobleemloos het vooroorlogse (en toen
besmette,
d.w.z.
on-nationale)
GrootNederlandse streven voortgezet werd in de
Beneluxgedachte en aankomende Europese
integratie.
In '1992' lijkt zelfs een verenigd Brabant
weer bereikbaar. Maar in hoeverre zijn er
dan, al o f niet in de geest van dr. P.C. de
Brouwer, nog Brabanders!

iu-^...,_.^N-,

1) Roomsch Leven. Weekblad voor het dekenaat Tilburg. Bijvoorbeeld de jaargangen over 1928-1931,
1934-1935, 1945-1946.
2) M . Rossen, 'Het begin van de sociale woningbouw
in T i l b u r g ' , i n : Tilburg, 1(1983)2, p. 20, 21 noot 19
en 27.
3) D i t artikel werd door de auteur gebaseerd op zijn
doctoraal-scriptie over dr. P.C. de Brouwer Van
achter de schermen (Nijmegen 1988), waarin een
analyse van diens publikaties, voorafgegaan door en
biografische schets en gevolgd door een voorlopige
bibliografie.
4) Voor deze padvinders-kwestie
zie ook: W .
D i n g s / M . de Greef 'Katholieken en het spel van verkennen 1912-1930' i n : Jaarboek Katholiek
Documentatie Centrum 1985 (Nijmegen), p. 23-49.
5) H . van Doremalen 'Geen luxe, maar levensbehoefte. Openbare Bibliotheek in Tilburg 1913-1988' i n :
Tilburg, 6 (1988) 1/2.
6) Fr. Tharcisio Horsten De Fraters van Tilburg van
1844-1944, Tilburg, I I (1951), I I I (1952).
Archief Bisdom 's-Hertogenbosch,
Congregatie
Fraters van Tilburg.
7) De geschiedenis van het St. Odulphuslyceum is voldoende weergegeven in de diverse uitgegeven Gedenkboeken (1939, 1949, 1959, 1974).
8) Nieuwe Tilburgsche Courant, 1 j u l i 1911, 2e blad.
9) Nieuwe Tilburgsche Courant, 15 j u l i 1911, Ie blad.
10) De Maasbode, 21 december 1911, Ochtendblad 1.
Weinig bekend.
11) De Tijd, 18 en 21 maart 1912, Ie bladen.
12) De Maasbode, 27 en 30 maart, 13 en 23 april, 4, 14
en 28 mei 1912, Ie bladen.
13) Zie: G . Brom Dies Natalis. Stichting van de Katholieke Universiteit, Nijmegen/Utrecht 1955, p. A1-A5.
J.A. Bornewasser Vijftig Jaar Katholieke
Leergangen 1912-1962, Tilburg 1962, p. 37-50.
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14) Zie: Bornewasser Katholieke
Leergangen...
p.
50-53.
15) Merkwaardig dat de onlangs verschenen biografie
van dr. H . W . E . Moller ( A . H . M . van Schalk Dr.
Hendrik Moller 1868-1940, Tilburg 1988, nauwelijks aandacht besteedt aan de rol van dr. P.C. de
Brouwer i . v . m . Leergangen en universiteitsplannen.
16) Hoewel Brabantia Nostra in de historische literatuur
nooit zonder meer het etiket 'fascistisch' opgeplakt
kreeg, bestaan er wel suggestieve beschrijvingen in
die richting. Bijvoorbeeld b i j : L . J . Rogier 'NoordBrabant gisteren en nu' i n : Akademiedagen
XX
(Amsterdam 1969) p. 99; L . de Jong Het Koninkrijk
der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog (wetensch. editie) I V B ('s-Gravenhage 1972) p. 507,
833.
Nog verder gaat J. Rogier in Een Zondagskind in de
politiek en andere christenen (Nijmegen 1980) p. 32,
33, 47, 245.
17) 'Eenvoudige Waarheden' i n ' De dijk, 1 (1933) 5, p.
162-165.
18) Bijvoorbeeld: 'Vervolging voor Brabant, tenzij...'
in: Brabantia Nostra, 2 (1937) 15, p. 340-343.
19) Het in het begin van een bezetting trachten te realiseren van eigen sociale/politieke hervormingen in
een zekere verstandhouding met de bezetter wordt
tegenwoordig vaak als 'attentisme' aangeduid, dit
ter onderscheiding van echte 'collaboratie'. Zie hierover: G. Hirschfeld 'CoUaboration and Attentism in
the Netherlands 1940-41' in: Journal of Contemporary History, 16 (1981) p. 467-486.

Nieuwe straatnamen
Ronald

Peeters

Het in 1987 versclienen boeli 'De straten van Tilburg' behandelt alle 1576 straatnamen die tot
mei 1987 waren vastgesteld." Op 11 augustus 1987 en op 30 augustus 1988 werden weer een
aantal straatnamen door het college van burgemeester en wethouders goedgekeurd. Ze werden
officieel bekendgemaakt in de 84e, 85e en 86e aanvulling van het straatnamenbesluit.^' Per 30
augustus 1988 bezit Tilburg 1636 straatnamen.
Zo werden er tien straten in het uitwerkingsplan Huibeven, onderdeel van het plan
Reeshof, benaamd naar Nederlandse plaatsnamen beginnend met de letter G, ter onderscheiding van het Plan Gesworen Hoek (waar
de straten met de letter B beginnen) en het
eerste deel van het Huibeven (beginletter D ) .
Het zijn Garderenstraat, Geffenstraat, Grevenbichtstraat, Grubbenvorststraat, Geesterenstraat, Geervlietsingel, Giethoornsingel,
Giekerkstraat, Gorsselhof en Groedehof.
Het uitwerkingsplan Heerevelden, eveneens
in de Reeshof gelegen, kreeg 22 straatnamen,
genoemd naar Nederlandse plaatsnamen beginnend met de letter H : Hillegomlaan,
Haaksbergenstraat, Haelenstraat, Hagesteinstraat, Harmelenstraat, Hattemplein, Hoogkarspelstraat,
Hornstraat,
Heusdenlaan,

Haaftenstraat,
Hulsbergstraat, Hontenissestraat, Holtenstraat, Hooglandstraat, Harlingendreef,
Haskerlandstraat,
Haveltestraat,
Hindeloopenstraat,
Hoevelakenstraat, Heezestraat, Herwijnenstraat en Heterenstraat.
In het uitbreidingsplan Blaak I I I kregen de
volgende straten een naam, genoemd naar
Zeeuwse wateren en geulen in de provincies
Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant:
Deltalaan, Wielingen, Grevelingen, Zijpe,
Volkerak en Krammer.
Verspreid over het grondgebied van de gemeente: Seringenhof, Universiteitslaan, Bodegravenpad, Budelhof, Belfeldstraat, Lennondreef (John Lennon, de Engelse zanger
en componist van The Beatles, 1940-1980),
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Joplinpad (bedoeld kan worden Scott Joplin,
de Amerikaanse pianist en componist die
leefde van 1868-1919 o f de eveneens Amerikaanse popzangeres Janis Joplin, die leefde
van 1943-1970), Satiehof (de Franse componist Erik Satie, 1866-1925), Stamitzhof (familienaam van vier uit Bohemen afkomstige
18e-eeuwse violisten en componisten), Anemoonerf, Mauritshof, Godfried Bomanshof
(Nederlands schrijver, 1913-1971) en Dr.
Willem Dreeshof (Nederlands staatsman,
1886-1988).
De straatnamencommissie van Tilburg had
aanvankelijk in plaats van deze laatste naam
de benaming Haringseind voorgesteld, naar
het toponiem dat al op de oudste kaart van
Tilburg uit 1760 voorkomt. Toekomstige bewoners van het woonproject voor ouderen
Samen verder hebben daartegen bezwaar
aangetekend. Zij kwamen met de naam Van
Casterenplein, omdat deze naam van de weduwe Van Casteren en haar nazaten onverbrekelijk met Korvel en de Trouwlaan verbonden is. Uiteindelijk is het het Dr. Willem
Dreeshof geworden. Het naambord van deze
vermaarde politicus werd op 18 november
1988 door zijn zoon dr. Willem Drees j r . onthuld.

Afb.l Hel gebouw van
de Gemeenlelijke
Energie
Bedrijven in 1932.

Op het voormalige terrein van de Energiebedrijven kwamen de straten: Lichtstraat, Caloriestraat en Lumenstraat.
De Dr. Paul Janssenweg, op het industrieterrein Het Laar, komt in de 84e aanvulling van
het straatnamenbesluit voor, maar deze werd
al op 12 mei 1987 door B & W goedgekeurd.
Op Het Laar zijn nog vier Brabantse industriëlen met een straatnaam vereeuwigd:
Dr. Anton Philipsweg (1874-1951; richtte samen met zijn vader Frederik en zijn broer
Gerard het Philips-bedrijf op), Charles Stulemeijerweg (1880-1968; een van de eerste ge-

wapendbetonfabrikanten
in
Nederland,
oprichter in 1905 van de N . V . Internationale
Gewapendbeton Bouw, IGB), Saai van Zwanenbergweg (1889-1974; zoon van oprichter
en eigenaar Van Zwanenbergs Slachterijen en
Fabrieken te Oss) en J. Asselbergsweg
(1879-?; industrieel N . V . Asselbergs IJzerindustrie en Handelmaatschappij te Bergen op
Zoom; overigens de enige straat op dit industrieterrein waarvan de voornaam niet voluit
geschreven is).
Ingetrokken werden de straten Madame Curiehof en Stephensonerf. De loop van de
Prof. Verbernelaan, de Diederikdreef en het
Schaapsgoorpad werden gewijzigd. De Pijperstraat werd veranderd in de Willem Pijperstraat (1894-1947; Nederlands componist).
Aan een zevental nieuwe straatnamen kan
min o f meer een historische betekenis voor
Tilburg worden toegekend. Ze zullen wat uitvoeriger worden behandeld.
Dudokhof
Willem Marinus Dudok werd geboren te A m sterdam op 6 j u h 1884. H i j was architect van
beroep. In 1913 werd hij gemeentearchitect te
Leiden en in 1915 te Hilversum. Als belangrijkste door hem ontworpen gebouwen kunnen onder meer genoemd worden het raadhuis van Hilversum (1928-1932), de Bijenkorf te Rotterdam (1929-1930) en de
Stadsschouwburg te Utrecht (1939-1941).
Dudok heeft in Tilburg in de jaren 1927-1942
een rij woningen aan de Philips Vingboonsstraat (waarvan een deel in 1960 werd
gesloopt in verband met de bouw van een
nieuwe fabriekshal voor A & N Mutsaers; deze werd onlangs ook weer afgebroken) en in
1936-1938 enkele woningen aan de Drossaard
Bernagiestraat ontworpen. H i j overleed te
Hilversum op 6 april 1974.-" Het Dudokhof
zal omsloten worden door Philips Vingboonsstraat, Cornelis de Vriendtstraat, Kuiperstraat, Wilhelminapark en Gasthuisring.
Margarethadreef
Margaretha Johanna gravin van Hogendorp
van Hofwegen werd geboren op het kasteel
van Tilburg aan de Hassek op 1 j u n i 1813 als
dochter van mr. Diederik Johan Fran?ois
graaf van Hogendorp, vrijheer van Hofwegen, Tilburg en Goirle (de Diederikdreef is
naar hem genoemd) en Johanna Maria van
der Sleijden. Margaretha trouwde te Tilburg
op 8 november 1856 met Alexander Lambertus Theodorus Allardus Grisart. Alexander
Grisart werd geboren te Arnhem op 2 januari
1815 als zoon van Wilhelmus Grisart en Maria Justina Francisca Hendrica Xaveria Walburga Speyart van Woerden. H i j was gepen-

18

Afb. 2 Door architect
W.M. Dudok in de periode 1927-1942 ontworpen woningen aan de
Philips
Vingboonsstraat.

sioneerd generaal-majoor der cavalerie, weduwnaar van Anna Maria Emilia Andrea Des
Tombe en overleed te 's-Gravenhage op 1 januari 1897. Margaretha van Hogendorp was,
samen met haar beide zusters Catharina en
Clasina, de laatste eigenaresse van het in
1859 afgebroken kasteel van Tilburg. Zij
overleed te 's-Gravenhage op 17 januari
1904.4)

Clasinadreef
Clasina Gertrude Gisberta gravin van H o gendorp van Hofwegen werd geboren op het
kasteel van Tilburg op 29 februari 1812. Zij
was een zuster van bovengenoemde Margaretha en werd genoemd naar haar tante Clasina
Gijsberta van der Sleijden (1784-1805), die
tevens de eerste vrouw van haar vader was.
Calsina van Hogendorp woonde met haar
beide zusters Catharina en Margaretha als
laatste gravinnen op het kasteel en zij was ten
slotte tot de verkoop in 1858 de allerlaatste
bewoonster. Zij overleed ongehuwd te 'sGravenhage op 16 augustus 1900.^'
Afb. 3 Titelpagina
'Tilburgsche
Mijmeringen'
(1851), een boekje dat
Elise van Calcar in Tilburg schreef.

MMMERIMeKN ]

Elise van Calcarpad
In het 85e besluit spreekt men van 'Eliza Calcarpad', maar dit is in het 86e besluit gewijzigd in Elise van Calcarpad.
Eliza Carolina Ferdinanda Schiotling werd
geboren te Amsterdam op 19 november 1822
als dochter van Johannes Schiotling en Anna
Carolina Fleish Haker. In 1845 werd zij in
haar geboorteplaats onderwijzeres. Zij kwam
in die tijd ook in aanraking met de voormannen van het Réveil. Vaak bezocht ze de samenkomsten van deze kring en ze raakte in
contact met de schrijver Da Costa. Op 6 mei
1853 trouwde zij met Herman Carel van Calcar, die leefde van 1825 tot 1905. H i j was
kort voor hun huwelijk eigenaar geworden

van een steenfabriek te Etten-Leur. De zaken
gingen niet zo goed en in 1859 werd Van Calcar benoemd tot burgemeester van Sommelsdijk. Elise, die in 1858 Bertha van Marenholz, de bekende Duitse voorvechtster van de
Fröbelschool, had leren kennen, stichtte in
Leiden een opvoedingshuis voor meisjes met
daarbij een Fröbelklas en een opleidingsschool voor bewaarschoolhouderessen. Deze
school verhuisde in 1863 naar Wassenaar,
waar Herman van Calcar kort daarvoor tot
burgemeester was benoemd. Bij gebrek aan
voldoende financiële middelen werd de
school in 1873 opgeheven.
In 1861 was Elisa van Calcar door minister
Thorbecke benoemd tot inspectrice voor het
bewaarschoolonderwijs, waarvoor zij het gehele land doorreisde en rapporteerde over de
vaak treurigen toestand van de kleinkinderscholen. Zij heeft in haar leven ook gestreden
voor een betere maatschappelijke positie van
de vrouw. Met name haar publikaties Evangeline en De dubbele roeping der vrouw getuigen hiervan.
In 1878 nam zij deel aan het internationaal
feministisch congres te Parijs en hield daar
een lezing over de methode van Fröbel.
Elise had als levensdoel de verheffing van de
vrouw en de verbetering van de opvoeding
van het kind. Zij trachtte dit te bereiken door
vele pubhkaties en voordrachten. Enkele van
haar werken zijn: Rogman's
huisgezin
(1848), Hermine (1850), Handleiding voorde
bewaarschool
(1865) en Frederik
Fröbel
(1879). Op latere leeftijd is zij zich intensief
gaan richten op het spiritisme. Haar studie
Levensmagnetisme
en zijne verschijnselen,
naar W. Gregory (1897) is daar een voorbeeld van.^>
Tot slot noemen we de publikatie Tilburgsche mijmeringen, die zij in 1851 schreef naar
aanleiding van haar verblijf op de pastorie
van dominee G.D.J. Schotel in de Heuvelstraat.^' Zij geeft daarin over Tilburg onder meer de volgende treffende beschrijving:
Tilburg gelijkt dan ook op niets minder dan
op eene stad en maakt den vreemdeling wanhopig er ooit den weg in te leeren. De plaats
toch heeft de uitgebreidheid van de grootste
steden, ja men verzekert, dat het meest bewoonde gedeelte dezer gemeente over eene
uitgestrektheid van vier uren is verspreid, terwijl het andere deel nog wel grooter is en geheele akkers, heidevelden, plassen enz. bevat, zoodat het hoogst moeijelijk te bespeuren is, of men al in de stad - nog in de stad
of niet meer in de stad is, daar wal noch
poort er perk aan stelt. Tilburg schijnt eene
verzameling van verstrooide
buurtschapjes,
van onzamenhangende groepjes huizen, die
dwars en scheef door elkander zijn geworpen
en aan een omgeschudde Neurenburger doos
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dorp van Hofwegen en heer van Tilburg en
Goirle en Clasina Gijsbertha van der Sleijden. Catharina was hofdame van koningin
Anna Paulowna en zij overleed als een van de
laatste eigenaressen van het kasteel van T i l burg, te 's-Gravenhage op 25 november
1887. Graaf van Bylandt heeft zich belast
met de verdeling van de nagelaten goederen
van zijn schoonvader, waaronder het kasteel
van Tilburg. Dit kasteel heeft hij zelf nooit
bewoond. H i j overleed te 's-Gravenhage op
21 februari 1876.'<"

Afb. 4 Elise van Calcar
in 1862.

Warandelaan

doen denken, waarvan de huisjes wel zijn opgezet, maar nog altoos het schikken tot rijen
en straten verbeiden; want staan soms hier en
daar de huizen eens in de rij, weldra ontdekt
gij er weer die uit het gelid schijnen getreden,
of die het aangezigt afkeerig van de straat hebben gewend, want eenige straten vindt men er
toch, die zich vereenigen op het marktplein,
den Heuvel genaamd, aldus Elise van Calcar
in haar Tilburgsche mij meringen.
EHse van Calcar-Schiotling overleed te 'sGravenhage op 13 juli 1904. In die stad werd
zij in 1928 met een straatnaam vereerd.'^'
Van Bylandtpad
Sinds 1909 kennen we de Van Bylandtstraat.
Het Van Bylandtpad loopt vanaf die straat
richting kruising Rentmeesterlaan, Willem de
Rijkestraat en Dillenburglaan, en is genoemd
naar mr. Eugène Jean Alexander graaf van
Bylandt. H i j werd geboren te 's-Gravenhage
op I juli 1807 als zoon van Jean Charles
graaf van Bylandt en Otteline Agnes Catharina gravin van Limburg Stirum. H i j was commissaris des konings in Overijssel, lid van
Provinciale Staten van Zuid-Holland, lid van
de Raad van State en de Eerste Kamer, president der Eerste Kamer en Kamerheer.
Hij trouwde te 's-Gravenhage op 27 mei 1837
met Maria Henriëtta barones van Tuyll van
Serooskerken, en voor de tweede keer te T i l burg op 20 j u n i 1850 met Catharina Frederica Augustina Alexandra gravin van Hogendorp van Hofwegen. Zij was geboren te T i l burg op 18 maart 1811 als dochter van
Diederik Johan Franfois graaf van Hogen20

Deze weg, lopende vanaf de Bredaseweg
noordwaarts tot aan het parkeerterrein van
de Katholieke Universiteit Brabant, is genoemd naar de Oude Warande. In 1712 kreeg
prins Willem van Hessen Kassei, heer van
Tilburg en Goirle, toestemming een stuk hei
van de gemeijnt in te graven tot desselfs playsier en gebruyk, gelegen ten noorden van den
nieuwen dijk (dit is de Bredaseweg) gaande
naar de Maasbrug (de brug over de Donge).
Als begrenzing werd aangegeven: oost de hei
gelegen naar de kant van de Reit, zuid de
nieuwen dijk, west het Zwartven en noord
omtrent de Oude Ley. Het ontwerp van het
landgoed is geïnspireerd op de sterrebossen
di,, de grootmeester der Franse tuinarchitectuur, A n d r é Le Nötre, veelvuldig toepaste.
Hei is niet met zekerheid bekend wie de Warande heeft ontworpen. Van Hessen Kassei
had voor zijn bezittingen in Tilburg wel een
hovenier aangesteld, die mogelijk ontwerper
is geweest. Dat was Jan van Leeuwen (geb.
Rijswijk 1688, overl. Tilburg 13 augustus
1726), die soms mr. hovenier werd genoemd.
Na het gereedkomen van de vijver in 1715
was de Warande grotendeels voUooid. Op de
kaart van D . Zijnen uit 1760 wordt de plattegrond fraai aangegeven.
Tevens geeft hij de oppervlakf > nauwkeurig
aan: 348 lopensaat en 24 roeden (is 57,5 ha).
In 1754 kwam de Oude Warande in bezit van
de graven Van Hogendorp van Hofwegen.
Van Hogendorp verkreeg in 1757 een stuk gemeijnt in de Rauwbraken, waarvan hij de
Nieuwe Warande maakte. Bij de verkoop
van de heerlijkheid Tilburg en Goirle in 1858
ging het landgoed de Oude Warande voor
ƒ 7500 over in handen van notaris Josephus
Antonie Daamen. In 1906 werd het door zijn
erfgenamen verkocht aan Bern.J.M. Verbunt. In 1908 liet deze er een villa, naar ontwerp van de Tilburgse architect Jan van der
Valk, in bouwen. Het oostelijk deel van het
bos werd in 1931 aan de gemeente verkocht,
waarop in 1932 Burgers Dierenpark werd geopend. In 1952 ten slotte werd het gehele
landgoed door de gemeente gekocht van
mevr. Verbunt-Janssens.

Afb. 6 (rechtsboven)
Mr.
E.J.A.
graaf van Bylandt (1807-1876) (coll.
Iconographisch
Bureau,
Den Haag).

De officiële benaming Oude Warande dateert
van 1957. De gemeente maakte onlangs het
plan bekend om de Oude Warande in haar
oude luister te herstellen. Er zullen maatregelen worden genomen om het park weer de
strakke structuur te geven die het bij de aanleg in het begin van de 18e eeuw bezat. O f het
aanzien van het park echt dat van 1712 zal
benaderen, weten we niet. Het is niet bekend
welke aanplant er precies was. Oorspronkelijk waren er nog stukken hei in het park aanwezig en er werden veel naaldbomen geplant.
N u staan er voornamelijk loofbomen (eiken,
berken en beuken) maar ook dennen en sparren.'"
Norbertijnerpoort

Afb. 5 (linksonder) De
oudst bekende
afbeelding
van de Warande getekend door Diederik Zijnen in 1760. Links de
huidige Bredaseweg.

Dit pad, dat de eerste Tilburgse straatnaam
met de toevoeging 'poort' is, loopt vanaf de
Golrkestraat onder de onlangs gerestaureerde Norbertijnerpoort door naar de pastorietuin.
Dit poortgebouwtje maakte eens deel uit van
de voormalige pastorie van het Goirke die
door de Norbertijnen van de abdij van Tongerlo in 1718 werd gebouwd. In 1724 werd er
in dit poortgebouwtje een doophuisje ingericht. De rijke geschiedenis van de pastorie
werd reeds eerder in het tijdschrift Tilburg
gepubliceerd.'^'
De Norbertijnerpoort is op de gemeentelijke
monumentenlijst van Tilburg geplaatst.

Noten
1) Ronald Peeters, De straten van Tilburg, Tilburg,
1987, X 198 blz. Zie recensie in ' T i l b u r g ' , j r g . 5,
1987, p. 86-87.
2) 84e en 85e aanvulling é.d. 11 augustus 1987, respectievelijk 86e aanvulling d.d. 30 augustus 1988 van
het besluit van B & W, Gemeenteblad 1926, nr. 13.
3) Grote Winkler Prins Encyclopedie
7, Amsterdam/Brussel, 1980, p. 500; Hans Wijffels, Tilburg,
stad zonder concept. Delft, 1987, p. 44.
4) Gemeentearchief Tilburg, genealogische aantekeningen en iconografische documentatie Van Hogendorp van Hofwegen.
5) Zie noot 4.
6) ' T i l b u r g ' , j r g . 4, 1986, nr. 4, p. W-\3; Nieuw Nederlandsch Biographisch
Woordenboek
I , Leiden,
1911, k o l . 539-540; / / , Leiden, 1927, k o l . 261-267;
J . H . Sikemeier, Elise van Calcar-Schiotling, haar leven en omgeving, haar arbeid, haar geestesrichting,
Haarlem, 1921.
8) Tilburgsche Mijmeringen van Elise, schrijfster van
Hermine, Blikken in het rond. Rongmans huisgezin,
enz., 's-Hertogenbosch, Gebr. Muller, 1851.
9) Sv.E. Veldhuijzen, Geschiedenis en verklaring van
de straatnamen in 's-Gravenhage, 's-Gravenhage,
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blz.

Literatuur algemeen
- Grote Winkler Prins
Encyclopedie.
- Biografisch
Woordenboek van Nederland.
- Encyclopedie van
Noord-Brabant.
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Tilburg kort

i n : Tilburgse Tijdingen, nr. 54, j u n i 1988, p.
24-25.
Jacob H.S.M.
Veen, Spooraansluitingen
in
Tilburg (Vni). De tentoonstelling
'De Stad
Tilburg' in 1909, i n : Tilburgse Tijdingen, nr.
56, okt. 1988, p. 46-48.
Jacob H.S.M.
Veen, De eerste
lokomotieven
van de SS en de opening van de spoorlijn Breda - Tilburg op 1 oktober 1863, i n : Tilburgse
Tijdingen, nr. 57, december 1988, p. 54-56.

Tilburg signalement
Paul Spapens en Anton van Oirschot,
Smokkelen in Brabant.
Een grensgesch leden is
1830-1970, Hapert, 1988, 176 blz., geb., geïll.,
ISBN 90-70427-51-6, ƒ 39,90.
Tilburg passim.
Dr. F.P.M. Jespers, 'Het loflyk werk der Engelen. ' De katholieke kerkmuziek
in NoordBrabant van het einde der zeventiende tot het
einde der negentiende eeuw, Tilburg, Stichting
Zuidelijk Historisch Contact, 1988, X X X I X
385 blz., geïll., ISBN 90-70641-28-3. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland L X X V I I I . Tilburg passim (o.. parochies Heike en Goirke).
Zestig jaar RKSV Sarto Jubileumuitgave,
burg, 1988, 30 blz., geïll.

Til-

Drs. P. Nijhof, Textiele werken in uitvoering.
Het Nederlandse Textielmuseum,
i n : Vitrine.
Museummagazine, j r g . 1, sept./okt. 1988,
nr.4, p. 35-36.
Piet Palm, Het Wandelbos, i n : De Oude Ley,
j r g . 10, 1988, nr. 4, p. 15-17.
Dr. A.E.N. de Vries, De wortels van de GGDMidden-Brabant,
Tilburg, 1988, 26 blz.
(Drs. John van Zuijlen), Archief
Tilburg in
nieuw gebouw. Van paleis naar kazerne, i n :
Noordbrabants Historisch Nieuwsblad, j r g . 2,
sept. 1988, nr. 3, p. 11-12.
Theo Cuijpers, Scryption:
museumaanwinst
voor Brabant. Nieuw museum voor schrift- en
kantoortechniek,
i n : Noordbrabants Historisch Nieuwsblad, j r g . 2, dec. 1988, nr. 5, p. 4.
Ton Wagemakers,
Nederlands
Textielmuseum, Of de Tilburgse kruikezeikers, i n : Brabantia, j r g . 37, april 1988, nr. 4, p. 18-19.
Frans Godfroy, Prominent.
Begraafplaatsen
in Brabant, i n : Brabantia, j r g . 37, sept. 1988,
nr. 7, p. 21-22.
Betreft kerkhof Bredaseweg Tilburg.

Henk van Helvoirt, SVA bus 353: laatste overlevende van de eerste generatie
stadsbussen
van de BBA, i n : Tilburgse Tijdingen, nr. 55,
aug. 1988, p. 37-40.
Sjoerd Cusveller, Tilburg: spiegel van de moderne stedebouw,
i n : de Architect, j r g . 19,
september 1988, p. 100-107.
Sjoerd Cusveller, Tilburg kompleet.
Exercities
in het stadsbeeld, i n : de Architect, j r g . 19, oktober 1988, p. 94-97.
Ir. Hans Korbee, Verbetering kwaliteit
flats
uit de jaren vijftig. Facelift en energetische renovatie gaan uitstekend samen, i n : de Architect, j r g . 19, sept. 1988, p. 132-137..
Betreft proefproject in Tilburg en Schiedam.
Jaarverslag 1987 Gemeente
1988, 44 blz., geïll.

Tilburg,

Tilburg,

'Neem nou eens '87', Tilburg, uitg. gemeentepolitie Tilburg, z . j . (1988), 28 blz., geïll.
Dr. Jan Cornelissen, Pater en Papoea, dissertatie K U Nijmegen, 1988.
In het proefschrift beschrijft Cornelissen de
relatie tussen de Tilburgse missionarissen en
de oorspronkelijk bevolking van zuid-west
Nieuw-Guinea tussen 1905 en 1963 (Zie: Het
Nieuwsblad van 4 okt. 1988, p. 15).
J.A.J.
Becx en H.F.J.M.
van den
Eerenbeemt, De 'Norbertijnenpoort'
te Tilburg op
't Goirke. Overblijfsel van een vroegere pastorie, Tilburg, drukkerij Gianotten B V , 1988, 56
blz. geïll., ƒ 10,-.
A. van der Staak, 75 jaar kerk van Broekhoven. Bij gelegenheid van de viering van het
75-jarig bestaan en de heringebruikname
op 20
november 1988, Tilburg, 1988, 40 blz.
Ronald Peeters

Scripties
Feestgids 'Tilburg 125 jaar stad aan het spoor'
1 en 2 oktober 1988. Tilburg, 1988, 36 blz.,
geïll.
P. Spoor, De busdienst Tilburg-Goirle
van
F.C. van Heugten (1922-1926), i n : Tilburgse
Tijdingen, nr. 53, april 1988, p. 12-15.
Jacob H.S.M.
Veen, Het mislukte
tramplan
Tilburg Oisterwijk-'s-Hertogenbosch
(aanvulling), i n : Tilburgse Tijdingen, nr. 54, j u n i
1988, p. 22-23.
Jacob H. S. M. Veen, Het einde van de 3e generatie stadsbussen van de BBA de serie 583-626,
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In de rubriek ' T i l b u r g signalement', die sinds
1986 reeds acht keer verscheen, werden steeds
de nieuwste publikaties over Tilburg opgesomd. Er verschijnen ook studies in zeer kleine
oplagen. We bedoelen de vaak moeilijk o f niet
verkrijgbare kandidaats- en doctoraalscripties
van de verschillende universiteiten die een aspect van de Tilburgse geschiedenis behandelen. We zullen ze voortaan in deze kolommen
opnemen. In de meeste gevallen zijn ze te
raadplegen in de bibliotheken van het gemeentearchief van Tilburg ( G A T ) o f de universiteitsbibliotheken. De volgende scripties uit
1987 en 1988 trokken onze aandacht:

Henri Maarse, Criminaliteit en industialisering in Tilburg in de periode 1850-1900. Onderzoek naar een samenhang.
Doctoraalscriptie K U Nijmegen, februari 1987, 84 blz., bijlagen ( G A T ) .
Ben Meijs, Verheven Tilburgers. De politieke
en sociale elite van Tilburg 1700-1795. Doctoraalscriptie K U Nijmegen, j u n i 1988, 185 blz.
(GAT).
S.A.J.J.
Aarts, 'Van achter de schermen.' Het
werk van dr. P.C. de Brouwer
(1874-1961).
Een analyse van zijn voornaamste
publicaties,
voorafgegaan
door een biografische
schets,
gevolgd door een (voorlopige)
bibliografie.
Doctoraalscriptie Nieuwste geschiedenis K U
Nijmegen, april/juni 1988, 89, 26 blz. ( G A T ) .
P.M.J.R.
van der Heijden
(samen
met
TH.P.F.
Smits), 'Verzekerd uzelfe, zoo helpe
u God en de gemeente.' Verzekering tegen de
geldelijke
gevolgen
van
werkloosheid
1890-1910, Nijmegen, Tilburg en 's-Hertogenbosch. K U Nijmegen (Bron: Noordbrabants
Historisch Nieuwsblad, 1988, nr. 2, p. 13).
H.J.C.A.
Looymans, de Tilburgsche
Courant
en de Nieuwe Tilburgsche Courant 1878-1895.
Een vergelijkend onderzoek
naar de standpuntbepaling
op
politiek
en
sociaaleconomisch
terrein. K U Nijmegen (Bron:
Noordbrabants Historisch Nieuwsblad, 1988,
nr. 2, p. 13).
Josée Slegers, De spoorlijn
Turnhout-Tilburg
(1867-1914). De geschiedenis van het 'Bels
Lijntje'. Licentiaatsscriptie K U Leuven, faculteit van de letteren en de wijsbegeerte, departement geschiedenis, 1987. X X X I I 197 blz.,
geïll., k r t n . ( G A T ) .
Ronald Peeters

Spoorweggeschiedenis
Ter gelegenheid van het 125 jaar bestaan van
de spoorlijn Breda-Tilburg schreef J. Veen een
boek waarin een overzicht van de geschiedenis
van de spoorwegen in en om Tilburg wordt gegeven. Veen geeft in zijn voorwoord aan dat
volstaan moest worden met een 'algemene beschrijving' en dat diverse technische, economische en sociale aspecten die met de spoorwegen en het spoorwegbedrijf te maken hebben
achterwege zijn gebleven.
Veen laat in het boek zien waarom de komst
van de spoorwegen zo belangrijk was voor T i l burg. De betrekkelijk geïsoleerd liggende textielstad was in de tweede helft van de 19e eeuw
een van de belangrijkste industriële centra van
Nederland. Een van de weinig grotere gemeenten ook die - zoals bekend - niet aan een waterweg lagen en daardoor lange tijd goed en
goedkoop transport moest ontberen. Vanuit
die kijk is het terecht dat Veen de nodige aandacht besteedt aan de tijd voor de aanslag van
de eerste spoorlijn. Het heeft heel wat voeten
in de aarde gehad voor Tilburg over goede
spoorwegverbindingen naar alle windrichtingen kon beschikken.
Het hoogtepunt voor de spoorwegen in en om
Tilburg legt Veen in de eerste jaren van deze
eeuw. Een groot deel van de goederen en personen die naar het sterk groeiende Tilburg ver-

voerd moesten worden, kwamen per trein i n
de stad aan. Hoewel Veen zich niet nadrukkelijk (bijv. door middel van cijfermateriaal) bezighoudt met het economische belang van de
spoorlijn, wordt toch wel duidelijk welke grote betekenis de spoorwegverbindingen voor
Tilburg hebben gehad.
In het boek van Veen kan men niet alleen lezen
wanneer en hoe de spoorlijnen en stations aangelegd werden, maar onder meer ook welke
dienstregeling er gereden werd, welk materiaal
er gebruikt werd en wat voor problemen de
spoorwegen oplosten en... ook weer opriepen.
In dat kader denken we bijvoorbeeld aan de f i levorming die de spoorwegen dagelijks veroorzaakten.
Het boek van Jacob Veen is grotendeels chronologisch van opzet (d.w.z. hij begint bij de
diligence en eindigt met de mogelijke komst
van de T G V en het 21e-eeuwse Eurocitynet
waarin Tilburg opgenomen zal zijn) maar in
enkele hoofdstukken wijkt de schrijver daarvan af. Dat is onder meer het geval in zijn verhaal over de ligging van het station en de geschiedenis van de spoorwegwerkplaats. Bovendien trekt hij graag lijnen door naar het heden.
Het boek is fraai uitgevoerd, op groot formaat
en voorzien van talrijke foto's. Enigszins storend zijn naar mijn mening de uitvoerige onderschriften die bij de niet altijd even scherpe
illustraties zijn geplaatst. Eigenlijk horen die
verhaaltjes in de lopende tekst thuis. Niet erg
fraai zijn ook de flinke stukken ' w i t ' die vooral in de eerste helft van het boek voorkomen.
Een foto o f illustratie op een andere plaats had
dit kunnen voorkomen.
Jacob H.S.M.
Veen, Sporen over de heuvel.
De geschiedenis van de spoorwegen in en om
Tilburg, uitgegeven door J E V E L Jan van
Laarhoven B . V . , Tilburg 1988, 144 blz., geïll.
ƒ 34,50.
Henk van Doremalen

Een 10 voor Robben
Bij Het Nieuwsblad is verschenen: 'Een 10
voor Robben', een boek met 182 prenten van
Cees Robben. Acht auteurs, die de in februari
1988 op 78-jarige leeftijd overleden dichter/tekenaar/heemkundige en zijn werk goed gekend hebben, halen herinneringen op aan deze
veelzijdige 'Goirlese Tilburger'.
Bernard Robben, zoon van de tekenaar van de
prenten van de week, die vijfendertig jaar lang
gepubliceerd werden in Roomsch Leven, het
blad van het dekenaat Tilburg en Goirle, en later i n Het Nieuwsblad (vanaf 1969), vertelt
over Cees Robben in de huiselijke kring. H i j
schetst zijn vader als een in menselijk en artistiek opzicht begenadigde persoonlijkheid.
Jan Naaijkens gaat in op het belang van Cees
Robben als volksdichter. Talloze door Robben
bedachte uitdrukkingen zijn in het dialect van
Tilburg en Goirle een eigen leven gaan leiden.
Cor Swanenberg behandeU de taal waarvan
Cees Robben zich bediende.
Nol van Roessel analyseert de humor van Cees
Robben.
Kees Koster bespreekt de kunst van het prententekenen, zoals Robben deze beoefende.
Albert Pirenne herinnert zich Cees Robben als
gemoedelijk lidmaat van de rooms-katholieke
kerk, parochiaan en levenskunstenaar.

Cees Boon laat Robben zien als levensgenieter,
die zich de laatste vijftien jaren van zijn leven
ontwikkelde tot gerenommeerd kroegloper.
Jan Robben, zoon van Cees Robben, vergelijkt wat Robben over het gezinsleven getekend en geschreven heeft met diens eigen praktijk als huisvader.
Het voorwoord is geschreven door Dick Verstegen, hoofdredacteur van Het Nieuwsblad,
die wijst op het culturele belang van Robbens
werk in dit tijdperk van stroomversnellingen
en grootschaligheid. Willem van Beerendonk,
chefredacteur van Het Nieuwsblad, geeft na
het voorwoord een verantwoording van de uitgave van een 'Een 10 voor Robben'.
Een 10 voor Robben, samenstelling
Willem
van Beerendonk,
eindredactie Bernard
van
Dijk, Tilburg, Het Nieuwsblad, 1988, 256
blz., ƒ 27,50.
(Persbericht)
Brabantse spreekwoorden
Reeds jaren was het bekend: er zou een boek
uitkomen over de Brabantse spreekwoorden.
In 1985 werd te Waalre speciaal een stichting
opgericht onder de naam 'Hein Mandossticht i n g ' , onder andere met als doel de publikatie
'De Brabantse Spreekwoorden' uit te geven.
De in Tilburg geboren (1907) neerlandicus drs.
Hein Mandos overleed in 1978. Sinds 1926
verzamelde hij Brabantse spreekwoorden en
zegswijzen om er uiteindelijk een dissertatie
van te maken. Dit is hem helaas niet gelukt en
zijn vrouw, Miep Mandos-Van de Pol, zette
zijn werk voort. Het is nu verschenen boek
mag met recht het eerste grote werk op het terrein van de spreekwoorden, dat in Brabant
verschijnt, worden genoemd.
De ruim 6000 uitdrukkingen zijn alfabetisch
naar het eerste zelfstandig naamwoord geordend met vermelding van bron, jaartal, kernwoorden, teksten in dialect en in het Algemeen
Nederlands en de toelichting daarvan.
Er staan honderden Tilburgse uitdrukkingen
in. Dat is ook niet zo verwonderlijk, Mandos
is uit Tilburg afkomstig. Veel uitdrukkingen
zijn ontleend aan de rubriek 'Tilburgse Taaiplastiek', in Het Nieuwsblad van het Zuiden
van 1964-1972 door Pierre van Beek gepubliceerd. Ook ontdekte ik uitdrukkingen uit de
'Prentenbuukskes' van Cees Robben en het
boekje 'Tilburgs dialect'. Een aardige bron die
mij intrigeerde was 'Tilburgs dialect', een
handschrift van N . Daamen uit 1916. Helaas
wordt niet duidelijk, en dat geldt voor de
meeste genoemde handschriften, waar dit
handschrift zich bevindt. Volgens de toelichting kreeg Mandos 'de beschikking over collecties en handschriften'. Z i j n deze dan bij
hem gebleven?
Storend vind ik ook de onoverzichtelijke lijst
van afkortingen en de vele zetfouten. Desondanks een grandioos naslagwerk, en gelukkig
zeer betaalbaar.

Moordhoek
Met de gedetailleerde beschrijving van de
moord op Marietje Kessels in 1900 heeft
schrijver en journalist Ed Schilders een boek
geschreven dat opzienbarend genoemd kan
worden. Opzienbarend in meerdere opzichten.
Zelden is een boek dat een onderwerp uit de
Tilburgse historie behelst zo snel uitverkocht
geweest. Zelden ook is er in de serieuze en
minder serieuze landelijke pers zo veel aandacht besteed aan een boek over een Tilburgs
onderwerp.
Opzienbarend ook omdat het in feite slechts
om een detail uit de geschiedenis handelt. Op
het eerste gezicht lijkt het alsof het uitsluitend
om een knap en spannend beschreven moord
gaat die in 1900 niet opgelost kon, of, zoals
Schilders eigenlijk suggereert, mocht worden,
en die de Tilburgse gemoederen danig in beroering bracht.
Wie het boek goed leest en oog heeft voor de
Tilburgse geschiedenis en geschiedschrijving,
ontdekt echter meer. Natuurlijk gaat het in dit
boek niet om wetenschappelijke geschiedschrijving. Er worden geen sociale, economische o f politieke structuren blootgelegd en er
worden geen cijfermatig ondersteunde of in
een wetenschappelijk kader geplaatste ontwikkelingen gepresenteerd. I n die visie zou het
boek eerder een historische roman dan een
historische studie genoemd moeten worden.
Geschiedschrijving houdt zich immers niet alleen bezig met gebeurtenissen, feiten en anekdotes uit het verleden, maar tracht ontwikkehngen in een ruimer perspectief te plaatsen.
De sensationele moord en de wijze waarop erop gereageerd werd, geeft een beeld van de
(bekrompen) Tilburgse samenleving omstreeks
1900. Een samenleving waarin de clerus zijn
maatschappelijk vooraanstaande positie ten
volle benutte om de (moord)zaak in de doofpot te stoppen. Daarbij niet o f nauwelijks gehinderd door justitiële autoriteiten. De clericale machtspositie, klassejustitie, verhoudingen
tussen katholieken en niet-katholieken en de
(soms bedenkelijke) rol van de pers worden in
het boek aangestipt.
De moord op Marietje Kessels probeert Ed
Schilders 88 jaar na dato alsnog op te lossen.
Definitief kan hij dat natuurlijk niet omdat de
onderzoekers gehinderd werden door (opzettelijke?) hiaten in het materiaal. Bovendien is
niet alleen de kerk gesloopt, maar zijn de betrokkenen overleden. Toch weet Schilders een
plausibele verklaring te geven voor de gebeurtenissen uit 1900.
De combinatie van uitvoerig en betrouwbaar
archiefonderzoek, waarbij men het voor het
boek onmisbare archief van de advocaat van
de hoofdverdachte op het spoor kwam, een
'spanning oproepende' schrijfstijl en vooral
een sensationeel onderwerp, dat elke geboren
en getogen Tilburger kent, maken dit boek tot
een bestseller van de eerste orde.

Drs. H. Mandos en M. Mandos- Van de Pol,
De Brabantse Spreekwoorden;
uitdrukkingen
in Brabant gebruikt en opgetekend, Waalre,
Hein Mandosstichting, 1988, X X I I 631 blz.,
met ruim 150 tekeningen van R e n é Coolen,
ISBN 90-800253-1-3, / 39,50.

Ed Schilders, Moordhoek.
De reconstructie
van de moord op Maria Kessels in een katholieke kerk, Tilburg-1900. Tilburg, boekhandel
Gianotten, 1988, 223 blz., geïll., ISBN
90-71077-18-7, ƒ 34,90.

Ronald Peeters

Henk van Doremalen
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