Voorgevels Berkdijksestraat 40 en 42 in 1955

In1946 verraste het Nederlands Openluchtmuseum zijn bezoekers met
demonstraties van 'bedreigde' ambachten.' Naar aanleiding van de
enthousiaste reacties op de ongekend levendige presentaties maakte de
directie plannen voor een ‘ambachtsbuurt'. Men begon interessante ambachten
te inventariseren, gereedschappen te verzamelen en men ging op zoek naar
geschikte panden voor demonstraties. Zo werden in 1955 onder meer drie
arbeidershuizen vanuit Tilburg naar Arnhem gehaald.' Deze bijdrage schetst de
omstandigheden rond de keuze van de Tilburgse huizen en de verplaatsing
ervan naar het museum. Meer aandacht krijgt vervolgens de geschiedenis van
de panden en hun eigenaren en bewoners. Tenslotte behelst het artikel tevens
een inleiding en verantwoording bij de nieuwe presentatie, die in het licht staat
van hygiëne en gezondheidszorg. Was het werkelijk zo slecht gesteld met de
hygiëne als de bovenstaande strofe van een van de vele spotliederen op de
wevers suggereert?

Decorstukken of hoofdrolspelers?
In oktober 1955 maakte L. de Jong, een medewerker van de bouwkundige
dienst, een eerste, inventariserende kennismaking met Tilburgse
wevershuizen. Op zijn tocht door deze stad werd hij begeleid door M.M.
Jacobs, gemeenteambtenaar en tevens voorzitter van de Tilburgse afdeling van
Brabants Heem, een stichting voor de Brabantse heem-en oudheidkunde. Aan
de Berkdijksestraat in de wijk Korvet moesten diverse huizen worden
afgebroken om de doorbraak van de Coba Pulskenslaan naar deze weg
mogelijk te maken. De gemeente had de huizen al opgekocht. Het meest
`antiek' waren de panden 40, 42 en 44. Hiervan stond het middelste al leeg.
Toch bekeken De Jong en Jacobs op 10 oktober ook huizen in het Moleneind,
Julianapark, de Heikantsebaan en Lijnsheike. Deze woningen waren doorgaans
bewoond en in de loop der tijd verbouwd, hoewel niet ingrijpend. Overigens
wist Jacobs wel dat er tevens interessante arbeidershuizen stonden in de
Stokhasseltstraat, de Bokhamerstraat en de Reitse Hoevenstraat, maar tot een
bezoek aan en een onderzoek naar deze panden kwam het niet meer. De heer
Jansen van de stedenbouwkundige afdeling van de gemeente drong aan op
een snelle beslissing én een snelle afbraak. Dit laatste was van belang omdat
leegstaande huizen anno 1955 erg in trek waren: ze dienden zodanig
onbewoonbaar gemaakt te worden dat er geen mensen meer in konden gaan
wonen. Daarnaast achtte Jansen de buurtbewoners in staat om 's avonds het
een en ander te slopen.

afb.
(afb. 2) De plattegrond van de drie huisje in situ

(afb. 2) Het interieur van de goede kamer met
ingebouwd fornuis en hangkast 1955

Conservator J. de Kleyn bezocht de locatie een paar weken later om vooral
pand 40 aan een nader onderzoek te onderwerpen. Hij dateerde het huis op
ongeveer 1800 en noteerde dat het wel enige veranderingen had ondergaan.
Deze wijzigingen betroffen met name een versmalde deuropening en een
nieuwe schoorsteen die beide gemakkelijk te herkennen en te verwijderen
waren. Voor de rest was het pand redelijk gaaf, hetgeen bevestigd werd door
de bewoonster van het pand. De 91-jarige mevrouw Hultermans-Engel
vertelde dat er met uitzondering van het rookkanaal de laatste 65 jaar niets
aan het huis was gewijzigd. De Kleyns conclusie luidde dan ook dat het pand
geschikt was om te verwerven. Over de huizen 42 en 44 deed hij geen
uitspraken.
Nadat de gemeente Tilburg de drie arbeidershuizen op 7 november 1955 aan
het Openluchtmuseum had geschonken, voltrok de afwikkeling zich in een net
zo hoog tempo. J. van Beelen maakte een serie mooie foto's van het interieur
van pand 40 en Th. Mol kocht van een zoon van de laatste bewoonster een
plattebuiskachel en enkele onderdelen van de ingebouwde kachel in de
voorkamer, de 'berd'. De afbraak was in december al voltooid. Voor een
uitvoeriger onderzoek naar de panden en een uitgebreid gesprek met
mevrouw Hultermans had men mogelijkerwijs geen tijd meer. De foto's van
Van Beelen geven niettemin een goede eerste indruk van hetgeen diverse
museummedewerkers ter plaatse aantroffen. Via de voordeur kwam men
rechtstreeks in de herd (afb.2 en 3). Hier was tegen de buitenwand in de
haard een ingebouwde stookruimte aanwezig. In dezelfde ruimte kon men
slapen in een bedstede. Boven de tafel hing een petroleumlamp. Een deur

leidde naar de spoelkeuken, de ‘geut', waar eveneens een bedstee was.
Onder de bedstee lag de kelder en via een steektrap kon men de zolder
bereiken. Onder een tafeltje met gasstel en kookgerei is een waterkraan te
zien. Een tweede deur in de voorkamer voerde naar de weefkamer, het
grootste vertrek in huis. Het weefgetouw was niet over het hoofd te zien: het
was zo breed dat het van de ene tot de andere wand reikte. De wever moest
onder het getouw door kruipen. Het vertrek werd verwarmd door middel van
een plattebuiskachel. In de smallere voorzijde van het vertrek stonden een
tafel en wat stoelen. Als verlichting diende hier een gaslamp van omstreeks
1910.
De vertrekkenindeling kwam gedeeltelijk overeen met die van enkele
wevershuizen in de Reitse Hoevenstraat. In de Berkdijksestraat ontbrak echter
de opkamer en de schouw bevond zich in de Reitse Hoevenstraat in de muur
tussen de voor- en weefkamer. Ook bij oudere wevershuizen was de
tussenmuur de gebruikelijke haardplaats. Een opmerkelijk verschil met andere
wevershuizen was tevens de blinde zijgevel. Hier 'ontbraken' op de eerste
verdieping de woldeur geflankeerd door twee kleine venstertjes en op de
begane grond de ramen die extra licht wierpen in de weverskamer. Woldeuren
vergemakkelijkten het opslaan van wol en andere materialen op de zolder.
De herbouw van de arbeidershuizen liet een paar jaar op zich wachten: in
1957 kregen ze een plaats bij een wevershuisje en een tolhuis. De bouwsels
verrieden echter weinig respect voor de bouwhistorische waarde van de
originelen: men gebruikte een handvormsteen in waalformaat in plaats van de
negentiende-eeuwse vormbaksteen en men metselde deze op een moderne
wijze. De voorgevel werd niet precies nagemaakt. In plaats van alle
oorspronkelijke ramen, deuren en bovenlichten exact terug te zetten, koos men
voor een ouder type bovenlicht. Het oorspronkelijke, wat modernere raam van
nummer 42 verviel. Hiervoor in de plaats kwam een raam dat eigenlijk
thuishoorde in de achtergevel van pand 40. Bovendien werd dit van plaats
verwisseld met de deur. De achtergevel maakte een nog vreemdere indruk: hier
werden alle deuren en het raam van de weefkamer eenvoudig weggelaten.
Daarnaast werden beide gevels voorzien van goten, die er nooit waren geweest.
De voorgevel moest met andere woorden decoratief zijn en de achtergevel
weerspiegelde het eigenlijke doel van de huizen in het museum: een
tentoonstellingsruimte voor het demonstreren van een oud ambacht. In 1960
was hier een schilderswerkplaats ingericht. Twee directeuren van het
Openluchtmuseum, afkomstig uit Tilburg, waren de arbeidershuizen een doorn
in het oog: F.J.M. van Puijenbroek had tot 1948 naast deze huizen gewoond en
vond het contrast tussen realiteit en verbeelding te groot. Ook A. Wagemakers
had grote bezwaren tegen de gebouwen, die uiteindelijk alleen nog als
dienstgebouw fungeerden. Tevens raakte het concept 'ambachtsbuurt' na de
jaren zeventig in een malaise. Het is hier niet de plaats om de ontwikkeling van
deze buurt te evalueren. Ten aanzien van de Tilburgse huizen is wel van belang
dat de herbezinning op de ambachtsbuurt leidde tot de gedachte ze een betere
plaats te geven en ze te herbouwen op een wijze die meer recht zou doen aan
hun geschiedenis.

(afb. 5) De omgeving van Korvel volgens de
kadastrale minuutkaart (sectie D2), omstreeks
1832. De Berkdijk begint in de linkerhoek van het
plein (collectie Gemeentearchief Tilburg)

(afb.6) Kadastrale hulpkaart 1861:
de stippellijn geeft de oude
bebouwing aan (kadaster NoordBrabant, Breda)

De geschiedenis van de drie arbeidershuisjes in Tilburg
De documentatie rond de drie Tilburgse arbeidershuizen was zoals uit het
bovenstaande blijkt beperkt. Ze behelsde een korte beschrijving, een verslag
met bouwtechnische gegevens en tekeningen en een serie goede foto's van het
exterieur van de huizen en het interieur van pand 40.

(afb.7) Fabrikantenwoning van de familie Diepen op de Korvel tijdens
de aanleg van de tram, 1905 (collectie Gemeentearchief Tilburg)

Men had echter geen gegevens vastgelegd over de interieurs van de twee
andere panden. De laatste bewoners waren niet geïnterviewd en er was geen
kadastraal onderzoek verricht. Achteraf kunnen we nog slechts een deel van
deze taken uitvoeren: om te weten te komen wanneer de huizen zijn gebouwd
en door wie, zijn we begonnen met naspeuringen in de kadastrale leggers.
Vervolgens is via het bevolkingsregister getraceerd wie er in de panden hebben
gewoond. De gegevens zijn zo veel mogelijk
geplaatst in hun sociaal-culturele context.
Jan Nicolaas Diepen
De plek waarop de huizen in 1955 stonden, was
in de achttiende eeuw al bebouwd. Volgens
plattegronden van omstreeks 1760 was het huis
dat hier stond het derde pand aan de linkerkant
van de Berkdijk, gerekend vanaf de Korvel (het
latere Korvelplein). Langs deze oude, onverharde
weg van Tilburg naar Breda lagen toen enkele
huizen en hutten met veel land eromheen. De
eerst bekende eigenaar was in 1737 een zekere
Jan Cornelis Melis die het huis zelf ook bewoonde.
Ongeveer tien jaar later was er sprake van
dubbele bewoning. Vermoedelijk is het pand toen
(afb.8) Basile de Loose (1809in twee woningen gesplitst. Tot het einde van de
1895). Portret van Johannes
achttiende eeuw bleven de twee huizen in
(Jan) Nicolaas Diepen (17931865), 1847, gefotografeerd
eigendom van familie Melis. In 1799 kwamen ze in
door
A. van Beurden (collectie
bezit van Johannes Servaas van Asten
Gemeentearchief Tilburg)
(geb. 1750). Hij was wever van beroep, al had hij
ook levende have. Hij was getrouwd, waarschijnlijk in 1786, met de spinster
Antonia van den Berg (geb. 1752). Het echtpaar bleef kinderloos. Aan het
einde van zijn leven liet Van Asten in december 1824 de notaris aan zijn
ziekbed komen om een executeur testamentair vast te stellen. De notaris trof
hem aan in een beneden vertrek zijner woonhuizinge uitziende op de schop en
erve, te bedde liggende. Mogelijkerwijs is deze schop, het Tilburgse woord
voor schuur, dezelfde als die welke in 1832 werd getekend op het eerste
kadastrale plan (afb. 5). Hoe de huizen tussen 1824 en 1832 precies van
eigenaar zijn gewisseld is onduidelijk, maar omstreeks 1838 behoorden ze in
ieder geval tot de bezittingen aan onroerend goed van de lakenfabriek Diepen,
Jellinghaus en Co. op de Korvel in Tilburg. Na het overlijden in 1844 van de
belangrijkste firmant, Johannes Diepen, richtte zijn zoon Jan Nicolaas Diepen
(1793-1865) de firma J.N. Diepen en Co. op. De twee woningen aan de
Berkdijk kwamen in zijn bezit. In 1860 werden ze door Diepen afgebroken en
door drie nieuwe huizen vervangen. Ze maakten deel uit van een rijtje van in
totaal zes nieuwe woningen die later bekend zouden zijn onder de
huisnummers 40 tot en met 50 (afb. 6). De huizen werden in dezelfde periode
gebouwd als enkele huizen in de Hasselt. Terwijl deze door de wevers zelf
waren gebouwd en uitgerust met veel ramen en met een woldeur, waren Diepens panden als bouwwerk vrij sober en klein. Waarschijnlijk was het vrij
uitzonderlijk voor de Tilburgse geschiedenis dat een fabrikant arbeidershuizen

bouwde. Overigens maakte ook Diepen geen gewoonte van het bouwen van
arbeiderswoningen, hoewel hij in 1844 met zijn 250 arbeiders wel de grootste
werkgever in Tilburg was. In dit opzicht is het vreemd dat hij volstond met het
bouwen van zes arbeidershuizen. Vormde het een experiment dat niet voor
herhaling vatbaar bleek?
Deze vraag is helaas nauwelijks te beantwoorden met het beschikbare
bronnenmateriaal. Zelfs de aanname dat de huurders waarschijnlijk voor
Diepen hebben gewerkt valt niet te staven met de geringe bedrijfsadministratie
die van de oude firma J.N. Diepen is overgeleverd. De oudst bewaarde
weversboeken waarin werd bijgehouden wanneer aan welke wever loon was
uitbetaald, dateren van april 1883. Hierdoor kunnen we dus niet nagaan of
Diepen zijn nieuwe huizen exclusief heeft gebouwd en gereserveerd voor eigen
wevers. Wel zijn de gezinnen bekend die in 1860 in deze huizen woonden,
namelijk wever Cornelis van Asten (een oomzegger van de voormalige
bewoner en eigenaar) met vrouw en tien kinderen, het gezin van dagloner en
weduwnaar Adam Mutsaars, weduwe Maria Heerkens met een wevende zoon
en een dochter, weduwe Maria Mallens met vier kinderen, de dagloner Hendrik
de Beer met zijn jonge gezin en wever Cornelis Venmans eveneens met gezin
(zie bijlage 1). Vrijwel alle bewoners waren geboren en getogen in Tilburg: de
huizen dienden dus niet als eerste opvang voor gezinnen die toen van elders
afkwamen op de Tilburgse industrie. De wevers Van Asten en Venmans
woonden in het oude dubbele pand totdat dit werd afgebroken. In 1860
huurden ze de twee grootste woningen aan beide uiteinden van de rij. In de
kleinere panden leefden een derde weversfamilie en drie daglonersgezinnen.
De huizen waren zeker niet bedoeld als armenhuizen of een ander laatste
redmiddel. De meeste bewoners verhuisden binnen tien jaar: het huren van
een ander huis behoorde met andere woorden tot hun financiële
mogelijkheden.
Verwantschap
Na het overlijden van Jan Nicolaas Diepen in 1865 en de oprichting van de
firma Gebroeders Diepen (1870) kwamen de panden 40, 42 en 44 in handen
van diens weduwe Maria Magdalena Adriana van der Voort (1796-1875). Na
haar dood erfden haar minderjarige kleindochters Maria Mathea Johanna
Wilhelmina Diepen (1858-1929) en Johanna Hendrika Maria Catharina
Arnoldina Diepen (1861-1943) de panden. Het overlijden van een firmant
veroorzaakte regelmatig een crisis in het voortbestaan van Tilburgse
textielfabrieken. Bij het delen van de erfenis was het toewijzen van onroerend
goed aan de vrouwen in de familie gebruikelijk. De dochters moesten door hun
broers of andere mannelijke familieleden 'uit de firma gekocht' worden. De
crisis bij de firma J.N. Diepen was zeer ernstig doordat Jan Nicolaas' zoon Karel
Lodewijk in 1870 stierf en 'slechts' drie dochters naliet. Weduwe Catharina van
der Voort maakte bezwaren tegen de opname van haar neven Armand en
Gustave in de firma. Deze vonden een oplossing voor het conflict door samen
met hun vader een nieuwe firma op te richten, namelijk Gebroeders Diepen
gevestigd in een nieuwe fabriek aan de Korvelseweg. De oude firma werd
geliquideerd en het fabrieksgebouw op de Korvel werd in augustus 1872
verkocht aan de textielfirma Van Dooren en Dams.

Het verloop onder de bewoners van de huizen 40 tot en met 44 aan de
Berkdijksestraat was in de periode 1870-1885 erg groot (bijlage 1). Huis 40
werd door vier verschillende gezinnen bewoond: twee weversgezinnen, een
dagloner en een fabriekswerker. Ook in huis 42 volgden de gezinnen elkaar in
een flink tempo op. Dit waren dagloners en landbouwers. De bewoners van
nummer 44 bleven wat langer: de gezinnen van wever Mallens en metselaar
Van de Sande woonden elk ongeveer tien jaar in dit huis. Het is aannemelijk
dat de wevers aan de Berkdijk voor een van de twee nabijgelegen
textielfabrieken werkten, namelijk de jonge firma Gebroeders Diepen aan de
Korvelseweg en de concurrent Van Dooren en Dams op de Korvel. Engelbert
Brekelmans uit huis 40 kan de Brekelmans zijn geweest die in 1883 zeer
regelmatig (zonder voorletter) in de weversboeken van Gebroeders Diepen
werd vermeld. Deze weefde in een jaar tijd 45 stukken laken. Van de andere
bewoners van de drie panden is niet bekend voor wie zij hebben gewerkt.
Later in de jaren tachtig stapte Brekelmans van het thuisweven over op de
fabrieksarbeid. In 1889 woonde hij met zijn sterk groeiend gezin in het kleine
huis 42. Tien jaar later verhuisde hij een tweede maal en wel naar een groter,
gloednieuw buurhuis. Brekelmans en zijn vrouw waren geen Tilburgers van
huis uit. Zij waren afkomstig van Loon op Zand en Gilze. De andere bewoners
van de zes panden waren vrijwel allemaal Tilburgers. Een uitzondering lijkt nog
fabriekswerker Jan Baptist Tooten die in 1845 werd geboren in het Gelderse
Appeltern. Geheel vreemd was hij echter niet in deze plaats: als jongen leefde
hij vanaf 1860 bij zijn grootvader, de Tilburgse wever Cornelis Hubertus
Tooten, en verder had hij hier nog meer familie. In het algemeen geldt dat de
mensen die in de tweede helft van de negentiende eeuw van elders naar
Tilburg kwamen, succesvoller waren dan de autochtonen: zij maakten sneller
carrière. Vaak woonden bij dergelijke gezinnen allerlei familieleden in. Ook
Tootens gezin was `extended', maar hier betrof het zijn Tilburgse
schoonfamilie die aanvankelijk naast hem woonde. Een jaar later verhuisde dit
uitgebreide gezin naar een huis wat dichter bij de Korvel. Het nieuwe huis was
Tootens eigendom en hier vestigde hij een winkelbedrijf in kruidenierswaren.
Omstreeks 1900 tapte hij er tevens bier en richtte hij het kruisbooggezelschap
'Eensgezindheid' op. Mogelijkerwijs werd hij hierbij geïnspireerd door het
actieve verenigingsleven van zijn familieleden, de bakkers en winkeliers Tooten
aan Piusplein en Zwijsenstraat.

(afb.9) Kadastrale hulpkaart, 1900

Representatief maar ook uniek
In 1884 verkochten Mathea en Johanna Diepen de panden 40, 42 en 44 aan
de bejaarde dagloner Cornelis de Rooy. Niet lang na deze verkoping kwamen
de panden in handen van wever Petrus Cornelis de Groot die ze in 1890
verbeterde of liet verbeteren. Peter en zijn zoon Adriaan Cornelis waren tussen
1890 en 1900 zeer actief in het plegen van verbouwingen en nieuwbouw aan
de Berkdijksestraat. In 1891 liet Peter vier naburige panden herbouwen en in
1900 werd de ruimte tussen deze panden en nummer 40 opgevuld met drie
nieuwe huizen (afb. 9). Hiertoe moest de 'schop' van huis 40 verdwijnen. De
nieuwe huizen hadden een andere vorm Ze waren meer langgerekt en ze
hadden een uitbouw aan de achterzijde voor — naar alle waarschijnlijkheid —
de spoelkeuken. Een van de bewoners van deze nieuwe panden was

(afb.10) Gezicht op de Berkdijksestraat vanaf het Korvelplein, 1957.
De afbraak vormde een gat in de straatbebouwing.

Brekelmans met zijn gezin. Door de bouwwerkzaamheden van vader en zoon
De Groot ontstond er vanaf de Korvel een gesloten front van arbeidershuizen
aan de inmiddels deels met klinkers verharde Berkdijksestraat. De enige
onderbreking vormde een paadje tussen huis 40 en het nieuwe buurpand, dat
naar het erf leidde. Het dichtgroeien van de bebouwing aan de Berkdijk is
exemplarisch voor de algemene woonsituatie in Tilburg vanaf het einde van de
negentiende eeuw. Het aantal inwoners van Tilburg nam toen toe, doordat
mensen van elders zich hier vestigden. De sterke groei van de bevolking had
geen directe gevolgen voor de woonomstandigheden. Tussen de huizen aan de
wegen in en naar buurtschappen lag nog veel grond die bebouwd kon worden.
Als bouwheren en eigenaren zijn de wever De Groot en zijn zoon
representatief voor de categorie pandjesbazen die, zoals Van der Heijden
recentelijk aantoonde, vanaf 1890 een belangrijkere rol speelde in de
geschiedenis van de Tilburgse woningbouw en huisvesting dan men voorheen

aannam. Familie De Groot kocht systematisch percelen aan en verbeterde en
bouwde hierop stapsgewijs huizen. In geen van deze panden hebben ze zelf
gewoond. Dit geldt eveneens voor de volgende eigenaar van de panden,
bakker Wilhelmus van Heeswijk, die deze tien panden aan de Berkdijksestraat
in 1903 kocht. Zelf woonde deze 'pandjesbaas' in de Laarstraat, een andere
zijweg van Korvelplein. Als eigenaar werd hij door zijn zoon opgevolgd. Deze
liet zich slechts nu en dan in de panden zien om zijn huur te innen. Doorgaans
vond het betalen van de huur in de bakkerswinkel plaats.
Het verloop in de bewoning van de huizen 42 en 44 bleef ook in deze periode
hoog: vrijwel niemand woonde hier langer dan tien jaar. Deze mobiliteit van
wevers, arbeiders en dagloners was voor Tilburgse begrippen niet extreem. In
het algemeen werd er binnen deze gemeente veel verhuisd.

(afb.11) Rietje Hultermans in de
weefkamer, 1955

(afb.12) De plattebuiskachel vormt de
as van de symmetrische
wandversiering

Zeer bijzonder is dan ook het feit dat pand 40 vanaf 1886 continuïteit in
bewoning heeft gekend. Wever Adrianus Hultermans en Elisabeth Johanna
Engel trouwden in mei 1886 en betrokken toen dit pand. Zij kregen twee
kinderen: Johannes Franciscus (1889) en Wilhelmus Cornelis Hubertus (1899).
Janus (ook wel Joaneke genoemd) werkte in 1886 niet voor de nabijgelegen
fabriek Van Dooren; waarschijnlijk heeft hij vanaf het begin geweven voor de
firma Frans Mutsaerts aan de Spoorlaan. Frans van Puijenbroek herinnert zich
dat Janus door Betje erg kort werd gehouden. Janus had thuis niet veel in te
brengen. Hij had echter een ander soort invloed want naar verluid kon hij
'overlezen', dat wil zeggen iemand van de pijn van bijvoorbeeld een verstuikte
voet afhelpen door zijn hand erop te leggen en iets voor zich uit te prevelen.
De twee kinderen gingen met twaalfjaar het huis uit. Waarschijnlijk zijn ze
beiden opgenomen in de Congregatie der Broeders van Onze Lieve Vrouw van
Lourdes in Dongen. Deze broeders waren werkzaam in het onderwijs, in
psychiatrische instellingen en in de missie. Jan was als broeder omstreeks

1910 werkzaam als magazijnbediende in de psychiatrische inrichting
Coudewater bij Den Bosch. Hij is echter niet lang broeder gebleven: in 1917
kwam hij thuis en later is hij getrouwd. Hij werkte bij de firma Van Wezel
(textielargenturen) in de Karrenstraat. Willem was als broeder Patricius
werkzaam in De Godshuizen in Den Bosch.

(afb.13) Korvelplein an Korvelse kerk, 1892. Van dit standpunt
gezien begon de Berkdijk geheel rechts achter de rij huizen.

Een ander bijzonder facet aan dit huishouden vormt het feit dat op de schouw
boven het fornuis in de goede kamer een schilderij van Jozef Israëls
(Groningen 1824 1911 Den Haag) prijkte (zie afb. 3). Hoe het gezin aan dit
schilderij is gekomen blijft onduidelijk. Meer gebruikelijk voor de huishoudens
van arbeiders en boeren waren de reproducties die bij Betje aan weerszijden
van de plattebuis hingen. Het Angelus en De Arenlezers van Jean François
Millet (Gruchy 1814-1875 Barbizon) zijn lange tijd erg populair geweest. Het
rechter 'schilderij' van het stel eronder is een reproductie van Moederweelde
dat Israëls in 1890 had geschilderd (afb. 12).
Hultermans is gedurende zijn hele leven wever geweest. Ook zijn vrouw heeft
aan het weefgetouw gestaan. Buurvrouw Maes herinnert zich dat zij omstreeks
1930 regelmatig bij haar man, timmerman C. Maes, om afvalhout kwamen
vragen. Hiermee maakten Betje en Janus krukken waarmee zij langs de
Berkdijksestraat de gelijmde kettingdraden droogden. Na gebruik werden de
krukken niet zoals in de negentiende eeuw opgeslagen in de schuur maar
verbrand als kachelhout. Voor hun leeftijdscategorie zijn deze die hards
exemplarisch. Het thuisweven gebeurde na 1900 met name door oudere
wevers (vijftig jaar en ouder) en door ongehuwde vrouwen in de leeftijd van
twintig tot vijftig jaar. Op jonge mannen oefende het vak geen
aantrekkingskracht meer uit. Kinderen hadden weinig keuze. Zij moesten na
schooltijd helpen met weven, spoelen of met het wegbrengen van textiel naar
de fabriek en dergelijke. Van veel vrije tijd was geen sprake, maar ook niet

van zware uitbuiting. Vanaf1849 konden de kinderen van de Berkdijk een
lagere school bezoeken. Volgens het bevolkingsregister waren zij tot en met
hun veertiende jaar inderdaad op school ingeschreven, maar dit zegt natuurlijk
weinig over het daadwerkelijke schoolbezoek.
In een onderzoek naar de gezinssamenstelling constateerde Angelique
Janssens dat de mechanisatie en industrialisatie in Tilburg niet hebben geleid
tot een verandering van de extended family, het gezin waarbij een of meer
verwanten inwoonden, naar het zogenaamde 'moderne kerngezin'. Ook in het
begin van de twintigste eeuw telde Tilburg uitgebreide samenwoningspatronen.
In de huizen 40 tot en met 44 van de Berkdijksestraat was dat echter niet het
geval. Terwijl tot1890 nog regelmatig sprake was van inwoning, gebeurt dit
daarna niet meer. Toen woonden er voornamelijk jonge gezinnen die
verhuisden wanneer de kinderschaar te groot werd. Wel leefden familieleden
vaak nog bij elkaar in de buurt.
Het buurtleven in de wijk Korvel was vrij hecht en geconcentreerd rond het
Korvelplein. Het plein bood omstreeks 1900 een groot aantal voorzieningen
voor de wijk. Ten eerste stond hier een waterstaatskerk (afb. 13) met een
pastorie gevestigd in de voormalige woning van weduwe Jellinghaus. Veel
inwoners van de wijk waren lid van een broederschap. Dergelijke verenigingen
vormden voor de pastoors een belangrijk instrument voor sociale controle op
hun `kudde': de leden konden zich oefenen in godsvruchtig, deugdzaam en
letterlijk voorbeeldig gedrag om zo het geloof te verbreiden.

(afb.14) Het Korvelplein was niet altijd het toonbeeld van saamhorigheid tussen de
verschillende sociale lagen: hier vond in 195 voor de poorten van de fabriek Dooren
en Dams een omvangrijke wilde staking plaats.

Via de broederschappen kon men deelnemen aan allerlei religieuze
oefeningen, retraites en georganiseerde bedevaarten die tevens een
verantwoorde vorm van vermaak boden. Ook de nieuwe jongensschool, die de
fraters in 1869 hadden gebouwd, was in religieuze handen. Daarnaast kende

het Korvelplein ook niet-religieus getinte voorzieningen en mogelijkheden tot
contact en vermaak. Vanaf1905 liep er een tram vanaf de Heuvel via Korvel
naar Goirle en Hilvarenbeek. In 1867 was de liedertafel (een zangvereniging
voor mannen) l'Echo des Montagnes opgericht, wellicht als antwoord op de
eerbiedwaardige Liedertafel Souvenir des Montagnards. Aanvankelijk diende de
Echo als muzikale ontspanning voor elite en middenstand, maar aan het einde
van de negentiende eeuw telde het gezelschap ook minder draagkrachtige
leden die waarschijnlijk vooral actief waren in de fanfare. Beschermheer Adolf
van Dooren schonk de Echo bij gelegenheid van zijn zilveren bruiloft in 1895
een muziekkiosk. Deze kiosk op de Korvel tussen de kerk en de
fabrikantenwoning was de eerste in Tilburg waar algemeen toegankelijke
volksconcerten werden gegeven. Kort nadat Emile van Dooren in 1906
voorzitter was geworden, werd de fanfare omgevormd tot een harmonie en die
ontving in 1916 een vaandel
dat eigenhandig door Van Doorens
echtgenote was vervaardigd. Het
populariseren van goede muziek voor en
door het gewone volk was niet
belangeloos: een verzoek om subsidie
aan de gemeente motiveerde in 1897 dat
de muziekschool van de fanfare
'ongetwijfeld [zou] bijdragen om
fatsoenlijke en oppassende burgers der
stad te vormen'.
Naast deze opvoedende
vrijetijdsbesteding kende de wijk Korvel
ook een kruisbooggezelschap bij tapper
J.B. Tooten en de postduivenvereniging
(afb.15) De voorkamer van de
Berkdijksestraat 40 fungeerde als de La Grande Vitesse bij herbergier F.
goede kamer van dit huis: in
Smits. Het is achteraf nauwelijks nog
bedstede in de voorkamer was
vast te stellen in hoeverre de familie
gereserveerd voor zoon Willem die
Hultermans aan dergelijke zaken heeft
broeder was.
deelgenomen. Zij hebben nooit
postduiven gehouden, maar wel was
zoon Jan een actief lid van de harmonie. Bij de Echo bespeelde hij de
schuiftrompet.
Betje leefde niet afgezonderd, maar had als oude dame weinig contact met de
kinderen uit de buurt. Mevrouw Verhoeven heeft als buurkind bijvoorbeeld
nooit geweten dat haar overbuurvrouw getrouwd is geweest en kinderen had.
Zij kwam er alleen aan de deur met het driekoningenzingen. Als koning
verkleed klopte ze op 6 januari met twee kameraden bij de huizen in de buurt
aan, zong een driekoningen-liedje en kreeg vervolgens wat snoep of geld: van
de meeste mensen kregen ze vijf cent. Het driekoningenzingen vormde het
enige moment waarop de kinderen een blik konden werpen op het interieur
van Betje. Mevrouw Verhoeven kan zich de schone plavuizen en de mooie witte
broderiegordijnen van de bedstede nog goed herinneren: 'Alles was héél
netjes.' In dit vertrek werd nauwelijks geleefd: het fornuis werd in de periode

1920-1950 niet meer gestookt. Normaal gesproken werden de bedsteden in de
goede kamers gebruikt door het gezinshoofd, maar Betje sliep in de geut en de
chique slaapgelegenheid was gereserveerd voor zoon Willem. Dit was in NoordBrabant een vrij gebruikelijke behandeling van de zonen die priester of in dit
geval broeder waren geworden. Als huisvrouw stond Betje bekend om haar
'properheid'. Na haar dagelijkse kerkgang ging ze in de weer. 'Een stoflap in
haar hand was haar attribuut.' Betjes beloning voor het driekoningenzingen
geschiedde overigens volgens oude waarden: het buurmeisje kreeg één cent
die ze met de twee andere koningen moest delen.
Hygiëne en gezondheidszorg in Tilburg: de nieuwe presentatie
Een directe aanleiding om de plannen van het Openluchtmuseum met
betrekking tot het intern verplaatsen van de arbeidershuizen in 1998 tot
uitvoering te brengen, bestond in het verwerven van een nieuw gebouw,
namelijk het Kruisgebouw uit Wessem. Dit gebouw vormt een gaaf voorbeeld
van de vele wijkgebouwen die in 1953 en 1954 in Nederland werden gebouwd.
Een combinatie van een presentatie van de gezondheidszorg anno 1954 in het
Kruisgebouw met de nadruk op het takenpakket van de wijkverpleegkundigen
en van de chronologische ontwikkeling van hygiënisch besef en
gezondheidszorg leek vanaf het begin een aantrekkelijke aanpak. Het lag voor
de hand om deze ontwikkeling te tonen aan de hand van de Tilburgse
arbeidershuizen. Nu is het Openluchtmuseum een museum met losse, op
zichzelf staande gebouwen uit diverse regio's (parktype); boeren uit Groningen
hadden omstreeks 1890 totaal andere opvattingen over hygiëne als hun
Brabantse collega's: terwijl meer dan de helft van de Groningse boerderijen
was uitgerust met minstens één wastafel, ontbrak deze geheel in Brabantse
boerderijen. Een chronologische presentatie van hygiëne en gezondheidszorg
aan de hand van boerderijen uit diverse Nederlandse gebieden zou dan ook
weinig recht doen aan de regionale verscheidenheid.
Interessante voorbeelden van chronologische presentaties door middel van
arbeidershuizen zijn gedurende de laatste twintig jaar in het buitenland
ontwikkeld. Het Beamish, een openluchtmuseum in Groot-Brittannië, heeft
sinds 1976 een rij van zes mijnwerkershuizen die tonen hoe de wooncultuur
vanaf 1890 verandert. Een tweede voorbeeld vormen de zes mijnwerkers- en
arbeidershuisjes uit Rhyd-y-car heropgebouwd in het Nationaal Museum van
Wales. Deze bieden eveneens een chronologie van leven en wonen, vanaf
1805. Het laatste huis bevat een zeer herkenbaar interieur uit 1985 met onder
meer een grote kleurentelevisie en een goed geoutilleerde keuken. Met name
dit laatste museum bood een inspirerend voorbeeld.
In vergelijking met de presentaties in twee Engelse musea diende de
presentatie in de Tilburgse huisjes door de combinatie met de Kruiszorg in
sterkere mate in het licht te staan van de medische geschiedenis en de
geschiedenis van hygiëne en gezondheidszorg. Geheel vrij in de invulling van
de presentatie zijn we niet geweest. De Stichting Museale Presentatie
Kruisgebouw - een samenwerkingsverband van de Stichting Landelijk Beheer
Kruiswerk en het Nederlands Openluchtmuseum - die de stuwende kracht
vormde achter de presentatie van de Kruiszorg, stelde de expliciete

voorwaarde dat ook de woning van de wijkverpleegster zelf een plaats in het
museum diende te krijgen. In sommige gevallen woonde deze verpleegster in
een gedeelte van het Kruisgebouw. In Wessem is dat echter niet het geval
geweest.

(afb.16) Gezinsverzorgende Cis Bijlaard doet de was bij de familie Roosen. De
kinderen van dit gezin werden net als vele anderen in 1947 gevaccineerd als
voorzorgsmaatregel tegen de dreigende pokkenepidemie die in Luik heerste.
In 1951 zou Tilburg niettemin diverse sterfgevallen aan deze ziekte betreuren.

Omdat het Nederlands Openluchtmuseum als uitgangspunt heeft nieuwe
objecten zo precies mogelijk na te bouwen, wilden we hier geen woning
reconstrueren. Deze woning van een wijkzuster te situeren in de nabijgelegen
boerderij uit Krawinkel, zou een zeer vreemde constructie zijn geweest. In
feite boden de Tilburgse huisjes hiertoe de enige reële mogelijkheid. In een
van de huisjes diende met andere woorden aandacht te worden besteed aan
het privéleven van de wijkzuster anno 1954. De recent verschenen studies van
Rutten, Van der Heijden en Wijnen-Sponselee gaven aan op welke andere
momenten gezondheid en hygiëne in Tilburg volop ter discussie stonden. Dit
bleken ten eerste de epidemieën rond 1870 te zijn. Een tweede sleutelmoment
was de periode rond 1910 waarin zowel de hoge kindersterfte als de slechte
woonomstandigheden veel aandacht kregen. Een 'tijdstraatje' met een
presentatie van het leven in de industriestad met de nadruk op ziekte,
gezondheidszorg en hygiëne in de jaren 1870,1910 en 1954 vormt dan ook het
uitgangspunt van de presentatie.
Epidemieën
In 1866-1867 stierven er in Tilburg 43 mensen aan cholera. De epidemie
maakte vooral slachtoffers in de 'armenbuurten', waar 'men zeer zorgeloos was
in de verwijdering van excrementen'. De mestvaalten en privaten bevonden
zich vaak dicht bij het huis en de drinkwaterput waarvan het metselwerk

weinig voorstelde. Het Heike was de eerste wijk met tientallen slachtoffers,
Goirke en Korvel volgden. Het gemeentebestuur liet de mestvaalten
verwijderen en verstrekte desinfecterende middelen. Deze actie werd echter
niet gecontinueerd: een mestvaalt achter het huis bleef gebruikelijk tot in de
jaren dertig van onze eeuw. Naar aanleiding van deze epidemie maakte men
een bescheiden begin met de aanleg van riolering en waterleiding. De cholera
heeft bij de burgerij in Tilburg bepaald niet geleid tot een paniekerige en
massale overstap van de pomp naar de kraan. Tot in de jaren twintig
gebruikten velen nog pompen putwater. De tyfuspatiënten van 1918 hadden
hun ziekte waarschijnlijk aan dit feit te danken.
Ernstiger dan de cholera was de pokkenepidemie die in februari 1871 inzette.
Deze eiste talrijke slachtoffers, vooral kinderen. Mogelijkerwijs zijn ook de
kinderen van wever Theodorus Horvers, Laurentius Mutsaers van huis 42 en
Wilhelmina van Gestel van huis 44 aan de pokken overleden. Zij allen
bezweken in de periode dat de pokken heersten: de helft van het aantal
overledenen in deze periode was met pokken besmet. De sterftegevallen in de
huizen 40 tot en met 44 van een paar jaar later een kind van Jan Baptist
Tooten en een van Willem Mallens in 1876 en beide kinderen van wever
Adriaan Smulders in 1877 hebben waarschijnlijk andere oorzaken gehad. Net
als bij de cholera vielen de meeste slachtoffers in de wijken Het Heike en
Goirke; Korvel nam op enige afstand de derde plaats in. De pokken waren in
vergelijking met cholera eigenlijk minder besmettelijk en normaal gesproken
ook minder dodelijk. Alleen wanneer iemand langdurig in de directe nabijheid
van een zieke verkeerde of bijvoorbeeld in aanraking kwam met diens kleding
en beddengoed, werd besmetting een reëel risico. Wanneer de patiënt geheel
bedekt was met bulten bedroeg zijn overlevingskans minder dan 40%. Mensen
die deze ziekte overleefden droegen overigens hun leven lang grote littekens
op de huid. Bovendien werd men door de pokkeninfectie vatbaar voor longen
gewrichtsontsteking. Sommige patiënten werden blind.
Omstreeks 1870 hadden de provincies Utrecht, Noord-Holland en ZuidHolland het ergst te lijden, maar in Den Bosch, Tilburg en Breda was de
pokkensterfte nauwelijks minder. De gemeente Tilburg nam diverse
maatregelen. Muzikanten, liedjeszangers, kramers en venters waren op
kritieke momenten niet welkom in de stad. Van meer gezond verstand
getuigde de oproep in 1873 van de gezondheidscommissie om zich te
vaccineren. Diverse artsen deden dit gratis in scholen, fabrieken en
werkplaatsen. Vooral kinderen, de meest kwetsbare categorie wat pokken
betreft, werden toen ingeënt. Kennelijk werd er veel ruchtbaarheid gegeven
aan de vaccinatie-acties, want volgens de lijsten die van enkele scholen
werden bijgehouden, werden er meteen ook jongere broertjes en zusjes (soms
baby's) ingeënt. Om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan werd alles
waar de pokkenpatiënten mee in aanraking waren gekomen, zoals kleren en
beddengoed, onteigend en verbrand. De zorg voor pokkenpatiënten kwam
neer op familieleden en religieuzen. De Zusters van Liefde van het Sint
Elisabeth Gasthuis verpleegden veel lijders aan besmettelijke zieken. In 1877
werd zuster Febrona, die toen vijfentwintig jaar overste was, geroemd
vanwege het verplegen van vierhonderd pokkenpatiënten, tachtig

choleralijders en 'een grote menigte' tyfuslijders. Het totaal aantal zieken moet
veel hoger zijn geweest want velen wilden niet naar het gasthuis omdat dat
werd gezien als het laatste station voor het graf. Een groot deel van de
patiënten bleef liever thuis.
Was men door een gebrek aan hygiënisch besef kwetsbaar voor epidemieën,
met de huisvesting in het algemeen was het niet slecht gesteld. De Tilburgse
wooncultuur was aan het einde van de negentiende eeuw vergeleken met die
van andere Nederlandse steden relatief gunstig. De panden hadden doorgaans
lange achtertuinen die ruimte boden voor een bleekveldje, een moestuin en
het houden van een geit en/of varken en eventueel wat kippen. De woningen
bevatten behalve de werkruimte doorgaans een geut (spoelkeuken) en
eventueel een goede kamer. Om te weten te komen hoe woningen in 1870
waren ingericht kan men in het algemeen boedellijsten gebruiken, dat wil
zeggen lijsten die door een notaris werden opgemaakt bijvoorbeeld wanneer
een van beide ouders was gestorven en er minderjarige kinderen achterbleven.
De algemene ervaring is dat er weinig boedels zijn opgemaakt van
arbeidersgezinnen en helaas vormt Tilburg hierin geen uitzondering. Wel is er
in 1868 een mooie inventaris gemaakt toen weduwnaar Augustinus de Laat en
weduwe Johanna Catharina van Baast hertrouwden. Beiden waren wevers en
bezaten twee getouwen en een paar spoelwielen. Op zolder lagen
kaardebollen. De droogkrukken waarmee de ketting na het verstevigen kon
drogen stonden in de schop (schuur). Beiden hadden een kachel in de
weefkamer. Dit kan een plattebuis zijn geweest. Het stoken van een open vuur
in een weefvertrek was erg gevaarlijk in verband met de brandbaarheid van de
materialen. In veel oude weverswoningen was de werkruimte om die reden
onverwarmd. Wanneer men de luxe van een kachel kende, stond deze
doorgaans in de weefkamer. Een kachel was weliswaar een bescherming, maar
natuurlijk geen garantie tegen brand. In februari 1878 vernielde een vuur de
weefkamer van Hendrik Verhoeven in de wijk Korvel. De rest van het huis
bleef behouden. Alles was tegen brand verzekerd.
Kindersterfte
In het begin van de twintigste eeuw stierven er veel kinderen in Tilburg. Het
sterftecijfer bij de leeftijdscategorie tot en met één jaar was voor heel NoordBrabant overigens hoog in vergelijking met de rest van Nederland. Slechte
voeding vormde de belangrijkste oorzaak. Moeders gaven hun zuigelingen
nauwelijks nog de borst, deels uit gêne (de geestelijkheid was al te succesvol
geweest in het kweken van schaamte) en misschien ook uit gemakzucht. Het
was gebruikelijk om baby's zoet te houden door continu een fles melk in de
wieg te leggen voorzien van een gummi slang en speen. De lange slang kon
niet efficiënt gereinigd worden en de fles werd zelden uitgekookt. Het feit dat
de melk in de wieg warm bleef, bevorderde de kwaliteit van het voedsel
natuurlijk ook niet. De koemelk werd in Tilburg overigens vaak aangelengd. Bij
de controles vanaf 1906 trof men in maar liefst 75% van de monsters
verontreinigingen aan. Verder bracht het kraambed grote risico's met zich
mee: in de periode van 1906 tot 1910 was er bij éénderde van de bevallingen
in Tilburg geen deskundige begeleiding aanwezig. De overheid probeerde
verbetering te brengen in deze situatie. In 1904 gaf men een soort

'catechismus' uit waarin het geven van borstvoeding sterk werd aangeprezen.
Men wees er tevens op dat geitenmelk niet geschikt was als vervangende
kunstmatige voeding. En de leveranciers van slechte melk werden met naam
en toenaam in de krant vermeld. Omstreeks 1920 zou het kindersterftecijfer in
Tilburg sterk afnemen terwijl het aantal geboorten vanaf 1910 toenam. De
Tilburgse bevolking groeide explosief.

(afb.17) Het keukengerei in de geut
van Betje Hullermans. Onder het
tafeltje bevindt zich de waterkraan.

(afb.18) Amateurfotograaf en koster
Tinus Swinkels maakte in 1931 een
post-mortemportret van de tweeling
Leonardus en Petrus Johannes
Migchels in Aarle-Rixel

Uit het onderzoek van Van der Heijden blijkt dat de huisvesting en de
watervoorziening minder invloed hadden op het sterftecijfer dan men zou
aannemen. In 1910 hadden slechts 4.496 Tilburgse woningen een
waterleidingaansluiting. De helft van het aantal aansluitingen gold de huizen
van rijkere particuliere verbruikers. De meeste huurders kregen vrij laat een
kraan in huis omdat de huiseigenaren hoge kosten vreesden. Op de Korvel kon
pastoor W.H. van Besouwen (pastoor van de Korvelse kerk van 1903 tot 1911)
in 1904 in de pastorie als eerste genieten van stromend water uit de kraan. In
de twee jaar daarna volgde de fabrikantenelite aan dit plein. Bakker van
Heeswijk liet in april 1913 zijn huizen in de Berkdijksestraat - hij had hier toen
in totaal zeventien panden - van stromend water voorzien (afb.17). Dit is
weliswaar heel wat later in vergelijking met de Korvel, maar Van Heeswijks
huurders waren de eersten in de Berkdijksestraat met waterleiding. Net als de
meeste andere arbeiders kregen ze slechts één kraan in huis, ongeveer vijftig,
zestig cm boven de vloer in plaats van boven een gootsteen. Door het gebruik
van slechts één kraan (op deze hoogte) viel men met een klein huis namelijk
in de goedkope verbruikstarieven. Het rioleringsstelsel ontwikkelde zich minder
snel: omstreeks 1910 waren privaten en beertonnen nog algemeen in gebruik.
In de jaren dertig zouden ze verdwijnen, evenals de mestvaalten. De huizen

aan de Berkdijksestraat 40 tot en met 44 hebben overigens nog in 1955
privaten gehad in de schuur achter het huis, maar dit waren uitzonderingen.
Wanneer de huizen in de Berkdijksestraat van andere nutsvoorzieningen
zoals gas en elektriciteit zijn voorzien, is niet met zekerheid vast te stellen. De
gegevens in de archieven van de Gas- en Electriciteitsfabrieken zijn te weinig
specifiek. Afgaande op de foto's van huis 40 in de Berkdijksestraat kunnen we
opperen dat dit huis omstreeks 1910 wellicht al gaslicht heeft gehad. Het gas
heeft in Tilburg in ieder geval een vrij lange 'incubatieperiode' gekend.
Aanvankelijk hadden alleen de rijke(re) gezinnen een aansluiting. Vanaf1896
werd het gas populair door de introductie van muntmeters. Door een soe, een
muntstuk van 2,5 cent, in de 'soewenmeter' te steken had men een tijdje
helder licht.
Met betrekking tot het overlijden van kinderen bestond in oostelijk NoordBrabant een typisch gebruik, namelijk het 'pelen'. Buurkinderen mochten hun
overleden kameraadje in zijn kist met wat (kunst)bloemen versieren. Soms liet
men een fotograaf komen om het kind op plaat vast te leggen. De befaamde
amateurfotograaf Tinus Swinkels (1873-1962), bijvoorbeeld, heeft in zijn
woonplaats Lieshout en omgeving een zestal post-mortemportretten gemaakt.
Het betrof zonder uitzondering kinderen. De meesten van hen zal hij in eerste
instantie hebben gezien in zijn hoedanigheid van koster. Dit zal het geval zijn
geweest met de foto die hij in1911 in Aarle-Rixtel maakte van de tweeling
Leonardus en Petrus Johannes Migchels, geboren op 14 februari 1911 en
overleden op 16 en 18 februari. Aarle-Rixtel vormde wel een andere gemeente,
maar de boerderij 'Het Barriertje' van Johannes Franciscus Migchels en
Wilhelmina van de Ven lag op de grens met Lieshout en behoorde tot de
parochie Lieshout. De kinderen hadden niet alleen bloemenkransen op hun
hoofd, maar ook bloemen in hun handen, medailles om hun hals en bidprentjes
op hun buik (afb. 18). De foto is al aangrijpend, maar uit de archieven blijkt dat
het echtpaar al meer kinderen had verloren en nog zou verliezen, onder meer
een andere tweeling. Geen van deze kinderen werd ouder dan twee jaar.
Ook in Tilburg en omstreken zijn post-mortemportretten gemaakt. In
december 1897 stierf de anderhalf jaar oude Jacoba Maria Catharina
Vermeulen, het oudste dochtertje van de Tilburgse landbouwer Johannes
Vermeulen en Francisca Smeijers aan de Berkdijksestraat. Zij is echter niet in
Tilburg maar in Berkel overleden, de geboorteplaats van haar moeder. Het is
niet ondenkbaar dat deze haar zieke dochter ter genezing naar haar familie en
oude, vertrouwde omgeving heeft gebracht. Een tweede geval betreft
Franciscus Alphonsus Mallens, die in Hilvarenbeek in januari 1913 twee dagen
na zijn geboorte overleed. Hij was een zoon van zadelmaker Petrus Franciscus.
Het laatste voorbeeld vormt de foto die Adriaan van Beurden in 1897 maakte
van Frits Pieter Frans Hendrik van Dooren (23 november 1896 -18 mei 1897).
Frits was het jongste kind van Franois van Dooren (1860-1950), vennoot in de
wollenstoffenfabriek Pieter van Dooren. Het portret toont duidelijk dat het kind
op professionele wijze is versierd: van 'pelen' door de buurkinderen is hier
geen sprake geweest. Anno 1998 staan we ver af van een dergelijke omgang
met de dood, zeker wanneer het kinderen betreft. Omstreeks 1910 was het

echter een gebruikelijke manier om het verdriet over de dood van een kind
vorm te geven.

(afb.19) Ria Patty maakte een getrouwe kopie van een ‘busselke’ dat in Tilburg tot
omstreeks 1930 voor sterfhuizen werd geplaatst. Het origineel behoort tot de collectie
van het gemeentearchief Tilburg.

Een ander gebruik bij sterfhuizen in Tilburg was het plaatsen van een
zogenaamd busselke of wepke (afb. 19). Dit tonnetje met de aansporing 'Bid
voor mij' maakte elke voorbijganger duidelijk dat hier iemand was overleden.
De kleur van het lint aan het busselke gaf bovendien de leeftijd en eventueel
het geslacht van de overledene aan: voor een zuigeling gebruikte men een wit
lint. Dergelijke tonnetjes werden verzorgd door het Elisabeth Gasthuis: men
betaalde voor het afleggen van een overledene en de huur van het tonnetje
was bij de prijs inbegrepen. In 1894 hadden enkele medici aangedrongen om
dit gebruik af te schaffen, maar de regenten gaven niet toe. Verberne en
Schlichting, redacteuren van het gedenkboek ter gelegenheid van het 125-jarig
bestaan van het Elisabeth Gasthuis, vermoedden dat de regenten op dit punt
weerstand boden tegen de vernieuwingsdrang die de Tilburgse medici toen
tentoonspreidden. Het busselke zou pas in de jaren twintig langzaam maar
zeker uit de samenleving verdwijnen. Bij een boerderij in de Berkdijksestraat
heeft er in het begin van de jaren dertig nog een gestaan. Dit vormt een van
de aspecten waarin Tilburg nog lang een gemeenschap met dorpse gewoonten
is gebleven. In Diessen, vlakbij Tilburg, en andere dorpen in de driehoek
Tilburg, Den Bosch en Eindhoven stonden deze busselkes overigens incidenteel
nog in de jaren vijftig en zestig bij sterfhuizen.
Hoewel de gezondheidszorg ten aanzien van zuigelingen nog heel wat
stappen te zetten had, werd er in het begin van de twintigste eeuw via de
bestrijding van tuberculose wel vooruitgang geboekt op het gebied van
hygiëne. Tot omstreeks 1900 waren de zakdoek en de kwispedoor in
arbeidersgezinnen onbekend. Men 'snoot' zijn neus door een neusgat met een

vinger dicht te drukken en hard door het andere neusgat te blazen. Tbcpatiënten hoestten nog al eens fluim op en ook dat kwam op de plavuizen
terecht. Het maakte niets uit dat snot en fluim op de plavuizen belandden,
want daarop lag voor dat doel een laagje zand dat alles absorbeerde en
meermalen per week werd vervangen. Men wist echter niet dat door het vegen
van het zand tbc-bacillen werden verspreid. Op deze wijze moeten velen
besmet zijn geraakt. De anti-tuberculosecampagne propageerde dan ook het
gebruik van een zakdoek en van een spuwbak. In deze tijd werden de
kwispedoors gemeengoed. Daarnaast adviseerde men de huisvrouwen het bord
en bestek van de tbc-patiënt als laatste te spoelen want ook dat voorkwam
besmetting.

(afb.20) Tekening van ‘Typische Tilburgse arbeiderswoningen’ van de hand van
timmerman en aannemer Cees Maes. Boven de aanbouw van een van de huizen is het
invliegraam van het duivenhok te zien.

Het houden van postduiven op de zolder boven de kamer of de keuken
leverde eveneens problemen met de gezondheid op. Zolders vormden in de
eerste decennia van de twintigste eeuw de meest gebruikelijke plaats voor de
hokken van duiven (afb. 20 en 21). Later zou men van afvalhout aparte hokken
bouwen in de tuin. Het grootste probleem ten aanzien van de hygiëne vormde
het feit dat de diertjes bij het uitklappen van de vleugels grote wolken van wit
huidmateriaal verspreidden. Dit dwarrelde door de houten zoldering heen en
het werd ook verspreid naar de eventuele kinderslaapkamer op zolder. Vele
Tilburgers zijn in de loop van de tijd fanatieke duivenmelkers geweest en
vaders wil was - toen nog - wet. De sport ontstond in Tilburg omstreeks 1875,
ongeveer tien jaar nadat de stad door diverse spoorlijnen was ontsloten
(afb. 22). De duiven werden per trein vervoerd en elders door stationschefs
losgelaten. De eigenaren van de snelste vogels konden rekenen op een
vermelding in de Tilburgsche Courant: tapper Louis Broeckx, de mechanicien
en latere fabrikant in stoomwerktuigen Jean Baptiste Unger, Hendrikus Brands,
een zoon uit de wollenstoffenfabriek W. Brands en zonen hadden bijvoorbeeld
winnende duiven van de vlucht vanuit St. Denis op 8 juni 1879. In 1882

sleepten de bakkers Jan en Hendrik Tooten diverse prijzen in de wacht bij een
kampvlucht georganiseerd door Voyage Aérien.

(afb.21) Link een doorsnede van een duivenhok op de zolder van huis 42 met
invliegraam, zitjes en broedhokken. Door de scharnierende kleppen kunnen de duiven
wel naar binnen maar niet naar buiten vliegen. Het hok werd geconstrueerd volgens
gegevens van J. Esman.

De populariteit van deze sport nam in de twintigste eeuw sterk toe. In 1903
was de eerste vogelruilmarkt een groot succes en in 1908 bestond er een
Tilburgse Bond van Duivensportverenigingen. Van een sport waarin
aanvankelijk de gegoede middenstand en subelite deelnam, ontwikkelde de
postduif zich in de twintigste eeuw steeds meer tot het renpaard van de
gewone man. De Tilburgse arbeiders waren hierin bepaald niet uniek. Ook in
Amsterdam, in de mijnstreek in Zuid-Limburg en in dorpen met een
omvangrijke industriële beroepsbevolking zoals Reusel waren deze vogels
uiterst populair. In het buitenland was dat eveneens het geval en een
gereconstrueerd duivenhok van omstreeks 1925 prijkt bijvoorbeeld in het
National Museum van Wales. De populariteit van duiven bij mijnwerkers heeft
men wel verklaard als het zoeken van compensatie in de natuur voor het
ondergrondse werk. De arbeiders in het algemeen hebben de vogels wellicht
eerder als lotgenoten gezien: voor zowel duiven als arbeiders gold de prikklok.
De uitbouw van de jongere arbeidershuizen (zie afb. 9 en 20) met daarin de
keuken werd in Tilburg overigens het ‘zaadbekske' genoemd. Daarnaast boden
een paar winnende duiven de mogelijkheid om uit de anonimiteit van het
arbeidersbestaan te treden en bovendien wat extra geld te verdienen. Sinds
enkele decennia heeft deze sport erg aan populariteit ingeboet. De jongere
generaties echtgenotes konden weinig begrip opbrengen voor de vele vrijetijd
die manlief in deze vogels stak.

(afb. 23) Kraamverzorging vormde een onderdeel van de opleiding tot
wijkverpleegster. Hier brengt Cor van Gils onder toezicht van een arts een
navelstrengpleister aan.

De wijkzuster
De grote omvang van de zuigelingensterfte vormde een belangrijk motief
voor de oprichting van de R.K. Wijkverpleging het Wit-Gele Kruis in Tilburg in
1919. Hierdoor nam de invloed van de medische stand toe. In dezelfde periode
verminderde de sterfte van zuigelingen jonger dan een maand, maar een
oorzakelijk verband ontbrak. Pas aan het einde van de jaren twintig zou het
gewoonte worden om een arts te roepen bij het ziekbed van een baby. Het
inroepen van de diensten van het Wit-Gele Kruis liet zelfs nog langer op zich
wachten. Hoewel kort na 1919 ook een consultatiebureau was opgericht,
maakte in 1930 slechts een kwart van de moeders met baby's gebruik van de
wijkkraamverpleging en slechts 40% ging naar het consultatiebureau. Dit komt
overeen met hetgeen de geïnterviewden meldden: mevrouw Maes heeft voor
de Tweede Wereldoorlog nauwelijks wijkverpleegsters in de Berkdijksestraat
gezien en ook F. van Puijenbroek kan zich geen wijk of kraamverpleegster in
Korvel herinneren. Na de bevalling werd de kraamvrouw veelal geassisteerd
door buurvrouwen en familieleden. Zij gaven op grond van hun eigen
ervaringen allerlei adviezen. Wanneer een baby vaak huilde, gingen veel
moeders dan ook over tot het geven van kunstmatige voeding hoewel dat
zoals we eerder zagen risico's met zich meebracht.
Om de doelgroep effectiever te beïnvloeden begon het Wit-Gele Kruis in de
jaren dertig moederschapscursussen te organiseren waarin voorlichting
gegeven werd op het gebied van de kraamzorg volgens de laatste stand van
zaken. De cursussen waren overigens niet alleen bedoeld voor aanstaande
moeders, maar ook voor vrouwen in de leeftijdscategorie vanaf 23 jaar in het
algemeen en voor vrouwen die als propagandisten zouden kunnen optreden in
hun omgeving. In 1934 maakte mevrouw van Riel aantekeningen tijdens de

cursus toen zij zwanger was van haar negende kind. In een mooi handschrift
noteerde ze allerlei wetenswaardigheden over bijvoorbeeld borstvoeding.
Andere adviezen behelsden het niet al te dik inpakken van het kind, het
wassen van de baby in een kuipje dat alleen hiertoe werd gebruikt, het
regelmatig verschonen van de luiers, het beschermen van de baby tegen de
hete kruik door deze in een kous te stoppen, maar ook het gereedmaken van
het kraambed, enzovoort. In hoeverre een en ander nieuw was voor de
'aankomende' moeder is helaas niet bekend.

(afb.24) Bertje Eijgenraam ontvangt van mgr. onder het toeziend oog van deken Van
Oort een pauselijke onderscheiding voor haar werk in de Koningswei, 1957. De
geestelijkheid had inderdaad een reden om dankbaar te zijn. De maatschappelijk
werkster had met succes bij de inwoners aangedrongen op regelmatig kerkbezoek.

Tot 1954 waren veel religieuzen actief in de wijkzorg. Tilburg kende de
Franciscanessen van de Heilige Familie in het zuiden van de stad en de Zusters
van Liefde in het noorden. In 1954 moesten de wijkverpleegkundigen voortaan
in het bezit zijn van een diploma. Vele religieuzen hebben de wijkzorg toen
opgegeven en maakten plaats voor leken. Deze overgang verliep niet
gemakkelijk. Cor van Gils kreeg in januari 1954 bijvoorbeeld als kersverse
leken-wijkverzorgster in Berkel-Enschot te maken met een wantrouwende
houding van de zijde van het bestuur van de lokale afdeling van het Wit-Gele
Kruis. Van een inwerkperiode was overigens geen sprake. De zuster in BerkelEnschot was al niet meer aanwezig en toen Van Gils 1 januari 1955 om 7.00
uur in Tilburg begon te werken, ging de zuster na een half uur naar de kerk en
vervolgens ontbijten. De overgang werd nog bemoeilijkt doordat de zusters
weinig administratie nalieten: alleen een lijst met namen en adressen van
personen die door de zuster werden bezocht. In hun opleiding waren de
verpleegsters al gewaarschuwd dat een en ander waarschijnlijk niet zonder
moeilijkheden zou verlopen en de wijkverpleegsters deden later ook wel eens
een beroep op hun voormalige leermeesters. Ook diverse huisartsen moesten

erg wennen aan de nieuwe wijkverpleegsters. Voor particulier verzekerden
deden zij dikwijls meer dan strikt nodig was een beroep op de
wijkverpleegsters. Een ander punt van discussie vormde het feit dat sommige
huisartsen de wijkzusters voorschreven wat ze moesten doen, maar geen
mededelingen deden over de status van de patiënt. Wanneer de verpleegsters
vervolgens niet begrepen waarom de voorgeschreven behandelmethode nodig
was, dan moesten ze zelf achter de informatie aangaan.
In het algemeen was de hygiëne in de arbeidershuizen bepaald niet slecht. In
sommige wijken stonden de vrouwen 's zomers om 5.00 uur op en dan werd
het hele huis inclusief het koperen huisraad stevig gepoetst en de was gedaan.
Om 10.00 uur was het huis aan kant en dan gingen ze met mooi weer voor het
huis koffie drinken en buurten. De was werd toen nog veel met het wasbord
gedaan. Wanneer het slecht weer was, moest de was binnen worden
opgehangen. Toos Rozen-van Gils maakte het in de jaren zestig nog vaak mee
dat ze door al die was amper door zo'n huisje kon lopen. Met de
nutsvoorzieningen was het daarentegen matig gesteld. Veel arbeiderswoningen
in de wijk het Heike hadden nog steeds maar één waterkraan. Dit gold echter
eveneens voor de nieuwbouw in de buurt van de Gasthuisring. Deze nieuwe
arbeiderswoningen waren weliswaar voorzien van een ingebouwde douchecel,
maar die werd niet automatisch op de waterleiding aangesloten. Dat moesten
de arbeiders zelf laten doen.
Kleurrijke herinneringen koesteren Cor van Gils en Toos Rozen-van Gils aan
de slechtere wijken. Koningswei spande in de jaren vijftig de kroon. Deze wijk
met arbeidershuizen van omstreeks 1870 gleed in de twintigste eeuw af naar
onmaatschappelijkheid en kreeg als eerste een maatschappelijk werkster
toegewezen, namelijk Bertje Eijgenraam (afb.24). Zij probeerde de situatie te
verbeteren door huisbezoek, jeugdwerk en vrouwelijk groepswerk. Eijgenraam
was niet gediplomeerd maar ze had een duidelijke affiniteit met dit werk en
bovendien had zij goede contacten met dames uit de fabrikantenkringen die
aan liefdadigheid deden via de Sint Elisabethvereniging (afb. 25). Deze dames
maakten in de jaren vijftig uit de textielrestanten van diverse fabrieken kleding
voor arme kinderen, maar realiseerden zich niet dat zij de kinderen met deze
goed bedoelde actie stigmatiseerden. Bovendien bestond er meer behoefte aan
ondergoed en lakens dan aan bovenkleding. Uiteindelijk werd de armenzorg in
natura omgezet in financiële bijdragen. Eijgenraam nam de taak op zich om af
en toe met een van de behoeftige moeders wat te gaan winkelen.
Het groepswerk aan moeders behelsde avondcursussen op huishoudelijk en
pedagogisch gebied die door het Wit-Gele Kruis werden gegeven? Cor van Gils
gaf bijvoorbeeld voorlichting op het gebied van verantwoorde voeding. Door
prijzen met elkaar te vergelijken werd duidelijk gemaakt dat een goede
maaltijd met wat vis, vlees of eieren en seizoensgroenten niet duurder hoefde
te zijn dan de gangbare maaltijden van wit brood met suiker. De huizen
hadden overigens geen aparte keuken. In de woonkamer bevond zich op een
willekeurige plaats een waterkraan met een emmer eronder. De muur was
altijd nat. Het aanrecht bevond zich weer ergens anders in het vertrek.

(afb. 25) Het bestuur van de Sint Elizabethvereniging 1954
bij het 125-jarig jubileum van de vereniging.

De hygiëne was in deze wijk in het algemeen minder goed: de afwas bleef
vaak torenhoog staan en de handdoeken werden nauwelijks verschoond. Cor
van Gils kon soms verbetering bereiken door te beloven dat ze koffie zou
drinken wanneer een en ander opgeruimd was. De wijkverpleegsters kwamen
normaal nooit op de zolders: wanneer iemand ziek was, werd er een bed
klaargemaakt op de begane grond. Alleen in Koningswei is Van Gils diverse
keren boven geweest. Hier constateerde een groep artsen en verpleegkundigen
dat de woonomstandigheden te slecht waren: de zolders waren open en de
pannendaken waren niet van stro voorzien. Bij sneeuwbuien lag de sneeuw op
zolder. Het was dus geen wonder dat de mensen vaak ziek en verkouden
waren. De wijk lag bovendien laag en had snel last van overstromingen. Er
werden hoge drempels gemetseld voor de voordeuren, maar dat vormde
natuurlijk geen afdoende oplossing want zo kon het water ook moeilijk naar
buiten. Ook de afvoerputjes liepen bij slecht weer over zodat er veel viezigheid
in huis kwam. Dat was een ontzetting gewoon. Uiteindelijk besloot de
gemeente op advies van de groep artsen en verpleegkundigen de hele
woonwijk te slopen. Dit gebeurde toen C.J.G. Becht, bijgenaamd Cees de
Sloper, burgemeester was (1957-1975), maar het plan dateerde voor een
belangrijk deel van zijn voorganger E.H.J. baron van Voorst tot Voorst, zoals
overigens de meeste andere afbraak en nieuwbouwprojecten die Becht tot
uitvoering heeft gebracht.
Het derde huis in onze presentatie geeft geen indruk van een verlopen
arbeiderswoning (de Berkdijksestraat was overigens heilig vergeleken met
Koningswei), maar van het huishouden van een wijkverpleegster. Dit is een
belangrijk verschil en het brengt diverse moeilijkheden met zich mee: meisjes
uit diverse milieus kozen voor dit vak en wanneer ze in Tilburg werkzaam
waren bleven ze veelal thuis wonen. De kans dat een van hen zelfstandig

woonde in een arbeiderswoning is daardoor heel klein. Wel bracht het werk
allerlei innovaties in het huishouden met zich mee en dat verdient enige
aandacht. De thuis wonende Cor van Gils moest, toen ze wijkverpleegster
werd, oproepbaar zijn. Om die reden kwam er een telefoon in huis. Erg vaak
werden de wijkverpleegsters 's avonds overigens niet opgebeld: voor de
patiënten was alleen al het feit dat ze een wijkverzorgster konden bellen een
grote geruststelling. Ook in de transportmiddelen gingen de wijkzusters met
hun tijd mee: zo snel mogelijk werd er een brommer (een `Vap' of Solex) of
later een auto gekocht. Omdat de wijkverpleegsters in de jaren vijftig nog vaak
thuis woonden, reflecteren hun woonomstandigheden niet in eerste instantie
hún opvattingen ten aanzien van huishoudelijke innovaties maar die van hun
ouders. De vader van Toos Rozen-van Gils, die wever was van beroep,
stimuleerde zijn vrouw in het aanschaffen van huishoudelijke apparaten zoals
een wasmachine. Wanneer een dergelijk apparaat eenmaal was gekocht, deed
men er lang mee. Een en ander stond net als bij de meeste andere
arbeiderswoningen in de schop. De kleine keukentjes werden doorgaans pas
laat in de jaren zestig vergroot.
De wijkverpleegsters hadden ongeregelde diensten en veel avondwerk;
zodoende bleef er weinig tijd over voor hobby's. Cor van Gils ging wel elke
ochtend voor het werk zwemmen. Daarnaast maakte ze in de jaren vijftig
diverse reizen naar kunststeden zoals Parijs, Wenen en Rome. Het feit dat zij
door haar vader die bij de spoorwegen werkte aan vrijkaartjes kon komen,
heeft het reizen erg bevorderd. Bovendien kon haar vader haar exact uitleggen
waar ze eventueel moest overstappen. Toos Rozen-van Gils zong in een koor.
Beiden lazen veel boeken en waren geabonneerd op de Volkskrant en
Openbaar Kunstbezit. Zelf maakten ze geen kleding, maar soms raderden ze
een leuk patroon uit en lieten ze hun moeder of tante een jurk maken. Verder
deden ze veel aan handwerken en ‘frutten'.

(afb.26) De voorgevels van de huizen situ, 1955

Conclusie
De thematisch-chronologische rode draad die ten grondslag ligt aan de
nieuwe presentatie van de drie Tilburgse arbeidershuizen, heeft zowel voorals
nadelen. Hygiëne en gezondheidszorg komen als thema op gespannen voet te
staan met de specifieke geschiedenis van de gebouwen. Dit is niet alleen het
geval met de hybride constructie van het derde huis waar de opdracht luidde
om een interieur van een wijkverpleegster te reconstrueren: feitelijk waren zij
juist betrokken bij de besluiten tot afbraak van veel arbeidershuizen. Het
speelt ook in de twee andere huizen. In 1910 was er in het tweede huis geen
sprake van kindersterfte. En omstreeks 1870 hebben wel het tweede en derde
huis sterfgevallen gekend tijdens de pokkenepidemie, maar niet het eerste. De
thematische benadering van de geschiedenis van Tilburgse wevers en
arbeidershuizen doet de realiteit van deze specifieke exemplaren met andere
woorden enigszins geweld aan. Wanneer we strikt zouden vasthouden aan de
realiteit van (een thema aan de hand van) één specifiek huishouden, vormt de
beschikbaarheid van de laatste bewoners een vereiste. Verder is het jammer
dat de geschiedenis van de familie Hultermans-Engel met haar diverse unieke
aspecten nauwelijks aan de orde kan komen omdat er is gekozen voor een
vroeger tijdstip. In feite tonen we de hygiëne in het eerste huis op een niveau
waarvoor Betje Hultermans haar neus zou hebben opgetrokken. Intussen heeft
de informatie over de bewoners geholpen bij de praktische inrichting van de
huizen en dan vooral met betrekking tot de locatie van meubilair en prenten.
Ook hierbij gelden beperkingen: er hangt bijvoorbeeld geen echt schilderij van
Jozef Israëls. Desalniettemin bieden de chronologie en het thema hygiëne en
gezondheidszorg nieuwe mogelijkheden voor de presentatie: er kan zij het met
concessies een ontwikkeling geschetst worden, de relatie tussen slechte
hygiëne en besmettelijke ziekten komt aan de orde en specifieke problemen
zoals hoge kindersterfte en de omgang met het sterven van een kind krijgen
gestalte. Door thematische benaderingen kunnen er in het buitenmuseum
meer in het algemeen zaken worden getoond die traditioneel niet tot de
zogenaamde 'materiële' cultuur worden gerekend. Graag zouden we de drie
huizen nog willen completeren met het vierde pand, naar voorbeeld van de
Berkdijksestraat 46, dat voorzien was van een `zaadbekske'. Idealiter kan hier
een huishouden van na de renovatie, dus omstreeks 1975, gestalte krijgen.
Met betrekking tot de bewoning biedt het twee alternatieven: ofwel een
huishouden van een voormalige textielarbeider, ofwel dat van een jong
alternatief stel. De ontwikkeling van de hygiëne in arbeidersbuurten tenslotte
kan deels worden toegeschreven aan medici, religieuzen en wijkverpleegsters.
Zij vormden niet alleen een belangrijke toeverlaat voor patiënten en
familieleden, maar zij stuurden tevens aan op betere hygiëne in de
huishoudens. Vooral de gezinnen die in vergelijking met de moderne eisen ten
aanzien van verantwoord wonen achterbleven werden intensief begeleid.
Daarnaast zal echter ook de deelname aan verantwoorde vormen van
vrijetijdsbesteding zoals een muziekgezelschap in de dagelijkse praktijk een
niet te overschatten beschavende uitwerking hebben gehad op het gedrag van
mensen. Het liedje waarvan een strofe werd geciteerd in de titel moet dan ook
beschouwd worden als de visie op een minderheid die de stap van het
thuisweven naar fabrieksarbeid in de twintigste eeuw niet wilde maken. Hun

ouderwetse levenswijze gaf aanleiding tot spot. Het lied geeft tevens aan dat
bepaalde vormen van hygiëne en wooncultuur niet langer acceptabel waren.
Bijlage 1
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Bewoners van de Berkdijksestraat 40 tot en met 50 van 1860 tot 1910 (voor
zover bekend)
Huis 40
1860 – 1870
- Cornelis van Asten (Tilburg 1806), wever Adriana Kroelen (Tilburg 1806) /
tien kinderen: Johannes Cornelis (1830), Johannes Servaas (1833), Adriaan
(1837), Wilhelmus (1840), Norbertus (1842), Martinus (1848), Johanna
(1834), Isabella (1834), Franciscus Cornelis (1850) en Hendrik (1852)
- 1870 – 1886
Jan Baptist de Beer (Tilburg 1802-1879), dagloner/ Johanna Heerkens
(Tilburg 1804-1875) / twee zonen: dagloner Peter (1843) en wever
Franciscus (1847)
- Adriaan Smulders (Tilburg 1850), wever Hendrika Kersten (Tilburg 1849) /
zoon Wilhelmus Joannes (24.1876-3.2.1877) dochter Johanna Maria
Elisabeth (4.4.1877-11.8.1877)
- Jan Baptist Tooien (Appeltern 1845), fabriekswerker, later winkelier /
Adriana Mutsaars (Tilburg 1837), zie huis 42/ zoon Antonius Franciscus
(13.11.1876- 29.12.1876) / zoon Cornelus Josephus (1878) / vanaf ca.
1880: schoonvader Adam Mutsaars (1798-1885), zonder beroep / idem:
zwager Johannes Mutsaars (1833), fabriekswerker / 1881-1887: Theodorus
Horvers (1849), geen familie
- Engelbert Brekelmans (Loon op Zand 1858), wever, later fabriekswerker /
Johanna Huijbregts (Gilze 1861) / vijf kinderen: Peter 1882, Hubertina 1883,
Gerardus 1885, Joannes 1886, Joanna 1889
1886 - 1955
- Adrianus Hultermans (Baarle Nassau 1861), wever / Elisabeth Johanna Engel
(Tilburg 1864), gehuwd op 5 mei 1886 zoon Johannes Franciscus (1889); in
1901 naar Dongen; in 1917 thuis vanuit Rosmalen, Coudewater, werkzaam
als magazijnbediende / zoon Wilhelmus Cornelis Hubertus (1899); in 1911
naar Dongen
Huis 42
1860 – 1870
- Adam Mutsaars (Tilburg 1798), weduwnaar, dagloner / drie kinderen:
Johannes (1833), Adriana (1837) en Laurens (1844); de niet verwante Anna
van Spiering (Oirschot 1836) woont tot 18 juli 1868 in.
1870 - 1879
- Adam Mutsaers (Tilburg 1798), dagloner, weduwnaar / zoon Johannes
Hubertus (1833), zonder beroep / dochter Adriana (1827); huwt op z8
januari 1875 en gaat in huis 40 wonen / zoon Laurentius (184420.12.1874), dagloner / Antonia Horvers (1853), geen familie
- Johannes Baptist van Hees (Tilburg 1846), dagloner / Petronella Mals
(Dongen 1848) / twee kinderen (Maria Allegonda 1872 en Adrianus 1875)
- Johannes van Pelt (Tilburg 1840), landbouwer / Anna Barbara Stokkermans
(Tilburg 1842) / drie kinderen (Wilhelmus 1873, Joanna Cornelia 1875 en
Maria Christina 1877)
1879
- Johanna Maria de Rooij (Tilburg 1804) dochter Henrica Mutsaerts (Tilburg
1835)

- 1889
- Engelbert Brekelmans (1858), wever, zie huis 40, echtgenote en (in 1899)
elf kinderen
- 1900 - 1910
- Peter van Roessel (Udenhout 1836), zonder beroep / Margaretha Lambregts
(Hilvarenbeek 1841)
Huis 44
- 1860-1870
- Maria Heerkens (Tilburg 1816), weduwe, zonder beroep / twee kinderen:
wever Arnoldus van Poppel (1839) en Catharina (1843)
- 1870
- Wilhelmus Mallens (Tilburg 1837), wever Wilhelmina van Gestel (Tilburg
1837-1874) / zoon Jan Baptist (1859-1876), school / dochter Maria (1861),
school nog vier kinderen / tweede echtgenote Maria Theresia van Asten
(1845)/ twee zonen
- 1879
- Hendrikus van de Sande (Tilburg 1827), metselaar / Petronella de Kok
(1825) zoon Augustinus (1853) / dochter Antonia Catharina / zoon Johannes
(1858), wever; hier gevestigd van 7.7.1882 tot 5.5.1884 (of 1883)
- 1889
- Johannes van der Pol (Tilburg 1830), fabriekswerker / Catharina de Beer
(Tilburg 1835) / zoon Johannes Cornelius Henricus (1865), fabriekswerker/
dochter Johanna Maria (1868), fabriekswerker / dochter Anna Josepha
(1873), zonder beroep
- Hendrika Nouwens (Tilburg 1840-17.9.1897), lakenpluister, weduwe van
Johannes Franciscus Mols (1839-31.12.1888), wever / Anna Maria (1875),
Maria Petronella (1876), Adrianus (1878), Maria Dorothea (1883)
- 1900
- Johannes Mutsaerts (Tilburg 1832), nachtwaker
• Huis 46
- 1860 – 1870
- Maria Catharina Mallens (Tilburg-1805), weduwe, zonder beroep / vier
kinderen: dagloonster Dorothea van Gers (1837), Martinus (1839),
Wilhelmus (1841?) en Getardina (1845)
- 1870 - 1880
- Johannes de Beer (Tilburg 1832), dagloner / Maria van Lishout (Tilburg
1836) / kinderen: Johanna (1865), Theadorus (1867), Augustinus (18691872), Cornelis Johannes (1872-1872: zelfde dag, 26 september), Johannis
Cornelis (1874), Johanna Hendrika (1878)
- 1880 - 1890
- Antonius Lavrijsen (Tilburg 1843), dagloner / Johanna Cornelia Vermeer
(Tilburg 1847-1886) / kinderen: Antonia Cornelia (1876), Henricus Adrianus
(1878), Josephus Jacobus (1878) /moeder Antonetta van Beek, weduwe
Lavrijsen (Moergestel 1803-1886)
• Huis 48
- 1860 – 1870
- Hendrik de Beer (Tilburg 1823), dagloner Maria Sparidaans (Tilburg 1826) /
kinderen: Peter Josephus (1856) en Franciscus (1859)
- 1870 - 1880
- Augustinus van de Rijt (Tilburg 1830-1872), dagloner / Maria van Hees
(Tilburg 1840)/ kinderen: Cornelis (1864), Leonardus (1864-1865),
Hendrikkus (1867), Petronella Catharina (1870)

- 1880 - 1890
- Johannus Aarts (Berkel 1836), timmerman Johanna Maria van Hees (Tilburg
1841) kinderen Van de Rijt: Cornelus (1864), Leonardus Hendrikus (1867),
Petronella (1870) / kinderen Aarts: Petrus Johannes Josephus (1877), Maria
Aldegonda (1881), Joanna Maria (1881)
Huis 50
- 1860 – 1870
- Cornelis Venmans (Tilburg 1814), wever Maria van Ostaden (Tilburg 1816) /
dochter Cornelia (1852) en zuster Johanna van Ostaden (Tilburg 1821)
- 1870 - 1890
- Maria Heerkens (Tilburg 1814) / dochter: Cornelia (1851)
- Johannus van de Pol (Tilburg 1830), fabriekswerker / Catharina de Beer
(Tilburg 1835), / kinderen: Johannes Cornelius Hendricus (1865), Johanna
Maria (1868), Anna Josepha (1873)
Bijlage 2:
Onderwerpen
hygiëne/
gezondheidszorg
remedie en/of
attributen

Huis 1: 1870
epidemieën

sanitair, hygiëne

privaat

Vloerbedekking

plavuizen, zand
(bezem)
Oud-Hollandse
dakpannen met
strodokken
meerruitsschuifvenster
welput
fornuis, plattebuis

daken

vensterindeling
watervoorziening
verwarming/koken

huiszegen, wijwater,
beeld H. Rochus,
kleding en beddengoed
verbranden

keukengerei

koper, ijzer, rood
aardewerk

slaapgelegenheid
verlichting
erf/tuin

bedstee
kaarsen, petroleum
groenten mesthoop,
bleekveld
geit, kanarie
blokval
prenten voor kinderen

vee/huisdieren
muizenvallen
leescultuur

Huis 2: 1910
kindersterfte tbcbestrijding
huiszegen, wijwater H.
Antonius, H. Cornelius,
‘busselke',
bedevaartvaantje
‘gepeeld' kind
privaat, kwispedoor
zakdoek, lampetstel
plavuizen, matten
(bezem, dweil)
idem met dakgoot

Huis 3: 1954
wijkverpleegster

zesruits schuifvenster

modern raam

waterpomp, kraan
plattebuis Etnawasfornuis
ijzer, emaille,
Maastrichts aardewerk
(wit)

diverse kranen geiser
oliekachel en fornuis

bedstee (behang)
petroleum, gas
idem
konijn, postduiven
kooival
almanak,
Engelbewaarder

moderne devotionalia,
Peerke Donders,
telefoon, (brom)fiets,
radio
wc, wastafel
marmoleum, kleden
(stofzuiger, wrijfwas)
verbeterde Hollandse
pannen met dakgoot

emaille, aluminium,
Maastrichts aardewerk
(pastel), Tupperware,
elektra
ledikant (slaapkamer)
elektrisch
bloemen, gazon
goudvissen
klem
kranten, Katholieke
Illustratie, leesboeken,
reisgidsen,
vakliteratuur

