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Inleiding 

Na de nederlaag van Napoleon riep iedereen in Europa om restauratie. Ook m 
Nederland werden na het wegtrekken der Fransen en het herstel van onze on
afhankelijkheid de oude toestanden van voor 1795 weer hersteld. Op het ge
bied van de gezondheidszorg traden de oude commissies van onderzoek en toe
zicht weer naar voren. Echter niet voor lang. Het wezenlijke van de moderne 
denkbeelden uit de Franse tijd bleef grotendeels behouden. Reeds in de eerste 
regeringsjaren van Koning Willem I kwam een nieuwe wet voor de gezond
heidszorg tot stand. Provinciale commissies zouden voortaan het toezicht uit
oefenen op alles, wat met de gezondheidszorg te maken had. Zij zouden allen, 
die de genees-, heel- of verloskunde wilden uitoefenen, aan een examen onder-
werpen uitgezonderd degenen, die aan een Nederlandse hogeschool het docto
raal examen in de geneeskunde hadden afgelegd. Deze laatste groep medici was 
echter niet groot en de doctoren in de geneeskunde vestigden zich bij voorkeur 
in de grote steden. Verder zouden de provinciale commissies toezien op de uit
oefening der practijk van allen, die in hun ambtsgebied op het medisch terrein 
werkzaam waren. Dit alles kon echter niet verhinderen, dat vooral op het plat
teland allerlei geneeskundigen werkzaam waren over wier bekwaamheid wij 
ons geen al te hoge voorstellingen moeten maken, ook niet in het licht gezien 
van de vorderingen der medische wetenschap in die tijd. De examens voor 
plattelands heel- en vroedmeester stelden bijzonder weinig voor. Met de apo
thekers ten plattelande was het al niet veel beter gesteld. 

Overigens was de gezondheidszorg aan de gemeentebesturen opgedragen. Zij 
moesten de verordeningen maken, die in het belang van de volksgezondheid 
nodig of nuttig geoordeeld werden. Bijna nergens, ook niet in een landelijke 
gemeente als Tilburg, kwam hier echter iets van terecht. Onkunde en verkeer
de zuinigheid vormden een grote hindernis voor een doortastende aanpak van 
de gezondheidszorg. 

De vooruitgang van de medische wetenschap, zoals de ontwikkeling van de 
koepokvaccinatie en de vorderingen van de bacteriologie, en de toenemende 
industrialisatie, welke een verschuiving van de mensen van het platteland naar 
de steden tot gevolg had, brachten de noodzaak van een verandering in de ge
neeskundige wetgeving met zich mee. Ook de besmettelijke ziekten, die steeds 
maar weer slachtoffers eisten in de dichtbevolkte steden, dwongen de overheid 
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om maatregelen te nemen. Verbeteringen in de geneeskundige wetgeving kwa
men dan ook in 1865 tot stand. Dit alles betekende een nieuwe benadering van 
de vraagstukken op het terrein der volksgezondheid. Een geschikt uitgangspunt 
dus voor dit werk, dat hoofdzakelijk over de gezondheidszorg in Tilburg han
delt. Allerlei problemen vroegen om een oplossing. In het eerste hoofdstuk ko
men onder andere de moeilijke woningsituatie, de slechte drinkwatervoorzie
ning en de afvoer van vuil water aan de orde. In het tweede hoofdstuk wordt 
de nodige aandacht besteed aan de armenverzorging. Niet zelden was de ar
moede in wezen de oorzaak van de slechte gezondheidstoestand bij vele men
sen en bestond de armenzorg voor een deel uit geneeskundige hulp. De meest 
voorkomende ziekten en de moeilijkheden gepaard gaande met de Eerste We
reldoorlog komen in het derde hoofdstuk ter sprake. Tevens wordt hierin het 
toendertijd grote probleem van de zuigelingensterfte behandeld. In het laatste 
hoofdstuk wordt dan aandacht geschonken aan de geneeskundige verzorging 
en aan enkele andere facetten der gezondheidszorg, terwijl ook het toezicht op 
de volksgezondheid aan de orde komt met name de Tilburgse gezondheids
commissie. De Eerste Wereldoorlog deed op allerlei terreinen andere situaties 
en nieuwe zienswijzen ontstaan. Het einde van de Wereldoorlog zag ik dan ook 
als een geschikte afsluiting van dit werk. 
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Hoofdstuk 1 De Volkshuisvesting 

I. ONDERZOEK EN WETGEVING OP HET GEBIED DER VOLKSHUISVESTING 

„Fabriekssteden zoals Tilburg geven toestanden te aanschouwen, waarvan men 
zich moeilijk een voorstelling kan vormen. Niet zelden ziet men acht tot tien 
personen in één enkele vunzige ruimte, waar ze wonen, slapen en alle huisar
beid verrichten." Deze opmerking maakte de hoofdinspecteur van het Staats
toezicht op de Volksgezondheid in 19021. Overigens was dit niet de eerste op
merking over de vreselijke woningtoestanden in Tilburg. Ook in de vooraf
gaande jaren ziet men in de verslagen van de provincie Noord-Brabant nu en 
dan klachten en aansporingen tot verbeteringen, zoals in 18672. 

Het woningvraagstuk duikt in verschillende tijdvakken van de geschiedenis 
op, steeds wanneer er een wanverhouding ontstaat tussen de aangroeiende be
volking en de voorziening in de noodzakelijke woonbehoefte. Zo kende het 
keizerlijke Rome zijn enorm tekort aan woningen en werden de mensen opge
stapeld in afschuwelijke woonblokken van zeven tot negen verdiepingen hoog. 
In de middeleeuwen was de aanleg van de steden betrekkelijk ruim, in de zes
tiende eeuw werd dit anders en ontstond het verdiepingshuis als voorloper van 
de huurkazernes, die rond de laatste eeuwwisseling ontstonden. Omstreeks 
1900 werd de toestand vanwege de overal sterk groeiende bevolking op vele 
plaatsen onhoudbaar. De zuiver liberale theorie van het vrije spel van krachten 
had de vreselijke toestanden, die reeds voor de opkomst van het liberalisme 
overal bestonden, eerder verergerd dan ongedaan gemaakt. In verschillende 
plaatsen in Duitsland bleek uit enquêtes, dat nog geen twee procent der bevol
king de beschikking had over een eigen bed, laat staan over een eigen slaapka
mer. Ouders, jongens en meisjes van verschillende gezinnen moesten soms in 
één vertrek of in enkele niet van elkaar afgescheiden ruimten slapen3. Welke 
gevolgen dit had voor de zedelijkheid valt te raden. Kinderen werden ruw en 
verloren hun schaamte. De bevolking raakte in een staat van verwildering en 
men kweekte onmaatschappelijke mensen. Indirect hadden de slechte woontoe-
standen ook hun invloed. Vele mensen ontvluchtten hun krot en zochten ver-

1 Jaarverslag van de provincie Noord-Brabant 1902, hoofdstuk XII. 
1 Jaarverslag van de provincie Noord-Brabant 1867, hoofdstuk IV. 
s Rede gehouden door dr. P.C. de Brouwer ter gelegenheid van de woningtentoon
stelling te Tilburg op vrijdag 14 november 1913. 
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tier in kroegen. Het alcoholmisbruik was dan ook nooit zo groot als omstreeks 
de eeuwwisseling. 

Ook in Tilburg kwamen, zoals reeds werd opgemerkt, afschuwelijke toestan
den voor. Toen ter gelegenheid van de woningtentoonstelling in 1913 lichtbeel
den vertoond werden van krotten aan de Bosscheweg/Pelgrimspad, kon nie
mand van de aanwezigen geloven, dat deze beelden uit Tilburg afkomstig wa
ren en ging er een ongelovig gelach op, toen de directeur van Gemeentewerken 
dit mededeelde4. Slordigheid, onkunde, de beperkte financiële middelen en de 
geringe behoeften, hadden in de vorige eeuw ook in Tilburg hele buurten met 
krotwoningen doen ontstaan. Men dacht, dat het leven in de buitenlucht over
dag goed zou maken, wat in de bedompte en vochtige woningen bedorven 
was5. 

Voor nu op deze toestanden nader in te gaan lijkt het mij dienstig een kort 
overzicht te geven van het bevolkingsverloop in Tilburg. In 1865, aan het begin 
van de periode, waarover dit werk handelt, had Tilburg 17.178 inwoners, aan 
het einde van de periode, in 1918, 60.225 inwoners. Tot 1860 lag het geboorten-
cijfer van Tilburg beneden het rijksgemiddelde, doch boven het gemiddelde van 
de provincie Noord-Brabant. Dit vond zijn oorzaak in het feit, dat de bestaans
mogelijkheden op de zandgronden zeer beperkt waren. Men drukte daarom het 
geboortencijfer door minder huwelijken te sluiten en door op latere leeftijd te 
trouwen'. Na 1865 nam de werkgelegenheid in de industrie toe. Dit had voor 
de jaren 1865-1872 een groot vestigingsoverschot tot gevolg, maar daarna is dit 
overschot niet meer van veel betekenis geweest. Het tegendeel was zelfs nogal 
eens het geval. De bevolkingstoename in Tilburg is na 1872 vooral te danken 
geweest aan het grote geboortenoverschot. Dit is van zeer grote invloed ge
weest, hoewel het na 1880 een dalende lijn ging vertonen, uitgezonderd een 
kort herstel in het begin van deze eeuw. De oorzaak was gelegen in een daling 
van de geboortencijfers en wel in sterkere mate dan de sterftecijfers7. Deze te
ruggang van de geboortencijfers zien wij ook voor het Rijk, waar de daling 
omstreeks 1875 begon, en voor de provincie, waar de ommekeer enkele tiental
len jaren later kwam namelijk omstreeks 1900. Konden wij in de periode voor 
1880 bij een vooruitgang van de welvaart een stijging van het geboortencijfer 
constateren, na 1880 zien wij het tegenovergestelde. De toename van de wel
vaart en het groter worden van de ontwikkeling veroorzaakten een lager ge
boortencijfer8. Hoewel de toenemende welvaart grotendeels slechts ten goede 
kwam aan een dunne bovenlaag der bevolking, nam de grote massa toch de 

* Nieuwe Tilburgsche Courant, 13 november 1913. 
Tilburgsche Courant, 13 november 1913. 
* Tilburgsche Courant, 6 november 1913. 
* A. van de Weijer. De religieuze practijk in een Brabantse industriestad. Assen 
1955, blz. 110. 
7 Geboortenregisters en overlijdensregisters van de Burgerlijke Stand. Gemeentese
cretarie Tilburg, afdeling Bevolking en Burgerlijke Stand. 
8 P.J.M. Aalberse. Kindergeboorten en kindersterfte. Katholiek Sociaal Weekblad 
1917, blz. 345. 
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mentaliteit over van de kleine groep beter gesitueerden». In Nederland bereik
te het geboortencijfer in de jaren 1870-1879 een hoogtepunt. In de volgende 
jaren nam het geleidelijk af. Ook in Tilburg bereikte het geboortencijfer in de 
jaren 1870-1879 zijn top, terwijl in de jaren daarna dit langzaam terugliep. De 
provincie Noord-Brabant bereikte eerst in de jaren 1901-1905 een hoog
tepunt10. 

Geboortencijfers per 1000 inwoners. 

Jaren 

1860-1869 
1870-1879 
1881-1885 
1886-1890 
1891-1895 
1896-1900 
1901-1905 
1906-1910 

Nederland 

35,0 
36,0 
35,0 
33,7 
33,2 
32,3 
31,8 
29,7 

Noord-Brabant 

30,4 
33,2 
32,8 
32,0 
32,3 
33,2 
34,9 
33,5 

Ook in het buitenland was het geboortencijfer omstreeks 1900 op de terugweg. 
In Schotland liep het achteruit van 34,9 per 1000 inwoners in de periode 
1871-1880 tot 28,1 in 1905. In dezelfde jaren bedroegen deze cijfers voor Ita
lië 36,9 en 32,3, voor Hongarije 44,3 en 35,7, voor Ierland 26,5 en 23,4 en voor 
Frankrijk 25,4 en ΙΟ,ό11. In bijlage 1 heb ik de cijfers over geboorte en ge-
boortenoverschot betreffende het Rijk, de provincie, de gemeente Tilburg en 
een aantal Europese landen opgenomen, terwijl in bijlage 2 een overzicht 
wordt gegeven van de bevolkingscijfers van Tilburg over de periode 
1830-1918. 

Komen wij nu terug op de woningtoestanden. Reeds in verscheidene landen 
hadden de regeringen ingegrepen. Ook in ons land kwam de regering met een 
wetsontwerp, dat de Tweede Kamer in de tweede helft van maart 1901 behan
delde. De regering motiveerde de indiening van deze zogenaamde woningwet 
met de constatering, dat vooral in de steden zeer treurige toestanden werden 
aangetroffen en de ervaring had geleerd, dat zonder ingrijpen van de overheid 
geen keer ten goede was te verwachten. Als oorzaken van deze slechte woning
toestanden werden genoemd de mogelijkheid om woningen, die schadelijk wa
ren voor de gezondheid, te verhuren, de geringe genegenheid om huizen te ver-

B A.C. de Vooys. De geboortendaling in Noord-Brabant. Tijdschrift van het Konink
lijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap 1936, blz. 174. 
i» De gegevens voor 1880 zijn ontleend aan: 
W.R. Heere. Bevolkingsproblemen. Het nieuwe Brabant. 's-Hertogenbosch 1953, deel 
II blz. 139-141. 
De gegevens na 1880 zijn ontleend aan: 
Demografische Documentatie, Centraal Bureau voor de Statistiek te 's-Gravenhage. 
1 1 G. von Mayer. Statistik und Gesellschaftslehre. Tübingen 1917, deel ΠΙ, Moralsta
tistik, blz. 113-114. 

Tilburg 

40,5 
46,7 
36,1 
35,2 
35,3 
38,1 
39,5 
35,8 
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beteren, de aanbouw van slechte woningen, waardoor binnen enkele jaren het 
aantal krotten werd vermeerderd, de onvoldoende aanbouw van goede wonin
gen en het financiële onvermogen, waardoor velen zich met een slechte woning 
moesten behelpen. Men wilde deze oorzaken wegnemen door toezicht op de 
aanbouw van nieuwe woningen, controle op de bestaande huizen en door aan
vulling van de onteigeningswet, waardoor de gemeenten gemakkelijker de be
schikking konden krijgen over gronden voor de woningbouw12. 

De uitvoering van deze nieuwe wet werd vooral in handen gelegd van de ge
meentebesturen13. De gemeenteraad moest voorschriften vaststellen betreffen
de eisen, die gesteld moesten worden bij het bouwen of verbouwen van wonin
gen of aan reeds bestaande huizen. De voorschriften betroffen de plaatsing, het 
hoogtepeil van de vloer, de afmetingen van vertrekken, trappen en portalen, de 
privaten, de beschikbaarheid van drinkwater, de voorkoming van brandgevaar 
en vochtigheid, de hechtheid van fundamenten, muren, vloeren, trappen, zol
deringen en dak, de verwijdering van vuil en de toevoer van licht en lucht. 
Mocht het gemeentebestuur in gebreke blijven bij het geven van verordeningen 
op deze gebieden, dan konden Gedeputeerde Staten dit na drie jaar alsnog 
doen. Verhuurders van woningen met drie of minder voor bewoning bestemde 
vertrekken waren verplicht bij het gemeentebestuur aangifte te doen van hun 
naam en woonplaats, de ligging van hun gebouwen, het aantal vertrekken der 
woningen en het aantal bewoners met vermelding van naam en beroep. 

Bij het onderzoek van de woningen kregen de gezondheidscommissies een 
belangrijke rol. Deze commissies, ingesteld bij de gezondheidswet14, die gelijk
tijdig met de woningwet op 1 augustus 1902 in werking trad, hielden toezicht 
op alles, wat betrekking had op de gezondheid. In hoofdstuk IV kom ik in het 
bijzonder op de gezondheidscommissie te Tilburg terug. Deze gezondheids
commissies gaven het gemeentebestuur advies over woningen, die wegens niet 
nakoming van de voorschriften ongeschikt voor bewoning waren en zij ver
strekten een lijst met noodzakelijke verbeteringen voor woningen, die na verbe
tering nog voor bewoning geschikt waren. Verder letten zij op het aantal ge
huisveste personen. Na indiening van het advies moesten Burgemeester en Wet
houders binnen een maand een besluit nemen of bij voorstel van onbewoon
baarverklaring een beslissing van de gemeenteraad uitlokken. De uitvoering 
van de besluiten moest uiterlijk binnen een jaar voltooid zijn. Mochten Burge
meester en Wethouders een advies van de gezondheidscommissie naast zich 
neerleggen, dan kon de commissie bij de Gedeputeerde Staten der provincie 
om voorzieningen vragen. Betreffende een klacht over een woning van de 
hoofdbewoner van een pand of op verzoek van drie volwassen personen waren 
Burgemeester en Wethouders verplicht een advies te vragen aan de gezond-

" Memorie van toelichting op de woningwet, Bijlagen tot de handelingen van de 
Tweede Kamer der Staten Generaal, zittingsperiode 1900-1901. 
" Wet van 22 juni 1901 S 158, houdende wettelijke bepalingen betreffende de 
volkshuisvesting, (woningwet). 
14 Wet van 21 juni 1901 S 157, tot regeling van het Staatstoezicht op de Volksge
zondheid. (gezondheidswet). 
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heidscommissie, die op haar beurt verplicht was een onderzoek in te stellen in 

de betreffende woning. Drastische maatregelen werden mogelijk. In het belang 

van de volkshuisvesting konden oppervlakten onteigend worden, die nodig wa

ren om andere woningen licht en lucht te verschaffen en deze woningen te ver

beteren, en vervolgens konden eigendommen onteigend worden om uitvoering 

te kunnen geven aan een bouwplan in het belang der volkshuisvesting. Dat 

bouwplan kon van de gemeente zijn of van een vereniging uitsluitend werk

zaam in het belang van de verbetering der volkshuisvesting. Vooral tegen deze 

onteigening waren vele bezwaren in de Kamers, hoewel de wet in zijn geheel 

nogal sympathiek werd begroet in de Tweede Kamer 1 5. Zij werd tenslotte aan

genomen met 72 tegen 4 stemmen. De vier tegenstemmen kwamen van de af

gevaardigden W.K.F.R. van Bijlandt, F.D. Schimmelpenninck, A.F. de Savor-

nin Lohman en O.J.H, van Limburg Stirum, die te veel bezwaren tegen de ont

eigening hadden 1 ' . Deze bezwaren leefden ook bij vele leden van de Eerste 

Kamer, waar de wet dan ook niet glorieus doorheen kwam. Zij werd daar aan

genomen met 25 tegen 19 stemmen1 7. 

In aansluiting op de woningwet kwam in 1904 in Tilburg een bouwverorde

ning tot stand1 8. Men mocht voortaan alleen woningen bouwen aan de open

bare weg, nadat men hiervoor van Burgemeester en Wethouders vergunning 

had gekregen. De minimumbreedte van nieuwe straten werd op acht meter ge

steld. Verder werd bepaald, dat in elk woonhuis een woonvertrek van minstens 

12 m 2 moest zijn, terwijl andere woonvertrekken minstens 7 m 2 moesten zijn. 

Ook wat betreft de gangen en portalen kwamen allerlei bepalingen betreffende 

grootte, hoogte, enzovoorts. In elke woning moest minstens een privaat aanwe

zig zijn met een venster van tenminste 0,06 m 2 of een goede luchtkoker. Priva

ten mochten geen rechtstreekse toegang meer geven tot woonvertrekken of 

keukens. De scheidingswanden en buitenmuren moesten een minimumdikte 

hebben van 18 cm. De daken moesten een volkomen afsluiting vormen tegen 

wind, water en sneeuw. Betreffende het drinkwater, de voorkoming van voch

tigheid en brand werden overeenkomstig de woningwet allerlei bepalingen op

genomen. In totaal omvatte deze bouwverordening 59 artikelen, maar zij was 

slechts bedoeld als een voorlopige verordening om binnen de in de woningwet 

gestelde termijn gereed te komen. Een meer gedegen en nauwkeurige verorde

ning werd voorbereid. Hierin werd bepaald, dat achter een pand een perceel 

grond van minstens een derde deel van de diepte van het betreffende pand 

1 9 Memorie van antwoord op de woningwet, Bijlagen tot de handelingen van de 
Tweede Kamer der Staten Generaal, zittingsperiode 1900-1901. 
Handelingen van de Tweede Kamer der Staten Generaal, zittingsperiode 1900-1901, 
blz. 1323-1328. 
, e Handelingen van de Tweede Kamer der Staten Generaal, zittingsperiode 
1900-1901, blz. 1474. 
1 7 Handelingen van de Eerste Kamer der Staten Generaal, zittingsperiode 
1900-1901, blz. 375-376. 
1β Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 11 juli 1904 en 9 december 1904. 
Besluit Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant, 9 februari 1905, G 
179. 
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moest open blijven. Ook de toegestane hoogte van een gebouw was niet meer 
vrij en bedroeg anderhalve maal de breedte van de straat. De dikte van buiten
muren en scheidingsmuren werd gesteld op 18 cm voor muren tot een hoogte 
van 6 meter, op 22 cm voor muren van 6 tot 9 meter en op 33 cm voor muren 
met een hoogte boven 9 meter. De vertrekken moesten minstens 2,75 meter 
hoog zijn en de gezamenlijke oppervlakte moest minstens 25 m2 zijn, terwijl de 
bepalingen omtrent de grootte van het woonvertrek en de andere vertrekken ge
handhaafd bleven. De ontwerp-verordening telde 137 artikelen. In juli 1911 
werd zij bij de gemeenteraad ingediend. Al spoedig kwamen er allerlei verzoe
ken tot uitstel van de behandeling en tot verzachting der bepalingen, omdat de 
particuliere bouw niet meer lonend zou zijni·. Niettemin keurde de gemeente
raad de nieuwe verordening zonder ingrijpende wijzigingen in september 1912 
goed en kon een maand later de afkondiging geschieden20. In de practijk ble
ken de bepalingen bepaald remmend te werken. De particuliere woningbouw 
ging sterk achteruit. Ingezonden stukken in de plaatselijke dagbladen handel
den steeds maar over de zware bouwverordening21. Het gemeentebestuur be
sloot daarom in 1918 de bepalingen enigszins te verzachten. De vereiste dikte 
der muren werd met enige centimeters verminderd. Ook andere bepalingen 
werden wat gematigd. Nadat de gemeenteraad en de Gedeputeerde Staten zich 
met deze bepalingen verenigd hadden, vond de afkondiging in april 1919 
plaats22. 

Zoals wij reeds zagen, was het woningonderzoek opgedragen aan de gezond
heidscommissie, die dat werk in 1904 begon. De commissie begaf zich hierme
de op bijna onontgonnen terrein. Voor de afkondiging van de woningwet was 
er in Tilburg van een effectief woningonderzoek geen sprake geweest. Wel 
hield de gemeente enig toezicht op de bouw van woningen en gebouwen, maar 
veel betekende dat toch niet. Ook het Geneeskundig Staatstoezicht bemoeide 
zich nauwelijks met deze kwestie. Het enige onderzoek van betekenis, dat in de 
vorige eeuw plaatsvond, was dat naar de hygiëne der slaapsteden in 1867, het
geen namens het Geneeskundig Staatstoezicht werd ingesteld door de platte
lands heel- en vroedmeester F.B.G. Kieckens29. De uitkomsten waren geens
zins bemoedigend, maar bij die constatering bleef het. 

» Archief Publieke Werken Tilburg, 1913 44, Bouwverordening. 
Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1911 I 49. 
Nieuwe Tilburgsche Courant, 27 januari 1912. 
î 0 Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 23 september 1912. 
Besluit Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant, 26 september 1912, G 
209. 
Gemeenteblad Tilburg 1912, nummer 12. 
11 Nieuwe Tilburgsche Courant, 15 november 1913. 
и Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 22 november 1918. 
Besluit Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant, 2 april 1919, G 269. 
Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1918 I 135. 
Gemeenteblad Tilburg 1919, nummer 8. 
" Jaarverslag van de bevindingen en handelingen van het Geneeskundig Staatstoe
zicht 1867, blz. 23. 
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De commissie kreeg al direct te doen met toestanden, die men zich hier he
den ten dage niet meer kan voorstellen. Een subcommissie begon in samenwer
king met de directeur van Gemeentewerken een onderzoek naar enkele wonin
gen, die eigendom waren van C. Torremans en door deze voor ƒ 0,35 per week 
verhuurd werden aan de gezinnen J. Vissers en C. Freijters24. De panden, die 
door deze gezinnen werden bewoond, waren gescheiden door een klein gange
tje. Door dit gangetje kwam men in een overdekte ruimte. Wat de woning van 
Vissers betrof, bevonden zich in deze ruimte, die slechts voorzien was van een 
dakraampje, twee open privaten, een mooskuil en een zinkput. Aan deze ruim
te grensde een vertrek van 3 bij З а meter. Hierin leefden man, vrouw en acht 
kinderen. In die ruimte werd gekookt, gewerkt en geslapen. Beneden het ver
trek lag een kelder, die vol water stond. Aan het woonvertrek was een schuur
tje gebouwd met planken op vijf centimeter van elkaar. Hierin lag een varken 
en de lucht ervan drong in de gehele woning door. Verder vonden nog een 
aantal kippen een schuilplaats in het schuurtje. Wat de woning van Freijters 
betrof kon de commissie eveneens dergelijke toestanden constateren. Is het een 
wonder, dat volgens de commissieleden de kinderen van deze gezinnen er zie
kelijk uitzagen. Men zou verwachten, dat deze woningen voor een advies van 
onbewoonbaarverklaring in aanmerking zouden komen, doch de gezondheids
commissie stelde gezien de woningwet Burgemeester en Wethouders voor de 
gebreken door de eigenaar te laten verbeteren. Op de Heikant trof de commis
sie in 1905 een woning aan, waar de ruiten ontbraken en de wind vrij spel had. 
De schoorsteen was stuk en het rieten dak vertoonde op verschillende plaatsen 
openingen. Hetgeen voor toilet moest doorgaan, was totaal onbruikbaar. Deze 
woning moest wel afgekeurd worden. In deze zin adviseerde de gezondheids
commissie ook Burgemeester en Wethouders, doch deze wilden even afwach
ten, omdat het gezin toch van plan was spoedig te vertrekken25. Toen echter 
na een jaar in de toestand nog geen verandering was gekomen, adviseerde de 
commissie het gemeentebestuur opnieuw de woning onbewoonbaar te laten 
verklaren. Eerst toen kreeg de eigenaar, de heer Bergmans, opdracht de wo
ning binnen drie maanden geheel te restaureren, aangezien anders onbewoon
baarverklaring zou volgen. Toen er binnen de gestelde termijn geen reactie 
kwam, verklaarde de gemeenteraad het pand onbewoonbaar en lieten Burge
meester en Wethouders de woning afbreken26. Ook in de daaropvolgende ja
ren werden verscheidene woningen onbewoonbaar verklaard. In 1907 twee 
panden2 7, in 1908 drie huizen van W. Venmans in de Oude Kerkstraat en vier 
van A.F. Beeris in de Ververstraat28. Een pand van F.A.L. van den Bergh 

1 4 Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. (Gemeente-archief Tilburg). 
î5 Jaarverslag van de Gezondheidscommissie Tilburg 1905, hoofdstuk IV. 
28 Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
17 Beredeneerd verslag van hetgeen met betrekking tot de verbetering der volkshuis
vesting in de gemeente Tilburg gedurende het tijdvak van 1 januari 1907-31 decem
ber 1907 is verricht, hoofdstuk III. 
Ι β Beredeneerd verslag van hetgeen met betrekking tot de verbetering der volkshuis
vesting in de gemeente Tilburg gedurende het tijdvak van 1 januari 1908-31 decem
ber 1908 is verricht, hoofdstuk III. 
Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1908 I W 26. 

9 



werd het jaar daarop afgebroken26. Ook in 1911 werden nog drie huizen onbe
woonbaar verklaard30. Vervolgens werden elk jaar honderden aanmaningen 
tot verbetering van even zovele huizen door Burgemeester en Wethouders aan 
de huiseigenaars toegezonden. In 1910 zelfs meer dan zeshonderd31. De stad 
telde toen een kleine tienduizend woningen. Meestal betrof het hier verbeterin
gen in de drinkwatervoorziening, waarop wij verder in dit hoofdstuk terugko
men, maar ook gebreken aan privaten, waterafvoer en dakbedekking kwamen 
veelvuldig voor. Bovendien werd in vele gevallen de aansluiting op het ge
meenteriool gelast. 

Men zou zich kunnen indenken, dat van al deze waarschuwingen een pre
ventieve werking zou uitgaan, maar dit was slechts zeer ten dele het geval. 
Toen het onderzoek reeds jaren aan de gang was, werden nog steeds vreselijke 
toestanden aangetroffen. In 1913 had een onderzoek plaats in de woning Prins 
Hendrikstraat 2. Verbeteringen waren dringend noodzakelijk, aangezien de 
kelder onder de slaapkamer vol water stond, het privaat geen luchtverversing 
had, de privaatput niet behoorlijk was afgedekt en geen stankafsluiter had, de 
goten of defect of niet aanwezig waren en het drinkwater ondeugdelijk was32. 
Woningen aan de Bosscheweg/Pelgrimspad werden dat jaar nog slechter be
vonden33. Een bakkerij aan de Noordstraat stond in verbinding met het pri
vaat van de slechte, donkere woning, zodat men zich over de hygiëne aldaar 
geen overdreven voorstelling behoefde te maken34. 

Opgemerkt dient te worden, dat wanneer Burgemeester en Wethouders een
maal een beslissing hadden genomen, zij niet gemakkelijk hierop terugkwamen. 
Zo verzocht bijvoorbeeld de weduwe M.J. Blom om enige tijd uitstel voor het 
herstellen van haar huizen gezien haar financiële toestand. Dit verzoek werd 
door Burgemeester en Wethouders afgewezen35. Niet altijd werden door de 
gezondheidscommissie negatieve rapporten uitgebracht. In oktober 1916 ver
richtte zij op verzoek een onderzoek in een bouwkeet, die bij het graven van 
het Wilhelminakanaal werd gebruikt. Bij het onderzoek bleek een aantal Rot-

29 Beredeneerd verslag van hetgeen met betrekking tot de verbetering der volkshuis
vesting in de gemeente Tilburg gedurende het tijdvak van 1 januari 1909-31 decem
ber 1909 is verricht, hoofdstuk III. 
Dossiers gemeentesecretarie Tilburg, 1908 I W 57 en 1909 I W 174. 
ao Beredeneerd verslag van hetgeen met betrekking tot de verbetering der volkshuis
vesting in de gemeente Tilburg gedurende het tijdvak van 1 januari 1911-31 decem
ber 1911 is verricht, hoofdstuk III. 
s l Beredeneerd verslag van hetgeen met betrekking tot de verbetering der volkshuis
vesting in de gemeente Tilburg gedurende het tijdvak van 1 januari 1910-31 decem
ber 1910 is verricht, hoofdstuk II. 
32 Notulen vergaderingen Gezondheidscommissie Tilburg, 27 juni 1913 en 25 juli 
1913. 
Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1913, hoofdstuk IV. 
33 Nieuwe Tilburgsche Courant, 13 november 1913. 
Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 27 maart 1914. 
Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1915 I 92. 
34 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 27 februari 1914. 
35 Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1911 I 12. 
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terdammers in de keet te zitten kaarten, terwijl de rest aan het werk was. Deze 
lieden hadden allerlei ongegronde klachten, want het schaftverblijf voldeed aan 
alle eisen". Naast de incidentele onderzoeken had ook een systematische wo
ninginspectie plaats door een deskundige in dienst van de gezondheidscommis
sie. Benoemd in deze functie werd C.L.A. Brandt. Hij begon zijn onderzoek in 
oktober 1904 in de Elsenstraat en de Boomstraat37. Over het algemeen werden 
veel woningen slecht bevonden, hetgeen dikwijls een oorzaak vond in verkeer
de bewoning. Gezien de weinige tijd, die de heer C.L.A. Brandt vanwege ande
re bezigheden voor het onderzoek beschikbaar had, verliep dit onderzoek traag 
en in 1906 stelde men daarom voor hem van zijn functie te ontheffen3". Dit 
was echter niet nodig, want in 1907 vertrok Brandt uit Tilburg. De bouwkundi
ge J.J. Hazelhorst werd toen aangesteld, doch daar deze enige maanden daarna 
tot stedelijk bouwkundige benoemd werd, moest weer een ander worden belast 
met het onderzoek, namelijk J.H. Vossen39, die voor het onderzoek van elke 
woning ƒ 0,50 ontving. In 1910 besloot men met het systematisch kwalitatief 
woningonderzoek te stoppen, omdat het voornamelijk statistische waarde had. 
Een aanzienlijk aantal woningen was behoorlijk en dus was een groot deel van 
het werk overbodig. De inspecteur belast met het woningtoezicht kon zich met 
deze zienswijze verenigen40. Voortaan zou men hoofdzakelijk woningen on
derzoeken, waarover klachten binnenkwamen. 

Dit betekende niet, dat de commissie alleen op verzoek van het gemeentebe
stuur onderzoeken zou verrichten, doch ook op eigen initiatief'11. Hoewel de 
gezondheidscommissie had afgezien van een geregeld systematisch woningon
derzoek, vond in 1912 ter verkrijging van een overzicht der volkshuisvesting 
toch een uitgebreide woningenquête plaats, die belangrijke gegevens oplever
de42. In totaal waren er in Tilburg dat jaar 9964 woningen met tezamen 37.919 
vertrekken. Hierin woonden 48.650 mensen, dus meer dan een persoon per 
vertrek. In een huis woonden gemiddeld ongeveer vijf personen. Deze cijfers 
betekenen echter weinig vanwege de grote verschillen in huizen en de bewo
ning daarvan. Zo waren er 107 huizen met een vertrek, waarin tezamen 208 
personen, nog geen Vz procent der Tilburgse bevolking, woonden, 1688 huizen 
met twee vertrekken, waarin 6202 mensen, bijna 12 procent der bevolking, leef
den en 3654 huizen met drie vertrekken, waarin 18.249 personen, 34 procent 
der bevolking, woonden. Voor al deze categorieën, die samen bijna de helft van 
de Tilburgse bevolking uitmaakten, was de woondichtheid dus gemiddeld bijna 
twee personen per vertrek. Het omgekeerde, bijna twee vertrekken per per
soon, gold voor huizen met acht of meer vertrekken. Hiervan bestonden er 

M Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 27 oktober 1916. 
" Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 20 oktober 1904. 
M Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 27 april 1906. 
M Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1907, hoofdstuk IV. 
40 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 24 juni 1910. 
Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1910, hoofdstuk IV. 
41 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 27 juni 1913. 
41 Dossiers woningenquête Tilburg 1912. 
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528, waarin 5298 vertrekken voor 3155 personen, ongeveer 6 procent der be
volking. Toch zeggen ook deze gemiddelden van de bewoning per vertrek op 
zich ook nog niet alles, omdat de concentratie van bewoners sterk verschilde. 
In 62 huizen met een vertrek woonde ook maar een persoon. Maar ook woon
den in 7 van deze huizen vier tot zes personen en in 4 van deze huizen woon
den zelfs zeven of meer mensen. In bijlage 3 is een volledig overzicht te vin
den. In 1930 gevallen huisden meer dan twee personen in een vertrek. Meestal 
was dat het geval bij gewone werklieden, maar ook bij zelfstandigen kwam dat 
nogal eens voor. Van de 190 zelfstandige gezinshoofden in de bouwnijverheid 
en de reinigingsdiensten woonden er 31 in huizen, waar meer dan twee perso
nen in een vertrek leefden. In de kledinghandel waren dat 27 van de 135 gezin
nen en in de warenhandel 70 van 496 zelfstandige gezinshoofden. Een nauw
keurige opgave voor alle beroepen, waarbij een splitsing is gemaakt tussen per
sonen met een eigen bedrijf, zij die wel aan het hoofd staan maar niet van een 
eigen bedrijf, personen met enig toezicht en gewone werklieden, is opgenomen 
in bijlage 4. 

Niet alleen de bestaande woningen en gebouwen werden door de gezond
heidscommissie geïnspecteerd, doch ook de nieuwbouw werd aan een onder
zoek onderworpen. Dit recht werd door verscheidene gemeenten bij monde 
van de redactie der Gemeentestem betwijfeld, maar volgens de hoofdinspecteur 
van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid was iedere in aanbouw zijnde 
woning als een werkplaats te beschouwen en als zodanig voor de commissiele
den toegankelijk43. Ook de inspecteur kwam de in aanbouw zijnde woningen 
controleren44. Hier was echter weinig te doen, aangezien de nieuwbouw over 
het algemeen goed was. Sinds de invoering van de woningwet mocht namelijk 
niet meer zonder vergunning en eerst na goedkeuring van tekeningen en bestek 
gebouwd worden, hoewel de directeur van Gemeentewerken in zijn versla
gen dikwijls klaagde over ontduiking45. 

Niet alleen woningen van particulieren vielen onder de inspectie van de ge
zondheidscommissie, maar ook andere gebouwen zoals scholen en internaten. 
Al of niet op verzoek van de hoofdinspecteur van het Staatstoezicht op de 
Volksgezondheid bezocht zij deze inrichtingen. Zij lette er speciaal op, of de 
scholen voldoende werden schoongehouden. In de meeste gevallen waren er 
weinig aanmerkingen. Tweemaal per week werden de klassen schoongemaakt 
en in de grote vacantie werden zij van gemeentewege gewit. De boeken werden 
ieder jaar opnieuw gekaft en de oude schriften werden vernietigd. Maar toch 
was het niet overal in orde. Het internaat voor verwaarloosde kinderen van de 
zusters Carmelitessen was veel te klein voor de vijftien kinderen en zes zusters, 
die er verbleven. De commissie zond in 1903 de overste in Rome een brief, 
waarin er werd op aangedrongen de inrichting uit te breiden4«. In 1905 inspec-

45 Archief Gezondheidscommissie Tilburg, ingekomen en uitgaande stukken 1906. 
44 Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
45 Gemeenteverslag Tilburg 1913, hoofdstuk V. 
" Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 24 juli 1903. 
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teerden de voorzitter dr. G.W.J.M. van Zinnicq Bergman en dr. L.J.M. Eygen-
raam opnieuw het gebouw evenals in 190947. Ook toen waren er veel klachten 
over dit tehuis. Op verzoek van de hoofdinspecteur stelde de commissie in no
vember 1911 een diepgaand onderzoek in. De kamers, waar de kinderen over
dag verbleven, waren veel te klein en slecht geventileerd. Het privaat verkeerde 
in een slechte toestand en was niet voorzien van een afsluiter. Bovendien stond 
het privaat in rechtstreekse verbinding met de woonvertrekken. De meeste kin
deren hadden veel last van pediculi. De commissie gaf de nodige aanwijzingen 
tot verbetering. Werden deze niet opgevolgd en werd het gebouw niet uitge
breid, dan zouden de gezondheidscommissie en de hoofdinspecteur het ge
meentebestuur voorstellen het gebouw onbewoonbaar te verklaren48. Het werk 
van de commissie had succes, want in 1912 kwamen een aanzienlijke uitbrei
ding en belangrijke verbouwingen tot stand49. 

Kazernes en arrestantenlokalen werden eveneens bezocht om ook hier toe te 
zien op het onderhouden van de wetten en verordeningen op het gebied der 
volksgezondheid en volkshuisvesting. De arrestantenlokalen van de politie in 
Tilburg voldeden aan alle eisen. De afmetingen van de cellen in het hoofdbu
reau waren aldus: twee vertrekken van 2,70-5,20-2,25 meter, drie vertrekken 
van 1,80-4,10-2,35 meter en een vertrek van 1,70-4,10-2,25 meter. Het bureau 
Veldhoven had drie lokalen van 2,30-0,75-2,95 meter. De ventilatie was goed, 
de vertrekken zagen er zuiver uit en werden telkens na gebruik gereinigd. De 
grond was niet vochtig. Sommige cellen konden verwarmd worden en waren 
voorzien van een w.c. en een ledikant of brits. Eten en drinken, verschaft door 
de conciërge van het stadhuis, waren goed50. Ook het verblijf voor daklozen 
op het politiebureau was zindelijk. Het bestond uit een zaal met vijf bedden. 
Waren er vrouwen en kinderen bij, dan werden de mannen in de cellen onder
gebracht51. Een afzonderlijk gebouw voor daklozen zoals in Delfzijl, Harlin-
gen, Enkhuizen en enkele andere plaatsen bestond in Tilburg niet52. 

Niet zo goed waren de bevindingen van de commissieleden in de marechaus
seekazerne. De arrestantenlokalen hadden een slechte ventilatie, aangezien 
vensters ontbraken. De toiletten stonden naast de kribben. Hierin moest verbe
tering komen59. De klacht van de commandant van de marechaussee, dat vele 
privaten in de kazerne niet meer aan de eisen voldeden en de manschappen 
veel last bezorgden, werd door de commissie overdreven geacht. Waarschijnlijk 

47 Notulen vergaderingen Gezondheidscommissie Tilburg, 27 juni 1905, 29 januari 
1909 en 26 februari 1909. 
48 Notulen vergaderingen Gezondheidscommissie Tilburg, 27 oktober 1911 en 24 
november 1911. 
49 Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1912, hoofdstuk IV. 
и Notulen vergaderingen Gezondheidscommissie Tilburg, 26 augustus 1904 en 28 
augustus 1906. 
Archief Gezondheidscommissie Tilburg, ingekomen en uitgaande stukken 1904. 
5 1 Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1909, hoofdstuk VIII. 
и Archief Gezondheidscommissie Tilburg, ingekomen en uitgaande stukken 1908. 
и Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 30 november 1906. 
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vond zij de aanmerkingen op de cellen meer dan genoeg en wilde men moei
lijkheden met het betreffende ministerie liever vermijden. 

Op verzoek van de gezondheidscommissie Oisterwijk werd een onderzoek in
gesteld naar de wachterswoningen langs de spoorlijn54. Daarbij bleek, dat deze 
woningen in het geheel niet voldeden aan de Tilburgse bouwverordening, aan
gezien zij veel te bekrompen waren en bovendien zeer vochtig. Ook hier wer
den de nodige verbeteringen geëist, die echter slechts langzaam werden verwe
zenlijkt55. 

Ook met betrekking tot de hinderwet gaf de commissie Burgemeester en 
Wethouders advies. Wel moest zij bij het gemeentebestuur verscheidene malen 
aandringen om van alle besluiten betreffende hinderwet en bouwverordening 
een afschrift te krijgen, maar tenslotte werd toch geheel aan dit verzoek vol
daan5». Wat betreft het toestaan om fabrieken, winkels, enzovoorts te mogen 
oprichten, gaf zij Burgemeester en Wethouders meestal een gunstig advies, 
maar bewaarplaatsen voor lompen, beenderen en andere afvalartikelen moch
ten naar het oordeel van de commissie niet in het bewoonde gedeelte worden 
opgericht, aangezien ze een bedreiging geacht werden voor de volksgezond
heid. Zo bijvoorbeeld waren er ernstige bezwaren tegen de oprichting van een 
bewaarplaats voor huiden en hoornen op het Lijnsheike, een weliswaar be
woond gedeelte, doch ver buiten het centrum57. Erger was het feit, dat zonder 
medeweten van de commissie en zonder te voldoen aan de hinderwet in de 
Magazijnstraat een lompenmalerij was opgericht. Over dit bedrijf van de heer 
F. Hosemans kwamen van buurtbewoners vele gegronde klachten binnen. Het 
stof van de ongewassen lompen verspreidde zich over de gehele buurt. Allerlei 
ziektekiemen werden zo verspreid. Gezien de ernst van het feit nam men con
tact hierover op met de hoofdinspecteur van het Staatstoezicht op de Volksge
zondheid en met de arbeidsinspectie. Burgemeester en Wethouders kregen het 
advies bedoeld bedrijf aanstonds stil te leggen58. Dit advies werd echter niet 
opgevolgd en er werd volstaan met een ernstige waarschuwing en de bedrei
ging, dat Burgemeester en Wethouders de vergunning zouden kunnen intrek
ken5 '. Een jaar daarna, toen de gezondheidscommissie een verzoek tot goed
keuring van de vestiging der lompenmalerij kreeg voorgelegd, bleek bij onder
zoek, dat er ondanks de waarschuwing van Burgemeester en Wethouders niets 
was verbeterd. Men nam het besluit de kwestie tot bij de hoogste instanties 
door te zetten60, doch een jaar later in 1918 was de toestand nog steeds hope
loos. Daarom besloot de commissie de klager aan te raden in beroep te gaan 

54 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 28 september 1906. 
ss Jaarverslag van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid 1907, blz. 687. 
56 Dossiers gemeentesecretarie Tilburg, 1912 I 942 en 1913 I 220. 
Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 26 mei 1916. 
57 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 30 mei 1913. 
58 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 24 maart 1916. 
Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1916, hoofdstuk III. 
59 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 28 april 1916. 
60 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 24 maart 1917. 
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bij Hare Majesteit de Koningin en de klager behulpzaam te zijn bij het opstel
len van dat beroep. Ook besloot de commissie de advocaat te betalen van J.F. 
Mandos, die tevergeefs bij Burgemeester en Wethouders had geklaagd over de 
oprichting van de lompenbewaarplaats en sorteerderij van de firma H.H. Blij-
denstein81. Het gemeentebestuur trok zich in deze kwesties echter niets aan 
van de adviezen van de gezondheidscommissie en de hoofdinspecteur en gaf 
tegen hun advies in verlof aan H. von der Fuhr om een lompenmalerij op ie 
richten in de Capucijnenstraat. Ook hier reageerde de gezondheidscommissie 
met hulp aan de klagers bij het in beroep gaan bij Hare Majesteit de Konin
gin'2. Tegen het einde van het jaar 1918 vroeg de Raad van State advies aan 
de gezondheidscommissie en de hoofdinspecteur over deze kwestie. Beide in
stanties stuurden een vrij negatief rapport in6 3. Het succes van de gezondheids
commissie was aanvankelijk niet groot. In hoger beroep werd de oprichting 
van de lompenmalerijen toegestaan64. In 1921 zag het gemeentebestuur blijk
baar zijn fouten in en besloot voortaan geen verlof meer te verlenen voor de 
oprichting van lompenbewaarplaatsen en dergelijke inrichtingen in de kom van 
de gemeente65. 

Ook met minder ernstige gevallen hield de commissie zich bezig. Dikwijls 
betrof het grote vuilnishopen, die de bewoners achter hun huis lieten liggen en 
waarvan de buurtbewoners veel last ondervonden. Zo werd bijvoorbeeld ge
klaagd over een zeer vieze achterplaats van een slagerij in de Koestraat8 '. Ook 
op het terrein van bakkerij J. van Dun aan de St. Janshof trof men zo'n mest
hoop aan' 7 . Bij informatie deelden Burgemeester en Wethouders mede, dat 
gezien het vliegengevaar het vuil in het noordelijk gedeelte van de stad twee
maal per week en in het zuidelijk gedeelte viermaal per week werd opge
haald'8. Niettemin maakte de gemeente zich zelf ook schuldig aan dit euvel. 
Zij het het straatvuil storten op het erf van landbouwer J.L. van Empel aan de 
Veldhovenstraat. Een klacht van de buurman H.J. de Man, die in zijn bakkerij 
hier vooral in de zomermaanden veel last van ondervond, werd door de comis-
sie gegrond verklaard, zodat aan deze overlast een einde kwam6». Ook 
de firma L.C.J. Bronsgeest kreeg met de commissie te maken, toen zij in de 
omgeving door het branden van koffiebonen veel last veroorzaakte. Toen zij 
zich niet hield aan het verbod om bonen te branden, werd op verzoek van de 

« Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 22 februari 1918. 
•2 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 31 mei 1918. 
ч Notulen vergaderingen Gezondheidscommissie Tilburg, 25 oktober 1918 en 29 
november 1918. 
M Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1919, hoofdstuk III. 
, 5 Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1921, hoofdstuk III. 
•β Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 24 maart 1916. 
*7 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 2 augustus 1918. 
, e Archief Gezondheidscommissie Tilburg, ingekomen en uitgaande stukken 1915. 
Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 25 juni 1915. 
" Notulen vergaderingen Gezondheidscommissie Tilburg, 24 april 1914 en 30 april 
1914. 
Archief Gezondheidscommissie Tilburg, ingekomen en uitgaande stukken 1914. 
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commissie politietoezicht ingesteld70. Op verzoek van mevrouw A.P. Arnold, 
Willem II-straat, die bijzonder veel last had van drukkerij H. Gianotten, werd 
een onderzoek ingesteld. De commissie ontdekte, dat de fundamenten niet vol
deden en hierbij de hinderwet was ontdoken. Burgemeester en Wethouders 
kregen het advies van de commissie, dat aan de trillingslast een einde moest 
komen71. 

Zo kreeg de commissie vele en vele klachten te behandelen. Het zal echter 
wel duidelijk zijn, dat velen bepaald niet enthousiast waren over de woningwet 
en de gezondheidswet met al hun gevolgen. Op een vergadering van de Neder-
landsche Bond van Huis- en Grondeigenaren en Bouwkundigen in februari 
1914 te Rotterdam fulmineerde men sterk tegen de wetten en hun nasleep. Een 
ongetekend briefje van een huurder is voldoende om huiseigenaren tot de be
delstaf of in een krankzinnigengesticht te brengen, zo beweerde het Amster
damse gemeenteraadslid J.N. Hendrix. De wet lijkt sympathiek, maar de erva
ring leert, zo vervolgde de spreker, dat er door de wet vele wantoestanden zijn 
gekomen. In sommige gemeenten is de nieuwbouw door minutieuze bepalingen 
beknot. Vele gemeenten hebben bouwverordeningen met meer dan 100 artike
len. Amsterdam spant de kroon met meer dan driehonderd. Het enige licht
punt zag de spreker in het feit, dat nog niet alle ambtenaren plaaggeesten wa
ren zoals de gezondheidscommissies, die veel te veel macht hadden gekregen 
door de nieuwe wetten72. 

Een groot deel van al deze klachten en moeilijkheden hing ten nauwste sa
men met het tekort aan woningen. Naar aanleiding van een artikel in de Nieu
we Tilburgsche Courant73 schreef de directeur van Gemeentewerken in april 
1914 aan Burgemeester en Wethouders een brief, waarin hij wees op het tekort 
aan arbeiderswoningen en de gevolgen daarvan74. De fabrieken van Ign. de 
Haes in Eindhoven moesten vanwege een gebrek aan arbeidskrachten hun uit
breidingen in Heerlen vestigen. Het tekort aan werkkrachten vond zijn oorzaak 
in het gebrek aan goede, niet te dure arbeiderswoningen in Eindhoven. Hij 
wees er Burgemeester en Wethouders op, dat drie procent van de huizen moest 
leegstaan, wilde men juist voldoende woningen hebben, omdat er altijd huizen 
onbewoond zijn, aangezien ze reeds verhuurd zijn aan jonge paren, nog niet 
betrokken mogen worden, hersteld worden of vanwege plotselinge sterfgevallen 
tijdelijk niet bewoond worden. Ook in Tilburg dreef de woningschaarste de 
prijzen op, zodat ze te hoog werden voor de werkman. De lonen ondervonden 
hierdoor ook een opwaartse druk, hetgeen de ondernemers afschrok hier een 
bedrijf te vestigen. Hij stelde Burgemeester en Wethouders voor de politieagen
ten eens alle leegstaande huizen te laten onderzoeken. Ook de voorzitter van 
de gezondheidscommissie vestigde de aandacht naar aanleiding van een artikel 

70 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 18 februari 1916. 
71 Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1916, hoofdstuk XI. 
Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 27 oktober 1916. 
72 De Maasbode, 12 februari 1914. 
73 Nieuwe Tilburgsche Courant, 16 april 1914. 
74 Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1914 I 336. 
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in een Tilburgs blad op de woningnood711. De bouw van arbeiderswoningen lag 
nagenoeg stil vanwege het gebrek aan hypotheken en de ingewikkelde bouw
verordeningen7·. Burgemeester en Wethouders gaven de commissaris van poli
tie opdracht het gevraagde onderzoek te verrichten. Zeventien agenten gingen 
13 mei 1914 alle wijken af en telden in totaal 70 leegstaande woningen. De re
denen voor het leegstaan waren te hoge huren zoals bijvoorbeeld / 8,— per 
week en het feit, dat er reeds huizen verhuurd waren aan binnenkort huwende 
paren. Verder waren enkele huizen te vuil of vochtig of in verbouwing. Wat de 
leegstaande panden betreft kan het volgende overzicht gegeven worden. 

Leegstaande huizen 70 
Ongeschikt voor bewoning 10 
Aan bewoning onttrokken 2 
Voor ander doel dan bewoning 1 
Voor meer bezittenden 25 
Voor eigenaar 1 
Onrein of vochtig 3 
Reeds verhuurd 10 
Blijft tenslotte 18 woningen. 

In Tilburg bestonden 10.846 woningen op het tijdstip van de telling. De 70 
leegstaande woningen maakten 2/s procent uit van het totaal. De 18 te verhu
ren woningen vormden slechts '/e procent van het totaal. De redelijke eis van 
drie procent werd dus geenszins gehaald77. 

Het geringe aanbod van huizen werd vooral veroorzaakt door het teruglopen 
van de particuliere woningbouw. Bedroeg deze in 1910 nog 269 woningen, in 
de jaren 1915 en 1916 was dat aantal gedaald tot respectievelijk 50 en 48. Ook 
de herbouw van vervallen panden nam sterk af. In de jaren 1915 tot en met 
1918 werd geen enkele woning herbouwd. Zo kon het gebeuren, dat de totale 
toeneming, rekening houdende met bouw, herbouw en afbraak in 1910 262 
woningen betrof en in 1916 15 woningen78. In bijlage 5 wordt een overzicht 
gegeven van de bouwactiviteiten in Tilburg gedurende de jaren 1905 tot en met 
1918; in bijlage 6 treft men een overzicht aan van de vermindering en ver
meerdering van het aantal woningen gedurende de jaren 1905 tot en met 1918. 
Gezien de geringe bouwactiviteit is het moeilijk te verklaren, dat Burgemeester 
en Wethouders op een vraag van de minister van Binnenlandse Zaken, of in 
Tilburg werkloosheid in de bouwvakken voorkwam, een volstrekt ontkennend 
antwoord gaven7*. 

In 1915 richtte de gezondheidscommissie een schrijven tot de Tilburgse tex
tielfabrikanten, andere industriëlen, werkliedenverenigingen en particulieren, 

75 Tilburgsche Courant, 6 en 9 juni 1914. 
T» Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 26 juni 1914. 
77 Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1914 I 336. 
78 Gemeenteverslagen Tilburg 1905-1918, hoofdstuk V. 
7· Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1915 I 99. 
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die hiervoor in aanmerking kwamen, om volgens de bepalingen der woningwet 
en bouwverordening toch tot een redelijke bouw van arbeiderswoningen te ko
men 8 0. Het resultaat van dat schrijven was echter nihil vanwege het moeilijk 
verkrijgen van bouwterreinen en kapitaal. 

Het groeiend aantal gezinnen deed de woningnood eveneens toenemen. In 
de perioden 1911-1912 en 1912-1913 nam het aantal gezinnen respectievelijk 
toe met 241 en 248, de woningen daarentegen met respectievelijk 214 en 
14781. In 1913 bedroeg het gemiddeld aantal woningen per 100 inwoners 
19,54, in 1915 was dat 19,17 en in 1918 18,08β2. De mobilisatie bracht aan
vankelijk 26000 militairen naar Tilburg, terwijl vele duizenden Belgische 
vluchtelingen in deze stad een onderkomen zochten. Deze aantallen verminder
den snel, doch een groot aantal bleef toch tot en met 1918 in Tilburg zoals bij
voorbeeld 2000 à 2500 Belgische vluchtelingen. De officieren waren in hotels 
en bij particulieren ingekwartierd, de soldaten waren gehuisvest in gedeelten 
van fabrieken, verenigingslokalen en kloosters. De Belgische vluchtelingen ver
bleven bij familie en kennissen of bewoonden tijdelijk een gehuurde woning8*. 
Hoewel deze Belgische gezinnen geenszins van grote invloed waren op het ge
brek aan woningen84, nam het tekort toch steeds toe. Een overzicht van het 
aantal woningen en het gemiddeld aantal per 100 inwoners vindt men in 
bijlage 7. 

In 1917 stelde het gemeentebestuur ƒ 1500,— beschikbaar voor een uitge
breide woningtelling85. Men wilde met het oog op de gemeentelijke woning
bouw en de subsidieverlening aan woningbouwverenigingen gegevens over de 
plaats van de woning, het aantal gezinnen per huis, de huur of huurwaarde, het 
al of niet uitoefenen van een bedrijf in de woning en aangaande de tijdelijke of 
blijvende bewoning. Na een beroep op de inwoners om medewerking begon de 
telling op 22 oktober en was 31 oktober gereed. Op die dag waren er in de ge
meente 10.872 woningen, waaronder 2863 eigen huizen of dienstwoningen. De 
kloosters, pastorieën, gestichtswoningen, enzovoorts ten getale van 39 zijn ver
der buiten beschouwing gelaten. Er waren 9410 woningen, waarvan 2000 eigen 
huizen of dienstwoningen zonder bedrijf, terwijl met bedrijf deze cijfers respec
tievelijk 1462 en 863 waren. 1195 Huizen werden bewoond door meer dan een 
gezin en 25 zelfs door meer dan twee gezinnen. In 342 gevallen was de inwo
ning tijdelijk, in 852 blijvend. 108 Huizen werden bewoond door tijdelijk ge-
vestigden, terwijl in 29 gevallen een gezin verbleef in een niet tot woning be
stemd gebouw. In bijlage 8 is een overzicht te vinden van het aantal huizen in 

80 Notulen vergaderingen Gezondheidscommissie Tilburg, 26 februari 1915 en 26 
maart 1915. 
Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1915, hoofdstuk IV. 
81 Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1915, hoofdstuk IV. 
82 Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1921, hoofdstuk IV. 
** Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1914, hoofdstuk IV. 
84 Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1915, hoofdstuk Г . 
8 4 Verslag betreffende de woningtelling der gemeente Tilburg over het jaar 1917. 
Dossiers gemeentesecretarie Tilburg, 1917 I 379 en 1918 I 167. 
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Woningen bewoond door meer dan één gezin 

het noordelijk en zuidelijk stadsgedeelte met en zonder bedrijf, de samenwo
ning van meer dan een gezin blijvend en tijdelijk, alles ingedeeld volgens de 
huren. Tevens wordt hierin een overzicht gegeven van de nodige woningen, 
wanneer men uitgaat van een gezin per woning al of niet met drie procent re
serve. De uitslag van de telling toonde duidelijk aan, dat in geen van de huur-
klassen enige reserve aanwezig was, doch een aanmerkelijk tekort heerste en 
wel het meest in de huurklassen van ƒ 1,50 tot ƒ 3,— per week. Het tekort be
droeg, wanneer wij drie procent reserve aannemen, 1122 woningen, waarbij wij 
er dan wel van uitgaan, dat de 108 huizen, die door tijdelijk gevestigden, voor
namelijk Belgische vluchtelingen, werden bewoond, weer beschikbaar zouden 
komen voor inwoners van de gemeente. 

Door deze woningschaarste is het niet verwonderlijk, dat de huurprijzen 
vanaf 1914 gingen stijgen. Bovendien kwamen gevallen voor, dat de huurders 
werden gedwongen bij de verhuurder allerlei huishoudelijke artikelen aan te 
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schaffen86. Door de Wereldoorlog van 1914 kreeg een aantal mensen in het 
land gebrek aan geld. Blijkens een circulaire van het Koninklijk Nationaal 
Steuncomité uit die dagen moesten vele mensen hun huizen ontruimen87. De 
regering had bij het Koninklijk Nationaal Steuncomité erop aangedrongen, of 
niet in meer plaatsen dezelfde methode zou kunnen gevolgd worden als in Rot
terdam, waar men besloten had slechts de helft van de huur te voldoen. Een 
vierde deel zou dan betaald worden door het plaatselijk steuncomité, terwijl het 
andere vierde deel uit de Rijkskas zou komen. Uit een wat ongelukkige circu
laire van de regering hadden velen de conclusie getrokken, dat de huur of ten
minste een gedeelte daarvan voorlopig gezien de crisissituatie vanwege de oor
log en de mobilisatie niet betaald behoefde te worden, terwijl de regering 
slechts de uitzetting van werkelijke slachtoffers van de oorlogstoestand wilde 
voorkomen. In Tilburg was men bepaald niet gelukkig met deze gang van za
ken. Uit genoemde ongelukkige circulaire van de regering hadden ook in Til
burg enkele lieden de conclusie getrokken, dat de huurbetaling was opgeschort. 
Werkloosheid vanwege de oorlog kwam in Tilburg echter bijna niet voor en de 
huur kon dus zoals steeds betaald worden, hoewel de gezinsbudgetten de huur-
stijgingen moeilijk konden verwerken. 

Mocht er ergens nood ontstaan, dan verrekende de Tilburgse afdeling van 
het Koninklijk Nationaal Steuncomité de huur in het steunbedrag. Het aantal 
uitzettingen was in 1914 wat groter dan in 1913, doch het betrof alleen uitzet
tingen van mensen wegens wanbetaling en lieden, die meenden niet te hoeven 
betalen vanwege de oorlogssituatie88. Uit een schrijven van mr. G.E. Pastoors, 
advocaat en procureur, bleek, dat men bij degenen, die niet bij machte waren te 
betalen, wat geschipperd had en dat de uitzettingen onwilligen betrof, die de 
huurschuld hoog lieten oplopen en zich dan uit het huis lieten zetten zonder te 
betalen. Verscheidene verhuurders kwamen hierdoor in moeilijkheden vanwege 
hun hypotheken. Andere verhuurders vonden in huuropbrengsten hun enige 
bestaansbron. De huurprijs tot de helft terugbrengen zou dan ook in Tilburg 
onmogelijk zijn geweest, ook al omdat de huren vergeleken met Rotterdam en 
Amsterdam zeer laag waren89. 

Hoewel dus redelijke verlangens der verhuurders zeker gerechtvaardigd wa
ren, stegen in de jaren 1915 en 1916 vele huren onredelijk en geenszins in ver
houding tot de bouwkosten en andere lasten der verhuurders. De regering 
kwam daarom in begin 1917 met een wet tegen de onredelijke prijsopdrijving 
van de huren van woningen, de zogenaamde huurcommissiewet80. Bij deze wet 
werd bepaald, dat Burgemeester en Wethouders in de grotere plaatsen huur-
commissies moesten oprichten. Deze bestonden uit vijf leden, die de belangen 
van verhuurders en huurders vertegenwoordigden. Deze wet verbood zonder 

88 Tilburgsche Courant, 13 april 1915. 
87 Archief Koninklijk Nationaal Steuncomité, afdeling Tilburg, Ш. 
8 8 Archief Koninklijk Nationaal Steuncomité, afdeling Tilburg, III. 
88 Archief Koninklijk Nationaal Steuncomité, afdeling Tilburg, III. 
•o Wet van 26 maart 1917 S 257, tot voorkoming van onredelijke opdrijving van de 
huurprijzen van de woningen van lagere huurwaarde, (huurcommissiewet). 
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toestemming van de huurcommissie hogere huurprijzen te vragen dan die van 
1 januari 1916. Was reeds een hogere huur bedongen, ook dan moest toestem
ming aan de commissie worden gevraagd, die de huurprijs kon terugbrengen 
tot een bedrag van een datum, die echter niet vroeger was dan 16 oktober 
1916. De commissie mocht volgens de wet geen huurverhogingen goedkeuren, 
die niet aannemelijk werden gemaakt; wel moest zij terdege rekening houden 
met de hogere kosten van de verhuurder. Beide partijen konden in beroep gaan 
bij de kantonrechter. Op overtreding van de wet stond een boete van maximaal 
duizend gulden. 

Bij de behandeling in de Tweede Kamer had A.F. de Savomin Lohman het 
wetsontwerp een krasse inbreuk genoemd op de beginselen van het burgerlijk 
recht en een voorbeeld van een sociaal-democratische regeling. Hij waarschuw
de tegen de mening, dat alles, wat de wetgever maar goeddunkt en met de Sta
ten Generaal decreteert, recht is91. Ook in de Eerste Kamer was kritiek. Mr. 
A. van der Hoeven vond in verband met het feit, dat de wet alleen gold voor 
de lagere huurklassen, de stelling, dat iemand meer weerbaar is naarmate hij 
meer verwoont, zo vals en onzuiver als muziek ontlokt aan een fluitketel92. 

Ook in Tilburg werd op 10 juni 1917 bij besluit van Burgemeester en Wet
houders een huurcommissie opgericht93. Zij begon haar werk 16 juli 1917. 
Als bureau werd door Burgemeester en Wethouders voor ƒ 35,— per maand 
een pand gehuurd op de hoek Poststraat-Langestraat94. Als lid en voorzitter 
werd benoemd F.N. Mannaerts, als lid en plaatsvervangend voorzitter 
S.H.J.M. Verbunt, als lid en vertegenwoordiger van de belangen der huurders 
A.Th. van Rijen, als lid en vertegenwoordiger van de belangen der verhuurders 
mr. P.M. Arts en als lid zonder belangenvertegenwoordiging F.D. van Gils. 
Tot secretaris werd benoemd K.J.A.M. van Spaendonck. In de wijken het 
Laar, de Reit, Reitsche Hoeve, Heikant, Groeseind, Hasselt, Stokhasselt en 
Rauwbrake zou de wet van toepassing zijn op huizen met een huur beneden 
f 4,— per week, voor het overige gedeelte der gemeente op huizen met een 
huur beneden ƒ 5,— per week95. De huurcommissie was zich bewust van het 
feit, dat vanwege de hoge renten en hoge bouwprijzen de lasten der verhuur
ders groot waren en dat deze mensen niet zo'n hoge opbrengsten genoten als 
men in de volksmond wel beweerde·6. 

De commissie behandelde alle binnengekomen verzoekschriften en klachten. 
Al spoedig vroeg zij aan Burgemeester en Wethouders een eerlijk en deskundig 
persoon aan te stellen voor het verzamelen van gegevens en het controleren 

91 Handelingen van de Tweede Kamer der Staten Generaal, zittingsperiode 
1916-1917, blz. 1021. 
92 Handelingen van de Eerste Kamer der Staten Generaal, zittingsperiode 
1916-1917, blz. 328. 
" Notulen vergadering Burgemeester en Wethouders van Tilburg, 10 juli 1917. 
M Ingekomen stukken Huurcommissie Tilburg, 1917. 
95 Notulen vergadering Burgemeester en Wethouders van Tilburg, 10 juli 1917. 
Nieuwe Tilburgsche Courant, 11 juli 1917. 
99 Notulen vergadering Huurcommissie Tilburg, 11 augustus 1917. 
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van de gegevens der verzoekschriften en klachten97. In de eerste maanden 
werd tachtig procent van de verzoeken om de huur te mogen verhogen ingewil
ligd, terwijl van de overige twintig procent na een oproep van verzoeker en een 
ingesteld onderzoek nogmaals de helft werd toegewezen. Tegen het einde van 
het jaar werd het aantal ingewilligde verzoeken aanzienlijk kleiner namelijk 
ongeveer vijftig procent. Vele verhuurders waren immers door de in het begin 
voor hen zo gunstige uitslagen de huren te veel gaan verhogen. In de loop van 
1918 werd het percentage goedkeuringen weer geleidelijk groter98. De kanton
rechter volgde in hoger beroep bijna steeds de uitspraak van de huurcom-
missie". 

De huurcommissie kon echter niet voldoende doelmatig optreden tegen 
huuropdrijving, want al direct na invoering van de huurcommissiewet werd 
duidelijk, dat de mensen hogere huren moesten betalen dan officieel was toe
gestaan. Gedeputeerde Staten vroegen enkele maanden na de invoering der wet 
reeds, of het inderdaad waar was, dat mensen, die geen zwarte huren betaalden, 
uit hun huizen werden gezet, die dan bleven leegstaan of werden ingericht als 
opslagplaats100. Dit was inderdaad het geval en de huurcommissie had bij 
Burgemeester en Wethouders hier al over geklaagd101. 

In maart 1918 kwam de regering met een wet tot voorkoming van ontrui
ming van woningen, de zogenaamde huuropzeggingswet102. De opzegging van 
de huur kon op verzoek van de huurcommissie nietig worden verklaard. Dit 
geschiedde op een verzoek, dat werd ingewilligd, als de huurder aan zijn ver
plichtingen voldeed. De huuropzegging werd dan zes maanden uitgesteld, 
waarna dezelfde procedure kon worden gevolgd. Achtte de commissie de be
langen van de huurder ernstiger geschaad door de opzegging dan die van de 
verhuurder, dan werd de opzegging nietig verklaard. Mocht de huur automa
tisch aflopen, dan kon de huurder bij de commissie een verzoek indienen tot 
verlenging van het contract. De Tilburgse huurcommissie was met de wet in
genomen. Bij de behandeling van dit wetsontwerp had de huurcommissie te 
Tilburg reeds een verzoek tot de leden der beide Kamers der Staten Generaal 
gericht om het ontwerp goed te keuren. Zij motiveerde haar verzoek met te 
wijzen op de ervaring, dat zonder toestemming van de huurcommissie te hoge 
huren werden gevraagd, die de mensen hun huizen uitdreven. Ook afgewezen 
verzoeken werden in stilte doorgedreven103. De wet gaf de huurcommissie een 
krachtig wapen in de hand, waardoor zij kon voorkomen, dat enkele vonnissen 
tot ontruiming werden uitgevoerd104. 

97 Notulen vergadering Huurcommissie Tilburg, 7 september 1917. 
•e Notulen wekelijkse vergaderingen Huurcommissie Tilburg, augustus 1917 tot en 
met december 1918. 
m Ingekomen stukken Huurcommissie Tilburg, 1917 en 1918. 
no Ingekomen stukken Huurcommissie Tilburg, 1917. 
101 Uitgaande stukken Huurcommissie Tilburg, 1917. 
102 Wet van 25 maart 1918 S 182, tot voorkoming van ontruiming van woningen. 
(huuropzeggingswet). 
ioa uitgaande stukken Huurcommissie Tilburg, 1918. 
104 Ingekomen stukken Huurcommissie Tilburg, 1918. 
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De huurcommissie te Tilburg trad niet alleen op voor de eigen gemeente, 
maar ook voor de omliggende kleinere plaatsen. De kosten hiervan drukten op 
de plaats van vestiging. Hoewel deze kosten niet hoog waren, de uitgaven van 
de huurcommissie bedroegen in 1918 ƒ 3.268,— en de inkomsten 
ƒ 1.145,—los, werd dit toch enigszins als een onbillijkheid gevoeld en verzocht 
men de kosten op de betreffende gemeenten over te brengen106. 

II. WONINGBOUW 

Al deze maatregelen konden de woningnood slechts reguleren, niet opheffen. 
Daarom kwam in juni 1918 de regering weer met een nieuw wetsontwerp na
melijk een ter voorziening in de bestaande woningnood107. Hierin werd be
paald, dat de regering gemeenten kon aanwijzen, waar onmiddellijk voorzie
ningen getroffen moesten worden. Bovendien zou de regering beslissen over 
het aantal noodwoningen, de grootte en de soort. De gemeenteraad was ver
plicht zijn medewerking te verlenen. De regering zou negentig procent betalen 
van de grond- en bouwkosten. Ook van de gemeente zelf kon het initiatief uit
gaan om noodwoningen te bouwen. De regering zou dan ook negentig procent 
in de kosten bijdragen. De woningen waren bedoeld voor ten hoogste vijf ja
ren. Ook in Tilburg wilden Burgemeester en Wethouders dergelijke woningen 
oprichten. Het advies van de gezondheidscommissie hierover was niet bepaald 
gunstig. Men voelde weinig voor houten noodwoningen. Zij stelde Burgemees
ter en Wethouders voor noodwoningen op te richten met enkelsteens buiten
muren van twee meter hoog en een pannen dak. De inhoud moest bestaan uit 
een woonkamer, door tochtdeuren van de buitendeur gescheiden, een slaapver
trek en een klein keukentje108. Het gemeentebestuur meende echter, dat voor 
tijdelijke noodwoningen houten huisjes voldoende waren, en richtte er een be
perkt aantal op met negentig procent regeringssteun. Zo werden acht van deze 
woningen geplaatst in de Stevenzandsestraat, die tot 1930 bewoond werden, en 
zes in de Lovensestraat, die reeds in 1923 werden afgebroken. De woningen, 
verenigd tot blokken van twee, bestonden uit een woonkamer van 16 m2, twee 
slaapkamers van 8 m2 en een vertrek van 4 m2. Verder waren er in deze huis
jes een keukentje met bergplaats, een portaal en een privaat109. Het was niet 
de eerste keer, dat de gemeente zich op dit terrein bewoog. Reeds in 1917 had 
het gemeentebestuur voor Belgische vluchtelingen enkele houten noodwonin
gen opgericht. Die werden voor ƒ 1200.— per stuk overgenomen van het Belgi
sche Comité de Secours, waarbij ƒ 100,— kwam voor het oprichten en ƒ 70,— 
voor aansluitingen op waterleiding en riolering110. 

ios uitgaande stukken Huurcommissie Tilburg, 1918. 
toe ingekomen stukken Huurcommissie Tilburg, 1918. 
io? Wet van 17 juni 1918 S 379, tot voorziening in de woningnood, (woning
noodwet). 
108 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 2 augustus 1918. 
10(1 Gemeenteverslag Tilburg 1918, hoofdstuk V. 
Dossiers gemeentesecretarie Tilburg, 1923 I W 141/2, 1929 I W 143/1, 1930 II W 
143/1 en 1931 VIII W 143/1. 
110 Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1917 I 122. 
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Trouwens reeds eerder had het gemeentebestuur zijn belangstelling voor de 
woningbouw laten blijken, hiertoe gestimuleerd door de directeur van Gemeen
tewerken, J.H.E. Rückert, die in 1913 bij Burgemeester en Wethouders belang
stelling probeerde te wekken voor een grote stadsplanning, vooral op het gebied 
van de woningbouw. Tilburg had niet alleen te kampen met een tekort aan hui
zen, maar bovendien voldeden vele huizen niet aan de eisen des tijds. Zij lagen 
in eentonige straten, hadden een verkeerde indeling en een zeer slechte gevel
oplossing. Over het algemeen was het peil zeer laag. Er moesten niet te dure ar
beiderswoningen komen met een weldoordachte indeling, een behoorlijke lig
ging en een esthetische architectuur. Hij spoorde Burgemeester en Wethouders 
aan een woningtentoonstelling te houden111. Het gemeentebestuur ging direct 
op deze suggestie in en in het najaar van 1913 werd een tentoonstelling georga
niseerd. De tentoonstelling werd gehouden in het gebouw van de Rooms 
Katholieke Gildenbond aan de Tuinstraat van 12 tot en met 18 november. Al
lerlei materiaal werd daar getoond. Er waren vele foto's en maquettes te zien 
van moderne woningen in Enschede en Arnhem. Ook de firma's Stork uit Hen
gelo en Philips uit Eindhoven hadden materiaal ingestuurd betreffende de wo
ningen, die zij voor hun arbeiders gebouwd hadden. Verscheidene Tilburgse ar
chitecten hadden ook tekeningen ingezonden. Bij het tentoonstellingsterrein was 
een verplaatsbaar badhuis opgesteld. Dit had wel enige strubbelingen opgele
verd. De directeur van Publieke Werken had hierover contact opgenomen met 
de voorzitter van de Centrale Gezondheidsraad, dr. W.P. Ruysch uit Utrecht, 
die een warm voorstander was van volks- en schoolbaden. Burgemeester en 
Wethouders waren het echter vanwege de kosten niet eens met het opstellen 
van dit badhuisje. Het bleek echter reeds verzonden te zijn, toen Burgemeester 
en Wethouders opdracht gaven van dit badhuisje af te zien. Zodoende werd 
het toch opgesteld en gedurende de tentoonstellingsperiode door de gemeente 
geëxploiteerd. Vele bezoekers hadden belangstelling voor het badhuisje, maar 
waagden zich toch niet aan een bad. Er werden tijdens de tentoonstel
lingsperiode 140 baden genomen118. 

Gedurende de tentoonstelling werden verschillende lezingen gehouden. Dr. 
W.P. Ruysch en de inspecteur van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid W. 
van Boven hielden lezingen over het onderwerp „Volks- en schoolbaden". Dr. 
P.C. de Brouwer hield een referaat over „De volkshuisvesting in verband met 
de zedelijkheid". De directeur van Gemeentewerken hield een voordracht over 
het onderwerp „Huisvesting in het algemeen". Burgemeester G.R.C.M. Raupp 
had in zijn openingswoord nog eens duidelijk laten blijken, dat hij aan particu
liere bouw verre de voorkeur gaf en dat slechts in de uiterste nood bouwver
enigingen en gemeentebesturen de bouw van arbeiderswoningen moesten over
nemen. Rückert was het met deze opvatting niet eens, aangezien het particulier 
initiatief steeds te kort schoot. Hij wees op Liverpool, waar men van gemeente-

111 Archief Publieke Werken Tilburg, 1913 4, Volkshuisvesting. 
Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1913 I 879. 
111 Archief Publieke Werken Tilburg, 1913 26, Volksbaden. 
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wege de krotten had afgebroken en vervangen door gezonde woningen. Het 
sterftecijfer liep terug van 60 pro mille tot 25 pro mille en het aantal veroorde
lingen van 202 tot 84 per duizend inwoners118. 

Voor de directeur van Publieke Werken was de tentoonstelling slechts een 
begin. Reeds in 1913 begon hij aan de uitwerking van een groots uitbreidings
plan. Met allerlei autoriteiten nam hij hierover contact op114. In 1917 bood 
hij Burgemeester en Wethouders zijn plan aan l l s . Burgemeester G.R.C.M. 
Raupp was ondertussen opgevolgd door zijn secretaris mr. dr. F.L.G.Z.M. 
Vonck de Both, die niet zo star op het standpunt van particulier initiatief 
stond. Tilburg, een stad met bijna 60.000 inwoners in die dagen, had voor zijn 
uitbreidingsplannen niet het omliggende platteland nodig zoals andere steden. 
De bebouwing van de gemeente strekte zich uit over 750 ha. De eigenlijke kern 
was 30 ha groot en bood 5418 inwoners onderdak. Daarbuiten bevond zich een 
spinneweb van wegen, langs welke in sommige gemeentedelen vrijwel overal, 
in andere op vele plaatsen was gebouwd. Daartussen lagen grote gedeelten 
grond ongebruikt en zo kwam het, dat tussen de overigens stedelijke bouw 
open vlakten lagen met een hier en daar onregelmatige bebouwing, die aan 
dorpsbebouwing herinnerde. Het plan Rückert wilde de onregelmatige bebou
wingen met elkaar in verbinding brengen en de ongeordende veelal dorpse 
stadsstukjes tot een harmonisch geheel samenvoegen en de toekomstige ont
wikkelingen in goede banen leiden. In het plan werd uitgegaan van hetgeen er 
reeds was. Aan grote doorbraken werd niet gedacht. In de binnenstad van Til
burg ging men uit van een bevolkingsdichtheid van 175 bewoners per ha, ver
der weg van de kern in de buitenwijken 79 tot 100 bewoners per ha. Deze ge
tallen waren niet ongunstig vergeleken met Alkmaar, waar de bevolkingsdicht
heid 184 per ha bedroeg en met Leiden en Utrecht, waar de dichtheid respec
tievelijk 220 en 205 bedroeg. Wat betreft de te verwachten bevolking in Til
burg moet opgemerkt worden, dat Rückert er zeer goed in is geslaagd deze te 
voorspellen. Het laatste jaar, dat hij in zijn plan opnam, was 1969, waarvoor hij 
op 31 december 158.647 inwoners voorspelde. Eind december 1969 bedroeg 
het aantal inwoners in werkelijkheid 152.589 l le. 

Wat betreft de soort huizen, die er moesten komen, ging Rückert uit van zes 
inkomensgroepen: 
Groep A: Niet vakkundige werklieden met een jaarinkomen beneden / 600,—. 
Groep B: Vakkundige werklieden met een jaarinkomen van ƒ 600,— tot 

/1000,—. 
Groep C: Betere werklieden en kleine middenstand met een jaarinkomen van 

/ 1000,— tot f 1600,—. 

l l s Tilburgsche Courant, 13 november 1913. 
114 Archief Publieke Werken Tilburg, 1913 9, Uitbreidingsplan. 
118 Rapport van de heer J.H.E. Rückert, directeur Publieke Werken, met betrekking 
tot het algemeen uitbreidingsplan der gemeente Tilburg, 5 januari 1917. (Bijlagen 
handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 5 januari 1917 72 en dossier gemeentese
cretarie Tilburg, 1916 I 153). 
" · Bevolkingsregister van de Burgerlijke Stand. Gemeentesecretarie Tilburg, afde
ling Bevolking en Burgerlijke Stand. 
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Groep D: Eigenlijke middenstand met een jaarinkomen van ƒ 1600,— tot 
f 2500,—. 

Groep E: Meer gegoede burgerij met een jaarinkomen van / 2500,— tot 
ƒ 4500,—. 

Groep F: Meer bezittenden met een jaarinkomen boven ƒ 4500,—. 
Gezien de belastingcijfers over de voorafgaande jaren jaren kwam men tot een 
volgende globale conclusie voor de toekomstige stadsbevolking. 

Klasse beneden ƒ 600, — 
Klasse/ 601 , - -ƒ1000, 
Klasse/lOOl,- -ƒ1600,-
Klasse/1601,- -ƒ2500,-
Klasse ƒ2501, - -ƒ4500,-
Klasse boven ƒ 4500,-

groep A, 
groep B, 
groep C, 
groep D, 
groep E, 
groep F, 

28% 
40% 
15% 
7% 
5% 
5% 

Wanneer men uitging van het feit, dat de gemiddelde inwoner ongeveer een 
zesde deel van zijn inkomen aan woninghuur kon besteden en de jaarlijkse 
huursom bij een rentepercentage van ongeveer ЗУз procent bijna 7 procent van 
de stichtingskosten zou bedragen, konden voor de verschillende bevolkings
klassen de volgende schematische woningtypen verwezenlijkt worden. De 
diepte der bouwpercelen zou variëren tussen 20 en 60 meter. 

Bergplaats 

Keuken Г 
I 

J 
Huiskamer 

ÏHT 
Alkoof 

Voorkamer 
I 

L 
0 1 2 3m 

groep A: stichtingskosten pira. Г 1500,-

26 

groep В: stichtingskosten pira, f 2250,— 



O I 2 Зт 

groep С: stichtingskosten plm. f 3750,- groep D : stichtingskosten plm. f 6000, 

De gezondheidscommissie was het met deze cijfers niet eens, omdat de men
sen met een inkomen beneden ƒ 400,— vergeten waren. Ook het aantal inwo
nende ongehuwden was volgens haar verkeerd berekend. Zij kwam met de vol
gende cijfers117: 

Groep A en В 82,9% 
Groep С 9,1% 
Groep D 3,9% 
Groep E 1,9% 
Groep F 2,2% 

Over het woningtype voor de arbeider hadden de inspecteur van het Staats
toezicht op de Volksgezondheid en de gezondheidscommissie ook reeds gedis
cussieerd. Men vond de bewoning der moderne huizen meestal ondoelmatig. 
De meeste mensen woonden in het vertrek, waar de gang op uitkwam, en in de 
keuken. De voorkamer was mooi gemeubileerd, doch werd zo goed als nooit 

1 1 7 Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1917, bijlage V. 
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С 1 2 3m 

groep E: 
stichtingskosten plm. f 10.000,— 

groep F: stichtingskosten f 15.000,— en meer 

gebruikt118. Toch heb ik de indruk, dat men te weinig rekening hield met het 
feit, dat ook de arbeiders ernaar verlangden een mooie kamer ter beschikking 
te hebben voor eventueel bezoek of alleen al om het idee een mooie kamer te 
bezitten. 

Waar moesten deze arbeiderswoningen liggen? In het begin van deze eeuw 
was daarover een uitgebreide discussie gaande. In Engeland en de Verenigde 
Staten van Amerika ging men uit van het standpunt, dat de woningen ver van 
de fabrieken moesten liggen. De arbeiders gingen met de tram of trein naar 
hun werk, 's middags werd een korte schafttijd gehouden voor het eten van 
wat koud voedsel en 's avonds kon dan warm gegeten worden. Men beweerde, 
dat de arbeidskracht van de arbeider zo het best geëxploiteerd kon worden. De 
industrie voer er wel bij en de mensen zelf hadden een aangename woning en 

1,8 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 11 december 1914. 
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waren ook vroeger thuis. Na korte tijd bleek echter de exploitatie te intensief 
te zijn, zodat de arbeiders gemiddeld op 57-jarige leeftijd totaal uitgeput wa
ren. Niettemin lag het sterftecijfer in de Engelse tuindorpen aanzienlijk lager 
dan in de Engelse grote steden. In de grote steden bedroeg de sterfte 15,9 pro 
mille en de kindersterfte 145 per 1000 levend aangcgevenen. In de tuinstad 
Letchworth waren deze cijfers respectievelijk 4,8 en 38,4 en in Port Sunlight 8 
en 65,4. In Duitsland woonden de arbeiders dicht bij de fabrieken in dikwijls 
zeer vieze huurkazernes bedekt met rook en roet. De arbeiders gingen tussen 
de middag naar huis om warm te eten. Onderzoekingen hadden uitgewezen, 
dat de arbeiders, die om 12 uur een warme maaltijd gebruikten, langer krachti
ger bleven. Ook de arbeidsprestaties waren beter. De beste resultaten werden 
namelijk bereikt enige uren na de warme maaltijd. Deze maaltijd werkt eerst 
remmend, doch, wanneer het lichaam de grootste hoeveelheid voedsel heeft op
genomen en verteerd, opwekkend. In Engeland ging men daarom er wel toe 
over om een zeer krachtig warm ontbijt te nemen. Dit alles vond men in Til
burg echter moreel onaanvaardbaar, omdat daardoor de taak van de huis
vrouw aanzienlijk verlengd zou worden. Ook het systeem in enkele Duitse fa
brieken, zoals de A.E.G. in Berlijn, om de arbeiders in de fabriek een warme 
maaltijd te geven vond men niet juist, aangezien de man zo aan zijn gezin werd 
onttrokken. Men ging er daarom vanuit, dat gestreefd moest worden naar de
centralisatie van de industrie. De woningen konden dan in de nabijheid van de 
fabriek worden geprojecteerd, maar toch altijd nog zover er vandaan, dat ze 
niet onder het roet werden bedekt en er voldoende licht, lucht en groenstroken 
aanwezig waren. Gezien de overheersende westenwind moesten de woningen 
westelijk van de fabrieken komen te liggen. 

Reeds eerder werd opgemerkt, dat er in Tilburg geen gebrek aan bouwgrond 
bestond. Dit is een van de redenen, dat men niet zijn toevlucht behoefde te ne
men tot het bouwen van etagewoningen. Dit zou trouwens de meeste Tilbur-
gers niet naar hun zin zijn geweest. De arbeiders waren gewoon achter hun 
huis een kleine moes- en siertuin te verzorgen. De besparing aan kosten bij 
hoogbouw op bestrating, leidingen en andere zaken zou toch weer teniet zijn 
gedaan door het sterk stijgen van de bouwgrondprijzen. Het zou in het bestek 
van dit werk te ver gaan om op de details van het plan in te gaan. Later werd 
het plan bovendien meerdere malen veranderd. Ook de gedeeltelijke uitvoering 
ervan ligt buiten het tijdsbestek van dit werk. Zo werden de ringbanen om de 
stad gedeeltelijk voor de Tweede Wereldoorlog uitgevoerd, nog enigszins over
eenkomstig het oorspronkelijk plan als verkeers- en wandelwegen, gedeeltelijk 
na de oorlog als zuiver verkeerswegen. 

Ondertussen werden door het gemeentebestuur ook een aantal partiële uit
breidingsplannen ter tafel gebracht. Een van die plannen was dat van de Veld-
hovenschehoek11·. De gemeente had in 1911 het plan opgevat om hier een 
aantal huizen te laten bouwen. Toen het plan in de gezondheidscommissie ter 

»· Dossiers gemeentesecretarie Tilburg, 1911 I 715, 1912 I 222, 1913 I 9, 1914 I 
121, 1915 I 140, 1916 I 307, 1917 I 228 en 1918 I 68. 

29 



sprake kwam, vond men de prijs van / 360,— per bouwperceel te hoog1*0. 
Ook de inspecteur van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid R.C.H. 
Schüngel vond de prijs te hoog. Men gaf het gemeentebestuur de raad de inde
ling zo te kiezen, dat de prijs per bouwperceel zou dalen181. Op deze suggestie 
gingen Burgemeester en Wethouders in. Aanvankelijk wilden zij 24 woningen 
laten bouwen, doch later werden dat er 45 en tenslotte 69122. Voor particulie
ren had de gemeenteraad hier een bouwverbod ingesteld om eventuele specula
ties te voorkomen12 '. In het voorjaar van 1919 kwamen hier de eerste huizen, 
waarmee in het voorafgaande jaar was begonnen, voor bewoning gereed. Een 
ander uitbreidingsplan was dat van de Molenbochten uit 1917. De gezondheids
commissie had tegen dit plan geen enkel bezwaar. In het voorjaar van 1919 
werden in dit stadsgedeelte eveneens door het gemeentebestuur 232 woningen 
aanbesteed124. Verdere uitbreidingsplannen waren die van de Soey, de Haver
velden, de Pruilhoek, de Veldhoven en de Pastorieklamp. Vooral het plan 
Pruilhoek leverde veel stof voor discussie op. De uitvoering zou nogal duur 
zijn, omdat veel grond van fabrikanten moest worden aangekocht. Men wilde 
daarom wat de breedte van de straten betreft afwijken van de bouwverorde
ning en deze stellen op zes meter in plaats van de vereiste tien meter. Men zou 
dan de trottoirs laten vervallen, doch wel voor de huisjes kleine tuintjes ontwer
pen. Het doet vreemd aan, dat de inspecteur van het Staatstoezicht op de 
Volksgezondheid J.M.A. Zoetmulder zeer voldaan was over dit plan en dat ook 
de anders zo nauwkeurige gezondheidscommissie dit plan zonder meer aan
vaardde126. De uitvoering van al deze plannen had echter geheel plaats na het 
tijdsbestek, waarover dit werk handelt. 

"o Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 28 november 1913. 
121 Verslag bijeenkomst Gezondheidscommissie Tilburg met de inspecteur van het 
Staatstoezicht op de Volksgezondheid, 9 december 1913. 
122 Besluit Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant, 19 augustus 1915, 
G 87. 
Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1914, hoofdstuk II. 
Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 9 september 1914. 
Bijlagen handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 19 september 1914 214. 
Gemeenteverslag Tilburg 1918, hoofdstuk V. 
123 Bijlagen handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 19 mei 1915 58. 
Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 28 mei 1915. 
Besluit Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant, 17 mei 1916, G 169. 
124 Bijlagen handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 20 januari 1917 14. 
Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 2 februari 1917. 
Besluit Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant, 17 augustus 1917, G 
254. 
Koninklijk Besluit 26 februari 1918 S 106. 
Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1918 I 80. 
Gemeenteverslag Tilburg 1918, hoofdstuk V. 
126 Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 18 oktober 1918. 
Dossiers gemeentesecretarie Tilburg, 1917 I 229 en 1918 I 80. 
Notulen vergaderingen Gezondheidscommissie Tilburg, 25 mei 1915, 30 juni 1916, 7 
september 1917, 30 december 1917 en 25 januari 1918. 
Bijlagen handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 6 april 1917 50, 15 juni 1917 82, 
18 september 1917 157 en 24 september 1918 168. 
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Wel kwamen in de zomer van 1918 de eerste van gemeentewege gebouwde 
woningen gereed, die in november en december 1917 waren aanbesteed. In to
taal waren het 34 woningen, namelijk 6 in de Trouwlaan, 10 in de Hesperen-
straat en 18 in de Veestraat12*. Aanvankelijk had de gezondheidscommissie 
bezwaren tegen de breedte van de trap, de weinige vensters in de woonkamer 
en de smalle keukens, doch deze bezwaren werden door Burgemeester en Wet
houders weggenomen127. Al deze woningen hadden evenals die, welke in de 
besproken uitbreidingsplannen tot stand zouden komen, een woonkamer van 
ongeveer 14 m2, een voorkamer van 7 m2, twee slaapkamers voor een tweeper
soonsledikant en een vertrek voor een eenpersoonsledikant, vervolgens een 
keukentje met bergplaats, een toilet, een kelder of kelderkast en een bergplaats 
op de zolder of vliering. Teneinde de kosten niet nodeloos op te voeren werden 
de gevels zo sober mogelijk gehouden128. 

Niet alleen de gemeente hield zich bezig met de bouw van eenvoudige arbei
derswoningen. Ook verscheidene woningbouwverenigingen ontstonden in het 
begin van deze eeuw. Sinds de inwerkingtreding van de woningwet waren deze 
verenigingen, die uitsluitend ter verbetering van de volkshuisvesting werkzaam 
waren, overal als paddestoelen uit de grond geschoten en bouwden met een 
voorschot van de gemeente, die op haar beurt weer een voorschot van het Rijk 
kreeg, arbeiderswoningen, die aan de eisen des tijds voldeden. In Tilburg werd 
de eerste woningbouwvereniging 1 maart 1913 opgericht. Ook deze vereniging 
St. Joseph was uitsluitend in het belang van de verbetering der volkshuisvesting 
werkzaam129. Zij had tot doel in de gemeente Tilburg huizen te bouwen, die 
voldeden aan de eisen van gezondheid, gerieflijkheid en goede smaak. Er 
moesten in deze woningen afzonderlijke slaapplaatsten zijn voor jongens en 
meisjes. De leden moesten een aandeel kopen van / 25,—, maar ook niet meer. 
Zij konden dan van de vereniging een huis huren. Was het aantal huizen groter 
dan het aantal gegadigden, dan kon het bestuur ten voordele der vereniging 
ook huizen aan niet-leden verhuren bij voorkeur aan katholieken. De huurprijs 
mocht niet lager zijn dan de prijs, die voor dergelijke woningen in hetzelfde 
stadsdeel te bedingen was. Een commissie zou het bestuur van advies dienen. 
In deze commissie hadden deskundigen zitting op bouwkundig, financieel, ad
ministratief en woningtechnisch gebied. Wat de financiën betrof kregen de be
stuursleden en commissarissen slechts een billijke vergoeding voor hun werk
zaamheden. De vereniging had een reservefonds voor dekking van eventuele 

, 2 ' Beredeneerd verslag van hetgeen met betrekking tot de verbetering der volks
huisvesting in de gemeente Tilburg gedurende de tijdvakken van 1 januari 1917-31 
december 1917 en van 1 januari 1918-31 december 1918 is verricht. 
Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 30 november 1917. 
Bijlagen handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 17 februari 1916 48 en 19 no
vember 1917 201. 
117 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 3 februari 1916. 
118 Gemeenteverslag Tilburg 1918, hoofdstuk V. 
128 Statuten en huishoudelijk reglement van de R.K. woningbouwvereniging St.Jo-
seph te Tilburg. 
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verliezen en een onderhoudsfonds om de kosten van onderhoud gelijkmatig 
over de jaren te verdelen. De jaarlijkse afschrijving en het bedrag, dat elk jaar 
in het onderhoudsfonds moest worden gestort, werden door de ledenvergade
ring vastgesteld. Van de eventuele winst werd tien procent in het reservefonds 
gestort. De leden kregen geen dividend op hun aandeel, zolang dat niet was 
volgestort. Het huurreglement der vereniging was nogal uitgebreid130. Zoals 
gebruikelijk moest de huur bij vooruitbetaling worden voldaan. Het was verbo
den een deel van het huis aan zijn bestemming te onttrekken, er een bedrijf uit 
te oefenen, personen te huisvesten, die niet tot het gezin behoorden, een ge
deelte van het huis onder te verhuren, hinderlijke arbeid te verrichten in de 
woning, wasgoed te drogen buiten de ramen, lastige dieren te houden, berg
plaatsen op te richten, spijkers te slaan, delen van het huis te verven of vaste 
kleden te leggen, storende gewassen of grote bomen te planten, spoel- of was
water te storten buiten de rioolputten, mesthopen aan te leggen, de vrije loop 
in gemeenschappelijke doorgangen te belemmeren door bijvoorbeeld daar kle
den te kloppen, dieren zoals duiven, die onaangenaam zijn voor een rustige be
woning, te houden of te fokken, sterke drank te verkopen of ontucht te bedrij
ven. De door de vereniging aangestelde beambten hadden tussen zonsopgang 
en zonsondergang altijd toegang tot de woning om het huis te inspecteren. 
Eventuele aangerichte schade kwam ten laste van de huurders. 

In april 1914 vroeg deze vereniging aan Burgemeester en Wethouders, of zij 
de voorwaarden mocht vernemen, waarop van de gemeente een voorschot kon 
worden verkregen om arbeiderswoningen te kunnen gaan bouwen. Haar ver
zoek werd gesteund door verschillende verenigingen. Zo wensten de Rooms 
Katholieke Drankbestrijdersvereniging Tilburg, de Rooms Katholieke Handels
reizigersvereniging St.Franciscus van Assisië, de Nederlandsche Rooms Katho
lieke Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel St.Raphaël afdeling Tilburg en 
de Katholieke Sociale Actie spoedig de bouw van goede arbeiderswoningen. 
Ook de deken van Tilburg vroeg namens de pastoors aan het gemeentebestuur 
om de vereniging St. Joseph ter wille te zijn131. Burgemeester en Wethouders 
vroegen aan de besturen van andere gemeenten inlichtingen over de voorwaar
den, waarop zij leningen hadden verstrekt. In Eindhoven werd een bedrag van 
ten hoogste ƒ 100.000,— verstrekt op voorwaarde, dat de leden een bedrag 
zouden storten in de verhouding 1 : 19. Ook in Dordrecht en Leiden moest de 
vereniging zelf vijf procent opbrengen en in Maastricht zelfs tien procent. In 
Nijmegen en Zwolle vroeg men enig eigen kapitaal naar omstandigheden. In 
Arnhem en Delft gaf men een voorschot van 100 procent132. Nadat ook de di
recteur van Publieke Werken en de gezondheidscommissie over de ontwerp-
voorwaarden waren geraadpleegd, maakten Burgemeester en Wethouders de 
zaak aanhangig in de gemeenteraad. De beschuldiging in de Tilburgsche Cou-

130 Huurreglement van de R.K. woningbouwvereniging St.Joseph te Tilburg. 
131 Dossiers gemeentesecretarie Tilburg, 1914 I 302 en I 336. 
"* Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1915 I 99. 
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rant, dat Burgemeester en Wethouders het verlenen van een voorschot aan de 
woningbouwvereniging St.Joseph op de lange baan schoven, is zeker niet ge
rechtvaardigd, al zou een beetje meer spoed mogelijk zijn geweest133. Burge
meester en Wethouders stelden de gemeenteraad voor de vereniging St.Joseph 
een voorschot te geven van 95 procent. Vijf procent zou dan door de leden 
moeten worden bijeengebracht134. Over de hoogte van het bedrag zou men later 
praten. Een aantal gemeenteraadsleden vond met het bestuur van St.Joseph 
deze vijf procent aan de zeer hoge kant. Om het gevaar te vermijden, dat de 
vereniging in financiële moeilijkheden zou komen, werd een amendement inge
diend om de vijf procent terug te brengen tot twee procent. Burgemeester en 
Wethouders stelden toen voor de zaak aan te houden tot een volgende verga
dering135. 

Een tweede voorstel bereikte de gemeenteraad in augustus 191513e. Burge
meester en Wethouders wilden een voorschot geven van 100 procent voor ten 
hoogste 110 woningen, het aantal leden op dat ogenblik, met de uitdrukkelijke 
bepaling, dat zo'n voorschot volstrekt eenmalig was. Bovendien werd voor
gesteld het toezicht van de commissarissen te versterken. Het aangaan, verlen
gen, ontbinden en beëindigen van huurovereenkomsten, het voeren van rechts
gedingen, het geven van opdrachten tot reparaties en onderhoud boven 
ƒ 10,—, het vaststellen van de bedragen, die jaarlijks afgeschreven werden op 
de eigendommen der vereniging en gestort werden in het reservefonds en het 
onderhoudsfonds, het beleggen van gelden, betalingen boven ƒ 25,—, al deze 
zaken moesten ter goedkeuring worden voorgelegd aan de vergadering van 
commissarissen. De raad van commissarissen zou te allen tijde bevoegd zijn de 
openlegging te vorderen van alle boeken en bescheiden der vereniging. In de 
gemeenteraadsvergadering viel van de kant van de heer J. van Rijzewijk de op
merking, dat de commissarissen nogal bemoeizuchtig zouden zijn volgens het 
voorstel. Hij vond echter te weinig steun om in het voorstel veranderingen aan 
te brengen ondanks zijn betoog, dat toestemming voor meer dan ƒ 10,— repa-
ratiekosten voor bijvoorbeeld 100 huizen, dat is tien cent per huis, toch wel on
zinnig was. Overigens werd in een van de eerste vergaderingen der commissa
rissen ook voorgesteld dat bedrag van ƒ 10,— te verhogen tot ƒ 2 5 , — w . De 
gemeenteraad besloot het bestuur van St.Joseph mede te delen, dat zij een een
malig voorschot van 100 procent wilde verstrekken138. Na overleg met het be
stuur van St.Joseph ging de gemeente over tot aankoop van de terreinen achter 

«s Tilburgsche Courant, 13 april 1915. 
134 Bijlagen handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 5 mei 1915 54. 
135 Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 11 mei 1915. 
" · Bijlagen handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 16 augustus 1915 103. 
137 Notulen vergaderingen van de raad van commissarissen der R.K.woningbouw-
vereniging St.Joseph te Tilburg, 6 september 1918 en 21 oktober 1918. 
Ingekomen en uitgaande stukken raad van commissarissen der R.K.woningbouwver-
eniging St.Joseph te Tilburg, 1918. 
138 Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 23 augustus 1915. 
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de electrische centrale aan de Besterd. Uit een berekening van de directeur van 
Publieke Werken bleek, dat de grond ƒ 2,50 per vierkante meter zou kos-
ten139. De oppervlakte van het terrein bedroeg 21.668 m2. Voor de oppervlak
te van straten en plantsoenen was 5910 m2 nodig. Voor bouwterrein bleef dus 
15.758 m2 over. De grondkosten bedroegen f 24.848,50, de bestrating kostte 
ƒ 14.420,50, samen / 39.269,—. Het bouwterrein kwam dus op / 2,492 per 
m8.Hoewel het bestuur van St.Joseph de grondkosten zeer hoog vond, ging het 
met de prijs van ƒ 2,50 per me accoord. 1 September 1916 diende de woning
bouwvereniging officieel een verzoek in om een voorschot van ƒ 234.000,— te 
ontvangen voor de bouw van 74 woningen. In de gemeenteraadsvergaderingen 
van 10 en 28 oktober kwam de zaak aan de orde. Het voorstel van Burgemees
ter en Wethouders om het bedrag toe te kennen op voorwaarde echter, dat de 
gemeente uit de Rijkskas een gelijk bedrag als voorschot zou ontvangen, werd 
zonder hoofdelijke stemming aangenomen140. Enkele weken later vroeg de 
vereniging St.Joseph het bedrag te verhogen tot ƒ 322.000,— voor 99 wonin
gen. Burgemeester en Wethouders namen dit voorstel over en in de raadsver
gadering van 14 november werd ook dat plan zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen141. Ook Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gaven hun 
goedkeuring hieraan142. Het bouwplan van St.Joseph kreeg over het algemeen 
de goedkeuring van Burgemeester en Wethouders. Enkele kleinigheden moes
ten aangepast worden. Zo vond het gemeentebestuur, dat de privaatputten te 
klein waren, de privaten een waterspoeling moesten krijgen gezien artikel 68 
van de bouwverordening, waarin werd bepaald, dat voor aansluiting van priva
ten op de riolering een waterspoeling was vereist. Ook moesten de privaten van 
een ventilatieopening worden voorzien, zoals artikel 66 der bouwverordening 
voorschreef. Tenslotte moesten de funderingen sterker worden. Al deze opmer
kingen namen Burgemeester en Wethouders over uit een rapport van de direc
teur van Publieke Werken. Deze had bovendien Burgemeester en Wethouders 
gewaarschuwd, dat de ligging van de huizen achter de energiebedrijven minder 
juist was. De bewoners zouden last krijgen van rook, dampen en het geraas van 
de cokesmolen14». De gezondheidscommissie had met de plannen volledig in
gestemd144. Zij vond de voor de woningbouwvereniging St.Joseph ontworpen 
woningen flinke, luchtige huizen. Het feit, dat de gezondheidscommissie deze 
keer in tegenstelling met vele andere gevallen niets af te keuren had, is niet 

>»· Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1916 I 150. 
140 Bijlagen handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 1 september 1916 207. 
Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 10 oktober 1916 en 28 oktober 1916. 
141 Bijlagen handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 7 november 1916 243. 
Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 14 november 1916. 
142 Besluit Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant, 28 november 
1916, G 245. 
149 Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1916 I 150. 
144 Notulen vergaderingen Gezondheidscommissie Tilburg, 30 juni 1916 en 25 au
gustus 1916. 
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verwonderlijk. Het bouwkundig lid van de commissie de architect J.J.A.J. van 

der Valk was immers tevens de ontwerper van het bouwplan. 

In het begin van 1917 dienden Burgemeester en Wethouders bij Hare Majes

teit de Koningin een verzoek in om een voorschot voor de bouw van 99 wonin

gen en vroegen tevens de minister van Binnenlandse Zaken de kwestie met 

spoed te behandelen. In maart vroeg de minister meer gegevens over het bouw

plan en de raming der bouwkosten. Deze raming moest geschieden zowel vol

gens normale prijzen als volgens de wegens de oorlog verhoogde prijzen. Nadat 

het verzoek aan de vereniging St.Joseph was doorgezonden, kon pas in septem

ber een gedocumenteerd antwoord worden verstuurd1 4 5. Bij Koninklijk Be

sluit werd op 27 december 1917 ten behoeve van de woningbouwvereniging 

St.Joseph aan de gemeente Tilburg een voorschot toegekend van ƒ 39.395,— 

voor de aankoop van grond en van f 282.670,— voor de bouw van 99 wonin

gen1 4 6. De rente bedroeg 4,5 procent en de aflossing moest wat het bedrag 

van ƒ 39.395,— betrof geschieden in 75 jaren en wat het bedrag van 

ƒ 282.670,— betrof in 50 jaren. De gemeente Tilburg mocht voor haar werk

zaamheden een procent van het voorschot aan de bouwvereniging in rekening 

brengen. 

Ondertussen had de vereniging St.Joseph reeds de eerste huizen laten bou

wen en tegen het einde van november 1917 waren de eerste vijftien woningen 

gereedgekomen147. Bij de jaarwisseling waren er reeds 28 klaar1 4 8. In de loop 

van 1918 werd hard gewerkt om het aantal huizen zo snel mogelijk uit te brei

den 1 4 9 . Daarbij moesten allerlei moeilijkheden worden overwonnen. Een aan

tal firma's weigerde tegen de overeengekomen bedragen hun leveringen uit te 

voeren. Zo moest door de rechtskundig adviseur der vereniging, mr. H.J.A. 

Scheidelaar, de firma L. Swagenmakers te Berkel worden gesommeerd de over

eengekomen levering van stenen te voltooien, de N.V. Machinale pannen- en 

siersteenfabriek te Baarle-Nassau tot uitvoering van de door haar aangenomen 

levering van pannen, de firma P.H. van Meerendonk te Tilburg tot nakoming 

van het contract betreffende de levering van zand, de firma J. van Eyck van 

Pelt te Tilburg tot uitvoering van de aangenomen levering van gipsplaten. Ver

der werd een proces aangespannen tegen de N.V. Verninks kalkfabrieken te 

Leiden om schadevergoeding te verkrijgen wegens het niet leveren van 130.000 

kg schelpkalktrasmeel, hoewel de levering vanwege een koopcontract verplicht 

was1 5 0. Reeds in 1917 had de directeur van Publieke Werken de vrees uitge

sproken, dat gezien de kostenontwikkeling de bouwkosten wel eens met onge

veer ƒ 53.000,—, dat is twintig procent, zouden kunnen stijgen. Ook de kosten 

1 4 5 Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1917 I 150. 
" · Koninklijk Besluit 27 december 19Π. 
1 4 7 Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 30 november 1917. 
1 4 β Jaarverslag van de Gezondheidscommissie Tilburg 1917, hoofdstuk Г . 
,4* Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1918 I 142. 
uso Notulen vergadering van de raad van commissarissen der R.K.woningbouwver-
eniging St.Joseph te Tilburg, 6 september 1918. 
Ingekomen en uitgaande stukken raad van commissarissen der R.K.woningbouwver-
eniging St.Joseph te Tilburg, 1918. 
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van aanleg van gas en electriciteit vielen niet bepaald mee. De gemiddelde aan-

legkosten van electriciteit in een arbeiderswoning met drie lichtpunten bedroe

gen ƒ 80,— en in een met vier lichtpunten ƒ 90,—. De installatie van een 

muntmeter voor gas kostte ƒ 160,55 en van een gewone gasmeter ƒ 114,—151. 

Wat betreft de huren bestond er een meningsverschil tussen de raad van 

commissarissen en het bestuur der vereniging. Het bestuur had de huren ge

steld op ƒ 2,10 tot ƒ 2,50 per week met een enkele uitschieter van ƒ 2,95 tot 

ƒ 3,40. Voor de waterleiding werd ƒ 0,25 in rekening gebracht en voor het gas-

comfoor en het tweepersoonsledikant niets tot ƒ 0,45 per week. De raad van 

commissarissen vond het verschil in huurprijs tussen kleine en grote woningen 

te gering. Het feit, dat men voor het in elke woning geplaatste gascomfoor en 

ledikant bij kleinere woningen minder in rekening bracht dan bij grotere, vond 

men onjuist. De huur moest exact worden vastgesteld. Het bestuur werd uitge

nodigd bij het opnieuw verhuren der betrokken huizen hiermede terdege reke

ning te houden 1 5 2. Het gemeentebestuur had overigens in een geheime raads

zitting de huren al besproken en richtprijzen vastgesteld153. Terwijl men 

voortging met de bouw van de overige woningen in 1919, werden reeds plan

nen uitgewerkt voor een aantal andere woningen, die echter pas in de twintiger 

jaren gerealiseerd werden. 

Ook andere bouwverenigingen werden opgericht in Tilburg. Zo werd bij Ko

ninklijk Besluit van 28 februari 1917 De Tilburgsche Bouwvereniging erkend 

als vereniging uitsluitend werkzaam in het belang van de verbetering der volks

huisvesting154. In 1918 kocht deze vereniging een terrein in het stadsgedeelte 

Broekhoven voor ƒ 80.000,—. De helft hiervan werd betaald uit eigen midde

len, voor de andere helft kreeg de vereniging een voorschot van de gemeen

te 1 5 5 . Aanvankelijk wilde men 227 woningen bouwen, doch in een vergadering 

van Burgemeester en Wethouders met de inspecteur van het Staatstoezicht op 

de Volksgezondheid en architect J.J.A.J. van der Valk vond men de grondprijs 

van ƒ 550,— per perceel veel te duur. Bovendien waren de woningen volgens 

de inspecteur te groots opgezet, zodat het geen arbeiderswoningen meer wa

ren 1 5 8. Het plan werd daarom gewijzigd. In plaats van de geplande 227 huizen 

kwamen er 350 woningen van een kleiner en eenvoudiger type1 5 7. Vanwege de 

1 5 1 Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1918 I 301. 
1 5 2 Ingekomen en uitgaande stukken raad van commissarissen der R.K.woning-
bouwvereniging St.Joseph te Tilburg, 1918. 
Notulen vergadering van de raad van commissarissen der R.K.woningbouwvereni-
ging St.Joseph te Tilburg, 21 oktober 1918. 
1 5 3 Notulen geheime gemeenteraadsvergadering Tilburg, 28 oktober 1916. 
1 5 4 Koninklijk Besluit 28 februari 1917. 
Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1917 I 224. 
1 5 5 Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 27 september 1917. 
Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1918 I 359. 
ΐ5β Notulen vergadering Burgemeester en Wethouders van Tilburg met de inspec
teur van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid en de architect J.J.A.J. van der 
Valk, 25 maart 1918. 
1 5 7 Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1918 1170. 
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aanstaande vereenvoudiging der bouwverordening, die tegen het eind van 1918 

door de gemeenteraad werd goedgekeurd158, bleven de plannen voorlopig 

even rusten en werd het project eerst in de jaren twintig verwezenlijkt. 

Een andere bouwvereniging werkzaam in het belang der volkshuisvesting, 

die niet onvermeld mag blijven, was „Ontwikkeling". Zij werd 23 augustus 

1917 opgericht door arbeiders werkzaam bij de werkplaats van de Staats 

Spoorwegen, die lid waren van of sympathiseerden met de S.D.A.P. Van de 

1335 werklieden daar waren er in 1915 480 aangesloten bij een Rooms Katho

lieke vakvereniging, 20 bij een Protestants Christelijke, 150 bij een neutrale 

vakvereniging en 685 waren ongeorganiseerd159. Om lid te worden van „Ont

wikkeling" moest men tot de arbeidende klasse behoren en een aandeel vol-

storten van ƒ 10,— door een maandelijkse bijdrage van 25 cent 1 6 0. Hoewel de 

vereniging pas in mei 1918 werd erkend als vereniging uitsluitend werkzaam in 

het belang van de verbetering der volkshuisvesting161, vroeg zij het gemeente

bestuur al spoedig na haar oprichting om een voorschot voor 200 woningen. 

Aangezien de vereniging in 1917 125 leden had, een aantal, dat in 1918 opliep 

tot 167, maar in de loop van de jaren daarna niet groeide — in 1939 155 leden 

en in 1950 159 leden — was het verzoek vrij brutaal te noemen. 

In de raadsvergadering van 20 november 1917 was uitvoerig gesproken over 

de woningbouwverenigingen en hun activiteiten. Men was het er na enige dis

cussie wel over eens, dat de gemeente zelf in hoofdzaak de bouw van woningen 

ter hand moest nemen. Zij kon dan naderhand eventueel een aantal woningen 

verkopen aan gegadigde woningbouwverenigingen. Een nieuw plan van de wo

ningbouwvereniging St.Joseph om 300 woningen te bouwen werd dan ook ter

zijde geschoven162. Ondanks dit duidelijke standpunt vroeg „Ontwikkeling" 3 

januari 1918 toch om een voorschot voor de bouw van 200 woningen. In een 

toelichting op haar brief aan de gemeenteraad schreef zij als neutrale vereni

ging met 180 leden — zij zag haar groei blijkbaar wel wat te optimistisch, want 

het genoemde aantal werd tot in de vijftiger jaren niet bereikt — het recht te 

hebben zelf de woningen te ontwerpen en zij wilde niet door de gemeente ge

bouwde woningen exploiteren. De arbeiders moesten zelf over de bouw van 

hun woningen nadenken, want zonder hun directe medewerking zou geen ver

betering van de woningbouw te verkrijgen zijn. Elk particulier initiatief werd 

eveneens als winstobject van de hand gewezen163. De Tilburgsche Bestuurders-

bond sloot zich bij dit standpunt aan 1 6 4 . De gemeenteraad wees de plannen 

van „Ontwikkeling" zonder meer van de hand en stelde het bestuur van „Ont-

1 5 8 Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 22 november 1918. 
1 5 β Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1915 I 99. 
, M R.A.N.M. de Wit. Vijftig jaar woningbouwvereniging „Ontwikkeling". Tilburg 
1967. 
'M Koninklijk Besluit 1 mei 1918. 
Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1918 I 251. 
1 β ! Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 30 november 1917. 
" ' Bijlagen handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 3 januari 1918 3. 
1 M Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1918 I 52. 
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wikkeling" voor om een verzoek in te dienen voor de exploitatie van door de 
gemeente gebouwde woningen165. De vereniging trok toen haar verzoek om 
een voorschot maar in en vroeg de gemeenteraad om in aanmerking te komen 
voor de exploitatie van door de gemeente gebouwde huizen188. Een voorstel 
van Burgemeester en Wethouders om 50 door de gemeente gebouwde wonin
gen aan „Ontwikkeling" in exploitatie te geven werd door de raad zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen187. Deze woningen in de Beukensteeg wer
den in het voorjaar van 1919 aanbesteed en tegen het einde van dat jaar wer
den de eerste negentien huizen in gebruik genomen. 

Als laatste woningbouwvereniging zou ik „Ons Huis" willen noemen. In te
genstelling met de voorgaande verenigingen legde zij zich niet toe op de bouw 
van arbeiderswoningen, maar van middenstandshuizen met een huur van 
ƒ 250,— tot ƒ 600,— per jaar. Eind 1917 vroeg de vereniging Burgemeester en 
Wethouders om hun standpunt. Deze waren gaarne bereid de vereniging een 
bouwterrein gelegen tussen de Bosscheweg en de St.Josephstraat ter beschik
king te stellen en bovendien een voorschot te verlenen van 70 procent. In mei 
1918 vroeg de vereniging officieel om een voorschot188. De verwezenlijking 
van dit plan valt ook echter weer volledig buiten het tijdsbestek van dit werk. 

Het optreden van „Ontwikkeling" en de lastige controle op de bouw van 
St.Joseph hadden het gemeentebestuur, dat enkele jaren tevoren nog zo gepor
teerd was voor particulier initiatief, voorstander gemaakt van gemeentelijke 
woningbouw. In februari 1918 riep de gemeenteraad een commissie van advies 
in het leven voor de gemeentelijke woningbouw189. In een geheime raadszit
ting op 10 mei van dat jaar deelden Burgemeester en Wethouders mede, dat de 
34 woningen in de Trouwlaan, de Hesperenstraat en de Veestraat hun voltooi
ing naderden. Andere woningen waren aanbesteed, terwijl voor weer andere de 
plannen werden ontworpen. Burgemeester en Wethouders voelden er niet veel 
voor al deze woningen aan woningbouwverenigingen in exploitatie te geven, 
doch voor de exploitatie een eigen stichting in het leven te roepen, die de wo
ningen in eigendom zou krijgen, zou beheren en verhuren aan diegenen, die er 
het eerst voor in aanmerking zouden komen. Het voorstel van Burgemeester en 
Wethouders werd door de raad aangenomen170. 18 Oktober daaropvolgend 
werd door de gemeenteraad opgericht de Tilburgsche Woningbouwstich-
ting171. Zij zou aan de minister van Binnenlandse Zaken vragen erkend te 
worden als stichting, die uitsluitend werkzaam zou zijn in het belang van de 
verbetering der volkshuisvesting. Deze erkenning kreeg zij bij Koninklijk Be-

185 Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 21 februari 1918. 
188 Bijlagen handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 4 maart 1918 23 en 30 juli 
1918 112. 
187 Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 9 augustus 1918. 
189 Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1917 I 237. 
189 Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 21 februari 1918. 
170 Notulen geheime gemeenteraadsvergadering Tilburg, 10 mei 1918. 
171 Bijlagen handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 28 augustus 1918 145. 
Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 18 oktober 1918. 
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sluit van 6 mei 191917!. Het vijf leden tellende bestuur zou door de gemeente
raad worden gekozen, hetgeen 26 juni 1919 gebeurde173. Het was in bijna alle 
zaken verantwoording schuldig aan Burgemeester en Wethouders174. In no
vember kende de gemeenteraad deze stichting op voorwaarde, dat de gemeente 
een dergelijk bedrag van het Rijk zou ontvangen, een voorschot toe van 
ƒ 7.910,— voor de aankoop van de grond in de Trouwlaan, de Hesperenstraat 
en de Veestraat en van ƒ 166.390,— voor de daarop door de gemeente gebouw
de woningen. Tevens ontving zij een voorschot van / 65.320,— voor de aan
koop van terreinen in de Veldhovenschehoek en van ƒ 364.680,— voor de 
daarop bijna gereed zijnde woningen175. 

Ook door particulieren werden zo nu en dan plannen tot de bouw van hui
zen ingediend. Meestal droegen zij niet doorslaggevend bij tot de oplossing der 
woningnood. Een van deze plannen dient vernoemd te worden. In 1916 diende 
de firma gebroeders Deuman uit Diemen bij Burgemeester en Wethouders een 
plan in voor de bouw van 500 arbeiderswoningen. De door architect C.H.J. 
Westerbeek ontworpen woningen waren echter te vergelijken met de aller
slechtste huizen, die in de negentiende eeuw gebouwd waren. De directeur van 
Publieke Werken had voor dat soort huizen geen goed woord over qua inde
ling en samenstelling. Men zou door het bouwen van deze woningen enkele 
stappen terug zetten. Het plan werd dan ook zonder meer afgewezen176. 

De hoge bouwkosten en het moeilijk verkrijgen van het nodige kapitaal 
maakten een rendabele exploitatie van goede arbeiderswoningen zo niet onmo
gelijk dan toch erg moeilijk. Vele mensen konden immers de huur van de een
voudige nieuwbouwwoningen, die ƒ 100,— per jaar moest bedragen, niet beta
len, omdat hun inkomen ver beneden ƒ 600,— lag en men een zesde deel van 
het inkomen voor huur als maatstaf aannam. Grote particuliere projecten wer
den dan ook niet uitgevoerd. De gemeente en de woningbouwverenigingen wa
ren de enige instanties, die met subsidie van de regering in staat waren goede 
arbeiderswoningen te bouwen. In de in dit werk besproken tijd kwam het er in 
Tilburg op neer, dat van gemeentewege de woningen gebouwd werden en dan 
aan de woningbouwverenigingen of stichtingen werden overgedragen voor 
exploitatie. Een uitzondering hierop vormden, zoals wij reeds zagen, de door de 
woningbouwvereniging St.Joseph gebouwde woningen in de Besterd achter de 
energiebedrijven. 

Ш. DRINKWATERVOORZIENINO 

Een belangrijke zaak was ook de drinkwatervoorziening, waarmee het in Til
burg in de vorige eeuw slecht gesteld was. Vele gezinnen hadden geen eigen 

171 Koninklijk Besluit 6 mei 1919. 
173 Bijlagen handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 23 juni 1919 163. 
Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 26 juni 1919. 
174 Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1918 I 235. 
175 Bijlagen handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 5 oktober 1918 177. 
Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 22 november 1918. 
" · Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1916 I 386. 
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watervoorziening en moesten zich behelpen met een gemeenschappelijke pomp 
of put, die dikwijls niet eens in de directe nabijheid van de woning lag. Ook in 
de wijken voor de gegoede klasse kwam dat euvel voor. In 1873 bijvoorbeeld 
richtte mevrouw E. van Gilse, wier man lid was geweest van de Provinciale 
Staten, een verzoek tot de gemeenteraad om voor behoorlijk drinkwater te zor
gen, aangezien zij en de andere bewoners van de Paleisstraat niet de beschik
king hadden over goed water in de nabijheid177. Maar ook degenen, die wel 
de beschikking hadden over een pomp of put waren daarmede niet zo gelukkig, 
als men misschien zou denken. In februari 1884 rapporteerden Burgemeester 
en Wethouders aan de inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht, dr. 
A.F.J. Ingenhousz, dat het welwater uit pompen en putten helder was en bo
vendien kleur- en reukloos, hoewel de smaak hard was vanwege het kalkgehal-
te. Dit alles lijkt vrij gunstig, maar uit een opmerking achteraf blijkt het tegen
deel. Bij scheikundig onderzoek van het pompwater was namelijk aan het licht 
gekomen, dat 37,5 procent van de pompen en putten onvoorwaardelijk moest 
worden afgekeurd wegens het loodgehalte en de verontreiniging door bacillen, 
zodat, wanneer in Tilburg de bevolking niet zo verspreid had gewoond, epide
mieën niet te voorkomen waren geweest178. 

In 1892 en 1893 liet het gemeentebestuur een aantal openbare putten slaan. 
Deze waren op de eerste plaats bestemd om over voldoende water te kunnen 
beschikken bij brand. Vervolgens zouden zij eventueel ook voor de drinkwater
voorziening kunnen dienen. Een onderzoek naar de bruikbaarheid van het wa
ter leverde echter in de meeste gevallen geen toe te juichen resultaten op. Van 
de achttien putten hadden slechts zes goed drinkwater179. Een volledig over
zicht is te vinden in bijlage 9. 

Kon men het loodgehalte terugbrengen door het slaan van nieuwe putten, 
waarbij geen loden buizen werden gebruikt, tegen de verontreiniging door or
ganische stoffen bestond geen middel vanwege de verregaande vervuiling van 
de bodem. Door de vele zinkputten en de verzadiging van de grond met afval
water uit de fabrieken kon het niet anders, of het grondwater moest in de mees
te gevallen volkomen bedorven zijn door allerlei organismen, die welig tierden 
in de pompen en putten. In dit verband is het interessant te vermelden, dat bij 
een onderzoek van de waterputten in de omgeving van het kermisterrein aan 
het licht kwam, dat tijdens de kermisdagen zoveel drank gebruikt werd, dat de 
urine in de drinkwaterputten kon worden aangetoond180. De bodemvervuiling 
was voor het gemeentebestuur onder andere wel een aanleiding over te gaan 
tot het verlenen van een concessie voor veertig jaar voor de aanleg en exploita
tie van een waterleiding in de gemeente Tilburg. Deze concessie werd in 1888 
gegeven aan W. Bottenberg, die reeds directeur was van de waterleidingmaat
schappij in Oud-Beierland, F.A. de Jongh, architect, en L.A. van der Schie, 

177 Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
178 Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
« · Gemeenteverslagen Tilburg 1892 en 1893, hoofdstuk V. 
ιβο Notulen vergadering afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederland-
sche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 20 september 1899. 
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werktuigkundig ingenieur, beide uit Schiedam181. In 1895 droegen zij hun 
concessierechten over aan de op te richten N.V. Tilburgsche Waterleiding
maatschappij182. Reeds eerder in 1889 had de gemeenteraad de plannen voor 
de aanleg goedgekeurd183. De hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat 
had bezwaren geopperd, omdat hij de periode van twee jaar, waarin de gebou
wen en de nodige installaties bedrijfsklaar moesten zijn, te kort vond, maar 
vooral omdat hij bang was, dat de afwatering op het riviertje de Leij, ook wel 
Voorste Stroom genoemd, moeilijkheden zou opleveren, aangezien volgens 
hem de opnamecapaciteit voor het gebruikte leidingwater en overige water te 
gering zou zijn. Het eerste bezwaar bleek juist en de gestelde termijn, waarin 
alles voltooid zou moeten zijn, kwam in de concessievoorwaarden te vervallen, 
doch de opnamecapaciteit van de Leij bleek bij nauwkeurige onderzoekingen 
groot genoeg te zijn184. 

De aanleg van het pompstation aan de Gilzerbaan met de nodige installaties 
vond plaats in de jaren 1896-1898. Op 27 augustus 1898 vond de feestelijke 
opening plaats. Het pompstation was voorlopig berekend op 50.000 inwoners 
en een groot industrieel verbruik. Voorlopig zou men 7500 m3 per dag kunnen 
leveren en men had het plan de capaciteit in dertig jaar op te voeren tot 50.000 
m3. De machines konden bij de opening 500 m3 per uur oppompen, hetgeen 
kort daarna tot het dubbele werd opgevoerd. Het water werd in het begin gele
verd door 60 putten. Na ontijzering en filtratie werd het water naar de reinwa-
terkelder en putten gepompt, waarna het voor distributie gereed was185.Toen 
het pompstation en de eerste leidingen gereed waren, begonnen de moeilijkhe
den echter pas. Wie moesten immers hun huizen op de waterleiding laten aan
sluiten? Natuurlijk was er een aantal personen, die de aanleg van de waterlei
ding reeds lang met ongeduld tegemoet hadden gezien, maar deze groep vorm
de slechts een klein percentage. Velen hadden wel geklaagd over de slechte 
kwaliteit van het drinkwater, maar nu zij over goed water konden beschikken 
door middel van de waterleiding, wilden zij hier niets van weten, bang als zij 
waren voor de kosten, die de aansluiting met zich mee zou brengen. Vooral de 
huiseigenaars probeerden op allerlei manieren de aansluiting te verhinderen of 
uit te stellen. Diverse verzinsels voerden zij aan. Zij vonden het pompwater 
veel beter van smaak dan het leidingwater, vroegere bewoners waren ook niet 
ziek geworden van het pomp- of putwater en bovendien zouden zij in financië
le moeilijkheden komen, als ze de aanleg van de waterleiding in hun huizen 
moesten betalen18·. Voor de waterleidingmaatschappij evenwel was het on
doenlijk in een bepaalde wijk het buizennet uit te breiden, wanneer er geen 
voldoende toezeggingen voor aansluiting waren binnengekomen. 

De instelling van de gezondheidscommissie in 1903 bracht enige uitkomst. 

181 Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 9 juni 1888. 
182 Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 25 juli 1895. 
183 Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 3 september 1889. 
184 Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 3 september 1889. 
183 Gemeenteverslag Tilburg 1898, hoofdstuk V. 
ш Jaarverslag van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid 1904, blz. 438. 

41 



Deze begon met een systematisch onderzoek van het drinkwater in alle perce
len, waarvan de eigenaars de aansluiting op de waterleiding weigerden. Tevens 
onderzocht zij alle klachten, die over het drinkwater binnenkwamen. De heer 
J.L. Keyzer, apotheker en lid van de gezondheidscommissie, kreeg de leiding 
van het onderzoek1 8 7. De uitkomsten waren schrikbarend. Bijna alle pompen 
en putten moesten onvoorwaardelijk worden afgekeurd. Het loodgehalte be
droeg dikwijls meer dan vijf mg per liter en zelfs negentien mg per liter kwam 
voor, terwijl men voorlopig als uiterst toelaatbaar maximum 0,7 mg had aange
nomen 1 8 8. In 1905 werden 119 van de 146 onderzochte pompen en putten af
gekeurd, in 1911 waren het er 243 van de 284 onderzochte pompen en putten. 
In het jaar 1913 vonden 360 onderzoeken plaats. In 284 gevallen werd het wa
ter afgekeurd. Vanwege de crisistijd in de jaren 1914-1918 verzochten Burge
meester en Wethouders de gezondheidscommissie het afkeuren van drinkwater 
tot de allernoodzakelijkste gevallen te beperken vanwege het gebrek aan mate
riaal. In deze jaren hadden gemiddeld ongeveer tien onderzoeken per jaar 
plaats. In bijna 80 procent van die gevallen werd het water afgekeurd189. In bij
lage 10 zijn de nauwkeurige resultaten van het drinkwateronderzoek te vinden. 

Het is dus niet verwonderlijk, dat loodintoxicatie een normaal verschijnsel 
was. In 1908 kwamen alleen al in de Herstalsestraat twintig gevallen voor1 9 0. 
De mensen herkenden de eerste symptomen zoals ernstige obstipatie, moeheid 
en slapte niet evenmin als zij de loodlijn op het tandvlees en andere afwijkin
gen constateerden. Eerst wanneer volkomen verslapping en verlammingsver
schijnselen zich voordeden, waarschuwden zij een arts. Omdat zij de oorzaak 
van dit alles niet kenden, waren zij ondertussen rustig doorgegaan het vergif
tigde water te drinken. Bij microscopisch onderzoek kon men veelal de baso
phile korreling van de erytrocieten constateren1 9 1. Medische hulp kwam dan 
ook dikwijls te laat, zodat de nieren werden aangetast, wat de dood tenslotte 
tot gevolg had. 

Werden wegens het loodgehalte veel pompen en putten afgekeurd, nog meer 
werden er ongeschikt verklaard wegens het bevatten van schadelijke organische 
stoffen. Reeds eerder in dit hoofdstuk werd gewezen op de vervuiling van de 
bodem, die hiervoor aansprakelijk was. Welke vreselijke gevolgen dat had voor 
de zuigelingen komt verder in dit werk nog uitvoerig ter sprake, maar ook de 
volwassenen ondervonden de gevolgen. In het drinkwater wemelde het van co-
lityphus- en andere bacillen192. Vele ziekten werden hierdoor veroorzaakt 
zonder dat de mensen er ook maar iets van beseften. Bijzonder erg was het in 
de Veldhovenschehoek. In de zomer, wanneer het water laag stond en dus de 
dichtheid van organismen groot was, brak in deze wijk herhaaldelijk typhus uit 

1 8 7 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 31 maart 1905. 
1 8 8 Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1908, hoofdstuk IX. 
1 8 9 Jaarverslagen Gezondheidscommissie Tilburg 1905, 1911 en 1913-1918, 
hoofdstuk IX. 
1 9 0 Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1908, hoofdstuk IX. 
1 9 1 Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1909, hoofdstuk IX. 
1 9 г Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 21 januari 1911. 
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en verbreidde zich vandaar uit over de gehele stad. Bijna elk jaar bezweken 
een aantal mensen aan deze ziekte193. Het enige middel was aansluiting op de 
waterleiding. De waterleidingmaatschappij was bereid deze wijk met voorrang 
aan te sluiten, als er voldoende aanmeldingen zouden komen. In een rond
schrijven wezen Burgemeester en Wethouders de bewoners op de gevaren van 
de typhus en drongen erop aan de huizen op de waterleiding aan te sluiten194. 
Het resultaat was slechts 60 toezeggingen voor aansluiting. Dit was veel te wei
nig om de exploitatie enigszins rendabel te maken. De gezondheidscommissie 
keurde toen op 119 percelen de pompen en putten af, waarop Burgemeester en 
Wethouders ertoe konden overgaan de eigenaars een dwingende aanschrijving 
te zenden om afdoende verbeteringen aan te brengen. Als stok achter de deur 
konden zij de gemeenteraad voorstellen de huizen van onwillige eigenaars on
bewoonbaar te verklaren. Voordat men echter tot maatregelen kon overgaan, 
moest eerst de hoofdleiding aangelegd worden. Om dit te bereiken kwam de 
gemeente met de maatschappij overeen, dat de hoofdleiding, ook al was het 
aantal toezeggingen voor aansluiting vanuit rendabiliteitsoogpunt te gering, 
zou worden aangelegd. De kosten, ƒ 5000,—, zouden door de maatschappij ge
dragen worden, terwijl de gemeente de bestratingskosten, / 400,—, voor haar 
rekening zou nemen. Wanneer vijf jaar na de aanleg de opbrengst van de abon
nementen op de hoofdleiding ƒ 400,— of meer per jaar zou bedragen, zou 
de gemeente niets behoeven bij te betalen, was echter de opbrengst minder dan 
/ 400,—, dan zou de gemeente voor een periode van vijf jaar het tekort tot 
ƒ 400,— aanzuiveren1·5. Dergelijke contracten werden meer gemaakt zoals 
bijvoorbeeld in 1908 voor de wijk Koningshoeven, waar de aanlegkosten 
ƒ 12.500,— bedroegen en de gegarandeerde opbrengst aan abonnementen min
stens ƒ 600,— per jaar moest zijn1··. 

Toen de hoofdhuizen in de Veldhovenschehoek waren gelegd, gingen Burge
meester en Wethouders er aanstonds toe over de onwilligen tot aansluiting te 
dwingen1'7. Het resultaat was, dat een aantal huiseigenaars voor de aandrang 
bezweek, zodat de exploitatie spoedig rendabel was. Enkele huiseigenaars, die 
niet wilden toegeven, werden in 1909 door de kantonrechter veroordeeld tot 
ƒ 45,— boete en hen werd tevens gelast de bedoelde percelen direct op de wa
terleiding aan te sluiten1·8. Niet steeds en overal ging de aansluiting dus ge
makkelijk. In januari 1908 schreef de directeur van de Tilburgsche Waterlei
dingmaatschappij nog aan Burgemeester en Wethouders, dat hij het resultaat 
van de bemoeiingen der gezondheidscommissie tot dan toe gering vond. In 
1909 stelde deze directeur de gemeente Nijmegen als voorbeeld. Daar was men 
verplicht alle percelen gelegen aan de hoofdleiding te laten aansluiten. Men 

>»> Jaarverslag van de provincie Noord-Brabant 1891, hoofdstuk XII. 
194 Circulaire van de Burgemeester van Tilburg aan de eigenaars van huizen in de 
Veldhovenstraat, de Groeseindstraat en de Molenstraat, 20 juli 1905. 
1,5 Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
·»· Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1908 I W 1. 
in Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 3 mei 1907. 
1,9 Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1909, hoofdstuk IX. 
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kon dus het dure en tijdrovende onderzoek van putten en pompen, die bijna 
toch steeds werden afgekeurd, achterwege laten1»9. Een aanzienlijk aantal ei
genaars legde de aanschrijvingen van Burgemeester en Wethouders naast zich 
neer. Zo verkondigde een zekere H. van Lieshout overal vol trots, dat hij in 
1910 een aanschrijving tot verbetering van de drinkwatervoorziening had ge
kregen, maar er niets aan had laten doen. In vier jaar tijds had hij niets meer 
van Burgemeester en Wethouders gehoord. Toen dit ter ore kwam van de ge
meentelijke instanties, kreeg hij door de politie een officieel schrijven van Bur
gemeester en Wethouders uitgereikt, dat de voorzieningen binnen enkele dagen 
moesten worden aangebracht op straffe van vervolging en onbewoonbaarver
klaring200. Ook wat betreft vele andere huiseigenaars moesten tenslotte de po
litie en kantonrechter zich ermede bemoeien. Uit een rapport van de commis
saris van politie bleek, dat ongeveer een derde deel op de eerste aanschrijving 
reageerde, terwijl twee derde deel der huiseigenaars met hardere middelen 
moest worden gedwongen201. Het is dan ook niet vreemd, dat de gezondheids
commissie in 1915 aan Burgemeester en Wethouders vroeg voortaan de resul
taten van al haar moeite en onderzoekingen mede te delen. Burgemeester en 
Wethouders willigden het verzoek aanstonds in en stuurden de commissie een 
afschrift van de aanschrijvingen en een bericht over de verbeteringen202. 

Mede dus dank zij de bemoeiingen van de gezondheidscommissie werd de 
waterleiding uitgebreid. In 1907 waren van de ongeveer 9500 woningen 2780, 
bijna 30 procent, op de waterleiding aangesloten, terwijl in 1918 van de bijna 
10.800 woningen er 8488, bijna 80 procent, op de waterleiding waren aange
sloten203. 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

Totaal aantal 

aansluitingen 

7206 

7647 

7887 

8235 

8408 

8587 

Totaal verbruik 

in m* 

1606024 

1713322 

2073080 

2496888 

2120138 

2210372 

De aanleg van de waterleiding vond per jaar in 10 tot 25 straten of gedeelten 
daarvan plaats. Meestal probeerde men de werkzaamheden van de aanleg te 
doen samenvallen met die van de riolering of bestrating. Dienaangaande be
stond er steeds contact tussen de directeuren van Publieke Werken en de Til-

189 Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1909 I W 205. 
го» Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1914 I 73. 
M 1 Dossiers gemeentesecretarie Tilburg, 1911 I 203,1 992 en I 1023. 
Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1914 I 73. 
202 Notulen vergaderingen Gezondheidscommissie Tilburg, 30 juli 1915 en 27 au
gustus 1917. 
103 Gemeenteverslag Tilburg 1918, hoofdstuk VI. 

44 



burgsche Waterleidingmaatschappij204. Een overzicht van het aantal aangeslo
ten percelen, het industriële en particuliere verbruik en de lengte van het bui
zennet over de jaren 1913 tot en met 1918 is te vinden in bijlage 11. 

De aansluiting op het waterleidingnet betekende natuurlijk een grote verbe
tering. Het water werd zo goed mogelijk gezuiverd. De maatschappij liet zelf 
de buizen leggen, daar door ondeskundigheid van loodgieters veel bedorven 
kon worden205. De buizen hadden alle een tinnen binnenwand van minstens 
0,5 mm dikte met een loden mantel. Zij werden met elkaar verbonden door 
middel van klemkoppelingen met boutsoldering. Met een spiritusvlam gemaak
te verbindingen of directe verbindingen werden onherroepelijk afgekeurd206. 
Verzoeken van de maatschappij om de tinvoeringbuizen te mogen vervangen 
door geasfalteerde getrokken ijzeren buizen werden in 1905 op advies van de 
gezondheidscommissie afgewezen207. In de oorlog echter kreeg men een groot 
gebrek aan tin, hoewel de regering op verzoek van onder andere de waterlei
dingmaatschappijen te Utrecht en Tilburg bij de Engelse regering een hoeveel
heid tin had besteld208. Vanwege het tekort aan tin stemde de gezondheids
commissie toen in met het gebruik van geasfalteerde getrokken ijzeren buizen 
voor de gemeentewoningen in de Veestraat, hoewel men uit ervaring in de wo
ning van de directeur der waterleidingmaatschappij wist, dat deze buizen door 
ijzerroest verstopt konden raken209. 

Toch behoorde de loodintoxicatie niet geheel tot het verleden. Ook het lei
dingwater was niet altijd loodvrij. In het moederhuis van de fraters hadden de 
kloosterlingen zelf de binnenleiding aangelegd, maar zo, dat het water in aanra
king kwam met het loden omhulsel der buizen. Afkeuring van de gehele bin
nenleiding was het gevolg210. 

In 1916 kwamen verscheidene andere gevallen voor. De gezondheidscom
missie liet door de Centrale Gezondheidsraad te Utrecht enkele monsters water 
onderzoeken uit een pand aan de Zuidoosterdwarsstraat en uit een woning aan 
de Trouwlaan. De uitslag van het onderzoek wees uit, dat in 3U liter water 
2,32 mg lood voorkwam wat betreft het pand in de Zuidoosterdwarsstraat en 
zelfs 5,54 mg voor dat aan de Trouwlaan211. Op verzoek van dr. K.A.F. 
Deelen werd ook het leidingwater onderzocht in de panden Zuidoosterstraat 33 
en 37. Ook hier werd lood in het drinkwater gevonden, zij het in niet zo grote 
hoeveelheden212. De inspecteur van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, 

204 Archief Publieke Werken Tilburg, 1913 5, Waterleiding. 
205 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 10 november 1903. 
IM Archief Gezondheidscommissie Tilburg, ingekomen en uitgaande stukken 1904. 
207 Jaarverslag van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid 1905, blz. 260. 
209 Jaarverslag van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid 1918, blz. 74. 
ω · Notulen vergaderingen Gezondheidscommissie Tilburg, 2 augustus 1918 en 27 
september 1918. 
2 1 0 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 25 mei 1906. 
2 1 1 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 26 mei 1916. 
Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1916 I 305. 
2 1 2 Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1916 I 221. 
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dr. G. Romijn, vond het een ernstig geval. Hij vroeg de commissie meerdere 
monsters te laten nemen. Verder moesten er bloedproeven genomen worden 
van de bewoners om het bloed te onderzoeken op eventuele basophile korre
ling der erytrocieten. Het bouwkundig lid der gezondheidscommissie stelde een 
onderzoek in naar de binnenleiding in de betrokken panden213. De basophile 
korreling kon in het Centraal Laboratorium te Utrecht niet worden aange
toond. 

Het onderzoek naar het leidingwater in verschillende delen van de stad werd 
verricht door de Gemeentelijke Keuringsdienst. Allereerst werd het drinkwater 
bij de commissieleden onderzocht. Van de tien monsters bij de leden genomen 
waren er drie loodvrij en zeven varieerden van 0,15 mg tot 0,41 mg per li
ter214. Ook van de andere monsters vertoonde een aantal de aanwezigheid van 
een geringe hoeveelheid lood. Op verzoek van de hoofdinspecteur zou de com
missie de geneeskundigen in de gemeente waarschuwen op hun hoede te zijn 
voor loodvergiftiging. Bij verdachte gevallen moesten zij direct een bloedmon
ster naar het Centraal Laboratorium in Utrecht sturen215. In 1917 nam de Ge
meentelijke Keuringsdienst 64 monsters leidingwater. Over het algemeen was 
het resultaat niet ongunstig, maar er waren enkele gevallen, waar per liter 1,2 
mg tot 2,5 mg lood voorkwam216. Uit het onderzoek naar de hoofd- en bin
nenleidingen bleek, dat de eerste over het algemeen in orde waren. De binnen
leidingen hadden echter door de strenge vorst geleden, zodat geringe hoeveel
heden lood in het water konden voorkomen217. Door een nieuw procédé 
kwam dit euvel bij de nieuwe leidingen niet meer voor. Niettemin vond de 
hoofdinspecteur hoeveelheden lood van 1,2 tot 2,5 mg per liter toch te hoog. 
Door bemiddeling van de gezondheidscommissie verzocht hij Burgemeester en 
Wethouders dringend een advertentie in de dagbladen te plaatsen om de bewo
ners te waarschuwen218. In deze advertentie wezen Burgemeester en Wethou
ders de inwoners erop, dat door de strenge vorst de tinnen voering der buizen 
beschadigd kon zijn, zodat het in de buizen stilstaande water lange tijd in aan
raking kon komen met de loden ommanteling. Loodvergiftiging kon daarvan 
het gevolg zijn. Daarom was het aan te bevelen de eerste emmers water, die 
's morgens werden afgetapt, uitsluitend als waswater te gebruiken210. Overigens 
was Tilburg niet de enige gemeente, waar men met dit probleem te kampen 
had. Ook in Arnhem bevatte het leidingwater dikwijls lood220. 

Afgezien van enkele beschadigde buizen was de watervoorziening van de 
Tilburgsche Waterleidingmaatschappij goed. Ammoniak, salpeterzuur, salpete-

î l a Notulen vergaderingen Gezondheidscommissie Tilburg, 26 mei 1916 en 30 juni 
1916. 
214 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 28 juli 1916. 
218 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 27 oktober 1916. 
î , e Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 26 oktober 1917. 
217 Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1916 I 221. 
218 Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1918 I 173. 
" · Tilburgsche Courant, 26 april 1916. 
,20 Jaarverslag van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid 1913, blz. 174. 
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rigzuur, fosforzuur en lood kwamen niet voor, zoals ook was overeengekomen 
in de concessievoorwaarden. Vaste stoffen kwamen in een hoeveelheid van 
58,8 mg per liter voor, terwijl 500 mg was toegestaan22'. In bijlage 12 is een 
nauwkeurige analyse van het leidingwater te vinden. 

Hoe waren overigens de tarieven van de Tilburgsche Waterleidingmaat
schappij? Eerst in 1912 werden deze officieel vastgesteld. Voor die tijd was er 
lang strijd over gevoerd. Op een bepaald moment stelde zelfs iemand in de ge
zondheidscommissie voor een nieuwe gemeentelijke waterleiding aan te leggen 
naast de reeds bestaande. Ook in Groningen had de gemeenteraad in 1907 met 
27 stemmen voor en een stem tegen besloten naast de leiding van de N.V. De 
Groninger Waterleiding een gemeentelijke leiding aan te leggen. Overigens 
werden daar op kosten der gemeente aan de armen dagelijks enige emmers lei
dingwater beschikbaar gesteld222. In Tilburg gold voor arbeiderswoningen een 
oppervlaktetarief. Deze percelen mochten echter slechts een oppervlakte heb
ben van hoogstens 70 m2, grasvelden meegerekend. In dit tarief bestonden nog 
drie onderverdelingen. Was het perceel groter dan 70 m2, dan gold een tarief, 
waarbij men zich op een bepaald aantal kubieke meters kon abonneren. De 
abonnementsprijs varieerde naargelang de af te nemen hoeveelheid water. In 
bijlage 13 zijn tarieven en abonnementsprijzen te vinden. Op de tarieven waren 
enkele uitzonderingen. Voor grote weverswoningen zonder verdieping en be
timmerde zolder, voor kleine boerderijen en veehoudersbedrijven en voor 
meerdere woningen onder een kap golden gereduceerde prijzen223. Eind 1914 
had de maatschappij 2999 aansluitingen met een oppcrvlaktetarief van ƒ 3,20, 
1696 aansluitingen met een oppervlaktetarief van ƒ 4,80 en 736 aansluitingen 
met een oppervlaktetarief van ƒ 6,—. Vervolgens waren er 24 boerderijen, 27 
weverswoningen en 589 particuliere woningen tegen gereduceerd tarief aange
sloten. Slechts 1488 percelen hadden een normaal metertarief. Tenslotte waren 
er nog 75 industriële bedrijven en 13 bouwwerken aangesloten22,1. Hoewel het 
gemeentebestuur en de gezondheidscommissie herhaaldelijk geprobeerd hebben 
de tarieven van de arbeiders- en weverswoningen omlaag te krijgen, kon de 
maatschappij hier niet toe overgaan. In haar eerste twaalfjarig bestaan had de 
Tilburgsche Waterleidingmaatschappij gemiddeld nog geen drie procent jaar
lijks dividend kunnen uitkeren. De opbrengst per perceel was zeer laag name
lijk ongeveer ƒ 6,50. In 's-Gravenhage bijvoorbeeld bedroeg de gemiddelde op
brengst / 13,25225. 

" i Archief Gezondheidscommissie Tilburg, ingekomen en uitgaande stukken 1904. 
822 Jaarverslagen van de Gezondheidscommissie Groningen 1909 en 1910, 
hoofdstuk IX. 
Handelingen van de gemeenteraad Groningen, 25 mei 1907 en 24 augustus 1907. 
Gemeenteverslagen Groningen 1909 en 1910, hoofdstuk VI. 
223 Reglement der Tilburgsche Waterleidingmaatschappij, 1912. 
224 Gemeenteverslag Tilburg 1914, hoofdstuk VI. 
и* Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1912 I 24. 
Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 8 maart 1912. 
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IV. VUILWATERAFVOER EN STADSREINIGING 

Even belangrijk als de voorziening van goed drinkwater is de afvoer van vuil 
water. Toen in 1866 de cholera heerste, had Tilburg in tegenstelling met een 
aantal andere plaatsen nog geen rioolstelsel en werd alles afgevoerd door open 
waterlopen, goten en sleuven. Vooral in de zomer gaf dat aanleiding tot som
tijds ondragelijke toestanden, omdat zich een vreselijke stank in de straten ver
spreidde. Maar ook leverden deze stinkende poelen en sloten groot besmet
tingsgevaar op bij epidemieën. Geen wonder, dat hierover opmerkingen kwa
men van Gedeputeerde Staten228. Ook de inspecteur van het Geneeskundig 
Staatstoezicht was bepaald niet gelukkig met de bestaande toestand227. De 
plaatselijke geneesheren hadden eveneens reeds meerdere malen op de onge
wenste situatie gewezen229. Door die aandrang en vooral vanwege de besmet
telijke ziekten, die in de zestiger jaren heersten, besloot het gemeentebestuur 
tot de aanleg van een rioolstelsel over te gaan om geleidelijk de open waterlo
pen in de bebouwde kom te vervangen. In de laatste decennia der vorige eeuw 
kwam deze riolering traag op gang en vorderde langzaam. Ook in de eerste 
tientallen jaren van deze eeuw ging men met dit werk door. Per jaar werden 
ongeveer vijf tot vijftien straten of gedeelten daarvan gerioleerd. Meestal be
trof de uitbreiding enkele kilometers229. In 1908 waren 53 fabrieken en 1255 
woningen op de riolering aangesloten230, een aantal, dat gestaag groeide. 

Lengte van het rioolnet te Tilburg131. 

1910 
1911 
1912 
1913 
1914 

45716 meter 
47652 meter 
51392 meter 
53475 meter 
53925 meter 

1915 
1916 
1917 
1918 

55606 meter 
57679 meter 
59355 meter 
60788 meter 

Buiten de bebouwde kom bleven de open waterlopen voorlopig bestaan232, 
maar ook in de stad waren zij nog lang niet verdwenen ondanks de riolering. 
Velen weigerden hun woningen te laten aansluiten op het rioolnet en bleven 
hun afvalwater lozen op de sloten. De afvoersloot der werkplaats van de maat
schappij tot exploitatie van de Staats Spoorwegen, die onder meer door de 

" ' Uitgaande stukken Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant, G 
1867, Provinciale Griffie, 's-Hertogenbosch. 
Jaarverslag van de provincie Noord-Brabant 1867, hoofdstuk IV. 
227 Jaarverslag van de bevindingen en handelingen van het Geneeskundig Staatstoe
zicht 1867, blz. 202. 
229 Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
229 Gemeenteverslagen Tilburg 1900-1918, hoofdstuk V. 
230 Gemeenteverslag Tilburg 1908, hoofdstuk V. 
*" Gemeenteverslagen Tilburg 1910-1918, hoofdstuk V. 
232 Memorie inzake het voorstel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-
Brabant tot beschikking op het advies van Holleman e.a. te Oisterwijk over de ver
vuiling der rivier de Voorste Stroom, blz. 9. 
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Koestraat liep, leverde de omwonenden veel hinder op, maar de schuld lag ge
deeltelijk bij de bewoners van de naburige straten, omdat zij de sloot als een 
vergaarbak van al hun afval beschouwden. De inspecteur van het Geneeskun
dig Staatstoezicht stelde voor de sloot zo spoedig mogelijk te dempen en door 
een ondergrondse riolering te vervangen233. Twaalf jaar later, in 1908, was er 
nog niets door de maatschappij aan gedaan, ofschoon er verscheidene malen 
door overheidsinstanties op was aangedrongen de sloot te dempen2 3 4. Eerst la
ter in 1908 gaf de maatschappij onder druk van de hoofdinspecteur van het 
Staatstoezicht op de Volksgezondheid opdracht de sloot op te ruimen2 3 5. In 
1903 liep nog een waterloop onder het klooster van de zusters Clarissen door. 
Een in de nabijheid liggende vellenpellerij weigerde aansluiting op het rioolnet 
en loosde haar afvalwater op deze waterloop. Het gevolg was een onhoudbare 
stank in het klooster. De zusters probeerden dit alles te verhinderen door de 
sloot af te dammen, zodat op andere plaatsen de toestand nog erger werd2 3 6. 
De blauwsloot in de Sofiastraat, waarop de fabrieken in de Mgr.Zwijsenstraat 
loosden, was eveneens een bron van aanhoudende ergernis. Hoewel reeds in 
1891 in deze wijk de riolering was voltooid237, weigerden deze fabrieken aan
sluiting om aan de daarvoor geheven rechten te ontkomen. Het gemeentebe
stuur wilde de sloot wel dempen, maar de fabrikanten van de betrokken bedrij
ven meenden recht te hebben op de sloot238. In antwoord op de herhaalde 
klachten van de gezondheidscommissie beloofde het gemeentebestuur in 1911, 
dat de nieuwe bouwverordening hieraan een einde zou maken2 3 9. De bouw
verordening kwam er inderdaad kort daarna, maar de sloot bleef. Ondanks 
haar klachten in de herfst van 19132 4 0 moest de gezondheidscommissie in 
1917 het gemeentebestuur weer waarschuwen voor de steeds meer vervuilde 
sloot, die een enorme hinder opleverde voor de omwonenden2 4 1. Het econo
mische belang van enkele eigenzinnige fabrikanten prevaleerde echter bij het 
gemeentebestuur boven het gezondheidsbelang en de levensvreugde van een 
aantal mensen. Ook het grondwaterpeil in deze buurt was veel te hoog en bij 
flinke regenval dreigde steeds het vuile water de huizen van de mensen binnen 

! M Jaarverslag van de bevindingen en handelingen van het Geneeskundig Staatstoe
zicht 1896, blz. 103. 
Jaarverslag van de provincie Noord-Brabant 1896, hoofdstuk XII. 
2 3 4 Jaarverslag van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid 1 augustus-31 decem
ber 1902, blz. 34 en 35. 
2 5 5 Jaarverslag van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid 1908, blz. 516. 
«»· Archief Gezondheidscommissie Tilburg, ingekomen en uitgaande stukken 1903. 
2 3 7 Gemeenteverslag Tilburg 1891, hoofdstuk V. 
г м Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1910 I S 206. (grotendeels vernietigd). 
*'· Jaarverslagen van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid 1910, blz. 479, en 
1911, blz. 420. 
1 4 0 Notulen vergadering gezondheidscommissie Tilburg, 31 oktober 1913. 
Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1913, hoofdstuk ΙΠ. 
1 4 1 Notulen vergaderingen Gezondheidscommissie Tilburg, 27 april 1917 en 6 juli 
1917. 
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te stromen242. De toestand eiste dus dringend verbetering, maar deze kwam 
voorlopig nog niet tot stand. 

Niet alleen een aantal fabrikanten, maar ook wel eigenaars van slagerijen en 
viswinkels weigerden aansluiting848. In 1885 had de gemeenteraad immers een 
voorstel aangenomen om rioolbelasting te gaan heffen van de aangeslo
tenen244, hetgeen een jaar later een feit werd245. De kosten, die in 1915 nog 
slechts ƒ 1,25 per jaar per woning tot 60 m2 bedroegen, schrikten velen echter 
af en ook de gezondheidscommissie gaf alleen een dringend advies tot aanslui
ting, als het vuile water onvoldoende op natuurlijke wijze kon afvloeien249. 
Ideaal was de toestand op dit gebied dus geenszins in het begin van onze eeuw. 

De rioolbelasting was echter een noodzaak geworden gezien de vereiste zui
vering van het Leijwater. En hiermede raken wij een onderwerp aan, dat de ge
moederen in Tilburg en omgeving gedurende vele jaren, namelijk van 1879 tot 
1953, in beroering heeft gebracht. Het zou ondoenlijk zijn in dit bestek de 
kwestie volledig te behandelen gezien de overweldigende hoeveelheid docu
menten247. De dagelijks binnenkomende klaagbrieven, rapporten, gevraagde 
en ongevraagde adviezen hadden zich in 1897 reeds zo opgehoopt, dat de Pro
vinciale Staten noch de betrokken gemeenten er wijs uit konden worden en 
zich tot enkele stukken moesten beperken om niet op een dwaalspoor te ge
raken248. 

Reeds voor 1870, het jaar, waarin de eerste riool in opdracht van het ge
meentebestuur werd gelegd, loosden veel fabrieken hun vuile water op de Leij. 
Een aantal fabrieken voerde het vuile water door eigen pothuizen af op wa
terlopen of de Leij, soms over eigen terrein, maar ook wel over terrein van der
den en gemeentelijk gebied. Hiervoor werd door de gemeenteraad toestemming 
gegeven. In 1868, dus juist voor de eerste gemeentelijke rioolaanleg, waren in 
Tilburg gevestigd 1 calicotfabriek, 35 leerlooierijen, 119 wollen- en katoenen-
stoffenfabrieken, 1 gasfabriek, 1 kaardenfabriek, 1 mestfabriek, 17 lakenfabrie-
ken en 3 wol wasserij en, waarvan er vele op de Leij spuiden. Van deze bedrij
ven werden er 63 door stoom gedreven. Terwijl de rioleringswerkzaamheden op 
gang kwamen, werden door het gemeentebestuur van Oisterwijk en de heer 
A.N.W. Holleman de eerste klachten gericht tot de Provinciale Staten van 
Noord-Brabant. In een rapport, dat ir. A.L. de Bruijn op verzoek van de 
hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat en Provinciale Staten in 1874 
samenstelde, kwam hij tot de conclusie, dat de klachten niet veroorzaakt wer-

2« Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 29 november 1918. 
243 Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1911, hoofdstuk III. 
144 Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 2 december 1885. 
1411 Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 22 november 1886. 
" · Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 29 mei 1914. 
247 Notulen van het verhandelde in de vergadering der Staten van de provincie 
Noord-Brabant gedurende de zomerzitting van 1897. 
248 Memorie inzake het voorstel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-
Brabant tot beschikking op het advies van Holleman e.a. te Oisterwijk over de ver
vuiling der rivier de Voorste Stroom, blz. 2. 
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den door het gebrek aan afwaterend vermogen van het riviertje de Leij, maar 
door het misbruik, dat de Tilburgse fabrikanten maakten van dit enige 
stroompje in Tilburg. Zij verontreinigden het water zo erg, dat het in de 
stroomafwaarts liggende gemeenten onbruikbaar was voor mensen, vee en in
dustriële doeleinden. In een rapport van de hoofdingenieur van de Provinciale 
Waterstaat, F.W.H, van Opstal, van 21 juli 1875 bevond deze de klachten van 
Helleman en het Oisterwijkse gemeentebestuur in alle opzichten gegrond. Hij 
stelde zich geheel achter het rapport de Bruijn249. 

In december 1879 zonden Gedeputeerde Staten aan Burgemeester en Wet
houders van Tilburg een plan met begroting om verbetering te brengen in de 
loop van de rivier de Leij. In januari 1881 bereikten Tilburg, Berkel-Enschot 
en Oisterwijk overeenstemming over de te treffen regeling tot uitvoering van 
de nodige werken aan de Leij250. Deze regeling werd bij besluit van Gedepu
teerde Staten goedgekeurd251. Zij hield onder andere in de afbraak van de wa
termolen te Oisterwijk, die een beletsel voor de doorstroming van het water 
vormde. Deze molen werd nog in 1881 voor ƒ 11.500,— aangekocht. Het gehe
le werk inclusief de aankoop van de watermolen werd begroot op ƒ 18.465,—. 
De provincie zou in de kosten bijdragen. Enige tijd ging voorbij zonder dat er 
iets gebeurde behalve dan, dat de klachten over Tilburg in stromen binnenkwa
men. In 1884 bereikten de Provinciale Staten klachten van Alphons Sassen en 
100 andere ingezetenen der gemeente Oisterwijk, een klacht van de gemeente
raad van Haaren en een van C. van lersel en 23 andere ingezetenen van 
Haaren, een klacht van de gemeente Berkel-Enschot en een klacht van de ge
meenteraad van Oisterwijk. Eerst in de vergadering der Provinciale Staten op 
23 juli 1885 werd de provinciale bijdrage gesteld op 40 procent zijnde 
ƒ 7.280,—. Op de reeds genoemde gemeenschappelijke vergadering van 1881 
was men overeengekomen, dat van de overblijvende kosten Tilburg 65 procent 
voor haar rekening zou nemen, terwijl Berkel-Enschot en Oisterwijk respectie
velijk 15 procent en 20 procent zouden bijdragen. In deze verhouding was 
reeds f 11.500,— voor de watermolen betaald, f 315,— meer dan het gezamen
lijke aandeel der gemeenten in de totale kosten. Niets leek dus een oplossing 
voor de betrokken gemeenten in de weg te staan zou men denken. Maar in een 
gecombineerde vergadering van de gemeenteraden der drie betrokken gemeen
ten in 1885 stemden Berkel-Enschot en Oisterwijk tegen het plan252. Zij moti-

**• Inventaris van de ter secretarie der gemeente Tilburg aanwezige stukken betref
fende het afvoeren van Tilburgsch water op de rivier de Leij onder Oisterwijk ge
naamd de Voorste Stroom. 
Memorie inzake het voorstel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Bra-
bant tot beschikking op het advies van Holleman e.a te Oisterwijk over de vervuiling 
der rivier de Voorste Stroom. 
Bijlagen handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 14 mei 1917 71. 
aso Notulen gecombineerde vergaderingen van de gemeenteraden van Tilburg, Ois
terwijk en Berkel ca., 24 en 26 januari 1881. 
M1 Besluit Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant, 10 februari 1881, 
G 65. 
" ! Notulen gecombineerde vergadering van de gemeenteraden van Tilburg, Oister
wijk en Berkel ca., 26 augustus 188S. 
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veerden hun besluit met het feit, dat de provincie niet zou bijdragen in de kos
ten, die de uitvoering der werken boven de begroting zou gaan. Het aanbod 
van Tilburg eventuele meerdere kosten alleen te willen dragen werd door Ber-
kel-Enschot en Oisterwijk niet beantwoord. Ook de Provinciale Staten spraken 
zich hierover niet uit. 

Waar lag de reden van deze koerswijziging in de bereidheid van Berkel-En-
schot en Oisterwijk om mee te werken aan een oplossing? De oorzaak moeten 
wij zoeken in een rapport, dat de hoofdingenieur van de Provinciale Water
staat, F.C. Bake, 5 februari 1884 uitbracht aan Gedeputeerde Staten. Hierin 
stelde hij, dat de betreffende Tilburgse fabrieken, die tot het stroomgebied van 
de Leij behoorden, verplicht moesten worden hun vuil water te reinigen door 
behandeling met kalk in een speciaal bassin. Verder zouden nog andere verbe
teringen moeten worden aangebracht. Hiertegen bracht de gemeente Tilburg 
in, dat een behandeling met kalk weinig resultaat zou hebben, omdat calcium 
zich alleen verenigt met de vetzuren der zepen en deze als kalkzeep neerslaat. 
Bovendien zou voor dit neerslaan zeer veel kalk nodig zijn, aangezien in het 
fabriekswater stoffen voorkwamen, die het neerslaan verhinderden. Het middel 
zou dus erger zijn dan de kwaal. De uitvoering van de plannen van de hoofdin
genieur zou bovendien veel te duur zijn. Men zou drie bassins met een totale 
oppervlakte van 1500 ha moeten bouwen om het fabriekswater en het regen
water 24 uur te kunnen bergen. Vervolgens was de aanschaf van een dubbel 
stel pompmachines, het oprichten van de nodige gebouwen met installaties en 
het aanleggen van een verharde weg noodzakelijk253. Aan deze eisen wilde 
Tilburg niet voldoen. De fabrieken werden door de aan het plan van de hoofd
ingenieur verbonden kosten in hun bestaan bedreigd, te meer omdat bij onvol
doende zuivering een verbod om afvalwater op rivieren te lozen werd voorge
steld. Weliswaar werd het voorstel van de hoofdingenieur met 32 tegen 21 
stemmen door de Provinciale Staten verworpen254, maar de aandacht was 
voorgoed op de onvoldoende zuivering gevestigd. 12 Mei 1886 kreeg het ge
meentebestuur van Tilburg een brief van de minister van Waterstaat, Nijver
heid en Handel met de mededeling, dat de gemeente Tilburg niet aan haar ver
plichtingen voldeed en hij gedwongen zou zijn maatregelen uit te lokken, die 
aan de ongewenste toestand een einde zouden maken. 

Uit het voorafgaande blijkt duidelijk, dat men in Tilburg alleen een oplos
sing wilde aanvaarden, die niet te veel geld zou kosten, want van een afdoende 
weliswaar dure oplossing wilden de fabrikanten, wier stem in de gemeenteraad 
overheerste, niets weten. De opmerking van de inspecteur van het Geneeskun
dig Staatstoezicht in zijn verslag over 1884, dat elke poging om het gemeente
bestuur van Tilburg in de Leijkwestie tot andere gedachten te brengen ge-

ï s s Gemeenteverslag Tilburg 1885, hoofdstuk VI. 
Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
SH Notulen van het verhandelde in de vergadering der Staten van de provincie 
Noord-Brabant gedurende de zomerzitting van 1885. 
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doemd was te mislukken, was dan ook zeker niet ongerechtvaardigd255. De 
maatregelen, die in Tilburg getroffen werden, waren dan ook volkomen onvol
doende. Zij bestonden slechts uit het plaatsen van enkele roosters in de water
lopen en het aanstellen van twee personen om deze roosters schoon te houden. 
De kosten zouden door de belanghebbenden worden gedragen25'. Het valt te 
begrijpen, dat Oisterwijk en Berkel-Enschot met deze oplossing geen genoegen 
namen en het ene protest volgde dan ook op het andere. Ook het provinciaal 
bestuur bleef van mening, dat de kwestie onvoldoende werd geregeld. In 1887 
gaf het provinciaal bestuur als haar mening te kennen, dat het afschuwelijke 
Leijwater de gemeente Oisterwijk geleidelijk met de ondergang bedreigde257. 
In 1896 schreven Gedeputeerde Staten aan het Tilburgse gemeentebestuur, dat 
het water in de Leij zo vreselijk vuil was geworden, dat de algemene gezond
heidstoestand daarmee werd bedreigd258. In de zomerzitting van de Provincia
le Staten in 1897 werd besloten, dat de gemeente Tilburg verplicht was het af
valwater te reinigen259. Het verweer van de gemeente Tilburg, dat Oisterwijk 
de vervuiling opzettelijk in de hand werkte door de schuiven van de watermo
len, die reeds afgebroken had moeten zijn en die voor 65 procent aan de ge
meente Tilburg toebehoorde, dicht te houden, was bepaald onbehoorlijk en 
werd dan ook niet aanvaard260. Op kosten van de Staat was ondertussen een 
proefinstallatie voor biologische reiniging in gebruik genomen, die in 1912 aan 
de gemeente ter overname werd aangeboden voor ƒ 22.000,—. Dit aanbod 
werd door Tilburg van de hand gewezen, aangezien de capaciteit van de instal
latie te gering werd geacht2«1. De installatie kwam daarna dan ook tot verval, 
terwijl de vervuiling steeds erger werd.262. 

Tot 1910 werden alleen het menagewater, het afvalwater der fabrieken en 
het regenwater in het riviertje gespuid. In 1910 vroegen Burgemeester en Wet
houders de hoofdinspecteur van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid ad
vies over het lozen van privaten met spoeling in de stadsriolering. Ook de ge
zondheidscommissie werd om advies gevraagd en wijdde er een buitengewone 
vergadering aan263. Men kwam tot het besluit dit lozen toe te staan op een 
aantal voorwaarden. Alle op de privaatput lozende toiletten moesten van een 
waterspoeling voorzien zijn, de doorlaatopening in de wand van de put, waar-

255 Jaarverslag van de bevindingen en handelingen van het Geneeskundig Staatstoe
zicht 1884, blz. 271 en 272. 
г " Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 2 december 1885. 
2 5 7 Jaarverslag van de provincie Noord-Brabant 1887, hoofdstuk XII. 
2 5 8 Inventaris van de ter secretarie der gemeente Tilburg aanwezige stukken betref
fende het afvoeren van Tilburgsch water op de rivier de Leij onder Oisterwijk ge
naamd de Voorste Stroom, blz. 27. 
2 5 9 Notulen van het verhandelde in de vergadering der Staten van de provincie 
Noord-Brabant gedurende de zomerzitting van 1897. 
2 6 0 Inventaris van de ter secretarie der gemeente Tilburg aanwezige stukken betref
fende het afvoeren van Tilburgsch water op de rivier de Leij onder Oisterwijk ge
naamd de Voorste Stroom, blz. 23 en 24. 
2 , 1 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 8 maart 1912. 
!«2 Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1913 I 635. 
ses Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 25 november 1910. 
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op de leiding, die het riool en de put verbond, was aangesloten, mocht niet la
ger zijn dan een meter boven de bodem der privaatput en vervolgens moest 
ook in de bedoelde doorlaatopening een rooster zijn aangebracht, waarvan de 
openingen ten hoogste 1 cm2 mochten bedragen. Later werd dit rooster ver
vangen door een omhoog gebogen pijp. Men vond het niet nodig om zoals in 
Amsterdam gebruikelijk was, een tank van 1 m s vol water tussen privaatput en 
riool te vereisen, opdat hierin de afbraak van faecaliën zou plaatsvinden. De 
grote hoeveelheden fabriekswater in de Tilburgse riolen zouden hiervoor vol
doende zorg dragen. Het is onnodig te vermelden, dat hierdoor het water in de 
Leij, waarop de riolen gedeeltelijk uitkwamen, totaal bedorven werd. In de ver
gadering der gezondheidscommissie had J.F.J. Bloemen al gewaarschuwd, dat 
aan een gerechtelijke veroordeling niet meer te ontkomen zou zijn. Tot dan toe 
had men zich steeds kunnen beroepen op het feit, dat in het afvalwater geen 
faecaliën voorkwamen. Hij wees op een veroordeling van de gemeente Lonne-
ker. De eigenaar van het landgoed Twikkel bij Delden had deze gemeente aan
geklaagd wegens verregaande vervuiling van het stroompje de Twikkel, dat zijn 
landgoed doorsneed. De gemeente Lonneker werd veroordeeld tot schadever
goeding en moest er zorg voor dragen, dat geen fabrieken meer hun afvalwater 
in dit stroompje spuiden en dat ook geen riolen meer zonder zuivering hierin 
zouden lozen284. Een veroordeling van de gemeente Tilburg hing in de lucht. 

Het gemeentebestuur van Tilburg ging de zaak serieus bezien. De directeur 
van Publieke Werken kreeg opdracht de gehele vuilwaterkwestie te onderzoe
ken en voorstellen voor een oplossing aan de hand te doen. Toch was men er 
ook toen weer op uit de kwestie zo goedkoop mogelijk te regelen zonder zich 
daarbij veel om anderen te bekommeren. In een brief aan de hoofdingenieur 
van de Provinciale Waterstaat schreef de directeur van Publieke Werken in 
Tilburg, J.H.E. Rückert, dat er drie oplossingen voor de moeilijkheden moge
lijk waren. Vooreerst het vuile water bestemd voor de Leij op vloei- en draina-
gevelden te brengen. De gemeente had die gronden niet en moest ze dus aan
kopen. Vervolgens kon men het vuile water een kunstmatige biologische reini
ging laten ondergaan in een nog te bouwen installatie. Tenslotte kon men dit 
water naar de Witsie brengen en dan overbrengen op het afwateringsgebied 
van de Donge. Dit laatste idee, verreweg het goedkoopste, lachte de directeur 
van Publieke Werken het meest toe265. Tilburg loosde namelijk haar water op 
de Leij, de Donge en op de Bossche Sloot ook wel Zandleij genoemd. De afwa
tering op de Bossche Sloot was niet van zo'n grote betekenis, ofschoon men 
wel eens het plan heeft gekoesterd om de Bossche Sloot uit te diepen, te ver
breden, te verleggen en zo het vuile water van Tilburg over grote afstand ten
slotte op de Maas te brengen. Over de afwatering op de Donge komen wij ver
der in dit hoofdstuk nog terug. Het antwoord van de hoofdingenieur aan de di
recteur van Publieke Werken hield een verwerping in van het plan om het vui
le water over te brengen op de Donge. Het betrof hier immers alleen al aan 

s« Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 30 november 1906. 
« ! Archief Publieke Werken Tilburg, 1913 3, Rioolplan. 
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vuil fabriekswater ongeveer 7400 ms per dag. Hij vond het een eis van billijk
heid en natuurrecht om het ene watergebied niet met het water van een ander 
gebied te bezwaren. Door de vele ontginningen had men al last genoeg met het 
eigen water. 

Het gemeentebestuur gaf daarom de Nederlandsche Heidemaatschappij op
dracht een voorontwerp te maken voor zuiveringsinstallaties. Aanvankelijk wil
de men het bij een voorontwerp laten en dit zelf uitwerken. In een vertrouwe
lijke brief van Burgemeester en Wethouders aan de directeur van Publieke 
Werken schreven zij de kosten van een definitief plan te vrezen en het voor
ontwerp liever door eigen personeel te laten uitwerken2*6. Hierdoor werd de 
oplossing weer op de lange baan geschoven. 

Ondertussen kwamen allerlei denkbeelden binnen over een andere oplossing. 
De heer A. Deen wilde het afvalwater in iedere fabriek een bewerking met 
zwavelzuur laten ondergaan, waardoor men een scheiding zou krijgen in een 
soort slib bestaande uit vet vuil en wolharen en zuur reagerend water. Dit wa
ter kon men na neutralisatie door kalkwater in het riool laten weglopen of zo 
nodig een reiniging laten ondergaan op drainagevelden267. Van dit plan werd 
geen gebruik gemaakt evenmin als van het plan van FJ . Hovers. Deze wilde 
het afvalwater van zijn vaste stoffen ontdoen door toevoeging van NaCl en het 
dan diep in de bodem brengen. De hoofdinspecteur van het Staatstoezicht op 
de Volksgezondheid wees het plan met het oog op het gevaar voor de drinkwa
tervoorziening beslist van de hand. De in Gouda gevestigde Vereniging voor 
Waterleidingbelangen was eveneens bevreesd voor een totale verontreiniging 
van de bodem2'8. Ook het plan van F.J.W. Krügers werd afgewezen. Deze 
wilde het vuile water naar het Baksven en het Galven leiden en het daar laten 
verzinken. Om redenen van natuurbehoud was ook dit plan onaan-
vaardbaar*··. 

Intussen was de eerste einduitspraak van de Hoge Raad in deze kwestie ge
vallen. Na reeds verscheidene malen door lagere rechtbanken te zijn veroor
deeld werd Tilburg in 1915 door de Hoge Raad in het ongelijk gesteld. De ge
meente Tilburg werd gelast aanstonds de nodige verbeteringen bij de afwate
ring op de Leij aan te brengen270. Dit vonnis gaf de stoot om de Nederland
sche Heidemaatschappij een definitief plan voor waterzuivering te laten opstel
len. Dit ontwerp, dat in het begin van 1917 gereedkwam, hield een natuurlijke 
biologische reiniging in op vloei- en drainagevelden, die moesten worden aan
gelegd langs de provinciale weg Tilburg-Moergestel271. Deze gronden, voorlo-

«w Archief Publieke Werken Tilburg, 1913 3, Rioolplan. 
*" Archief Publieke Werken Tilburg, 1913 3, Rioolplan. 
Nieuwe Tilburgsche Courant, 10 november 1917. 
«e Jaarverslag van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid 1916, blz. 41. 
«e» Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1916 I 100. 
Notulen geheime gemeenteraadsvergadering Tilburg, 22 november 1918. 
"0 Arrest van de Hoge Raad, 19 maart 1915. 
Weekblad van het Recht 9872. 
m Dossiers gemeentesecretarie Tilburg, 1915 I 110 en 1916 I 25. 
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pig ongeveer 80 tot 100 ha272, moesten worden aangekocht van de fabrikan

ten F.A.L. van den Bergh sr., F.B. van den Bergh en F.A.L. van den Bergh jr. 

Deze waren beslist niet enthousiast over de plannen en gaven een rapport 

uit van prof. ir. Chr.K. Visser, hoogleraar in riolering- en watervoorziening 

aan de Technische Hogeschool te Delft, en van ir. H. Kessener, hoofd van de 

scheikundige dienst der arbeidsinspectie te 's-Gravenhage273. In dit rapport 

werd erop gewezen, dat de vuilwaterkwestie in Tilburg weinig degelijk was 

behandeld. Op allerlei technische punten gingen zij het ontwerp van de Neder-

landsche Heidemaatschappij te lijf. De bedoelde gronden lagen wel buiten de 

gemeente Tilburg, maar van de betrokken gemeenten Berkel-Enschot en Moer

gestel werd geen tegenwerking verwacht, hoewel zij nimmer zouden toestem

men in een grenswijziging274. Niettemin besloot de gemeenteraad in november 

1918 het plan van de Nederlandsche Heidemaatschappij te aanvaarden en de 

nodige gronden in eigendom te verwerven275. Een genoegzame oplossing werd 

echter nog niet verkregen, want de aanleg van de vloei- en drainagevelden werd 

niet gerealiseerd. Eerst in 1937 werd een installatie in gebruik genomen, waar

door het vuile water langs chemische weg werd gezuiverd278. 

Na de uitspraak van de Hoge Raad stroomden de eisen tot schadevergoeding 
binnen. Het gemeentebestuur wees echter de meeste van deze eisen af. Het ge
volg was weer een reeks processen, die de gemeente Tilburg steeds opnieuw 
verloor. Hoewel Burgemeester en Wethouders en bijna alle leden van de ge
meenteraad van oordeel waren, dat men in het ongelijk zou worden gesteld, 
werd in een gemeenteraadszitting met gesloten deuren toch besloten tot in de 
hoogste instantie door te zetten om hierdoor tijd te winnen en de eisers af te 
schrikken277. Ofschoon deze methoden meer gevolgd worden, is de handelwij
ze van het Tilburgse gemeentebestuur in deze kwestie afkeurenswaardig. Tien
tallen jaren schoof men een verbetering van de afvoer van vuil water op de 
lange baan, terwijl men de gerechtvaardigde eisen om schadevergoeding tracht
te te omzeilen door steeds maar weer tot bij het hoogste rechtscollege in be
roep te gaan. Niettemin volgden nog zes arresten van de Hoge Raad in ver
band met eisen tot schadevergoeding namelijk in 1921278, 193727», 19392βο; 

" Î Dossiers gemeentesecretarie Tilburg, 1917 I 138 en 1918 I 134. 
273 Beantwoording van het rapport der Nederlandsche Heidemaatschappij aan Bur
gemeester en Wethouders van Tilburg door Chr.K. Visser en H. Kessener. Tilburg 8 
augustus 1919. 
274 Notulen geheime gemeenteraadsvergadering Tilburg, 10 mei 1918. 
275 Bijlagen handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 29 oktober 1918 193. 
Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 22 november 1918. 
27e Het Nieuwsblad van het Zuiden, 15 december 1953. 
277 Notulen geheime gemeenteraadsvergadering Tilburg, 10 mei 1918. 
278 Arrest van de Hoge Raad, 23 december 1921, Nederlandsche Jurisprudentie, 
1922 blz. 334. 
2n Arrest van de Hoge Raad, 29 januari 1937, Nederlandsche Jurisprudentie, 1937 
blz. 570. 
280 Arrest van de Hoge Raad, 17 februari 1939, Nederlandsche Jurisprudentie, 1939 
blz. 932. 
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19402β1, 19432 8 2 en 1952283. Telkens werden de eisers in het gelijk gesteld 
en werd de gemeente Tilburg aansprakelijk gesteld voor de veroorzaakte 
schade. 

Omdat de installatie van 1937 niet voldoende was, werd in 1954 een nieuwe 
waterreinigingsinrichting in gebruik genomen2 8 4. Eerst toen bereikte men het 
lang gewenste resultaat. Het afvalwater werd volkomen gezuiverd. De twee 
laatste fabrieken, die nog in de Leij spuiden, de bedrijven Verschueren Piron 
en de Coöperatieve Ververij, sloten kort daarna aan op het rioolnet. Dat het 
water nog niet volkomen zuiver was, lag aan de vervuilde bodem en aan de 
stroomopwaarts gelegen gemeente Goirle, waar het water nog niet geheel ge
zuiverd werd. Sindsdien zwommen weer baarzen in het riviertje, iets wat onge
veer honderd jaar niet was voorgekomen. De grote stadsuitbreiding gaf echter 
daarna weer moeilijkheden. De installaties waren in zware regenperioden soms 
niet voldoende, zodat men dan ongezuiverd water moest overstorten op de 
Leij285. De installaties werden uitgebreid, zodat de grote wantoestanden dan 
ook van de baan waren en de situatie op het ogenblik bevredigend is. 

Ongeveer een derde deel van de gemeente, waar tegenwoordig het grootste 
nieuwbouwproject van de stad ligt, loosde op de blauwsloten, die het afvalwa
ter tenslotte in de Donge brachten. In 1900 waren de vloei- en drainagevelden 
in de Witsie in gebruik genomen. Het vuile water werd hier gezuiverd, voordat 
het naar de Donge werd afgevoerd. In de practijk bleek deze zuivering echter 
volstrekt onvoldoende. De gezondheidscommissie liet het water herhaaldelijk 
onderzoeken286, ofschoon Burgemeester en Wethouders het nut daarvan niet in
zagen, zoals zij de commissie schreven287. Ook de directeur van Publieke 
Werken was niet enthousiast over de bemoeizucht van de gezondheidscommis
sie in deze kwestie en was de commissie bij het onderzoek weinig ter wille288. 
Het zogenaamde op de de Witsievelden gezuiverde water wemelde soms van 
colibacillen en was melkachtig wit van kleur. De droogrest van gefiltreerd wa
ter was niet veel minder dan van ongefiltreerd water28·. Overigens is dit vrij 
logisch. Hoewel de velden enigszins bewerkt werden, was dit toch onvoldoende 
om het dichtslibben der filtrerende zandlagen te voorkomen. Het afvalwater 

281 Arrest van de Hoge Raad, 20 december 1940, Nederlandsche Jurisprudentie, 
1941 blz. 366. 
282 Arrest van de Hoge Raad, 19 maart 1943, Nederlandsche Jurisprudentie, 1943 
blz. 312. 
^ ' Arrest van de Hoge Raad, 19 december 1952, Nederlandsche Jurisprudentie, 
1953 blz. 642. 
284 Nieuwe Tilburgse Courant, 27 augustus 1955. 
285 Het Nieuwsblad van het Zuiden, 18 augustus 1962. 
гее Notulen vergaderingen Gezondheidscommissie Tilburg, 29 december 1913, 24 
september 1915, 26 mei 1916, 24 maart 1917, 26 oktober 1917 en 25 januari 1918. 
Jaarverslagen van de Gezondheidscommissie Tilburg 1913-1918, hoofdstuk III. 
Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1918 I 54. 
2 8 7 Jaarverslag van de Gezondheidscommissie Tilburg 1914, hoofdstuk IV. 
288 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 30 november 1917. 
2 8 9 Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1916 I 248. 
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uit de Tilburgse fabrieken bevatte een flinke hoeveelheid vetten onder andere 
afkomstig van verschillende gebruikte oliën. Bij een willekeurige proef van de 
gezondheidscommissie bleek het afvalwater 0,2859 gram in ether oplosbare 
stoffen per liter te bevatten. De hoeveelheid aan calcium gebonden vetzuren 
bedroeg 0,11 gram per liter290. De drainagevelden in de Witsie brachten ook 
nog wel wat op aan producten, die er verbouwd werden. In 1905 was de op
brengst ƒ 703,—, in 1910 ƒ 489,— en in 1915, nadat in dat jaar de velden door 
de Nederlandsche Heidemaatschappij geheel omgewerkt en met haver inge
zaaid waren, ƒ 1567,—2el. Ook wat de Donge betreft, was het gemeentebe
stuur in november 1918 van plan enige maatregelen te treffen. Op advies van 
de Nederlandsche Heidemaatschappij werd voorgesteld de gronden in de Wit
sie uit te breiden met vijftien ha drainagevelden en dertien ha vloeivelden. De 
kosten zouden respectievelijk ƒ 1500,— en ƒ 800,— per ha bedragen2»2. 

De vervuiling van de Leij en de Donge waren geenszins op zichzelf staande 
gevallen. De moeilijkheden rond het landgoed Twikkel werden reeds vermeld, 
maar ook elders kwamen klachten binnen over de vervuiling van stroompjes. 
In Amsterdam werd de Schinkel door rioleringen vervuild. De gezondheids
commissie van Loenen klaagde over de vervuiling van de Vecht in Utrecht. 
De Linge werd in Culemborg verontreinigd. De leerlooierijen in Dongen loos
den hun afvalwater in de reeds door het Tilburgse water verontreinigde Donge 
en de suikerfabrieken in West-Brabant vervuilden de Mark. Een kammenfa-
briek in Aalten maakte de omgeving van de Slingerbeek niet bepaald aange
naam en de beken in Holten werden volgens de gezondheidscommissie aldaar 
besmet door de wasserijen, die het water, waarmee kledingstukken van besmet
telijke zieken werden gewassen, in deze beken loosden293. 

Een klemmend probleem was ook de lediging van privaatputten, zolang niet 
alle panden op de riolering waren aangesloten. Zover was het in het begin van 
deze eeuw nog niet. De gezondheidscommissie drong aan op een snelle verbe
tering en stelde de gemeente Helmond tot voorbeeld, waar de lediging pneu
matisch geschiedde door een particulier bedrijf204. In Tilburg sjouwde men 
zelfs in het centrum met de tonnen door de winkels, terwijl de ophaalwagens 
een onaangenaam spoor achterlieten voor gezichts- en reukorganen. Vooral tij
dens de mobilisatie, toen veel soldaten waren ingekwartierd, was de kwestie 
dringend. In vele gevallen was de privaatput veel te kein, terwijl de boeren wei
gerden voor een geringe hoeveelheid naar de stad te komen. Vandaar de op
vatting van de gezondheidscommissie, dat het gemeentebestuur voorzieningen 
moest treffen. Van deze kant zei men toe de lediging der privaatputten in de 

290 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 25 juli 1913. 
Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1913, hoofdstuk III. 
2.1 Gemeenteverslag Tilburg 1915, hoofdstuk V. 
2.2 Bijlagen handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 18 november 1918 212. 
Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 22 november 1918. 
293 Jaarverslag van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid 1905, blz. 33-37. 
294 Notulen vergaderingen Gezondheidscommissie Tilburg, 27 augustus 1915 en 26 
november 1915. 
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toekomst over te nemen, wanneer het terrein aan de overzijde van het in aan
leg zijnde kanaal over een brug te bereiken was. Men had daar immers een ter
rein beschikbaar. De nodige materialen zou men dan aanschaffen. Voor het 
einde van de oorlog kwam daar echter niet veel van terecht. 

Tot slot de reinigingsdienst. Deze had in de jaren rond de eeuwwisseling nog 
geen grote omvang bereikt en was over het algemeen zeer primitief uitgerust. 
Zelf bekende de directeur van Publieke Werken, dat een vergelijking van Til
burg met de Hollandse plaatsen niet mogelijk was295. Het was in 1900 nog 
treurig gesteld met de reiniging van de straten. In dat jaar klaagde dr. K.A.F. 
Deelen, dat het straatvuil niet werd opgeveegd, maar slechts twee keer in de 
week werd verplaatst. Grote stofwolken werden opgejaagd, waarin miljoenen 
bacteriën voorkwamen. Volgens deze arts mocht er slechts geveegd worden, 
wanneer het geregend had of nadat er gesproeid was. Verder moest de reini
ging vooral in de hoofdstraten vroeg geschieden om het verkeer niet op te hou
den door de rioolkarretjes2ee. De gezondheidscommissie sloot zich vijf jaar la
ter bij dit standpunt aan2»7. Door het vegen werd immers dikwijls meer kwaad 
dan goed gedaan. Wilde men er iets mee bereiken, dan moest elke reinigings-
groep met een sproeiwagen zijn uitgerust. Dit was echter vanwege de hoge kos
ten niet te verwezenlijken. In december 1905 besloot de gemeenteraad wel een 
derde sproeiwagen aan te schaffen298. Als men echter iedere reinigingsgroep 
met een sproeiwagen wilde uitrusten, dan zou een veelvoud van de aanwezige 
wagens nodig zijn geweest. Bovendien bestond de grondslag van vele straten en 
wegen uit fijn leemhoudend zand, dat, wanneer het nat werd, veranderde in een 
slijkerige en kleverige massa en bij droogte direct weer in stof overging299. 

In het centrum van Tilburg waren echter geleidelijk de meeste straten ver
hard. Zelfs werden in 1887 in de Gasthuisstraat al speciale trottoirs aange
legd300. De verbetering van de wegen moest echter wel veel tijd in beslag ne
men gezien de zeer grote uitgestrektheid van de gemeente Tilburg. In 1903 had 
Tilburg 45,2 km keiwegen, 3,61 km klinkerwegen, 19 km puinwegen en maar 
liefst 206 km zandwegen301. Elk jaar werd de bestrating enigszins uitgebreid, 
maar het werk vlotte niet bijzonder. In 1918 had men 61,34 km keiwegen en 
4,03 km klinkerwegen302. Dit betekende dus slechts een gemiddelde vooruit
gang van ruim een km per jaar. Wat de karresporen in de wegen betreft, deze 
werden tweemaal per jaar van gemeentewege gedicht. Andere straten, die door 
de bewoners bepaald niet zuiver waren gehouden, werden afgegraven. Zo groef 
men in 1900 een laag van 15 cm vuil en slib af in de Stedekestraat, de Atelier-
straat, de Sofiastraat, de Anna Paulownastraat, de Enschotsebaan, de Piron-

295 Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
*·· Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
2,7 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 26 mei 1905. 
298 Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 21 december 1905. 
г п Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
ш Gemeenteverslag Tilburg 1887, hoofdstuk V. 
, β ι Gemeenteverslag Tilburg 1903, hoofdstuk V. 
3 0 1 Gemeenteverslag Tilburg 1918, hoofdstuk V. 
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straat en de Zuidoosterstraat. Na de afgraving waren de straten nog hoog ge
noeg303. Bepaald niet fraai was het dichten van straten met vuil, zoals het lid 
der gezondheidscommissie J.J.A.J. van der Valk in 1916 constateerde304. Bur
gemeester en Wethouders waren echter van mening, dat het slechts het opvul
len van gaten betrof met door de regen weggespoeld gruis306. In het centrum 
werden de straten op zaterdagavond extra geveegd voor de zondag. Tijdens de 
mobilisatiejaren had men echter veel last van de militairen, die overal in het 
centrum afval wegwierpen. Zelfs in pas geveegde straten was het na enkele 
ogenblikken weer een rommel. De verzoeken om medewerking van de militaire 
autoriteiten hadden zo goed als nimmer enig gevolg300. Met het terugtrekken 
van de troepen vanaf 1916 werd deze overlast minder. Ondertussen was men 
ook overgegaan om in het centrum urinoirs te plaatsen. In 1902 besloot men er 
vijf te zetten307. In 1915 waren er twaalf308. Zo merkt men dus op alle gebie
den een langzame vooruitgang. Grote kosten werden echter geschuwd. Met 
moeite kwam Tilburg van haar negentiende-eeuwse mentaliteit los. 

'»3 Gemeenteverslag Tilburg 1900, hoofdstuk V. 
304 Notulen vergaderingen Gezondheidscommissie Tilburg, 28 juli 1916 en 29 sep
tember 1916. 
Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1916 I 357. 
.ios jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1916, hoofdstuk III. 
•',oe Gemeenteverslagen Tilburg 1914-1916, hoofdstuk V. 
307 Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 29 december 1902. 
308 Gemeenteverslag Tilburg 1915, hoofdstuk V. 
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Hoofdstuk II De sociale verzorging 

I. WETGEVING EN GEMEENTELUKE ACTIVITEITEN OP HET TERREIN DER 

ARMENVERZORGING 

Na de woelige tijden der dertiger jaren in de vorige eeuw, die vooral in het zui
den onrust brachten, volgde in politieke en militaire zin een vrij kalme periode 
in Nederland, die tot in de twintigste eeuw standhield. Sociaal gezien was dit 
tijdsbestek getuige van een grote omwenteling, waardoor het klein bedrijf ver
dween en de grote werkplaatsen en fabrieken hun intrede deden. 

De textielindustrie was in Tilburg reeds lang het hoofdmiddel van bestaan 
geweest. In 1542 hadden verscheidene lakenwevers zich in Tilburg gevestigd, 
toen hun woonplaats Vught door Maarten van Rossum werd geplunderd en 
verwoest1. Sinds die tijd had de textielindustrie aan steeds meer mensen werk 
verschaft ondanks veel tegenwerking vanuit 's-Gravenhage. De handel tussen 
de Generaliteitslanden en Holland was in de achttiende eeuw zonder buiten
lands paspoort zelfs niet mogelijk en was onderhevig aan zware in- en uitvoer
rechten, een feit, waar Pieter de la Court in 1797, toen hij daarvoor de gele
genheid had, ernstig de aandacht op vestigde2. Maar ondanks alles bloeide in 
Tilburg de wolnijverheid steeds meer op, zozeer zelfs, dat Lodewijk Napoleon 
op grond daarvan Tilburg op 18 april 1809 het stadsrecht verleende'. Het jaar 
1854 ging Tilburg in met 53 wollenstoffenfabrieken. Acht jaar later waren het 
er 87. Bij deze fabrieken waren zeer vele kleine werkplaatsen, maar ook grote 
bedrijven met vele arbeiders. Het grootste en een der snelst opkomende bedrij
ven was wel dat van J.N. Diepen. In 1868 waren er in Tilburg 178 bedrijven, 
waarvan 140 textielfabrieken en aanverwante bedrijven, zoals wij reeds in het 
vorige hoofdstuk zagen. Tot de tachtiger jaren bleef het aantal bedrijven toene
men, maar daarna begon er een daling in te treden, aangezien vele landen hoge 
invoerrechten gingen heffen, terwijl de tarieven in het liberale Nederland laag 
bleven. De concurrentie werd te groot en sommige fabrikanten gingen zelfs 
hun bedrijven naar het buitenland overbrengen. Op het einde der tachtiger ja
ren bedroeg het aantal fabrieken nog 1164. Met deze vermindering van de 

1 CR. Hermans. Geschied- en aardrijkskundige beschrijving der provincie Noord-
Braband. 's-Hertogenbosch 1845, blz. 118. 
1 Th. Goossens. Het arme Brabant. Rede uitgesproken bij de eerste geboortedag der 
R.K.Handelshogeschool te Tilburg, 7 maart 1929. Tilburg 1929, blz. 18-19. 
* Koninklijke Courant, 25 van Grasmaand 1809 97. 
* P.C. Boeren. Het hart van Brabant. Tilburg 1942, blz. 97. 
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werkgelegenheid ging ook een toenemende mechanisatie gepaard, zodat ar
beidskosten werden gespaard. De eerste stoommachine werd in Tilburg in 1827 
geplaatst door P. van Dooren, nadat reeds in 1809 de eerste spinmachines, aan
gedreven door paarden en afkomstig uit de fabriek van Cocquerill, in het be
drijf van de firma van Dooren en Dams waren geïnstalleerd5. Het aantal fa
brieken, waar stoom werd aangewend, nam sindsdien steeds meer toe en in 
1889 stonden in 58 van de 116 bedrijven stoommachines. Vanwege de moei
lijke concurrentiepositie en de daarmede gepaard gaande versnelde mechanisa
tie nam de werkloosheid in de laatste decennia van de vorige eeuw aanzienlijk 
toe. Vooral de oudere werknemers werden het slachtoffer van deze gang van 
zaken. 

Een van de allerergste wantoestanden uit de vorige eeuw was zeker de kin
derarbeid. Ook Tilburg was op dat gebied niet vrij gebleven. Er waren te Til
burg gedurende de vorige eeuw fabrieken, die meer kinderen dan volwassenen 
in dienst hadden, zoals de lakenfabriek van J.L. Jansen en de wollenstoffenfa-
briek van A. Teurlings, waar respectievelijk driemaal en tweemaal zoveel kin
deren als volwassenen werkten6.In Tilburg waren reeds vroeger veel kinderen 
werkzaam geweest. Toen de weefgetouwen nog thuis stonden, moest het gehele 
gezin van klein tot groot meewerken. De concentratie in fabrieken en de me
chanisatie hadden dit euvel niet verholpen. Integendeel, kinderen konden im
mers gemakkelijk de machines bedienen. Wel werd de leeftijd, waarop de kin
deren in de fabrieken kwamen, steeds hoger. Volgens de enquête van 1887 
werkten in de Tilburgse textielfabrieken geen kinderen meer, die hun eerste 
communie nog niet gedaan hadden, wat betekent, dat de kinderen niet in de fa
brieken kwamen voor zij ongeveer elf jaar waren7. In de steenbakkerijen van 
Tilburg waren echter wel jeugdige kinderen werkzaam8. De schuld van deze 
kinderarbeid lag zeker niet alleen bij de fabrikanten. De ouders zonden hun 
kinderen zo vroeg mogelijk naar de fabriek om geld te verdienen, ofschoon het 
in sommige gevallen geenszins nodig was. Fabrikanten namen soms als gunst 
kinderen aan op verzoek van oudere werknemers8. Deze kinderen verdienden 
ƒ 2,— tot ƒ 3,— per week. Niettemin kwamen er maar al te vaak gevallen 
voor, waar deze noodzaak wel bestond. De lonen konden immers geenszins 
hoog worden genoemd en de bijverdiensten van vrouwen en kinderen vormden 
dan een welkome aanvulling, ofschoon door het grote aanbod van dit soort ar
beidskrachten de lonen, ook die van de volwassen mannelijke arbeiders, een 
neerwaartse druk ondervonden. 

5 A. Sassen. Een blik op de nijverheid en de toestand der arbeiders te Tilburg. Staat
kundig en staathuishoudkundig jaarboekje 1871. Amsterdam 1871, blz. 233. 
6 A. van de Weijer. De religieuze practijk in een Brabantse industriestad. Assen 
1955, blz. 151. 
7 Enquête 1887 betreffende werking en uitbreiding der wet van 19 september 1874 S 
130 en naar den toestand van fabrieken en werkplaatsen, nummer 10038. 
8 Enquête 1887 betreffende werking en uitbreiding der wet van 19 september 1874 S 
130 en naar den toestand van fabrieken en werkplaatsen, nummer 10018. 
9 Enquête 1887 betreffende werking en uitbreiding der wet van 19 september 1874 S 
130 en naar den toestand van fabrieken en werkplaatsen, nummer 10039. 
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Het is moeilijk een overzicht van de lonen te geven, daar zij in de loop der 
jaren verschilden en ook van bednjf tot bedrijf nogal eens uiteenliepen De ge
middelde lonen per week in de Tilburgse textielfabrieken waren volgens A 
Sassen m 1871 als volgt10 

meesterknechten 
stokers 
spinners 
weven van bukskins 
gewone wevers 
wevers machinale getouwen 
weefsters 
sjouwers 

ƒ 9 , - Ю І Я О , -
ƒ7,50 tot ƒ 8,50 
ƒ 8 , - tot ƒ 9 , -
ƒ 8 , - t o ^ 9 , -
ƒ 5 , - t o ^ 7 , -
/ 8 , - tot ƒ 9 , -
ƒ 4 , - tot ƒ 5 , -
ƒ 6 , -

De lonen voor jongens boven vijttien jaar bedroegen ƒ 4,— tot ƒ 5,— en voor 
meisjes boven vijftien jaar ƒ 3,50 tot ƒ 4,— per week Kinderen van twaalf tot 
vijftien jaar verdienden ƒ 2,50 tot / 3,50 per week 

Verscheidene arbeiders werden per uur betaald, zoals bijvoorbeeld in de 
spinnerijen dikwijls het geval was Men verdiende daar 7 tot 71/2 cent per uur 
In de werkplaats van de Spoorwegen waren de lonen aanzienlijk hoger Ook 
hier werden de lonen per uur berekend, maar om ze te kunnen vergelijken met 
die der arbeiders m de textielfabrieken zijn ze omgerekend m weeklonen Het 
aantal werkuren per week bedroeg omstreeks 1870 ongeveer tachtig, namelijk 
zes werkdagen van ongeveer dertien tot veertien uren11 Werkdagen van vijf
tien uren zoals in de fabriek van Chr. Mommers werden reeds in die dagen als 
een bijzonder kwalijke uitzondering beschouwd12 De lonen waren als volgt 

vuurwerkersbaas 
vuurwerker 
voorslager 
bankwerker 
bankwerkersleerling 
ketelmakersbaas 
ketelmaker 
draaiersbaas 
draaier 
draaiereleerling 
koperslager 
kopergieter 
wagenlichter 
wagenmaker 

per uur 

ƒ0,20 
ƒ0,12 tot ƒ0,19 
ƒ 0 05 tot ƒ0,14 
ƒ0,07 tot ƒ 0,18 
ƒ0,04 
ƒ0,20 
ƒ0,07 tot ƒ0,17 
ƒ0,20 
ƒ0,07 tot ƒ 0,17 
ƒ0,01 tot ƒ 0,04 
ƒ0,11 tot ƒ0,17 
ƒ0,12 tot ƒ0,19 
ƒ0,10 tot ƒ0,12 
ƒ0,12 tot/ 0,16 

per week 

ƒ 1 6 , -
ƒ 9,60 tot ƒ 15,20 
ƒ 4 , - t o t ƒ 8,80 
ƒ 5,60 tot ƒ 15,40 
ƒ 3,20 
ƒ 1 6 , -
ƒ 5,60 tot ƒ 13,60 
ƒ 1 6 , -
ƒ 5,60 tot ƒ 13,60 
ƒ 0,80 tot ƒ 3,20 
ƒ 8,80 tot ƒ 13,60 
ƒ 9,60 tot ƒ 18,20 
ƒ 8 , - tot ƒ 9,60 
ƒ 9,60 tot ƒ 12,80 

10 A Sassen Een blik op de nijverheid en de toestand der arbeiders te Tilburg 
Staatkundig en staathuishoudkundig jaarboekje 1871 Amsterdam 1871, blz 235-236 
11 Enquête 1887 betreffende werking en uitbreiding der wet van 19 september 1874 
S 130 en naar den toestand van fabrieken en werkplaatsen, nummers 10073 en 10077 
12 Enquête 1887 betreffende werking en uitbreiding der wet van 19 september 1874 
S 130 en naar den toestand van fabneken en werkplaatsen, nummer 10079 
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per uur per week 

modelmaker/schrijnwerker ƒ0,15 /12,— 
timmerman ƒ0,05 tot ƒ0,15 ƒ 4 , - t o t ƒ 1 2 , -
houtzager ƒ0,12 ƒ 9,60 
schildersbaas /0,20 ƒ16,— 
schilder ƒ0,05 tot ƒ0,14 ƒ 4 , - t o t ƒ 11,20 
machinist ƒ0,12 ƒ 9,60 
nachtwacht ƒ1,—per nacht. 

De lonen, die in de werkplaats der Spoorwegen uitbetaald werden, waren dus 
behoorlijk te noemen, maar die van de meeste textielarbeiders waren nogal be
krompen. Diverse keren zijn — onder andere door Sassen — begrotingen ge
maakt van de gemiddelde uitgaven van een arbeidersgezin uit die tijd en men 
kwam dan meestal op een bedrag van ongeveer ƒ 8,— per week. De gewone 
uitgaven per week voor een arbeidersgezin van acht personen, man, vrouw, ou
de moeder en vijf kinderen stelde Sassen omstreeks 1870 als volgt samen13: 

roggebrood 21 kg à ƒ 0,10 
Half tarwe of mik 
beschuit 40 stuks 
aardappelen i hl 
gepelde gerst 2 kg 
koffie en thee 
olie 
tabak 
boter 1 kg 
gesmolten rundervet ì kg 
beenderen voor soep 
zout en azijn 
stokvis, haring, bokking 
brandhout, steenkolen 
huishuur 
zakgeld 

ƒ2,10 
ƒ0,15 
ƒ0,18 
ƒ1,20 
ƒ0,40 
ƒ0,40 
ƒ0,20 
ƒ0,15 
ƒ1,15 
ƒ0,15 
У 0,15 
ƒ0,10 
ƒ0,15 
ƒ0,50 
ƒ0,70 
ƒ0,30 

totaal ƒ7,98 

Men heeft dan echter alleen de noodzakelijke levensbehoeften gerekend. Van 
ook maar enige luxe, zoals vlees of van vervanging van gebruiksartikelen, is in 
deze berekeningen geen sprake. Zelfs reinigingsmiddelen als zeep ontbreken. 
Voor een enigszins redelijk bestaan zou daarom omstreeks 1870 het minimum
inkomen op ongeveer ƒ 11,— per week gesteld moeten worden. Bovendien is 
uitgegaan van een gemiddeld gezin met vijf kinderen. Dit zal ongeveer wel 
juist zijn geweest, maar er waren tegenover de oudere gezinnen, waarvan de 
kinderen grotendeels gehuwd waren, ook veel jonge gezinnen met dikwijls tien 
of meer kinderen. Dit bedrag behoeft voor de daaropvolgende jaren slechts 

13 A. Sassen. Een blik op de nijverheid en de toestand der arbeiders te Tilburg. 
Staalkundig en staathuishoudkundig jaarboekje 1871. Amsterdam 1871, blz. 237-238. 
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weinig hoger gesteld te worden. Eerst in het tweede decennium van onze eeuw 
kwamen aanmerkelijke prijs- en loonstijgingen voor. Tot die tijd is de jaarlijkse 
ontwikkeling van zowel de nominale en reële lonen als van de prijzen afgezien 
van kleine schommelingen van geringe betekenis. Vele arbeiders konden echter 
het gestelde bedrag niet verdienen en verkeerden herhaaldelijk in min of meer 
kommervolle omstandigheden. Deze mensen werden echter niet bedeeld en ze 
wilden dat ook volstrekt niet. Voor de armenzorg kwamen mensen in aanmer
king, wier ellende heel wat groter was en voor wie hulp uit het oogpunt van 
politiezorg geboden was. 

Reeds in 1798 tijdens de Bataafse Republiek werd in artikel 48 van de 
grondwet bepaald, dat het Armbestuur over de gehele republiek bij een uit
drukkelijke wet zou worden geregeld14. Dit beginsel werd uitgewerkt in de wet 
van 15 juli 180015. Door de vele regeringsmoeilijkheden in die tijd is van de 
uitvoering van deze wet niet veel terecht gekomen. Doch al is deze wet bijna 
nergens uitgevoerd, geheel vruchteloos was ze geenszins. Zoals zovele zaken uit 
de Franse tijd na Napoleons val bleven voortbestaan, zo gebeurde dit ook met 
de wet op het Armwezen, zij het dan in een gewijzigde vorm. De grondwetten 
van 1814, 1815 en 1840 kenden alle een artikel over het Armbestuur, respectie
velijk artikel 141, 228 en 226 l e. In de grondwet, die in 1848 werd afgekondigd, 
kwam dat artikel over het Armbestuur ook voor namelijk artikel 193 luidende: 
„het Armbestuur is een onderwerp van aanhoudende zorg der regering en 
wordt door de wet geregeld. De Koning doet van de verrichtingen dienaan
gaande jaarlijks een uitvoerig verslag geven aan de Staten Generaal"17. Opge
merkt moet worden, dat herhaaldelijk in de wetten het woord Armbestuur 
wordt gebezigd, terwijl Armwezen bedoeld wordt. Was echter dit grondwetsar
tikel evenals de passage over het onderwijs nog niet zo heel veelzeggend en 
voor allerlei uitleg vatbaar, toch zou het niet lang duren voor vaste richtlijnen 
hieromtrent gegeven werden. Thorbecke, eenmaal minister geworden, was im
mers maar al te vast besloten dit grondwetsartikel verder uit te werken. Hij 
diende bij de Tweede Kamer een wetsontwerp dienaangaande in. Het ontwerp 
beoogde onder andere een betere samenwerking tussen de verschillende instel
lingen van weldadigheid en van deze gezamenlijk met de overheid. Alles zou 
beter geordend worden. De kerken konden dit echter niet zo goed waarderen. 
Als Thorbecke kans zag het wetsontwerp zonder diep ingrijpende amendemen
ten door de beide Kamers te doen aannemen, was het gedaan met de ongecon
troleerde vrijheid van de kerkelijke instellingen van weldadigheid. Vooral in 
Protestantse kringen heerste verontwaardiging. Het was dus geenszins verwon-

14 Proclamatie der constitueerende vergadering representeerende het Bataafsche 
Volk, 23 april 1798. 
15 Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek, houdende eene 
wet voor het Armbestuur over de gehele Republiek, 15 juli 1800. 
18 Grondwet van 24 maart 1814 S 44. 
Grondwet van 24 augustus 1815 S 45. 
Wetten van 4 september 1840 S 48 — S 59, tot wijziging van de Grondwet. 
17 Wetten van 11 oktober 1848 S 59 — S 70, houdende herziening der Grondwet. 
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derlijk, dat na het heengaan van Thorbecke in 1853 zijn opvolger een meer ge
matigde voordracht deed. De voortdurende zorg, zoals Thorbecke die zag, werd 
ingekrompen en de kerken kregen een grotere vrijheid dan in het oorspronke
lijk ontwerp. Niettemin na hevige debatten werd het voorstel door de Tweede 
Kamer aangenomen met 37 tegen 8 stemmen en door de Eerste Kamer met 26 
tegen 5 stemmen19. 

Deze armenwet, die 28 juni 1854 in het Staatsblad kwam19 en waardoor de 
oude wet van 181820 kwam te vervallen, onderscheidde vier soorten instellin
gen van weldadigheid namelijk overheidsinstellingen zowel van het Rijk, de 
provincie als de gemeente, kerkelijke instellingen, bijzondere niet kerkelijke in
stellingen en instellingen van gemengde aard namelijk van burgerlijke overhe
den en kerkelijke instellingen. De overheids- en gemengde instellingen van wel
dadigheid waren wat hun beleid en uitgaven betreft zeer sterk van de gemeen
teraad afhankelijk, terwijl ook de kerkelijke instellingen verplicht waren elk 
jaar allerlei gegevens over bedeling, verzorging en financiën aan de burgerlijke 
overheid te verstrekken. Collecten, inschrijvingen, enzovoorts mochten niet 
meer zonder toestemming van Burgemeester en Wethouders georganiseerd 
worden. Overigens kregen de kerken de begeerde vrijheid, wat tevens beteken
de, dat het zwaartepunt van de armenzorg bij de kerken kwam te liggen. Men 
zou dit als een gezond standpunt kunnen beschouwen, omdat volgens de chris
telijke beginselen de kerken de liefdadigheid als een van hun belangrijkste ta
ken behoren te zien, maar dat neemt niet weg, dat de artikelen 20 en 21 van 
deze wet vooral in hun uitwerking naar onze huidige opvattingen bepaald niet 
erg sociaal waren. Geen burgerlijk bestuur mocht ondersteuning geven aan ar
men, dan na zich ervan overtuigd te hebben, dat zij door kerkelijke en bijzon
dere instellingen niet geholpen konden worden. Daarbij was het een eis, dat de 
onvermijdelijkheid van de hulp moest vaststaan. In 1861 betoogde de toenmali
ge minister van Binnenlandse Zaken in een toelichting, dat de Burgerlijke 
Armbesturen niet alle door de diaconieën afgeschoven behoeftigen moesten 
overnemen, aangezien op die manier het geweten der diakenen gerustgesteld 
werd en zij hun verantwoordelijkheid niet zo precies namen dan wanneer zij 
zagen, dat de door hen afgewezenen eerst na veel ellende en slechts in de uiter
ste nood steun ontvingen21. Men zag de ondersteuning van overheidswege 
slechts als politiezorg, namelijk als handhaving van de openbare orde. Illustra
tief is een brief van de Commissaris van de Koningin in 1895 aan Burgemees
ter en Wethouders van Tilburg, waarin hij de beslissing van de minister van 
Binnenlandse Zaken overbracht om de kinderen uit het eerste huwelijk van 
J.F. Poels uit Tilburg onderstand te verstrekken, ook als het Burgerlijk Armbe-

18 H. Goeman Borgesius. De nieuwe armenwet. Sneek 1912, blz. 2. 
18 Wet van 28 juni 1854 S 100, tot regeling van het Armbestuur. 
M Wet van 28 november 1818 S 40, houdende bepalingen tot aanwijzing der plaats, 
waar behoeftigen in de algemeene onderstand deelen kunnen. 
" Rondschrijven van de minister van Binnenlandse Zaken, 8 mei 1861, opgenomen 
in de Gemeentestem, nummer 511, en het Weekblad voor de Burgerlijke Administra
tie, nummer 641. 
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stuur dit zou weigeren. De burgemeester moest als hoofd van de politie voor 
de uitvoering zorg dragen, omdat anders deze personen moeilijkheden zouden 
kunnen veroorzaken22. 

Elk jaar moest de gemeenteraad de maxima vaststellen, die aan onderstand 
gegeven mochten worden door overheids- of gemengde instellingen van welda
digheid. De gemeente, waarin iemand werd geboren, was zijn domicilie van 
onderstand. Werd iemand echter geboren uit ouders in een plaats, die slechts 
hun verblijfplaats was, dan was de woonplaats der ouders het domicilie van 
onderstand voor de pasgeborene. Vreemdelingen hadden als domicilie van on
derstand de plaats, waar zij het laatst zes jaren achtereen gewoond hadden. 
Gehuwde vrouwen dat van hun echtgenoot, maar na ontbinding van het huwe
lijk werd hun eigen geboorteplaats weer domicilie van onderstand. Kinderen 
hadden als domicilie van onderstand dat van hun vader en bij afwezigheid van 
deze dat van hun moeder. Ontbraken beide ouders, dan was hun eigen geboor
teplaats domicilie van onderstand. Dit alles gaf aanleiding tot de meest vreem
de situaties en onenigheden tussen de verschillende gemeenten. Over de onder
steuning van Johanna Wagenmans, die in het Tilburgse gasthuis was opgeno
men, werden meer dan 25 brieven gewisseld tussen de gemeentelijke instanties 
van Tilburg en Teteringen23. Opmerkelijk was een geschil tussen Tilburg en 
Stiphout over het domicilie van onderstand van Christiaan Daniels24. Deze 
was als onwettig kind te Stiphout geboren. Later was echter de moeder Mach-
tildis Hendriks met Martinus Daniels gehuwd en bij het huwelijk was het kind 
geëcht. Aangezien op het tijdstip der geboorte de vader als soldaat in Tilburg 
gelegerd was, had het kind volgens een Koninklijk Besluit Tilburg als domicilie 
van onderstand. 

Deze wet gaf aldus aanleiding tot grote onbillijkheden, waarvan in de aller
eerste plaats de kleinere gemeenten het slachtoffer waren. Vele mensen trok
ken op jonge leeftijd naar de steden om daar werk in de fabrieken te vinden. 
Hun beste krachten besteedden zij daar en als ze dan oud waren en bedeeld 
moesten worden, kon de geboorteplaats, waar men hun namen reeds lang ver
geten was, voor hun verzorging opkomen. Wel kon de gemeente, die onder
stand verleende, eisen, dat de ondersteunde zich ter plaatse vestigde voor zover 
ziekte of andere volstrekte beletselen dat niet verhinderden, terwijl bovendien 
de regel gold, dat gezinnen nooit gescheiden mochten worden. Het provinciaal 
bestuur wees reeds op deze wantoestanden in 1865 en 186725. In juni 1865 
had de provinciale overheid een circulaire onder de gemeentebesturen doen 
rondgaan met het verzoek om af te zien van het verhaal van kosten van ge
neeskundige- en pharmaceutische hulp op andere gemeenten2·. 156 Gemeen
tebesturen verklaarden zich toen hiertoe bereid27. 

22 Archief Armwezen, ingekomen en uitgaande stukken, G.A.T. 
a Archief Armwezen, ingekomen en uitgaande stukken, G.A.T. 
" Archief Armwezen, ingekomen en uitgaande stukken, G.A.T. 
25 Jaarverslagen van de provincie Noord-Brabant 1865 en 1867, hoofdstuk VIII. 
26 Provinciaal Bijblad Noord-Brabant 1865 70. 
" Provinciaal Bijblad Noord-Brabant 1865 156. 
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Gezien de onbillijkheden, die uit deze wet voortvloeiden, kwam er in juni 
1870 een wetswijziging tot stand. Deze wijziging hield in, dat voortaan die ge
meente als domicilie van onderstand werd beschouwd, waar de persoon geves
tigd was op het moment, dat hij behoeftig werd28. 

Deze wetswijziging betekende geenszins, dat nu alle moeilijkheden opgelost 
waren. Tussen de gemeentebesturen van de verschillende gemeenten bleef er 
veel onenigheid bestaan. Vooral over de kosten der verpleging van krankzinni
gen kwamen vaak meningsverschillen voor. Volgens de wet probeerden in die 
gevallen Gedeputeerde Staten een minnelijke schikking te treffen. Lukte dit 
niet, dan moest men de zaak aan de Kroon voorleggen. In 1902 bijvoorbeeld 
bestond er een geschil tussen Hoogeloon en Tilburg over de verpleegkosten in 
een krankzinnigengesticht van een vrouw uit Hoogeloon, die in een Tilburgs 
klooster zou intreden. Twee dagen na haar aankomst werd zij krankzinnig. 
Hoewel zij nog niet officieel in het klooster was opgenomen en nog niet te Til
burg was ingeschreven, werd bij Koninklijk Besluit van 24 oktober 1902 Til
burg als domicilie van onderstand aangewezen29. In 1913 bestond er een ge
schil tussen Breda en Tilburg over verpleegkosten in een inrichting van geestes
zieken. De patiënte woonde in Breda, doch werd bij de eerste tekenen van 
ziekte naar haar in Tilburg wonende moeder overgebracht. Bij Koninklijk Be
sluit van 26 juni 1913 werd Breda als de eigenlijke woonplaats aangewezen30. 

Maar niet altijd was het gemakkelijk een plaats als domicilie van onderstand 
aan te wijzen. In 1890 bestond er een geschil tussen Tilburg en Hoogeloon 
over de verpleegkosten in een krankzinnigeninrichting van J.C. van den Wil-
denbergh. Deze had beurtelings bij zijn broer in Tilburg en zijn halfbroer in 
Hoogeloon gewoond. Aangezien niet was uit te maken waar de man ziek was 
geworden, werd besloten de verpleegkosten uit de Rijkskas te betalen31. Een 
overeenkomstig besluit was ook genomen in 1886. Op 11 december 1885 werd 
namelijk in een der wachtkamers van het Tilburgse station door een conducteur 
van de Spoorwegmaatschappij „Grand Central Beige" een zekere H. van Hoof 
gebracht. Deze woonde reeds zeven jaar in Turnhout. Nadat hij daar korte tijd 
in het gasthuis was verpleegd, verstrekte de secretaris van dit tehuis de zieke 
een kaartje enkele reis Tilburg en de patiënt moest verder zelf maar zien in zijn 
vroegere woonplaats Hoogeloon te komen. De man moest echter direct in het 
Tilburgse gasthuis worden opgenomen. Aangezien met België geen regeling 
voor dergelijke kwesties bestond, werden de kosten door het Rijk gedragen32. 

Was de tot 1870 bestaande regeling niet gunstig voor de kleinere plaatsen, 
de nieuwe regeling was bepaald niet in het belang der grotere industriecentra, 
die immers veel mensen, veelal behoeftigen, van buiten aantrokken. Naar Til-

*e Wet van 1 juni 1870 S 85, houdende wijziging der wet van 28 juni 1854 S 100, tot 
regeling van het Armbestuur. 
M Jaarverslag van de provincie Noord-Brabant 1902, hoofdstuk ПІ. 
, 0 Jaarverslag van de provincie Noord-Brabant 1913, hoofdstuk VIII. 
s l Jaarverslag van de provincie Noord-Brabant 1890, hoofdstuk ІП. 
s t Jaarverslag van de provincie Noord-Brabant 1886, hoofdstuk VIII. 
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burg kwamen vele schoenmakers uit de streek ten noorden van de stad, die 
hun vak maar al te vaak slecht verstonden. Diverse mensen werden door de 
Armbesturen uit hun woonplaats bedrogen met valse voorspiegelingen. In de 
reiskosten en de eerste verblijfkosten werd dan voorzien, maar al spoedig moes
ten deze mensen ontgoocheld aankloppen bij het Tilburgse Armbestuur. Hier
tegen konden maar moeilijk maatregelen genomen worden. Wel werd er be
paald, dat men twee volle jaren in Tilburg moest wonen om voor bedeling in 
aanmerking te komen33, maar ook hier wisten de kwaadwillige Armbesturen 
uit de omgeving wel raad op door namelijk twee jaar de huishuur te betalen en 
in de behoefte te voorzien om dan de armen aan hun lot over te laten. In 1893 
richtte de burgemeester van Tilburg zich tot de huiseigenaren om geen huizen 
te verhuren zonder degelijk geïnformeerd te hebben naar de mensen, die zij in 
hun huizen haalden34. Hoe moeilijk de nieuwe situatie voor de grote gemeen
ten soms was, blijkt uit het voorstel, dat Helmond aan Tilburg deed om samen 
pogingen in het werk te stellen het domicilie van onderstand weer te wijzigen 
van de verblijfplaats in de geboorteplaats35. Het was echter geheel in de geest 
van de wet, die gemeentelijke armenzorg slechts als politiezorg zag, dat de 
plaats, waar de behoeftigen zich bevonden en die dus van hen de last zou krij
gen, de armen ondersteunde en zo de moeilijkheden voorkwam. Een beroep op 
de liefdadigheid der ingezetenen was dus ook, hoe goed de bedoeling ook 
mocht zijn, geheel misplaatst36. De wetswijziging had echter nog een andere 
bedoeling. Men beoogde met deze maatregel tevens het zwaartepunt der bede
ling weer bij de kerkelijke instellingen te leggen, aangezien de Burgerlijke 
Armbesturen de kosten niet meer op elkaar konden afschuiven en dus eerder 
geneigd zouden zijn de kerkelijke instellingen aan te spreken. 

De gemeenten hadden op elkaar nooit verhaal wat betreft kosten voor on
derwijs aan arme kinderen, begrafeniskosten en reispenningen of andere kort
stondige of geringe bedelingen. Wel hadden de instellingen van weldadigheid 
recht op inkomsten uit eventuele bezittingen ter vergoeding van de kosten van 
bedeling en verzorging. Ook op nalatenschappen konden verzorgingskosten 
worden verhaald. Bovendien konden de instellingen de bloed- en aanverwan
ten, die tot alimentatie verplicht waren, aanspreken. De gemeenten mochten 
geen subsidies verlenen aan instellingen van weldadigheid dan bij een met re
denen omkleed besluit van de gemeenteraad. Bij dit besluit moest dan blijken, 
dat er een volstrekte noodzakelijkheid voor het verlenen van de subsidie be
stond, dat door hen, van wie bijdragen verwacht konden worden, voldoende 
was gegeven en dat de instelling naar vermogen aan zijn verplichtingen vol
deed. Gedeputeerde Staten moesten de noodzakelijkheid voor het verlenen van 
subsidies steeds weer nagaan en een vermindering bevorderen. De mogelijkheid 
van het uitbreken van een cholera-epidemie vormde volgens de landelijke over-

M Gemeenteverslag Tilburg 1894, hoofdstuk X. 
M Archief Armwezen, ingekomen en uitgaande stukken, G.A.T. 
35 Archief Armwezen, ingekomen en uitgaande stukken, G.A.T. 
a« Weekblad voor de Burgerlijke Administratie, nummer 1546. 
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heid in 1875 geen aanleiding om de subsidies voor het algemeen Armbestuur te 
verhogen37. Enkele jaren eerder handelde de Tilburgse gemeenteraad al in de
ze zin, want ondanks de toen heersende besmettelijke ziekten kwamen er geen 
extra subsidies, hoe hard ze ook nodig waren. 

In 1880 verwierpen Gedeputeerde Staten de begroting van de gemeente Til
burg, omdat de post armenzorg veel te hoog was. Het gasthuis, zo werd be
toogd, leek een gemeentelast te worden. Het jaar daarop was het al evenzo. In 
januari werd een extra subsidie van ƒ 1000,— uit de gemeentekas aan het Bur
gerlijk Armbestuur door Gedeputeerde Staten van de hand gewezen en ook in 
mei ging de subsidieverhoging niet door, omdat de onvermijdelijkheid niet vol
doende kon worden aangetoond38. Volgens Gedeputeerde Staten van Noord-
Brabant was het beoefenen van liefdadigheid door de gemeentekas en dus 
door de plaatselijke belastingen in zijn geheel nadelig en leidde tot grotere ar
moede, geheel in strijd met een goed begrip voor armenzorg en de wet op het 
Armbestuur3». Zo moest bijvoorbeeld een begroting, waarop een subsidie 
voorkwam voor het verstrekken van koffie en thee aan de bewoners van een 
Godshuis, worden verworpen40. 

De armoede is in Tilburg gedurende de vorige eeuw zeker niet groter ge
weest dan in de overige steden van Nederland. Vergeleken met vele andere 
grote plaatsen in Nederland moet de toestand zelfs gunstig genoemd worden. 
Vele arbeiders hadden namelijk achter hun huis een stukje land, waarop zij 
zelf groenten en aardappelen teelden. Dikwijls hadden zij ook nog een varken 
en wat kleinvee41. Sommigen menen verder, dat de vaderlijke verhouding van 
de fabrikanten tot de arbeiders veel ten goede zou hebben bijgedragen. A. van 
de Weijer neemt in zijn proefschrift over „De religieuze practijk in een Bra
bantse industriestad" een standpunt over van F.J.H.M. van de Ven, wanneer 
hij schrijft: „De patroon voelde zich wel degelijk verantwoordelijk voor zijn 
mensen"42. Het valt geenszins te betwijfelen, dat dit standpunt in sommige ge
vallen juist is, maar in de meeste gevallen gaat deze stelling niet op. Dat blijkt 
bijvoorbeeld duidelijk uit een opgave, die Burgemeester en Wethouders van 
Tilburg in maart 1892 over de ongevallen in de fabrieken deden aan de Rijks
inspectie op de Arbeid. Vernoemd werden acht arbeiders, die gedurende een 
periode van twee maanden verwondingen bij hun werk hadden opgelopen, na
melijk vijf in de werkplaats van de Spoorwegen, twee in de fabriek van H. Eras 
en een in het bedrijf van de firma van Dooren en Dams. Slechts in één geval 

" Archief Armwezen, ingekomen en uitgaande stukken, G.A.T. 
58 Archief Armwezen, ingekomen en uitgaande stukken, G.A.T. 
M De Gemeentestem, nummer 1073. 
40 N. Craamer. De armenwet. 's-Gravenhage 1894, blz. 71. 
41 Enquête 1887 betreffende werking en uitbreiding der wet van 19 september 1874 
S 130 en naar den toestand van fabrieken en werkplaatsen, nummer 10090. 
42 A. van de Weijer. De religieuze practijk in een Brabantse industriestad. Assen 
1955, blz. 153. 
F.J.H.M. van de Ven. De sociale ontwikkeling van het Brabantse volk. Het nieuwe 
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gaf de fabrikant, de heer H. Eras, een geldelijke ondersteuning van ƒ 2,50 in 
totaal. Zelfs de verpleegkosten werden volgens deze opgave niet eens in alle 
gevallen betaald43. Men kan dan ook wel zeggen, dat die vaderlijkheid in vele 
gevallen uit bemoeizucht en eigenbelang bestond. De meeste arbeiders werden, 
als zij in nood kwamen te verkeren, door de vaderlijke fabrikanten in de steek 
gelaten. 

Omstreeks 1865 was de toestand van de meeste arbeiders bijzonder slecht. 
Vele arbeiders stonden op een zeer lage trap van ontwikkeling en zolang de 
kinderen omwille van het werk aan de school onttrokken werden, kon daarin 
geen verbetering komen. Het provinciaal bestuur constateerde dan ook, dat 
van vele toekomstige arbeiders het gestel fysiek werd ondermijnd en er een 
geestelijk en lichamelijk bedorven bevolking ontstond44. De cholera en typhus 
droegen ook echt niet bij tot grote welstand. Bovendien bood de textielnijver
heid toen weinig werk en wanneer velen in die jaren niet hadden kunnen mee
werken bij de aanleg van de spoorlijn Tilburg-Boxtel, zou de armoede bijzon
der groot zijn geweest. Daarbij kwam nog, dat de jaren 1866 tot en met 1868 
vrij droog en warm waren, zodat de oogsten gering waren en de prijzen van le
vensmiddelen stegen. De opbrengsten, die de arbeiders kregen van hun eigen 
stukje land, waren in die jaren ook zeer gering45. 

Tegen het einde der zestiger jaren was de toestand gunstiger. De werkgele
genheid nam weer toe4». Wel stegen de prijzen enigszins, maar de lonen hiel
den daarmede gelijke tred. De uitgaven van de gemeente voor de armenzorg 
liepen tussen 1869 en 1872 met ƒ 4000,— terug. Een minder gunstig gevolg 
van de grote werkgelegenheid was de vestiging van vele personen van buiten in 
de stad. Ook het aantal huwelijken nam toe. De gevolgen van dit alles konden 
niet uitblijven. Bij inkrimping van de werkgelegenheid zouden de nieuwelingen 
het eerst zonder werk komen. In 1877 kwam de gevreesde terugslag in de 
werkgelegenheid. Ofschoon de fabrieken bleven draaien, werden de werktijden 
aanzienlijk ingekort en verscheidene arbeiders werd ontslag aangezegd. Aller
eerst werden de nieuwkomers en ouderen op straat gezet. Bovendien eiste in 
vele fabrieken de toenemende mechanisatie jonge krachten en maakte de oude
re generatie, die zich hieraan moeilijker kon aanpassen, werkloos. De zo ge
voelige lonen der werklieden ondervonden er aanstonds de weerslag van, ter
wijl de huren vanwege het gebrek aan huizen hoog bleven en de prijzen der 
voornaamste levensmiddelen eerder geneigd waren te stijgen dan te dalen. Ve
len moesten dan ook, zij het ongaarne, bij de bedeling aankloppen. De kerkelij
ke instellingen van weldadigheid, waarover verder in dit hoofdstuk wordt ge
sproken, waren niet in staat de stroom te verwerken en moesten vele behoefti-
gen naar het Burgerlijk Armbestuur doorsturen. Dit lichaam, door de slechte 
tijden toch al overbelast, kon zijn uitgaven niet meer geheel dekken en sloot 

4S Archief Armwezen, ingekomen en uitgaande stukken, G.A.T. 
44 Jaarverslag van de provincie Noord-Brabant 1866, hoofdstuk IX. 
45 Jaarverslagen van de provincie Noord-Brabant 1865-1868, hoofdstuk V m en IX. 
46 Jaarverslag van de provincie Noord-Brabant 1869, hoofdstuk IX. 
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het jaar 1877 af met een nadelig saldo van ongeveer ƒ 1100,—47, aangezien 
het gemeentebestuur de subsidie niet had verhoogd of beter gezegd niet had 
mogen verhogen van Gedeputeerde Staten, die streng aan de letter van de wet 
vasthielden. Het Burgerlijk Armbestuur moest zelf proberen de moeilijkheden 
op te lossen, zo nu en dan even geholpen door de gemeente, als het niet van 
hogerhand werd verhinderd. Het Armbestuur zag zich genoodzaakt verscheide
ne onroerende goederen in geld om te zetten, zodat het meer vrucht droeg. In 
het begin der tachtiger jaren heeft het Armbestuur dan ook percelen land en 
andere onroerende goederen ter waarde van f 60.000,— in rentegevend kapi
taal omgezet48. Hieruit blijkt wel, dat de behoeftigheid steeds toenam. Niet al
leen in de textielfabrieken heerste weinig bedrijvigheid, maar ook bij de am
bachten en in de bouwnijverheid was de toestand bedroevend. Zelfs in de zomer 
waren de bouwverrichtingen ver beneden het normale peil en enkele strenge 
winters legden de toch al zo slappe bouwnijverheid gedurende lange tijd vol
komen stil. 

In deze situatie kwam geen verbetering, integendeel de toestand van het 
armwezen werd steeds benarder. De Tilburgse textielindustrie kreeg het bijzon
der moeilijk vanwege de grote toename van de invoer van buitenlands confec-
tiegoed. De vraag hiernaar nam zo sterk toe, dat in de grote steden confectie
magazijnen werden geopend. De Nederlandse confectieindustrie, die eventueel 
de Tilburgse stoffen had kunnen verwerken, betekende nog bijzonder wei
nig49. In 1891 kon de gemeente er niet meer buiten in te grijpen. Het Burger
lijk Armbestuur had bij de gemeenteraad ten zeerste hierop aangedrongen, 
aangezien de inkomsten niet stegen, maar de uitgaven zoveel te meer. Van 1880 
tot 1890 waren deze namelijk gestegen van ruim f 18.000,— tot ruim 
ƒ 21.500,— per jaar. Een alles verwoestende hagelslag vernielde bovendien in 
1891 de te velde staande gewassen en velen misten daardoor ook nog de zelf 
geteelde voorraad voor de winter. Dit bracht vele mensen in uiterste nood. De 
gemeente verstrekte het Burgerlijk Armbestuur een extra subsidie van 
ƒ 4.000,— en trok ƒ 6.000,— uit voor werkverschaffing50. Beide bedragen 
werden opgenomen in de begroting van 1892. Slechts dank zij de verhoogde 
subsidie51, de vele giften en extra collecten konden de liefdadigheidsinstellin
gen aan de nood het hoofd bieden. 

Bij het naderen van de eeuwwisseling nam de werkgelegenheid toe. De fa
brieken kregen voldoende opdrachten en ook de ambachten hadden niet te kla
gen. Zelfs de bouwvakken hadden weer een behoorlijke tijd. Maar ondanks de
ze gunstige wending in de werkgelegenheid bleef de financiële toestand van het 
armwezen moeilijk. De oorzaak hiervan was onder andere gelegen in de zorge
loosheid van velen in goede tijden. In de zomer maakten de mensen alles op, 

47 Gemeenteverslag Tilburg 1877, hoofdstuk X. 
49 Archief Burgerlijk Armbestuur Tilburg. 
49 J.A. de Jonge. De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914. Amsterdam 
1968, blz. 91. 
50 Gemeenteverslag Tilburg 1891, hoofdstuk X. 
51 Jaarverslag van de provincie Noord-Brabant 1894, hoofdstuk VIII. 
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wat verdiend werd, en in de winter, wanneer vooral vele ambachtslieden en 
bouwvakkers geen werk hadden, kwamen zij bij de armeninstellingen te
recht»2. 

Een andere oorzaak was het steeds toenemende euvel van het door de ou
ders in de steek laten van hun kinderen. Vele ouders weken uit naar België om 
aldus aan de zorgen te ontkomen. Deze kinderen moesten dan op kosten van 
het Burgerlijk Armbestuur of de gemeente bij particulieren worden onderge
bracht of in een gesticht worden opgenomen. In 1893 liet de weduwe A.C. van 
Spaendonck uit de Capucijnenstraat acht kinderen achter, C. Staps en zijn 
vrouw lieten drie kinderen onverzorgd achter, de weduwe van Opstal drie, J. 
van Opstal drie, J. van Ierland twee, Y. Brokken zes, terwijl de vrouw van een 
zekere C. Staps haar werkloze man in de steek liet met drie kinderen, waarvan 
het jongste negen maanden oud was53. In 1902 was het nog erger. In korte tijd 
kreeg het Burgerlijk Armbestuur tien gevallen te verwerken. Drie kinderen de 
Rooy, vier kinderen Keulemans, drie kinderen Schram, zeven kinderen Abra
hams, acht kinderen Spijkers, vijf kinderen Antonissen, drie kinderen Manni, 
vijf kinderen Kollau, drie kinderen Buster en drie kinderen Smulders. Vervol
gens kwamen nog veertien van dergelijke gevallen dat jaar in enkele maanden 
voor, doch deze kinderen kwamen niet ten laste van het Burgerlijk Armbestuur 
of de gemeente54. Enkele jaren later kwam aan deze wantoestand grotendeels 
een einde door het snelle optreden van de Voogdijraad55. 

Maar niet alleen lieten ouders hun kinderen in de steek, het omgekeerde 
kwam al even veelvuldig voor. Veelal probeerden kinderen hun bejaarde ou
ders op kosten van de instellingen van weldadigheid in een gesticht te krijgen. 
Was men al weinig geneigd de ouders te verzorgen, voor broers, zusters en an
dere familieleden had men totaal niets over. Zo ontving de burgemeester in 
1902 een schrijven van F. van Bladel, die zich in Duisburg gevestigd had. Deze 
wilde zijn broer in een Tilburgs gesticht opgenomen zien, omdat hij geen last 
meer van hem wilde hebben. Op een afwijzend antwoord stuurde hij een twee
de brief, waarin hij schreef, dat hij deze dure lastpost, die toch wel spoedig zou 
sterven, de deur uit zou zetten56. Gevallen als deze werden echter steeds door 
de gemeente zoveel mogelijk geweerd. 

Ziekte en verwondingen vormden eveneens een voorname oorzaak van de 
armoede. De geneeskundige verzorging van de armen komt echter eerst in het 
vierde hoofdstuk ter sprake. Het gebruik van sterke drank was een andere oor
zaak. Het aantal processen-verbaal wegens openbare dronkenschap overtrof al
le andere verre57. De bewering van H. Festen in zijn boek over het zieken
fondswezen in Tilburg ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Al
gemeen Ziekenfonds A.A.Z. voor Tilburg en omstreken, dat Tilburg een onvei-

ra Gemeenteverslagen Tilburg 1892 en 1893, hoofdstuk X. 
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lige stad was onder andere door het drankmisbruik, slaat echter nergens op58. 
Als bewijs moet dienen een bericht uit de Nieuwe Tilburgsche Courant van 30 
oktober 1900, dat de reeks van bloedige misdaden alweer met een was ver
meerderd, een reeks, die Tilburg tot de beruchtste stad van Nederland dreigde 
te maken. Het betreffende nummer van 30 oktober 1900 — het blad verscheen 
toen nog niet dagelijks — is echter nooit uitgekomen. Wel stond in de Nieuwe 
Tilburgsche Courant van 1 november een bericht over een simpele vechtpartij59, 
die in de journalistieke stijl van die dagen enorm werd opgeblazen. Bepaald 
onbegrijpelijk is ook de aandacht, die deze schrijver besteedt aan een bericht uit 
de Nieuwe Tilburgsche Courant van 5 maart 1901, waarin stond, dat men in 
Tilburg bij vochtig weer gemakkelijk op straat kon uitglijden en door de politie 
als dronkeman kon worden opgebracht80. Het betrof hier slechts een ingezon
den stukje uit de Nieuwe Tilburgsche Courant van 4 maart 1901 en niet van 5 
maart 1901, zoals de schrijver citeert61. Bovendien zag de schrijver een inge
zonden stuk van 6 maart over het hoofd. Hierin werd het gehele verhaal van 4 
maart een grote leugen genoemd92. Dit soort beweringen moet wel op on
nauwkeurigheid berusten, want zo doet deze auteur bijvoorbeeld de afschei
ding van België in 1813 plaatsvinden63. Het gemiddelde aantal processen we
gens openbare dronkenschap was in Tilburg niet hoger dan elders. Ook de ver
slagen van andere gemeenten vermelden een groot aantal processen-verbaal 
wegens dronkenschap. Tilburg was dan ook zeker niet onveiliger dan enig 
andere stad. 

Grote moeilijkheden levert de vaststelling van het aantal ondersteunden op. 
P. van Hoppe noemt een gemiddeld getal van 2000 personen per jaar64, het
geen door H. Festen zonder meer wordt overgenomen65. Dit cijfer is echter 
minder juist, omdat het hier slechts de door het Burgerlijk Armbestuur onder
steunden betreft en geen rekening wordt gehouden met die der gemeente, der 
kerkelijke instellingen van weldadigheid, zoals de Vincentius- en Elisabethvere-
nigingen, en met die der Godshuizen. Daarentegen werden vele personen twee
maal of meerdere malen gerekend. Velen kregen steun zowel van het Burger
lijk Armbestuur als van de Vincentius- en Elisabethverenigingen, terwijl zij ook 
soms voorkomen op de lijsten van kosteloze geneeskundige hulp en op de be-
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delingsstaten van het gasthuis. Vele patiënten werden ook op kosten van wel
willende particulieren in het gasthuis verpleegd, terwijl weer anderen zelf een 
gedeelte van de kosten droegen. Omdat een aantal personen meerdere malen in 
de cijfers voorkomt, zal ik mij beperken tot de cijfers van de afzonderlijke in
stellingen. 

De onderstand, die de gemeente verstrekte, was meestal indirect. Aan huis-
zittende armen werd door de gemeente geen rechtstreekse steun verleend66. 
De verzorgingskosten van krankzinnigen kwamen wel direct voor rekening van 
de gemeente. In de jaren 1880, 1885, 1890, 1895, 1900 en 1915 waren dat er 
respectievelijk 38, 37, 52, 62, 79 en 103β7. Ook de kosten van hen, die genees
kundige hulp ontvingen in de Godshuizen, kwamen ten laste van de gemeente. 
Tevens zorgde zij voor de bezoldiging van de genees-, heel- en verloskundigen, 
die met de armenpractijk waren belast. Zo ontvingen in 1915 bijvoorbeeld 876 
mensen kosteloos geneeskundige hulp en werden 273 verlossingen gratis ver
richt. Verder had de gemeente de zorg voor behoeftige reizigers en daklozen. 
In 1915 betrof deze 570 gevallen68. De gemeente zorgde bovendien voor de 
lijkschouwingen en het begraven van armen. Tevens had zij de zorg voor de 
pupillen uit de Rijksopvoedingsgestichten, waarvan de meeste ondanks alle 
moeite toch weer derailleerden. Meestal kwamen zij spoedig weer in aanraking 
met de politie of vertrokken naar het buitenland88. Aldus ontvingen in totaal 
in 1880 205 personen hulp, in 1900 619 mensen en in 1915 715, afgezien van 
de hulp door de stadsgenees-, heel- en verloskundigen verleend. Tenslotte ver
strekte de gemeente elk jaar een subsidie aan het Burgerlijk Armbestuur. In 
1880 bedroeg deze subsidie ƒ 10.575,—, in 1890 ƒ 9460,—, in 1900 ƒ 45.300,— 
en in 1915 niet minder dan ƒ 70.650,—70. De grote stijging tussen 1895 en 
1900 vond zijn oorzaak in het feit, dat in 1898 de kosten der ziekenverpleging 
in het gasthuis van de gemeente door het Burgerlijk Armbestuur werden over
genomen. De subsidie ging daarom ook van 1897 op 1898 omhoog van 
ƒ 12.300,— naar ƒ 35.210,—, maar de ondersteuning in geld door de gemeente 
verminderde tegelijk van ƒ 24.310,97 tot ƒ 2207,105 7 1. De totale kosten voor 
de armenverzorging bedroegen voor de gemeente in 1880 ƒ 25.182,68, in 1900 
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ƒ 66.051,776 en in 1915 ƒ 108.046,70' « , hetgeen respectievelijk ongeveer 
10,3, 8,6 en 6,8 procent van het gemeentelijk budget uitmaakte. 

Tegenover deze uitgaven stond slechts een kleine vergoeding van het Rijk en 
de provincie in de kosten der verpleging van krankzinnigen. Deze bedroeg in 
1880 f 2419,72, in 1900 f 5228,37 en in 1915 ƒ 9540,56". In bijlage 14 is een 
uitgebreide opgave te vinden van het aantal rechtstreekse ondersteuningen 
door de gemeente in de jaren 1876-1918. Bijlage 15 geeft een overzicht van de 
uitgaven en ontvangsten van de gemeente inzake het Armwezen over de jaren 
1876-1918, terwijl in bijlage 16 een nauwkeurig overzicht wordt gegeven van 
het aantal ondersteunden, de ontvangsten en uitgaven van de gemeente inzake 
het Armwezen over het jaar 1915. 

II. HET BURGERLIJK ARMBESTUUR 

Herhaalde malen was reeds sprake van het Burgerlijk Armbestuur. Hier wil ik 
nader op deze instelling ingaan. Het Burgerlijk Armbestuur, ook wel de Groo-
ten Arme of Heilige Geest Arme genoemd, was reeds verscheidene eeuwen 
oud. In vele oude documenten kunnen wij zien, dat bij testamentaire beschik
king geld of onroerende goederen aan deze instelling van weldadigheid werden 
geschonken. Zo besliste in 1667 bijvoorbeeld Adriaan Eeten, gehuwd met Hes-
ter Starkenborg, dat na hun dood honderd gulden aan de Grooten Arme zou 
worden gegeven74. Door tal van dit soort schenkingen was het Burgerlijk 
Armbestuur in het bezit gekomen van een vrij groot aantal percelen grond, 
soms met de nodige gebouwen erop. 

Hoe was nu de structuur en werkwijze van deze instelling? Het Burgerlijk 
Armbestuur was een instelling van gemeentelijke aard, maar geen gemeente
dienst zoals de tegenwoordige dienst voor Sociale Zaken. Het Burgerlijk Arm
bestuur had eigen middelen en was een zelfstandig werkende instelling. Het 
bestuur werd gevormd door een president en een college van vijf regenten, bij
gestaan door een amanuensis. De president werd door de gemeenteraadsleden 
uit hun midden gekozen zoals omstreeks de eeuwwisseling wethouder P.F. 
Bergmans. De president leidde de vergaderingen, die zo mogelijk iedere 
week werden gehouden. Wanneer hij het wenselijk achtte, kon hij bovendien 
buitengewone vergaderingen beleggen. Een andere bevoegdheid van de presi
dent was, dat hij, als de stemmen staakten, een beslissende stem kon uitbren
gen. Gebeurde het, dat er een besluit werd genomen, dat zijn goedkeuring 
niet kon wegdragen, dan bestond voor hem de mogelijkheid het probleem aan 
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de gemeenteraad voor te leggen. De overige vijf regenten werden ook door 
de gemeenteraad gekozen, ieder uit een voordracht van vier personen, waar
van er twee door het Burgerlijk Armbestuur en twee door Burgemeester en 
Wethouders werden voorgedragen. Als nummer een stond meestal de aftre
dende regent, die in de regel werd herkozen. De regenten bleven vijf jaar in 
functie, terwijl er ieder jaar een aftrad. Omstreeks eind november stuurde het 
Burgerlijk Armbestuur de voordracht in en voor Kerstmis werd dan door de 
gemeenteraad een beslissing genomen. Deze voordrachten en benoemingen 
zijn van jaar tot jaar te volgen75. Bij overlijden moest binnen een maand in de 
vacature worden voorzien. 

Naast de regenten moet de amanuensis genoemd worden. Het was een be
taalde kracht, die de zorg droeg voor de administratie en de instelling bij vele 
gelegenheden vertegenwoordigde. Zo werden alle brieven behalve door de pre
sident ook door hem ondertekend, hij hield afrekening met de armbezorgers en 
de verscheidene leveranciers, inde pachten en huren, droeg zorg voor de effec
ten en voerde zo nodig de processen. Hij vormde om zo te zeggen het dagelijks 
bestuur. Hij stelde bijna alle onderwerpen voor de vergaderingen vast. Hij 
bleef in functie tot hij ontslag nam, wat meestal gebeurde vanwege ouderdom 
of promotie. Zo werd in 1890 de amanuensis van het Burgerlijk Armbestuur, 
F.P.M, van der Marck, tot gemeentesecretaris aangesteld76. 

Vervolgens beschikte het Burgerlijk Armbestuur nog over zes armbezorgers, 
die vier jaar aanbleven en eventueel door de gemeenteraad konden worden 
herbenoemd, wanneer zij dat tenminste wensten. Vele ingezetenen waren im
mers helemaal niet gesteld op dit baantje, dat pro Deo werd uitgeoefend. Zij 
waren het immers, die voor alle aangelegenheden steeds rechtstreeks met de 
armen in contact kwamen. Zij vingen de stoot op, wanneer er ontevredenheid 
heerste. En niet alleen de behoeftigen kwamen tegen hen op, maar ook dege
nen, die zelf niet ondersteund werden, hadden dikwijls aanmerkingen op hun 
beleid. In augustus 1907 richtte de Rooms Katholieke Bakkersvereniging Sint 
Honoré een schrijven tot Burgemeester en Wethouders van Tilburg, waarin zij 
verzocht aan het regentencollege van de Grooten Arme haar klachten aan
gaande de armbezorgers te willen overbrengen77. Dezie mensen, zo beweerden 
de bakkers, gunden het bakken van brood voor de armen bijna geheel aan fa
milieleden of vrienden. In de wijk Heuvel werd door de armbezorger A. Her-
culeijns alles aan de firma A.F. Verschuren Herculeijns gegund en op Korvet 
bijna alles aan de zaak van P. Graafmans. De bakkers drongen aan op ver
andering, omdat het Burgerlijk Armbestuur elk jaar een subsidie, dat jaar on
geveer ƒ 65.000,—, uit de gemeentekas ontving, waarvoor ook zij belasting be
taalden. Het antwoord van de regenten was niet veelzeggend. Zij deelden me-

75 Archief Armwezen, ingekomen en uitgaande stukken, G.A.T. 
Notulen vergaderingen Burgerlijk Armbestuur Tilburg. 
Bijlagen handelingen van de gemeenteraad Tilburg. 
Handelingen van de gemeenteraad Tilburg. 
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de, dat veel bakkers in het verleden broden onder het gewicht hadden geleverd 
namelijk vijf in plaats van zes pond en dat de kwaliteit van het brood nogal 
eens te wensen had overgelaten. Men kon bovendien moeilijk tot openbare 
aanbestedingen van het broodbakken overgaan, omdat dit veel kosten met zich 
mee zou brengen. Verder, zo beweerden de regenten, kwam veel uit particulie
re giften en zelfs wel uit de eigen middelen van de armbezorgers7e. Voor
schriften op dit gebied bestonden er niet en kwamen er pas bij de nieuwe rege-
ling in 1913. In artikel vijf van het nieuwe reglement van het Burgerlijk Arm
bestuur van dat jaar werd uitdrukkelijk bepaald, dat de regenten en armbezor
gers direct noch indirect voordeel mochten hebben van het Burgerlijk Armbe
stuur. Men zal zich kunnen indenken, dat velen dit ambt weigerden en tot al
lerlei uitvluchten kwamen. Zo bedankte de heer J.C. Klijsen, omdat hij 
ongehuwd was en hij zijn zuster niet met de vrouwelijke verplichtingen kon be
lasten79. Een ander had te drukke werkzaamheden en weer een ander voelde 
zich voor zo'n verheven taak niet waardig. In 1893 werd gezien de toeneming 
van het aantal inwoners het aantal armbezorgers van zes op acht gebracht80. 
Dit was overigens de enige verandering, die tot 1913 werd aangebracht in het 
reglement, dat in 1855 door de gemeenteraad was goedgekeurd81 en waaraan 
ook Gedeputeerde Staten hun fiat hadden gegeven82. 

In 1913 werd, zoals reeds werd opgemerkt, het reglement aangepast aan de 
veranderde inzichten en de nieuwe armenwet83, die in 1912 van kracht was ge
worden en waarop verder in dit hoofdstuk wordt teruggekomen. Nadat Burge
meester en Wethouders verschillende reglementen van andere gemeenten had
den bestudeerd84, kwamen zij met een ontwerp voor een nieuw reglement, dat 
door de gemeenteraad zonder verdere beraadslaging en zonder hoofdelijke 
stemming werd aangenomen85. Het aantal regenten werd op zeven gebracht, 
die werden bijgestaan door tenminste acht armbezorgers, een secretaris-pen
ningmeester en zo nodig een bode. Overigens bleven de taken gelijk aan die 
van voor 1913. Alleen de secretaris-penningmeester, een meer aangepaste 
naam voor amanuensis, kreeg voortaan in de vergaderingen een raadgevende 
stem, die hij trouwens in de practijk vroeger ook reeds had. Aan de toekenning 
van steun moest een onderzoek voorafgaan door de armbezorgers of regenten 
naar de mogelijkheid of de behoeftige persoon zelf niet in zijn onderhoud kon 
voorzien, wie de mensen waren voor wie de behoeftige moest zorgen, of de 
persoon niet elders recht had op een uitkering en of misschien de kerkelijke in-

78 Archief Armwezen, ingekomen en uitgaande stukken, G.A.T. 
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80 Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 16 november 1893. 
81 Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 31 juli 1855. 
82 Schrijven Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant, 3 augustus 1855, 
G 3 . 
83 Wet van 27 april 1912 S 165, tot regeling van het Armbestuur. 
84 Dossiers gemeentesecretarie Tilburg, 1913 I 521 A en 521 B. 
85 Bijlagen handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 20 augsutus 1913 173. 
Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 29 augustus 1913. 
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Stellingen niet konden helpen. Verder moest men toezien op zijn gedragingen 
en die van het gezin, de eventuele eigen inkomsten en op de pogingen de zelf
standigheid weer te herwinnen. Indien de ondersteunde wat dat laatste punt 
betreft nalatig was, werd de ondersteuning onmiddellijk gestaakt. Om de men
sen de steeds terugkerende en minder prettige gang naar het bureau van het 
Armbestuur te besparen en enig toezicht te hebben op de gezinnen der onder
steunden, zou de steun voortaan door de armbezorgers bij de mensen in huis 
worden uitgedeeld, een steun, die telkens voor drie maanden werd vastgesteld. 

Wat waren nu de inkomsten van het Burgerlijk Armbestuur? Vooreerst de 
subsidie van de gemeente, waarvan reeds melding werd gemaakt. Het Burger
lijk Armbestuur was in Tilburg de enige instelling, die volgens de wet voor een 
gemeentesubsidie in aanmerking kwam. Elk jaar stelde de gemeenteraad het 
bedrag van de subsidie vast. Tot de negentiger jaren was dit bedrag meestal 
vrij constant, doch in moeilijke tijden kon de gemeente het bedrag wel eens 
verhogen zoals in het begin der jaren negentig. In 1898 werd de subsidie, zoals 
wij zagen, verveelvoudigd, aangezien de verzorgingskosten voor de zieken en 
behoeftigen in de Godshuizen door de Grooten Arme werden overgenomen. 
Sinds die tijd zien wij het subsidiebedrag geregeld stijgen. Oorzaken hiervan 
waren de groei der bevolking, de in verband met de Wereldoorlog toenemende 
inflatie en in mindere mate de betere verzorging der behoeftigen. Dat was 
overigens niet naar de zin van Gedeputeerde Staten, die vooral in de vorige 
eeuw niets van verhogingen wilden weten. Zij prezen de collecten aan als het 
middel bij uitstek om uit de moeilijkheden te komen. Verscheidene keren wer
den van deze extra collecten gehouden. In 1884, toen de nood steeds groter 
werd en Gedeputeerde Staten geen enkele verhoging van de subsidie toeston
den, bracht zo'n collecte / 3500,— op8e. Gezien het aantal ingezetenen was 
dat voor die tijd een bijzonder hoog bedrag, vooral wanneer men bedenkt, dat 
er door andere instellingen herhaaldelijk werd gecollecteerd zoals door de Vin-
centiusverenigingen en vooral door het gasthuis. Maar niet alleen door Til-
burgse instellingen werd een beroep gedaan op de liefdadigheid van de men
sen. Allerlei instanties hadden hulp nodig en vonden in Tilburg een van hun 
beste collectegronden. De inzamelingen hadden steeds een gunstig resultaat en 
men kwam graag terug om een nieuw beroep te doen op de liefdadigheid der 
Tilburgse bevolking. De Maatschappij van Weldadigheid Frederiksoord vroeg 
telkens weer verlof om geld te mogen inzamelen en verzocht zelfs de burge
meester zich beschikbaar te willen stellen als correspondent om nieuwe leden 
te werven, die elke week minstens vijf cent moesten bijdragen87. In de jaren 
tachtig probeerden velen in Tilburg de uit Rusland verdreven Israëlieten zo 
goed mogelijk te helpen, maar ondanks goede wil kon men hen niet in het Til
burgse arbeidsproces opnemen vanwege de toch al zo slappe tijden en de on
mogelijkheid op de sabbat vrij te geven in de fabrieken. Geldelijke steun ver-
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leende men echter gaarne aan deze gedupeerden. Ook de blindenzorg werd in 
Tilburg goed bedacht evenals vele andere liefdadige instanties88. Overigens 
moesten zeer vele aanvragen voor collecten, vooral van niet Tilburgse instellin
gen, door het gemeentebestuur worden afgewezen89. In 1913 bijvoorbeeld werd 
slechts voor zestien collecten toestemming gegeven90, terwijl het aantal aan
vragen het veelvoudige bedroeg. 

Naast het houden van collecten aan de deur had het Burgerlijk Armbestuur 
in verscheidene wijken armenbussen staan, waarin men zijn geldelijke bijdrage 
kon storten. In het zuidelijk stadsdeel stonden deze bussen in de wijken Heu
vel, Korvel, Berndijk, Oerle en Broekhoven. In het noordelijk deel stonden de
ze bussen in de wijken Loven91, Veldhoven, Hoeven, de Reit, West-Heikant, 
Oost-Heikant, de Hasselt en later in de Stokhasselt. Maar niet alleen in de wij
ken stonden deze bussen, want ook in herbergen als de Korenbeurs en Tivoli 
hadden zij een plaats. Eveneens vond men dergelijke bussen in sociëteiten als 
de Phil-Harmonie en bij particulieren. Toch moet men de opbrengst van deze 
bussen niet al te hoog aanslaan, want de meeste giften werden langs andere weg 
ontvangen. Bedroeg de opbrengst in het begin van de tweede helft der vorige 
eeuw ƒ 20,— à ƒ 40,— per jaar voor het zuidelijk stadsdeel en ƒ 10,— à 
ƒ 15,— per jaar voor het noordelijk stadsdeel, omstreeks 1875 waren deze be
dragen teruggelopen tot respectievelijk ƒ 15,— à ƒ 20,— en ƒ 6,— à ƒ 7,—9ä. 
Het verschil tussen het zuidelijk en noordelijk stadsdeel vond zijn oorzaak in 
de concentratie van de inwoners. Nam de animo voor de wijkbussen af vanwe
ge de vele andere mogelijkheden om iets voor de armen te doen zoals door 
middel van de huis- en kerkcollecten, de opbrengst van de huis- en herbergbus-
sen nam in het begin van deze eeuw weer toe en bedroeg jaarlijks ongeveer 
f 100,—93. In 1916 kwam men op het idee ook een bus op het bureau van de 
Burgerlijke Stand te plaatsen. De opbrengst van deze bus bleek bijzonder goed 
te zijn94. De zorg voor deze bussen berustte bij de armbezorgers. 

Giften werden ook wel rechtstreeks ter hand gesteld aan de amanuensis en 
de regenten. Ieder jaar kwam er zo een aantal giften binnen, doch de namen 
van de weldoeners werden meestal niet bekend gemaakt. Wel bekend is, dat de 
heer L. Vincken, eigenaar van een stoomcarrousel, de Grooten Arme in 1895 
met ƒ 1212,— bedacht. In datzelfde jaar deed ook Hare Majesteit Koningin 
Emma ter gelegenheid van haar bezoek aan de stad Tilburg een gift aan het 
Burgerlijk Armbestuur95. 
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Overigens bemiddelden de burgemeester en het Armbestuur ook, wanneer 
iemand in aanmerking kwam voor een persoonlijke gift van het Koninklijk 
Huis. Zij gaven de nodige inlichtingen of een gift wel op haar plaats zou zijn en 
keerden het bedrag ook namens de Koningin of de Prins uit. Zo ontving in 
1902 het Burgerlijk Armbestuur ƒ 50,— om een invalidenwagentje aan te 
schaffen voor С Boenders·6. In 1906 schonk Hare Majesteit ƒ 50,— als bij
drage voor een kunstbeen voor P. van de Kerkhof. Dit zijn enkele voorbeelden 
van koninklijke schenkingen, doch meerdere zouden vermeld kunnen worden. 
Zelfs kregen verscheidene personen enkele jaren achtereen een schenking van 
ƒ 10,— tot f 50,—. Niet alle verzoeken werden echter ingewilligd. Zo werd een 
verzoek om steun, door de dochter van J.F. Mols gedaan aan Prins Hendrik, 
afgewezen op grond van inlichtingen van de hoofdinspecteur van politie, die 
beweerde, dat het verzoekschrift onwaarheden bevatte97. 

Werden de meeste giften voor de Grooten Arme geschonken in geld al of 
niet met een bepaald doel, ook schenkingen in natura waren zeer welkom. 
Schenkingen van onroerende goederen kwamen, behoudens een hoge uitzonde
ring, in de periode, waarover dit werk handelt, niet meer voor. Meestal betrof 
het kledingstukken en levensmiddelen. Zo was tussen de bescheiden van de ge
meentesecretarie een kladblaadje te vinden, waarop vluchtig geschreven stond: 
„Zojuist op het gemeentehuis gebracht 27 beede (bedoeld beddelakens), 12 
kinderdoeken, 3 kinderjasjes"98. 

Ook ter gelegenheid van Sint Nicolaas en Kerstmis werd veel gegeven, voor
al chocoladeletters, banketstaven en krentenbroden, die zo goed mogelijk on
der de armen verdeeld werden. De harmonie Orpheus stelde bijna elk jaar met 
Sint Nicolaas een aantal bonnen voor speelgoed en versnaperingen beschikbaar 
en vroeg het Burgerlijk Armbestuur lijsten, waarop de namen voorkwamen van 
hen, die daarvoor in aanmerking kwamen89. 

Een andere bron van inkomsten waren de jaarlijkse houtverkopingen. Meest
al was het schaarhout, dat als brandhout werd gebruikt. De prijzen varieerden 
van ƒ 3,— tot ƒ 13,— per partij. Soms ook werden mastbomen, eiken en beu
ken bij opbod verkocht. De hoogste prijzen, die hiervoor geboden werden be
droegen ongeveer ƒ 60,— voor een eik en ƒ 30,— voor een beuk. De verkoop 
geschiedde in guldens aan de meest biedende. Aan administratiekosten werd 
vijftien procent van de geboden som in rekening gebracht. Zowel het schaar
hout als de bomen moesten voor een bepaalde tijd gerooid zijn namelijk res
pectievelijk voor 1 maart en 1 juli, terwijl dan ook de boomkuilen gedicht 
moesten zijn. Voor de eerste oktober volgend op de koop moest men bij de 
amanuensis de koopsom voldoen. Bleef men met de betaling in gebreke, dan 
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werd over het bedrag plus tien procent boete beschikt. De houtopbrengst be
droeg in de jaren 1865 en 1870 respectievelijk ƒ 598,75 en / 544,5ο10«. 

In het reeds eerder aangehaalde artikel van P. van Hoppe beweert de schrij
ver, dat ook de concerten van de Nieuwe Koninklijke Harmonie, geassisteerd 
door de Koninklijke Liedertafel en een militair muziekcorps, tot de inkomsten 
van het Burgerlijk Armbestuur bijdroegen101. Hoe de schrijver aan deze bewe
ring komt is moeilijk in te zien, aangezien de aangehaalde bron, het gemeente
verslag Tilburg van 1855, slechts vermeldt, dat armenconcerten werden gege
ven1 0 2. Wel werd elk jaar op de Tweede Kerstdag door de Nieuwe Koninklij
ke Harmonie een armenconcert gegeven, maar er werd uitdrukkelijk bepaald, 
dat de opbrengsten aan kerkelijke instellingen ten goede moesten komen. Het 
Burgerlijk Armbestuur werd echter niet vernoemd1 0 3. Op de convocaties van 
het armenconcert op Tweede Kerstdag 1864 werd uitdrukkelijk vermeld, dat 
van de opbrengst e/io deel aan de Rooms Katholieke instellingen van welda
digheid, Vao deel aan de Protestantse en VJO deel aan de Israëlitische instel
lingen ten goede kwam. Ook het militaire muziekcorps gaf wel eens een uitvoe
ring. In een brief aan Burgemeester en Wethouders deelde de Luitenant-Kolo
nel mede, dat de opbrengst bestemd was om brood te kopen voor de armen 
evenredig met de gezindten104. 

Een kleine bijdrage tot de ontvangsten vormden ook de boeten, die de leden 
van het Burgerlijk Armbestuur moesten betalen, wanneer zij niet op de verga
deringen verschenen. Deze boeten bedroegen ƒ 0,25 per keer. Het totaal boete
bedrag varieerde sterk van jaar tot jaar. Zo was het ene jaar de opbrengst 
/ 36,— en het andere jaar slechts ƒ 4,75105. Overigens waren het meestal wel 
dezelfde leden, die schitterden door afwezigheid en zo een bijdrage gaven aan 
de kas. 

Kwamen deze ontvangsten grotendeels van buiten, ook van zichzelf had de 
Grooten Arme flinke inkomsten. De instelling had een groot grondbezit, dat in 
de tweede helft der negentiende eeuw bestond uit bouwland, weidegronden, 
heide, bospercelen, tuinbouwgronden en zelfs een vijver, in totaal ongeveer 150 
ha verspreid over de gemeenten Tilburg, Gilze-Rijen, Berkel-Enschot, Hilva-
renbeek, Goirle en Loon op Zand. Verder bezat het Burgerlijk Armbestuur een 
aantal boerderijen en kon zich de eigenaresse noemen van diverse woningen in 
de stad. De renten van een steeds aangroeiend kapitaal maakten het geheel 
volledig. Vooral de percelen grond waren talrijk. Velen hadden zo'n perceel, 
dat vaak in vroegere tijden aan de Heilige Geest Arme was geschonken, in 
pacht. De oppervlakte was meestal niet groot en bedroeg dikwijls slechts een 
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halve hectare. Zeer kleine stukjes grond werden veelal gepacht door arbeiders, 
die er, zoals wij reeds opmerkten, zelf aardappelen en wat groenten teelden. 
De pachtsommen waren evenmin als de huren der woonhuizen hoog, maar dit 
nam niet weg, dat het Armbestuur nauwlettend op de tijdige betaling ervan 
toezag. Dat men niet zo gemakkelijk zijn schuld kon ontduiken wordt wel be
wezen door een rechtsgeding, dat de amanuensis namens het regentencollege 
en met goedkeuring van Burgemeester en Wethouders aanhangig maakte tegen 
Antonie van Loon, wonende te Tilburg en van beroep wever, die voor de jaren 
1879-1885 een pachtovereenkomst had gesloten voor ƒ 19,— per jaar. Toen hij 
met zijn betaling over het jaar 1882 in gebreke bleef, werd hij voor het kanton
gerecht gedaagd wegens wanbetaling. De amanuensis Franciscus van der 
Marck won het proces en zegde aanstonds de pachtovereenkomst op10e. 

Van het grondbezit werd in de tachtiger jaren een gedeelte verkocht107. 
Ook al eerder was grond verkocht door het Burgerlijk Armbestuur, toen name
lijk deze percelen nodig waren voor de aanleg van de spoorlijn Tilburg-Boxtel. 
In de tachtiger jaren werden echter veel onroerende goederen in geld omgezet, 
aangezien de renten veel hoger waren dan de pachten en huren, die men vroe
ger ontving. De omvangrijke aankopen van effecten108 tonen duidelijk aan, 
wanneer een omschakeling plaatsvond, ofschoon ook grote giften in effecten 
werden belegd, zoals bijvoorbeeld in 1915, toen voor een schenking van 
ƒ 1000,— een obligatie Nederlandsche Staatslening 1914 4 procent werd ge
kocht109. Vanwege de vele steunaanvragen was een goed financieel beleid ver
eist, te meer omdat de gemeente, zoals wij reeds zagen, pas in het begin der ne
gentiger jaren te hulp kwam. 

Inschrijvingen op het Grootboek der Nederlandsche Staatsschuld. 

Rente 2i% 
1883 
1884 
1886 
1888 
1895 
1896 
1897 
1908 
1909 

Rente 3 % 
1896 
1903 
1904 

/26.500, 
ƒ 2.500, 
ƒ 2.600, 
ƒ 600, 
ƒ 500, 
ƒ 800, 
ƒ 800, 
ƒ 100, 
ƒ 9.100, 

ƒ 9.300, 
ƒ 2.550, 
ƒ 5.850, 
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1908 ƒ 1.000,-
1911 ƒ 1.000,-

Leningen gemeente Tilburg 

1895/96 

1897/98 
1898 
1904 
1905 
1906 
1907 
1910/11 
1912 
1913 
1914 
1916 
1918 

negenmaal 
viermaal 
eenmaal 
eenmaal 
tweemaal 
eenmaal 
viermaal 
tweemaal 
tienmaal 
viermaal 
driemaal 
driemaal 
eenmaal 
zevenmaal 

ƒ1.000,-
ƒ 5 0 0 -
ƒ1.000,-
ƒ 500,-
ƒ1.000,-
ƒ 500,-
ƒ1.000,-
ƒ 500,-
ƒ1.000,-
ƒ1.000,-
ƒ1.000,-
ƒ1.000,-
ƒ1.000,-
ƒ1.000,-

Leningen gemeente Rotterdam. 

rente 3% 
rente 3% 
rente 3i% 
rente 3±% 
rente 3i% 
rente 3i% 
rente 3i% 
rente 4% 
rente 4% 
rente 4% 
rente Ц% 
rente 5% 
rente Ц% 
rente 5% 

1898 
1905 
1906 
1909 
1914 
1918 

eenmaal 
tweemaal 
eenmaal 
eenmaal 
tweemaal 
tweemaal 

ƒ1.000,-
ƒ1.000,-
ƒ1.000,-
ƒ1.000,-
ƒ1.000,-
ƒ 500,-

rente3i% 
rente 3i% 
rente 3i% 
rente 3i% 
rente 4i% 
rente 5% 

Staatslening Nederland. 

1915 eenmaal ƒ1.000,- rente 4% 
1917 eenmaal ƒ1.000,- rente Ц0/0 

1918 eenmaal ƒ1.000,- rente 5% 

Leningen provincie Noord-Holland. 

1910 driemaal ƒ1.000,- rente Ц0/0 

Leningen gemeente Vlaardingen. 

1901 tweemaal ƒ1.000,- rente 3i% 

In 1865 bedroegen de totale inkomsten van de Grooten Arme ƒ 22.049,46s. 
Hiervan kwam ƒ 7.478,30 uit eigen bezittingen, de collecten en vrijwillige gif
ten brachten ƒ 555,07 op, terwijl de subsidie van de gemeente ƒ 12.008,376 be
droeg. In 1900 bedroegen de inkomsten / 66.175,79, waaronder een subsidie 
van de gemeente van ƒ 45.000,—, waaruit sinds 1898 dan wel de verzorgings-
kosten in de Godshuizen betaald moesten worden. In 1915 waren de inkomsten 
gestegen tot ƒ 95.913,13, waaronder ƒ 6.742,745 uit renten en pachten en 
ƒ 4.911,405 uit collecten en giften110. Vormden de inkomsten uit eigen midde-

" · Jaarlijkse opgaven aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. 
Archief Armwezen, G.A.T. 
Gemeenteverslagen Tilburg 1865, 1900 en 1915, hoofdstuk X. 
Archief Burgerlijk Armbestuur Tilburg, rekeningen. 
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len een vrij constant bedrag, de opbrengsten van collecten en giften varieerden 
sterk van jaar tot jaar, maar lagen toch doorgaans aanzienlijk beneden de tien 
procent van de totale ontvangsten. In bijlage 17 zijn voor een aantal jaren de 
ontvangsten van het Burgerlijk Armbestuur opgenomen over de periode 
1855-1915. 

Wanneer wij nu de uitgaven gaan bezien, moeten eerst de onderhoudskosten 
vermeld worden. In 1865 bedroeg deze post f 1356,42« en in 1890 ƒ 350,315. 
De oorzaak van deze daling lag in het feit, dat in de tachtiger jaren vele onroe
rende goederen waren verkocht en dus de onderhoudskosten en belastingen 
vervielen. Daartegenover stegen natuurlijk de kosten van geldbeleggingen. Wat 
betreft de aflossing en rente van opgenomen gelden kunnen wij kort zijn, aan
gezien de Grooten Arme geen leningen heeft aangegaan. Kleine bedragen wer
den verder uitgegeven aan maal- en bakloon voor het verzorgen van het brood 
voor de armen en vervolgens voor enkele lijkkisten en reispenningen, voor zo
ver deze niet op de gemeente verhaalbaar waren111. Vanaf 1898 nam de 
Grooten Arme ook de verzorgingskosten van de Godshuizen op zich. Deze 
kosten vormden een zeer groot deel van de uitgaven van het Burgerlijk Armbe
stuur. In het tweede decennium van onze eeuw begonnen deze kosten aanzien
lijk te stijgen. Het verpleeggeld per dag in de armenklasse werd in 1914 van 
/ 0,50 op ƒ 0,70 gebracht, hetgeen over het gehele jaar genomen voor het Bur
gerlijk Armbestuur een kostenstijging betekende van f 1500,— і і г. In 1917 
werden de tarieven met 25 procent verhoogd113. Ook besloot het Burgerlijk 
Armbestuur om voor de patiënten in de Tilburgse lighallen, die daar wegens 
stoornissen aan de ademhalingsorganen waren opgenomen, ƒ 0,30 per dag be
schikbaar te stellen. Dit gold vanzelfsprekend alleen voor kinderen, wier ouders 
over onvoldoende middelen beschikten114. Enkele jaren later werd dit bedrag 
verhoogd tot ƒ 0,35 per dag115. Overigens werd bij de subsidieverlening door de 
gemeente hiermede terdege rekening gehouden. 

De voornaamste uitgaven, zeker tot omstreeks de eeuwwisseling, betroffen 
echter de onderstand zowel in geld als natura. Bijna dagelijks kwamen er ver
zoeken om steun binnen. Een stroom van jammerklachten kregen de leden van 
het Burgerlijk Armbestuur steeds weer te verduren. Voorbeelden zijn er maar 
al te veel. Zo werd een vrouw uit de gemeente Baarle-Hertog gezet. Aangezien 
haar man, J.B. Krijnen, niet voor haar wilde zorgen, mocht zij niet in België te
rugkomen. Zonder huisvesting en middelen van bestaan moest zij door het 
Burgerlijk Armbestuur worden opgevangen116. Op een van de vergaderingen 
kwam de hoofdinspecteur van politie L.H. Soentjes bevestigen, dat een ver-

111 Archief Burgerlijk Armbestuur Tilburg, rekeningen. 
111 Notulen vergaderingen van de regenten van het Burgerlijk Armbestuur Tilburg, 
19 februari 1913, 7 mei 1913 en 14 mei 1913. 
115 Notulen vergadering Burgerlijk Armbestuur Tilburg, 16 mei 1917. 
114 Notulen vergaderingen Burgerlijk Armbestuur Tilburg, 7 april 1915 en 10 mei 
1916. 
"» Notulen vergadering Burgerlijk Armbestuur Tilburg, 20 juni 1917. 
»»· Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1908 I A 74. 
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keersslachtoffer met een gebroken been in het gasthuis was opgenomen en zon
der middelen van bestaan was117. Herhaaldelijk kwamen ook brieven van pas
toor L. Tolboom uit Veenhuizen bij het Armbestuur binnen. Steeds weer had 
hij hetzelfde verzoek om mensen, die uit de Rijkswerkinrichting waren ontsla
gen, in een gesticht op te nemen118. Een geval, dat algemeen de aandacht trok, 
was het volgende. In februari 1908 was F.C. Rombouts met zijn vrouw en twee 
kinderen uit zijn huis gezet. In deze wintermaand had hij bij de Trouwlaan een 
tent opgezet van stro en zeildoek, waar hij met zijn vrouw en kinderen dag en 
nacht moest verblijven. Het Burgerlijk Armbestuur moest maar een oplossing 
zien te vinden119. Vele verhuurders probeerden overigens de achterstallige 
huur van het Burgerlijk Armbestuur te krijgen120. Hoewel deze verzoeken 
meestal gepaard gingen met de bedreiging, dat de huurders uit hun huis gezet 
zouden worden, ging men er meestal niet op in. 

Vele verzoeken om steun werden afgewezen, aangezien er veel bedrog voor
kwam en de middelen ontoereikend waren. Na het binnenkomen van een ver
zoek nam men minstens acht dagen bedenktijd. In deze tijd informeerden de 
armbezorgers en regenten bij de politie, geestelijkheid en werkgevers naar de 
persoon, die de onderstand vroeg. Verder raadpleegde men de bevolkingsregis
ters om te zien, of de aanvrager reeds twee volle jaren in Tilburg woonachtig 
was. In de eerstkomende vergadering werden dan de bevindingen besproken en 
wanneer alles in orde werd bevonden, nam men een beslissing over de omvang 
van de onderstand, die op een minimum werd vastgesteld. In de jaren na 1910 
werden gemiddeld per vergadering, die wekelijks plaatsvond, ruim twintig aan
vragen behandeld. De bedelingslijsten werden tweemaal per jaar en sinds 1913 
viermaal per jaar herzien en wanneer de bedeling niet strikt noodzakelijk was, 
werd zij onherroepelijk gestaakt. In dit verband moet tevens opgemerkt wor
den, dat in bijna elke vergadering een lijst van personen werd voorgelezen, die 
de afgelopen dagen door de politie waren geverbaliseerd. Men wilde voorko
men, dat men het ontvangen geld omzette in drank. Zelfs de minister greep 
wel eens in. Zo moest in 1869 op last van de minister van Binnenlandse Zaken 
de ondersteuning van A. Woestenberg gestaakt worden, omdat hij op drieën-
twintigjarige leeftijd zelf de kost moest kunnen verdienen121. 

Maar al was men nog zo streng bij de selectie, men kon toch niet verhoeden, 
dat het aantal van hen, die steun behoefden, steeds toenam. Bijzonder groot 
was het aantal aanvragen om steun bij het begin van de mobilisatie. In de ver
gadering van 2 september 1914 kwamen 68 gevallen ter sprake. Ook in de vol
gende vergaderingen was het aantal aanvragen zeer groot, maar het nam toch 
spoedig weer af. Niettemin bleef het aantal verzoeken tot december van dat 
jaar omstreeks dertig per week schommelen. Eerst rond de jaarwisseling kwam 
men weer op het gemiddelde aantal van die tijd, ongeveer twintig per week. 

117 Notulen vergadering Burgerlijk Armbestuur Tilburg, 25 oktober 1916. 
"β Notulen vergadering Burgerlijk Armbestuur Tilburg, 7 juli 1915. 
1 1 9 Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1908 I A 21. 
1 2 0 Notulen vergadering Burgerlijk Armbestuur Tilburg, 19 maart 1913. 
1 2 1 Archief Armwezen, ingekomen en uitgaande stukken, G.A.T. 
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In 1870 werden 304 personen door het Burgerlijk Armbestuur ondersteund. 
Hieronder waren 114 gezinshoofden en 127 alleenstaanden, die het gehele jaar 
werden bedeeld en 43 gezinshoofden en 20 alleenstaanden, die tijdelijk werden 
bedeeld. In 1900 werden 528 personen bedeeld, waarvan 286 gezinshoofden en 
93 alleenstaanden het gehele jaar en 114 gezinshoofden en 35 alleenstaanden 
tijdelijk. In 1915 werden 592 personen bedeeld. Wat de gezinshoofden betreft 
kregen er negen een eenmalige gift, 153 werden geregeld bedeeld en 230 gedu
rende het gehele jaar. Bij de alleenstaanden bedroegen deze cijfers respectieve
lijk 14, 68 en 118122. Het relatief grote aantal alleenstaanden bij deze onder
steunden vindt zijn oorzaak onder andere in het feit, dat de Rooms Katholieke 
Vincentiusverenigingen vooral gezinnen te hulp kwamen. In bijlage 19 wordt 
een overzicht gegeven van het aantal ondersteunden in een aantal jaren gedu
rende de periode 1855-1918. Wat betreft de leeftijd waren de meeste onder
steunden ouder dan 40 jaar. Dit gold zowel voor de blijvend als tijdelijk onder
steunden. In 1900 waren van de 136 blijvend ondersteunde mannelijke gezins
hoofden er 54 tussen de 40 en 60 jaar en 52 ouder dan 60 jaar. Bij de vrouwen 
waren dat er respectievelijk 58 en 60 van de 150. Bij de tijdelijk ondersteunden 
waren van de 72 mannelijke gezinshoofden er 28 tussen 40 en 60 jaar en 35 
ouder dan 60 jaar en bij de vrouwen waren dat er respectievelijk 10 en 16 van 
de 42. Ook bij de tijdelijk ondersteunden was het merendeel dus ouder dan 40 
jaar. Deze tijdelijke bedeling hield meestal in, dat men tijdens de winter gedu
rende 21 weken gesteund werd. In 1900 was dat bij alle 114 tijdelijk onder
steunde gezinshoofden en 35 alleenstaanden het geval. Dikwijls was de winter
bedeling bedoeld als een tegemoetkoming in de kosten van brandstoffen, ter
wijl soms seizoenwerkloosheid de oorzaak van de tijdelijke bedeling was. Van 
de inwoners tussen 40 en 60 jaar werd in 1900 2,8 procent door het Burgerlijk 
Armbestuur bedeeld, terwijl van de inwoners boven 60 jaar 7,1 procent werd 
bedeeld door het Burgerlijk Armbestuur. In bijlage 20 is een overzicht te vin
den van de leeftijden der ondersteunden in 1900, verdeeld naar leeftijden, ge
slacht en het al of niet gezinshoofd zijn. 

De oorzaken van de armlastigheid waren vooral ouderdom, werkloosheid, 
drankmisbruik, ziekte en invaliditeit. Voor drankmisbruik, ziekte en soms ook 
voor werkloosheid gold een vicieuze cirkel. Wat betreft de ondersteunde man
nen was bij ongeveer het derde deel drankmisbruik oorzaak van de armlastig
heid, zowel bij de doorlopend als tijdelijk ondersteunden. Bij de blijvend on
dersteunden vormde ouderdom voor 33 procent, zowel bij de mannen als de 
vrouwen, een oorzaak van behoeftige omstandigheden. Bij de tijdelijk onder-

" 2 Jaarlijkse opgaven aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. 
Archief Armwezen, G.A.T. 
Gemeenteverslagen Tilburg 1870, 1900 en 1915, hoofdstuk X. 
Bijdragen tot de statistiek van Nederland. Statistiek van het Armwezen 1915, num
mer 253. 's-Gravenhage 1918. 
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steunden waren vooral ziekte en werkloosheid oorzaken van veel armoede12 '. 
Bijlage 21 geeft een overzicht van de oorzaken der armlastigheid in 1900. 

Elk jaar stelde de gemeenteraad de maxima vast van de bedragen, die aan 
de behoeftigen mochten worden uitgekeerd. Het Burgerlijk Armbestuur moest 
dan zelf uitmaken tot welke categorie een behoeftige behoorde gezien leeftijd, 
levensstaat en omstandigheden. In de loop der jaren kwam er in de grootte van 
de bedragen weinig verandering. Het kon jaren duren, voor het gemiddelde be
drag van onderstand met een cent steeg. Omstreeks 1870 bedroeg de onder
stand van een echtpaar beneden zestig jaar zonder kinderen bij ziekte geduren
de de winter ƒ 2,— per week en in de zomer f 1,75. Wanneer ze gezond waren, 
in de winter ƒ 0,75 per week en in de zomer ƒ 0,50. Voor kinderen kreeg men 
ƒ 0,10 tot ƒ 0,25 per week extra naargelang de leeftijd en het jaargetijde. Voor 
de huur kon ƒ 0,50 extra worden uitgekeerd124. De maxima van onderstand, 
zoals die golden omstreeks 1870, zijn te vinden in bijlage 22. 

Het Burgerlijk Armbestuur trad soms ook als tussenpersoon op bij het uitke
ren van pensioenen. Zagen wij reeds, dat het zorg droeg voor het overdragen 
van koninklijke giften, ook verstrekte het pensioen aan bepaalde personen in 
opdracht van verschillende instanties. Namens het ministerie van Oorlog keer
de het kleine bedragen uit aan de oudgedienden uit de oorlog der jaren der
tig125. In naam van de minister van Koloniën keerde het de ondersteuning uit 
aan nagelaten familieleden van gesneuvelde kolonialen126. 

Naast de bedeling was de besteding een voorname post. Het betrof vooral 
ouden van dagen en alleenstaande kinderen. Alle wezen, verlaten en verwaar
loosde kinderen kwamen voor verzorging door het Burgerlijk Armbestuur in 
aanmerking. Deze verzorging vond plaats in gestichten behalve van kinderen 
beneden drie jaar, die bij particulieren werden ondergebracht. Het waren 
meestal eenvoudige mensen, vooral landbouwers en flinke arbeiders, ook wel 
middenstanders, doch nooit behoeftigen127. De vergoeding bedroeg omstreeks 
1900 ƒ 50,— à ƒ 65,— per jaar plus kledinggeld. Dikwijls bleven deze kinderen 
in zo'n gezin en werden niet overgeplaatst naar gestichten. Zo waren er in 1910 
acht kinderen bij particulieren uitbesteed. Zeven jongens, waarvan de leeftijd 
varieerde van een tot veertien jaar en een meisje van tien jaar. In vijf gevallen 
waren de pleegouders fabrieksarbeiders, in een geval bakker, verder een land
bouwer en in een geval zonder beroep128. Het toezicht, dat werd uitgeoefend 
door de armbezorgers en waarvan zij iedere zes maanden een rapport opstel
den voor het regentencollege, was in de meeste gevallen onnodig, omdat deze 
jongens en meisjes meestal als eigen kinderen werden behandeld. 

Ook de verzorging in de tehuizen was zeer behoorlijk. De meeste kinderen 

1M Jaarlijkse opgaven aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. 
Archief Armwezen, G.A.T. 
124 Archief Armwezen, afdeling raadsbesluiten, G.A.T. 
125 Archief Armwezen, ingekomen en uitgaande stukken, G.A.T. 
126 Archief Armwezen, ingekomen en uitgaande stukken, G.A.T. 
127 Notulen vergadering Burgerlijk Armbestuur Tilburg, 4 maart 1913. 
128 Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1910 I A 226. 
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werden er tot een beroep opgeleid. In 1905 werden op kosten van het Burger
lijk Armbestuur 35 kinderen verzorgd in een tehuis te Velp voor ƒ 50,—, 17 in 
de Heibloem te Heythuizen voor ƒ 75,—, 25 voor ƒ 60,— in het Rooms Katho
lieke Jongensweeshuis te Tilburg, 4 in een gesticht op Korvel te Tilburg voor 
ƒ 50,— en verder nog 7 in een andere inrichting te Tilburg voor ƒ 40,— per 
kind per jaar129. Deze getallen zouden nog aanzienlijk hoger zijn geweest, als 
het Rijk niet de verzorging op zich had genomen van een aantal kinderen, 
waarvan de overheid de opvoeding in een tehuis wenselijk achtte130. Voorts, 
wanneer meisjes uit deze verzorgingstehuizen gingen trouwen, droeg het Bur
gerlijk Armbestuur, meestal op verzoek van de overste, ƒ 25,— tot ƒ 50,— bij 
in de kosten van de huwelijksuitzet131. 

Ook voor de verzorging van ouden van dagen kwamen steeds rekeningen 
van allerlei gestichten binnen. De verzorgingskosten liepen uiteen van ƒ 50,— 
tot ƒ 250,— per jaar132. Wanneer bepaalde verzorgden krachtens sociale wet
ten zoals de invaliditeitswet een uitkering kregen, mochten zij ƒ 0,50 per week 
aan zakgeld houden133. Overigens werd door het Armbestuur uitdrukkelijk 
bepaald, dat in de tehuizen geen tabak mocht worden verstrekt ten koste van 
de Grooten Arme134. 

Het kon eveneens gebeuren, dat de president van het Burgerlijk Armbestuur 
werd benoemd tot provisioneel bewindvoerder van mensen, die in een psychia
trische inrichting waren opgenomen. Zo werd P.F. Bergmans door de arrondis
sementsrechtbank in Breda benoemd tot provisioneel bewindvoerder over Adr. 
Cools, die in de inrichting Voorburg te Vught was opgenomen135. 

In 1865 bedroegen de gezamenlijke uitgaven van de Grooten Arme 
ƒ 21.085,15. In 1900 waren die uitgaven gestegen tot ƒ 67.523,67, waarbij ik er 
nogmaals op wil wijzen, dat de stijging grotendeels veroorzaakt werd door de 
reeds meerdere malen vermelde kostenoverdraging in 1898. In 1915 waren de 
uitgaven opgelopen tot een bedrag van ƒ 95.107,75'13e. In bijlage 17 zijn over 
een aantal jaren in de periode 1855-1918 de uitgaven van het Burgerlijk Arm
bestuur te vinden, terwijl in bijlage 18 een nauwkeurig overzicht van de ont
vangsten en uitgaven in 1915 is opgenomen. 

Ofschoon er vele fouten zijn gemaakt en ook sommige regenten geenszins 
geroemd kunnen worden, moeten wij toch concluderen, dat deze voornaamste 
instelling van weldadigheid in Tilburg veel goed werk heeft verricht in een tijd, 
die bepaald niet uitblonk door sociale gevoelens. 

>M Gemeenteverslag Tilburg 1905, hoofdstuk X. 
«» Gemeenteverslag Tilburg 1908, hoofdstuk X. 
1,1 Notulen vergadering Burgerlijk Armbestuur Tilburg, 1 maart 1916. 
131 Notulen vergadering Burgerlijk Armbestuur Tilburg, 21 november 1917. 
IM Notulen vergadering Burgerlijk Armbestuur Tilburg, 10 december 1913. 
1,4 Notulen vergadering Burgerlijk Armbestuur Tilburg, 4 september 1918. 
135 Notulen vergadering Burgerlijk Armbestuur Tilburg, 23 mei 1917. 
,M Jaarlijkse opgaven aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. 
Archief Armwezen, G.A.T. 
Gemeenteverslagen Tilburg 1865, 1900 en 1910, hoofdstuk X. 
Archief Burgerlijk Armbestuur Tilburg, rekeningen. 
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Ш. DE NIEUWE ARMENWET EN DE VOORZIENINGEN TIJDENS DE EERSTE WERELD

OORLOG 

De nieuwe armenwet1 8 7, die op 1 september 1912 in werking trad 1 3 8, kende 
evenals die van 1854 vier verschillende categorieën van weldadigheidsinstellin
gen, namelijk de overheidsorganisaties, de kerkelijke, de bijzondere en de ge
mengde instellingen van weldadigheid. Ook bij deze wet waren de burgerlijke 
en gemengde organisaties wat betreft hun inrichting en werkwijze volkomen 
afhankelijk van het gemeentebestuur en moesten ook de kerkelijke en bijzonde
re instellingen jaarlijks allerlei gegevens aan de gemeentelijke autoriteiten 
doorzenden. Ook andere bepalingen waren nagenoeg niet gewijzigd. Zo mocht 
men ook nu geen collecten houden zonder toestemming van Burgemeester en 
Wethouders. De beschikbare gelden van burgerlijke instellingen moesten be
legd worden in Rijksfondsen en er mochten bijna alleen subsidies worden gege
ven aan burgerlijke instellingen. Nieuw was de mogelijkheid tot oprichting van 
een armenraad, samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende wel
dadigheidsinstellingen. De raad had tot doel een onderzoek in te stellen naar 
de omstandigheden van de personen, die zich tot het bureau van de armenraad 
of tot een van de instellingen van weldadigheid als hulpbehoevend gewend 
hadden. Deze raad legde een register aan van alle gegevens en verstrekte in
lichtingen aan de verschillende instellingen. Verder moest de raad zich op de 
hoogte houden van het Armwezen in zijn ambtsgebied, al of niet op verzoek 
raad geven aan de autoriteiten en de verschillende instellingen wat betreft het 
Armwezen, zo nodig maatregelen beramen voor een goede armenverzorging en 
van de bevindingen een jaarverslag opstellen. Deze raad was bevoegd ook de 
lonen van de behoeftigen en eventuele gezinsleden na te gaan bij de werkge
vers. Wanneer een armenraad, die ook voor meerdere plaatsen tegelijk kon 
worden opgericht, ontbrak, stelden de beheerder van het register van inlichtin
gen of Burgemeester en Wethouders de nodige gegevens beschikbaar op ver
zoek van de instellingen van weldadigheid, zodat door samenwerking onnodig 
meervoudige bedeling kon worden voorkomen. In Tilburg is men niet tot de 
oprichting van een armenraad gekomen en ook van de samenwerking kwam 
niet al te veel terecht. Meerdere malen werd door de autoriteiten geklaagd 
over het gebrek aan samenwerking tussen het Burgerlijk Armbestuur en de 
kerkelijke instellingen van weldadigheid, zoals dat ook voor de invoering van 
de nieuwe armenwet het geval was l se. De kerkelijke instellingen wilden hun 
zelfstandigheid behouden en waren afkerig van alles, wat ook maar in de verste 
verte op overheidsbemoeiing kon lijken. 

Ook over de geneeskundige armenverzorging waren in de nieuwe wet een 
aantal artikelen opgenomen. Wanneer in een gemeente de geneeskundige ver
zorging van de armen ontbrak of te wensen overliet, moest de hoofdinspecteur 

ts7 Wet van 27 april 1912 S 165, tot regeling van het Armbestuur. 
"o Koninklijk Besluit 16 juli 1912 S 261. 
" · Gemeenteverslagen Tilburg 1909 en 1910, hoofdstuk X. 
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van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid in de leemten voorzien. De kos
ten van de geneeskundige armenzorg kwamen ten laste van de gemeente, waar 
zij werd verstrekt. Hierbij golden echter enkele uitzonderingen zoals de verzor
ging van arme krankzinnigen, die in een inrichting werden geplaatst op kosten 
van die gemeente, waar de arme zich bevond op het tijdstip, dat de machtiging 
tot plaatsing werd aangevraagd. Verbleven zij echter op dat tijdstip reeds in 
een inrichting buiten hun vroegere woonplaats, dan was de vroegere woon
plaats aansprakelijk. In geschillen moesten Gedeputeerde Staten evenals onder 
de vorige armenwet trachten te bemiddelen en wanneer dat niet gelukte, moest 
de zaak aan de Kroon worden voorgelegd. Dit punt heeft in de practijk vaak 
tot moeilijkheden geleid. In de jaarverslagen van de provincies kan men steeds 
weer verhalen over geschillen tussen gemeenten en de met betrekking daartoe 
genomen Koninklijke Besluiten aantreffen. Ook het Rijk nam nogal eens de 
verplegingskosten op zich, wanneer er niet duidelijk een woonplaats was aan te 
wijzen140. 

Volkomen nieuw was het denkbeeld, dat de ondersteuning niet steeds op een 
volstrekt minimum moest worden vastgesteld, dat vanuit het oogpunt der poli
tiezorg nodig was om moeilijkheden te voorkomen. De steun moest worden 
verstrekt in een zodanige vorm en mate als met het oog op de behoeften en de 
persoonlijke eigenschappen en in verband met de omstandigheden gewenst was 
om de arme in staat te stellen in het onderhoud van zichzelf en zijn gezin te 
voorzien. Wanneer behoeftigen in staat waren te werken, dan moest de onder
steuning zoveel mogelijk geschieden in de vorm van loon voor arbeid. Bleek 
echter de aanvrager om bijstand niet uit de toestand van armlastigheid te kun
nen worden opgeheven, dan mocht de te verstrekken ondersteuning de grens 
van het voor het levensonderhoud noodzakelijke niet overschrijden. De sociale 
bewogenheid ging dan in die dagen ook nog niet zover, dat men tot de overtui
ging kwam iedereen het recht toe te kennen op een redelijk menswaardig be
staan. Alle kosten van armenverzorging met uitzondering van die, welke ge
vormd werden door arbeidslonen ten laste van de instellingen van weldadig
heid, konden worden verhaald op de ondersteunde, wanneer hij tot teruggave 
in staat was, op zijn eventuele nalatenschap en op de personen, die volgens de 
wet als bloed-of aanverwanten tot onderhoud verplicht waren. 

In 1913 kwam bovendien de ziektewet van Talma tot stand, waardoor de ar
beiders tijdens hun ziekte recht kregen op een sociale uitkering en zij niet di
rect afhankelijk werden van de steun, die hen eventueel werd toegekend141. 
Ook deze wet betekende zeker een kentering in de sociale denkbeelden. Ziekte 
mocht geen reden meer zijn om iemand te verlagen tot behoeftige. 

Wij zagen reeds, dat kort na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en de 
afkondiging van de mobilisatie het aantal aanvragen om steun sterk opliep. 
Om te voorkomen, dat vele mensen door de benarde omstandigheden in nood 
zouden komen te verkeren, werden overal afdelingen van het Koninklijk Natio-

1,0 Jaarverslag van de provincie Noord-Brabant 1917, hoofdstuk VIII. 
141 Wet van 5 juni 1913 S 204, tot regeling van de Arbeidersziekteverzekering. 
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naai Steuncomité opgericht. In Tilburg kwam al 6 augustus 1914 een dergelijke 
afdeling tot stand, waarna de officiële aansluiting bij het Koninklijk Nationaal 
Steuncomité op 31 augustus daaropvolgend reeds een feit werd. Het doel van 
het Koninklijk Nationaal Steuncomité en zijn afdelingen was de nijverheid en 
de land- en tuinbouw, voor zover de tijdsomstandigheden dit toelieten, op gang 
te houden en werkloosheid zoveel mogelijk te beperken, een wakend oog te 
houden op de voorraden levensmiddelen en misbruiken bij de handel te voor
komen en vervolgens om de nood te lenigen door directe ondersteuning. Het 
Koninklijk Nationaal Steuncomité zag zich in deze slechts een aanvullende 
taak toebedacht, als de plaatselijke afdelingen het niet meer konden opbren
gen142. Het Koninklijk Nationaal Steuncomité werkte samen met de Konink
lijke Nationale Vereniging tot Steun aan Miliciens, de Regeringscommissie in
zake Middenstandscredict en de Vereniging van Nederlandsche Arbeidsbeur
zen. Behalve met het verlenen van directe steun, al of niet op aanvraag van de 
Koninklijke Nationale Vereniging tot Steun aan Miliciens, hield het Koninklijk 
Nationaal Steuncomité zich bezig met het verwerken van allerlei persoonlijke 
gegevens over de in dienst zijnde militairen, die het van de regering kreeg. De 
resultaten hiervan werden onder andere verstrekt aan de Regeringscommissie 
inzake Middenstandscrediet. Deze commissie verleende steun meestal in de 
vorm van een voorschot aan alle neringdoenden en bedrijfshoofden, die voor 
hulp in aanmerking kwamen. Wanneer het echter een niet levensvatbare zaak 
betrof of de slechte gang van zaken niet te wijten was aan de mobilisatie, werd 
van steunverlening afgezien. Aan de Vereniging van Nederlandsche Arbeids
beurzen werden gegevens verstrekt, die nodig waren om de gedemobiliseerde 
werkzoekende loontrekkenden te doen inschrijven bij de arbeidsbeurzen. Men 
zou door samenwerking proberen de gedemobiliseerden of met groot verlof ge
zondenen zo vlug mogelijk aan werk te helpen. Mocht een geldelijke onder
steuning voor het aanschaffen van werkkleding of uitrusting nodig zijn, dan 
zou de Nationale Vereniging tot Steun aan Miliciens die kosten op zich nemen, 
terwijl het Koninklijk Nationaal Steuncomité de helft daarvan zou vergoe
den"». 

Op de eerste vergadering van de Tilburgse afdeling werd P.F. Bergmans, 
reeds wethouder, president van het Burgerlijk Armbestuur en voorzitter van de 
Bijzondere Raad van de H.Vincentius van Paulo, tot voorzitter gekozen. Ver
der werden als bestuursleden gekozen J.C. Ackermans, E.N.R. van Roesel, J. 
Jansen, A. Loyens, P.W. Maas en mr. J. van de Mortel De burgemeester werd 
erevoorzitter144. Aan de vertegenwoordigers van de verschillende godsdiensten 
en maatschappelijke beschouwingen werden uitnodigingen verzonden om in 

142 Archief Koninklijk Nationaal Steuncomité, afdeling Tilburg, II en III. 
143 Leidraad voor de besturen van het Koninklijk Nationaal Steuncomité. 
Handleiding vastgesteld door het hoofdbestuur der Koninklijke Nationale Vereniging 
tot Steun aan Miliciens voor de provinciale comité's, afdelingsbesturen en de plaat
selijke vertegenwoordigers. 
144 Notulen vergadering van het Koninklijk Nationaal Steuncomité, afdeling Til
burg, 6 augustus 1914. 
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het comité zitting te nemen. Naast de gemeenteraadsleden namen zitting verte
genwoordigers van de Rooms Katholieke Kerk, meestal leden van de Vincen-
tiusverenigingen, van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde 
Kerk. Verder nam de heer B. Polak zitting namens het Nederlandsch Israëli
tisch Kerkgenootschap, J. van Rijzewijk namens de Rooms Katholieke Gilden
bond en W. de Vroom namens de Tilburgsche Bestuurdersbond145. Wat be
treft dit laatste lid verzocht de Tilburgsche Bestuurdersbond aan het steunco
mité om het bedrag, dat de bond aan deze socialistische afgevaardigde moest 
geven wegens verlet op zijn werk, te vergoeden. Het bestuur van het steunco
mité kende de gevraagde ƒ 2,— toe, aangezien men van mening was, dat de 
kas van de Tilburgsche Bestuurdersbond inderdaad moeilijk dit bedrag kon 
lijden148. 

Over de samenstelling en de werkwijze van het Tilburgse afdelingscomité 
ontstonden al spoedig na de oprichting grote moeilijkheden. De bestuurders 
van 25 Rooms Katholieke sociale verenigingen in Tilburg, zoals werkliedenor
ganisaties, de verhuurdersbond, het kruisverbond, enzovoorts, klaagden erover, 
dat geen mensen uit hun midden in het comité waren opgenomen147. In andere 
steden waren zelfs meerdere socialistische leden in het steuncomité opgenomen, 
zo voerden zij aan. Zij waren erover ontstemd, dat de voorzitter en ondervoor
zitter aan allerlei instellingen van weldadigheid waren verbonden, zodat de ge
geven bijstand een vorm van liefdadigheid en armenzorg leek, hetgeen geheel 
strijdig was met de bedoeling van de regering en het hoofdbestuur van het Ko
ninklijk Nationaal Steuncomité. Men verzocht om enige leden van de Rooms 
Katholieke georganiseerden in Tilburg aan het comité toe te voegen. Verder 
vroeg men de ondersteuning te doen geschieden door bemiddeling van de be
sturen der organisaties. Het dagelijks bestuur van het Crisiscomité 1914, voort
gekomen uit de Rooms Katholieke Arbeidersbeweging te Tilburg met als voor
zitter J. van Rijzewijk, die reeds lid van het comité was, sloot zich bij de me
ning van de Rooms Katholieke sociale verenigingen aan. Het bestuur van het 
Tilburgse afdelingscomité wees deze verzoeken van de hand, aangezien het 
zich op het standpunt stelde, dat geen verschil mocht worden gemaakt tussen 
standen, godsdiensten en ook niet tussen georganiseerden en ongeorganiseer
den. 

De Tilburgse afdeling handelde hierbij tegen de instructies van het hoofdbe
stuur van het Koninklijk Nationaal Steuncomité. Aanbevolen was in de afde-
lingscomité's vertegenwoordigers van de werkliedenbonden en vakverenigingen 
op te nemen. Deze zouden kunnen zorgen voor de inschrijving en behulpzaam 
kunnen zijn bij de vaststelling der steunbedragen en bij de contrôle. Door mid
del van deze organisaties zouden ook de uitbetalingen moeten geschieden148. 
Na hierop attent te zijn gemaakt door de werkliedenverenigingen, zond de al
gemeen secretaris van het hoofdbestuur, H.A. van IJsselsteijn, die tevens direc-

145 Archief Koninklijk Nationaal Steuncomité, afdeling Tilburg, II. 
148 Archief Koninklijk Nationaal Steuncomité, afdeling Tilburg, III. 
147 Archief Koninklijk Nationaal Steuncomité, afdeling Tilburg, II. 
148 Archief Koninklijk Nationaal Steuncomité, afdeling Tilburg, II. 

93 



teur-generaal van de Arbeid was, een van zijn inspecteurs, С. Foppele, naar 
Tilburg voor inlichtingen betreffende de samenstelling en de werkwijze van de 
Tilburgse afdeling. Al spoedig bereikte het Tilburgse comité een brief van het 
hoofdbestuur, waarin op de samenstelling en werkwijze ernstig aanmerking 
werd gemaakt. Voor een juiste werkwijze van het comité vond het hoofdbe
stuur goede relaties met de werknemersorganisaties nodig. Wilde het Tilburgse 
afdelingscomité kunnen rekenen op de medewerking en steun van het hoofdbe
stuur, dan moest een reorganisatie in de samenstelling tot stand komen door 
het Tilburgse afdelingscomité op een analoge wijze samen te stellen als het Ko
ninklijk Nationaal Steuncomité was gedaan door Hare Majesteit de Koningin. 
De Tilburgse afdeling verweerde zich door aan te voeren, dat het hoofdbestuur 
niet bevoegd was kritiek uit te oefenen op een plaatselijk comité. De heer C. 
Foppele was slechts een warm pleitbezorger der werkliedenorganisaties en 
hield er geen rekening mee, dat de twee belangrijkste arbeidersorganisaties 
reeds waren vertegenwoordigd in het comité. Bovendien waren in Tilburg, zo 
voerde men aan, bijzonder weinig arbeiders georganiseerd en kon men dus 
geen enkel verschil maken tussen georganiseerden en ongeorganiseerden. Men 
gaf geen steun aan verenigingen, maar aan individuen14*. 

Ondertussen bleven de arbeidersorganisaties aandringen op een ruimere ver
tegenwoordiging, zodat minister M.W.F. Treub in november 1914 de burge
meester van Tilburg uitnodigde om de moeilijkheden op zijn departement te 
komen bespreken. Hoewel ook de minister een verandering in de samenstelling 
dringend gewenst achtte, kwam deze niet tot stand. Men vond in Tilburg deze 
bemoeiing van bovenaf ongehoord. Aangezien de Tilburgse fabrikanten be
loofd hadden de werklieden ook in slappe tijden, als het maar enigszins kon, in 
dienst te houden, had de Tilburgse gemeenteraad besloten de onkosten van het 
Tilburgse steuncomité, die naar verwachting niet hoog zouden zijn, door subsi
dies te vereffenen. Ofschoon ook in de raadsvergadering door J. van Rijzewijk 
was geklaagd over het feit, dat gezien de samenstelling van het comité de bij
stand veel leek op liefdadigheid, had de meerderheid toch besloten het comité 
niet uit te breiden met meer vertegenwoordigers uit de arbeiderskringen en de 
door wethouder P.F. Bergmans voorgestelde wijze van subsidiëring goed te 
keuren160. De aanstelling van mensen, die dikwijls jarenlange ervaring hadden 
in de armenzorg, vond men niet discriminerend en was geheel in overeenstem
ming met een artikel in het orgaan van de Rooms Katholieke Werkliedenorga
nisaties, waarin beweerd werd, dat het een miskenning van de grote sociale be
tekenis der goede armenzorg was, wanneer men het vernederend vond gehol
pen te worden door de steuncommissies151. Een hoofdartikel van mr. H.P. 
Smissaert in het Tijdschrift voor Armenzorg was van dezelfde strekking152. 
Het bestuur en ook de meeste leden van de Tilburgse afdeling waren echter be-

u' Archief Koninklijk Nationaal Steuncomité, afdeling Tilburg, II. 
150 Bijlagen handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 13 augustus 1914 193. 
Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 14 augustus 1914. 
151 Het Katholiek Volk, 18 september 1914. 
152 Tijdschrift voor Armenzorg, 22 augustus 1914. 
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reíd zich terug te trekken en plaats te maken voor andere personen, maar op 
verzoek van de burgemeester bleven zij aan. In januari 1915 was het immers 
wel duidelijk, dat in Tilburg gezien de bloei van de textielindustrie eerder een 
tekort dan een overschot aan werkkrachten bestond. Men liet daarom het 
hoofdbestuur weten voorlopig geen hulp nodig te hebben. In de samenstelling 
van het afdelingscomité zouden geen veranderingen tot stand worden gebracht. 
Mocht de toestand zich ten ongunste keren, dan kon men later eventueel nog 
wijzigingen aanbrengen. Ondertussen had men elders inlichtingen gevraagd en 
daarbij was gebleken, dat in een stad als Leiden ook geen vertegenwoordigers 
van vakorganisaties waren opgenomen. Dit feit had daar echter nooit tot moei
lijkheden geleid. In Almelo bestond het comité eveneens voornamelijk uit men
sen afkomstig uit de verschillende weldadigheidsinstellingen. In Nijmegen wa
ren aanvankelijk totaal geen vertegenwoordigers van werklieden opgenomen, 
hoewel er later drie aan het comité waren toegevoegd. Het feit, dat men zich 
daar om steun tot de armenraad moest wenden en de hulp verleend werd in de 
vorm van bonnen, die later door de winkeliers bij het comité verzilverd konden 
worden, werkte heel wat meer discriminerend dan de eenzijdige samenstelling 
van het Tilburgse comité153. Wij mogen wel constateren, dat de arbeidersorga
nisaties, die, zoals reeds werd geconstateerd, in Tilburg niet zoveel leden had
den, zichzelf een meer vooraanstaande positie wilden verschaffen en daardoor 
eerder het belang van zichzelf op het oog hadden dan dat van de arbeiders. 

Voor de realisatie van de ondersteuning werd Tilburg verdeeld in elf afdelin
gen, gedeeltelijk samenvallend met de verschillende Rooms Katholieke pa
rochies, terwijl ook de Nederlands Hervormden, de Gereformeerden en de Is
raëlieten ieder een afdeling vormden154. Een subcommissie van twee personen 
onderzocht in iedere afdeling de binnengekomen steunaanvragen en gaf de 
aanvragen en de resultaten van het onderzoek door aan het bestuur van de af
deling Tilburg155. Elke week hielden de subcommissies op woensdag of don
derdag een uur zitting om eventuele aanvragen in ontvangst te nemen. De vrij
dag van de daaropvolgende week konden de aanvragers dan bij de secretaris 
van het Tilburgse comité, die tussen 9.00 en 10.00 uur zitting hield op het bu
reau van de Burgerlijke Stand, vernemen, of zij voor hulp in aanmerking kwa
men15 '. De uitkeringen werden grotendeels in geld verstrekt. Als norm werd 
vastgesteld ƒ 1,50 per week voor een alleenstaande en ƒ 2,50 voor een gezin, 
verhoogd met ƒ 0,20 voor elk kind beneden veertien jaar. Het steunbedrag 
werd verminderd met het bedrag, dat de eigen inkomsten per week boven de 
ƒ 6,— uitgingen. De uitbetaling geschiedde door de penningmeester ten stad-
huize of eventueel in de gebouwen, waar de subcommissies zitting hielden157. 

] i s Archief Koninklijk Nationaal Steuncomité, afdeling Tilburg, II, III en XIX. 
IM Jaarverslag Koninklijk Nationaal Steuncomité, afdeling Tilburg, 1914. 
iss Notulen vergadering van het Koninklijk Nationaal Steuncomité, afdeling Til
burg, 8 augustus 1914. 
n« Notulen vergaderingen van het Koninklijk Nationaal Steuncomité, afdeling Til
burg, 8 augustus 1914 en 10 augustus 1914. 
1,7 Notulen vergadering van het Koninklijk Nationaal Steuncomité, afdeling Til
burg, 14 augustus 1914. 
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Vergeleken met andere steden waren de bedragen in Tilburg niet hoog te noe
men. In Dordrecht bijvoorbeeld keerde men f 3,— voor een alleenstaande uit, 
ƒ 4,— voor een gezin en per kind / 0,25 extra tot een maximum van vier kinde
ren. In Rotterdam gold een zelfde regeling. In Enschede waren de uitkeringen 
voor een gezin ƒ 2,50, voor een weduwnaar ƒ 1,75, voor een weduwe ƒ 1,50, 
voor inwonende kinderen beneden dertien jaar ƒ 0,60, voor kinderen van der
tien tot zeventien jaar ƒ 1,20 en ook voor inwonende kinderen ouder dan ze
ventien jaar ƒ 1,20 per week. In Maastricht werd aanvankelijk slechts gesteund 
in de vorm van brood en andere levensmiddelen. Ook warme maaltijden wer
den daar verstrekt158. 

Tot 1 april 1915 werd door het Tilburgse steuncomité ƒ 3287,90 uitgegeven. 
Door de gemeente was ƒ 2608,80 bijgedragen, terwijl aan particuliere giften 
ƒ 679,10 was ontvangen. Hierbij was bijvoorbeeld de opbrengst van twee voet
balwedstrijden, die Willem II tegen het militaire elftal speelde op 7 en 14 sep
tember 1914 en die respectievelijk ƒ 82,10 en ƒ 25,40 opbrachten159. Na maart 
1915 werd in Tilburg nog maar één persoon ondersteund door het steuncomité. 
Alle andere personen konden spoedig aan werk worden geholpen. In de eerste 
week van dat jaar werd aan 24 personen steun uitgekeerd tot een bedrag van 
ƒ 79,25. Geleidelijk werd dat minder tot vanaf 27 maart slechts een persoon 
werd ondersteund met ƒ 2,— per week. Een overzicht van deze uitkeringen is 
te vinden in bijlage 23. De totale uitgaven in 1915 bedroegen ƒ 585,095, waar
van f 578,09s door de gemeentekas werd gedragen, terwijl ƒ 7,— uit particu
liere giften afkomstig was160. 

Voor wat betreft de andere doelstellingen zoals de zorg voor nijverheid, 
land- en tuinbouw en de levensmiddelenvoorziening, hoefde de Tilburgse afde
ling zich aanvankelijk niet druk te maken, aangezien zich hier geen problemen 
voordeden. Gezien de weinige aanvragen om steun bestonden de werkzaamhe
den van het comité in 1915 en 1916 grotendeels uit het samenstellen van rap
porten betreffende militairen, die aan de minister van Oorlog om vrijstelling 
van of verlof uit militaire dienst hadden gevraagd. Deze rapporten bereikten 
de minister steeds door bemiddeling van het hoofdbestuur181. Voor het overi
ge hield het comité zich met allerlei al of niet belangrijke zaken bezig. Het 
deelde kisten met kleren uit, die als geschenk waren ontvangen uit Nederlands 
Oost-Indië en Noord-Amerika. Het onderzocht of er misschien Duitse gezin
nen waren, die gesteund moesten worden, aangezien de Duitse gezant had ge
klaagd over de slechte hulp aan Duitse gezinnen. In Tilburg woonden echter 
geen hulpbehoevende Duitsers. Op een verzoek om propaganda te maken voor 
het eten van mosselen en zo de vissers en venters aan het werk te houden, ging 
de Tilburgse afdeling niet in, omdat er in deze stad geen werkloze vishande
laren waren1·2. 

«e Archief Koninklijk Nationaal Steuncomité, afdeling Tilburg, XIX. 
i n Archief Koninklijk Nationaal Steuncomité, afdeling Tilburg, III. 
ιβο Jaarverslag Koninklijk Nationaal Steuncomité, afdeling Tilburg, 1915. 
ш Jaarverslagen Koninklijk Nationaal Steuncomité, afdeling Tilburg, 1915 en 1916. 
182 Archief Koninklijk Nationaal Steuncomité, afdeling Tilburg, III. 
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Het comité bemiddelde eveneens bij de kolenvoorziening. In september 1915 
vroeg het hoofdbestuur, of de Tilburgse afdeling kolen wilde bestellen, aange
zien het hoofdbestuur zich door deel te nemen in de Onderlinge Steenkolenre-
serve Maatschappij verzekerd had van een aanzienlijke hoeveelheid brandstof
fen uit België. Daar men prijsstijgingen verwachtte, zouden allen, die van stij
gingen veel nadeel ondervonden, van deze kolenvoorziening mogen profiteren. 
Het Tilburgse afdelingscomité bestelde toen 78.000 hl anthracietkolen en 
13.000 hl eierbriketten, respectievelijk 600 en 100 spoorwegwagons van 130 hl. 
Men zou ƒ 0,15 per hl mogen vragen boven de prijs, die aan het hoofdbestuur 
betaald moest worden. Al spoedig ontstonden moeilijkheden, omdat men in 
Tilburg alleen anthraciet nummer drie wenste te ontvangen, daar de Belgische 
anthraciet nummer twee niet geschikt was voor de plattebuiskachels, die de 
meeste minvermogenden bezaten. Gewoonlijk stookte men deze kachels met 
vette of magere nootjes, die nu niet te krijgen waren. Ofschoon 400 wagons 
anthraciet nummer drie werden toegewezen, was de levering aanvankelijk on
zeker vanwege de oorlogsomstandigheden in België. Vanaf november echter 
kwamen geregeld wagons aan. Door het vele overladen in België waren de ko
len kleiner geworden en kon ook anthraciet nummer twee gebruikt worden. 
Deze waren echter ƒ 1,60 per ton duurder en bestonden voor 25 procent uit 
gruis tegen 10 procent normaal. Gezien de hoge prijs, het vele gruis en de zach
te winter bleef het Tilburgse comité met een flinke hoeveelheid zitten en kreeg 
toen van het hoofdbestuur verlof de overgebleven hoeveelheid kolen gewoon te 
verkopen, zodat een financiële strop voorkomen kon worden1*3. 

Vanaf 1917 hield het comité zich eveneens bezig met het verstrekken van 
werkkleding en schoeisel aan verlofgangers. De firma D.A. Drijver en Zn. le
verde vele werkpakken en costuums voor een prijs van f 14,— tot ƒ 18,—, ter
wijl de firma J. van Arendonk schoenen leverde voor ongeveer f 6,50 per paar. 
In totaal werd in 1917 voor 167 verlofgangers gezorgd tot een bedrag van 
ƒ 3759,25, hetwelk door het hoofdbestuur van de Nationale Vereniging tot 
Steun aan Miliciens gedeeltelijk gerestitueerd werd164. In 1918 bereikten het 
comité 1549 aanvragen tot steun, voornamelijk van gedemobiliseerde militai
ren, waarvan er 889 werden toegewezen tot een bedrag van ƒ 4598,24 ш . 

Het steuncomité hield zich, zoals reeds werd opgemerkt, ook bezig met ar
beidsbemiddeling. Reeds in 1914 stuurde het Tilburgse comité een brief naar 
de overste van het Mill-Hillcollege, waarin werd aangedrongen bij de bouw 
van het college Tilburgse arbeiders aan te trekken en niet, zoals het geval was, 
mensen van buiten de stad het werk te laten uitvoeren166. Men bemiddelde te
vens bij militaire opdrachten, zoals het laten stoppen van grote partijen wollen 
sokken voor / 0,05 per paar met bijlevering van wol. In opdracht van het mi
nisterie van Oorlog liet het comité allerlei textielwaren vervaardigen, zoals 

1,3 Archief Koninklijk Nationaal Steuncomité, afdeling Tilburg, IV. 
1M Archief Koninklijk Nationaal Steuncomité, afdeling Tilburg, V. 
Jaarverslag Koninklijk Nationaal Steuncomité, afdeling Tilburg, 1917. 
«M Jaarverslag Koninklijk Nationaal Steuncomité, afdeling Tilburg, 1918. 
» · Archief Koninklijk Nationaal Steuncomité, afdeling Tilburg, ΠΙ. 
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wollen sokken voor / 0,40 per paar, linnen of katoenen hemden voor ƒ 0,80, 
tricot onderbroeken voor ƒ 0,90 en wollen borstrokken voor / 1,50. De firma 
Hubert Meelis had reeds eerder aangeboden om hemden voor ƒ 0,80 te leve
ren, aangezien veel meisjes, die voor de oorlog paraplu's vervaardigden, werk
loos waren en nu hemden konden maken1*7. Aanvankelijk bestond er evenwel 
onder de kleermakers en naaisters in Tilburg weinig werkloosheid. In 1916 
werden zelfs nog naaisters gevraagd188. In 1917 echter heerste er in het 
noordelijk deel van de stad onder de kleermakers en naaisters werkloosheid in 
tegenstelling met het zuidelijk stadsdeel. Daarom was men gaarne bereid mili
taire kleren te maken. Het confectieloon bedroeg voor korte jassen der infante
rie ƒ 2,35, voor veld jassen der cavalerie / 1,95, voor overjassen van de bereden 
militairen ƒ 2,20 en voor overjassen der niet bereden militairen ƒ 2,10, voor 
pantalons ƒ 0,95, voor rijbroeken ƒ 1,60 en voor mantels ƒ 0,65 le9. 

Een groot aantal werklozen werd aan het werk gezet met het graven van het 
in aanleg zijnde Wilhelminakanaal. Ruim 150 man had men hier aan werk 
kunnen helpen. Men werkte in ploegen van 18 man en voor het uitgraven van 
1 m3 zand werd ƒ 0,21 betaald. Zo werden naargelang de ploeg uurlonen be
haald van /0 ,16 tot / 0,21. Van de zijde van het hoofdbestuur was er bij de 
plaatselijke afdelingen op aangedrongen de mensen niet nodeloos te steunen, 
maar te laten werken. In geen geval mocht het echter onnozel werk zijn, maar 
arbeid, die bij de mensen paste. Bij het graven van het Wilhelminakanaal bleek 
men echter deze raad te zijn vergeten en zo kon men al gravende aantreffen 
kleermakers, een gasfitter en zelfs een pianostemmer. Steeds werden er ook 
mensen weggezonden als ongeschikt voor het werk, maar telkens weer zond 
het steuncomité al of niet geschikten met een aanbevelingsbrief naar de betref
fende ingenieur van Rijkswaterstaat. In januari 1915 echter werd een aantal 
mensen ontslagen niet wegens lichamelijke ongeschiktheid, maar wegens beledi
ging van superieuren. Uit een rapport van de politie bleek, dat men het recht
vaardig loon had achtergehouden, toen men nogal veel grond had verplaatst. 
Het motief, dat de directie voor deze vreemde handelwijze opgaf, hield in, dat 
men wat in reserve wilde houden om bij lastig te ontgraven gedeelten wat meer 
dan het verdiende te kunnen uitkeren. De arbeiders echter, die het hier niet 
mee eens waren, kregen hun achterstallig loon en werden direct ontslagen170. 

Een circulaire van de Nederlandsche Bond voor Werkverschaffing beval het 
vervaardigen van papieren dekens aan. Uitgebreid ging de circulaire, die on
dertekend was door mensen als mr. J.A. de Jonge uit Scheveningen, dr. P.A. 
Klap uit Amsterdam, prof. mr. E.M. Meyers uit Leiden, mr. F. van der Tuuk 
uit Groningen, Th. van Weideren Rengers uit Oenkerk, R. van Zinderen Bak
ker uit Naarden, mr. D. Hudig uit Santpoort en anderen, in op de methode hoe 
men de oude kranten moest knippen en vouwen171. Voor zover is na te gaan 

1,7 Archief Koninklijk Nationaal Steuncomité, afdeling Tilburg, III en XIII. 
168 Tilburgsche Courant, 29 maart 1916. 
1 · · Archief Koninklijk Nationaal Steuncomité, afdeling Tilburg, ХГ . 
1 7 0 Archief Koninklijk Nationaal Steuncomité, afdeling Tilburg, XIII en XV. 
171 Archief Koninklijk Nationaal Steuncomité, afdeling Tilburg, XIII. 
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heeft het Tilburgse comité zich niet beziggehouden met dergelijke zaken, die 
gezien de ernst en uitvoerigheid, waarmee ze gebracht werden, vrij onnozel 
aandoen. Moeilijk na te gaan is het, of het comité een advies van de Commis
saris der Koningin in Noord-Brabant heeft opgevolgd172. In een brief van ja
nuari 1915 wees deze functionaris ondanks de Nederlandse neutraliteit op het 
feit, dat vroeger veel mensen in Duitsland werkten. Hel zou daarom aanbeve
ling verdienen werklozen aan te sporen in Duitsland te gaan werken, aangezien 
de Nederlandse arbeidsbeurs te Oberhausen over tal van vacatures beschikte. 
Mochten eventueel mensen, die naar Duitsland vertrokken waren, gesteund 
moeten worden, dan kon de voordelige koers van de mark als een voordeeltje 
beschouwd worden. Overigens was dit geen persoonlijk initiatief van de Com
missaris van de Koningin in Noord-Brabant, want het idee was afkomstig van 
de directeur der Centrale Arbeidsbeurs te 's-Gravenhage173. Over het alge
meen waren er in Tilburg weinig werklozen, uitgezonderd enkele kleermakers, 
schoenmakers en bouwvakkers, die bij het graven van het Wilhelminakanaal te 
werk werden gesteld. 

Op 2 mei 1918 werd in Tilburg een plaatselijke afdeling van de Koninklijke 
Nationale Vereniging tot Steun aan Miliciens opgericht. Gezien de grootte van 
Tilburg was een zelfstandige afdeling gerechtvaardigd. Tot dan toe had Tilburg 
behoord tot de afdeling Breda. Het bestuur was grotendeels hetzelfde als dat 
van de plaatselijke afdeling van het Koninklijk Nationaal Steuncomité. De na
tionale vereniging was reeds in 1904 opgericht om steun te geven aan afge-
zwaaiden in de vorm van kleding, schoeisel, gereedschap en eventuele steun bij 
werkloosheid ongeacht oorlogs- of vredestijd. Dit in tegenstelling met het Ko
ninklijk Nationaal Steuncomité, dat vooral met het oog op de oorlog was opge
richt om hulp te bieden aan gemobiliseerden en hun familieleden. De vereni
ging putte vooral uit particuliere giften, waarin Hare Majesteit de Koningin 
was voorgegaan met een bedrag van ƒ 25.000,—. Bovendien ontving de vereni
ging hulp van het Koninklijk Nationaal Steuncomité. Ook de leden van de Til
burgse afdeling zouden bij familieleden en vrienden proberen om geld in te za
melen voor het goede doel. De burgemeesters van de omliggende plaatsen wer
den verwittigd van de oprichting der Tilburgse afdeling en hen werd verzocht 
als correspondenten op te treden. De meeste burgemeesters zegden dit toe be
halve die van Diessen, welke de taak overliet aan het hoofd van de lagere 
school174. Men besloot om aan Burgemeester en Wethouders richtlijnen te 
vragen voor de bedragen, die aan werkloze gedemobiliseerden moesten worden 
uitgekeerd17*. Zo kwam men bijvoorbeeld voor een alleenstaande tot een be-

178 Rondschrijven van de Commissaris der Koningin in Noord-Brabant, 16 januari 
1915, A nr.l, 3e afdeling. 
175 Rondschrijven directeur der Centrale Arbeidsbeurs te 's-Gravenhage, 12 januari 
1915, nummer 1582. 
174 Archief Koninklijke Nationale Vereniging tot Steun aan Miliciens, afdeling 
Tilburg. 
175 Notulen vergadering Koninklijke Nationale Vereniging tot Steun aan Miliciens, 
afdeling Tilburg, 21 november 1918. 
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drag van ƒ 10,— per week gedurende de eerste veertien dagen en f 9,— per 
week voor de daaropvolgende veertien dagen. Daarna werd de uitkering met 
een derde deel verminderd179. 

In 1918 bereikten de Tilburgse afdeling der vereniging 2433 aanvragen om 
steun. Er werd een bedrag van ƒ 70.125,— uitgekeerd177. Op verzoek van de 
burgemeester werd door en uit de Tilburgse afdeling een demobilisatiecommis
sie opgericht, die in de periode van 10 tot en met 31 december 1918 reeds 
/ 1.001,32 uitgaf aan steun, welk bedrag op ƒ 38,87 na vergoed werd door het 
Koninklijk Nationaal Steuncomité178. In 1919 werd ook nog een duurtecom-
missie in het leven geroepen, die tot doel had onredelijke prijsverhogingen te 
voorkomen door eigen aankopen en het publiceren van de namen der leveran
ciers, die te hoge prijzen berekenden. Zo werd op allerlei wijzen geprobeerd de 
moeilijkheden, die door de oorlog en mobilisatie veroorzaakt werden, op te 
vangen. Men is daar in Tilburg vrij goed in geslaagd. 

IV. DE BIJZONDERE INSTELLINGEN VAN WELDADIGHEID 

In Tilburg waren op het gebied van de armenzorg ook verschillende kerkelijke 
organisaties werkzaam. Hoewel deze instellingen volgens de wet het grootste 
deel van de behoeftigen hadden moeten opvangen, zodat het Burgerlijk Arm
bestuur slechts een aanvullende taak zou hebben gehad, was in Tilburg juist 
het omgekeerde het geval. Nu was dit blijkbaar niet alleen in Tilburg zo, want 
bij de behandeling van de voorstellen voor een nieuwe armenwet in 1912 ver
klaarde Abraham Kuyper in de Tweede Kamer, dat er aan de werkzaamheid 
der Protestantse Kerken op het gebied der armenzorg nogal wat ontbroken had. 
Terwijl zij de beschikking hadden, zo verklaarde hij, over ruimere fondsen dan 
de algemene armbesturen, de publieke opinie op hun hand was en de giften en 
legaten binnenstroomden, hadden zij de armenzorg verlaagd tot een bureaucra
tische bezigheid, die erop neer kwam / 0,50 per week te geven17·. Direct moet 
opgemerkt worden, dat in Tilburg de middelen der kerkelijke instellingen vol
komen ontoereikend waren, hoewel velen deden wat zij konden om de nood 
van de armen te lenigen180. Meestal was men geneigd vele armen met een 
kleine aalmoes te bedenken zonder dat men iemand afdoende kon helpen. 
Daarom waren ook de uitkeringen niet hoog en bedroegen meestal ƒ 0,50 tot 
ƒ 0,60 per week, hoewel een enkele keer wat meer werd gegeven, doch de 

178 Notulen vergadering Koninklijke Nationale Vereniging tot Steun aan Miliciens, 
afdeling Tilburg, 6 december 1918. 
177 Notulen vergadering Koninklijke Nationale Vereniging tot Steun aan Miliciens, 
afdeling Tilburg, 21 november 1918. 
Jaarverslag Koninklijke Nationale Vereniging tot Steun aan Miliciens, afdeling 
Tilburg, 1918. 
178 Archief Koninklijk Nationaal Steuncomité, afdeling Tilburg, ХХШ. 
^ ' H. Goeman Borgesius. De nieuwe armenwet. Sneek 1912, blz. 4. (Hierbij haalt 
hij de handelingen van de Tweede Kamer der Staten Generaal aan, zittingsperiode 
1911-1912). 
•e» Gemeenteverslagen Tilburg 1854, 1874 en 1885, hoofdstuk X. 
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grens van ƒ 1,25 werd niet overschreden1". Toch waren de aanmerkingen van 
Abraham Kuyper ook wel op Tilburg enigszins van toepassing. Want, zoals 
reeds werd opgemerkt, ontbrak er veel aan de samenwerking met de overheids
instellingen. Een overkoepelend orgaan zoals een armenraad, waarin alle in
stellingen waren vertegenwoordigd om een goede samenwerking te bewerkstel
ligen, was voor de kerkelijke instellingen uit den boze, aangezien zij elke aan
tasting, hoe gering ook, van hun onafhankelijkheid verafschuwden. Men maak
te zelfs geen gebruik van de gratis inlichtingen, die het Burgerlijk Armbestuur 
verstrekte"2. Kwaadwilligen maakten hiervan dan ook misbruik door bij 
meerdere instellingen om steun aan te kloppen. De kerkelijke instellingen gaven 
alleen die inlichtingen door, waartoe zij wettelijk verplicht waren. Dit hield in, 
dat zij elk jaar een algemeen overzicht moesten indienen van het aantal onder
steunden en van de ontvangsten en uitgaven. Over vele zaken werd niets geno
teerd en zo er al bescheiden waren, dan werden zij na enige tijd meestal vernie
tigd. Het is daarom moeilijk een goed overzicht te krijgen van de werkzaamhe
den der kerkelijke instellingen, omdat er veel ontbreekt en de overgebleven ge
gevens niet altijd de juiste gang van zaken weergeven. 

Gedurende korte tijd in de vorige eeuw waren in Tilburg Rooms Katholieke 
diaconieën werkzaam. Toen echter de armenwet van 1854 in werking trad en 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van mening waren, dat zij als instel
lingen van weldadigheid verplicht waren jaarlijks een opgave te doen van het 
aantal bedeelden en de stand der financiën, werden zij 27 december 1856 op
geheven. In brieven aan het gemeentebestuur gaven de pastoors van de paro
chies Heike en Goirke, J. van Schijndel en W. van de Ven, van hun besluit 
blijk183. Men was principieel tegen het verstrekken van gegevens aan de over
heid, terwijl de opkomst van de Vincentiusvereniging het bestaan van de 
Rooms Katholieke diaconieën minder noodzakelijk maakte. In de weinige ja
ren van hun bestaan hadden de Rooms Katholieke diaconieën zich beziggehou
den met het steunen van huiszittende armen, het verlenen van subsidie aan ver
schillende gestichten en het geven van bijdragen voor het onderwijs van de 
Fraters van Tilburg en de Zusters van Liefde aan arme kinderen. Naast deze 
diaconieën, die van zuiver parochiële aard waren, ontstonden de conferenties 
van de H.Vincentius van Paulo. In theorie stonden deze conferenties los van de 
parochies, maar de practijk was anders. De Vincentiusvereniging was in 1833 te 
Parijs ontstaan. Al spoedig overschreed zij de Franse grenzen en breidde zich 
het eerst uit in Algiers en de Verenigde Staten van Amerika. In 1846 deed zij 
haar intrede in ons land en begon haar activiteiten in 's-Gravenhage. Aanvan
kelijk waren het vooral jonge mannen, die lid werden van deze vereniging, 
maar toen 16 januari 1848 de eerste vergadering van de Tilburgse afdeling 

ш Bedelingsboeken van de Conferenties van de H.Vincentius van Paulo, parochies 
Heike en Goirke te Tilburg. 
1 8 8 Gemeenteverslagen Tilburg 1909 en 1910, hoofdstuk X. 
Archief Armwezen, ingekomen en uitgaande stukken, G.A.T. 
1 9 5 Gemeenteverslag Tilburg 1856, hoofdstuk X. 
Archief Armwezen, ingekomen en uitgaande stukken, G.A.T. 

101 



plaatsvond, werden alleen nog maar personen van middelbare leeftijd of oude
ren toegelaten1"4. Naast deze afdeling, die in de parochie Heike was opgericht, 
ontstond in hetzelfde jaar nog een afdeling in de parochie Goirke l e s . Toen la
ter nieuwe parochies ontstonden volgde ook de oprichting van nieuwe confe
renties van de H.Vincentius van Paulo in deze parochies. Zo werden afdelin
gen in het leven geroepen voor de parochie Heuvel in 18811 8 6, voor de pa
rochie Noordhoek in 1900187 en voor de parochie Hasselt in 19091β8, voor de 
parochie Korvel in 1911 1 8 g en voor de parochie Hoefstraat in 1915 l e 0. De con
ferentie in de parochie Heike bediende aanvankelijk ook de parochies Broek
hoven en St. Anna, evenals de conferenties in de parochies Goirke en Heuvel 
dat voor de parochies Heikant en Besterd deden1 9 1. 

Het doel van de vereniging van de H.Vincentius van Paulo was de armen te 
ondersteunen zo mogelijk met goederen, hen wekelijks te bezoeken, aan rein
heid te wennen, de kinderen tot onderwijs en de ouderen tot arbeid aan te spo
ren. Om dit alles te bereiken hielden de werkende leden elke week een verga
dering, die onder leiding stond van de president van de conferentie. Deze werd 
benoemd door de hoofdraad, hetgeen in Nederland betekende door het hoofd
bestuur in 's-Gravenhage, en benoemde dan zelf de overige bestuursleden. 
Naast het bestuur stond een magazijnmeester, die de zorg droeg voor de bin
nengekomen goederen1 9 2. Het bestuur vergaderde elke week met de werken
de leden. Men opende met het zingen van het Veni Sánete Spiritus, waarna een 
geestelijke lezing werd gehouden door een van de leden uit een werk door de 
president aan te wijzen. Vervolgens informeerde de president, of er misschien 
zieke leden waren, die bezocht dienden te worden. Eerst daarna kwam men tot 
de kern. De leden brachten verslag uit over hun bevindingen bij de huisbezoe
ken, de bonnen van onderstand werden verdeeld en de verschillende taken 
werden aan de leden opgedragen. Waren er nieuwe verzoeken om steun bin
nengekomen, dan belastte de secretaris en zo nodig enkele leden zich met het 
onderzoek, waarvan de resultaten dan in een der volgende vergaderingen wer
den besproken. Om voor steun in aanmerking te komen moest men in behoef
tige omstandigheden verkeren, terwijl men niet in staat was hierin zelf verbete-

184 Notulen vergadering van de Conferentie van de H.Vincentius van Paulo, paro
chie Heike te Tilburg, 16 januari 1848. 
185 Gemeenteverslag Tilburg 1848, hoofdstuk XII. 
1ββ Gemeenteverslag Tilburg 1881, hoofdstuk X. 
Jaarverslag van de provincie Noord-Brabant 1881, hoofdstuk VI. 
1 9 7 Gemeenteverslag Tilburg 1900, hoofdstuk X. 
Jaarverslag van de provincie Noord-Brabant 1900, hoofdstuk VIII. 
1β9 Gemeenteverslag Tilburg 1909, hoofdstuk X. 
Jaarverslag van de provincie Noord-Brabant 1909, hoofdstuk VIII. 
ш Gemeenteverslag Tilburg 1911, hoofdstuk X. 
Jaarverslag van de provincie Noord-Brabant 1911, hoofdstuk VIII. 
190 Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1916 I 165. 
Jaarverslag van de provincie Noord-Brabant 1915, hoofdstuk VIII. 
1 9 1 Gemeenteverslag Tilburg 1915, hoofdstuk X. 
1 9 2 Reglement der Vereniging van de H.Vincentius van Paulo opgesteld in maart 
1846. 's-Gravenhage 1893. 
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ring te brengen. Vervolgens moest men Rooms Katholiek zijn en zich goed ge
dragen. Werd aan deze eisen niet voldaan, dan kreeg men geen hulp. Zo kwam 
in januari 1916 de bedeling van de weduwe C. Dielemans aan de orde1 '3. Van 
de parochiegeestelijkheid was bericht ontvangen, dat zij herhaaldelijk een pro
testantse militair in haar woning ontving. Besloten werd haar mede te delen, 
dat de ondersteuning zou worden gestaakt, als zij deze militair de toegang tot 
haar huis niet zou ontzeggen. Toen in juni 1917 weer klachten binnenkwamen 
over de weduwe C. Dielemans, die de militair bleef ontvangen, werd een 
maand daarna de bedeling gestaakt194. In 1916 werd namens de Bijzondere 
Raad van de H.Vincentius van Paulo, een in 1908 opgericht overkoepelend or
gaan van alle afdelingen in Tilburg196, een onderzoek ingesteld naar de dag
bladen, die eventueel door de ondersteunden werden gelezen. Het lezen van 
bladen als De Courant en Het Volk werd verboden op straffe van intrekking 
der ondersteuning196. Tot slot van iedere vergadering werd een collecte onder 
de leden gehouden, waaraan ieder naar vermogen moest bijdragen. In de paro
chie Heike brachten deze collecten gemiddeld ongeveer ƒ 8,— per week op. In 
de loop der jaren werd dit bedrag wat hoger en omstreeks 1910 was de op
brengst / 12,— tot / 15,— per week. Het kassaldo bedroeg meestal enkele 
honderden guldens197. Behalve de wekelijkse vergaderingen werd ook ieder 
jaar een algemene ledenvergadering gehouden, waar eveneens de ereleden aan
wezig waren. Deze ereleden namen geen deel aan de werkzaamheden zoals 
huisbezoeken, maar in plaats daarvan waren zij verplicht ieder jaar een flinke 
gift te doen. Verder waren op deze vergadering de pastoors en andere genodig
den aanwezig. Tijdens de vergadering werd een lijst voorgelezen van de inge
komen en uitgedeelde goederen. Hieronder kon men van alles aantreffen zoals 
brood, rijst, aardappelen, olie, levertraan, bier, sokken, klompen, broeken, jas
sen, lakens, matrassen, dekens en verder allerlei soorten levensmiddelen en ge
bruiksartikelen199. In de kerken werd op bepaalde zondagen van het jaar een 
open-schaalcollecte gehouden voor de Vincentiusverenigingen199. Bij begrafe
nissen werden dikwijls schenkingen gedaan. In 1915 bijvoorbeeld gaf mevrouw 
Th. Bronsgeest, toen haar man was overleden, f 500,— voor de conferentie in 
de parochie Heike, terwijl zij ƒ 50,— schonk voor extra bedeling onder de ar-

1·» Notulen vergadering van de Conferentie van de H.Vincentius van Paulo, paro
chie Heike te Tilburg, 17 januari 1916. 
1,4 Notulen vergaderingen van de Conferentie van de H.Vincentius van Paulo, pa
rochie Heike te Tilburg, 25 juni 1917 en 2 juli 1917. 
105 Jaarverslag van de provincie Noord-Brabant 1908, hoofdstuk Ш. 
ιββ Notulen vergadering van de Conferentie van de H.Vincentius van Paulo, paro
chie Heike te Tilburg, 29 juni 1916. 
1 , 7 Notulen vergaderingen van de Conferentie van de H.Vincentius van Paulo, pa
rochie Heike te Tilburg. 
'•e Jaarverslagen van de Conferenties van de H.Vincentius van Paulo, parochies 
Goirke en Heike te Tilburg, 1861 en 1865. 
1 9 9 Notulen vergadering van de Conferentie van de H.Vincentius van Paulo, paro
chie Heike te Tilburg, 21 juli 1913. 
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men 2 0 0 . In 1916 schonk С. Wouters, die zelf lid van de conferentie was, 
ƒ 25,— voor extra bedeling, toen zijn zoon was overleden. In 1917 schonk C. 
Bressers ƒ 50,— bij het overlijden van zijn vrouw. Voor deze extra bedragen 
kocht men meestal voor ieder bedeeld gezin een hoeveelheid erwten, een kilo 
spek en soms ook een lap katoenen stof201. Ook ter gelegenheid van Sint Ni-
colaas en Kerstmis werden soms bedragen ontvangen voor extra bedeling. Ook 
dan besteedde men het geld voor de extra aankoop van spek, erwten en kren
tenbrood en meestal een tot twee hl kolen, terwijl soms voor de kinderen nog 
wat speelgoed werd gekocht202. Verder werden ook wollen en molton dekens 
uitgedeeld203. Legaten werden zo nu en dan eveneens ontvangen. Zo ontving 
in 1877 de Vincentiusvereniging in de parochie Heike ƒ 500,— van J.B. van 
Gemert204 en in 1901 de Vincentiusvereniging in de parochie Goirke ƒ 200,— 
van C. van Hogendorp205, welke zelfde vereniging twee jaar later ƒ 300,— 
ontving van Th. Otten200. De Vincentiusvereniging parochie Noordhoek ont
ving in 1902 ƒ 500,— van F.E. Hoosemans, die overigens ook ƒ 500,— bij tes
tament naliet aan de Grooten Arme207. Tenslotte ontvingen de Vincentiuscon-
ferenties jaarlijks ook een deel van de opbrengst der armenconcerten door de 
Nieuwe Koninklijke Harmonie. Negentig procent van de opbrengst was voor 
de Rooms Katholieke instellingen van weldadigheid. In 1865 was die opbrengst 
ƒ 401,01, in 1900 ƒ 1342,40 en in 1915 ƒ 1085,33208. In bijlage 24 is een over
zicht te vinden van de opbrengsten der armenconcerten over een aantal jaren 
in de periode 1865-1915. 

Tegen het einde van de vorige eeuw ontstonden de Elisabethverenigingen, in 
1892 in de parochie Heike, in 1897 in de parochie Heuvel en in 1900 in de pa
rochie Noordhoek209. Later volgden ook andere parochies zoals Korvel, 
St.Anna en Hoefstraat210. De verklaring van hun opkomst was het steeds gro
ter wordende aantal behoeftigen, maar ook het feit, dat vele vrouwen zich meer 

гоо Notulen vergadering van de Conferentie van de H.Vincentius van Paulo, paro
chie Heike te Tilburg, 16 augustus 1915. 
" i Notulen vergaderingen van de Conferentie van de H.Vincentius van Paulo, pa
rochie Heike te Tilburg, 24 juli 1916 en 19 maart 1917. 
202 Notulen vergaderingen van de Conferentie van de H.Vincentius van Paulo, pa
rochie Heike te Tilburg, 9 december 1913, 15 december 1913, 19 januari 1914, 21 de
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bewust werden en evenals de mannen iets voor hun behoeftige medemensen 
wilden doen. De Elisabethvereniging was een onderafdeling van de wereldlijke 
orde van de H.Franciscus, zodat bestuur en leden gekozen werden uit de vrou
wencongregatie der derde orde. Het bestuur werd door middel van een gehei
me stemming gekozen. Staakten de stemmen, dan besliste het lot2 1 1. Het doel 
was het ondersteunen van vooral vrouwelijke armen. Evenals de leden der Vin-
centiusverenigingen ging men de armen thuis bezoeken. Men verleende meest
al steun in natura. Moest om een of andere reden toch geld gegeven worden, 
dan waren de bedragen zeer klein2 1 2. Een bijzondere taak, die de Elisabeth-
verenigingen van de conferenties van de H.Vincentius van Paulo hadden 
overgenomen, was elk jaar weer het verzorgen van de kleding der eerste com
municanten. 

Het aantal personen, dat door de conferenties van de H.Vincentius van Pau
lo en de Elisabethverenigingen werd bedeeld, was vergeleken met het aantal 
ondersteunden door het Burgerlijk Armbestuur niet zo groot. In 1900 bijvoor
beeld ontvingen 342 personen hulp van de Vincentius- en Elisabethverenigin
gen. Het Burgerlijk Armbestuur daarentegen bedeelde 528 personen recht
streeks, maar daarbij kwamen bovendien nog de vele mensen, die genees-, 
heel- of verloskundige hulp ontvingen op kosten van het Burgerlijk Armbe
stuur of op andere wijze werden geholpen. Het juiste aantal is onbekend, om
dat verscheidene personen in meerdere vormen hulp ontvingen. In 1870 gaf de 
Vincentiusvereniging in de parochie Heike doorlopende bedeling aan 20 ge
zinshoofden en tijdelijke bedeling aan 39 gezinshoofden. Voor de parochie 
Goirke waren deze cijfers respectievelijk 16 en 37. In 1900 ondersteunde de 
Vincentiusconferentie in de parochie Heike 22 gezinshoofden doorlopend en 
37 tijdelijk. In de parochie Goirke waren deze cijfers respectievelijk 32 en 18 
en in de parochie Heuvel 17 en 19. Het aantal ondersteunden per con
ferentie nam in de loop der jaren niet toe, hetgeen zijn oorzaak vond in het 
feit, dat er steeds nieuwe parochies en conferenties bijkwamen. In 1915 werden 
door de conferentie van de H.Vincentius van Paulo in de parochies Heike, 
St.Anna en Broekhoven 14 gezinshoofden doorlopend en 35 tijdelijk bedeeld. 
In de parochies Goirke en Heikant waren deze cijfers respectievelijk 8 en 18, 
in de parochies Heuvel en Besterd 14 en 18, in de parochie Noordhoek 4 en 6, 
in de parochie Hasselt 2 en 12, in de parochie Korvel 18 en 7 en in de paro
chie Hoefstraat 2 en 8. De Bijzondere Raad van de H.Vincentius van Paulo be
deelde dat jaar 62 gezinshoofden voortdurend en 98 tijdelijk213. De Elisabeth
vereniging bedeelde alleen weduwen en alleenstaande vrouwen. In 1900 on
dersteunde de Elisabethvereniging in de parochie Heike doorlopend 17 gezins
hoofden en 2 alleenstaanden en tijdelijk 62 gezinshoofden en 40 alleenstaan
den. De Elisabethvereniging in de parochie Heuvel bedeelde het gehele jaar 6 
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gezinshoofden en 3 alleenstaanden en tijdelijk 50 gezinshoofden en 17 alleen
staanden. In 1915 bedeelde de Elisabethvereniging in de parochie Heike 6 ge
zinshoofden het gehele jaar en 64 tijdelijk, terwijl 9 gezinshoofden een eenma
lige uitkering kregen. Zes alleenstaanden werden tijdelijk bedeeld. In de paro
chie Noordhoek bedeelde de Elisabethvereniging 7 gezinshoofden het gehele 
jaar en 30 tijdelijk. Deze cijfers waren respectievelijk voor de parochie St.Anna 
2 en 33, voor de parochie Korvel 8 en 67, voor de parochie Goirke 4 en 37, 
voor de parochie Heuvel 5 en 132 en voor de parochie Hoefstraat 0 en 2a i4 . 
Een overzicht van het aantal bedeelden door de Rooms Katholieke instellingen 
van weldadigheid kan men vinden in bijlage 25. 

De oorzaak van de bedeling was bij de doorlopend bedeelden vooral de 
dood van de kostwinner. Voor de tijdelijk bedeelden werden de oorzaken voor
al gevormd door ziekte, invaliditeit en werkloosheid. Wat de leeftijd van zowel 
de doorlopend als tijdelijk bedeelden betreft lag de nadruk niet zo sterk op de 
groepen boven de 40 jaar zoals bij het Burgerlijk Armbestuur, omdat de Vin-
centius- en Elisabethverenigingen een zekere voorrang gaven aan de gezinnen. 
Van de 100 in 1900 ondersteunde mannelijke gezinshoofden waren er 44 tus
sen 20 en 40 jaar, 51 tussen 40 en 60 jaar en 5 ouder dan 60 jaar. Van de in
woners tussen 20 en 40 jaar ontving in 1900 bijna een half procent hulp van de 
Vincentius- en Elisabethverenigingen, van de inwoners tussen 40 en 60 jaar 1,2 
procent en van de inwoners boven 60 jaar ruim 0,2 procent215. Een overzicht 
van de oorzaken der bedeling door de Vincentiusconferenties in 1900 is te vin
den in bijlage 26, terwijl in bijlage 27 een overzicht van de leeftijden der be
deelden wordt gegeven. 

In 1865 werd door de Vincentiusvereniging in de parochie Heike ƒ 15,— 
in geld uitgereikt en f 2.226,08 in natura. De totale uitgaven bedroegen 
dat jaar ƒ 2.259,85, terwijl de ontvangsten ƒ 2.011,32 waren. In de parochie 
Goirke werd f 36,— in geld uitgedeeld en voor ƒ 616,08 in natura. De 
totale uitgaven waren ƒ 656,71, terwijl de ontvangsten ƒ 1.050,50 bedroegen. 
In 1900 werd in de parochie Heike ƒ 337,49 in geld uitgereikt en voor 
ƒ 7.200,56 in natura. De totale uitgaven bedroegen f 7.579,80, terwijl de ont
vangsten ƒ 8.568,14 waren. In de parochie Goirke werd dat jaar f 685,— in 
geld bedeeld en ƒ 1.915,— in natura. De totale uitgaven vormden een bedrag 
van ƒ 2.600,—, terwijl de ontvangsten daaraan gelijk waren. In de parochie 
Heuvel verschilden de totale uitgaven van de conferentie van de H.Vincentius 
van Paulo niet veel met die van de parochie Goirke. In geld werd voor 
f 131,50 bedeeld en in natura voor ƒ 2.530,545. De totale uitgaven bedroegen 
ƒ2.662,045 en de ontvangsten ƒ3.325,205. In 1915 bedroegen de uitgaven en 
ontvangsten van de Bijzondere Raad van de H.Vincentius van Paulo ƒ 4.981,54 
en ƒ 5.037,155. Deze bedragen waren in de parochie Heike respectievelijk 
ƒ 2.867,46 en ƒ 3.252,25, in de parochie Heuvel ƒ 4.406,23 en ƒ 4.444,105, in 
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de parochie Noordhoek ƒ 1.248,49 en ƒ 3.063,53, in de parochie Hasselt 
/ 1.064,015 en ƒ 1.314,145, in de parochie Korvel ƒ 2.447,525 en f 1.867,22'' 
en in de parochie Hoefstraat ƒ751,175 en / 1.024,895 21e. Wat betreft een 
aantal jaren in de periode 1855-1918 wordt in bijlage 28 een overzicht gegeven 
van de uitgaven en ontvangsten der verschillende Vincentius- en Elisabethvere-
nigingen. 

Op Rooms Katholieke grondslag was ook werkzaam de Vereniging Liefde
werk voor Kinderbescherming. Deze vereniging was in 1911 opgericht met als 
doel de zorg voor verwaarloosde kinderen op zich te nemen. Reeds in 1911 
werd aan deze vereniging de voogdij opgedragen over 33 minderjarigen. De 
uitgaven van de vereniging waren dat jaar ƒ 7.905,20f-, terwijl de inkomsten 
ƒ 8.253,045 bedroegen217. In 1915 had deze vereniging de voogdij over 133 
kinderen. De uitgaven en ontvangsten bedroegen respectievelijk ƒ 11.170,475 
en ƒ 17.829,03218. De meerdere ontvangsten konden dienen als een reserve
fonds voor minder goede tijden en voor de uitbreiding van het werk. 

In 1917 werd een vereniging voor reclasseringswerk opgericht. De vereni
ging had tot doel de reclassering te bevorderen van Rooms Katholieke perso
nen, die uit strafinrichtingen ontslagen waren of voorwaardelijk in vrijheid wa
ren gesteld en van personen, die met plaatsing in een Rijkswerkinrichting of in 
een tuchtschool werden bedreigd. Ook werd hulp verleend aan hen, die ter be
schikking van de regering waren gesteld. Vervolgens streefde men naar de re
classering van voorwaardelijk veroordeelden, van hen, die van een strafbaar 
feit werden verdacht, en tenslotte hielp men personen, die wel veroordeeld wa
ren, maar van wie de straf nog niet werd uitgevoerd. In bijzondere gevallen was 
de vereniging bereid ook de zorg te dragen voor de reclassering van niet 
Rooms Katholieken. In 1918 kreeg men reeds te doen met dertien minderjari
gen, veroordeeld wegens diefstal, en zeven volwassenen, veroordeeld wegens 
hetzelfde delict. Verder zes gevallen van dronkenschap, een geval van diefstal 
en dronkenschap en een geval van dronkenschap en verzet tegen de politie219. 

Behalve de Rooms Katholieke instellingen van weldadigheid kende men in 
Tilburg ook nog een Nederlandse Hervormde diaconie en een Israëlitisch 
Armbestuur. In 1896 kwam daar nog een diaconie van de Gereformeerde Kerk 
bij220. Over het algemeen timmerden deze verenigingen evenals de conferen
ties van de H.Vincentius van Paulo en de Elisabethverenigingen niet aan de 
weg. Toen in 1894 door de gemeentelijke autoriteiten naar de namen van de 
bedeelden geïnformeerd werd, kwam de reeds eerder vermelde onafhankelijk
heid van de kerkelijke instellingen weer om de hoek kijken en was het ant-
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woord van de Nederlandse Hervormde diaconie evenals van de Vincentiuscon-
ferentie in de parochie Heuvel een weigering om de namen te noemen2 2 1. Er 
werden echter wel degelijk mensen door de Nederlandse Hervormde diaconie 
bedeeld. Zo ontving in 1896 С van de Lip ƒ 60,—, de weduwe Vorster ƒ 52,— 

en de weduwe Demars ƒ 60,—. Tijdelijk werden bedeeld de familie Veldhuizen 

met f 17,005 en de weduwe Dekker met ƒ 25,—. Men droeg dat jaar ook bij 

met ƒ 200,— in de verplegingskosten van twee kinderen uit het gezin Andries-

sen in de Marthastichting en met f 156,— in de verplegingskosten van twee 

jongens uit het gezin van Meersen. Tevens gaf men een bijdrage in de reiskos

ten voor twee leerlingen aan de ambachtsschool te Breda. Zowel de familie 

Vorster als de familie Overschie ontvingen hiervoor ieder ƒ 75,— per jaar. 

Men bedeelde eveneens in natura, hetgeen blijkt uit het feit, dat aan de firma 

P.D. Smulders ƒ 31,20 werd betaald voor het geleverde brood aan de weduwe 

Vorster, terwijl men voor de kleding en het schoeisel van de kinderen uit het 

gezin van Meersen / 11,85 uitgaf. De totale uitgaven bedroegen in 1896 

ƒ 1.175,115, terwijl de gezamenlijke ontvangsten ƒ 1.529,07 waren. Deze in

komsten werden dat jaar gevormd door de opbrengsten van collecten aan huis 

en in de kerk, een klein gedeelte van de baten van het armenconcert der Nieu

we Koninklijke Harmonie, de rente van de inschrijvingen op het Grootboek 

der Nederlandsche Staatsschuld en een bijdrage van het Burgerlijk Armbestuur 

in de verplegingskosten van de kinderen Andriessen222. Evenals bij de andere 

liefdadigheidsinstellingen probeerde men ook hier een bedrag te besparen om 

een fonds voor ongunstige tijden te vormen. In 1870 ondersteunde de diaconie 

der Nederlandse Hervormde Kerk twee gezinshoofden en een alleenstaande het 

gehele jaar en tien gezinshoofden tijdelijk. In 1900 werden drie gezinshoofden 

en zes alleenstaanden doorlopend bedeeld, terwijl tien gezinshoofden en twee 

alleenstaanden een tijdelijke steun ontvingen. In 1915 werden slechts zeven 

personen bedeeld en wel vier het gehele jaar en drie tijdelijk. In 1870 bedroe

gen de uitgaven ƒ 627,61 en de inkomsten ƒ 745,37, in 1900 waren deze cijfers 

respectievelijk ƒ 1.012,465 6 η ƒ 1.047,37« en in 1915 ƒ 1.040,65 en 

ƒ 1.456,70223. In bijlage 29 is een overzicht van het aantal door de Nederland

se Hervormde diaconie bedeelden over een aantal jaren in de periode 

1855-1918 te vinden, terwijl in bijlage 30 over dezelfde jaren de inkomsten en 

uitgaven van de Nederlandse Hervormde diaconie worden vermeld. 

Overigens was men in protestantse kringen niet zo tevreden over de bedelin

gen in het zuiden van het land. Er waren verscheidene gezinnen, waar de vader 

of moeder niet Rooms Katholiek was. De Rooms Katholieke instellingen van 

weldadigheid en soms zelfs de burgerlijke instellingen, die in Rooms Katho

lieke handen waren, weigerden nogal eens steun te geven aan dergelijke ge

zinnen. Ook de protestantse diaconieën waren dan meestal niet genegen deze 
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mensen bijstand te verlenen. De kerkelijke instellingen voelden zich maar al te 
dikwijls de hoedster van de godsdienst, wel te verstaan hun godsdienst, en 
van de goede zeden. Alles, wat niet strookte met deze godsdienst of goede 
zeden, werd als veroordelenswaardig beschouwd met alle gevolgen daarvan. 
Tijdens de diaconale conferentie der Nederlandse Hervormde Kerk in 1910 
te Utrecht werden hierover vragen gesteld door de diaken C J . van Temmen 
uit Breda. Het antwoord van dr. J.R. Slotemaker de Bruine was niet veel
zeggend. Hij raadde aan om te proberen eens per maand een samenkomst te 
organiseren voor de bespreking van deze kwesties. Als men daartoe niet wilde 
overgaan, konden de Nederlandse Hervormde diaconieën ook niets doen224. 

Het aantal bedeelden der Gereformeerde diaconie was gering en bedroeg 
slechts enkele personen. Meestal maar twee tot drie mensen zoals bijvoorbeeld 
in 1912, toen drie personen werden bedeeld225. Van de Gereformeerde diaco
nie zijn overigens weinig geregelde cijfers bekend. Een zeer bescheiden rol 
speelde ook het Armbestuur van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenoot
schap. De Israëlitische gemeente in Tilburg was niet groot en bovendien was 
het aantal behoeftigen zeer gering. Het doel van deze instelling was aan Israëli
tische armen zowel aan hen, die in Tilburg woonachtig waren, als aan door
reizenden ondersteuning te geven. Het bestuur moest echter wel terdege reke
ning houden met het op de begroting uitgetrokken bedrag22». In de algemene 
rekening en verantwoording van de Israëlitische gemeente werd de post bede
ling en armengelden verantwoord227. De posten waren echter nooit groot en 
kwamen zelden boven de ƒ 100,—228. In 1870 bedroegen de uitgaven ƒ 50,— 
voor de tijdelijke ondersteuning van vier gezinshoofden, in 1900 waren 
de uitgaven ƒ 70,— voor de ondersteuning van drie gezinshoofden, waarvan er 
twee het gehele jaar bedeeld werden. In 1915 werden twee personen het gehele 
jaar bedeeld voor een totaalbedrag van ƒ 149,—229. In de bijlagen 29 en 30 
treft men hiervan een overzicht aan. Eerst later in de twintigste eeuw steeg ten
gevolge van de uitbreiding der Israëlitische gemeenschap en de economisch 
minder gunstige tijden het aantal behoeftigen en werd een speciaal leenfonds 
ingesteld23«. 

In Tilburg bestonden in de vorige eeuw reeds verscheidene Godshuizen. Het 
waren instellingen, waar armen met een weldadig doel waren gehuisvest met of 
zonder verdere verzorging. De gegevens over deze tehuizen zijn zeer schaars. 
Het is te begrijpen, dat de zusters en fraters, die de zorg droegen voor deze 
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Godshuizen, zich in het begin meer aan de verzorging en verpleging wijdden 
dan dat zij zich druk maakten over allerlei administratieve bezigheden. Zelfs 
de naamlijsten ontbreken grotendeels. De Godshuizen stonden onder leiding 
van de door mgr. J. Zwijsen gestichte congregaties der Zusters van Liefde en 
van de Fraters van Tilburg. Al dadelijk na hun stichting in respectievelijk 
1832231 en 1844232 begonnen zij met hun zegenrijk werk, vooreerst door het 
oprichten van tehuizen voor wezen en ouden van dagen. De zusters begonnen 
met de verzorging van weeskinderen in 1838. De fraters volgden in 18452S3. 
Men zou kunnen zeggen, dat de fraters dit enigszins gedwongen deden, aange
zien zij een belofte moesten nakomen. Toen namelijk mgr. J. Zwijsen de frater
congregatie wilde stichten, kreeg hij hiervoor een groot bedrag van de overste 
der zusters, namelijk de voor die tijd zeer aanzienlijke som van / 24.000,—, 
een nalatenschap van een der zusters. Hij had echter moeten beloven, dat de 
nieuwe congregatie de weesjongens van de zusters zou overnemen, omdat de 
zusters ze op veertienjarige leeftijd niet meer de baas konden234. Behalve voor 
de wezen en verlaten kinderen zorgden de Zusters van Liefde eveneens voor de 
ouden van dagen. Zij hadden hiervoor twee tehuizen, een in de wijk Heike en 
een in de wijk Goirke. De instelling op het Heike had tot doel de verzorging 
van oude en gebrekkige vrouwen, terwijl er tevens wezen en verlaten kinderen 
werden opgevoed en onderricht in de huishoudelijke bezigheden, zoals men het 
toen placht uit te drukken. De instelling op het Goirke verzorgde aanvankelijk 
ook wezen, maar al spoedig zag men daarvan af en ging men zich speciaal toe
leggen op de verzorging van oude en gebrekkige mannen en vrouwen235. Ook 
in het St.Joscphgasthuis werden oude en gebrekkige mensen verzorgd. Hoewel 
deze instelling wat minder het karakter droeg van een bejaardentehuis en meer 
bedoeld was als een gasthuis, waar men herstel zocht, kwam het er in de prac-
tijk toch op neer, dat het vooral een verzorgingshuis voor ouden van dagen 
was. Nemen wij bijvoorbeeld het jaar 1914. In dat jaar genoten in het St.Jo
scphgasthuis 244 mensen verpleging, waarvan er 41 kwamen te overlijden en 
slechts 12 hersteld huiswaarts keerden. Het aantal verpleegdagen bedroeg dat 
jaar 71.993, waarvan er 50.956 voor rekening van het Burgerlijk Armbestuur 
kwamen23·. In al deze tehuizen waren de Zusters van Liefde belast met de 
verzorging. De fraters zorgden voor de weesjongens, hoewel zij niet iedereen 
plachten op te nemen in het jongensweeshuis. De ouders moesten van goed 
maatschappelijk gedrag zijn geweest en de jongen moest minstens zeven jaar 
oud zijn. Zij bleven in het tehuis, totdat zij in staat werden geacht in hun eigen 
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levensonderhoud te kunnen voorzien. In 1911 bedroegen de verzorgingskosten 
per jongen / 75,— per jaar237. 

De middelen voor deze instellingen van weldadigheid verkreeg men voor een 
flink deel uit allerlei schenkingen, collecten en legaten. Zo brachten de collec
ten in de kerken van het Heike en het Goirke rond 1865 jaarlijks ruim 
ƒ 2000,— tot ƒ 3000,— per parochie op239. Soms ook werd het pensiongeld 
door de mensen zelf of door familieleden betaald. De kinderen uit het gezin 
van der Weegen betaalden zelf het verzorgingsgeld voor het jongenswees-
huis239. Ook verscheidene instanties zoals vooral het Burgerlijk Armbestuur 
namen dikwijls de kosten op zich. Maar ook vele erfenissen kwamen binnen, 
waarvan de Zusters van Liefde het grootste deel kregen. Zo ontving deze con
gregatie in 1895 ƒ 8.400,— van A. Schrever, in 1900 ƒ 13.300,— van J.P.M. 
Allard en in 1912 ƒ 2.000,— van D. Smits, voorbeelden, die met vele andere 
zouden kunnen worden aangevuld240. Ook het jongensweeshuis ontving zo nu 
en dan een legaat zoals in 1877 f 500,— van J. van Gemert241. Al kwamen er 
dus vele gaven binnen, dit betekende toch geenszins, dat alle zorgen van de 
baan waren. Om zich de nodige inkomsten te verschaffen exploiteerden de fra
ters een uitgeverij en drukkerij, die ook uitstekend te pas kwam voor het ver
zorgen van schoolboeken en religieus drukwerk zoals de verslagen van de Vin-
centiusverenigingen242. Deze uitgeverij en drukkerij had succes, wat wel blijkt 
uit het feit, dat zij heden nog onder de naam uitgeverij Zwijsen bestaat. In het 
jongensweeshuis van de fraters werden in 1865 14 jongens verpleegd, waarvoor 
de uitgaven ƒ 960,— bedroegen, terwijl de ontvangsten ƒ 940,— waren. In dat 
jaar werden door de zusters in het gesticht Heike 21 oude en gebrekkige men
sen en 17 kinderen verzorgd. Hiervoor waren de uitgaven ƒ 2450,—, terwijl de 
ontvangsten hieraan gelijk waren. In het tehuis op het Goirke werden eveneens 
door de zusters 39 oude en gebrekkige mensen verzorgd voor een totaalbedrag 
van / 3.084,40. In 1900 bedroegen de uitgaven van het jongensweeshuis 
ƒ 6.000,— voor de verzorging van 60 jongens en van het gesticht op het Heike 
ƒ 7.846,— voor de verzorging van 11 oude mensen en 83 kinderen, terwijl in 
het tehuis op het Goirke 16 oude en gebrekkige mensen werden verzorgd243. 
Een overzicht van het aantal verzorgden kan men vinden in bijlage 31 en van 
de ontvangsten en uitgaven van deze instellingen in bijlage 32. 

Maakten de fraters en zusters zich zeer verdienstelijk met de verzorging van 
al deze noodlijdenden, niet minder deden zij dit door het geven van onderwijs. 
Zij legden zich erop toe om kinderen van behoeftige ouders lezen, rekenen en 
schrijven bij te brengen en ze tevens de elementaire beginselen van de gods-

237 Gemeenteverslagen Tilburg 1902 en 1911, hoofdstuk X. 
238 Archief Armwezen, ingekomen en uitgaande stukken, G.A.T. 
23· Archief Armwezen, ingekomen en uitgaande stukken, G.A.T. 
2,10 Jaarverslagen van de provincie Noord-Brabant 1895, 1900 en 1912, hoofdstuk 
VIII. 
241 Jaarverslag van de provincie Noord-Brabant 1877, hoofdstuk VI. 
242 M.T. Horsten. De Fraters van Tilburg 1844-1944. Tilburg 1946, blz. 75. 
243 Archief Armwezen, ingekomen en uitgaande stukken, G.A.T. 
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dienst te leren. Men kende in de vorige eeuw behalve de openbare scholen ook 
bijzondere scholen van de eerste en tweede klasse. Die van de tweede klasse 
bestonden uit leerlingen, wier ouders het onderwijs betaalden, die der eerste 
klasse waren vooral armenscholen. Op deze laatste scholen werd door de 
fraters en zusters gratis onderwijs gegeven en ook de leermiddelen werden 
door de congregaties betaald. Overigens waren deze niet zo geweldig duur. 
Een dozijn rekenboekjes kwam bij de uitgeverij van het Rooms Katholiek Jon-
gensweeshuis in de prijs van ƒ 0,25 tot ƒ 0,40. Reeds in 1854 bestonden er in 
Tilburg behalve de vier openbare scholen, die ongeveer zeven procent niet beta
lende leerlingen hadden, drie bijzondere scholen van de eerste klasse namelijk 
twee voor meisjes beheerd door de zusters en een voor jongens geleid door de 
fraters. Vervolgens waren er nog drie bijzondere scholen van de tweede klasse. 
Het aantal bijzondere scholen der eerste klasse breidde zich steeds meer uit, 
aangezien vele ouders van de gelegenheid gebruik wilden maken om hun kin
deren gratis onderwijs te laten volgen244. De parochiescholen waren alle van 
de eerste klasse. Wie het enigszins kon betalen bracht wel elke week voor de 
frater of zuster een dubbeltje of kwartje mee. In 1865 volgden 665 jongens en 
655 meisjes onderwijs op de scholen van de fraters en zusters. In 1900 waren 
deze cijfers 2628 en 2590. Toen in 1901 de leerplichtwet werd ingevoerd, lie
pen deze cijfers natuurlijk enorm op. In bijlage 33 is een overzicht van het aan
tal leerlingen op de scholen der fraters en zusters opgenomen voor een aantal 
jaren in de periode 1865 tot en met 1900. Behalve met gewoon lager onderwijs 
was men ook begonnen met voortgezet onderwijs. In 1878 werd de St.Denis-
school, een handelsschool, geopend, die al spoedig onder leiding van de fraters 
kwam te staan. In 1899 werd een gymnasium opgericht, terwijl de zusters al in 
1852 met een kweekschool begonnen waren. 

Tot slot van dit hoofdstuk zou ik nog enkele opmerkingen willen maken 
over de instellingen ter voorkoming van armoede. Tot de oudere instellingen 
op dit gebied behoorden vooreerst de gilden245 zoals het St.Severiusgilde, een 
oud lakenweversgilde, opgericht in 1767, het oude gilde van St. Christoffel, op
gericht op 5 januari 1805, voor droogscheerders, ruwers ook wel rouwers ge
noemd, kaardenmakers en scharenslijpers in de wolfabrieken, het nieuwe gilde 
van St.Christoffel, opgericht 31 december 1851, voor droogscheerders, ruwers, 
kaardenmakers en scharenslijpers in de lakenfabrieken, het St.Petrus- en Pau
lusgilde, opgericht 15 februari 1821, voor alle werklieden in de lakenfabrieken 
en andere werkplaatsen, het nieuwe gilde van St.Chrispinus en Chrispinianus, 
opgericht 12 juni 1848, voor leerbewerkers, schoenmakers en zadelmakers en 
het gilde van St.Joseph, opgericht 18 maart 1816, voor timmerlieden. Aan de 
middeleeuwse gilden deden slechts de namen denken, maar overigens hadden 
deze gilden weinig met die uit de middeleeuwen gemeen. Het waren ziekenbus-

«* Gemeenteverslagen Tilburg 1854-1912, hoofdstuk IX. 
Archief Armwezen, ingekomen en uitgaande stukken, G.A.T. 
248 Gemeenteverslag Tilburg 1892, hoofdstuk X. 
Jaarverslag van de provincie Noord-Brabant 1888, hoofdstuk VIII. 

112 



sen en begrafenisfondsen, die tot doel hadden aan de leden bij ziekte een klei
ne uitkering en bij het overlijden aan de familie een tegemoetkoming in de be
grafeniskosten te geven. Deze laatste bijdrage bedroeg ƒ 18,— tot ƒ 21,— naar
gelang het gilde, terwijl bij overlijden van de echtgenote ƒ 8,— tot ƒ 10,— 
werd uitbetaald. Het bedrag, dat bij ziekte werd uitbetaald, varieerde eveneens. 
Het St.Josephgilde keerde bijvoorbeeld ƒ 1,75 per week uit, het gilde van St.Se-
verius daarentegen slechts ƒ 1,— per week en dan nog eerst na toediening van 
de laatste sacramenten, zodat een volle betalingsweek zelden voorkwam. De 
inkomsten van de gilden bestonden uit de contributies van ƒ 2,40 tot ƒ 2,60 per 
jaar, de boeten, die betaald moesten worden, als men niet op de vergaderingen 
en begrafenissen verscheen, en verder wat ontvangsten uit bezittingen. Van het 
geld, dat men jaarlijks overhield, werd een gedeelte aan de leden terugbetaald 
en een ander gedeelte werd besteed aan het vieren van de jaarlijkse patroon-
dag248. In 1865 bedroeg het aantal leden van de gezamenlijke gilden 742, ter
wijl de totale ontvangsten en uitgaven respectievelijk f 2.386,35 en ƒ 1.347,156 

bedroegen. In de zeventiger jaren liep echter het aantal leden aanzienlijk terug. 
In 1880 bedroeg dit aantal nog 460, terwijl de ontvangsten en uitgaven respec
tievelijk f 2.629,075 en f 1.125,49 waren247. In bijlage 34 is hiervan een over
zicht te vinden. 

Volgens P. van Hoppe worden na 1883 deze gilden in de gemeenteverslagen 
niet meer vernoemd248, maar deze bewering moet wel op een vergissing berus
ten, want in het jaarverslag van 1892 worden ze alle genoemd249. Overigens 
zijn de cijfers, die de schrijver geeft over het aantal leden en de inkomsten en 
uitgaven van deze gilden ook niet geheel betrouwbaar. Een duidelijk bewijs 
van zijn onbekendheid met het onderwerp is wel het feit, dat deze schrijver 
niet schroomt het reeds genoemde gilde voor werklieden in de textielfabrieken 
St.Christoffel te bestemmen voor onder andere brouwers en kaarsenmakers in 
plaats van rouwers en kaardenmakers250. Wel is in het gemeenteverslag van 
1892 de opmerking te vinden, dat de gilden niet veel meer te betekenen had
den, maar van opheffing was geen sprake. Hun taak werd evenwel grotendeels 
overgenomen door andere instellingen. Vooreerst moet het Tilburgsch Alge
meen Verzekeringsfonds voor Werklieden genoemd worden. Het werd door 
enige industriëlen opgericht bij notariële acte op 18 februrai 1888. Het kapitaal 
van ƒ 15.000,— werd door bijna alle fabrikanten gezamenlijk gestort. Reeds in 
dat jaar hadden zich ruim 800 werklieden als lid aangemeld. Het doel was aan 

M · Gemeenteverslag Tilburg 1892, hoofdstuk X. 
Opgaven aan het ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid 1882, G.A.T. 
847 Archief Armwezen, ingekomen en uitgaande stukken, G.A.T. 
249 P. van Hoppe. Instellingen ter bestrijding en voorkoming van armoede in de 
periode 1850-1900. De opkomst van Tilburg als industriestad. Nijmegen 1959, blz. 
164. 
249 Gemeenteverslag Tilburg 1892, hoofdstuk X. 
!м ρ van Hoppe. Instellingen ter bestrijding en voorkoming van armoede in de 
periode 1850-1900. De opkomst van Tilburg als industriestad. Nijmegen 1959, blz. 
163. 
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de leden bij ziekte of invaliditeit een uitkering te doen, zodat zij niet geheel 
zonder inkomen zouden geraken. De premies werden voor 2/a deel door de 
werklieden zelf en voor Vs deel door de fabrikanten betaald. Tegelijk was er 
een oudenliedenfonds aan verbonden, waaruit in 1899 de eerste uitkeringen 
werden gedaan aan arbeiders, die te oud waren geworden en niet meer in staat 
waren om in de fabrieken te werken, want dikwijls bleef men werken, zolang 
men dat maar enigszins kon. Recht op pensioen had men nimmer. Men moest 
al zeer blij zijn, als men van de fabrikant iets kreeg geschonken. Zelf konden de 
meeste arbeiders slechts met moeite voor hun oude dag zorgen, omdat de lo
nen weinig ruimte voor besparingen of verzekeringen boden. Het werklieden
fonds heeft in korte tijd opgang gemaakt, want reeds na twee jaar bedroeg het 
aantal leden 1573, terwijl de uitkeringen ƒ 6.853,85 bedroegen251. Even snel 
als de opkomst was ook de neergang. Toen in 1901 de ongevallenwet in wer
king trad, werd dit werkliedenfonds overbodig en is het enkele jaren nadien ge
liquideerd. 

Een andere instelling was de Tilburgsche Verzekeringsbank, die op het einde 
van de negentiende eeuw het levenslicht aanschouwde. Ook zij groeide voor
spoedig gezien het aantal leden van bijna 1600 in 1892. Evenals het werklie
denfonds was ook deze instelling geen lang leven beschoren, want in 1908 ging 
zij op in de Nationale Levensverzekeringsbank2**. 

Ongeveer 4000 personen waren lid van het Tilburgsch Begrafenisfonds. Of
schoon deze instelling voorgaf door wereldlijke en geestelijke autoriteiten te 
zijn aanbevolen, deelden Burgemeester en Wethouders van Tilburg in een brief 
aan de Commissaris der Koningin van Noord-Brabant toch mede, dat zij in dit 
fonds niet veel vertrouwen hadden, aangezien de polissen niet steeds klopten 
en de commissarissen geen inzage hadden in de administratie. Bovendien was 
de enige waarborg van dit fonds het bezit van de directeur A.J. Meelis253. 
Verreweg de meeste verzekerden waren echter aangesloten bij elders geves
tigde levensverzekeringen. 

Over de Bank van Lening kunnen wij kort zijn. Voor de exploitatie van deze 
instelling werd in 1840 door het gemeentebestuur verlof gegeven254. Hoewel 
aanvankelijk de bank goed liep, gingen in de zestiger jaren de zaken steeds 
slechter, zodat er in 1863 geen gegadigden meer waren om de bank te pachten 
en deze instelling werd opgeheven255. 

Op 1 maart 1871 werd de Tilburgsche Spaarbank opgericht, waarvoor in 
1873 de koninklijke erkenning werd verkregen. Vele mensen waren bij deze 
spaarbank aangesloten. In 1875 telde men 655 deelnemers met een inleg van 
ƒ 42.401,81 en een uitkering van ƒ 12.558,77, in 1900 was het aantal deelne
mers 5156, terwijl de inleg en terugbetaling respectievelijk ƒ 157.703,98 en 

І И P.C. Boeren. Het hart van Brabant. Tilburg 1942, blz. 91. 
г и H.C. Schuddebeurs. Het Nederlandsche verzekeringsbedrijf gedurende de laatste 
twee eeuwen. Economisch Historisch Jaarboek, deel XIV 1928, blz. 106. 
газ Archief Armwezen, ingekomen en uitgaande stukken, G.A.T. 
2 5 4 Gemeenteverslag Tilburg 1840, hoofdstuk XII. 
2 5 5 Archief Armwezen, ingekomen en uitgaande stukken, G.A.T. 
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ƒ 165.472,80* bedroegen259. Daarnaast kwamen er ook andere banken zoals 
bijvoorbeeld de Rooms Katholieke Spaarbank in 1900 en de Boerenleenbank 
in 1905. 

Een voorname rol in de bestrijding der armoede hadden tenslotte de drank-
bestrijdingsverenigingen. In Tilburg kende men in 1910 op dit gebied onder an
dere de Tilburgsche Rooms Katholieke Drankbestrijdersvereniging bestaande 
uit de afdelingen St.Paulus met 350 leden als halfdaagse afschaffers en het Til-
burgsch Kruisverbond met 88 geheelonthouders en 1152 afschaffers. De kring 
Tilburg van StCassianus ijverde voor de drankbestrijding bij het onderwijs en 
de opvoeding, terwijl negen Mariaverenigingen de drankzucht bij de vrouwen 
bestreden257. 

Op allerlei wijze ging men dus de armoede te lijf. Niettemin verkeerden ve
len in behoeftige omstandigheden en bleef de armoede voorlopig een schrij
nend maatschappelijk probleem. 

"» Gemeenteverslagen Tilburg 1873, 1875 en 1900, hoofdstuk X. 
Archief Armwezen, ingekomen en uitgaande stukken, G.A.T. 
157 Gemeenteverslag Tilburg 1910, hoofdstuk X. 
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Hoofdstuk HI Ziekte en sterfte 

I. DE GENEESKUNDIGE WETGEVING EN DE MEEST VOORKOMENDE ZIEKTEN 

J.H. Thorbecke, die in 1862 weer minister was geworden, beschouwde een 
nieuwe geneeskundige wetgeving als een van zijn voornaamste taken als minis
ter van Binnenlandse Zaken. Hij diende hiervoor vier wetsontwerpen in, die 10 
maart 1865 door de Tweede Kamer werden aangenomen met 35 tegen 27 
stemmen1 en 30 mei 1865 door de Eerste Kamer met 26 tegen 8 stemmen2. 
De wetten, die de opleiding van geneeskundigen, apothekers en vroedvrouwen, 
de uitoefening der geneeskunst en die van de artsenijbereidkunst regelden, ko
men in het volgende hoofdstuk ter sprake, terwijl hier de wet regelende het 
Geneeskundig Staatstoezicht aan de orde komt3. 

Het Geneeskundig Staatstoezicht had tot taak de handhaving van wetten en 
verordeningen op het terrein der volksgezondheid en verder het onderzoek 
naar de volksgezondheid en waar nodig het verstrekken van aanwijzingen om 
verbeteringen tot stand te brengen. De bedoelde aanwijzingen werden door de 
inspecteur overgebracht aan Gedeputeerde Staten der provincie of aan Bur
gemeester en Wethouders der gemeenten. Het Geneeskundig Staatstoezicht 
was onder verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken op
gedragen aan de inspecteurs, adjunct-inspecteurs en aan de Geneeskundige Ra
den. De inspecteurs werden door de Kroon benoemd en ontslagen. De ad
junct-inspecteurs verdwenen al vlug van het toneel. De reden hiervan lag voor 
een groot deel aan de geringe financiën, die voor de volksgezondheid beschik
baar waren. De totale uitgaven voor het Geneeskundig Staatstoezicht werden 
zo laag mogelijk gehouden en liepen van ƒ 75.000,— in 1866 terug tot 
f 63.400,— in 18954. Dit gebeurde, terwijl de medische kennis juist toenam. 

De inspecteurs hadden de bevoegdheid openbare gebouwen, scholen, ge
stichten van liefdadigheid, slaapsteden, fabrieken, werkplaatsen, kazernes en 
gevangenissen binnen te gaan. Op weigering de inspecteur toe te laten stond 
een boete van ƒ 25,— tot ƒ 75,—. De leden van de Geneeskundige Raden had-

1 Handelingen van de Tweede Kamer der Staten Generaal, zittingsperiode 
1864-1865, blz. 611. 
2 Handelingen van de Eerste Kamer der Staten Generaal, zittingsperiode 1864-1865, 
blz. 245. 
3 Wet van 1 juni 1865 S 58, regelende het Geneeskundig Staatstoezicht. 
4 C.H.A. van de Mijle. Onze geneeskundige wetgeving. Ooltgensplaat 1896, blz. 16. 
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den deze bevoegdheid ook, maar zij maakten er geen gebruik van. Deze raden, 
bestaande uit zes tot tien geneeskundigen, twee tot zes apothekers, een rechts
geleerde en een secretaris, zijn een volkomen mislukking geweest, omdat zij 
van het begin af aan niets gepresteerd hebben5. Dit zal dan wel naar de zin 
van het kamerlid H. van Beeck Vollenhove zijn geweest, die bij de debatten de 
minister had aangespoord het Geneeskundig Staatstoezicht opdracht te geven 
„surtout pas trop de zèle" te hebben«. Later merkte het kamerlid G.J.Th. 
Beelaerts van Blokland aangaande de Geneeskundige Raden op: „Der Herr 
Inspector sagte zuerst hm.hm. Drauf folgten die Anderen secundum 
ordinem"7. 

De gemeentebesturen waren verplicht aan de inspecteur van het ambtsge
bied, waartoe zij behoorden, maandelijks een opgave van het aantal overle
denen te sturen. Bij het heersen van besmettelijke ziekten moesten de opgaven 
wekelijks geschieden. Deze wet liet het zwaartepunt van de zorg voor de volks
gezondheid liggen bij de gemeentebesturen en er werd te veel vertrouwd op de 
overredingskracht van het Geneeskundig Staatstoezicht. Ofschoon Thorbecke 
wel inzag, dat er een groot aantal gemeentebesturen zou zijn, die zich om de 
volksgezondheid weinig zouden bekommeren8, was zijn wetsontwerp toch ge
heel in de geest van die tijd. Overigens zou een verder ingrijpen van de over
heid politiek niet haalbaar zijn geweest, aangezien de regering volgens de toen
malige opvattingen slechts in het uiterste geval mocht ingrijpen». Immers deze 
wet ging vele afgevaardigden al veel te ver. De afgevaardigde W. Wintjens 
noemde het Geneeskundig Staatstoezicht, zoals Thorbecke dat voorstelde, „het 
keurslijf eener geheel bureaucratische organisatie". Men moest de Nederlan
ders niet als Duitsers willen regeren10. Ook het kamerlid M.H. Godefroi was 
sterk tegen de geneeskundige wetten van Thorbecke gekant11. Vele kamerle
den hadden een volkomen gebrek aan inzicht in kwesties betreffende de volks
gezondheid. Zonder veel overdrijving mogen wij constateren, dat het parlement 
in de tweede helft van de vorige eeuw de gezondheidszorg niet naar behoren 
en zeker niet naar de eisen des tijds heeft behartigd12. 

Het gebrek aan centrale leiding en de onmogelijkheid voor het Geneeskun
dig Staatstoezicht om dwingend in te grijpen bleken al spoedig na het van 

5 G. Oosterbaan. De gezondheidswet en de woningwet. Groningen 1901, blz. 2. 
β Handelingen van de Tweede Kamer der Staten Generaal, zittingsperiode 
1864-1865, blz. 573. 
7 Handelingen van de Tweede Kamer der Staten Generaal, zittingsperiode 
1884-1885, blz. 406. 
8 Bijlagen handelingen van de Tweede Kamer der Staten Generaal, zittingsperiode 
1863-1864, blz. 289. 
9 J.H. Thorbecke. Parlementaire redevoeringen, september 1865 tot februari 1866. 
Deventer 1870, blz. 134. 
10 Handelingen van de Tweede Kamer der Staten Generaal, zittingsperiode 
1864-1865, blz. 572. 
11 Handelingen van de Tweede Kamer der Staten Generaal, zittingsperiode 
1864-1865, blz. 586. 
12 Ph. Koopersberg. Het Geneeskundig Staatstoezicht en het Staatstoezicht op de 
Volksgezondheid. De Tijdspiegel 1900, blz. 269-296. 
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kracht worden der geneeskundige wetten. Tegen het einde ал 1865 werd het 
gevaar van een nieuwe cholera-epidemie steeds nijpender. Het verschil met de 
voorgaande cholera-epidemieën in 1831, 1848 en 1853 was gelegen in het feit, 
dat deze epidemie zijn voorgangers in hevigheid verre overtrof. Van het minis
terie van Binnenlandse Zaken ging een rondschrijven uit gericht aan de ge
meentebesturen, waarin erop werd aangedrongen de nodige maatregelen te ne
men om het uitbreken van de cholera te voorkomen13. Zo moest men de hui
zen, die brandpunten van besmetting waren of dreigden te worden, reinigen en 
ontsmetten, besmette voorwerpen vernietigen, de verzamelingen van mest en 
vuil opruimen en de goten en sloten reinigen. Men diende een speciaal gebouw 
in te richten voor de verpleging van lijders aan cholera en de aan deze ziekte 
overledenen moesten zo spoedig mogelijk zonder eventuele kerkdiensten wor
den begraven. Kermissen en jaarmarkten moesten verboden worden. 

Het eerste geval van cholera in Noord-Brabant deed zich voor op 23 april 
1866 in 's-Hertogenbosch. Bij aankomst van de stoomboot bleek een vrouw uit 
Delfshaven aan cholera te lijden. Zij overleed nog diezelfde dag14. Twee 
maanden later kwam het eerste geval in Tilburg voor16. Hoewel de ziekte zich 
in de daaropvolgende tijd verspreidde, bleef het gemeentebestuur ten zeerste in 
gebreke met het nemen van de nodige maatregelen. Reeds meer dan tien perso
nen waren aan deze ziekte overleden, toen de Tilburgse geneesheren het ge
meentebestuur in een brief van 10 september 1866 ernstig wezen op zijn laks
heid18. Nu de ziekte, zo schreven zij, in hevigheid toenam, was in Tilburg nog 
niets gedaan. Er bestond geen lokaal voor isolering, er waren geen fondsen 
voor desinfectie en aan de armen werd geen behoorlijk voedsel en drinkwater 
verstrekt. Zij wezen het gemeentebestuur dan ook op dat plichtsverzuim en 
stelden het verantwoordelijk voor het sterven van mensen. Ook de inspecteur 
van het Geneeskundig Staatstoezicht vermaande het gemeentebestuur ernstig 
en stelde voor alsnog de nodige maatregelen te nemen17. In tegenstelling met 
het gemeentebestuur hadden zich wel enkele andere mensen verdienstelijk ge
maakt voor de cholerapatiënten. In 1867 werden wegens verdiensten tijdens de 
epidemie medailles uitgereikt aan onder andere de geneesheren F.B.G. 
Kieckens en dr. A.J. van Gils en aan de Zusters van Liefde18. 

In de loop van september en oktober heerste de ziekte in Tilburg het ergst. 
In deze twee maanden werden 64 personen door de cholera aangetast, waarvan 
er 33 overleden. De ergste week was die van 9 tot en met 15 september, waarin 
22 personen werden aangetast, waarvan er 8 stierven18. In bijlage 35 is een 
overzicht te vinden van het aantal cholerapatiënten te Tilburg in 1866. 

Toch behoorde Tilburg zeker niet tot de zwaar getroffen gebieden. In 

1* Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
14 Jaarverslag van de provincie Noord-Brabant 1866, hoofdstuk Г . 
1 5 Choleraboek der gemeente Tilburg 1866, G.A.T. 
1 6 Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
1 7 Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
18 Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
1S Choleraboek der gemeente Tilburg 1866, G.A.T. 
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Noord-Brabant werd vooral het westelijk gedeelte van de provincie getroffen. 
In Werkendam, een binnenhavenplaats, stierf een op de 37 inwoners aan cho
lera. Dat betekende overigens niet, dat het oostelijk deel der provincie ge
spaard bleef. De ergst getroffen plaats in Noord-Brabant was wel Helmond, 
waar een op elke 33 inwoners aan de ziekte bezweek. De afschuwelijke arbei
derswoningen, die broeinesten van besmetting waren, bezorgden Helmond de 
twijfelachtige eer om de eerste plaats op de choleralijst van Noord-Brabant in 
te nemen20. Ook het feit, dat juist herstellende patiënten en personen met sub-
klinische infecties de besmetting overbrachten, werkte de verspreiding der ziek
te in dichtbevolkte gebieden in de hand. De zwaarst getroffen gebieden waren 
de provincies Zuid-Holland en Utrecht. In Zuid-Holland overleed 11,43 pro
cent der inwoners aan de cholera en in Utrecht 15,60 procent. In Noord-Bra
bant bedroeg dit cijfer 2,65 en in Zeeland slechts 1,43". In bijlage 36 is een 
opgave van het aantal choleragevallen in de verschillende provincies te vinden. 

Ook later zijn nog cholera-epidemieën voorgekomen, doch haast nooit meer 
hebben zij dank zij de betere voorzorgen zulke verwoestingen aangericht als in 
1866. Zo was men in 1872, in 1884, toen Parijs getroffen werd, en in 1892 bij 
het naderen van deze ziekte beter voorbereid en waren ook de vereiste sanitai
re maatregelen getroffen, zodat bijvoorbeeld in 1892 in Tilburg slechts drie 
personen werden aangetast, waarvan er twee aan de ziekte overleden22. In 
1894 deed zich een op zichzelf staand geval voor. De arts J.F.J. Bloemen werd 
drie dagen, nadat een kind uit een gezin ziek was geworden, te hulp geroepen. 
Het kind overleed vrij spoedig, maar ook de overige leden van het gezin waren 
alle aangetast. Slechts twee van het zeven leden tellende gezin overleefden de 
cholera nostras23. De oorzaak van de besmetting was gelegen in het feit, dat 
de vader, die bij de Spoorwegen werkzaam was, de cholerabacillen uit een 
spoorwagon naar huis had overgebracht. Bovendien was het een zeer onzinde
lijk huishouden. De drinkwaterput stond bij regenbuien in contact met de mest
hoop en men zag er geen bezwaar in de vuile kinderluiers boven deze put te 
spoelen24. Ook in 1909 kwam nog een geval van cholera voor, waarop ik in 
het volgende hoofdstuk nog nader terugkom. 

Van de dikwijls in een adem met de cholera genoemde pest heeft men hier 
gelukkig weinig last gehad, ofschoon deze vreselijke ziekte herhaaldelijk grote 

10 Jaarverslag van de provincie Noord-Brabant 1866, hoofdstuk IV. 
21 Jaarverslag van de bevindingen en handelingen van het Geneeskundig Staatstoe
zicht 1866, blz. 111 - 113. 
De cholera-epidemie in Nederland in 1866-1867. Uitgave van het departement van 
Binnenlandse Zaken. 's-Gravenhage, 1872-1873. 
22 Gemeenteverslag Tilburg 1892, hoofdstuk VI. 
23 Wanneer alleen van cholera wordt gesproken, bedoelt men meestal cholera 
asiatica. 
24 Gemeenteverslag Tilburg 1894, hoofdstuk VI. 
Jaarverslag van de bevindingen en handelingen van het Geneeskundig Staatstoezicht 
1894, blz. 203. 
Notulen vergadering afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederlandsche 
Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 16 oktober 1894. 
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delen van de aarde teisterde zoals bijvoorbeeld in 1912 en 1913 Brits-Indië25. 
Omdat men bang was, dat de ziekte toch eens naar onze streken kon overslaan, 
verzocht de hoofdinspecteur van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid in 
1915 aan de gezondheidscommissie om inlichtingen over het voorkomen vau 
de zwarte rat en over de eventuele bestrijdingsmaatregelen tegenover deze rat 
en haar parasieten. Nadat de gezondheidscommissie inlichtingen had ingewon
nen, kon men als antwoord geven, dat in Tilburg voor zover men wist geen 
zwarte ratten voorkwamen, maar alleen grijze ratten26. 

Een andere gesel waren de pokken. Ook deze zeer besmettelijke ziekte stak 
herhaaldelijk de kop op. Nauwelijks was men wat van de choleraverschrikkin-
gen der zestiger jaren bekomen of de pokken kondigden zich aan. Na de 
Frans-Duitse oorlog heerste van 1871 tot 1874 deze ziekte in het gehele land 
en eiste ruim 22.000 doden27. In Tilburg lag het hoogtepunt in de jaren 1871, 
1872 en de eerste zes maanden van 1873. In 1871 werden 156 personen door 
deze ziekte aangetast, waarvan er 48 overleden28. In 1872 werden 438 perso
nen door de pokken aangetast, 162 stierven2». In 1873 stierven van de 203 
pokkenpatiënten 124 personen30. Gedurende twee en een half jaar had de be
volking in angstige spanning geleefd en zag men overal de bordjes voor de hui
zen om het besmettingsgevaar aan te geven. Het was geen uitzondering, wan
neer vier tot zeven personen in één huis aan de pokken leden. Van de bevol
king in Tilburg kwam er in de jaren 1871-1873 een op 71,67 inwoners door de 
pokken om het leven31. Kleding, bedden en andere voorwerpen, die met een 
patiënt in aanraking waren geweest, werden deels vernietigd, deels gereinigd 
met chloor, kalkcide en carbol. De vernietigde goederen werden gedeeltelijk 
van overheidswege aan de betrokkene vergoed32. De voorgeschreven vernieti
ging werd echter niet steeds nauwkeurig uitgevoerd, want in oktober 1873, 
twee maanden na het laatste geval van de pokken-epidemie, deed zich nog een 
geval voor. De besmetting werd veroorzaakt door het feit, dat een vrouw in 
oude kleren van een aan pokken overleden patiënt rommelde33. 

De trieste gevolgen van de epidemieën hadden het gemeentebestuur ertoe 
gebracht een speciale barak voor besmettelijke ziekten in te richten, doch deze 

" Maandblad Centrale Gezondheidsraad Utrecht, januari 1913. 
г* Notulen vergaderingen Gezondheidscommissie Tilburg, 26 februari 1915 en 26 
maart 1915. 
" S. Coronel. Het verleden en de toekomst van het Geneeskundig Staatstoezicht. 
Vragen des Tijds I. Haarlem 1887, blz. 9. 
8 9 Gemeenteverslag Tilburg 1871, hoofdstuk VI. 
Jaarverslag van de provincie Noord-Brabant 1871, hoofdstuk IV. 
2» Gemeenteverslag Tilburg 1872, hoofdstuk VI. 
Jaarverslag van de provincie Noord-Brabant 1872, hoofdstuk IV. 
"> Gemeenteverslag Tilburg 1873, hoofdstuk VI. 
Jaarverslag van de provincie Noord-Brabant 1873, hoofdstuk IV. 
3 1 Jaarverslag van de provincie Noord-Brabant 1873, hoofdstuk IV. 
S2 Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
" Jaarverslag van de bevindingen en handelingen van het Geneeskundig Staatstoe
zicht 1873, blz. 135. 
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was al direct veel te klein. Ofschoon ook het gasthuis veel patiënten opnam, 
werd toch een groot deel van de patiënten thuis verpleegd. Het gasthuis was 
immers een armeninstelling, waar onvermogende patiënten werden verzorgd, 
omdat thuis de verzorging onmogelijk was. De meer gegoeden dachten er niet 
over om zich in het gasthuis te laten opnemen, omdat daar van een speciale 
medische behandeling in die tijd nog geen sprake was en men er in het gunstig
ste geval niet later van deze vreselijke ziekten genas. 

Toch stond men tegenover de pokken niet zo machteloos als tegen de chole
ra. Men kende reeds lang de koepokinenting en in de jaren 1871-1873 liepen 
de vaccinaties tot een recordaantal op. Bedroeg in de zestiger jaren in Tilburg 
het gemiddelde aantal inentingen tegen variola ongeveer 250 per jaar, in 1871 
werden in Tilburg 1157 personen gevaccineerd, in 1872 958 personen en in 
1873 3254 personen34. Ook in andere plaatsen liep het aantal vaccinaties 
steeds omhoog. In Noord-Brabant werden in 1870 9651 personen gevaccineerd 
en in 1871 54.092. In Nederland bedroeg het aantal vaccinaties in 1870 en 

1871 respectievelijk 64.601 en 452.46935. Gedurende de periode, dat de pok
ken heersten, werd in Tilburg tweemaal per week gelegenheid gegeven zich te 
laten inenten36. De gemeenteraad had hiervoor een extra bedrag van 
f 1500,— toegestaan37. In 1873 waren er bovendien verschillende fabrieken, 
die hun personeel lieten vaccineren39. Op weigering stond dikwijls ontslag3». 
Weigeren zich te laten inenten kwam overigens nogal eens voor, omdat vele 
mensen als kind niet waren gevaccineerd en dus een vaccinatie op latere leef
tijd niet zonder gevaar was. De inenting tegen pokken bij kinderen nam na 
1872 aanzienlijk toe, vooral omdat na 1872 het bij de wet verboden was niet 
gevaccineerde kinderen op de lagere scholen toe te laten40. In bijlage 37 is een 
overzicht van het aantal vaccinaties opgenomen. 

De cholera- en pokken-epidemieën toonden duidelijk aan, dat de bestaande 
wetgeving onvoldoende was en de gemeentebesturen niet in staat of bereid wa
ren de problemen zelf op te lossen. En zoals de put gedempt wordt, als het kalf 
verdronken is, zo werd na het heersen der epidemieën op 4 december 1872 de 
wet tot voorziening tegen besmettelijke ziekten afgekondigd41. Als besmettelij
ke ziekten werden beschouwd cholera, typhus, febris typhoïdea, pokken, scar
latina en difterie. In 1874 kwamen daar morbilli en dysenterie bij42. De wet 

34 Gemeenteverslagen Tilburg 1860-1873, hoofdstuk VI. 
*· Jaarverslag van de bevindingen en handelingen van het Geneeskundig Staatstoe
zicht 1870 en 1871, afdeling II, paragraaf 2. 
36 Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
37 Jaarverslag van de provincie Noord-Brabant 1873, hoofdstuk IV. 
38 Deze fabrieken waren: van Dooren en Dams, P. Vrede, gebroeders Diepen, L. 
Janssens, van Oerle, P. van Dooren, H. Mathijzen, B.F. Sträter, Chr.L. Swagenma-
kers, G.C. van Spaendonck en H. Brouwers. 
36 Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
40 Wet van 4 december 1872 S 134, tot voorziening tegen besmettelijke ziekten 
(art. 17). 
41 Wet van 4 december 1872 S 134, tot voorziening tegen besmettelijke ziekten. 
42 Wet van 3 december 1874 S 188, houdende aanvulling der wet van 4 december 
1872 S 134, tot voorziening tegen besmettelijke ziekten (art. 1). 
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schreef de vernietiging van besmette goederen voor en drong aan op de plaat
sing van besmette patiënten in een speciale inrichting voor besmettelijke ziek
ten. Mochten lijders aan besmettelijke ziekten zich in logementen ophouden, 
dan konden zij door de burgemeester verplicht worden zich in een inrichting 
voor besmettelijke ziekten te laten opnemen. Deze logementen, maar ook hui
zen, voertuigen en andere verblijven, waar besmette personen geweest waren, 
moesten op last van de burgemeester ontsmet worden. Vervolgens verbood de 
wet kinderen uit besmette gezinnen naar school te zenden, maar wel mochten 
personen uit dergelijke gezinnen naar fabrieken gaan en kerken bezoeken. Wel 
was het de bedoeling van de wetgever geweest ook dit te verbieden, doch de 
Tweede Kamer had deze artikelen uit het wetsontwerp gelicht43. Een vreemde 
inconsequentie dus van vele kamerleden, die weer eens gebrek aan inzicht in 
gezondheidskwesties toonden, of meenden zij misschien in alle oprechtheid, dat 
in fabrieken en kerken geen besmetting plaatsvond. 

In 1877 kwam een aanvulling op de wet om besmettelijke ziekten te weren, 
die zouden kunnen worden overgebracht door passagiers en bemanning van 
aankomende schepen44. Was een schip afkomstig uit een besmet gebied of was 
op een schip een besmettelijke ziekte voorgekomen, dan moest op dat schip, 
van welke nationaliteit het ook was, een gezondheidsonderzoek worden inge
steld. Niemand mocht het schip verlaten of betreden uitgezonderd geneeskun
digen, rijksambtenaren en geestelijke verzorgers. In 1884 volgde weer een aan
vulling. Toen werd de mogelijkheid geopend om bij het heersen van besmette
lijke ziekten in binnen- of buitenland de invoer, de doorvoer en het vervoer 
van lompen, gebruikte kledingstukken, ongewassen lijf- en beddegoed, onbe
werkte wol, haar, huiden, bontwerk en andere voor het overbrengen van be
smetting vatbare voorwerpen te verbieden45. Later volgden nog verschillende 
aanvullingen en wijzigingen4'. 

45 N. Cramer. De begraafwet en de ziektewet. Serie van Emden's rechtspraak en ad
ministratieve beslissingen op de Nederlandsche staatswetten. 's-Gravenhage 1892, 
blz. 64. 
44 Wet van 28 maart 1877 S 35, houdende bepalingen tot wering van besmetting 
door uit zee aankomende schepen. 
45 Wet van 26 april 1884 S 64, houdende buitengewone maatregelen tot wering van 
eenige besmettelijke ziekten en tot wering harer uitbreiding en gevolgen. 
49 Wet van 15 april 1886 S 64, houdende bepalingen regelend het in werking treden 
van het bij de wet van 3 maart 1881 S 35, vastgesteld wetboek van strafrecht en de 
overgang van de oude naar de nieuwe strafwetgeving, alsmede om overeenstemming 
te brengen tusschen de bestaande wetten en het nieuwe wetboek. 
Wet van 8 april 1893 S 63, tot wijziging van de wet van 28 maart 1877 S 35, tot we
ring van besmetting door uit zee aankomende schepen. 
Koninklijk Besluit 16 september 1913 S 370, tot toepassing van de wet van 26 april 
1884 S 80, aangevuld door de wet van 20 juli 1884 S 164, en gewijzigd bij artikel 19 
van de wet van 15 april 1886 S 64, tot vaststelling van buitengewone maatregelen tot 
afwering van eenige besmettelijke ziekten en tot wering harer uitbreiding en ge
volgen. 
Koninklijk Besluit 29 januari 1915 S 29, tot vaststelling van eenige buitengewone 
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Na de grote pokken-epidemie van het begin der zeventiger jaren zijn de pok
ken in Tilburg niet meer in zo ernstige mate voorgekomen, hetgeen natuurlijk 
geenszins betekent, dat de ziekte uitgebannen was. In 1878 constateerde men 
een geval van pokken bij een kind, dat uit Aken afkomstig was47. In 1881 
kwamen acht gevallen voor, waarvan vijf op een kostschool voor meisjes48. In 
1883 vond de besmetting plaats door een kloosterling, die uit Kortrijk afkom
stig was. Door nonchalance van de zusters in het gasthuis werden daar nog 
drie andere personen besmet49. In 1889 kwamen 34 gevallen voor. Doordat de 
patiënten van de besmettelijke afdelingen in het gasthuis bezocht werden door 
andere patiënten, breidde de ziekte zich in het gasthuis uit. Toen dit bekend 
werd, nam men van overheidswege aanstonds maatregelen. De zusters van het 
gasthuis moesten er voortaan meer zorg voor dragen de patiënten geen bezoe
ken bij elkaar te laten afleggen. De gewone afdelingen werden gedesinfecteerd 
en de zusters werd opgedragen van kleding te wisselen, wanneer zij zowel 
op de gewone als op de afdelingen van besmettelijke ziekten dienst deden50. 
Op last van het gemeentebestuur werden de scholen gesloten. Dit bracht de 
Rooms Katholieke scholen in verlegenheid, omdat men juist bezig was met de 
voorbereiding van de eerste communie, die bij sluiting van de scholen zeker 
niet zou kunnen doorgaan. Het hoofd van de Rooms Katholieke school van de 
parochie Heike, J. Dijkhoff, stelde dan ook alles in het werk zijn school voor 
de hoogste klas weer te mogen openen. Hij liet onder andere de lokalen ont
smetten door beroking met pijpzwavel, doch dit alles kon de inspecteur van het 

maatregelen tot afwending van de pest en de cholera en tot wering harer uitbreiding 
en gevolgen. 
Wet van 31 juli 1915 S 346, houdende wijziging van de wet van 28 maart 1877 S 35, 
gewijzigd bij de wetten van 8 april 1893 S 63 en 21 juni 1901 S 157, houdende bepa
lingen tot wering van besmetting door uit zee aankomende schepen. 
Koninklijk Besluit 23 oktober 1915 S 439, tot nadere vaststelling van buitengewone 
maatregelen tot afwending van de pest en tot wering harer uitbreiding en gevolgen. 
Koninklijk Besluit 23 oktober 1915 S 438, tot vaststelling van buitengewone maatre
gelen tot afwending van vlektyphus en tot wering harer uitbreiding en gevolgen. 
Koninklijk Besluit 2 oktober 1915 S 416, tot vaststelling van buitengewone maatrege
len tot afwending van eenige besmettelijke ziekten en tot wering harer uitbreiding en 
gevolgen. 
Koninklijk Besluit 27 september 1916 S 438, tot vaststelling van buitengewone maat
regelen tot afwering van eenige besmettelijke ziekten en tot wering harer uitbreiding 
en gevolgen. 
Koninklijk Besluit 3 juli 1918 S 441, tot toepasselijkheidsverklaring van eenige artike
len van de wet van 4 december 1872 S 134, tot voorziening tegen besmettelijke ziek
ten op schurft (scabies). 
47 Jaarverslag van de bevindingen en handelingen van het Geneeskundig Staatstoe
zicht 1878, blz. 181. 
Gemeenteverslag Tilburg 1878, hoofdstuk VI. 
48 Jaarverslag van de bevindingen en handelingen van het Geneeskundig Staatstoe
zicht 1881, blz. 206. 
49 Jaarverslag van de bevindingen en handelingen van het Geneeskundig Staatstoe
zicht 1883, blz. 194. 
Gemeenteverslag Tilburg 1883, hoofdstuk VI. 
50 Jaarverslag van de provincie Noord-Brabant 1889, hoofdstuk XII. 
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Geneeskundig Staatstoezicht, dr. A.F.J. Ingenhousz en het gemeentebestuur 
niet bewegen verlof te geven de school te openen, omdat er onder de kinderen 
misschien enkele zouden zijn, die besmet waren, maar bij wie de ziekte zich nog 
niet geopenbaard had51. De incubatietijd van pokken is namelijk circa twaalf 
dagen. Bovendien konden personen lijden aan variola mitigita, een lichte vorm 
bij partieel immune personen, moeilijk te herkennen en zeer gevaarlijk voor 
verspreiding naar niet immune personen. 

Enkele jaren later in 1893 kwamen 44 gevallen van pokken voor52. Ook nu 
weer kwam het tot het sluiten van de scholen en zelfs van enkele bedrijven. In 
1900 kwamen ook veel pokken voor, namelijk bij 38 personen. De besmetting 
ging uit van een schoorsteenveger. Ook een vrouw, die na haar herstel ondanks 
een verbod om melk rond te brengen dit toch deed, was een oorzaak van be
smetting. De kantonrechter veroordeelde haar hiervoor tot een boete van 
ƒ 50,— 53. Na 1900 bleef de ziekte beperkt tot enkele op zichzelf staande ge
vallen, die geen bijzondere maatregelen vereisten. Wel werden tijdens de Eerste 
Wereldoorlog op grote schaal Belgische vluchtelingen gevaccineerd, waarvan er 
in oktober 1914 vele duizenden in Tilburg verbleven. Hiervoor werden ook mi
litaire artsen ingeschakeld, die na het bombardement van Antwerpen dag en 
nacht hiermee bezig waren54. Overigens moesten de militaire gezondheidsau-
toriteiten in de oorlogsjaren direct bij het voorkomen van elke besmettelijke 
ziekte worden gewaarschuwd door de gezondheidscommissie55. 

In de opgaven van het aantal gevallen van besmettelijke ziekten komen dik
wijls verschillen voor tussen de verscheidene bronnen. Zo werden in het ge
meenteverslag over 1889 28 gevallen van pokken opgegeven, terwijl het jaar
verslag van het Geneeskundig Staatstoezicht 34 gevallen vermeldt5«. Ook in 
1900 is er een verschil van drie gevallen67. De oorzaak is gelegen in het niet 
aanstonds aangeven of in het geheel verzwijgen van besmettelijke ziekten door 
de geneesheren. Het hoogste cijfer zal meestal het dichtst bij de waarheid ko
men, omdat immers bij het opmaken van de totaalcijfers door het Geneeskun
dig Staatstoezicht ook een aantal aanvankelijk „vergeten" gevallen werd ver
meld, die alsnog aan de inspecteur waren gemeld. Daarom zijn de opgaven van 

51 Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
и Gemeenteverslag Tilburg 1893, hoofdstuk VI. 
Notulen vergadering afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederlandsche 
Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 4 mei 1893. 
ss Jaarverslag van de bevindingen en handelingen van het Geneeskundig Staatstoe
zicht 1900, blz. 164 en 165. 
5 4 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 28 augustus 1914. 
Jaarverslag van de Gezondheidscommissie Tilburg 1914, hoofdstuk II. 
5 5 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 30 oktober 1914. 
5 9 Jaarverslag van de bevindingen en handelingen van het Geneeskundig Staatstoe
zicht 1889, blz. 210-211. 
Gemeenteverslag Tilburg 1889, hoofdstuk VI. 
5 7 Jaarverslag van de bevindingen en handelingen van het Geneeskundig Staatstoe
zicht 1900, blz. 164-165. 
Gemeenteverslag Tilburg 1900, hoofdstuk VI. 

124 



het Geneeskundig Staatstoezicht meestal hoger en nauwkeuriger, maar nog niet 
geheel juist. Herhaaldelijk klaagden het provinciaal bestuur, de gemeentebestu
ren en de inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht over dit meestal op
zettelijk verzwijgen. In juli 1873 bijvoorbeeld werden in Tilburg slechts 13 ge
vallen van pokken aangegeven, terwijl in diezelfde maand in 22 gevallen pok
ken als doodsoorzaak werden opgegeven58. In het jaarverslag van de provincie 
Noord-Brabant over 1904 werd eveneens gewezen op dit plichtsverzuim van de 
geneesheren59. Diezelfde klacht vindt men ook in het jaarverslag van het 
Staatstoezicht op de Volksgezondheid van dat jaar60. Ook S. Coronel merkte 
in 1887 reeds op, dat de statistieken van besmettelijke ziekten hoogst onbe
trouwbare gegevens opleverden61. 

Toen in 1893 weer vele mensen door de pokken werden aangetast, kwam het 
bestuur van het Rooms Katholiek Gasthuis met het plan om een nieuw gast
huis te bouwen, dat uitsluitend bestemd zou zijn voor de verpleging van be
smettelijke zieken. Het gebouw zou naar de eisen des tijds worden ingericht 
met een ontsmettingsoven en zelfs een Romeins bad. Het bestuur zou zich ver
plichten alle inwoners van Tilburg voor zover er plaats was op te nemen. Het 
was de bedoeling hier niet bepaald alleen een armeninstelling van te maken, 
want er zou ook een afdeling komen voor patiënten, die zelf de verplegingskos-
ten betaalden, verdeeld in klasseafdelingen. Aan het gemeentebestuur werd een 
bijdrage van ƒ 51.300,— gevraagd. Deze subsidie heeft niet lang op zich laten 
wachten. De gemeenteraad besloot kort na de aanvrage met dertien tegen ze
ven stemmen de gevraagde subsidie te verlenen62. Aanstonds begon men met 
de bouw en reeds 19 augustus 1894 kon het gebouw in tegenwoordigheid van 
het college van Burgemeester en Wethouders plechtig worden geopend. De in
stelling kreeg de naam van St. Rochusgasthuises. 

Hoewel dit gasthuis met een ontsmettingsinrichting was uitgerust, bleek na 
enige tijd, dat ook de Gemeentelijke Ontsmettingsdienst, die een onderdeel 
vormde van Publieke Werken, een ontsmettingsinrichting nodig had64. Men 
had tot in het begin van deze eeuw steeds gewerkt met stoomovens. Het 
nadeel van deze ontsmettingsapparaten was, dat vele goederen door de be
handeling beschadigd werden. Vooral boeken, bont, wollen stoffen, lederwaren 
en andere gevoelige artikelen hadden van de ontsmetting bijzonder veel te lij
den65. Daarom wilde men in Tilburg liever een vacuumoven proberen, waar 
de ontsmetting plaatsvond door stromende waterdamp in verbinding met for
maldehyde. Deze ontsmetting was in 1913 iets nieuws en de methode werd in 

58 Jaarverslag van de provincie Noord-Brabant 1873, hoofdstuk IV. 
s ' Jaarverslag van de provincie Noord-Brabant 1904, hoofdstuk XII. 
«o Jaarverslag van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid 1904, blz. 302. 
61 S. Coronel. Het verleden en de toekomst van het Geneeskundig Staatstoezicht. 
Vragen des Tijds I. Haarlem 1887, blz. 9. 
" Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 10 mei 1893. 
" Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
M Dossiers gemeentesecretarie Tilburg, 1908 I M 27 en Ι M 28. 
•5 Gesundheitsingenieur 1912 40, 5 oktober 1912. 

125 



Nederland slechts toegepast bij de Holland-Amerikalijn te Rotterdam en ver
der bij de gemeente Utrecht. De gemeenten Zutphen en Venlo hadden een der
gelijk apparaat in bestelling6«. De gezondheidscommissie vond echter, dat de 
desinfectie met formaldehyde nog niet voldoende ontwikkeld was en raadde 
het gemeentebestuur aan nog even te wachten en de resultaten van elders eerst 
eens te bestuderen87. In het voorjaar van 1914 gingen dr. K.A.F. Deelen, dr. 
B.A.C. Daamen, arts en gemeenteraadslid, en de directeur van Publieke Wer
ken, J.H.E. Rückert, naar Duitsland om de kwestie te bestuderen. In Utrecht 
had men ondertussen schitterende resultaten68. De gezondheidscommissie 
raadde echter het gemeentebestuur aan, toen dit wederom om advies vroeg, 
nog even te wachten, aangezien de toestellen nog voortdurend verbeterd wer
den". Enkele maanden later, in augustus 1914, gaf de gezondheidscommissie 
het advies gezien de oorlogsomstandigheden met spoed een ontsmettingsappa-
raat aan te schaffen en hiervoor de nodige gebouwen in te richten70. Het oude 
toestel was onklaar geraakt en zolang men niet de beschikking had over een 
nieuw toestel, raadde men het gemeentebestuur aan besmette goederen te ont
eigenen en te vernietigen71. Hoewel het er na het uitbreken van de oorlog ie
dereen over eens was, dat een nieuwe ontsmettingsinrichting dringend nodig 
was, ging het gemeentebestuur toen niet tot de aanschaf over. Ondanks allerlei 
aansporingen72 was er eind 1918 nog steeds geen nieuwe ontsmet tí ngso ven. 

Ondertussen was de ontsmettingsdienst van de gemeente wel actief bij het 
ontsmetten van huizen, waar besmettelijke zieken hadden verbleven. Zo von
den in 1913 bijvoorbeeld ontsmettingen plaats na gevallen van tuberculose, 
typhus, roodvonk, difterie, croup, variola, kanker en onreinheid79. In 1918 
had ook ontsmetting plaats na gevallen van meningitis, scabies en Spaanse 
griep74. In bijlage 38 is een overzicht te vinden van het aantal ontsmettingen 
in de jaren 1912-1918. Ook lokalen in fabrieken en scholen, waar tijdens de 
oorlog soldaten waren gelegerd, werden na hun vertrek gedesinfecteerd. Het 
houtwerk en de meubelen werden grondig afgewassen met een dunne zeep-
oplossing, de vloeren werden geschrobd met zeep en soda en muren werden op
nieuw gewit of gesausd. Bestond er een vermoeden, dat er een besmetting had 
plaatsgehad, dan volgde nog een nareiniging met een twee procent lysol-
oplossing75. 

»o Archief Publieke Werken Tilburg, 1913 21, Ontsmettingsinrichting. 
"7 Notulen vergaderingen Gezondheidscommissie Tilburg, 28 februari 1913 en 27 
maart 1913. 
Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1913, hoofdstuk XII. 
98 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 27 maart 1914. 
·· Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 26 juni 1914. 
70 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 28 augustus 1914. 
71 Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1914, hoofdstuk XII. 
72 Gemeenteverslagen Tilburg 1914 en 1915, hoofdstuk VI. 
Jaarverslagen van de Gezondheidscommissie Tilburg 1917, hoofdstuk Π, 1917 en 
1918, hoofdstuk V. 
7 3 Gemeenteverslag Tilburg 1913, hoofdstuk VI. 
74 Gemeenteverslag Tilburg 1918, hoofdstuk V. 
's Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1914, hoofdstuk VI. 
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Niet alleen de cholera en de pokken eisten veel slachtoffers, maar ook de 
typhus in zijn verschillende verschijningsvormen als typhus abdominalis, exan-
thematicus, murine en tsutsugamushikoorts eiste zijn tol. Volgens Coronel 
stierven aan deze ziekte in de laatste der zestiger en de eerste der zeventiger ja
ren der vorige eeuw in ons land ongeveer 24.000 mensen76. Nu kan men bij 
deze ziekte niet spreken van een epidemie in de zin zoals bij cholera en pok
ken. Deze laatste twee ziekten heersten gedurende enige tijd in alle hevigheid 
om daarna voor een kortere of langere periode te verdwijnen. Dit was bij ty
phus niet het geval. Deze ziekte vertoonde geen hoogtepunten of inzinkingen, 
maar eiste ieder jaar een — zij het niet zo groot — aantal slachtoffers. Gemid
deld kwamen in Tilburg 5 tot 10 gevallen per jaar voor. In Groningen, dat bij
na tweemaal zoveel inwoners telde als Tilburg, kwamen jaarlijks ongeveer 40 
tot 50 gevallen voor77. Ook in Enschede, dat ongeveer 75 procent van het aan
tal inwoners van Tilburg telde, kwamen jaarlijks nog ongeveer 15 gevallen 
voor78. Ook tegenover deze ziekte stond men vroeger vrij machteloos. De 
meeste aangetaste personen stierven binnen korte tijd. Nauwkeurige cijfers van 
het aantal patiënten, dat de ziekte doorstond, zijn niet te geven, doch uit de ter 
beschikking staande cijfers valt op te maken, dat het in Tilburg ongeveer 
25 procent was79. 

Wat waren nu de oorzaken van het geregeld voorkomen van typhus? In het 
eerste hoofdstuk werd reeds opgemerkt, hoe slecht de kwaliteit van het drink
water was en hoe dit het uitbreken van typhus in de hand werkte. Een andere 
oorzaak was gelegen in de slechte kwaliteit van het vlees, dat gegeten werd. 
Veel vlees was al spoedig bedorven en dit bederf werd nog in de hand gewerkt 
door het volkomen onbegrip voor hygiëne bij de slagers en hun klanten. Lever
de dit alles al een groot gevaar op, nog erger was het, dat men in Tilburg on
danks de controle, die aanvankelijk niet zo streng was, afgekeurd vlees ver
kocht. De boeren uit de omgeving van Tilburg probeerden het ongeschikte 
vlees van gestorven of wegens ziekte afgemaakte dieren in Tilburg af te zetten. 
's Nachts brachten zij het vlees van vee, dat geleden had aan parelziekte, dy
senterie, kalfziekte en miltvuur, naar de kleine slagers in Tilburg, die de beste 
stukken weer doorverkochten aan grotere slagers. Zo kon het voorkomen, dat 
bijna alle leden van kloostergemeenschappen zoals de Fraters van Tilburg le
den aan hevige diarree en dat het verzuim op fabrieken soms zeer erg was. In 
1876 hadden weer eens verscheidene kloosters met dit euvel te kampen. Bij een 
onderzoek door het gemeentebestuur bleek, dat slager P. Horsten met aan ze-

78 S. Coronel. Het verleden en de toekomst van het Geneeskundig Staatstoezicht. 
Vragen des Tijds I. Haarlem 1887, blz. 9. 
77 Gemeenteverslagen Groningen 1865 e.v., hoofdstuk VI. 
7e Gemeenteverslagen Enschede 1865 e.V., hoofdstuk VI. 
Gemeenteverslagen Lonneker 1865 e.V., hoofdstuk VI. 
79 Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
Gemeenteverslagen Tilburg 1865 e.V., hoofdstuk VI. 
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kerheid grenzende waarschijnlijkheid het slechte vlees geleverd had90. Voor 
kinderen en zieken, die juist door het gebruik van vlees of bouillon moesten 
aansterken, kon het bedorven vlees fataal zijn. Toen de inspecteur van het Ge
neeskundig Staatstoezicht dit ter ore kwam, drong hij bij het gemeentebestuur 
aanstonds aan op strenge maatregelen. In de politieverordening werd een arti
kel opgenomen om de handel in slecht vee en vlees te voorkomen81. Het poli
tietoezicht werd verscherpt en bij overtreding werd zonder pardon opgetreden. 
Zoals wij echter in het volgende hoofdstuk zullen zien, bracht eerst het optre
den van de gezondheidscommissie en de Gemeentelijke Keuringsdienst een af
doende verbetering tot stand. Wel gingen de kloosterlingen, nadat zij enkele 
malen door de slagers bedrogen waren, zelf de nodige slachtdieren fokken82. 

Om de bevolking te waarschuwen tegen de gevaren van typhus werd in het 
begin van deze eeuw door de Centrale Gezondheidsraad te Utrecht een bro
chure samengesteld, die achtereenvolgens behandelde de aard van de ziekte, de 
besmetting, de verpleging en de ontsmettingsmaatregelen83. Verder werd door 
de Centrale Gezondheidsraad gewezen op het gevaar van vliegen. Volgens En
gelse onderzoekers brachten vliegen de typhus over, doordat zij met hun be
haarde lijf op de faeces van besmette patiënten gingen zitten en vervolgens op 
het voedsel van andere personen. De mensen werden erop gewezen de vliegen 
en de larven, die binnen tien dagen tot een vlieg uitgroeien, zoveel mogelijk te 
verdelgen. Bovendien moest men de stelregel indachtig zijn: „waar geen vuil is, 
zijn geen vliegen". Naast de meest voorkomende vliegen zoals de huisvlieg, 
musca domestica, en de kleine huisvlieg, fannia canicularis, kwam onder ande
re ook nog de steekvlieg, stomoxys calcitrans, voor. Vooral deze laatste was 
gevaarlijk, omdat zij volgens de circulaire behalve typhus tevens bloedvergifti
ging, furunculose en miltvuur veroorzaakte84. Ook in Tilburg besloot het ge
meentebestuur in 1915 de circulaire over het vliegengevaar onder de bevolking 
te verspreiden85. Tot dit besluit heeft zeker bijgedragen het feit, dat in 1913 in 
Tilburg zich een bijzonder kwalijk geval van typhus voordeed. Een lid van het 
dienstpersoneel van het pompstation der Tilburgsche Waterleidingmaatschap
pij bleek aan de ziekte te lijden. Direct werden watermonsters genomen en on
derzocht, terwijl ook de faeces van het overige personeel werden onderzocht. 

80 Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
Jaarverslag van de bevindingen en handelingen van het Geneeskundig Staatstoezicht 
1876, blz. 324-326. 
81 Politieverordening Tilburg 1876, hoofdstuk II. 
Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 10 juli 1876. 
Besluit Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant, 27 juli 1876, G 139. 
82 Jaarverslagen van de bevindingen en handelingen van het Geneeskundig Staats
toezicht 1877, blz. 315, 1878, blz. 288, en 1879, blz. 275. 
83 Wenken bij het voorkomen van buiktyphus. Uitgave Centrale Gezondheidsraad 
Utrecht. 
84 Maandblad Centrale Gezondheidsraad Utrecht, augustus 1914. 
Jaarverslag van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid 1914, blz. 94. 
85 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 25 juni 1915. 
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Er werden echter geen typhusbacillen aangetroffen, zodat de drinkwatervoor
ziening niet in gevaar kwam89. 

Andere infectieziekten, die geregeld slachtoffers eisten, waren morbilli, scar
latina en difterie. Nu kwamen morbilli elk jaar wel voor, maar een jaar als 
1872 was een topjaar. Terwijl men in die tijd al getroffen werd door de pokken 
heersten in Tilburg huis aan huis de mazelen. 31 Sterfgevallen waren dat jaar 
het gevolg van deze ziekte87. Andere topjaren waren 1887 en vooral 1891. De 
inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht verlangde dan ook elke week 
een opgave van het aantal gevallen. In 1887 waren dit er 263 en in 1891 972 
met respectievelijk 34 en 93 sterfgevallen88. Werden bij pokken en typhus al te 
lage cijfers opgegeven, nog erger was dit bij morbilli. Niet alleen „vergaten" de 
geneesheren een aantal gevallen op te geven, maar vele ouders consulteerden 
voor hun kinderen niet eens een medicus, beducht als zij waren voor de gevol
gen. Vele kinderen stierven zonder dat zij enige medische hulp hadden ontvan
gen, voor vele andere kinderen kwam die hulp te Iaat89. Bij besmettelijke ziek
te kenmerkten ambtenaren van de gemeente het besmette huis met een duide
lijk zichtbaar bordje, waarop de ziekte stond vermeld. Voor zakenlieden kon 
zoiets de ondergang van hun zaak betekenen, arbeiders mochten dikwijls een 
tijd niet op hun werk verschijnen en voor kinderen uit een dergelijk gezin was 
het bij de wet verboden de school te bezoeken00. Dikwijls wilde de familie ook 
niet, dat de patiënt in het St.Rochusgasthuis werd opgenomen, omdat men een 
gasthuis te veel als een armeninstelling zag en bezoek daar niet was toegestaan. 

In 1910 waren de gezondheidscommissie, het gemeentebestuur en de artsen 
het er wel over eens, dat maatregelen nodig waren. Men stelde voor, dat wan
neer lijders aan mazelen, scarlatina en difterie direct in het St. Rochusgasthuis 
werden opgenomen en het pand ontsmet werd, er geen bordje voor besmettelij
ke ziekte zou worden opgehangen om zakelijk nadeel te voorkomen. Men zou 
het verblijf in het St.Rochusgasthuis zo aangenaam mogelijk maken. De ge
neesheren zouden erop letten, dat de neringdoenden de bepalingen der wet en 
verordeningen niet zouden ontduiken91. Een zevental jaren eerder, in 1903, 
was de geneeskundig inspecteur van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, 
dr. J.C.I. van der Hagen, met de voorzitter van de gezondheidscommissie reeds 
overeengekomen, dat voortaan de schoolhoofden aanstonds, wanneer een kind 
afwezig was, het gemeentebestuur moesten waarschuwen. De politie contro
leerde dan op de aangegeven adressen, of er misschien een van de kinderen 
aan een besmettelijke ziekte leed. Was dat inderdaad het geval, dan werd pro
ces-verbaal opgemaakt, omdat door de achteloosheid van de ouders anderen 

86 Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1913, hoofdstuk VII. 
Jaarverslag van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid 1913, blz. 136. 
87 Jaarverslag van de provincie Noord-Brabant 1872, hoofdstuk Г . 
8 8 Gemeenteverslagen Tilburg 1887 en 1891, hoofdstuk VI. 
8 9 Jaarverslag van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid 1910, blz. 534. 
9 0 Wet van 4 december 1872 S 134, tot voorziening tegen besmettelijke ziekten 
(art. 14). 
9 1 Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1910 Ι M 129. 
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besmet konden worden, hetgeen een strafbaar feit was volgens de wet92. Deze 
maatregelen waren nodig, omdat ook vele gevallen van scarlatina werden 
doodgezwegen. Deze ziekte kwam veel voor. In 1902 werden 94 gevallen aan
gegeven en in 1903 95 gevallen93. Daarvoor waren 1894 en 1895 topjaren ge
weest met respectievelijk 59 en 117 gevallen94. Ook 1900 was bepaald niet 
gunstig95. Meestal was bij roodvonk de letaliteit ongeveer vijftien procent, 
doch in Tilburg lag dat percentage vanwege het dikwijls niet of te laat inroe
pen van medische hulp op ongeveer dertig procent96. Allerlei maatregelen 
konden niet voorkomen, dat in 1913 in het gehele land veel scarlatina voor
kwam97, terwijl Tilburg bovendien in 1914 en 1915 nog eens getroffen werd 
door een roodvonk-epidemie. Over het algemeen was de ziekte toen van een 
goedaardig karakter98. 

Een andere gevreesde infectieziekte was difterie. Deze ziekte kende evenals 
de typhus geen bijzondere hoogtepunten, maar sloeg elk jaar toe, zij het in Til
burg in een beperkt aantal gevallen. Dit in tegenstelling met verscheidene an
dere plaatsen zoals bijvoorbeeld Enschede, waar veel difterie voorkwam99. 
Aanvankelijk wist men tegen deze ziekte weinig te doen, doch in 1895 ontwik
kelde professor C.H.H. Spronck, hoogleraar aan de universiteit te Utrecht, een 
serum, waardoor de kansen op herstel aanmerkelijk stegen. Door enkele be
langrijke giften konden ook min- en onvermogenden in Tilburg dit serum zo 
nodig gratis krijgen100. Veel slachtoffers kon daarom deze ziekte niet meer ma
ken, hoewel in de jaren 1916, 1917 en 1918 respectievelijk 42, 41 en 54 geval
len van difterie werden aangegeven101. Een overzicht van het aantal besmette
lijke ziekten in de jaren 1885-1918 te Tilburg en 1904-1918 in Nederland is te 
vinden in bijlage 39. 

Het voorkomen van verschillende geslachtsziekten doet ons de vraag stellen, 
of in Tilburg ook prostitutie voorkwam. Herhaaldelijk kwamen hierover for
mulieren binnen, waarin namens de minister van Binnenlandse Zaken hiernaar 
werd geïnformeerd, doch steeds werd als antwoord ingevuld, dat over het be
staan van bordelen in de zin der wet te Tilburg niets bekend was en er dus 
geen maatregelen hiertegen bestonden102. Dit alles betekent echter geenszins, 

92 Wet van 4 december 1872 S 134, tot voorziening tegen besmettelijke ziekten 
(art. 8). 
" Gemeenteverslagen Tilburg 1902 en 1903, hoofdstuk VI. 
94 Gemeenteverslagen Tilburg 1894 en 1895, hoofdstuk VI. 
95 Jaarverslag van de provincie Noord-Brabant 1900, hoofdstuk XII. 
9 ' Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
97 Jaarverslag van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid 1913, blz. 138. 
98 Notulen vergaderingen afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Neder-
landsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 1 december 1915 en 29 
maart 1916. 
Jaarverslag van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid 1915, blz. 82-83. 
99 Gemeenteverslagen Enschede 1865 e.v., hoofdstuk VI. 
Gemeenteverslagen Lonneker 1865 e.v., hoofdstuk VI. 
100 Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
191 Gemeenteverslagen Tilburg 1916, 1917 en 1918, hoofdstuk VI. 
los Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
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dat er geen clandestiene prostitutie voorkwam. In de zestiger en zeventiger ja
ren der vorige eeuw werd in Tilburg prostitutie bedreven door Gerarda van 
Stafferden. Drie brieven van het Rotterdamse gemeentebestuur aan Burge
meester en Wethouders van Tilburg hadden op deze kwestie betrekking103. In 
de eerste jaren van deze eeuw moest bij het huis van de weduwe A.J. Smulders 
van Hugten in de Antoniusstraat van 19 tot 24 uur zelfs een politiepost worden 
geplaatst om al te veelvuldig bezoek te voorkomen. Ook het café van J.F.M. 
Bierman aan de Bossche Steenweg was een huis van ontucht evenals de wonin
gen van Voeten en Storimans gelegen bij het Piusplein10,1. Ook andere vormen 
van promiscuïteit kwamen zeker voor. De verspreiding van geslachtsziekten 
vormde het bewijs hiervoor. Nauwkeurige gegevens zijn hierover echter niet te 
verkrijgen. Tijdens de oorlog nam het gevaar voor de verspreiding van veneri
sche ziekten sterk toe. Reeds in 1914 wilde een lid van de gezondheidscommis
sie de bevolking per advertentie waarschuwen tegen venerische ziekten. De le
den der commissie waren het erover eens, dat deze ziekten ook in Tilburg 
steeds meer voorkwamen105. In 1918 deed de Centrale Gezondheidsraad te 
Utrecht een speciale waarschuwing uitgaan om zich te vrijwaren van geslachts
ziekten door buitenechtelijk geslachtsverkeer te vermijden. Degenen, die aan 
een dergelijke ziekte leden en zich niet lieten behandelen, vormden een gevaar 
voor hun omgeving en hun nageslacht. In Tilburg nam de gezondheidscommis
sie dit advies over en gaf het door middel van advertenties door aan de bevol
king met de opmerking, dat ook in Tilburg deze waarschuwing op zijn plaats 
was100. 

Al waren de epidemische ziekten bijzonder gevreesd, dat wil nog niet zeg
gen, dat zij tevens de meeste dodelijke slachtoffers veroorzaakten. Jaarlijks 
stierven in Tilburg 40 tot 50 personen aan verschillende vormen van tuberculo
se, waaronder vooral de longtuberculose haar tol eiste. Over een periode van 
vijf jaar tussen 1910 en 1915 was het aantal slachtoffers aan longtuberculose in 
Tilburg als volgt107. 

leeftijd mannelijk vrouwelijk totaal 

beneden 1 jaar 1 0 1 
1- 5 jaar 2 3 5 
5-14 jaar 5 4 9 

14-20 jaar 10 12 22 
20-30 jaar 24 25 49 
30-40 jaar 23 15 38 
40-50 jaar 13 15 28 

io» Archief Armwezen, ingekomen en uitgaande stukken, G.A.T. 
101 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 7 mei 1909. 
105 Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1914, hoofdstuk III. 
108 Circulaire Centrale Gezondheidsraad Utrecht aan de bevolking van Nederland. 
Archief Gezondheidscommissie Tilburg, ingekomen stukken 1918. 
Jaarverslag van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid 1918, blz. 66. 
Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1918, hoofdstuk VII. 
107 Maandblad Centrale Gezondheidsraad Utrecht, februari 1918. 
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leeftijd mannelijk vrouwelijk totaal 

50-65 jaar 14 9 23 
65-80 jaar 3 2 5 
boven 80 jaar 0 0 0 

totaal 95 85 180 

Eveneens onder de Belgische vluchtelingen kwamen herhaaldelijk gevallen van 
tuberculose voor108. Voor de bestrijding van deze ziekte werd van rijkswege 
subsidie verstrekt109. Ook kanker en andere maligne tumors eisten zeer veel 
slachtoffers. Vele tientallen sterfgevallen per jaar aan deze ziekten waren reeds 
in de vorige eeuw in een plaats als Tilburg niet uitzonderlijk. In de periode 
1910 tot 1915 bedroeg het percentage sterfgevallen aan kanker van het aantal 
overledenen boven 39 jaar in Tilburg 14,8. In Enschede was dat 17,9 en in 
Breda 11,9. In Harlingen was dit percentage het hoogst namelijk 21,4, terwijl 
het in Weert slechts 8,6 bedroeg110. 

Bovendien stierven veel mensen tengevolge van andere ziekten aan de adem-
halingsorganen, zoals pneumonie en bronchopneumonie. Het aantal overle
denen aan deze ziekten schommelde dikwijls rond de honderd per jaar. In de 
zomer van 1903 bijvoorbeeld klaagden de artsen over het veel voorkomen van 
pneumonie111. Ook een aandoening als gastro-enteritis eiste elk jaar vele do
den onder de zuigelingen. Een jaar met meer dan honderd doden tengevolge 
van deze ziekte vormde geen uitzondering. Op de zuigelingensterfte komen wij 
echter verder in dit hoofdstuk nog terug. Andere ziekten, die veel slachtoffers 
eisten, waren nephritis, apoplexie en verschillende hart- en vaatziekten112. Een 
ernstige ziekte, die echter gelukkig weinig voorkwam, was meningitis 
cerebrospinalis epidemica. In 1917 kwam deze ziekte voor in Noord-Brabant, 
vooral in Tilburg, Breda, Eindhoven, 's-Hertogenbosch en Oisterwijk113. In 
Tilburg werden acht gevallen van nekkramp aangegeven, terwijl ook in acht 
sterfgevallen meningitis als doodsoorzaak werd opgegeven. Ook hier bleek 
weer, dat een aantal gevallen was verzwegen, want het lid der gezondheidscom
missie, de arts J.F.J. Bloemen, kende verschillende personen, die dat jaar van 
deze ziekte hersteld waren, zodat onherroepelijk meerdere gevallen van nek
kramp waren voorgekomen, waarvan geen melding was gemaakt114. Minder 

108 Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1917 I 16. 
io» Maandblad Centrale Gezondheidsraad Utrecht, juli 1916. 
110 Jaarverslag van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid 1918, bijlage XXVIII. 
111 Notulen vergadering afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederland-
sche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 8 juli 1903. 
112 Jaarverslagen van de bevindingen en handelingen van het Geneeskundig Staats
toezicht 1865 tot 1 augustus 1902. 
Statistiek van de sterfte naar den leeftijd en naar de oorzaken van den dood 
1901-1918. Bijdragen tot de statistiek van Nederland. Uitgave van het Centraal Bu
reau voor de Statistiek te 's-Gravenhage. 
118 Jaarverslag van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid 1917, blz. 57. 
114 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 22 februari 1918. 
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gevaarlijke, maar niettemin bepaald toch onaangename kwalen waren pe
diculosis en scabies. In het volgende hoofdstuk komt de bestrijding van pe
diculosis door de gezondheidscommissie ter sprake. Men was er tijdens de 
Eerste Wereldoorlog van overtuigd, dat de pediculi capitis en pediculi vesti
menti de oorzaak vormden van de verspreiding van besmettelijke ziekten, zoals 
die van de typhus onder de militairen uit Tunis, Algiers en Marokko in het 
Franse leger. Vandaar de aandrang deze luizen te bestrijden met petroleum of 
tinctura staphisagriae (staverzaad). De pediculus pubis of platluis moest be
streden worden met unguentum hydrargyri (kwikzalf)115. In 1917 kwam veel 
scabies voor118. Hoewel deze ziekte over het algemeen een gunstige prognose 
toestond, was ze vanwege de hevige nachtjeuk tengevolge van de levenscyclus 
der scabiesmijt een lastige kwaal. De besmetting vond meestal plaats via bed 
en kleren. Een overzicht van de doodsoorzaken in Tilburg over een aantal 
jaren in de periode 1870-1918 is te vinden in bijlage 40. 

Na aandacht besteed te hebben aan de verschillende ziekten, zou ik nog en
kele opmerkingen willen maken over de ongevallen, die in Tilburg gebeurden. 
Ernstige verkeersongelukken gebeurden zelden, maar kwamen zo nu en dan 
toch wel voor. Vooral de trein en de tram waren hierbij nogal eens betrokken. 
In 1887 bijvoorbeeld werden enkele zwaar gewonden in het gasthuis opgeno
men, omdat zij onder een trein terecht waren gekomen117. In het najaar van 
1888 behandelde dr. K.A.F. Deelen een jongen, wiens beide benen door de 
stoomtram waren afgereden118. Ook werd wel zelfmoord gepleegd door zich 
het hoofd te laten afrijden door de trein, zoals een van de geneesheren in 1894 
moest constateren11·. Ook verdrinkingsgevallen kwamen voor. De heel- en 
vroedmeester F.B.G. Kieckens kreeg een eremedaille van de Maatschappij tot 
Redding van Drenkelingen, omdat hij een driejarig kind, dat in het water was 
gevallen en reeds schijndood was, had weten te redden120. Dr. K.A.F. Deelen 
behandelde een vrouw, die in de sneeuw was uitgegleden en wijdbeens was ge
vallen. Zij liep een grote scheur in de vagina op, terwijl een deel der ingewan
den naar buiten kwam. Na een desinfectie met een formalineoplossing ging de 
repositie vrij gemakkelijk, doch twee dagen later stierf de vrouw aan peritoni
tis121. Eveneens met vergiften kwamen ongelukken voor, zoals in 1896, toen 
een jongetje een hoeveelheid muizentarwe had gegeten. Door vlugge uitpom-

115 Maandblad Centrale Gezondheidsraad Utrecht, september 1915. 
1,e Maandblad Centrale Gezondheidsraad Utrecht, mei 1917. 
Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 27 augustus 1918. 
117 Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
118 Notulen vergadering afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederland-
sche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 21 november 1888. 
110 Notulen vergadering afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederland-
sche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 8 augustus 1894. 
120 Notulen vergadering afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederland-
sche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 15 januari 1867. 
121 Notulen vergadering afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederland-
sche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 7 maart 1900. 
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ping van de maag wist men het kind te redden122. De meeste ongelukken ge
beurden echter in bedrijven. In 1875 sprong een stoomketel in de fabriek van 
P. Blomjous, waarbij vier mensen zeer ernstige brandwonden opliepen en 
zwaar gewond in het gasthuis moesten worden opgenomen. Twee van deze 
mensen kwamen spoedig te overlijden123. Vanaf 1894 zijn over de ongelukken 
in de bedrijven enkele cijfers bekend en hoewel de criteria misschien geleidelijk 
strenger zijn geworden, is de toename werkelijk ernstig. Voor de jaren 1894 tot 
en met 1909 bedroeg het aantal bedrijfsongevallen in Tilburg respectievelijk 44 
- 77 - 64 - 89 - 88 - 106 - 175 - 188 - 214 - 406 - 501 - 450 - 561 - 685 - 644 -
360124. Gemiddeld waren hierbij twee tot drie dodelijke ongevallen per jaar. 

II. DE EERSTE WERELDOORLOG MET ZIJN MOEILIJKHEDEN 

Een bepaald niet gunstige periode vormde de Eerste Wereldoorlog. Langzamer
hand nam het gebrek aan allerlei noodzakelijke levensmiddelen toe en vermin
derde het weerstandsvermogen van de mensen, zodat de kans op ziekte geleide
lijk toenam. In april 1915 begon de regering met het beschikbaar stellen van 
goedkoop tarwebrood voor f 0,12 per kilogram. Tarwemeel werd beschikbaar 
gesteld voor ƒ 0,16 per kilogram125. De gemeenten dienden zelf een controle
regeling te ontwerpen. Een uniforme regeling voor het gehele land vond de re
gering ongewenst, maar wel moesten de ontworpen regelingen door het ministe
rie van Landbouw, Nijverheid en Handel, waarover in 1915 minister F.E. Pos-
thuma de scepter zwaaide, worden goedgekeurd. Overeenkomstig de beschik
king van de regering besloten Burgemeester en Wethouders van Tilburg tarwe
brood en tarwemeel ter beschikking te stellen voor respectievelijk ƒ 0,12 en 
ƒ 0,16 per kilogram. Hoofden van gezinnen of alleenstaanden, die regerings
brood of regeringsmeel wensten te kopen, moesten hiervan kennisgeven aan de 
burgemeester. Ook de broodbakkers en meelhandelaren, die voor de verkoop 
in aanmerking wilden komen, moesten hiervan opgave doen aan de burgemees
ter. Het gemeentebestuur verstrekte broodkaarten, waarop een halve kilogram 
per persoon per dag verkregen kon worden. Naast dit goedkope regeringsbrood 
bleef aanvankelijk het duurdere luxe brood nog vrij te koop. In het begin van 
februari 1917 werd echter een volledige brooddistributie ingesteld128. Sinds 
augustus 1916 was de toestand namelijk ongunstiger geworden, omdat het land 
van de aanvoer overzee afgesloten dreigde te worden gezien de activiteiten van 
de Duitse duikboten en de Britse marine. Door grote zuinigheid kon een nij-

122 Notulen vergadering afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederland-
sche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 18 maart 1896. 
^ ' Archief St. Elisabethziekenhuis Tilburg. 
J.M. Reijnders, A.C.B. Arts, J.G.M. Weijers. Gedenkboek St. Elisabeths-gasthuis 
1837-1912. Tilburg Î912, blz. 33. 
124 Staat van bedrijfsongevallen in Tilburg, G.A.T. 
125 Archief Distributiedienst Tilburg, afdeling III. 
12" Archief Distributiedienst Tilburg, afdeling III. 
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pend gebrek worden voorkomen1 2 7. Vandaar dus de invoering van de algehele 
brooddistributie op 5 februari 1917, twee weken later gevolgd door een volle
dige distributie van bloem en meel1 2 8. 

Sinds die tijd werd de situatie steeds slechter. Reeds in maart 1917 werd het 
broodrantsoen verder beperkt. De voor zeven dagen aangegeven hoeveelheid 
moest voor negen dagen dienen. Ook de aanvullingskaarten voor werklieden, 
die zware arbeid verrichtten, werden nog slechts in enkele gevallen verstrekt. 
In oktober van dat jaar moest hetzelfde rantsoen dienen voor elf dagen1 2 9. In 
het begin van 1918 werd dit zelfs veertien dagen1 3 0. Mochten de landbouwers 
aanvankelijk s/4 kilogram rogge per persoon per dag voor zichzelf behouden, 
in augustus 1917 kwam de bepaling, dat zij alle granen moesten inleveren en 
evenals alle andere mensen broodkaarten kregen1 3 1. Ook de kwaliteit van het 
brood werd steeds slechter. In september 1917 bestond de regeringsbloem uit 
бОо/о tarwe- of roggebloem, 300/o aardappelmeel en 100/o Amerikaanse bloem. 
Het regeringsmeel bestond uit 7 0 % tarwe- of roggemeel, 250/o aardappelmeel 
en 5 % gries of grind1 3 2. In de loop van 1918 werd de samenstelling nog slech
ter, omdat in de havens van de Verenigde Staten Nederlandse koopvaardijsche
pen in beslag werden genomen. Het inlandse graan diende tot de laatste korrel 
gebruikt te worden. In oktober 1918 bestond de regeringsbloem uit 100/o ger-
stebloem, IZ'/o roggebloem, 80/o Amerikaans meel afkomstig uit de nog aanwe
zige voorraden en 700/o bloem, die verkregen werd door uitmaling op 8 0 % van 
buitenlandse tarwe, inlandse tarwe en inlandse rogge in een verhouding van 
3:9:13. Het regeringsmeel bestond uit 15% inlandse tarwe, 10% buitenlandse 
tarwe, 5 0 % inlandse rogge, 10% maismeel, 10% erwten- of bonenmeel en 
5 % aardappelmeel1 3 3. Het gebrek aan granen was in de laatste oorlogsjaren 
bijzonder groot. Men wilde daarom alle gronden, die er maar enigszins voor in 
aanmerking kwamen, aanwenden ten bate van de voedselvoorziening. Daarom 
moest men opgave doen van alle landerijen, grasland, braak liggende gronden, 
bossen en zelfs van moerasgebieden. Het was vanaf 1915 al verboden tarwe en 
rogge aan het vee te voeren en in 1918 gold dat verbod ook voor andere 
granen1 3 4. 

Het gebrek aan graan werkte fraude in de hand. Vele bakkers knoeiden met 
het gewicht, vandaar dat het brood gecontroleerd moest worden op droge 
stof135. Ook broodkaarten werden dikwijls gestolen na de inkrimping der rant-

i " Jaarverslag van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid 1916, blz. 111-113. 
Handelingen van de Tweede Kamer der Staten Generaal, zittingsperiode 1916-1917, 
blz. 1937-1942. 
1 г в Archief Distributiedienst Tilburg, afdeling ПІ. 
1 M Archief Distributiedienst Tilburg, afdeling ІП. 
Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1917 I 188. 
«o Archief Distributiedienst Tilburg, afdeling Г . 
1 , 1 Archief Distributiedienst Tilburg, afdeling ПІ en X. 
1 M Archief Distributiedienst Tilburg, afdeling III. 
1 3 · Archief Distributiedienst Tilburg, afdeling IV. 
1 5 4 Archief Distributiedienst Tilburg, afdeling X. 
ι« Archief Distributiedienst Tilburg, afdeling Г . 
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soenen. De boakaarten moesten daarom bewaard worden in panden, waar dag 
en nacht mensen aanwezig waren voor controle. Werden er toch kaarten gesto
len, dan moesten de gemeentebesturen, als zij onvoldoende maatregelen had
den getroffen, voortaan / 25,— per bonkaart betalen. Ook wanneer door on
zorgvuldigheid bij verzending per post tijdens het vervoer kaarten werden ont
vreemd, was het gemeentebestuur verantwoordelijk136. Om bij contrôle be
drog te voorkomen was het zelfs verboden in koffiehuizen het meegebrachte 
brood te eten, omdat de schijn zou kunnen worden gewekt, dat brood werd 
verstrekt zonder bonnen. Ook in restaurants mocht geen brood meer bij koude 
schotels worden verstrekt137. 

De slechte kwaliteit van het brood had ook directe gevolgen voor de gezond
heid. Dr. O.J. Wijnhausen, gastro-enteroloog te Rotterdam, beweerde stellig, 
dat er dagelijks patiënten bij hem kwamen met maagklachten tengevolge van 
het slechte brood. Wanneer het slechte regeringsbrood niet meer gegeten werd, 
hielden bij vele patiënten de klachten op139. Deskundigen van het Centraal 
Laboratorium vonden de beweringen van dr. O.J. Wijnhausen overdreven, 
maar zij moesten wel toegeven, dat vele mensen van tijd tot tijd maagcatarrhen 
kregen van het slechte brood. In de zomer kon zich in het brood, waarin aard
appelmeel was verwerkt, een bacterie ontwikkelen, die het brood slijmachtig 
en ongeschikt voor de consumptie maakte. Het feit, dat in het regeringsbrood 
minder eiwitten aanwezig waren, werd van geen groot belang geacht. Bedroeg 
voor de oorlog het eiwitgehalte in witbrood 7,5 procent en in bruinbrood 9 pro
cent, nu waren die percentages respectievelijk 4,6 en 4,4. Gezien de hoeveel
heid eiwitten, die de mens dagelijks nodig had, betekende dat beetje eiwit in 
het brood niet zoveel. Men kon het met andere artikelen aanvullen139. 

Dit alles zou gemakkelijk gekund hebben, als juist die andere eiwitrijke stof
fen ook niet zo streng gerantsoeneerd waren geweest. De vleesvoorziening be
gon vanaf 1916 slechter te worden. In februari 1916 kregen de slagers van het 
gemeentebestuur bericht, dat per klant niet meer dan vijf kilogram mocht wor
den verkocht. Aan inwoners uit andere gemeenten mocht niets worden ver
kocht. Eind 1916 werd de hoeveelheid al teruggebracht van vijf tot twee kilo
gram per keer. Overigens begonnen de prijzen aanzienlijk te stijgen, zodat door 
de regering geslachte en gezouten varkens ter beschikking werden gesteld om 
de prijzen te drukken140. In december 1915 kostte een halve kilogram carbo-
nade ƒ 0,45, eind 1916 ƒ 0,60 en in mei 1917 ƒ 0,70141. Overigens waren de 
maximumprijzen zeker niet overal gelijk. In november 1916 werden maximum
prijzen voor vlees afgekondigd in de Nederlandsche Staatscourant. Voor een 
halve kilogram carbonade bedroeg de maximumprijs bijvoorbeeld in Tilburg 

1M Archief Distributiedienst Tilburg, afdeling IV en X. 
137 Archief Distributiedienst Tilburg, afdeling III. 
"β Dg Maasbode, 12 april 1917. 
l n Jaarverslag van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid 1917, blz. 86-90. 
1 4 0 Archief Distributiedienst Tilburg, afdeling X. 
1 4 1 Archief Distributiedienst Tilburg, afdeling III en X. 
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ƒ 0,60, in Leiden ƒ 0,65, in Alkmaar ƒ 0,55, in Harlingen ƒ 0,525, in Vlissingen 
ƒ 0,55 en in Franeker ƒ 0,50142. 

De beschikbare hoeveelheden liepen al spoedig aanzienlijk terug. In maart 
1917 moest op bevel van de overheid het vee geteld worden. Aangezien vele 
runderen voortijdig geslacht werden, was in 1917 het aantal met 200.000 terug
gelopen vergeleken met voor de oorlog143. Er kwam dan ook een slachtverbod 
voor vrouwelijke runderen beneden de twee jaar, later uitgebreid tot oudere 
runderen, schapen en niet slachtrijpe varkens144. Vanaf april 1917 werden 
voor 1000 personen in vier weken nog acht varkens beschikbaar gesteld145. In 
maart 1918 werd het rantsoen vlees vastgesteld op 200 gram per persoon per 
week. Gehakt en worst mochten alleen bereid worden, als er afvalproducten 
zoals hart, lever en longen in werden verwerkt146. In restaurants mocht nog 
slechts op zeer beperkte schaal vlees of vis verstrekt worden. Vanaf maart 
1917 mocht per persoon nog slechts één vlees-, vis- of eierschotel geserveerd 
worden147. In mei 1918 werden de menu's nog kariger, terwijl bovendien vet-
bonnen moesten worden ingeleverd namelijk voor een ontbijt en een lunch een 
bon van tien gram en voor een hoofdmaaltijd een bon van twintig gram14s. 
Ook het opslaan, het vervoer, de aflevering en het verstrekken van wild en ge
vogelte was niet toegestaan149. Eveneens voor vis golden strenge bepalingen. 
In Tilburg werd er scherp op gelet, dat de beschikbare vis alleen aan ingeze
tenen werd verkocht150. Overigens was het vervoer van vis zonder vergunning 
verboden151. Tevens waren er maximumprijzen voor vis van kracht. In juli 
1917 bijvoorbeeld mocht een haring slechts vier cent kosten, terwijl voor een 
schoongemaakte haring vijf cent gerekend mocht worden152. 

Aan melk bestond in Tilburg aanvankelijk geen gebrek. In 1915 was voor de 
Tilburgse bevolking elke dag meer dan voldoende melk beschikbaar. Veel melk 
werd dan ook tot boter verwerkt of gebruikt voor het opfokken van kalveren. 
De maximumprijs was vrij laag namelijk SVa cent per liter productieprijs en 
10 cent per liter consumptieprijs. Om landelijk meer melk voor de rechtstreek
se consumptie te bestemmen werd dan ook de productieprijs op 911г cent per 
liter gebracht en de consumptieprijs op 11 cent per liter153. Langzaam liep 
echter ook de melkvoorziening terug. Vanaf februari 1917 mochten geen melk 
of melkbestanddelen meer in het brood worden verwerkt154. De rantsoenen 

«г Nederlandsche Staatscourant, 17 november 1916, nummer 272. 
1 4 3 Archief Distributiedienst Tilburg, afdeling III en IV. 
144 Archief Distributiedienst Tilburg, afdeling IV. 
1 4 5 Archief Distributiedienst Tilburg, afdeling Ш. 
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1 5 0 Archief Distributiedienst Tilburg, afdeling X. 
151 Archief Distributiedienst Tilburg, afdeling III en IV. 
152 Archief Distributiedienst Tilburg, afdeling III. 
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werden in 1918 0,3 liter per persoon per dag en zelfs 0,1 liter per persoon per 
dag. De maximumprijs liep op tot 18 cent productieprijs en IDVi cent con
sumptieprijs. Voor zieken en zwakken werden echter hoeveelheden tegen ver
minderde prijs beschikbaar gesteld155. Ook voor kinderen werd een regeling 
tussen de Coöperatieve Tilburgsche Melkinrichting en de Distributiedienst ge
troffen om speciale kindervoeding beschikbaar te stellen. De Distributiedienst 
zorgde voor het kindermeel156. Hoewel men aanvankelijk een boteroverschot 
had, was sinds augustus 1917 ook dit artikel slechts op bonnen verkrijg
baar157. De prijs was van 1915 tot 1918 van ƒ 1,70 per kilo tot ƒ 3,40, ja zelfs 
tot ƒ 4,40 per kilo gestegen158. Kaas trof een zelfde lot. Ook margarine en eet
bare oliën en vetten waren niet meer onbeperkt verkrijgbaar158. De prijzen 
van losse margarine liepen zo op, dat de regering zich begin 1918 genoodzaakt 
zag alleen nog maar de verkoop van pakjes toe te staan, waarop de prijs ge
drukt stond160. Eieren mochten niet meer in advocaat of andere producten 
verwerkt worden161. Overigens waren eieren voor die tijd erg duur. Een vers 
ei kostte in 1916 veertien cent en een kalkei zeven cent162. In 1918 waren ge
conserveerde eieren alleen nog beschikbaar voor zieken. 

Andere schaarse artikelen waren groente en aardappelen. In 1915 werden de 
groenten al duurder. De regering stelde toen door middel van het Koninklijk 
Nationaal Steuncomité voor de on- en minvermogenden vaten zuurkool, snij
bonen en princessebonen beschikbaar169. Voor aardappelen golden maximum
prijzen variërend van zeven cent per kilogram voor kleine soorten tot tien cent 
per kilogram voor grote soorten. In 1917 werd de gehele aardappeloogst door 
de regering opgekocht164. In 1918 mochten particulieren weer aardappelen 
opslaan voor de winter, aangezien in de voorafgaande winter het vervoer van 
aardappelen gestagneerd werd door de vorst. Per persoon mocht vier kilogram 
voor elke week worden opgeslagen. De periode werd gerekend van de dag van 
inkoop tot en met 30 juni 1919. Degenen, die zelf aardappelen konden ver
bouwen, werden van de distributie uitgesloten. In Tilburg gold deze maatregel 
voor 1687 personen en hun eventuele gezinnen165. Producten als peulvruchten. 
rijst, havermout en gort waren ook naargelang de oorlog langer duurde, moei
lijker te verkrijgen. In 1916 werd bepaald, dat deze artikelen alleen nog maar 
als menselijk voedsel gebruikt mochten worden en in 1917 werd nog eens op 
dat gebod gewezen, omdat allerwegen deze producten toch tot veevoer werden 

iss Archief Distributiedienst Tilburg, afdeling IV en X. 
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verwerkt1««. Een gedeeltelijke rantsoenering ging reeds in december 1916 in. 
In 1918 werd het rantsoen peulvruchten op een halve kilogram per persoon 
voor vier weken gesteld. Tevens werd dat jaar door de regering aan de ge
meentebesturen opdracht gegeven om voorzichtig na te gaan, of er nog ergens 
hoeveelheden rijst waren opgeslagen voor rekening van buitenlandse firma's of 
binnenlandse groothandelaren. Eventuele aangetroffen hoeveelheden moesten 
in beslag worden genomen1«7. Hoe groot overigens het gebrek aan levensmid
delen was blijkt uit het feit, dat mensen, die in Duitsland werkten, slechts voor 
één dag belegde boterhammen mochten meenemen. Deze bepaling gold niet al
leen voor dagarbeiders, maar ook voor mensen, die de gehele week wegbleven. 
Ook het feit, dat men de mensen wees op de geschiktheid van sommige pad
destoelen als voedsel en dat zelfs de hoeveelheden te verkrijgen kastanjes aan 
maxima gebonden waren, wijst bepaald niet op een rooskleurige toestand168. 
Zelfs bloembollen werden als voedsel gebruikt en daarom moesten de mensen 
erop gewezen worden, dat vooral het eten van narcissebollen schadelijke gevol
gen kon hebben voor de gezondheid1«». 

Ook kolen en petroleum werden streng gerantsoeneerd. In dit verband moes
ten de gemeentebesturen in 1917 opgeven hoeveel woningen nog geen gas en 
electriciteit hadden. In Tilburg waren dat 1991 woningen170. Overigens zagen 
wij reeds in hoofdstuk II, dat ook het Koninklijk Nationaal Steuncomité zich 
met de voorziening van brandstoffen voor huiselijke verwarming bezighield. In 
1917 kreeg de industrie nog 75 procent van de hoeveelheid kolen, die men in 
vorige jaren gemiddeld had afgenomen. Voor huisbrand werden bepaalde hoe
veelheden tegen een goedkoop tarief beschikbaar gesteld. Bovendien kon men 
op andere bonnen een hoeveelheid duurdere steenkolen kopen. Zo kostte de 
anthraciet respectievelijk ƒ 2,30 en ƒ 3,80 per 75 kilogram. Eierbriketten kostten 
goedkoop tarief ƒ 1,75 en duur tarief ƒ 3,25 per 75 kilogram. Bij de toewijzing 
der bonnen werd rekening gehouden met het aantal haardsteden, die ambtena
ren in ieder huis waren gaan controleren171. Ook de quanta gas werden be
perkt. In 1916 ging men reeds over tot vervroeging van de sluitingstijd voor 
winkels, koffiehuizen en restaurants172. In maart 1917 werd de hoeveelheid af 
te nemen gas en electriciteit gesteld op 75 procent van de verbruikte hoeveel
heid in 1916. Winkels, restaurants, hotels en koffiehuizen mochten nog slechts 
de halve verlichting laten branden. Ook de fabrieken werden op 75 procent 
van de in 1916 afgenomen hoeveelheid gesteld173. In augustus van dat jaar 
werd het rantsoen gas per woning gesteld op 4 ms voor verlichting en 14 m ' 

i«· Archief Distributiedienst Tilburg, afdeling III. 
1,7 Archief Distributiedienst Tilburg, afdeling IV. 
, β β Archief Distributiedienst Tilburg, afdeling IV. 
1β» Maandblad Centrale Gezondheidsraad Utrecht, juli 1918. 
1 7 0 Archief Distributiedienst Tilburg, afdeling III. 
1 7 1 Archief Brandstoffencommissie Tilburg, notulen en ingekomen en uitgaande 
stukken 1917 en 1918. 
1 7 2 Notulen vergadering Gascommissie Tilburg, 29 november 1916. 
1 7 3 Notulen vergadering Gascommissie Tilburg, 27 maart 1917. 
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voor verwarming per maand. Voor iedere derde, vierde, vijfde en zesde haard
stede kreeg men 3 m3 gas extra. Openbare gebouwen, kerken, hotels en ge
stichten kregen voor 1918 nog 65 procent van het quantum van het jaar daar
voor, terwijl fabrieken 75 procent van de reeds in 1917 gereduceerde hoeveel
heid kregen. Bovendien steeg de prijs van twaalf tot vijftien cent per m3 "*. 

Voor allerlei andere artikelen golden eveneens stringente beperkingen, zoals 
bijvoorbeeld voor papier, hout, kleding, veevoeder, eikels, peulvruchten, ooft-
bladeren, tabak, sigaren, sigaretten, thee, koffie, turf, kaarsen, benzine, meta
len, zeep, soda, chemicaliën en andere producten. Het gevolg van deze schaar
ste was de vervalsing van vele artikelen. Zo werd er bijvoorbeeld thee ver
kocht, die voornamelijk bestond uit van de vloer opgeveegd stof vermengd met 
enkele procenten echte thee175. In verschillende waren werden pronkbenen 
verwerkt, waarvan de mensen vanwege de aanwezige phasine ziek werden, als 
zij het meel van deze bonen niet zeer goed gekookt hadden176. In limonade 
trof men soms fosforzuur aan177. Ook diverse andere vervalsingen kwamen 
voor, zoals wij bij de behandeling van de Keuringsdienst nog zullen zien. Behal
ve deze overtredingen kwam ook vervalsing van bonnen en smokkel voor. Vele 
processen-verbaal werden opgemaakt178. De goederen werden dan in beslag 
genomen en ter beschikking van de Distributiedienst gesteld. Zo kon bijvoor
beeld het Burgerlijk Armbestuur tegen een voordelige prijs in beslag genomen 
pakjes margarine kopen om ze onder de armen te verdelen179. Aangezien het 
aantal overtredingen sterk toenam, werd in 1918 een bijzondere rechtspraak in 
distributie- en andere crisiszaken ingesteld180. 

Een heel vervelende maatregel was de distributie van geneesmiddelen. In 
1914 werd er al op gewezen zuinig te zijn met formaline en het slechts in uiter
ste noodzaak te gebruiken181. Gezien de duurte van geneesmiddelen verzoch
ten de Tilburgse artsen in 1916 de apothekers een lijst te publiceren van ver
krijgbare goedkope middelen, die de duurdere medicamenten konden vervan
gen182. Voor tandheelkundig rubber werd een maximumgroothandelsprijs van 
ƒ 30,— per kilogram en een kleinhandelsprijs van ƒ 50,— per kilogram vastge-

171 Notulen vergaderingen Gascommissie Tilburg, 19 augustus 1917 en 8 mei 1918. 
"5 Maandblad Centrale Gezondheidsraad Utrecht, juli 1918. 
,7e Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 27 augustus 1918. 
Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1918, hoofdstuk X. 
Maandblad Centrale Gezondheidsraad Utrecht, juli 1918. 
Jaarverslag van de Gemeentelijke Keuringsdienst Tilburg 1918. 
177 Maandblad Centrale Gezondheidsraad Utrecht, mei 1917. 
178 Jaarverslag Distributiedienst Tilburg 1917. 
179 Notulen vergadering Burgerlijk Armbestuur, 9 februari 1916. 
ieo wet van 26 juli 1918 S 491, tot instelling eener bijzondere rechtspraak in distri
butie en andere crisiszaken. 
Koninklijk Besluit 21 oktober 1918 S 572, tot vaststelling van een reglement voor 
distributie en andere crisiszaken. 
181 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 28 augustus 1914. 
188 Notulen vergadering afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederland-
sche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 26 januari 1916. 
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steld , 8 s. Eind 1917 ontvingen de apothekers en drogisten van de burgemeester 
een schrijven, waarin hen verzocht werd de aanwezige voorraden op te geven 
en waarin tevens werd medegedeeld, hoeveel zij van elk artikel in voorraad 
mochten hebben. In de loop van 1918 werden nog vele geneesmiddelen aan de 
distributielijst toegevoegd184. In bijlage 41 is een overzicht opgenomen van de 
toegestane maxima aan voorraad en tevens van de door de apothekers en dro
gisten opgegeven hoeveelheden, die zij in voorraad hadden. De geneesheren 
kregen van de minister van Binnenlandse Zaken het verzoek alleen in noodza
kelijke gevallen de minimale dosis geneesmiddelen en Verbandstoffen voor te 
schrijven, die voor het te bereiken doel nodig was, aangezien aanvulling van de 
voorraad moeilijk of onmogelijk was. 

Hoewel eind 1915 over de volksgezondheid nog kon worden opgemerkt, dat 
de beperkingen in de voedselvoorziening tot dan toe nog geen merkbare ver
slechtering van de algemene volksgezondheid teweeg hadden gebracht1 8 5, 
werd de toestand in 1916 en de daaropvolgende jaren toch geleidelijk slechter. 
Vooral in 1918 werd een voortgaande ondervoeding merkbaar. In verschillen
de plaatsen klaagden arbeiders over de te geringe hoeveelheid voedsel en kon
den zij de zware arbeid niet of met moeite verrichten. Zo klaagde de directie 
van een kalksteenfabriek in Hillegom, dat de arbeiders weinig presteerden; 
glasblazers in Maastricht konden hun werk niet meer verrichten. Zo zijn meer 
voorbeelden aan te halen. Erger nog was het feit, dat de vrouwen van arbei
ders bijna hun gehele rantsoen moesten afstaan aan hun man18«. Verslapping 
van krachten, anemie en andere kwalen waren het gevolg. 

Hierdoor kon in 1918 een influenza-epidemie zoals de beruchte Spaanse 
griep een zo grote omvang en kwaadaardig karakter aannemen. Eind juli 
schreven Burgemeester en Wethouders aan de directeuren der scholen van de 
fratercongregatie, dat hun scholen gesloten moesten worden, aangezien vol
gens een mededeling van de arts J.F.J. Bloemen ongeveer honderd leden 
der congregatie aan de Spaanse griep leden. Dit verzoek werd ingewilligd. 
De ziekte was 17 juli bij de fraters begonnen en had volgens de leiding der 
congregatie 23 juli haar hoogtepunt bereikt, zodat men 28 juli de school nog 
voor enkele dagen wilde openen. Op advies van de gemeentegeneesheren ble
ven de fraterscholen echter gesloten en werden ook op de andere scholen de 
leerlingen met vervroegde vacantie gestuurd1 8 7. Ondertussen waren door het 
kamerlid L. de Groot reeds vragen gesteld in de Tweede Kamer naar aanlei
ding van deze ziekte. De minister vroeg advies aan de Centrale Gezondheids
raad te Utrecht, die de bewindsman slechts kon wijzen op de grote besmette
lijkheid en de snelle verspreiding van de ziekte. Gezien het plotselinge optre-

, и Archief Distributiedienst Tilburg, afdeling ΙΠ. 
1 8 4 Archief Distributiedienst Tilburg, afdeling IV. 
1 8 5 Jaarverslag van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid 1915, blz. 167. 
m H.W. Methorst en R.H. Saltet. Invloed van den oorlogstoestand op de sterfte in 
Nederland. Zwolle 1918, blz. 12. 
1 8 7 Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1918 I 314. 
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den konden geen bijzondere maatregelen worden aanbevolen189. Wel werd 
aangeraden te zorgen voor frisse lucht in woningen, maar vooral ook in gebou
wen, waar veel mensen bij elkaar kwamen, zoals fabrieken, winkels, kantoren, 
kazernes en ook in openbare vervoermiddelen, zoals trams en treinen. Verder 
moest men zo weinig mogelijk stof doen opwaaien, omdat stof een verontreini
gende en prikkelende invloed had op ogen, keel en neus en bij besmettelijke 
ziekten extra nadelig werkte180. Ook in de Tilburgse gemeenteraad werd op 
maatregelen aangedrongen door het gemeenteraadslid, tevens journalist, A.J. 
Prins. De ziekte begon echter in augustus af te nemen en haar karakter was tot 
dan toe niet bijzonder kwaadaardig geweest. Verontrustend was de toestand 
toen nog niet. Men had in het verleden ook wel influenza-epidemieën meege
maakt, waarbij een aantal slachtoffers "viel. In 1897 waren er veel influenzapa-
tiënten190, terwijl in 1892 en begin 1893 ook deze ziekte heerste en veel dode
lijke slachtoffers eiste191. 

In oktober sloeg de Spaanse griep echter opnieuw toe in een veel ernstiger 
mate. Het gemeentebestuur vroeg direct advies aan de gezondheidscommissie 
en de gemeentegeneesheren, of de scholen gesloten moesten worden. Het ant
woord van de artsen dr. M.J.L. Proot, dr. K.A.F. Deelen en J.F.J. Bloemen 
kwam nog diezelfde dag, 29 oktober, en luidde, dat niet alleen de scholen, 
maar ook de bioscopen en andere gebouwen, waar veel mensen bij elkaar kwa
men, gesloten moesten worden, daar de epidemie bijzonder verontrustend was 
gezien de complicaties. Nog op diezelfde dag gelastte het gemeentebestuur de 
sluiting van alle scholen. Ook de cursussen aan de leergangen werden gestaakt. 
De vergunningen van alle gelegenheden voor openbaar vermaak werden tijde
lijk ingetrokken192. Dit laatste lokte een paar dagen later al commentaar uit 
van de directies der bioscopen. Zij schreven aan het gemeentebestuur, dat zij 
de schade veroorzaakt door de sluiting niet konden lijden. Bovendien kwamen 
zij met het wat vergezochte argument, dat de sluiting wel eens een aanleiding 
tot wanordelijkheden en relletjes kon worden, vooral nu de militairen 's avonds 
geen vermaak hadden. In hun kortzichtige opvatting werden zij gesteund door 
de Nederlandsche Bond van Geëmployeerden in het Kunst- en Amusementsbe-
drijf. Het hoofdbestuur meende, dat vele employe's door het besluit van Burge
meester en Wethouders in hun dagelijks levensonderhoud geschaad werden. 
Dat vele andere mensen in hun gezondheid geschaad konden worden, was 
blijkbaar voor deze mensen van niet zo groot belang. Overigens moet hierte
genover gesteld worden, dat van overheidswege geen enkele vergoeding voor 

188 Jaarverslag van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid 1918, blz. 50 en 51. 
«e» Maandblad Centrale Gezondheidsraad Utrecht, augustus 1918. 
i»o Notulen vergadering afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederland
sche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 19 mei 1897. 
i»· Jaarverslag afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederlandsche Maat
schappij tot Bevordering der Geneeskunst 1892. 
Notulen vergadering afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederlandsche 
Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 4 januari 1893. 
192 Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1918 I 314. 
Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 29 november 1918. 
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de geleden of te lijden schade werd aangeboden en dat diezelfde overheids-
personen er niet eens over dachten de fabrieken te sluiten, waar toch ook zeer 
veel mensen elkaar konden besmetten. Het belang der volksgezondheid werd 
ook niet zo best ingezien door de geestelijkheid van Tilburg. Eind oktober zond 
het gemeentebestuur een vertrouwelijk schrijven aan de deken van Tilburg met 
het verzoek de kerken te sluiten. Het antwoord luidde, dat de zes sterfgevallen 
in drie dagen, zoals in de dagbladen werd vermeld, geen aanleiding vormden 
de kerken te sluiten. Daarop zond de burgemeester een nieuwe brief aan de de
ken met de mededeling, dat de cijfers in de dagbladen geflatteerd waren en de 
werkelijkheid veel ernstiger was. Nogmaals werd het verzoek gedaan de kerken 
te sluiten1·3. Eerst 18 november volgde het antwoord van de deken, die zijn bis
schop om raad had gevraagd. Men zou namens de pastoors van Tilburg adver
tenties plaatsen, dat grieppatiënten en hun verzorgers niet naar de kerk moes
ten komen. De diensten voor de overige personen zouden zo kort mogelijk 
worden gemaakt. Tot sluiting van de kerken kwam het niet. 

De epidemie bereikte omstreeks half november haar hoogtepunt. Tot 17 no
vember waren er zeker al 84 personen aan de griep overleden. De meeste 
slachtoffers vielen in de leeftijdsgroep van 20 tot 40 jaar, terwijl vanwege de 
ondervoeding het herstel van de andere patiënten uiterst langzaam verliep194. 
Stierven in de periode van 1 oktober tot 15 november in 1917 vijf mannen en 
geen vrouwen tussen de 20 en 40 jaar, in dezelfde periode van 1918 stierven in 
deze leeftijdsgroep 33 mannen en 22 vrouwen. Een overzicht van het aantal 
overledenen in de verschillende leeftijdsgroepen gedurende de periode 1 okto
ber tot 15 november in de jaren 1914 tot en met 1918 is te vinden in bijlage 42. 
Hoewel door verschillende instanties werd aangedrongen op intrekking van het 
besluit tot sluiting van gelegenheden tot openbaar vermaak, werd deze maatre
gel op aanraden van de gezondheidscommissie en de gemeenteartsen voorlopig 
gehandhaafd195. In dit verband is het overigens wel vreemd in het Nieuwsblad 
van het Zuiden te moeten lezen over een repetitie in die tijd van de gezamenlij
ke koren van Tilburg en het koperensemble der Nieuwe Koninklijke Harmo
nie, waarvoor 300 zangers bij elkaar kwamen199. In het begin van december 
was de epidemie grotendeels voorbij en werd het besluit van Burgemeester en 
Wethouders tot sluiting van de scholen en gelegenheden tot openbaar vermaak 
ingetrokken. Hoeveel personen aan de ziekte geleden hadden, viel zelfs bij be
nadering niet te schatten. Een indruk van de ernst van deze ziekte krijgt men 
wel door het aantal sterfgevallen. In de periode van juli tot en met november 
overleden in Nederland aan influenza 14.668 personen, terwijl 11.014 mensen 
stierven aan acute bronchitis en andere aandoeningen der ademhalingsorganen, 
die als complicaties van de Spaanse griep beschouwd konden worden197. In 
Tilburg stierven 165 personen aan de griep, terwijl een bijna even groot aantal 

1.3 Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1918 I 314. 
1.4 Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1918, hoofdstuk II. 
185 Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1918 I 314. 
" · Het Nieuwsblad van het Zuiden, 28 november 1918. 
187 Jaarverslag van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid 1918, blz. 50-51. 
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mensen bezweek aan complicaties198. Naar aanleiding van de vele sterfgeval
len werden in november vragen gesteld in de Tweede Kamer en wel door het 
kamerlid W. van Ravesteijn. Hij wees er de regering op, dat onder de bevol
king de mare rondging, dat het land getroffen werd door een epidemie van 
longpest199. Van regeringswege werden echter geen maatregelen getroffen. 
Men wachtte in Den Haag rustig het einde der epidemie af zonder veel tot be
teugeling der ziekte te doen. 

Ш. STERFTE EN INZONDERHEID KINDERSTERFTE 

De sterfte bedroeg in de zestiger jaren der vorige eeuw meer dan 20 per 1000 

inwoners. Naar onze hedendaagse begrippen lijkt dat misschien vrij hoog, maar 

voor die tijd was het sterftecijfer van Tilburg bepaald niet ongunstig. In de ja

ren 1860-1869 bedroeg de sterfte in Tilburg 22,2 per 1000 inwoners. Dit is 

gunstiger dan het landelijke en provinciale gemiddelde, waar de sterftecijfers 

respectievelijk 25,7 en 23,1 per 1000 inwoners bedroegen. Ook in de periode 

1881-1885 nam Tilburg een gunstige plaats in met een sterftecijfer van 19,3 

per 1000 inwoners. Voor Nederland en de provincie Noord-Brabant bedroegen 

de sterftecijfers achtereenvolgens 21,6%o en 22,4%o. Ook met andere steden 

vergeleken was het Tilburgse sterftecijfer gunstig. In de periode 1881-1885 was 

het sterftecijfer per 1000 inwoners voor Haarlem 22,9, Groningen 22,4, Am-

hem 21,0 en Utrecht 26,1. In de jaren 1901-1905 was weer een vooruitgang be

reikt, namelijk 17,90/оо, maar het sterftecijfer van Nederland was 16,2%o gewor

den. Weliswaar was het sterftecijfer van Noord-Brabant nog minder gunstig 

namelijk 19,60/oo, maar dat van steden als Haarlem, Groningen, Amhem en 

Utrecht was beter geworden. Hier bedroeg het sterftecijfer per 1000 inwoners 

voor deze periode respectievelijk 13,9, 14,3, 15,7 en 15,9. Voor de jaren 

1911-1915 was het sterftecijfer van Tilburg gedaald tot 13,40/oo, maar elders 

was de daling veel sterker. Het landelijk gemiddelde was 12,9%o, van Haarlem 

ll,3%o, van Groningen ll,9%o, van Arnhem ll,5%o en van Utrecht H A 2 0 0 · 

In bijlage 43 is een overzicht te vinden van de sterftecijfers voor Nederland, de 

provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg over de jaren 1840 tot 1920 

en van de vijftien grote plaatsen in Nederland over de jaren 1881 tot 1920. 

De oorzaak, dat Tilburg haar gunstige plaats verloor, was gelegen in de hoge 
zuigelingensterfte. Vergelijken wij eens Tilburg met Groningen in het laatste 
jaar voor de Eerste Wereldoorlog. De sterfte onder kinderen beneden een jaar, 

1 , 8 Gemeenteverslag Tilburg 1918, hoofdstuk I. 
199 Jaarverslag van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid 1918, blz. 50-51. 
200 £)e gegevens voor 1880 zijn ontleend aan: 
W.R. Heere. Bevolkingsproblemen. Het nieuwe Brabant. 's-Hertogenbosch 1953, 
deel II blz. 142. 
H.L. Derks. De bevolkingsontwikkeling. De opkomst van Tilburg als industriestad. 
Nijmegen 1959, blz. 142. 
De gegevens na 1880 zijn ontleend aan: 
Demografische Documentatie, Centraal Bureau voor de Statistiek te 's-Gravenhage. 
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de levenloos aangegevenen inbegrepen, bedroeg in Tilburg 190,50 en in Gro
ningen 96,45 per 1000 kinderen. Zo kon het gebeuren, dat de gemiddelde sterf
te per 1000 mensen in Tilburg 14,50 en in Groningen 12,08 was, terwijl de 
sterfte per 1000 personen boven het jaar in Tilburg gunstiger was namelijk 
9,27 tegen Groningen 10,02. 

Door de zuigelingensterfte werd de gemiddelde levensduur ten zeerste ge
drukt. Deze bedroeg in 1865 30 jaar, in 1915 36 jaar en in 1918 32 jaar. Laten 
wij de zuigelingen beneden het jaar buiten beschouwing, dan valt een vooruit
gang te constateren van 38 jaar in 1865 tot 50 jaar in 1915 en 41 jaar in 
1918201, waarbij wij wel moeten bedenken, dat in 1918 de Spaanse griep heer
ste. In bijlage 44 is een overzicht te vinden van de gemiddelde stervensleeftijd, 
de levenloos aangegevenen buiten beschouwing gelaten, en van de gemiddelde 
stervensleeftijd, de levenloos aangegevenen en de overleden kinderen beneden 
een jaar buiten beschouwing gelaten, over een aantal jaren in de periode 
1865-1918, terwijl in bijlage 45 over diezelfde jaren een overzicht is te vinden 
van de leeftijdsgroepen der overledenen. De betrouwbaarste aanwijzing over de 
voor- of achteruitgang van de gezondheidstoestand vormt wel de in 1957 inge
voerde proportional mortality rate (P.M.R.). De P.M.R. verkrijgt men door 
van het aantal overledenen degenen, die boven 49 jaar sterven, te berekenen 
als een percentage van het totaal aantal overledenen. Hoe groter de stijging 
van de P.M.R., hoe groter de vooruitgang in de gezondheidstoestand. Voor 
Tilburg is de stijging van de P.M.R. niet indrukwekkend. 

P.M.R. 

1865 
1870 

1875 
1880 
1885 
1890 
1895 
1900 
1905 
1910 
1915 
1918 

in Tilburg 

33,51 
27,56 
28,48 

29,19 
39,25 
38,63 
33,15 
33,94 
35,60 
36,38 

42,64 
30,64 

Het was dus vooral de hoge zuigelingensterfte, die de gemiddelde levensduur 
in Tilburg laag hield en de sterftecijfers hoog. In 1865 bedroeg het aantal sterf
gevallen onder kinderen beneden het jaar 20,31 procent van het totaal aantal 
sterfgevallen en in 1915 was dit 28,88 procent van het totaal aantal sterfgeval
len. Daarom wil ik tot slot van dit hoofdstuk de zuigelingensterfte uitvoerig 
behandelen. 

De zuigelingensterfte was altijd zeer groot geweest, maar pas tegen het einde 
van de vorige eeuw begon men zich bewust te worden van dit grote kwaad. Dit 
ligt niet in het minst aan het feit, dat gedurende de negentiende eeuw de zuige-
η ι Overlijdensregisters van de Burgerlijke Stand. Gemeentesecretarie Tilburg, afde
ling Bevolking en Burgerlijke Stand. 
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lingensterfte eerder was vermeerderd dan afgenomen. In Tilburg bedroeg de 
zuigelingensterfte per 1000 levend aangegevenen in de jaren 1820-1829 161,28, 
1830-1839 173,32, 1840-1849 121,89, 1850-1859 110,55, 1860-1869 114,42, 
1870-1879 156,17, 1880-1889 161,0 en 1890-1899 166,5202. Reeds eerder werd 
opgemerkt, hoe groot de mortaliteit was en hoe vooral de sterfte onder jonge 
kinderen hierin de doorslag gaf. Het kan niet anders of deze ontwikkeling 
moest een nadelige invloed uitoefenen op de bevolkingsgroei. Het geboorten-
overschot werd er immers ten zeerste door gedrukt. Dit werd te meer voelbaar, 
omdat ook in Tilburg een vermindering van de huwelijksvruchtbaarheid 
voelbaar werd. 

Tot in de negentiger jaren van de vorige eeuw nam Tilburg in de sterfteta-
bellen der grote steden, ook in die der zuigelingensterfte, een gunstige plaats 
in. Wat betreft de zuigelingensterfte bezette Tilburg in de periode 1881-1885 
de beste plaats onder de vijftien grote plaatsen in Nederland met een sterftecij
fer voor zuigelingen beneden een jaar van 147,0 per 1000 levend aangege
venen. De hoofdstad van Noord-Brabant 's-Hertogenbosch nam met een sterf
tecijfer van 253,9 per 1000 levend aangegevenen de slechtste plaats in. Ook in 
de twee volgende perioden van vijf jaar nam Tilburg een vrij gunstige positie 
in. In de periode 1886-1890 bezette Tilburg een derde plaats met een sterftecij
fer voor zuigelingen beneden een jaar van 160,3 per 1000 levend aangegevenen 
na Groningen en Leeuwarden met respectievelijk een sterftecijfer van 146,2 en 

154.0 per 1000 levend aangegevenen en in de periode 1891-1895 een vijfde 
plaats met een sterftecijfer voor zuigelingen beneden het jaar van 167.1 na 
Leeuwarden, Groningen, Zwolle en Amsterdam met respectievelijk 130,7 -
140.1 -151,0 en 164,4. In beide perioden bezette 's-Hertogenbosch de laatste 
plaats met respectievelijk een sterftecijfer voor zuigelingen beneden het jaar 
van 247,8 en 261,6 per 1000 levend aangegevenen. In de jaren 1896-1900 
kwam de ommekeer. Terwijl in de meeste steden de sterftecijfers, ook van zui
gelingen, sterk omlaag gingen, was voor Tilburg aanvankelijk een stijging te 
constateren, die later slechts langzaam in een daling overging. In de periode 
1896-1900 bezette Tilburg onder de vijftien grote plaatsen een twaalfde plaats 
met een sterftecijfer voor zuigelingen van 175,0, een toename met 28%o verge
leken met de periode 1881-1885. Op de twee beste plaatsen stonden nog steeds 
Leeuwarden en Groningen met een sterftecijfer per 1000 zuigelingen beneden 
het jaar van respectievelijk 114,0 en 125,0, een afname van de zuigelingen
sterfte met 37,5 en 33,6 vergeleken met de periode 1881-1885. In de jaren 
1901-1905, 1906-1910 en 1911-1915 nam Tilburg achtereenvolgens de twaalf
de, veertiende en de dertiende plaats in onder de vijftien grote gemeenten met 
een sterftecijfer voor zuigelingen van 179,7, 173,7 en 145,0. Van een vooruit
gang vergeleken met de periode 1881-1885 kon dus niet gesproken worden. 
Hoe anders was het in de meeste andere steden. In Leeuwarden was de zuige-

101 Overlijdensregisters van de Burgerlijke Stand. Gemeentesecretarie Tilburg, afde
ling Bevolking en Burgerlijke Stand. 
Demografische Documentatie, Centraal Bureau voor de Statistiek te 's-Gravenhage. 
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lingensterfte per 1000 levend aangegevenen van 152,5 op 63,0 gekomen, een 
daling dus van 89,5. Amsterdam kwam van 202,6 op 68,5, een daling dus van 
134,1203. Zo was het in bijna alle steden gegaan. In bijlage 46 zijn de juiste cij
fers betreffende de zuigelingensterfte in de vijftien grote plaatsen van Neder
land te vinden. 

Waaraan moeten wij nu deze gang van zaken toeschrijven? De aanvankelijk 
gunstige plaats van Tilburg in de sterftetabellen was zeker te danken aan de 
grote uitgestrektheid der gemeente. De bevolking leefde meer op het platte
land, wat veel gezonder was dan het leven in de stad en waardoor het besmet
tingsgevaar werd verkleind. De sterftecijfers vertoonden dan ook het beeld, dat 
men in een gemiddelde plattelandsgemeente kon verwachten. Maar omstreeks 
de eeuwwisseling keerden de kansen. Door de betere medische verzorging en 
de vooruitgang van de hygiëne kregen de steden een voorsprong op het platte
land. Dit alles was zeer zeker ook van toepassing op Tilburg. De hygiëne in de
ze plattelandsgemeente bleef achter bij die in andere steden. De bevolking be
hield nog lang een dorpse mentaliteit en was afkerig van allerlei nieuwigheden, 
ook op het gebied der gezondheidszorg. Zo vonden bijvoorbeeld de meeste ou
ders een geregelde medische controle van de baby een overbodige luxe. Het in
tegratieproces in de medische sector was voor grote groepen der bevolking nog 
niet of nauwelijks begonnen. De moderne geneeskunde werd door deze mensen 
grotendeels afgewezen en zij zochten veelal hun toevlucht bij de primitieve tra
ditionele middelen, hetgeen geenszins behoefde te betekenen, dat zij ziekten 
zonder enig verweer over zich heen lieten komen en nog minder, dat het alleen 
een financiële kwestie was204. In het jaarverslag van de Nederlandsche Bond 
tot Bescherming van Zuigelingen over 1915 werd op dat achterblijven van het 
platteland in het zuiden uitdrukkelijk gewezen. Kenden voor 1900 provincies 
als Zuid-Holland en Utrecht de hoogste zuigelingensterfte, na 1900 hadden 
Limburg en Brabant de grootste zuigelingensterfte205. Een streek als Zuid-
Limburg kende een zeer hoge zuigelingensterfte, waarbij vooral Maastricht en 
Kerkrade een schrikbarend slechte plaats innamen. In 1916 werd hierover in 
Roermond een vergadering van de gezamenlijke gezondheidscommissies ge
houden en men was het er wel over eens, dat onder andere onkunde en gebrek 
aan plichtsbesef voorname oorzaken der kindersterfte waren206. Wat voor Til
burg gold onder de steden, dat gold voor Noord-Brabant onder de provincies. 
Vanaf 1890 sloeg deze provincie een bijzonder slecht figuur en stond in de 
sterftetabellen voor zuigelingen stevig op de onderste plaats. Bedroeg het sterf
tecijfer voor zuigelingen beneden het jaar in Friesland omstreeks 1900 onge
veer 100 per 1000 levend aangegevenen, in Noord-Brabant was dat het dubbe-

**' Demografische Documentatie, Centraal Bureau voor de Statistiek te 's-Gra-
venhage. 
104 J.A. Verdoom. Volksgezondheid en sociale ontwikkeling. Utrecht 1965, blz. 14 
e.v. 
*»» Beschamende zuigelingensterfte. Uitgave van de Nederlandsche Bond tot Be
scherming van Zuigelingen. Utrecht 1915. 
го« Jaarverslagen van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid 1913, blz. 156, en 
1916, blz. 151. 
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le207. In bijlage 47 is een opgave te vinden van de juiste cijfers over de zuige
lingensterfte in de verschillende provincies. 

In de provincie Noord-Brabant nam Tilburg geen ongunstige plaats in, doch 
dat kwam alleen, omdat het in andere plaatsen nog erger was. In een periode 
van vijf jaren, gerekend vanaf 1909, bedroeg de zuigelingensterfte in Aarle-
Rtxtel 198,3 per 1000 levend aangegevenen, in Beek en Donk 202,0, in Stra
tum 239,5, in Geldrop 259,0 en in Zesgehuchten zelfs 269,2. In diezelfde peri
ode bedroeg het rijksgemiddelde 99,3 pro mille. In totaal waren er in Noord-
Brabant 39 gemeenten, waar het sterftecijfer voor zuigelingen beneden een jaar 
boven 180 pro mille uitkwam. In het gehele land waren er 123 gemeenten, die 
een zo hoge zuigelingensterfte kenden. In Noord-Brabant dus 32 procent van 
het gehele land. In diezelfde periode waren er 400 gemeenten in ons land met 
een zuigelingensterfte beneden 100 per 1000 levend aangegevenen, waarvan er 
twaalf, dat is dus drie procent, in Noord-Brabant gelegen waren. In bijlage 48 
is een overzicht te vinden van de zuigelingensterfte in de verschillende plaatsen 
in Noord-Brabant. 

De situatie buiten Nederland varieerde sterk van land tot land. In de periode 
van 1901-1905 stond Nederland op de zevende plaats onder de Europese staten 
met een sterftecijfer voor zuigelingen beneden het jaar van 136,4 per 1000 le
vend aangegevenen. Op de eerste plaats stond Noorwegen met 91,0 en op de 
laatste plaats Rusland met 263,0 per 1000 levend aangegevenen. Ook in het 
jaar 1908 nam Nederland geen ongunstige plaats in met een sterftecijfer voor 
zuigelingen beneden een jaar van 125 per 1000 levend aangegevenen. Noorwe
gen stond toen eveneens op de eerste plaats met een sterftecijfer van 76 per 
1000 levend aangegevenen. Buiten Europa bereikte Nieuw-Zeeland een zo 
gunstig sterftecijfer voor zuigelingen beneden het jaar als Noorwegen. In bijla
ge 49 zijn de sterftecijfers voor zuigelingen in de periode 1871-1908 te vinden. 

De oorzaken van de grote zuigelingensterfte waren vrij gecompliceerd, voor
al omdat verscheidene factoren door elkaar heenwerkten. In 1911 besloot 
daarom de gezondheidscommissie de oorzaken eens aan een nader onderzoek 
te onderwerpen. Er werd een subcommissie ingesteld met de opdracht een en
quête te houden omtrent de levensomstandigheden van de kinderen, die in 
1912 zouden worden geboren208. Aan het gemeentebestuur vroeg de commis
sie een subsidie van ƒ 2500,— voor dit onderzoek, terwijl men verder om aller
lei administratieve medewerking verzocht209. Het gemeentebestuur zegde 
gaarne zijn medewerking toe, hoewel men ƒ 2500,— een vrij hoog bedrag 
vond. Later bleek ƒ 2500,— niet voldoende te zijn en moest nog bijna 

207 Demografische Documentatie, Centraal Bureau voor de Statistiek te 's-Gra-
venhage. 
Gids voor de zuigelingenbescherming, tevens tweede jaarboekje, uitgave van de Ne-
derlandsche Bond tot Bescherming van Zuigelingen. Utrecht 1915. 
sos Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 27 oktober 1911. 
»o» Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1912 I 5. 
Notulen vergaderingen Gezondheidscommissie Tilburg, 24 november 1911 en 29 de
cember 1911. 
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ƒ 1500,— worden bijgelegd210. Personeelskosten waren er niet, want men 
deed een verzoek aan de presidentes van de afdelingen der Sint Elisabethvere-
niging om gratis diensten te verlenen voor het goede doel de zuigelingensterfte 
te bestrijden. De dames der Sint Elisabethverenigingen zouden in de loop van 
een jaar achtmaal een bezoek brengen aan de jonge moeder en het kind en 
daarbij allerlei inlichtingen zien in te winnen over voeding, hygiëne, behuizing, 
ziekten en andere zaken211. Aanvankelijk stelden zich vele dames uit de betere 
stand beschikbaar, zodat op de voorbereidingsvergadering in januari 1912 151 
dames aanwezig waren212. Later ontstonden er echter moeilijkheden, doordat 
een aantal dames de formulieren slechts onvoldoende wist in te vullen en een 
aantal dames door de dikwijls bepaald onvriendelijke ontvangst bij de mensen 
werd afgeschrikt het werk voort te zetten en voor de eer bedankte213. Het vin
den van plaatsvervangsters was moeilijk, omdat de nog in aanmerking komen
de dames zich aanvankelijk gepasseerd gevoeld hadden en nu hun diensten op 
geen voorwaarden meer beschikbaar wilden stellen214. Niettemin kon het on
derzoek worden voltooid, maar de uitwerking van de gegevens liet verscheide
ne jaren op zich wachten215. 

Een van de belangrijkste factoren voor de levenskansen van een zuigeling 
was de voeding. Van de 1688 kinderen, die in 1912 te Tilburg werden geboren, 
was van 1590 zuigelingen de voeding bekend. Naargelang de voeding kunnen 
wij de zuigelingen in drie groepen verdelen. Allereerst diegenen, die gedurende 
langere of kortere tijd uitsluitend borstvoeding ontvingen. Dit waren 990 kin
deren, dus ruim 62 procent. Een tweede groep vormden de 244 kinderen, ruim 
15 procent, die gemengde voeding ontvingen, terwijl een derde groep van 356 
kinderen, dus 22 procent, uitsluitend kunstvoeding kreeg. Tot de eerste groep 
behoorden alle kinderen, die borstvoeding kregen, maar het is duidelijk, dat 
het een groot verschil maakt of deze voeding slechts enkele dagen of meerdere 
maanden werd volgehouden. Voor de kinderen, die borstvoeding ontvingen, af
gezien van het feit, hoelang deze voeding werd volgehouden, bedroeg het sterf
tecijfer 10 per 100 levend aangegevenen. Maar gaat men het sterftecijfer be-

210 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 27 juni 1913. 
211 Notulen vergaderingen der subcommissie tot onderzoek der zuigelingensterfte te 
Tilburg, 1 december 1911, 14 december 1911 en 5 januari 1912. Archief Gezond
heidscommissie Tilburg. 
212 Notulen vergadering der subcommissie tot onderzoek der zuigelingensterfte te 
Tilburg met de dames van de afdelingen der St. Elisabethvereniging, 18 januari 1912. 
Archief Gezondheidscommissie Tilburg. 
515 Notulen vergaderingen der subcommissie tot onderzoek der zuigelingensterfte te 
Tilburg, 11 oktober 1912 en 19 december 1912. 
Ingekomen en uitgaande stukken der subcommissie tot onderzoek der zuigelingen
sterfte te Tilburg. Archief Gezondheidscommissie Tilburg. 
214 Ingekomen en uitgaande stukken der subcommissie tot onderzoek der zuigelin
gensterfte te Tilburg. Archief Gezondheidscommissie Tilburg. 
215 Notulen vergaderingen Gezondheidscommissie Tilburg, 24 april 1914, 30 okto
ber 1914, 11 december 1914 en 26 februari 1915. 
Jaarverslagen Gezondheddscommissie Tilburg 1914, hoofdstuk XII, en 1915, 
hoofdstuk II. 
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zien naargelang het aantal weken, dat de zuigelingen borstvoeding ontvingen, 
dan blijkt dat lager te zijn naarmate het aantal weken natuurlijke voeding gro
ter was en de kunstvoeding langer achterwege bleef. De sterfte onder zuigelin
gen, in 1912 geboren, bedroeg voor degenen, die korter dan een week borst
voeding ontvingen, 37,04 per 100 levend aangegevenen. Bij een tot vier weken 
natuurlijke voeding bedroeg het sterftecijfer 22,88 procent der levend aangege
venen, bij vier tot acht weken 12,88 procent, bij acht tot dertien weken 13,97 
procent, bij dertien tot twintig weken 5,65 procent, bij twintig tot dertig weken 
5,51 procent en bij dertig weken tot een jaar 2,07 procent. Onder de kinderen, 
die gemengde voeding ontvingen, bedroeg het aantal overledenen 10,66 pro
cent der levend aangegevenen. Dit is niet veel hoger dan bij degenen, die na
tuurlijke voeding ontvingen. De reden hiervan ligt voor de hand. Vele kinderen 
kregen 's avonds wat pap of iets dergelijks als bijvoeding, maar ontvingen in 
hoofdzaak borstvoeding. Naargelang de kortere of langere tijd, waarin deze 
natuurlijke voeding werd volgehouden, varieerde ook hier het sterftecijfer. Wat 
de volledige kunstvoeding betrof, was het veel slechter gesteld. Van de 356 
kinderen stierven er 89, hetgeen precies 25 procent is, twee en een halve keer 
zoveel als bij kinderen, die borstvoeding ontvingen. 

Het hoge sterftepercentage is overigens zeker niet alleen te wijten aan het 
feit, dat het kunstvoeding betrof, maar vooral ook aan andere factoren zoals 
het gebrek aan hygiëne. Alle geneesheren klaagden over de onzindelijke zuig
flessen, die zij steeds maar weer aantroffen. Bij sommige flessen zat er zelfs op 
de bodem een rand vuil in218. De melk werd zelden voor het gebruik gekookt 
en evenmin gebeurde dit met het water, dat erbij gevoegd werd. Dit laatste was 
er vooral de oorzaak van, dat zovele kinderen gastro-enteritis kregen. Vooral 
in hete droge zomers, wanneer de waterstand in de pompen en putten laag was 
en de bacteriën zich opeenhoopten, stierven vele zuigelingen. In de bijzonder 
warme zomer van 1911 stierf in augustus meer dan de helft van de pasgebo
renen217. De maximumtemperatuur bedroeg dat jaar 36° Celsius en werd ge
meten op 28 juli218. In de jaren 1865-1918 was de enige andere zeer warme 
zomer, waarvoor de gemiddelde temperatuur in de drie zomermaanden juni, 
juli en augustus tenminste 17,40° Celsius moet bedragen, die van 1868. De zui
gelingensterfte was dat jaar dan ook bijna 50 procent hoger dan in het vooraf
gaande jaar namelijk 15,46 tegen 10,42 per 100 levend aangegevenen. Warme 
zomers, waarvoor de gemiddelde temperatuur in de drie zomermaanden min
stens 16,60° Celsius moet bedragen, kwamen voor in de jaren 1872 - 1873 -
1875 - 1876 - 1877 - 1880 - 1884 - 1889 - 1893 - 1896 - 1897 - 1899 - 1900 -
1901 - 1905 en 19172le. Overigens kwamen ook in zomers, die gemiddeld niet 

216 Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
Jaarverslag van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid 1911, blz. 520-521. 
217 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 8 september 1911. 
219 Jaarcijfers van het Koninkrijk der Nederlanden, Rijk in Europa, over 1911. Cen
traal Bureau voor de Statistiek te 's-Gravenhage, 1912, blz. 1. 
219 Meteorologische jaarboeken 1865-1918. Uitgaven Koninklijk Nederlands Meteo
rologisch Instituut. 
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als warm gekenmerkt konden worden, toch soms wel warme perioden voor, die 
een grote zuigelingensterfte veroorzaakten. Een voorbeeld hiervan was de peri
ode van 31 juli tot 3 september 1906, waarin herhaaldelijk temperaturen van 
30° Celsius voorkwamen220. Over het algemeen kan gezegd worden, dat zo
mers met hoge temperaturen een ongunstige invloed uitoefenden op de alge
mene sterfte, maar vooral op de zuigelingensterfte. Ook grote droogte en 
noordelijke winden waren niet bepaald gunstig. Bovendien was de bewolking, 
waardoor de temperatuurverschillen per etmaal verminderd werden, van in
vloed. Geringe bewolking zowel in de zomer als in de winter deed de sterfte 
vooral ook onder de zuigelingen stijgen221. 

Was de voeding van de zuigelingen zeer belangrijk, ook andere factoren wa
ren van belang. Het is daarom nodig na de voeding ook de verzorging na te 
gaan. Deze liet bij sommige ouders nogal eens te wensen over. Nonchalance 
kwam dikwijls voor in grote gezinnen, waar men het sterven van een baby 
geenszins als een zware slag opnam en men het gestorven kind als een gelukki
ge engel in de hemel beschouwde. Bovendien, er konden nog zoveel andere 
kinderen komen. Er kwamen zelfs herhaaldelijk gevallen voor, waar men tot 
God bad om het kind voor de ellende van deze wereld te sparen en het maar 
spoedig in de hemel op te nemen. Alle Tilburgse geneesheren maakten deze 
mentaliteit herhaaldelijk mee, zoals blijkt uit hun antwoord aan het gemeente
bestuur, toen dat in 1904 op verzoek van de hoofdinspecteur van het Staatstoe
zicht op de Volksgezondheid geïnformeerd had naar de oorzaken van de hoge 
zuigelingensterfte222. Wanneer er een dergelijke gedachtengang heerste, is het 
duidelijk, dat men niet spoedig de hulp van een arts inriep, als een kind ziek 
werd. In vele gevallen had men ook niet het minste idee van de ernst der ziek
te. Alle klachten van het kind werden afgedaan met het geloof, dat de tandjes 
doorkwamen. En mocht het al een erge aandoening zijn, dan kon er toch nie
mand, ook de geneesheer niet, iets aan doen. Overigens was in andere plaatsen 
van de provincie de toestand al niet beter. Ook daar was het onbegrip van de 
ouders een van de oorzaken van de grote zuigelingensterfte228. 

Niet alleen echter bij ziekte van kinderen, maar ook reeds bij de geboorte 
was maar al te dikwijls geen arts of verloskundige aanwezig. Die functie werd 
dan vervuld door een buurvrouw of bekende zonder enig begrip van hygiëne of 
de nodige verloskundige kennis. Dit euvel werd nog in de hand gewerkt door 
het geringe aantal verloskundigen in het zuiden van Nederland. Met allerlei 
middelen trachtte men dit kwaad van de onbevoegde verloskundige hulp uit te 
roeien. In 1905 begon men ermee bij de aangifte van het kind bij de Burgerlij
ke Stand een verklaring van een verloskundige of arts te eisen, waarin beves-

"o Jaarcijfers van het Koninkrijk der Nederlanden, Rijk in Europa, over 1906. Cen
traal Bureau voor de Statistiek te 's-Gravenhage, 1907, blz. 1. 
221 A.G. Olland. Invloed van het weer op het sterftecijfer. Amsterdam 1896, blz. 
147-148. 
222 Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
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tigd werd, dat bij de geboorte verloskundige hulp was verleend224.Na een jaar 
ervaring moest men constateren, dat dit systeem weinig succes had, omdat niet 
steeds alle artsen en verloskundigen de verklaringen afgaven. De gezondheids
commissie besloot toen formulieren te laten drukken, die door de behandelen
de arts of verloskundige moesten worden ingevuld en ondertekend. Bij de aan
gifte moest dit formulier worden overlegd225. Ontbrak het formulier, dan 
werd aan de politie aanstonds opdracht gegeven om een onderzoek in te stellen 
op welke wijze verloskundige hulp was verleend. Ook deze werkwijze hielp 
aanvankelijk weinig. In maart 1907 moest de gezondheidscommissie constate
ren, dat in ruim een maand vijftien gevallen van onbevoegde uitoefening der 
verloskunde waren voorgekomen226. Wel werd in alle gevallen, waar niet de 
vereiste formulieren overlegd konden worden, door de politie een onderzoek 
ingesteld, doch slechts zelden kon het bewijs van onbevoegde uitoefening der 
verloskunde overtuigend geleverd worden227. De redenen van het niet inroe
pen van verloskundige hulp waren vooral financiële. De gegoede burgerij kon 
gemakkelijk een arts consulteren en deed dat ook. De armen konden de hulp 
van een vroedvrouw inroepen op kosten van het Burgerlijk Armbestuur. Ook 
in die kringen moest men dus het onbevoegd uitoefenen der verloskunde niet 
zoeken. Het euvel kwam vooral voor in kringen van de werkende stand en de 
kleine middenstand. Deze mensen moesten zelf de kosten betalen, wat zij 
meestal zeer moeilijk konden. Zij waarschuwden geen vroedvrouw, want, zo 
redeneerden zij, liep er iets mis, dan moest er toch een arts komen228. Niette
min begon dit kwaad langzaam af te nemen door de voortdurende maatregelen 
van de gezondheidscommissie en het gemeentebestuur. In 1911 beweerde het 
gemeentebestuur, dat het onbevoegd uitoefenen der verloskunde in Tilburg 
niet meer voorkwam. Het lid van de gezondheidscommissie J.F.J. Bloemen 
meende echter dit optimisme te moeten betwijfelen en niet ten onrechte, want 
in oktober van dat jaar werd een vrouw door de kantonrechter te Tilburg we
gens het onbevoegd uitoefenen der verloskunde veroordeeld tot ƒ 1,— boete, 
subsidiair twee dagen hechtenis229. Deze gevallen werden echter hoe langer 
hoe meer sporadisch, hoewel zij steeds bleven voorkomen230. 

De vooruitgang was vooral ook te danken aan de goede voorlichting. In het 
trouwboekje vond ieder jong paar een blaadje met enkele gegevens over de 
prenatale zorg en de verzorging tijdens en na de geboorte. Reeds in 1904 had
den de arts dr. L.J.M. Eygenraam en de apotheker J.I. Keyzer een brochure 
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over de zuigelingenverzorging samengesteld, gebaseerd op een dergelijke uitga
ve van het Groene Kruis, afdeling 's-Hertogenbosch2*1. Deze brochure, Cate
chismus der zuigelingenverzorging genoemd, werd verstrekt aan alle aanstaan
de moeders. De uitgave werd een succes, want de verzorging der kinderen ging 
vooruit. Verscheidene plaatsen zoals Udenhout, Tiel en Wijk bij Duurstede 
vroegen om exemplaren of om verlof tot overdruk te mogen overgaan. In 1908 
kwam in Tilburg een herdruk uit van deze catechismus. Vijfduizend exempla
ren werden gedrukt232. In 1914 kwam de gezondheidscommissie met het plan 
een kraaminrichting op te richten en vijf kraamverzorgsters aan te stellen op 
kosten der gemeente233. Het bleef echter grotendeels bij een plan, omdat een 
dergelijke inrichting veel te duur was en er onvoldoende bevoegde kraamver
zorgsters beschikbaar waren. Wel kwam men tot de stichting van een consulta
tiebureau, waar de artsen J.F.J. Bloemen en Ph.L.L.M. Taminiau een keer per 
week spreekuur hielden234. Enkele gediplomeerde verpleegsters zouden toe
zicht houden op de kraamverzorging. Het kwam namelijk nogal eens voor, dat 
bakers zich voordeden als volledig gediplomeerde verpleegsters235. 

In de Catechismus der zuigelingenverzorging was tevens een paragraaf op
genomen over de nadelen van het gebruik van alcohol door kinderen. Deze pa
ragraaf was ontleend aan een circulaire uit 1907 van frater Caecilius over de 
nadelen van het roken, snoepen en drinken door kinderen236. In 1915 ver
scheen ook een artikel van de Centrale Gezondheidsraad over dit euvel237. 
Het klinkt misschien vreemd, maar op het platteland van Noord-Brabant en 
Limburg kwam het niet zelden voor, dat een pasgeborene wat alcohol kreeg. 
Het herberglopen na de geboorte van een kind was een ingeburgerd gebruik. 
De verre afstand naar de kerk langs dikwijls moeilijk begaanbare wegen maak
te telkens een rustpauze noodzakelijk. De aangewezen plaats voor deze rust 
was de herberg. Het saamhorigheidsgevoel was er de reden van, dat men alle 
herbergen, waar men langs kwam, en dat waren er zeer vele, een bezoek 
bracht. Men kon geen enkele herberg overslaan zonder kwade gezichten te ver
oorzaken. Grote hoeveelheden alcohol, waarvan de pasgeborene zijn deel 
kreeg, werden dan gedronken. Dit had dan op zijn minst voor het kind een in
digestie tot gevolg238. Wanneer de moeder eveneens veel alcohol gebruikte, be
moeilijkte dit de natuurlijke voeding, hetgeen indirect weer een hogere zuige
lingensterfte tot gevolg had. Vooral de geestelijkheid trad tegen dat kwaad in 

í a l Notulen vergaderingen Gezondheidscommissie Tilburg, 30 september 1904 en 28 
oktober 1904. 
232 Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1908 Ι M 25. 
Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 21 februari 1908. 
2 3 3 Notulen vergaderingen Gezondheidscommissie Tilburg, 11 december 1914 en 26 
februari 1915. 
234 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 30 april 1915. 
ass De Tijd, 8 november 1913. 
2 3 9 Jaarverslag van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid 1907, blz. 794-795. 
2 3 7 Maandblad Centrale Gezondheidsraad Utrecht, juni 1913. 
2 3 9 P.A. Barentsen. Over kindersterfte, alcoholisme en criminaliteit in Oost-Noord-
Brabant. Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, 1923 II, blz. 271-272. 
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het strijdperk. Het ergste kwam dit overigens voor in Limburg, waar het bier-
verbruik jaarlijks 100 liter per persoon bedroeg en waar 4454 verloven voor 
zwakalcoholische dranken en 1790 tapvergunningen van kracht waren236. 

Uit het voorafgaande zou men de indruk kunnen krijgen, dat het met de ver
zorging der zuigelingen in Tilburg wel erg slecht gesteld was. En inderdaad bij 
een aantal ouders was dat ook zo, maar gelukkig verzorgden vele ouders hun 
kinderen zo goed als in hun vermogen lag. In 1912 was voor 1114 kinderen de 
verzorging goed. Voor 261 kinderen was de verzorging nog redelijk te noemen, 
maar voor 149 kinderen was de verzorging zonder meer slecht. De sterfte in 
deze groepen bedroeg respectievelijk 9,24, 16,61 en 26,17 per 100 levend aan-
gegevenen. Wanneer deze slechte verzorging samenging met kunstvoeding, lag 
het percentage sterfgevallen veel hoger namelijk 42,11 per 100 levend aange-
gevenen240. 

Ook de woningtoestand was van belang voor de levenskansen van het kind. 
Over het algemeen was de situatie, als wij niet te strenge normen hanteren, in 
Tilburg vergeleken met andere plaatsen nog niet zo slecht afgezien van een 
aantal bedenkelijke uitzonderingen. Wanneer wij letten op licht en lucht, de af
voer van vuil water, de temperatuur van de kamer, waarin de baby zich be
vond, het al of niet nabijgelegen zijn van fabrieken en werkplaatsen met een 
nadelige invloed, dan was in 1092 gevallen de woningtoestand goed, in 370 ge
vallen redelijk en in 126 gevallen slecht. Het sterftepercentage voor zuigelingen 
beneden een jaar bedroeg respectievelijk 11,27, 15,90 en 25,40 per 100 levend 
aangegevenen. Deze cijfers liggen enigszins minder uiteen dan bij de verzor
ging, hetgeen te verklaren is uit het feit, dat in een minder goede woning een 
uitstekende verzorging geenszins uitgesloten was, als er maar de nodige rein
heid heerste. Ook bij kunstvoeding gepaard gaande met een slechte woningtoe
stand was het sterftepercentage lager dan wanneer kunstvoeding samenging 
met een slechte verzorging namelijk 37,04 procent tegen 42,11 procent241. Wij 
mogen hieruit de voorzichtige conclusie trekken, dat de woningtoestand een 
geringere invloed had dan de verzorging. 

De welstand van de ouders was ook van belang. Immers de meer welgestelde 
ouders konden hun kinderen een betere verzorging geven. Zo nodig konden zij 
de beste medici raadplegen, de beste kunstvoeding voor hun kinderen kopen, 
eventueel zorgen voor een voedster en verder alles, wat voor de zuigelingen 
maar nuttig was, aanschaffen. Daarom was voor Tilburg de stelling van profes
sor R.H. Saltet, dat het verschil tussen de sterftekansen voor kinderen der ar
men en de meer weigestelden zo goed als verdwijnt, indien de kinderen maar 
gelijkelijk geruime tijd borstvoeding ontvangen, niet van toepassing242. De cij-

259 P. Ildefonsus. Alcoholisme en zuigelingensterfte. Katholiek Sociaal Weekblad, 
1918, blz. 257. 
240 Archief Gezondheidscommissie Tilburg, afdeling onderzoek zuigelingensterfte. 
241 Archief Gezondheidscommissie Tilburg, afdeling onderzoek zuigelingensterfte. 
242 R.H. Saltet en Ph. Falkenburg. Kindersterfte in Nederland. Amsterdam 1907, 
blz. 28. 
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fers bewijzen dit duidelijk. De ouders der zuigelingen kunnen in vijf welstands-
groepen ingedeeld worden naargelang de huurwaarde van hun woningen. Tot 
de eerste groep behoorden de gezinnen, die huizen bewoonden, waarvan de 
huurwaarde minder bedroeg dan ƒ 0,90 per week. De tweede groep werd ge
vormd door gezinnen in woningen met een huurwaarde van ƒ 0,90 tot ƒ 1,25 
per week. De derde groep waren gezinnen in woningen van ƒ 1,25 tot f 2,50 
huurwaarde per week, de vierde groep bestond uit gezinnen in huizen van 
ƒ 2,50 tot / 5,— per week, terwijl de gezinnen in woningen met een huur
waarde van meer dan ƒ 5,— per week de vijfde groep vormden. Welnu bij na
tuurlijke voeding bedroeg de zuigelingensterfte per 100 levend aangegevenen 
voor de groepen een tot en met vijf respectievelijk 20,97, 14,81, 9,46, 3,88 en 0. 
Het grote verschil is toch wel duidelijk en weerlegt de stelling van professor 
Saltet althans voor Tilburg geheel. Wel moet direct toegegeven worden, dat 
professor R.H. Saltet in zoverre gelijk had, dat bij borstvoeding de sterftekan
sen dichter bijeen lagen dan bij kunstvoeding. Wanneer de kinderen op kunst
voeding waren aangewezen, konden de meer welgestelde ouders voor betere 
voeding en bereiding zorgen dan de minvermogenden. Het verschil was dan 
enorm groot. Bij kunstvoeding bedroeg de zuigelingensterfte per 100 levend 
aangegevenen voor de welstandsgroepen een tot en met vijf respectievelijk 
70,83, 40,00, 19,52, 14,00 en 6,25. Als wij geen rekening houden met de voe
ding, waren de sterftecijfers achtereenvolgens 30,10, 21,15, 11,61, 6,74 en 1,39 
per 100 levend aangegevenen243. Herinneren wij ons, dat het gemiddelde 
sterftecijfer in Tilburg in de periode 1911-1915 voor de zuigelingen 14,50 per 
100 levend aangegevenen bedroeg, dan is het toch wel duidelijk, hoe slecht de 
levenskansen voor de zuigelingen der minvermogenden waren en hoe uitste
kend daarentegen voor die der gegoede klasse. In de practijk bleek de invloed 
van het milieu wel erg groot te zijn. De arts J.L.B. Gribling beweerde in dit 
verband, dat de hoeveelheid levenskracht, die een kind mee ter wereld bracht, 
voor een groot deel afhankelijk was van het milieu, waarin de moeder tijdens 
de zwangerschap leefde. Het aantal vroegtijdige bevallingen in de gegoede 
stand bedroeg 8,2 procent en in de onbemiddelde stand 17,9 procent244. 

In nauw verband met de welstand van het gezin stond het beroep van de va
der. Het is daarom nuttig ook hieraan de nodige aandacht te besteden. Bij de 
arbeiders niet vaklieden, waaronder wij kunnen rekenen sjouwers, grondwer
kers, loopknechten, arbeiders van de stadsreinigingsdienst, enzovoorts was de 
kindersterfte — er werden in deze groep 154 kinderen geboren — het grootst 
namelijk 22,08 per 100 levend aangegevenen, wanneer wij tenminste de groep, 
waar de vader zonder beroep was, buiten beschouwing laten, want daar stier
ven drie van de acht kinderen, dus 37,50 procent. Bij de textielarbeiders, die in 
Tilburg een zo doorslaggevende plaats innamen, bedroeg de zuigelingensterfte 
op 360 kinderen 16,94 procent. Bij de metaalarbeiders, die in Tilburg ook be-

" s Archief Gezondheidscommissie Tilburg, afdeling onderzoek zuigelingensterfte. 
!44 J.L.B. Gribbling. Het vroedvrouwen vraagstuk in Noord-Brabant. Breda 1920, 
blz. 16. 
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hoorlijk in aantal waren in verband met de werkplaats der Spoorwegen, be
droeg de zuigelingensterfte op 179 kinderen 12,92 procent. Dit was dus gunsti
ger dan bij de textielarbeiders, maar ook beter dan bij de andere arbeiders vak
lieden zoals hout-, steen-, leder- en tabaksbewerkers, huisschilders, typografen, 
kleermakersgezellen, magazijn- en winkelbedienden, voerlui en koetsiers, waar 
446 kinderen werden geteld en waar het cijfer der zuigelingensterfte 13,60 per 
100 levend aangegevenen bedroeg. De land- en tuinbouwers kenden voor hun 
59 pasgeborenen een cijfer voor zuigelingensterfte van 13,56 per 100 levend 
aangegevenen, hetgeen dus ongeveer overeenkwam met dat der arbeiders vak
lieden. Wat beter was het gesteld met het administratief personeel, waar de 
sterfte onder de 125 zuigelingen beneden een jaar 11,20 procent bedroeg. De 
kindersterfte onder de kleine middenstand met 167 zuigelingen was aanzienlijk 
groter namelijk 15,57 per 100 levend aangegevenen. De sociale omstandighe
den van deze stand, waartoe schoenmakers, kleermakers, kleine winkeliers en 
handelslieden behoorden, waren dikwijls zo ongunstig, dat zij ondanks hun 
zelfstandig beroep financieel vaak achterstonden bij redelijk goed betaalde ar
beiders. Bovendien werden de kinderen vaak in kleine onfrisse kamers onder
gebracht, omdat de beste vertrekken voor het bedrijf waren ingericht. Ook de 
moeder had dikwijls weinig tijd om zich met de kinderen bezig te houden, aan
gezien het bedrijf haar in beslag nam. Hoe anders waren in 1912 de levenskan
sen voor de 101 kinderen uit de gegoede handeldrijvende en industriële mid
denstand. Hier bedroeg de kindersterfte 7,92 per 100 levend aangegevenen. Dit 
is dus bijna de helft van het cijfer van de kleine middenstand. Maar nogmaals 
werd het sterftecijfer van zuigelingen beneden een jaar bijna gehalveerd voor 
kinderen uit de intellectuele beroepen zoals artsen, juristen en leraren en de 
groot-industriëlen, waar in 1912 51 kinderen werden geboren en de kinder
sterfte slechts 3,92 procent bedroeg245. Ook hieruit kon dus zonder meer ge
constateerd worden, dat de sociale omstandigheden grotendeels de levenskan
sen van een kind bepaalden. 

Moeilijker is het na te gaan, of ook de godsdienst van invloed was op de le
venskansen der kinderen. Vooral voor Tilburg was dit onmogelijk, omdat bijna 
iedereen Rooms Katholiek was. Toch is het in dit verband goed te wijzen op 
een artikel uit 1907 in De Tijd249. Er werd gewezen op de achterlijke toestan
den, die in het Rooms Katholieke Noord-Brabant en Limburg nog bestonden. 
De kinderen der arbeiders werden door het blad vieze mormeltjes ge
noemd. Het blad vermeldde er echter tevens bij, dat de toestand bij vele 
Rooms Katholieke gezinnen ten noorden van de grote rivieren even erg 
was. Juist in Rooms Katholieke gezinnen heerste grote achteloosheid en 
onwelwillendheid jegens de moderne inzichten. De armoede kon volgens 
het blad de oorzaak niet zijn, omdat vele Israëlieten in Amsterdam ook 
arm waren, maar toch een veel lager sterftecijfer voor zuigelingen hadden. 
Ondanks de hogere geboortencijfers nam het aantal Rooms Katholieken in 

245 Archief Gezondheidscommissie Tilburg, afdeling onderzoek zuigelingensterfte. 
" · De Tijd, 28 januari 1907. 
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de loop van de vorige eeuw met enige procenten af. Volgens De Tijd was de 
oorzaak hiervan de hoge zuigelingensterfte onder de Rooms Katholieken. In
teressant in dit verband is ook het onderzoek, dat de arts F.C. Spierings in zijn 
woonplaats Heerhugowaard instelde naar de zuigelingensterfte bij Rooms Ka
tholieken en niet Rooms Katholieken over een periode van veertig jaar om
streeks het begin van deze eeuw. Het resultaat hiervan was bijzonder verras
send. Bij de niet Rooms Katholieken bedroeg de sterfte onder zuigelingen tot 
een jaar 7,4 per 100 levend aangegevenen, terwijl die bij de Rooms Katholie
ken 15,6 per 100 levend aangegevenen bedroeg247. Doch zoals reeds werd op
gemerkt, is voor Tilburg deze vergelijking niet te maken, omdat de geboorten-
cijfers en ook de cijfers der zuigelingensterfte onder de niet Rooms Katholie
ken te gering in aantal zijn om een gefundeerde conclusie te kunnen trekken. 
Wij mogen echter wel aannemen, dat het Rooms Katholieke geloof indirect 
van invloed was op de grote zuigelingensterfte, aangezien grote gezinnen 
werden gepropageerd en juist naargelang de grootte van het gezin ook de 
zuigelingensterfte toenam. Ten aanzien van 1588 kinderen, die in 1912 te 
Tilburg werden geboren, is de gezinssamenstelling bekend. In 291 gevallen 
betrof het de eerste baby. Bij 299 ouderparen was reeds een kind aanwezig, 
485 echtparen hadden al twee of drie kinderen, 289 ouderparen hadden vier of 
vijf kinderen en 224 echtparen hadden reeds zes of meer kinderen. De zui
gelingensterfte bedroeg voor deze groepen achtereenvolgens 11,68, 12,04, 12,99, 
15,37 en 16,07 per 100 levend aangegevenen. Wij mogen aannemen, dat in 
vele gevallen de verzorging der kinderen omgekeerd evenredig was met het 
aantal reeds aanwezige kinderen. 

De voornaamste ziekten, waaraan de zuigelingen in de eerste levensmaanden 
stierven — in 1912 stierf van het totaal aantal in Tilburg beneden het jaar 
overleden kinderen 22,95 procent binnen een maand en 51,36 procent binnen 
drie maanden — waren vooreerst aangeboren lichaamszwakte en vervolgens 
maag- en darmstoornissen. In de tweede levensmaand traden maag- en darm-
stoornissen als doodsoorzaak meer naar voren en verwisselden als het ware van 
rangorde met de aangeboren lichaamszwakte. In de derde, vierde en vijfde le
vensmaand namen de maag- en darmstoornissen als doodsoorzaak in belang
rijkheid toe, terwijl de ziekten der ademhalingsorganen ook hun tol gingen ei
sen. In de zesde, zevende, achtste en negende levensmaand begonnen de maag-
en darmstoornissen als doodsoorzaak te verminderen en kwamen de ziekten 
der ademhalingsorganen steeds meer naar voren. In de laatste drie maanden 
van het eerste levensjaar overtroffen de ziekten der ademhalingsorganen de 
maag- en darmstoomissen geheel en eisten zeker driemaal zoveel slachtoffer
tjes. Overigens moet in dit verband nog opgemerkt worden, dat in warme jaren 
vooral de maag- en darmstoomissen toesloegen, terwijl dat in koude jaren met 
de ziekten der ademhalingsorganen het geval was848. Bij de kinderen, die in 

*" P.E.J. van der Heyden. De zorg voor moeder en kind in Noord-Brabant. Am
sterdam 1934, blz. 104. 
a4e H.W. Methorst. Geboortenachteruitgang en zuigelingenbescherming. Neder-
landsch Tijdschrift voor Geneeskunde, 1916 I, blz. 254. 
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1912 geboren werden, kwamen binnen een jaar 237 gevallen van gastro-enteri-
tis voor, waarvan 84 met dodelijke afloop, dat is 35,44 procent. 131 Kinderen 
leden aan ziekten der ademhalingsorganen, waarvan er 42, dat is 32,06 pro
cent, stierven. Verder kwamen 86 gevallen van besmettelijke ziekten voor, 
waarvan 19 met dodelijke afloop, dat is 22,09 procent. Ook andere ziekten 
kwamen natuurlijk voor, doch de genoemde ziekten vormden bijna 75 procent 
van het totaal aantal ziektegevallen onder kinderen beneden een jaar en voor 
ruim 65 procent vormden deze ziekten de doodsoorzaak. 

Bezien wij tenslotte de leeftijd van de moeders. De sterfte bij kinderen bene
den een jaar van moeders tussen 20 en 30 jaar was zowel bij de eerstgebo
renen, 199 in getal, als bij de niet eerstgeborenen, 398 in totaal, geringer dan 
bij moeders tussen 30 en 40 jaar, bij wie 47 eerstgeborenen en 824 niet eerstge
borenen geteld werden. Voor de eerste groep waren de sterftecijfers respectie
velijk 7,04 en 14,32 per 100 levend aangegevenen, voor de tweede groep res
pectievelijk 10,64 en 15,90 per 100 levend aangegevenen. Voor de moeders tus
sen 40 en 50 jaar lag het sterftecijfer der niet eerstgeborenen, 159 in getal, nog 
ongunstiger namelijk 19,50 per 100 levend aangegevenen. De eerstgeborenen 
waren bij deze groep van minder belang, aangezien zij slechts vier in getal wa
ren. Wel bleven zij alle vier in leven, doch een conclusie valt hieruit niet te 
trekken. Hetzelfde geldt voor de enkele kinderen van moeders beneden 20 jaar 
en boven 50 jaar249. De reden, waarom kinderen van jonge moeders meer le
venskansen hadden, moet men niet zoeken in de leeftijd van de jonge moeders 
alleen, maar ook in het feit, dat jonge moeders meer zorg besteedden aan hun 
kinderen, vooral wanneer het hun eerste baby was. Daarom kan men ook in 
deze cijfers weer een bevestiging zien van de overwegende invloed van een 
goede verzorging. 

Hoe groot de zuigelingensterfte ook was en welke doorslaggevende invloed 
zij ook had op het algemeen sterftecijfer, tegen het einde van de Eerste Wereld
oorlog in 1918 was men er nog niet in geslaagd een afdoende oplossing voor 
dit probleem te vinden. 

^» Archief Gezondheidscommissie Tilburg, afdeling onderzoek zuigelingensterfte. 
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Hoofdstuk IV De gezondheidszorg 

I. DE GENEESKUNDIGE VERZORGING 

In dit laatste hoofdstuk wil ik aandacht besteden aan de medische verzorging. 
Voor 1865 kende men twaalf soorten min of meer deskundigen op het terrein 
van de geneeskunde zoals doctoren in de genees-, heel- en verloskunde, docto
ren in de genees- en heelkunde, doctoren in de geneeskunde, doctoren in de 
genees- en verloskunde, stedelijke heelmeesters, stedelijke heel- en vroedmees-
ters, plattelands heelmeesters, plattelands heel- en vroedmeesters, stedelijke 
plattelands heelmeesters, stedelijke plattelands heel- en vroedmeesters, scheeps-
heelmeesters en officieren van gezondheid in drie klassen1. Alleen de opleiding 
van de vier eerste groepen had aan een hogeschool plaats. De anderen hadden 
dikwijls door zeer eenvoudige examens hun bevoegdheid behaald. Vooral op 
het platteland was de toestand bijzonder slecht. 

De wet van 1 juni 1865 bracht een grote verandering in de opleiding van ge
neeskundigen2. Weliswaar bleven degenen, die gevestigd waren, als zodanig 
werkzaam, maar degenen, die zich als geneesheer wilden vestigen, moesten na 
1865 een voor allen gelijkwaardig examen afleggen, zodat er eenheid kwam in 
de medische stand. Er bestond geen verschil meer tussen stad en platteland. De 
wet bepaalde, dat men een natuurkundig en een geneeskundig examen moest 
afleggen. Men werd tot het natuurkundig examen alleen toegelaten, als aan de 
examencommissie voldoende bewijzen konden worden geleverd van kennis der 
Nederlandse, Franse, Duitse en Latijnse taal en van de wis- en stelkunde. Het 
natuurkundig examen omvatte de volgende onderdelen: natuurkunde, schei
kunde, plantenkunde, zoölogie, mineralogie, pharmacognosie, anatomie en 
physiologie. Het geneeskundig examen betrof ziektekunde en ziektekundige 
ontleedkunde, geneesmiddelenleer, gezondheidsleer, gerechtelijke geneeskunde, 
genees-, heel- en verloskunde en de pharmacologie in haar geheel. Het examen 
genees-, heel- en verloskunde was theoretisch en practisch. Al deze examens 
waren staatsexamens en men was dus niet verplicht de nodige kennis aan een 
hogeschool of universiteit op te doen. Degenen echter, die het doctoraal exa-

1 R. Krul. Haagsche doctoren, chirurgen en apothekers in den ouden tijd. 's-Graven-
hage 1891, blz. 78. 
2 Wet van 1 juni 1865 S 59, regelende de voorwaarden tot verkrijging der bevoegd
heid van geneeskundige, apotheker, hulpapotheker, leerlingapotheker en vroedvrouw. 
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men geneeskunde met goed gervolg hadden afgelegd, moesten om de genees
kunde te mogen uitoefenen alleen nog het practisch gedeelte van het examen 
genees-, heel- en verloskunde afleggen. De leden van de afdeling Tilburg en 
omstreken der Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der 
Geneeskunst waren in hun enthousiasme over de nieuwe wet sterk verdeeld. 
Sommigen juichten de zware toelatingseisen toe, anderen waren er zonder 
meer tegen3. 

De opleiding tot geneeskundige werd opnieuw geregeld bij de wet van 25 de
cember 18784. Men moest toen voortaan voor de faculteit der wis- en natuur
kunde een eerste natuurkundig examen afleggen in de physica, de chemie, de 
plantenkunde en dierkunde. Het tweede natuurkundig examen of candidaats-
examen omvatte de anatomie, de physiologie, de histologie, de algemene pa
thologie en de pharmacognosie. Het geneeskundig of doctoraal examen omvat
te de pathologische anatomie, de pharmacodynamic, de bijzondere pathologie 
en therapie, de gezondheidsleer, de geneeskundige practijk aan het ziekbed en 
de theoretische heel- en verloskunde. De gehele opleiding werd aan de univer
siteiten voorbehouden. Wel moesten de geslaagden om de titel arts te verwer
ven, die bij deze wet werd ingevoerd en het recht gaf tot de uitoefening der ge
neeskunde in al haar facetten, een staatsexamen afleggen in de practische ge
nees-, heel- en verloskunde. Later werden nog kleine wijzigingen aangebracht, 
doch deze brachten slechts minder betekenende veranderingen teweeg. Door 
het staatsexamen voor arts was de beslissing over het al of niet toelaten van ge
neeskundigen uiteindelijk aan de staat voorbehouden. Met de uitoefening ech
ter van de medische beroepen bemoeide de staat zich niet, tenzij deze uitoefe
ning in strijd kwam met de volksgezondheid. Was dit niet het geval, dan betrof 
het een aangelegenheid tussen arts en patiënt of tussen de artsen onderling5. 

In 1865 practiseerden in Tilburg vijf geneeskundigen namelijk drie medici-
nae doctores en twee plattelands heel- en vroedmeesters. Deze bleven hun 
practijk uitoefenen zoals voor de invoering van de nieuwe wet. De drie medici-
nae doctores waren dr. T.C.J. van Erven Dorens, die in 1842 te Utrecht zijn 
studie voltooide, dr. C.W.F. Baerken, die te Leiden 24 november 1845 zijn 
doctoraal examen had afgelegd en dr. A.J. van Gils, die in Utrecht 14 februari 
1863 zijn studie had voltooid. De twee plattelands heel- en vroedmeesters wa
ren F.B.G. Kieckens, die aan de klinische school te 's-Hertogenbosch 19 mei 
1847 geslaagd was en G.G. van de Ven, die vlak voor de opheffing van deze 
studierichting te Middelburg zijn diploma had behaald namelijk 18 november 

8 Notulen vergadering afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederland
sche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 30 mei 1865. 
Archief afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederlandsche Maatschappij 
tot Bevordering der Geneeskunst, afdeling ingekomen stukken. 
4 Wet van 25 december 1878 S 222, houdende regeling der voorwaarden tot verkrij
ging der bevoegdheid van arts, apotheker, vroedvrouw en apothekersbediende. 
s Bijlagen handelingen van de Tweede Kamer der Staten Generaal, zittingsperiode 
1863-1864, blz. 287-290. 
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1864e. In de jaren na 1865 breidde het aantal geneeskundigen in Tilburg zich 

geleidelijk uit. Zo vestigden zich er de artsen H.A.H, van der Heyden en 

S.C.M. Soer. 

Door de veel zwaardere eisen, die aan de toelating om de genees-, heel- en 

verloskunde te mogen uitoefenen gesteld werden, kwam er een einde aan de 

overbevolking van geneeskundigen, maar ontstond tevens het gevaar, dat er te 

weinig medici zouden komen en dat vooral de geneeskundige verzorging van 

de min- en onvermogenden in het gedrang zou komen. Het aantal volledig be

voegde geneeskundigen daalde in Noord-Brabant niet onaanzienlijk. In 1866 

waren in deze provincie 256 medici werkzaam. In 1872 was dit aantal gedaald 

tot 129 en 31 december 1882 bedroeg het aantal bevoegde geneeskundigen nog 

maar 1147. De inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht raadde dan ook 

de gemeentebesturen aan goede geneeskundigen niet af te stoten, doch integen

deel medici aan te trekken8. Wilde men hierin slagen, dan moest men de ge

neeskundige armenverzorging tot de werkelijk armen beperken. De geneesheer 

moest hiervoor een vaste en goede beloning ontvangen. De levering van ge

neesmiddelen diende tegen een tarief van schadeloosstelling met een vaste be

loning voor het gereedmaken te geschieden. 

In begin 1912, toen de stad 52.754 inwoners telde, practiseerden in Tilburg 

twaalf artsen, waaronder drie specialisten. Het waren de artsen dr. M.J.L. 

Proot, dr. K.A.F. Deelen, J.F.J. Bloemen, dr. B.A.C. Daamen, dr. J. Hensen, 

dr. L.J.M. Eygenraam, dr. Ph.L.L.M. Taminiau, dr. A.M.L.E. Piters, S.M. 

Moerei, de keel-, neus- en oorarts J.G.M. Wcyers, de oogarts N.F.C.J. Sassen 

en de chirurg J.E. Pastoors9. 's-Hertogenbosch met 35.157 inwoners telde dat 

jaar twintig artsen, waaronder zes specialisten, terwijl in Breda met 27.259 in

woners vijftien artsen gevestigd waren, waaronder vier specialisten. Tilburg 

bleef dus wat haar medische verzorging betrof zeker achter bij de andere ste

den in Noord-Brabant. Opvallend was die achterstand zeker wat betreft de ves

tiging van specialisten. De eerste echte specialist vestigde zich te Tilburg in 

1906 namelijk de oogarts N.F.C.J. Sassen, in 1907 vestigde zich de chirurg en 

vrouwenarts J.E. Pastoors en in 1908 de keel-, neus- en oorarts J.G.M. Weyers. 

Wel had zich in 1887 dr. K.A.F. Deelen, die zich korte tijd enigszins in de chi

rurgie bekwaamd had, in Tilburg gevestigd, maar deze arts is niet als specialist 

aan te merken, hoewel hij voor de vestiging van de chirurg J.E. Pastoors vele 

operaties heeft verricht. Toen in 1906 de eerste specialist zich in Tilburg ves

tigde, had 's-Hertogenbosch reeds vijf specialisten en Breda al drie, terwijl een 

vrij kleine stad als Zwolle er reeds zeven telde. In het gehele land waren dat 

jaar in totaal 361 specialisten gevestigd. In 1918 telde Tilburg nog slechts drie 

specialisten, 's-Hertogenbosch telde er acht en Breda zeven, terwijl er in het 

• Lijsten der geneeskundigen van het Geneeskundig Staatstoezicht, afdeling Gezond
heidszorg, G.A.T. 
7 Jaarverslag van de provincie Noord-Brabant 1883, hoofdstuk VI. 
β Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
• Dossiers gemeentesecretarie Tilburg, 1912 I 15 en 1913 I 556. 
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gehele land 637 gevestigd waren10. De reden hiervan moet mijns inziens ge
zocht worden in het feit, dat een fabrieksplaats zoals Tilburg met hoofdzake
lijk een arbeidersbevolking aan de jonge medici weinig te bieden had. Een ri
ante practijk met vele goed betalende particuliere patiënten lag er niet voor het 
grijpen. Een overzicht van het aantal medische specialisten in de verschillende 
Nederlandse plaatsen is te vinden in bijlage 50. 

Behalve de Tilburgse geneesheren waren in Tilburg soms ook controlerende 
artsen van de Rijksverzekeringsbank werkzaam. Over deze medici valt weinig 
goeds te vermelden. Veel onderzoek verrichtten zij niet, maar zij probeerden 
slechts zieke mensen weer aan het werk te krijgen, meestal met een averechts 
resultaat, hetgeen hevige protesten uitlokte van de Tilburgse artsen dr. J. Hen-
sen, dr. A.M.L.E. Piters en dr. K.A.F. Deelen11. Verder waren in Tilburg en 
omgeving een aantal kwakzalvers actief. In 1915 verzocht de hoofdinspecteur 
van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid de gezondheidscommissie de ad
vertenties, die door deze lieden werden geplaatst, voor hem te verzamelen12. 
Tevens werd door de gezondheidscommissie een advertentie in de plaatselijke 
bladen geplaatst om de mensen voor het optreden van deze ondeskundigen te 
waarschuwen13. De kwakzalvers bleven echter ondanks alles rustig hun 
practijken voortzetten. 

In 1865 berustte de geneeskundige armenverzorging voor wat de inwendige 
ziekten betrof bij dr. C.W.F. Baerken voor het noordelijk stadsdeel en bij dr. 
A.J. van Gils voor het zuidelijk stadsdeel. De uitwendige kwalen werden in het 
noordelijk stadsdeel verzorgd door de plattelands heel- en vroedmeester G.G. 
van de Ven en in het zuidelijk stadsdeel door zijn collega F.B.G. Kieckens. Zij 
verstrekten ook de verloskundige hulp aan de onvermogenden, doch in het 
zuidelijk stadsdeel werd een belangrijk deel van de verloskundige practijk 
waargenomen door de vroedvrouw W. Rombout van de Laar. Alleen voor 
moeilijke bevallingen kwam in het zuidelijk stadsdeel de heel- en vroed
meester14. 

In 1871 kwam dr. T.C.J. van Erven Dorens in de plaats van dr. A J . van 
Gils. Deze laatste bleef wel als geneesheer in Tilburg gevestigd, maar verzorg
de geen armen meer, omdat hij het honorarium van f 600,— per jaar veel te 
laag vond. Dit moest volgens hem minstens ƒ 1050,— zijn15. In 1885 vertrok 
G.G. van de Ven naar Lith1 '. In zijn plaats kwam de arts S.C.M. Soer17. Om-

•0 Gedenkboek der Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der 
Geneeskunst bij haar vijfenzeventigjarig bestaan, 8 juni 1924. Tabel D. 
11 Notulen vergadering afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederland
sche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 24 maart 1909. 
12 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 26 november 1915. 
и Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1915, hoofdstuk XII. 
" Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
Gemeenteverslag Tilburg 1865, hoofdstuk VI. 
1 5 Archief Burgerlijk Armbestuur Tilburg, ingekomen stukken. 
1 4 Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
17 Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 31 juli 1885. 
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dat deze geneesheer echter niet in het noordelijk stadsdeel wilde wonen, moest 
hij vier jaar daarna weer van de armenpractijk in dat stadsdeel afzien18. De 
heel- en vroedmeester G.G. van de Ven kwam toen weer terug uit Lith19. De 
reden van zijn terugkomst was een ruzie met enkele notabelen. In een brief aan 
Burgemeester en Wethouders van Tilburg verklaarde notaris A. Dijkhoff, dat 
men geen vertrouwen in hem stelde. Verder maakte deze notaris aanmerkingen 
op het huwelijksleven van de geneesheer. Een inwoonster uit Lith schreef ech
ter aan de burgemeester van Tilburg, dat alles roddelpraat was, dat G.G. van 
de Ven zijn plichten nauwgezet vervulde en dat alleen onenigheid met me
vrouw Dijkhoff de oorzaak van de moeilijkheden was20. De heel- en vroed
meester G.G. van de Ven werd dan ook weer belast met de heel- en verloskun
de in het noordelijk stadsdeel. 

In 1887 nam de arts dr. K.A.F. Deelen de heelkundige practijk over van 
F.B.G. Kieckens, die dat jaar overleed21. In 1892 legden dr. C.W.F. Baerken 
en G.G. van de Ven de practijk neer vanwege hun leeftijd22. Ook dr. T.C.J. 
van Erven Dorens nam dat jaar afscheid als geneesheer28. Zo verdwenen lang
zaam de laatsten, die nog op de oude wijze voor 1865 hun studie hadden vol
tooid. Van toen af werd in het noordelijk stadsdeel zowel de genees- als heel
kundige armenpractijk uitgeoefend door de arts J.F.J. Bloemen, die eerst in 
Delden werkzaam was geweest24. In het zuidelijk deel nam de arts dr. M.J.L. 
Proot de geneeskundige armenpractijk waar, terwijl dr. K.A.F. Deelen de heel
kundige practijk uitoefende25. In 1897 besloot de gemeenteraad, dat dr. 
K.A.F. Deelen voortaan de chirurgische verzorging van de onvermogenden uit 
de gehele stad zou waarnemen, terwijl de verdere geneeskundige verzorging 
zou blijven, zoals zij reeds was26. Na de vestiging van de al genoemde specia
listen bleven de artsen J.F.J. Bloemen, M.J.L. Proot en K.A.F. Deelen de ar
menpractijk uitoefenen, terwijl de moeilijke gevallen werden doorgestuurd 
naar de specialisten. 

In 1908 is er even sprake van geweest om de armen vrije artsenkeuze te ge
ven. Bij de behandeling van de gemeentebegroting voor 1908 werd algemeen 
geklaagd over de grootte van de post Burgerlijk Armbestuur27. Vooral de kos
ten van de geneeskundige armenverzorging bleken van jaar tot jaar groter te 

18 Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
Gemeenteverslag Tilburg 1889, hoofdstuk VI. 
11 Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 20 maart 1889. 
80 Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
" Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 14 december Í887. 
β Gemeenteverslag Tilburg 1892, hoofdstuk VI. 
Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 10 september 1892. 
" Gemeenteverslag Tilburg 1892, hoofdstuk VI. 
Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
2 4 Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 5 mei 1892. 
2 5 Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
2 8 Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 8 maart 1897. 
2 7 Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 22 november 1907. 
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worden. Het gemeenteraadslid, de arts dr. B.A.C. Daamen, stelde als voor
beeld de gemeente Helmond, die voor de onvermogenden de vrije artsenkeuze 
al kende. Er werd een raadscommissie benoemd om over de wenselijkheid van 
vrije artsenkeuze in Tilburg een rapport uit te brengen. Ook aan de gezond
heidscommissie en de afdeling Tilburg en omstreken van de Koninklijke Ne-
derlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst werd advies ge
vraagd. Aanvankelijk was men in de kring der geneesheren niet zo enthousiast 
over het voorstel van B.A.C. Daamen. Men verweet deze arts, dat hij de voor
zitter van de Tilburgse afdeling, K.A.F. Deelen, dwars wilde zitten. Enkele col
lega's waren het echter met hem eens, dat een maatregel in het algemeen be
lang misschien wel enkele leden kon schaden, maar daarom nog niet tegen de 
kring gericht behoefde te zijn28. Niettemin waren de meeste leden van de Til
burgse afdeling tegen de vrije artsenkeuze. In het advies van 28 november 1908 
aan Burgemeester en Wethouders stelde de afdeling Tilburg en omstreken van 
de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 
dat de meerderheid der artsen practische bezwaren tegen de vrije artsenkeuze 
voor minvermogenden had. Men was van mening, dat de armen wel recht had
den op een goede medische behandeling, maar niet op medezeggenschap. Te
genover de vrije artsenkeuze behoorde de vrije patiëntenkeuze te staan, zodat 
men bang was, dat afgelegen wonende armen niet geholpen zouden worden. 
De vrije keuze zou bovendien de zwakke broeders onder de medici kunnen 
verleiden om bijvoorbeeld briefjes voor de Vincentiusverenigingen uit te schrij
ven voor de verstrekking van versterkende middelen, terwijl die niet direct no
dig waren. De dokters, die de duurste middelen zouden voorschrijven en die 
het meest vrijgevig waren met verwijzingen naar specialisten en ziekenhuis, 
zouden de beste armendokters worden. Daartegenover was een minderheid uit 
humanitaire redenen voor vrije artsenkeuze2·. 

Het advies van de gezondheidscommissie was ook negatief. Men vreesde, dat 
de mensen in de afgelegen wijken onvoldoende geneeskundige hulp zouden 
krijgen. Aangezien bij vrije artsenkeuze ook de keuze van de vroedvrouw vrij 
moest zijn, zou vooral de verloskundige hulp in de knel komen, omdat de 
vroedvrouwen niet steeds bereid zouden zijn bij nacht en ontij naar afgelegen 
woningen te gaan30. Ook de hoofdinspecteur van het Staatstoezicht op de 
Volksgezondheid was het met deze zienswijze eens en keerde zich tegen de 
vrije artsenkeuze81. De raadscommissie, die een rapport moest opstellen over 
de wenselijkheid der vrije artsenkeuze, was ook verdeeld in haar standpunt32. 

18 Notulen vergaderingen afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Neder
landsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 8 januari 1908 en 11 maart 
1908. 
29 Notulen vergadering afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederland
sche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 25 november 1908. 
Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1908 Ι M 56. 
3 0 Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1908 Ι M 56. 
31 Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1909 Ι M 75. 
" Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1909 Ι M 75. 
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Van de uit vijf personen bestaande commissie waren er twee voor vrije keuze, 
waaronder de arts B.A.C. Daamen, en twee tegen, waaronder wethouder P.F. 
Bergmans, president van het Burgerlijk Armbestuur en voorzitter van de Bij
zondere Raad van de H. Vincentius. Een lid was tegen vrije artsenkeuze, zo
lang er nog onvoldoende ervaring elders was opgedaan. Hoewel Daamen wees 
op een uitspraak door dr. J. Cuylits, oud-voorzitter der Belgische Geneeskun
dige Vereniging, gedaan op het eerste internationale congres de medicine pro
fessionelle te Parijs op 24 juni 1900, dat het niet toestaan der vrije artsenkeuze 
een aanslag was op de vrijheid der minvermogenden in de keuze van degene, 
aan wie zij in uren van nood en ellende hun geheimen en leven moesten toe
vertrouwen, kon dit toch niet verhinderen, dat P.F. Bergmans bij de behande
ling der voorstellen in de gemeenteraad naast gegronde bezwaren zoals de ver
zwaring van de kosten ook allerlei onbenulligheden aanvoerde tegen de vrije 
keuze. Zo was deze wethouder bang, dat allerlei artsen bij vrije keuze en beta
ling per verrichting maar wat zouden gaan liefhebberen in de chirurgie tot na
deel van de onvermogenden. In de plaatselijke pers werd dan ook felle kritiek 
geleverd op de heer P.F. Bergmans. Al zijn argumenten werden weerlegd33. 
Het voorstel van Burgemeester en Wethouders om niet over te gaan tot vrije 
artsenkeuze werd echter door de gemeenteraad zonder hoofdelijke stemming 
aanvaard34. 

Hoe stond het met de beloningen voor de geneeskundige armenverzorging? 
Herhaaldelijk hadden de geneeskundigen bij het gemeentebestuur geklaagd 
over hun veel te lage honoraria. In 1870 adviseerden de regenten van het Bur
gerlijk Armbestuur Burgemeester en Wethouders tot verhoging van de honora
ria over te gaan, omdat de bevolking was toegenomen en de armen vanwege de 
hoge huren in de stad zich in de buitenwijken moesten vestigen, zodat de ge
neeskundigen grote afstanden moesten afleggen. Omdat het zuidelijk stadsdeel 
verreweg het grootste was, adviseerde het regentencollege het salaris van dr. 
A.J. van Gils met ƒ 250,— te verhogen en dat van dr. C.W.F. Baerken met 
f 150,—35. De salarissen werden toen als volgt vastgesteld: dr. A.J. van Gils 
ƒ 600,— per jaar, dr. C.W.F. Baerken ƒ 450,—, F.B.G. Kieckens ƒ 200,— en 
G.G. van de Ven ƒ 300,—*·. De verhoging tot f 600,— was voor dr. A.J. van 
Gils niet voldoende. Hij legde per jaar ongeveer 2500 bezoeken aan de armen 
af. Verder bezocht hij iedere dag enkele patiënten in het gasthuis. Wanneer hij 
voor ieder bezoek slechts ƒ 0,30 rekende en tevens een kleine beloning voor het 
bereiden van geneesmiddelen, zou een honorarium van ƒ 1050,— nog zeer ka
rig geweest zijn3T. Het gemeentebestuur was het hiermee bepaald niet eens, 
waarop dr. A.J. van Gils de armenpractijk neerlegde. Maar ook de in zijn 
plaats benoemde geneesheer dr. T.C.J. van Erven Dorens uitte een jaar na zijn 

39 Tilburgsche Courant, 5 december 1908. 
34 Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 30 november 1908. 
" Archief Armwezen, ingekomen en uitgaande stukken, G.A.T. 
" Gemeenteverslag Tilburg 1870, hoofdstuk VI. 
37 Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
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benoeming reeds zijn teleurstelling. Ook hij vroeg een honorarium van 
ƒ 1000,—, hetgeen eveneens werd afgewezen. Wel werd vanwege de vele gratis 
vaccinaties zijn jaarwedde in 1874 opgetrokken tot ƒ 800,— per jaar. De ande
re geneesheren kregen geen salarisverhoging, maar ontvingen voortaan ƒ 0,45 
per vaccinatie38. In 1885 deden de geneesheren weer een verzoek tot salaris
verhoging. Voorgesteld werd de wedde van dr. T.C.J. van Erven Dorens tot 
ƒ 1200,— te verhogen, die van dr. C.W.F. Baerken tot ƒ 800,— en die van 
G.G. van de Ven evenals die van F.B.G. Kieckens tot ƒ 600,—sg. Ook deze 
voorstellen werden door het gemeentebestuur afgewezen, maar er kwam op ad
vies van de regenten van het Burgerlijk Armbestuur toch een verhoging van de 
wedde tot stand en wel tot ƒ 950,— voor dr. T.C.J. van Erven Dorens, tot 
ƒ 650,— voor dr. C.W.F. Baerken, tot ƒ 550,— voor de plattelands heel- en 
vroedmeester G.G. van de Ven en tot / 400,— voor zijn collega F.B.G. 
Kieckens. Bij deze honoraria kwamen nog de vergoedingen voor de gratis vac
cinaties namelijk / 0,50 per vaccinatie en van de lijkschouwingen, waarvoor 
/ 1,— werd betaald40. 

Deze vergoedingen voor de armenverzorging waren vrij laag, als men ze ver
gelijkt met bijvoorbeeld Dongen (4000 inwoners), waar ƒ 1200,— aan de ge
neesheer werd betaald voor de armenverzorging. In Pannerden, eveneens met 
ongeveer 4000 inwoners, bedroeg het salaris van de geneesheer voor de armen
verzorging ƒ 1500,—, in Veenhuizen f 1800,— en in Gennep ƒ 1400,—41. In 
Eindhoven en Lonneker declareerden de geneesheren de kosten van de armen
verzorging aan het gemeentebestuur12. 

In 1910 bedroeg het jaarsalaris van de arts J.F.J. Bloemen belast met de me
dische armenverzorging in het noordelijk stadsgedeelte ƒ 1000,—. Voor vacci
naties en lijkschouwingen kwam daar respectievelijk een bedrag van ƒ 272,— 
en ƒ 76,— bij. Voor dr. M.J.L. Proot, belast met een gedeelte van de genees
kundige armenverzorging in het zuidelijk stadsdeel, waren deze bedragen res
pectievelijk ƒ 1300,—, / 226,— en ƒ 109,—. Dr. K.A.F. Deelen, ook belast met 
een gedeelte der geneeskundige armenzorg, ontving een honorarium van 
ƒ 800,— per jaar. Voor vaccinaties kwam daar in 1910 nog ƒ 162,— bij43. 
Overigens bracht dr. K.A.F. Deelen elk jaar nog de röntgenbehandelingen in 
rekening. Het totaalbedrag hiervoor kwam meestal in de nabijheid van het sa
larisbedrag van ƒ 800,—. De arts dr. B.A.C. Daamen maakte als gemeente
raadslid en als rapporteur van de commissie belast met het nazien van de reke
ningen van het Burgerlijk Armbestuur bezwaar tegen deze gang van zaken. Hij 

58 Gemeenteverslagen Tilburg, 1873, 1874 en 1875, hoofdstuk VI. 
m Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
40 Archief Armwezen, ingekomen en uitgaande stukken, G.A.T. 
Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 4 februari 1882. 
41 Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
42 Gemeenteverslag Eindhoven 1875, hoofdstuk VI. 
Gemeenteverslagen Lonneker 1870 en 1885, hoofdstuk VI. 
45 Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 8 maart 1898. 
Gemeenteverslag Tilburg 1910, hoofdstuk VI. 
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trok bovendien als arts de waarde van het röntgenapparaat in twijfel. Het ge
meentebestuur vroeg toen advies aan professor dr. J.K.A. Wertheim Salomon-
son uit Amsterdam. Deze gaf als zijn oordeel over het röntgenapparaat van dr. 
K.A.F. Deelen te kennen, dat het apparaat voldeed aan bescheiden eisen der 
diagnostiek. Het voldeed geheel aan de eisen van de zogenaamde oppervlakte-
therapie, maar was ten enenmale onvoldoende voor de zogenaamde dieptethe-
rapie. Aangezien het toestel het enige in zijn soort in Tilburg was, besloot het 
gemeentebestuur de armen zo nodig met het röntgentoestel van dr. K.A.F. 
Deelen te laten behandelen, maar dat voortaan een andere arts, belast met de 
armenpractijk, de noodzakelijkheid van de behandeling moest beoordelen41. 
Overigens had dit gebeuren ook in de Tilburgse afdeling van de Koninklijke 
Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst de nodige be
roering gebracht. Op een felle en luidruchtige manier was dr. Deelen uitgeval
len over het schandelijke en oncollegiale optreden van Daamen. Met algemene 
stemmen werd dan ook een motie van afkeuring tegen Daamen aange
nomen45. 

Nu waren deze geneesheren, belast met de armenpractijk, niet alleen op hun 
wedden van de gemeente aangewezen. Zij hadden ook een aantal particuliere 
patiënten en de honoraria waren voor die tijd zeker niet gering. F.B.G. 
Kieckens, die toch eigenlijk slechts plattelands heel- en vroedmeester was, be
rekende in 1882 onder andere de volgende prijzen: hulp bij een verlossing 
/ 10,—, behandeling van een klierziekte ƒ 10,—, het zetten van twee gebroken 
dijbenen / 40,— en het zetten van een gebroken arm ƒ 15,—. De goedkoopste 
behandeling zoals voor een lichte oogontsteking kostte altijd nog ƒ 4,50, terwijl 
voor een consult zonder behandeling ƒ 1,— werd gevraagd49. Er waren echter 
behalve de geneesheren der armenpractijk ook andere medici gevestigd, zodat 
de spoeling toch ook weer niet al te dik was. Herhaaldelijk kwam het voor, dat 
oudere geneeskundigen of nagelaten familieleden van overleden medici in gro
te financiële moeilijkheden kwamen. Zo werd in de afdeling Tilburg en om
streken van de Maatschappij in 1865 ƒ 7,— opgehaald voor een weduwe met 
zes kinderen. Het nog aanwezige bedrag in de kas der Tilburgse afdeling, 
ƒ 2,44, werd nog bij deze zeven gulden gevoegd47. In 1867 zond het bestuur 
van de kring Meppel een rondschrijven door het gehele land om geld in te za
melen voor de weduwe van een overleden kunstbroeder in Overijssel, die ge-

44 Notulen geheime gemeenteraadsvergadering Tilburg, 21 december 1915. 
Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 19 mei 1916. 
Bijlagen handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 12 november 1915 161 en 10 
april 1916 79. 
Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1915 I 408. 
45 Notulen vergadering afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederland
sche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 24 mei 1916. 
4· Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
47 Notulen vergadering afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederland
sche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 11 januari 1865. 
Jaarverslag afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederlandsche Maat
schappij tot Bevordering der Geneeskunst, 1865. 
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heel zonder middelen met zeven hulpbehoevende kinderen was achtergebleven. 
De Tilburgse geneesheren zonden ƒ 10,— ter ondersteuning48. In 1881 ging de 
Tilburgse afdeling op een verzoek van het hoofdbestuur van de Koninklijke 
Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst in voortaan elk 
jaar per lid een gulden bij te dragen voor het weduwenfonds der Maatschap
pij4». In 1890 kwam er een verzoek van het hoofdbestuur van de Maatschappij 
om voortaan ook een gulden per jaar per lid bij te dragen voor een fonds voor 
behoeftige collegae. Men besloot op dit verzoek eveneens in te gaan, maar een 
van de leden namelijk dr. H.A.H, van der Heyden maakte toen wel de opmer
king, dat iedere Proletarier zijn zoon maar medicus liet worden, zodat men bij 
ongelukken totaal geen eigen middelen had. Verzekeringen behoorden toen 
immers nog tot de uitzonderingen50. Ook in deze eeuw droegen de geneeshe
ren nog steeds bij voor de fondsen voor weduwen en behoeftige collegae51. 

Behalve de particuliere patiënten hadden verschillende medici ook een aan
tal patiënten, die lid waren van een ziekenfonds. Dit waren vooral arbeiders of 
kleine middenstanders, die, wanneer zij niet bij een fonds zouden zijn aangeslo
ten geweest, bij ziekte al vrij vlug in de araienpractijk terecht waren gekomen, 
zoals maar al te dikwijls bij de vele niet aangeslotenen gebeurde. 

Voor in 1914 het Algemeen Afdelings Ziekenfonds Tilburg en omstreken 
werd opgericht, bestonden er in deze stad drie ziekenfondsen52. Sinds 1897 
was er een doktersfonds, het zogenaamde Tilburgsche Ziekenfonds, van de arts 
L.J.M. Eygenraam en de apotheker M.J.M. Bijvoet. Van de inkomsten uit dit 
fonds kwam na aftrek van het bodeloon en de kosten van medicamenten plus 
een toelage voor de apotheker 80 procent aan de behandelende medicus en 
20 procent aan de administrateur. Vervolgens kende men in Tilburg een 
ondememersziekenfonds namelijk een afdeling van het Algemeen Neder-
landsch Ziekenfonds te Amsterdam, waaraan de arts dr. M.J.L. Proot en de 
apotheker J.I. Keyzer waren verbonden. In de tweede helft van de vorige eeuw 
waren door het gehele land dergelijke fondsen opgericht. Zij kwamen voor een 
deel in de plaats van de ziekenbussen, die geenszins voldeden. Meestal stak de 

48 Notulen vergadering afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederland
sche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 15 januari 1867. 
Archief afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederlandsche Maatschappij 
tot Bevordering der Geneeskunst, afdeling uitgaande stukken. 
Jaarverslag afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederlandsche Maat
schappij tot Bevordering der Geneeskunst, 1867. 
49 Notulen vergaderingen afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Neder
landsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 27 juli 1881 en 9 november 
1881. 
s» Notulen vergadering afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederland
sche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 25 oktober 1893. 
s l Notulen vergadering afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederland
sche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 17 mei 1900. 
62 Ph.L.L.M. Taminiau. Langs lijnen der geleidelijkheid van klein tot groot. Tilburg 
1939, blz. 3-23. 
H. Festen. Historische schets van het ziekenfondswezen in Tilburg. Tilburg 1965, blz. 
29. 
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directeur van zo'n ziekenbus het grootste deel van de inkomsten in zijn eigen 
zak. In het gunstigste geval vierden alle leden van het overgebleven geld een 
gezellige avond. De ziekenverzorging was echter bijzonder slecht. „Wat voor 
de ziekenbussen in sommige apotheken wordt gereedgemaakt", zo zei prof. 
Mulder, „zou men op een veeartsenijschool niet eens aan de paarden geven". 
Om aan deze wantoestanden een einde te maken kwamen de ziekenfondsen, 
meestal uitgaande van een of meerdere geneesheren en apothekers. Particuliere 
initiatieven werden door de medici meestal argwanend ontvangen. Volgens hen 
waren ziekenfondsen met een winstoogmerk uit den boze. Overigens moet toch 
wel worden opgemerkt, dat ook veel doktersfondsen niet vrij waren van winst
oogmerken. 

In het begin van deze eeuw (in 1904) hadden de Tilburgse artsen en apothe
kers om het dreigend gevaar van een ziekenfonds, geëxploiteerd door particu
lieren, te voorkomen het Algemeen Ziekenfonds Tilburg gesticht. In 1906 be
sloot de Tilburgse afdeling der Maatschappij met zeventien stemmen tegen een 
stem, dat de leden der afdeling niet meer mochten medewerken aan een fonds, 
na 18 juli 1906 binnen de grenzen der afdeling opgericht, alvorens het fonds
reglement door de afdelingsraad was goedgekeurd. Verder mochten sinds die 
datum zonder toestemming van de afdelingsraad geen wijzigingen meer wor
den aangebracht in bestaande overeenkomsten met fondsen53. De maatregel 
volgde op verschillende aanbiedingen van fondsen aan artsen. Zo was er in ja
nuari van dat jaar in de vergadering der Tilburgse afdeling uitgebreid gespro
ken over de manier, waarop Ph.L.L.M. Taminiau geneesheer van de werk
plaats der Spoorwegen was geworden. Door het bezoeken van de afgevaardig
den der werklieden en het beloven de gepensioneerden gratis te behandelen 
was Taminiau gekozen. Aangezien de andere geneesheren niet zover wilden 
gaan zonder de afdeling te raadplegen, hadden zij de boot gemist54. Dr. J. 
Hensen ontving een aanbod van een vestiging van een Belgische onderneming 
in Tilburg. Voor een heelkundige behandeling zou hij / 0,23 ontvangen en 
voor een geneeskundige behandeling ƒ 0,20. Het royale aanbod werd in de Til
burgse afdeling der Maatschappij met hoongelach ontvangen. Een beter aan
bod kreeg dr. Th.A. Verhoeven van het ziekenfonds van de sigarenfabriek „De 
Huifkar". De afdeling Tilburg van de Maatschappij sprak aanvankelijk als 
haar mening uit, dat geen der leden aan dit ziekenfonds, waarvan het fonds
reglement niet door de afdelingsraad was goedgekeurd, mocht medewerken, 
maar later gaf het hoofdbestuur van de Maatschappij dr. Th.A.A. Verhoeven 
voorwaardelijk verlof om met dat fonds tot een overeenstemming te komen55. 

Het besluit der afdeling Tilburg van 18 juli 1906, dat leden der kring zich 

»' Notulen vergadering afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederland-
sche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 18 juli 1906. 
54 Notulen vergadering afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederland-
sche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 24 januari 1906. 
м Notulen vergaderingen afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Neder-
landsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 24 maart 1909, 26 mei 1909 
en januari 1910. (juiste datum niet bekend). 
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niet mochten verbinden aan nieuwe fondsen, was ten zeerste in het voordeel 
van de oudere artsen, die reeds aan bestaande fondsen verbonden waren. Jonge 
medici kwamen op deze manier maar moeilijk aan bod. Daarom ontstond over 
deze onbillijkheid herhaaldelijk ontevredenheid in de kring en wilden artsen als 
B.A.C. Daamen en J.E. Pastoors het besluit negeren, als er geen oplossing voor 
deze moeilijkheid werd gevonden59. 

In november 1913 werd op een vergadering van de Tilburgse afdeling, waar 
ook dr. A.C. van der Bruggen uit Dordrecht aanwezig was om de betekenis en 
werkwijze van de centrale organisatie van ziekenfondsen uiteen te zetten, be
sloten om een afdelingsziekenfonds van deze organisatie op te richten, waarbij 
alle artsen zich zouden kunnen aansluiten. Een commissie bestaande uit de le
den K.A.F. Deelen, J.E. Pastoors en P. Hoek zou de statuten ontwerpen57. In 
januari 1914 werd het concept van de statuten besproken. Het Algemeen Afde-
lings Ziekenfonds Tilburg en omstreken, voortaan A.A.Z. genoemd, zou een 
welstandsgrens kennen en wel voor Tilburg van ƒ 1000,— voor gezinnen en 
ƒ 700,— voor alleenstaanden, terwijl voor Kaatsheuvel deze bedragen 
ƒ 800,— en ƒ 650,—, voor Boxtel / 800,— en f 600,— en voor de overige 
gemeenten ƒ 600,— en / 450,— waren58. Het reeds bestaande Algemeen Zie
kenfonds Tilburg ging in het A.A.Z. op, terwijl het doktersfonds van de arts 
dr. L.J.M. Eygenraam en de apotheker M.J.M. Bijvoet, dat wat de geneeskun
dige verzorging betreft na de dood van dr. L.J.M. Eygenraam door zijn collega 
dr. J. Hensen was voortgezet*», tegen een schadeloosstelling werd overgeno
men. Dr. M.J.L. Proot zou voor zijn fonds bedanken, ook natuurlijk tegen een 
vergoeding, terwijl hij zou trachten zoveel mogelijk verzekerden naar het 
A.A.Z. over te brengen. 

Aanvankelijk wilden de werkzaamheden niet vlotten, aangezien er in de af
deling meningsverschillen rezen over de benoeming van geneeskundige be
stuursleden. B.A.C. Daamen vond de stemming namelijk niet reglementair60. 
De bezwaren van Daamen werden echter door de afdeling niet ontvankelijk 
verklaard«1. Een vertragende invloed had ook het feit, dat de Rooms Katho
lieke Gildenbond ondanks herhaald aandringen in gebreke bleef met het aan
wijzen van vertegenwoordigers der verzekerden, zodat deze door de artsen en 
apothekers moesten worden aangewezen. Tenslotte was ook de eensgezindheid 

56 Notulen vergaderingen afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Neder-
landsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 27 juli 1911, 29 november 
1911 en 8 mei 1912. 
57 Notulen vergadering afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederland-
sche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 6 november 1913. 
58 Notulen vergadering afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederland-
sche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 28 januari 1914. 
59 Notulen buitengewone vergadering artsen en apothekers van Tilburg en omstre
ken, 18 februari 1914. 
«o Notulen vergadering afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederland-
sche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 12 augustus 1914. 
91 Notulen vergadering afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederland-
sche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 14 oktober 1914. 
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tussen huisartsen, specialisten en apothekers niet zodanig, dat de organisatie 
haar werkzaamheden vlot kon aanvangen. Over de verdeling van de opbreng
sten van het fonds kon men het moeilijk eens worden62. In april 1915 begon het 
A.A.Z. zijn werkzaamheden. De honoraria van de huisartsen, specialisten en 
apothekers werden toen vastgesteld in een verhouding van respectievelijk 22/42, 
,5/42 en V«. Men zou proberen, dat als minima gehaald zouden worden 
ƒ 2,20 per verzekerde per jaar voor huisartsen, ƒ 1,50 voor de specialisten 
en ƒ 0,50 voor de apothekers. Drie kinderen werden voor een verzekerde gere
kend. Deze bedragen werden echter niet bereikt. In 1915 kregen de huisartsen 
/ 1,44, de specialisten / 0,99 en de apothekers ƒ 0,325 per verzekerde. In 1916 
waren deze bedragen ƒ 1,65, ƒ 1,06 en ƒ 0,35. De contributies werden als volgt 
vastgesteld. Gehuwden met of zonder kinderen / 0,20 per week, kinderen van 
zestien tot twintig jaar ƒ 0,05 per week en kinderen boven twintig jaar of al
leenstaanden ƒ 0,10 per week. Mocht de echtgenoot overleden zijn, dan werd 
ƒ 0,05 korting toegestaan. Verloskundige hulp werd verstrekt tegen een conti i-
butie van 28 X ƒ 0,25. In 1917 werden deze contributies verhoogd in verband 
met de stijgende prijzen. Gehuwden zonder kinderen betaalden vanaf toen 
ƒ 0,25 per week, echtparen met kinderen ƒ 0,30 per week en alleenstaanden of 
kinderen boven twintig jaar ƒ 0,13 per week. Voor kinderen tussen zestien en 
twintig jaar werd ƒ 0,05 extra berekend. Aangezien men bevreesd was, dat 
door de premieverhoging velen het fonds zouden verlaten, werd het inschrijf
geld voor de tweede maal gesteld op ƒ 1,—, voor de derde maal op ƒ 2,50 en 
voor iedere volgende keer ƒ 1,50 meer. 

De verzekerden konden hiervoor beschikken over hulp van de huisarts, alle 
genees- en verbandmiddelen uitgezonderd specialité's, hulp van een chirurg, 
oogarts en keel-, neus- en oorarts, zowel klinisch, poliklinisch als consultatief. 
Verder had men recht op ziekenhuisverpleging na chirurgische hulp tot ten 
hoogste 28 dagen, nadat men tenminste een jaar lid van het fonds geweest was. 
Van de diensten van de bij het fonds aangesloten medici werd vooral aanvan
kelijk druk gebruik gemaakt. Het aantal spreekuurconsulten en ziekenbezoeken 
per 100 verzekerden bedroeg in 1915 313, in 1916 275, in 1917 280 en in 1918 
272. Wat betreft de verzekering van de betere middenstand en hogere klasse 
waren de Tilburgse geneesheren van mening, dat deze mensen daar zelf voor 
moesten zorgen en dat samenwerking met verzekeringsmaatschappijen hier
voor niet gewenst was". 

De geneesheren haalden een zeer redelijk inkomen. In 1880 werd het zuiver 
belastbaar inkomen van de arts dr. S.C.M. Soer door de belastingen geschat op 
/ 2600,—, van dr. A.J. van Gils op f 2500,—, van dr. C.W.F. Baerken op 
ƒ 1400,—, van de plattelands heel- en vroedmeester F.B.G. Kieckens op 

·* Notulen vergaderingen afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Neder-
landsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 21 mei 1915, 22 augustus 
1917 en 28 januari 1918. 
·* Notulen vergadering afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederland-
sche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 22 augustus 1917. 
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f 7000,— en van G.G. van de Ven op / 2500,—β4. In 1895 bedroeg het zuiver 

belastbaar inkomen van dr. C.W.F. Baerken / 5000,—, van dr. H.A.H, van der 

Heyden / 7000,—, van dr. K.A.F. Deelen ƒ 6000,—, van J.F.J. Bloemen 

ƒ 5000,— en van dr. M.J.L. Proot ƒ 3000,—«*. Volgens het Handelsadresboek 

van Tilburg, waarin opgenomen de cohieren van de hoofdelijke omslag, be

droeg het belastbaar inkomen in 1903 van de artsen J.F.J. Bloemen ƒ 8000,—, 

dr. M.J.L. Proot /4000,—, dr. L.J.M. Eygenraam /4000,—, dr. J. Hensen 

ƒ 2000,—, dr. B.A.C. Daamen ƒ 5000,— en dr. K.A.F. Deelen ƒ 12.000,—. 

Deze bedragen zijn vrij hoog, als men ze vergelijkt met de inkomens van ande

ren. Zo bedroeg het zuiver belastbaar inkomen van N. Hille, onderwijzer, 

f 700,—, van С Konings, politieagent, ƒ 600,—, K. Bes, leraar, / 2800,—, J.A. 

Klauwers, veearts, ƒ 1400,—, P. Loven, notaris, ƒ 10.000,— en A. van den 

Bergh, fabrikant, ƒ 35.000,—ββ. 

Al was het totale inkomen van de geneeskundigen vergeleken met dat van 

anderen zeker niet laag te noemen, de geringe vergoeding, die de geneesheren 

ontvingen voor de geneeskundige verzorging van de armen, was toch een oor

zaak van hun onachtzaamheid. Voor de som van ƒ 800,—, die bijvoorbeeld dr. 

K.A.F. Deelen voor de verzorging van de armen ontving in 1891, moest hij 38 

huidziekten behandelen, 18 oogziekten, 19 ziekten der geslachtsorganen, 50 

ziekten der spieren, 13 ziekten of verwondingen aan beenderen en gewrichten, 

6 ziektegevallen aan de ingewanden, 2 oorziekten en nog 10 andere gevallen97. 

Er ging dan ook bijna geen maand voorbij, of er kwamen bij het gemeentebe

stuur of het Burgerlijk Armbestuur klachten binnen over een slechte of onvol

doende verzorging der onvermogenden. De geneesheren weigerden nogal eens 

te komen bij de armen, ook al hadden zij de nodige formulieren van het Bur

gerlijk Armbestuur. Enige voorbeelden volgen hier. 

In november 1882 weigerde dr. C.W.F. Baerken bij de vrouw van Elias de 

Rooy te komen. Eerst zes weken na de verwittiging kwam de geneesheer opda

gen, doch toen lag de vrouw reeds op sterven. In dezelfde maand weigerde hij 

eveneens bij Noberta van Doesburg te komen, omdat het zondag was. Toen hij 

door een der regenten van het Burgerlijk Armbestuur werd gehaald, was de 

vrouw reeds overleden68. Ook F.B.G. Kieckens weigerde soms te komen. In 

februari 1883 ging hij niet naar een bevalling, ofschoon de vroedvrouw voor 

bedoelde verlossing niet bevoegd was en het ook niet aankon. Men heeft toen 

met spoed de heel- en vroedmeester G.G. van de Ven gehaald, hoewel die 

slechts in het noordelijk deel van de stad dienst had 6 9. Ook kwam het nogal 

eens voor, dat men bij F.B.G. Kieckens werd teruggestuurd, wanneer men het 

briefje van het Burgerlijk Armbestuur liet zien. Het optreden van dr. M.J.L. 

6 4 Cohieren van de hoofdelijke omslag in de gemeente Tilburg, 1880. 
•s Cohieren van de hoofdelijke omslag in de gemeente Tilburg, 1895. 
· · Handelsadresboek van Tilburg z.j., waarin opgenomen de cohieren van de hoofde
lijke omslag in de gemeente Tilburg, vastgesteld voor het jaar 1903. 
6 7 Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
4 8 Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
·· Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
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Proot lokte eveneens veel kritiek uit. Ondanks meerdere waarschuwingen ver
zuimde deze arts herhaaldelijk zijn plicht. Voorbeelden hiervan zijn er maar al 
te veel70. 22 Juli 1896: besluit van het Burgerlijk Armbestuur aan dr. M.J.L. 
Proot een brief te zenden om hem te vermanen over het niet bezoeken van pa
tiënten en het zo maar meegeven van een of ander drankje. 27 September 
1899: de armbezorgers worden erop gewezen goed te letten, of dr. Proot zijn 
taak ten opzichte van de armen goed vervult. 31 Mei 1902: de armbezorger 
van de wijk Heuvel klaagt over de te late geneeskundige hulp, omdat dr. Proot 
eerst na de toediening van de laatste sacramenten gekomen was. 28 Juni 1902: 
dr. Proot verklaart tegenover het Burgerlijk Armbestuur, dat hij de toestand 
van de patiënt wel kende en daarom maar wegbleef. 17 September 1902: J. 
Ansems in de Reit is gestorven zonder dat dr. Proot hem ondanks verwittiging 
heeft bezocht. 24 September 1902: dr. Proot ontkent, dat hij niet bij de patiënt 
J. Ansems is geweest. 17 Maart 1903: de president van de Vincentiusvereniging 
in de parochie Heuvel klaagt erover, dat dr. Proot de zieken niet bezoekt. 18 
Januari 1905: H.C. Spierings is overleden zonder dat dr. Proot is gekomen. 
Mevrouw Schuurmans moet in het ziekenhuis worden opgenomen, omdat dr. 
Proot geen aandacht aan haar besteedt. 25 Januari 1905: dr. Proot wordt door 
de burgemeester ernstig vermaand en belooft beterschap. 21 November 1905: 
dr. Proot heeft geweigerd een zieke in het gezin Donders te bezoeken, hetgeen 
de geneesheer enkele dagen later ontkent. Ook na 1905 hielden de klachten 
over dr. Proot aan, hoewel zij minder werden. Over het algemeen kwam dr. 
Proot voortaan wel bij de armen, maar hij liet ze bijzonder lang wachten op 
zijn hulp. Over zijn ijver voor de armen kan men ook tien jaar na het beloven 
van beterschap aan de burgemeester nog steeds niet in opwinding geraken71. 
Tot een aanklacht is het niet gekomen, aangezien de meeste mensen hiervoor 
de te bewandelen weg niet kenden en de procedures voor de Medische Tucht
raad toch niet het gewenste resultaat opleverden. Al is de kwestie dr. Proot 
een op zichzelf staand geval en zegt het nog niets over de houding van de an
dere Tilburgse medici ten opzichte van de minvermogenden, toch kan men 
geenszins aan de indruk ontkomen, dat de verzorging in een aantal gevallen 
beter had gekund. In het begin van deze alinea werden immers reeds de namen 
van dr. C.W.F. Baerken en van F.B.G. Kieckens genoemd. 

Ondanks al deze voorvallen was de geneeskundige verzorging van de armen 
in Tilburg nog niet zo slecht. Omstreeks 1890 had in 39 gemeenten 10 tot 20 
procent der overledenen geen medische hulp ontvangen. In 31 gemeenten was 
dit percentage 20 tot 30, in 24 gemeenten 30 tot 40, in 8 gemeenten 40 tot 50 
en in drie gemeenten zelfs meer dan 50. In Tilburg bleef dat percentage geluk
kig echter beneden de tien72. 

70 Notulen vergaderingen Burgerlijk Armbestuur Tilburg, 1896-1905. 
Archief Burgerlijk Armbestuur Tilburg, ingekomen en uitgaande stukken. 
Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
71 Notulen vergadering Burgerlijk Armbestuur Tilburg, 13 januari 1915. 
72 G.W. Bruinsma. Geneeskundige armenverzorging. Sociaal Weekblad, 1892, blz. 
242. 
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De geneeskundigen van Tilburg en omgeving waren verenigd in een genees
kundige kring. In de veertiger jaren der vorige eeuw had zich in Tilburg dr. 
A.A.A. Baming uit Leiden gevestigd en deze had 11 oktober 1849 in Tilburg 
de geneeskundige kring Medicinae et Amicitiae opgericht. Wegens gebrek aan 
belangstelling verdween deze kring enige jaren later weer van het toneel name
lijk op 22 december 185273. Ondertussen was in 1849 op initiatief van de ge
neeskundige kring te Zutphen de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot 
Bevordering der Geneeskunst opgericht. Dit feit vormde de aanleiding om in 
Tilburg tegen het einde der vijftiger jaren weer een geneeskundige kring in het 
leven te roepen. De heel- en vroedmeester F.B.G. Kieckens richtte in 1858 een 
geneeskundige kring op, die vanaf januari 1861 werd erkend als afdeling Til
burg en omstreken van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevor
dering der Geneeskunst74, nadat de kring daartoe in november 1859 besloten 
had. Aanvankelijk was deze kring de enige afdeling in Noord-Brabant, doch 
lang duurde dat niet. In 1866 werd de afdeling Langstraat in Geertruidenberg 
geconstitueerd, waarmee de Tilburgse afdeling al direct overhoop lag vanwege 
de achterstallige contributie, die een der leden van de kring Geertruidenberg 
nog aan de Tilburgse afdeling schuldig was. Bovendien bestonden er moeilijk
heden over een exemplaar van het reglement der Tilburgse afdeling, dat vol
gens Tilburg het enige in het archief was en dat de kring Geertruidenberg 
maar niet terug wilde sturen75. 

Enkele jaren later in 1869 bedankte een groot aantal leden voor het lidmaat
schap van de Tilburgse afdeling. Onenigheid vooral met dr. T.C.J. van Erven 
Dorens was de oorzaak van het vertrek van acht leden, die de afdeling Breda 
en 's-Hertogenbosch oprichtten. Inderdaad had dr. T.C.J. van Erven Dorens 
zich vooral tegenover dr. M.J. Godefroi onhebbelijk gedragen door bij patiën
ten van deze geneesheer te verklaren, dat er maar eens een einde diende te ko
men aan de veelvuldige doktersvisites van deze medicus. Toen T.C.J. van Er
ven Dorens zich bovendien weer in het bestuur van de Tilburgse afdeling wist 
te dringen, was voor een aantal buitenleden de maat vol en volgde de afschei
ding76. F.B.G. Kieckens bedankte in 1870 voor het lidmaatschap77, nadat hij 
reeds in februari 1866 had bedankt, maar na veel aandringen enkele maanden 
later weer lid was geworden79. 

" Notulen vergaderingen Geneeskundige Kring Medicinae et Amicitiae, 11 oktober 
1849 en 22 december 1852. 
74 Notulen vergaderingen Geneeskundige Kring Tilburg en omstreken, 22 november 
1858, 27 november 1859 en 27 december 1860. 
75 Archief afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederlandsche Maat
schappij tot Bevordering der Geneeskunst, afdeling ingekomen en uitgaande stukken. 
' · Notulen vergaderingen afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Neder
landsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 16 september 1868 en 20 
april 1869. 
77 Notulen vergadering afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederland
sche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 8 november 1870. 
79 Archief afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederlandsche Maat
schappij tot Bevordering der Geneeskunst, afdeling ingekomen en uitgaande stukken. 
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Het doel van de kring was de aankweking van een goede verstandhouding 
tussen de geneesheren, de bevordering van hun wetenschappelijke kennis en de 
behartiging van de belangen der geneeskundige stand. Men wilde dat doel be
reiken door het houden van regelmatige bijeenkomsten, die om de twee maan
den bij volle maan werden gehouden, en het behandelen van genees-, heel- en 
verloskundige onderwerpen7·. Zoals wij reeds zagen, was de goede verstand
houding tussen de geneesheren soms ver te zoeken. Behalve onenigheden over 
bestuurskwesties, beleidszaken en ziekenfondsaangelegenheden, kwamen nog 
tal van andere ruzies voor, waarvan ik nog een voorbeeld wil vermelden. Zo 
verweet de chirurg J.E. Pastoors in 1913 de artsen K.A.F. Deelen, J.F.J. Bloe
men en L.J.M. Eygenraam, dat zij alles maar regelden en dat andere leden der 
afdeling werden genegeerd. Het betrof toen de inrichting van een donkere ka
mer in het ziekenhuis, die door Deelen, Bloemen en Eygenraam werd doorge
dreven, terwijl over de wens van Pastoors om een volledige röntgeninrichting 
aan te schaffen met geen woord werd gerept80. 

Wat betreft de bevordering van de wetenschappelijke kennis der leden door 
het behandelen van geneeskundige onderwerpen kan men meer enthousiast 
zijn. Hoewel niemand van de leden verplicht was zo nu en dan een verhande
ling over een wetenschappelijk onderwerp te houden, vonden er toch geregeld 
spreekbeurten over de meest uiteenlopende onderwerpen plaats. Om een wille
keurige greep te doen uit de min of meer wetenschappelijke onderwerpen, wel
ke behandeld werden, geef ik de volgende voorbeelden, die enigszins een beeld 
geven over de stand der wetenschap in die tijd. In 1865 sprak dr. M.J. Gode-
froi over de nadelen bij de behandeling van scabies met sulfuretum calcis81. 
Een jaar later sprak N.J.B. Landman, plattelands heel- en vroedmeester te 
Helvoirt, over de praedispositie voor cholera. Tijdens een discussie na de 
spreekbeurt bleken J. Ingenhousz, E. van den Bogaart en L.F. Pompe van me
ning te zijn, dat cholera door drinkwater kon worden verspreid, terwijl dit door 
N.J.B. Landman, F.B.J. Kieckens en T.C.J. van Erven Dorens uitdrukkelijk 
werd bestreden82. In 1889 hield dr. K.A.F. Deelen een verhandeling over de 
gevaren van besmetting bij verlossingen. Dit alles deed toen de Helvoirtse ge
neesheer N.J.B. Landman uitroepen: „over bacillen gesproken, het loopt met 
die beesten de spuigaten uit. Zij doen tegenwoordig alles en dat is op den duur 
te veel voor zulke kleine dingen"8». In 1906 sprak dr. K.A.F. Deelen over de 

Notulen vergaderingen afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederland-
sche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 21 maart 1866 en 25 juli 1866. 
79 Reglement afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederlandsche Maat
schappij tot Bevordering der Geneeskunst. 
80 Notulen vergadering afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederland
sche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 30 juli 1913. 
81 Notulen vergadering afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederland
sche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 23 november 1865. 
82 Notulen vergadering afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederland
sche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 21 november 1866. 
83 Notulen vergadering afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederland
sche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 16 januari 1889. 
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behandeling van leukemie door bestraling en over de uitwerking van bestraling 
op tumors84. In 1915 sprak dr. J.H.G. Cantens, als kinderarts verbonden aan 
het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht, maar in dat jaar vanwege de mo
bilisatie als officier van gezondheid te Tilburg gelegerd, over voedingsstoornis
sen bij zuigelingen95. Ook werden soms patiënten de vergadering binnengeleid 
om bijzondere gevallen te tonen. Zo werd in 1866 door de geneesheer P.J.H. 
Loonen een kind binnengebracht met een zeer grote tumor, die begon ter 
hoogte van het ondereinde van het os coccygis, zich met een brede doch dunne 
huidsteel vasthield op de beide billen om vervolgens neer te dalen langs het 
rechterbeen en te eindigen ter hoogte van de kniekuil. Het gezwel had een om
vang van 42 cm. Sinds de geboorte was het gezwel met het kind meegegroeid. 
Over de aard van het gezwel was men het niet eens. Over het algemeen dacht 
men aan een carcinoomachtige tumor. Later echter nam het gezwel ziendero
gen af en verdween tenslotte86. Ook ging men wel naar het gasthuis om opera
ties bij te wonen. Vooral tot in de tachtiger jaren der vorige eeuw waren deze 
nog vrij zeldzaam in Tilburg. In 1871 zag men een amputatio femoris door de 
heel- en vroedmeester G.G. van de Ven bij een veertienjarige jongen tengevol
ge van caries in het kniegewricht87. Na de eeuwwisseling werden bij voorkeur 
bijzondere ingrepen bijgewoond. 

Aan de geneeskundige kring was tevens een leesgezelschap verbonden. De 
leden van de kring hadden de beschikking over practische boeken, tijdschriften 
en brochures88. De middelen van de kring werden verkregen uit de contribu
tie, die f 8,— per jaar bedroeg, doch in 1912 tot f 15,— verhoogd werd88, de 
verkoop van overbodige boeken en de boeten. Deze boeten bedroegen ƒ 0,25 
voor het missen van een vergadering, ƒ 1,— voor het niet houden van een toe
gezegde spreekbeurt en ƒ 0,10 voor het te laat doorzenden van de leesporte-
feuille, terwijl voor het bekladden van boeken en tijdschriften een bedrag, over
eenkomend met de schade, door de vergadering werd vastgesteld. De gelden 
dienden onder andere voor de bijdrage aan de algemene maatschappij, voor de 
onkosten van de vergaderingen en de leesportefeuille en voor de administratie
kosten. In 1916 werd voor de afdeling Tilburg en omstreken der Maatschappij 
een nieuw reglement ontworpen. Tot de kring Tilburg behoorden toen Tilburg, 
Middelbeers, Oirschot, Liempde, Boxtel, Esch, Helvoirt, Udenhout, Haaren, 

84 Notulen vergadering afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederland-
sche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 14 november 1906. 
β 5 Notulen vergadering afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederland-
sche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 19 december 1915. 
ββ Notulen vergaderingen afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Neder-
landsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 25 juli 1866, 26 september 
1866 en 21 november 1866. 
8 7 Notulen vergadering afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederland-
sche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 18 juli 1871. 
8 8 Reglement afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederlandsche Maat
schappij tot Bevordering der Geneeskunst. 
8» Notulen vergadering afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederland
sche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 30 november 1912. 
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Loon op Zand, Sprang, Alphen en Riel, Baarle-Nassau, Berkel-Enschot, Moer
gestel, Oisterwijk, Goirle, Hilvarenbeek en Diessen00. Wat het reglement be
trof kwamen er overigens geen grote wijzigingen, doch werd het alleen aange
past en aangevuld. 

De algemene ledenvergadering der Maatschappij heeft in de periode tot 
1918 driemaal in Tilburg plaatsgehad. Reeds een jaar na de erkenning in 1862 
kwam de Maatschappij in Tilburg vergaderen. De kring vroeg toen aan het ge
meentebestuur een subsidie van ƒ 400,— en verder alle medewerking wat be
treft lokalen, slaapgelegenheid, enzovoorts81. Het gemeentebestuur zorgde in
derdaad voor een luisterrijke ontvangst van de ongeveer 100 geneeskundigen 
uit het gehele land. In 1880 vergaderde de Maatschappij weer in Tilburg. Ook 
toen weer werden de leden door het gemeentebestuur ontvangen en droeg de 
gemeente met ƒ 500,— in de onkosten der Tilburgse kring bij92. Opvallend bij 
deze bezoeken was, dat de geneeskundigen geen bezoek brachten aan het zie
kenhuis, maar wel aan enkele fabrieken. De oorzaak hiervan was gelegen in de 
onenigheid, die er bestond tussen de geneesheren en het bestuur van het zie-
kenhuis93. Het beheer van het gasthuis door twee pastoors en zes niet medisch 
geschoolde regenten stond de geneesheren niet aan, omdat de geneeskundige 
belangen niet altijd even goed gediend werden. Eerst dr. K.A.F. Deelen zorgde 
voor het begin van een betere verstandhouding. De derde keer, dat de Maat
schappij in Tilburg vergaderde, was in 1910. Ook toen zorgde het gemeentebe
stuur voor een goede ontvangst der medici en zette de burgemeester door zijn 
aanwezigheid tijdens het officiële diner luister bij aan deze algemene verga
dering94. 

II. DE OVERIGE GEZONDHEIDSZORG 

Een veel bescheidener rol dan de geneesheren hebben de apothekers gespeeld. 
Ook voor hen werd door de wetten van 1865 de opleiding moeilijker en wer
den de vestigingseisen zwaarder96. Voor 1865 kon men aan de hogescholen de 
titel doctor artis pharmaceuticae verwerven en men mocht dan in het gehele 
land het beroep van apotheker uitoefenen. De weinigen echter, die deze titel 
behaalden, vestigden zich in de grote steden. Daarnaast had men apothekers, 
die voor een provinciale commissie een examen hadden afgelegd. Ook hier 
kende men zoals bij de geneeskundigen twee afdelingen namelijk voor de stad 
en het platteland. Waren de examens voor stedelijk apotheker al niet moeilijk, 

60 Huishoudelijk reglement afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Neder-
landsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, mei 1916. 
91 Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
' г Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
9» Nieuwe Tilburgse Courant, 22 november 1958. 
M Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1910 Ι M 122. 
9 5 Wet van 1 juni 1865 S 59, regelende de voorwaarden tot verkrijging van de be
voegdheid van geneeskundige, apotheker, hulpapotheker, leerlingapotheker en vroed
vrouw. 
Wet van 1 juni 1865 S 61, regelende de uitoefening der artsenijbereidkunst. 
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die voor apotheker ten plattelande betekenden in het geheel niets. Zonder 
overdrijving zou men kunnen beweren, dat volgens de mening van de toenma
lige overheid het platteland voldoende had aan een stel beunhazen. 

In 1865 kwam ook in deze toestand een verandering. Het onderscheid tussen 
stad en platteland viel weg. Om apotheker te worden moest men eerst een exa
men afleggen voor hulpapotheker, dat als onderdelen bevatte natuurkunde, 
scheikunde, plantenkunde, zoölogie en mineralogie. Verder moest men over de 
geschiktheid beschikken om recepten gereed te maken. Apotheker werd men 
pas na twee jaar als hulpapotheker binnen het Koninkrijk werkzaam te zijn ge
weest en na een theoretisch en practisch examen te hebben afgelegd in de 
scheikunde en de artsenijbereidkunde, hetwelk als onderdelen bevatte de ken
nis van de geneeskundige planten, de artsenijkennis, de practijk der artsenijbe
reidkunde eventueel ook in het laboratorium en de onderscheiding en opspo
ring der vergiften. Dit was een staatsexamen. Zij, die aan een Nederlandse ho
geschool het doctoraal examen pharmacie hadden afgelegd, behoefden alleen 
nog het practische gedeelte van het examen scheikunde en artsenijkunde af te 
leggen. Door de wet van 25 december 1878 werd ook voor apothekers de 
opleiding aan de universiteit voorbehouden96. In de examens kwamen geen 
grote veranderingen en ook de twee jaren practijk als hulpapotheker bleven 
nog gehandhaafd. 

In 1865 waren in Tilburg als apotheker gevestigd A.J. Vervoort, die aan de 
geneeskundige school te 's-Hertogenbosch 10 mei 1837 zijn diploma had be
haald, E.F.G.A. Martens, die in Maastricht 31 oktober 1844 was geslaagd, en 
P.J. van Gils, die 23 juli 1852 in 's-Hertogenbosch zijn diploma had behaald97. 
Het waren plattelands apothekers en hun kennis was dan ook niet groot. In de 
daaropvolgende jaren vestigden zich geleidelijk meer competente apothekers in 
de stad. Zo waren in 1890 behalve de reeds genoemde E.F.G.A. Martens ook 
gevestigd J.I. Keyzer en de firma G. Boes, terwijl voor 1895 daar de apothe
kers dr. R. Schaepp en A.A. de Rooy bijkwamen98. In 1912 waren als apothe
kers in de stad gevestigd J.I. Keyzer, Th.N. Cloosteihuis, M.J.M. Bijvoet, 
G.A.A.M. Kerssemakers, Th.M.M. Hoogenboom en A.A.M, van Nunen". 
Ook wat de vestiging van apothekers betreft kende Tilburg een achterstand, 
want de stad telde in dat jaar dus zes gevestigde apothekers, doch in kleinere 
plaatsen als 's-Hertogenbosch en Breda waren er respectievelijk acht en zeven 
gevestigd100. 

In Tilburg zijn echter behalve de genoemde apothekers ook nog wel andere 
werkzaam geweest, doch zij konden zich niet handhaven. De geneeskundigen, 

· · Wet van 25 december 1878 S 222, houdende regeling der voorwaarden tot verkrij
ging der bevoegdheid van arts, apotheker, vroedvrouw en apothekersbediende. 
" Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
" Adresboeken der gemeente Tilburg. 
Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
9 ' Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1912 I 15. 
100 Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1913 I 556. 
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die voor 1865 geneesmiddelen leverden, mochten dat ook na 1865 blijven 
doen. Van de geneeskundigen, die zich na de invoering van de nieuwe wet ves
tigden, kregen sommige ook toestemming om geneesmiddelen te leveren. Zo 
kreeg de arts J.F.J. Bloemen in 1892 dat verlof, doch later werd het weer inge
trokken, omdat er in de omgeving een apotheker gevestigd was1 0 1. Tot het 
einde van de vorige eeuw hadden de apothekers in Tilburg niet al te veel werk 
en de recepten, die zij voor de armen mochten gereedmaken, werden ver bene
den het gewone voor particulieren geldende tarief betaald. Bovendien maakte 
het gemeentebestuur van de onderlinge concurrentie handig gebruik. Bij de in
schrijving voor leveranties aan de onvermogenden in 1898 schreef dr. R. 
Schaepp in voor 35 procent beneden het normale tarief van Opwyrda's ratio
nele prijslijst. De firma G. Boes schreef in voor 36 procent beneden het tarief, 
terwijl de apothekers J.I. Keyzer en A.A. de Rooy respectievelijk 25 procent 
en ЗЗ з procent beneden het tarief bleven102. 

Men was hier nog niet zover als in Drenthe en Overijssel, waar gezamenlijk 
de prijzen werden vastgesteld om enerzijds te hoge prijzen bij geen concurren
tie, anderzijds te lage prijzen bij te grote concurrentie te voorkomen1 0 3. De ge
ringe verdiensten waren er de oorzaak van, dat verschillende apothekers zich 
elders vestigden. Eerst omstreeks 1900 werd de toestand beter. De artsen be
reidden zelf hun recepten niet meer en tengevolge van de bevolkingsgroei en 
de vooruitgang der medische wetenschap werden hun aanzienlijk meer recep
ten aangeboden. Bovendien ging de gemeente wat beter betalen. In 1907 lever
den de apothekers M.J.M. Bijvoet, Th.N. Cloosterhuis en G.A.A.M. Kerssema-
kers voor „slechts" 18 procent beneden het geldende tarief aan de armen10,1. 
Overigens was een gemeenteraadscommissie in 1908 van mening, dat de re
cepten voor de onvermogenden te duur waren en stelde zij aanbesteding per re
cept voor1 0 5. Op advies van de gezondheidscommissie echter, die zowel aan
besteding per recept als levering tegen een vast bedrag ongewenst achtte van
wege de mogelijkheid, dat inferieure geneesmiddelen geleverd zouden wor
den 1 0 ' , stelden Burgemeester en Wethouders de gemeenteraad voor de genees
middelen te betalen evenredig aan de levering volgens de receptentax voor Ne
derland, volgens van Ledden Hulsenbosch of volgens het tarief der Rijksverze-
keringsbank. Het voorstel werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen1 0 7. 
Dit betekende geenszins, dat het gewone particuliere tarief werd betaald. 
Vaak lag de prijs 18 procent beneden het tarief van Opwyrda's rationele prijs
lijst108. Overigens informeerde het gemeentebestuur bij de apothekers in 1909 

ιοί ingekomen stukken Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant, G 
1892, Provinciale Griffie, 's-Hertogenbosch. 
1 0 2 Archief Burgerlijk Armbestuur Tilburg, ingekomen stukken. 
•Μ Rondschrijven van de Geneeskundige Raad van Overijssel en Drenthe, 1895. 
1 M Gemeenteverslag Tilburg 1907, hoofdstuk VI. 
1 0 5 Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1908 I A 114. 
•и Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1908 Ι M 56. 
1 0 7 Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 30 november 1908. 
1 0 8 Gemeenteverslagen Tilburg 1910-1918, hoofdstuk VI. 
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wel, of de levering tegen een dergelijk tarief tot de armen beperkt bleef. 
M.J.M. Bijvoet had niet de indruk, dat er veel bedrog voorkwam, ofschoon hij 
er niet zeker van was, aangezien meestal kinderen de recepten afhaalden. J.I. 
Keyzer twijfelde wel eens en zou in een dergelijk geval het gemeentebestuur 
een bericht sturen. Apotheker Th.N. Cloosterhuis vond, dat hij niet in deze za
ken behoefde te oordelen en dat het feit, of iemand al of niet armlastig was, 
ter beoordeling aan de armverzorgers moest worden voorgelegd109. 

Ook in de opleiding van de vroedvrouwen kwam in 1865 verandering. Om 
de bevoegdheid van vroedvrouw te verkrijgen moest men als leerlinge in de 
verloskunde zijn ingeschreven bij een inspecteur van het Geneeskundig Staats
toezicht en minstens tien verlossingen in tegenwoordigheid van een verloskun
dige of een vroedvrouw hebben verricht. Verder moest een examen worden af
gelegd in de theoretische en practische verloskunde voor een commissie, die 
bestond uit een inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht als voorzitter 
en twee verloskundigen als leden. Bij Koninklijk Besluit van 12 februari 1879 
kwamen er enkele veranderingen110. Betreffende het examen kwamen nauw
keuriger voorschriften. Het theoretische examen omvatte als onderdelen de al
gemene kennis van de samenstelling van het menselijk lichaam en van zijn 
functies, de bijzondere kennis van het bekken en de vrouwelijke geslachtsorga
nen, de kennis van de loop der zwangerschap, van de baring en van het kraam
bed en de daarbij te verlenen bijstand en de kennis van de meest voorkomende 
stoornissen gedurende de zwangerschap, de baring en het kraambed. Het prac
tische gedeelte van het examen handelde over het verloop van de baring bij 
verschillende liggingen der vrucht en het uitvoeren van de nodige ingrepen, 
waartoe een vroedvrouw bevoegd was. 

In Tilburg was in 1865 als vroedvrouw werkzaam mevrouw W. Rombout 
van de Laar, die reeds sinds 1857 in deze stad dit werk deed. Zij was woonach
tig in het zuidelijk stadsdeel, waar zij ook de armenpractijk uitoefende. Het 
tractement voor de verloskundige verzorging der armen bedroeg ƒ 100,— per 
jaar plus meestal een jaarlijkse gratificatie van ƒ 50 ,— l n . In 1874 werd het 
salaris van de vroedvrouw voor de armenpractijk vastgesteld op ƒ 250,— 1 1 г. 
In 1882 werd dit bedrag verhoogd tot / 300,—1 1 3. Als vroedvrouw belast met 
de verloskundige hulp aan onvermogenden was toen werkzaam mevrouw M.A. 
Hillc Nuyens, die 23 juli 1873 in 's-Hertogenbosch haar diploma had be
haald1 1 4. In 1885 werd ook een vroedvrouw voor de armenpractijk in het 
noordelijk stadsdeel benoemd. Het tractement werd vastgesteld op f 300,— per 

, M Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1909 Ι M 80. 
1 , 0 Koninklijk Besluit 12 februari 1879 S 36, tot regeling der examens als arts, tand-
meester, apotheker, vroedvrouw en apothekersbediende. 
1 1 1 Gemeenteverslagen Tilburg 1857 en 1870, hoofdstuk VI. 
1 1 2 Gemeenteverslag Tilburg 1874, hoofdstuk VI. 
"* Archief Burgerlijk Armbestuur Tilburg, ingekomen en uitgaande stukken. 
Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 4 februari 1882. 
114 Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
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jaar115. In deze functie werd benoemd mevrouw S.J. Kruize Schreuder, die 
echter vijf jaar later reeds overleed en in maart 1890 werd opgevolgd door 
mej. M.G. Schong116. In 1896 kwam in de plaats van mevrouw M.A. Hille 
Nuyens, die pensioen had aangevraagd, mevrouw H.A.E. Lakeman van der 
Horst117 en in 1900 kwam in het zuidelijk stadsgedeelte wegens de sterke uit
breiding van de bevolking mej. M. Hoppenbrouwers erbij18. De salarissen 
werden toen als volgt vastgesteld: mevrouw M.G. Spijkerman Schong in het 
noordelijk stadsgedeelte / 450,— per jaar, mevrouw H.A.E. Lakeman van der 
Horst in het zuidelijk stadsgedeelte ƒ 600,— en mej. M. Hoppenbrouwers 
eveneens in het zuidelijk stadsdeel ƒ 400,— l l e . 

In 1906 ontstond over de salarissen der vroedvrouwen onenigheid tussen het 
gemeentebestuur en de gezondheidscommissie120. De gezondheidscommissie 
wilde de honorering zo wijzigen, dat de vroedvrouwen een vast salaris kregen 
van f 250,— plus ƒ 3,— per verlossing. Zij zouden dan beter op hun post zijn 
en zich niet zo gemakkelijk aan de regelingen onttrekken. Want ook over de 
vroedvrouwen kwamen vele klachten binnen. Als zij immers particuliere pa
tiënten hadden, bekommerden zij zich weinig om de armen. Soms was de be
valling reeds afgelopen, wanneer de vroedvrouw kwam opdagen. De gemeente 
wilde echter het plan niet overnemen en stelde, dat de uitgekeerde bedragen 
niet afweken van de door de gezondheidscommissie voorgestelde uitkeringen. 
Mevrouw M.G. Spijkerman Schong verdiende ƒ 450,—. Als zij in 1906 volgens 
het plan van de gezondheidscommissie uitbetaald zou zijn, had zij f 250,— sa
laris ontvangen plus ƒ 207,— voor 69 verlossingen. Dit is dus slechts een ver
schil van ƒ 7,—. Mej. M. Hoppenbrouwers had 47 verlossingen verricht en zou 
dus f 391,— verdiend hebben. Mevrouw H.A.E. Lakeman van der Horst zou 
door haar 118 verlossingen aan een bedrag van ƒ 604,— zijn gekomen. Samen 
zou dan ƒ 1452,— zijn uitbetaald, slechts ƒ 2,— meer dan in werkelijkheid was 
gebeurd. Omdat ook voor andere jaren de afwijking gering was, wilde het ge
meentebestuur het plan van de gezondheidscommissie niet overnemen en ble
ven de vroedvrouwen een vast salaris ontvangen121. In 1916 vond een reorga
nisatie plaats. In het begin van dat jaar waren in de armenpractijk drie vroed
vrouwen werkzaam namelijk mevrouw M.G. Spijkerman Schong in de paro-

115 Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 31 juli 1885. 
Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
" · Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 5 maart 1890. 
117 Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 14 maart 1896. 
In deze vergadering werd de pensioenaanvrage van mevrouw M.A. Hille Nuyens in
gewilligd en werd het pensioenbedrag vastgesteld op ƒ 200,— per jaar. 
1,8 Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
119 Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
120 Archief Gezondheidscommissie Tilburg, ingekomen stukken 1906. 
Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 12 november 1906. 
Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
121 Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 8 maart 1907. 
Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1911 11589. 
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chiewijken Besterd en Heuvel, mevrouw H.A.E. Lakeman van der Horst in de 
wijken Heike en Korvel en mevrouw M.A. van der Zanden Oosterbaan in de 
wijken Goirke en Heikant. De salarissen bedroegen respectievelijk ƒ 450,—, 
ƒ 600,— en ƒ 400,—. In de loop van 1916 werd het besluit genomen voortaan 
vier vroedvrouwen voor de armenpractijk te benoemen. Alleen mevrouw 
H.A.E. Lakeman van der Horst bleef haar functie vervullen. Haar salaris bleef 
f 600,—, terwijl zij als wijken de parochies St. Anna, Korvel en Noordhoek 
kreeg toegewezen. Naast haar werkten mevrouw A. van Oerle Groessen in de 
wijken Heike en Broekhoven voor een salaris van ƒ 400,—, mej. A. van Giels 
in de wijken Goirke, Heikant, Hoefstraat en Gasthuisstraat voor een salaris 
van ƒ 500,— en mevrouw E.C. Valkenburg Uitdewilligen in de wijken Heuvel 
en Besterd voor een salaris van ƒ 400,—122. 

Behalve de vroedvrouwen der armenpractijk waren er ook nog andere werk
zaam. Zo behandelde mej. J.M. Ledei alleen particuliere patiënten123. Onge
veer het zesde deel van de verlossingen kwam voor rekening van het Burgerlijk 
Armbestuur. Het merendeel van de verlossingen gebeurde echter particulier of 
voor rekening van een ziekenfonds, afgezien van een aantal bevallingen, die, 
zoals wij reeds in het vorige hoofdstuk zagen, zonder verloskundige hulp 
plaatsvonden en waartegen de afdeling Tilburg en omstreken van de Koninklij
ke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst via het 
hoofdbestuur bij de regering op krachtige maatregelen aandrong124. De vroed
vrouwen vroegen in het begin van deze eeuw voor een verlossing ƒ 6,— tot 
ƒ 10,—, terwijl de artsen ƒ 10,— of meer aan honorarium in rekening brach
ten. Door de onderlinge wedijver tussen de artsen en vroedvrouwen om de ver
lossingen te mogen verrichten liet de verhouding soms zeer veel te wensen 
over. In oktober 1905 verscheen in het Tijdschrift voor Praktische Verloskunde 
een artikel van de Tilburgse vroedvrouw J.M. Ledei125. Zij klaagde daarin 
over de oneerlijke concurrentie, die zij ondervond van twee artsen, met wie zij 
dr. M.J.L. Proot en dr. J. Hensen bedoelde. Deze artsen werkten onder het 
normale tarief en boden de mensen hun diensten aan voor ƒ 7,50 met de mede
deling, dat zo'n vroedvrouw toch niet zoveel betekende en dat men, mocht er 
iets verkeerd lopen, in dubbele kosten verviel. Soms werd de aanstaande moe
der al een minder gunstig verloop van de bevalling voorspeld, aldus het artikel. 
Ook over de slordigheid van een dezer artsen werden enkele opmerkingen ge
maakt. 

De Tilburgse artsen reageerden direct op dit minder vleiende artikel. De se
cretaris van de Tilburgse afdeling der Maatschappij, dr. L.J.M. Eygenraam, 

1K Notulen vergadering Burgerlijk Armbestuur, 4 oktober 1916. 
Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1916, hoofdstuk VIII. 
Dossiers gemeentesecretarie Tilburg, 1916 I 229,1 368 en I 402. 
123 Archief afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederlandsche Maat
schappij tot Bevordering der Geneeskunst, bundel 43. 
124 Notulen vergadering afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederland
sche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 16 maart 1881. 
125 Tijdschrift voor Praktische Verloskunde, 1 oktober 1905. 
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liet in het Tijdschrift voor Praktische Verloskunde een ingezonden stuk plaat
sen, waarin de gezamenlijke Tilburgse geneesheren het betreurden, dat de re
dactie een artikel als dat van mej. J.M. Ledei geplaatst had zonder zich van de 
waarheid te overtuigen. Als naschrift gaf toen de redactie de snedige opmer
king, dat ook zij het betreurde dergelijke stukken te moeten plaatsen12'. Een 
maand daarna plaatste dr. L.J.M. Eygenraam weer een ingezonden stuk, waar
in hij er nog eens op wees, dat het artikel beter achterwege had kunnen blijven, 
aangezien inmenging van het publiek alleen maar onnodig en schadelijk 
was127. Overigens moet deze arts bepaald niet overtuigd zijn geweest van het 
ongelijk van mej. J.M. Ledei. Uit een brief, die de hoofdredactie van het Tijd
schrift voor Praktische Verloskunde in november 1905 aan dr. L.J.M. Eygen
raam schreef, blijkt duidelijk, dat zowel de redactie als Eygenraam overtuigd 
waren van de goede trouw van mej. J.M. Ledei128. Op aanraden van dr. 
L.J.M. Eygenraam stemde mej. J.M. Ledei erin toe de zaak bij de afdelings-
raad aanhangig te maken. Daarvoor stelde zij een uitgebreid overzicht van de 
gebeurtenissen samen. Hoewel haar uitdrukkelijk was beloofd, dat haar be
scheiden vertrouwelijk zouden worden behandeld, kwamen deze al direct in 
handen van dr. M.J.L. Proot. Hij wilde aanstonds een klacht wegens smaad en 
laster indienen bij de officier van justitie, zo schreef hij aan dr. L.J.M. Eygen
raam. Direct zond Eygenraam deze brief door aan de voorzitter van de afde
ling met onder de brief een aantekening, dat gezien de beloofde vertrouwelijk
heid van de stukken Proot belet moest worden zijn plannen ten uitvoer te bren
gen. Deze laatste ontving dan ook onmiddellijk een schrijven van de afdelings-
raad der Maatschappij, waarin hem werd medegedeeld, dat de uitvoering van 
zijn bedreiging door de leden van de afdelingsraad minstens als een onbeschei
den gebruik van een vertrouwelijk stuk beschouwd zou worden. Met moeite 
legde Proot zich hierbij neer, ofschoon hij dreigde ook wel zonder gebruik te 
maken van de vertrouwelijke stukken van mej. Ledei een aanklacht te kunnen 
indienen. De afdelingsraad wist echter ook niet veel te bereiken. Zij wilde mej. 
J.M. Ledei in het Tijdschrift voor Praktische Verloskunde laten verklaren, dat 
zij zich had laten misleiden door allerlei praatjes en het artikel in een ogenblik 
van opwinding geschreven had129. Het tegendeel echter gebeurde. In een inge
zonden artikel verklaarde mej. J.M. Ledei geen vertrouwen meer te hebben in 
de afdelingsraad na het onbescheiden gebruik van haar vertrouwelijke gege
vens. Bovendien maakte zij bekend al eens om de tussenkomst der geneesheren 
gevraagd te hebben in verband met het optreden van dr. M.J.L. Proot. Als ant
woord ontving zij toen de mededeling maar van haar plan af te zien, aangezien 
anders de verhouding nog slechter zou worden. Wilde zij echter de heren art
sen een vrolijke avond bezorgen, dan hielden zij zich aanbevolen om haar te 

129 Tijdschrift voor Praktische Verloskunde, 1 november 1905. 
127 Tijdschrift voor Praktische Verloskunde, 1 december 1905. 
128 Archief afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederlandsche Maat
schappij tot Bevordering der Geneeskunst, bundel 43. 
m Archief afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederlandsche Maat
schappij tot Bevordering der Geneeskunst, bundel 43. 
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ontvangen130. Een van de weinige leden van de Tilburgse afdeling der Maat
schappij, die de zaken eerlijk bezag en daar ook voor uit durfde te komen, was 
de arts dr. P.M. Hoek uit Boxtel. Hij stelde voor in het Tijdschrift voor Prakti
sche Verloskunde uitdrukkelijk te verklaren, dat ook de handelwijze van dr. 
M.J.L. Proot moest worden afgekeurd. Dit gebeurde echter niet en de kwestie 
werd verder als afgesloten beschouwd. 

Over de tandheelkundige verzorging kunnen wij zeer kort zijn. Pas tegen het 
einde van de vorige eeuw vestigde zich de eerste tandmeester in Tilburg. Dit 
was A.A.D.W. Ledei. In 1908 vestigde zich H.A.L. Droge en in 1912 J.D.M. 
de Vrede131. In 1918 waren als tandmeester gevestigd H.A.L. Droge, J.D.M. 
de Vrede en L.C.M. Robbers13*. Voor de vestiging van de tandmeesters en 
ook nog lang daarna verzorgden de geneesheren tevens de tanden. Slechts wei
nigen echter bekommerden zich om hun gebit en alleen, wanneer pijn de men
sen dwong, lieten zij zich behandelen, wat dan steeds de extractie van de aan
getaste elementen betekende. 

Terwille van de volledigheid wil ik hier enkele instellingen vermelden, die 
hun werkzaamheden begonnen tegen het einde van de in dit werk behandelde 
periode. Vooreerst moet de Rooms Katholieke Wijkverpleging genoemd wor
den. Deze voorzag in een grote behoefte. Zusters verpleegden de zieken aan 
huis ondanks de stille tegenwerking van enkele geneeskundigen, die hierin on
geoorloofde concurrentie zagen. Wel hebben later de medici dr. J. Hensen en 
dr. L.J.M. Eygenraam zich als adviseur beschikbaar gesteld133. Na de dood 
van dr. L.J.M. Eygenraam in 1913 werd dr. B.A.C. Daamen adviseur134. Van 
de gezondheidscommissie ondervond de wijkverpleging alle medewerking. In 
1908 werd door de commissie een depot ingericht, waarin verschillende appa
raten en middelen, die voor de wijkverpleging nodig konden zijn, aanwezig wa
ren135. Hiermee was Tilburg vele andere plaatsen in de bisdommen 's-Herto-
genbosch en Breda ver vooruit. Uit een enquête onder de pastoors bleek, dat 
van de 320 parochies in beide bisdommen slechts dertig, waarbij inbegrepen de 
twaalf Tilburgse parochies, wijkverpleging hadden136. 

In 1910 werd in Tilburg een afdeling van het Roode Kruis opgericht. Ere-
voorzitter werd dr. K.A.F. Deelen, voorzitter Fr. Verbunt. De burgemeester 

««e Tijdschrift voor Praktische Verloskunde, 1 juli 1906. 
151 Adresboeken der gemeente Tilburg. 
Registers van de Burgerlijke Stand. Gemeentesecretarie Tilburg, afdeling Bevolking 
en Burgerlijke Stand. 
Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
Dossiers gemeentesecretarie Tilburg, 1908 Ι M 54 enl912 I 1017. 
1 9 2 Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1918 I 38. 
из Notulen vergadering afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederland-
sche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 17 mei 1912. 
134 Notulen vergadering afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederland-
sche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 10 december 1913. 
iss Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 28 maart 1908. 
«· Rapport der voorlopige commissie voor R.K.ziekenverpleging ten plattelande in 
de bisdommen 's-Hertogenbosch en Breda, blz. 3. 
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nam het beschermheerschap op zich1 3 7. De Tilburgse afdeling van het Roode 

Kruis leidde echter een kwijnend bestaan. Toen het bestuur der afdeling tot het 

gemeentebestuur het verzoek richtte om een deel van de kosten op zich te ne

men voor de aanschaf van een ambulanccauto, bleek de beschermheer niet zo 

enthousiast te zijn138. De ambulanceauto zou gebruikt kunnen worden voor 

het vervoer van zieken en gewonden, waarmee het in Tilburg bijzonder slecht 

gesteld was. Ook tijdens de oorlog kwam er totaal geen verbetering. In 1918 

bezat men nog geen enkel vervoermiddel voor zieken en gewonden, zelfs geen 

rijtuig. Door de verschillende artsen werd hierover geklaagd en de Tilburgse 

afdeling van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der 

Geneeskunst drong dan ook bij het gemeentebestuur erop aan toch op zijn 

minst een rijtuig ter beschikking te stellen139. Ook door de gezondheidscom

missie was het gemeentebestuur reeds op deze kwalijke zaak gewezen in 1914 

bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, doch tevergeefs140. Het gehuurde 

rijtuig, dat tijdens de roodvonkexplosie in het najaar van 1914 voor ziekenver-

voer door het gemeentebestuur beschikbaar was gesteld, werd in december 

1914 weer teruggegeven aan de eigenaar. Een verzoek van de gezondheidscom

missie in 1917 bleef eveneens vruchteloos141. Het vervoer van zieken en ge

wonden geschiedde veelal, wanneer zij zelf niet voor een auto of rijtuig konden 

zorgen, per brancard door twee werklieden van de gemeentereiniging, wier eni

ge opleiding voor dit werk bestond uit enkele aanwijzingen volgens de voor

schriften „eerste hulp bij ongelukken"1 4 2. Beter uitgerust was de ongevallen-

ploeg van de werkplaats der Staats Spoorwegen in Tilburg. Deze verleende 

herhaaldelijk hulp bij ongelukken. In 1913 bijvoorbeeld bij drie ongevallen in 

Tilburg, drie in Baarle-Nassau, drie bij Oisterwijk en een bij 's-Hertogen-

bosch1 4 3. 

Wat betreft de ziekenhuizen kunnen wij vrij kort zijn. Bij het 25-jarig be

staan van het nieuwe St.Elisabethziekenhuis in 1954 kwam een gedenkboek uit 

van de hand van professor dr. L.G.A. Verbeme en dr. T.A. Schlichting144. 

Een korte samenvatting en een enkele aanvulling lijken mij dan ook voldoende. 

In 1827 werd het eerste ziekenhuisje ingericht in de wijk Veldhoven. Daarvoor 

had Tilburg niet de beschikking gehad over een ziekengasthuis, afgezien dan 

van het Franse militaire hospitaal in 179614S. De stichters van het gasthuis in 

1 , 7 Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1910 Ι M 123. 
1 3 9 Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1911 I 1725. 
139 Notulen vergaderingen afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Neder
landsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 28 november 1917, 28 janu
ari 1918 en 13 maart 1918. 
1 4 0 Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1914, hoofdstuk VII. 
1 4 1 Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1917, hoofdstuk II. 
1 4 2 Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1918 I 102. 
1 4 3 Gemeenteverslag Tilburg 1913, hoofdstuk VI. 
1 4 4 L.G.A. Verbeme en Th.A. Schlichting. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid 
van het honderdvijfentwintigjarig bestaan van de stichting het R.K. Gasthuis en het 
vijfentwintigjarig bestaan van het huidige ziekenhuis. Tilburg, 29 november 1954. 
1 4 5 M.D. Simons. De voorgeschiedenis van ons Tilburgse ziekenhuis. Roomsleven, 
30 januari 1954. 
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de wijk Veldhoven waren W.J. Mutzaers, B.J. Mutsaers, F.Suys en J.Ch. van 
Dam. Reeds in 1837 werd door de architect-aannemer Cornells Rietberg een 
nieuw gasthuis gebouwd in de Locht, dat in 1838 in gebruik werd genomen149. 
Dit gasthuis, het St. Elisabethgasthuis, bleef in gebruik tot 1929. De Zusters 
van Liefde namen er in 1838 de verpleging op zich. Zoals wij reeds eerder za
gen, lag het bestuur in handen van een college van twee pastoors en zes regen
ten. De toestanden in het gasthuis waren bepaald niet goed te noemen. Het 
kwam zelfs voor, dat de hoofdzuster door het regentencollege werd berispt 
over de aankoop van vlees dat enkele stuivers te duur was147. Het ziekenka-
mertje voor de zusters zelf was níet meer dan een donker hok. Toen in 1907 de 
eerste chirurg J.E. Pastoors zich in Tilburg vestigde, klaagde hij over het totaal 
verouderde gasthuis en over de volkomen onvoldoende outillage van het zie
kenhuis. Wel had men in 1899 in het gasthuis een operatiekamer ingericht, 
waar de arts dr. K.A.F. Deelen met meer of minder succes talrijke operaties 
uitvoerde, doch de uitrusting was onvoldoende. Toch waren de toestanden 
dank zij de liefdevolle inzet der Zusters van Liefde nog bijzonder goed vergele
ken met bijvoorbeeld de ziekenhuizen in Amsterdam. Een rapport van het ein
de der vorige eeuw vermeldde omtrent het personeel aldaar: het slaan van pa
tiënten, het mishandelen van zieken, die geen fooi gaven, het slapen, waar ge
waakt moest worden, het niet toedienen van voorgeschreven geneesmiddelen, 
het verstrekken van morfinepoeders tegen betaling, het vorderen van onbillijke 
arbeid van patiënten en het opeten van het voor de patiënten bestemde 
voedseli4e. 

Over de minder goede toestanden in het gasthuis werd in een geheime zitting 
van de gemeenteraad gesproken148. De daarna aangebrachte verbeteringen in 
de verpleging hadden een verhoging van de tarieven tot gevolg. Gedurende bij
na de gehele vorige eeuw lagen de verpleeggelden tussen ƒ 0,15 en ƒ 0,50 per 
dag. In 1913 werden de tarieven verhoogd tot ƒ 0,70 per dag en in 1917 volgde 
een verhoging met 25 procent150. Het St.Elisabethgasthuis en het St.Rochus-
gasthuis, dat in 1894 werd geopend voor besmettelijke ziekten, werden tot in 
het begin van deze eeuw beschouwd als plaatsen, waar arme zieken werden 
verpleegd151. Nog in 1913 werd door het regentencollege als doel opgegeven: 

14' G. van Leijborgh. Een vergeten jubeldatum. Nieuwe Tilburgsche Courant, 19 
september 1928. 
147 J.M. Reijnders, A.C.B. Arts en J.G.M. Weijers. Gedenkboek St. Elisabeths-gast-
huis 1837-1912. Tilburg 1912, blz. 17. 
14e J.A. Verdoorn. Volksgezondheid en sociale ontwikkeling. Utrecht 1965, blz. 143. 
119 Notulen geheime gemeenteraadsvergadering Tilburg, 21 december 1915. 
Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1915 I 408. 
150 Notulen vergadering regenten van het Burgerlijk Armbestuur Tilburg, 7 mei 
1913. 
Notulen vergadering Burgerlijk Armbestuur Tilburg, 16 mei 1917. 
Notulen vergadering afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederlandsche 
Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 19 november 1913. 
151 Archief Koninklijk Nationaal Steuncomité, afdeling Tilburg, V. 
Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1917 I 50. 
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„geestelijke en lichamelijke verzorging en verpleging vooral van behoeftige zie
ken en ouden en gebrekkigen van dagen"152. Om in de gasthuizen verpleegd 
te mogen worden, moest men dan ook een bewijs hebben van een der genees
heren belast met de armenpractijk. Het aandringen van de gezondheidscom
missie om iedere arts het recht te geven min- of onvermogende patiënten in het 
gasthuis te laten opnemen, bleef zonder resultaat153. Wel werden er enkele 
particuliere patiënten verpleegd, maar dit waren uitzonderingsgevallen, omdat 
verpleging thuis dan om een of andere zeer dringende reden onmogelijk was. 

De bouw van een nieuw ziekenhuis was dringend noodzakelijk. In juni 1916 
werd in een geheime raadsvergadering het plan opgenomen gronden aan te ko
pen bij de Bosscheweg voor de stichting het Rooms Katholiek Gasthuis154, 
waartoe in december van dat jaar officieel werd besloten155. De goedkeuring 
van Gedeputeerde Staten volgde al enige weken later150. De regenten vonden 
deze terreinen in het oostelijk deel van de stad het meest geschikt ondanks de 
raad van de gezondheidscommissie en dr. J.L.C. Wortman, directeur van de 
Gemeentelijke Geneeskundige Dienst in Amsterdam en deskundige op het ter
rein van de ziekenhuisbouw, om een terrein ten westen van de stad te kiezen in 
verband met de overheersend westelijke windrichting157. Het nieuwe St. Elisa-
bethziekenhuis liet echter nog geruime tijd op zich wachten. De opening vond 
plaats op 29 november 1929. 

Ш. HET TOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID 

Laten wij nu eens zien, hoe het gesteld was met het toezicht op de volksge
zondheid. Na de Franse tijd werden als voorlopige maatregel de departementa
le commissies van geneeskundig onderzoek en toeverzigt, die ook voor de 
Franse tijd bestaan hadden, hersteld. Hun werkzaamheden bestonden vooral 
uit het verzorgen van de overheidspublicaties in de jaren 1804 tot 1807. Aan 
deze voorlopige organisatie kwam een einde door de wet van 12 maart 1818, 
die de provinciale commissies van geneeskundig onderzoek en toeverzigt in het 
leven riep 1 5 8. Het doel van de commissies was tweeledig namelijk het exami-

"г Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1913 I 10. 
•и Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1908 Ι M 56. 
1 0 1 Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1908 I 171. 
Notulen geheime gemeenteraadsvergadering Tilburg, 30 juni 1916. 
1 5 5 Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 1 december 1916. 
1 5 6 Besluit Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant, 20 december 
1916, G 49. 
1 5 7 Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1917 I 145. 
Notulen vergadering afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederlandsche 
Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 21 maart 1917. 
Jaarverslagen Gezondheidscommissie Tilburg 1917, hoofdstuk XII, en 1918, 
hoofdstuk IV. 
Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 27 april 1917. 
ise Wet van 12 maart 1918 S 16, ter regeling van hetgene betrekkelijk is tot de uit
oefening van de verschillende takken der geneeskunde. 
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neren van degenen, die in hun ambtsgebied de genees-, heel- of verloskunde 
wilden uitoefenen, en het toezicht op de uitoefening der practijk der reeds ge
vestigde genees-, heel- en verloskundigen. Verder moesten zij op alles letten, 
wat met de volksgezondheid te maken had en inspecteerden zij de apotheken. 
Naast deze provinciale commissies bestonden er ook plaatselijke commissies, 
maar alleen in steden, waar minstens vier medicinae of chirurgiae doctores ge
vestigd waren. Deze commissies, waarvan de leden door het gemeentebestuur 
werden benoemd, hadden slechts een adviserende taak en de gemeentebesturen 
behoefden zich dan ook niet aan hun uitspraken te houden. 

De wet van 1865 bracht grote veranderingen15·. Het Geneeskundig Staats
toezicht werd opgedragen aan geneeskundige inspecteurs en adjunct-inspec
teurs en verder aan Geneeskundige Raden. De adjunct-inspecteurs verdwenen, 
zoals reeds werd opgemerkt, al spoedig van het toneel en de zeven inspecteurs 
hadden derhalve het gehele toezicht op de volksgezondheid in handen. Wel be
stond voor iedere dienstkring een Geneeskundige Raad, die, zoals wij ook reeds 
eerder vermeldden, was samengesteld uit de inspecteur van het Geneeskundig 
Staatstoezicht, zes tot tien geneeskundigen, twee tot zes apothekers en een 
rechtsgeleerde. Deze raden konden zo nodig kritiek uitoefenen op het doen en 
laten van het Geneeskundig Staatstoezicht en van allen, die bij de gezondheids
zorg betrokken waren. Overigens beschikten deze raden slechts over een advi
serende stem. De gemeentebesturen bleven ook wat de gezondheidszorg betreft 
oppermachtig. Dit was een van de gebreken van de wet van 1865. Men had te 
veel gerekend op het goede inzicht van de gemeentebesturen en gemeend, dat 
deze de raad van deskundigen zouden opvolgen. Bovendien ontbrak de centra
le leiding en het toezicht, terwijl de Geneeskundige Raden geenszins aan de 
verwachtingen beantwoordden. Daarom bereikte in het najaar van 1899 een 
nieuw wetsontwerp van minister H. Goeman Borgesius betreffende het Staats
toezicht op de Volksgezondheid de Tweede Kamer der Staten Generaal. Zon
der hoofdelijke stemming werd het voorstel door de Tweede Kamer in maart 
1901 aangenomen160. De Eerste Kamer nam het voorstel in juni van dat jaar 
aan met 33 stemmen voor en 9 stemmen tegen161. Deze nieuwe wet tot rege
ling van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid162 trad 1 augustus 1902 in 
werking163 samen met de woningwet164. 

is» wet van 1 juni 1865 S 58, regelende het Geneeskundig Staatstoezicht. 
1.0 Handelingen van de Tweede Kamer der Staten Generaal, zittingsperiode 
1900-1901, blz. 1263. 
1.1 Handelingen van de Eerste Kamer der Staten Generaal, zittingsperiode 
1900-1901, blz. 482. 
«es Wet van 21 juni 1901 S 157, tot regeling van het Staatstoezicht op de Volksge
zondheid. 
163 Koninklijk Besluit 23 juni 1902 S 120, houdende bepaling van het tijdstip, waar
op de gezondheidswet (wet van 21 juni 1901 S 157) in werking treedt. 
«4 Wet 22 juni 1901 S 158, houdende wettelijke bepalingen betreffende de volks
huisvesting. 
Koninklijk Besluit 2 juni 1902 S 121, houdende bepaling van het tijdstip, waarop de 
woningwet (wet van 22 juni 1901 S 158) in werking treedt. 

188 



Het Staatstoezicht op de Volksgezondheid werd opgedragen aan de Centrale 
Gezondheidsraad, die zijn zetel in Utrecht kreeg, de hoofdinspecteurs, de in
specteurs en de gezondheidscommissies. De Centrale Gezondheidsraad bestond 
uit zeven leden, waaronder de vier hoofdinspecteurs. Deze Centrale Gezond
heidsraad had tot doel de regering van advies te dienen, zich op de hoogte te 
houden van de staat der volksgezondheid in het gehele land, de aandacht te 
vestigen op maatregelen, die ten behoeve van de volksgezondheid genomen 
moesten worden, en de nodige onderzoekingen te doen verrichten. De Centrale 
Gezondheidsraad is echter nooit geworden, wat men oorspronkelijk bedoeld 
had en de regering vroeg dan ook meestal rechtstreeks advies aan de hoofdin
specteurs. Ook deze hielden zich op de hoogte van de staat der volksgezond
heid in hun gebied, bezagen de binnengekomen klachten en deden de nodige 
onderzoekingen. Zij gaven leiding aan de inspecteurs, hielden contact met de 
gezondheidscommissies en verzorgden een register, waarin alle gevestigde ge
nees-, heel- en verloskundigen in hun ambtsgebied waren opgenomen. De ge
meentebesturen waren verplicht de hoofdinspecteur maandelijks een opgave 
van het aantal overlijdensgevallen te sturen en in tijden van buitengewone 
sterfte moesten zij dat wekelijks doen. Ook besmettelijke ziekten moesten bij 
de hoofdinspecteur gemeld worden. De inspecteurs werkten op een bepaald 
terrein onder leiding van de hoofdinspecteur. Evenals de hoofdinspecteurs hiel
den zij toezicht op de uitvoering en handhaving van de wetten en verordenin
gen op het terrein der volksgezondheid. 

Het meest direct had men echter plaatselijk te maken met de gezondheids
commissies, die bestonden uit tenminste vijf leden, die door de Commissaris 
der Koningin uit een voordracht van telkens twee personen werden be
noemd. Deze commissies gaven raad en advies aan de inspectie, de Gedepu
teerde Staten, de Commissaris der Koningin en de gemeentebesturen. Ook 
zij letten op de volksgezondheid in hun ambtsgebied, behandelden de binnen
gekomen klachten en deden onderzoekingen, waar nodig. De gemeenten moes
ten de gezondheidscommissies jaarlijks een bedrag toekennen, waaruit de ver
schillende kosten konden worden betaald. Voor het salaris van de secretaris 
der gezondheidscommissie droeg het Rijk / 400,— per jaar bij. 

Zowel de leden der gezondheidscommissies als van de Centrale Gezond
heidsraad, de hoofdinspecteurs en de inspecteurs hadden het recht om alle 
openbare gebouwen, scholen, kinderbewaarplaatsen, gestichten van weldadig
heid, weeshuizen, herbergen, logementen, fabrieken, werkplaatsen, magazijnen, 
winkels, gevangenissen, ziekeninrichtingen, badhuizen, enzovoorts binnen te 
gaan om zich op de hoogte te stellen van de toestand en de inrichting der ge
bouwen. Voor zover nodig in verband met de handhaving der wetten en veror
deningen betreffende de volkshuisvesting konden zij ook woningen binnengaan 
in tegenwoordigheid van de kantonrechter, de burgemeester of wethouder of 
de plaatselijke politiecommandant. Ook een schriftelijke volmacht van een de
zer functionarissen was voldoende. De secretaris van de gezondheidscommissie 
had deze bevoegdheid niet, hoewel hem deze in het oorspronkelijke wetsont
werp wel was toebedacht. Een amendement van de heer J.H. de Waal Malefijt 
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om dit recht aan de meestal jonge secretarissen te onthouden werd tegen de 
raad van de minister met 35 tegen 33 stemmen aangenomen165. De gemeente
besturen mochten geen besluiten en verordeningen betreffende volkshuisves
ting, verwijdering en afvoer van vuil, reinheid van wegen en wateren, voorko
ming, wering of beteugeling van besmettelijke ziekten, drinkwaterleidingen en 
gezondheidstoezicht op levensmiddelen vaststellen, intrekken, aanvullen of wij
zigen zonder advies te hebben ingewonnen bij de gezondheidscommissie. Bo
vendien moest de gezondheidscommissie een afschrift van alle besluiten op dit 
gebied worden toegezonden. 

In alle gemeenten met meer dan 18.000 inwoners moesten gezondheidscom
missies worden opgericht. Deze plaatsen waren Breda, 's-Hertogenbosch, Til
burg, Arnhem, Nijmegen, Zutphen, Delft, Dordrecht, Gouda, 's-Gravenhage, 
Leiden, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Alkmaar, Amsterdam, Haarlem, 
Den Helder, Hilversum, Zaandam, Middelburg, Vlissingen, Amersfoort, 
Utrecht, Leeuwarden, Deventer, Enschede, Kampen, Zwolle, Groningen, Em-
men, Maastricht, Maassluis en Harlingen16«. De laatste twee plaatsen haalden 
wel geen 18.000 inwoners, maar omwille van de vele zeevarenden werd in deze 
gemeenten toch een gezondheidscommissie opgericht. Oorspronkelijk wilde 
men de grens op 20.000 inwoners stellen, maar ter wille van plaatsen als Vlis
singen, Kampen, Zutphen, Alkmaar en Middelburg, die juist geen 20.000 in
woners telden, werd de grens naar 18.000 verschoven. Behalve deze stedelijke 
commissies werden ook streekcommissies voor een aantal gemeenten gezamen
lijk opgericht. Hoewel bepaald werd, dat in geen geval een streekcommissie de 
zorg mocht dragen voor een rayon, waarin meer dan 40.000 personen woon
den, kon dit niet verhinderen, dat enkele commissies een bijzonder uitgestrekt 
gebied hadden. Zo had de gezondheidscommissie zetelende in Schoonhoven de 
zorg voor een gebied, waarin twintig gemeenten lagen. In de provincie Noord-
Brabant werden veertien streekcommissies opgericht, verder twaalf in Gelder
land, twaalf in Zuid-Holland, negen in Noord-Holland, acht in Zeeland, vier in 
Utrecht, negen in Friesland, zeven in Overijssel, acht in Groningen, vier in 
Drenthe en acht in Limburg. 

Ook in Tilburg werd dus een commissie in het leven geroepen. De Commis
saris der Koningin vroeg het gemeentebestuur tien personen voor te stellen aan 
de Centrale Gezondheidsraad te Utrecht. De redenen van voorstelling moesten 
erbij worden gezonden evenals allerlei gegevens over de voorgedragen candida-
ten. Uitdrukkelijk werd door het provinciaal bestuur erop gewezen, dat men 
niet alleen personen met technische kennis moest voorstellen, maar dat de can-
didaten eveneens de geschiktheid moesten bezitten om hun taak met beleid te 
vervullen. De Centrale Gezondheidsraad zou uit de candidaten een keuze doen 
en deze personen zouden door de Commissaris der Koningin worden be
noemd187. Voorlopig zou de gezondheidscommissie te Tilburg bestaan uit vijf 

195 Handelingen van de Tweede Kamer der Staten Generaal, zittingsperiode 
1900-1901, blz. 1199-1202. 
I , e Koninklijk Besluit 25 juni 1902, Bijvoegsel tot het Staatsblad 1902 273. 
167 Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
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leden en een secretaris1'8. 27 Maart 1903 werden door de Commissaris der 
Koningin benoemd dr. G.W.J.M, van Zinnicq Bergman, pastoor, als voorzitter 
en verder als leden de arts dr. L.J.M. Eygenraam, de apotheker J.I. Keyzer, de 
architect A.J. Blomjous en de industrieel E.J.M.C. Janssens de Horion169. Een 
maand later werd E.J.C.E. Slotenmaker tot secretaris benoemd170. In 1906 
werd besloten de commissie uit te breiden171. Benoemd werden drie nieuwe 
leden namelijk de arts J.F.J. Bloemen, de handelaar J.F.X.C.A. Jansen en de 
industrieel F.N. Mannaerts172. De hoofdinspecteur had gaarne gezien, dat een 
veearts in de commissie was opgenomen, maar dit bleek niet mogelijk173. 
Twee jaar later werd ir. M.D. Meijer, de directeur van de werkplaats der 
Spoorwegen, in de commissie opgenomen174. Toen in november 1910 de voor
zitter, dr. G.W.J.M. van Zinnicq Bergman, kwam te overlijden175, werd ir. 
M.D. Meijer voorzitter178. Bij deze gelegenheid merkte de hoofdinspecteur 
van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid op, dat men bang was geweest in 
het zuiden niet de geschikte personen te kunnen vinden, doch in Tilburg was 
het tegendeel bewezen177. Toen de arts L.J.M. Eygenraam was overleden, 
werd in deze vacature voorzien door de benoeming van de keel-, neus- en oor
arts J.G.M. Weijers178 en in 1915 kwam in plaats van de overleden architect 
A.J. Blomjous zijn collega J.J.A.J. van der Valk179. 

De openingsvergadering had plaats op 17 juni 1903180. Volgens het regle
ment zou men voortaan elke laatste vrijdag van de maand een vergadering 
houden181. Mocht deze dag een feestdag zijn, dan bepaalde de voorzitter een 
andere dag. In bijzondere gevallen konden ook buitengewone vergaderingen 
worden gehouden en wel op verzoek van de voorzitter, de Commissaris der 

1,8 Besluit van de Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant, 15 ju
li 1902. Provinciaal Bijblad Noord-Brabant 1902 94. 
"* Besluit van de Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant, 27 
maart 1903. 
170 Besluit van de Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant, 23 
april 1903. 
171 Besluit van de Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant, 11 
juni 1906. 
Provinciaal Bijblad Noord-Brabant 1906 87. 
172 Besluit van de Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant, 21 
september 1906. 
175 Archief Gezondheidscommissie Tilburg, ingekomen stukken 1906. 
174 Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1908, hoofdstuk I. 
175 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 25 november 1910. 
176 Besluit van de Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant, 14 de
cember 1910. 
177 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 30 december 1910. 
178 Besluit van de Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant, 5 au
gustus 1914. 
Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1914 I 69. 
179 Besluit van de Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant, 12 
april 1915. 
ieo Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 17 juni 1903. 
181 Reglement van orde der Gezondheidscommissie te Tilburg. 
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Koningin, de hoofdinspecteur van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid en 
op verzoek van een derde deel der leden van de commissie. In de vergaderin
gen werden allerlei kwesties op het gebied der volksgezondheid en tevens de 
werkzaamheden der commissie besproken. In hoofdstuk I zagen wij reeds, wat 
de gezondheidscommissie op het terrein der volkshuisvesting presteerde en ver
der in dit hoofdstuk komen wij terug op enkele andere werkzaamheden. Voor
rang op de vergaderingen hadden de zaken, die aan de orde waren gesteld door 
de Commissaris der Koningin, de Gedeputeerde Staten, de hoofdinspecteur of 
een der inspecteurs en het gemeentebestuur. Alleen de vergaderingen over het 
jaarverslag waren voor het publiek toegankelijk, alle andere vergaderingen wa
ren strikt besloten. Hoewel de hoofdinspecteur tegen dit besloten karakter in 
oktober 1906 bezwaar maakte en erop aandrong meer openbare vergaderin
gen te houden, kwam hierin geen verandering182. Overigens bestond voor de 
jaarlijkse openbare vergadering over het jaarverslag, die minstens zes dagen 
van tevoren door advertenties in de plaatselijke bladen werd aangekondigd, to
taal geen belangstelling. Soms, maar zeker niet ieder jaar, was een verslaggever 
van een der plaatselijke kranten aanwezig183. Aanvankelijk werden de verga
deringen ten huize van de voorzitter gehouden, maar aangezien men een eigen 
lokaal nodig had, waar ook de subcommissies bij elkaar konden komen, huur
de men lokalen in de Mgr. Zwijsenstraat. De huurkosten hiervoor bedroegen 
ƒ 200,— per jaar exclusief de verlichtings- en verwarmingskosten184. Met in
gang van 1 januari 1910 nam de gezondheidscommissie haar intrek in enkele 
lokalen van het gemeentehuis, waarvoor men geen huur verschuldigd was185. 
Overigens klaagden in 1914 de commissieleden wel over de onvoldoende voor
zieningen in de lokalen186. 

In de vergaderingen waren de leden verplicht over alle zaken hun stem uit te 
brengen. Onthouding van stemming was slechts geoorloofd en tevens verplicht, 
wanneer het kwesties betrof van familieleden tot in de derde graad. Voor 
vrienden en bekenden gold deze uitzondering niet. Dit bracht nogal eens moei
lijkheden met zich mee bij het vinden van voldoende geschikte mensen voor de 
commissie. Vele overigens geschikte personen maakten bezwaar om een benoe
ming te aanvaarden, omdat zij vreesden handelend te moeten optreden tegen 
vrienden en bekenden, hetgeen voor hen tot onaangenaamheden kon lei
den187. Zo bedankte de Tilburgse industrieel H. Eras voor het lidmaatschap 
der commissie, toen Burgemeester en Wethouders hem voorstelden zich candi-
daat te stellen188. Wel was, als een der leden dit wenste, geheimhouding van 
wat op de vergadering besproken was verplicht. 

182 Archief Gezondheidscommissie Tilburg, ingekomen stukken 1909. 
iss Verslagen Gezondheidscommissie Tilburg 1905-1912, hoofdstuk I. 
184 Notulen vergaderingen Gezondheidscommissie Tilburg, 16 oktober 1903 en 2 
november 1903. 
185 Archief Gezondheidscommissie Tilburg, ingekomen stukken 1909. 
188 Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1914 I 337. 
197 Jaarverslag van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid 1 augustus-31 decem
ber 1902, blz. 23. 
188 Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
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Alle aan de voorzitter gerichte stukken werden door hem geopend en hij 

zond ze dan door aan de secretaris. Wanneer spoed vereist was, zond deze ze 

aanstonds door aan de leden. Was er echter geen haast bij, dan legde de secre

taris de stukken op zijn kantoor ter inzage voor de leden. De leiding van 

het dagelijks bestuur was in handen van de voorzitter en de secretaris en als 

zodanig waren zij belast met de uitvoering van de besluiten der commissie, ter

wijl ook alle spoedeisende gevallen door hen werden afgehandeld. Alle uit

gaande stukken voorzagen zij van hun handtekening. De secretaris hield een 

register bij, waarin alle zaken, die bij de gezondheidscommissie in behandeling 

kwamen, werden bijgehouden, en verder een register van alle zaken, die op de 

volksgezondheid betrekking hadden 1 8 9. Wanneer zijn andere werkzaamheden 

dit toelieten, was de secretaris iedere werkdag voor het publiek te spreken. De 

secretaris had onder andere de zorg voor het archief en de bibliotheek. Tijd

schriften en nieuwe boeken zond hij rond onder de leden. Zijn werkzaamheden 

op dit gebied werden elk jaar gecontroleerd door twee leden van de commissie, 

die in de eerste vergadering van het jaar benoemd werden en in de daaropvol

gende vergadering verslag uitbrachten. 

Het is wel duidelijk, dat aan deze functie heel wat werkzaamheden waren 

verbonden. De Commissaris der Koningin had aan het gemeentebestuur dan 

ook een jaarsalaris voorgesteld van ƒ 1000,—, aangezien anders geen bekwame 

personen voor deze belangrijke functie gevonden zouden kunnen worden1*0. 

Het mocht ook geen al te jonge figuur zijn, omdat zo iemand niet geschikt ge

acht werd om zich te bemoeien met gewichtige, deels geheime gezondheids-

kwesties191. Het gemeentebestuur van Tilburg echter, dat het bedrag boven 

ƒ 400,— moest betalen, vroeg ƒ 200,— van het salaris af te doen 1 9 2, zodat het 

werd vastgesteld op ƒ 800,— per jaar1 9 3. Wel was dat in die tijd een mooi sa

laris voor een nevenbetrekking. De heer E.J.C.E. Slotenmaker was immers te

vens inspecteur van de directe belastingen, invoerrechten en accijnzen te Til

burg1 9 4. Al spoedig bleek echter, dat deze twee functies niet verenigbaar wa

ren en een te grote last opleverden. Een half jaar na zijn benoeming nam Slo

tenmaker reeds ontslag195. In januari 1904 werd mr. J.L.F.M. Geelen be

noemd tot secretaris196. Tot zijn dood in oktober 1908 heeft mr. J.L.F.M. 

1 8 9 Deze registers zijn verloren gegaan. 
«o Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
19ί Handelingen van de Tweede Kamer der Staten Generaal, zittingsperiode 
1900-1901, blz. 1201. 
, e s Ingekomen stukken Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant, 
A 1902, Provinciale Griffie, 's-Hertogenbosch. 
t n Besluit van de Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant, 12 
november 1902. 
1 M Om deze functies samen te mogen uitoefenen was toestemming van de Kroon 
nodig. Deze werd verleend bij Koninklijk Besluit 4 juni 1903. 
1 , 5 Besluit van de Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant, 21 
november 1903. 
1 M Besluit van de Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant, 23 ja
nuari 1904. 
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Geelen, die tevens advocaat en procureur was, deze functie vervuld197. Toen 
werd het lid van de gezondheidscommissie, de apotheker J.I. Keyzer, tevens se
cretaris198. De leden waren in tegenstelling tot de secretaris onbezoldigd. Men 
heeft wel eens geprobeerd presentiegelden te krijgen, doch hiervoor kon alleen 
een wettelijke regeling worden getroffen, als alle betrokken gemeenten ermee 
instemden, hetgeen natuurlijk niet het geval was. Wel kregen de leden reis- en 
verblijfkosten vergoed en ook de kosten voor speciale onderzoekingen werden 
betaald1»». 

Uit de leden werden twee subcommissies gevormd, een voor de voedings
middelen, waarvan de arts dr. L.J.M. Eygenraam en de apotheker J.I. Keyzer 
lid waren en die in 1907 werd uitgebreid met de arts J.F.J. Bloemen en de han
delaar J.F.X.C.A. Jansen, terwijl de arts J.G.M. Weijers dr. L.J.M. Eygenraam 
na diens overlijden verving, en vervolgens een subcommissie voor woningon-
derzoek bestaande uit de architect A.J. Blomjous en de industrieel E.J.M.C. 
Janssens de Horion. Deze subcommissie werd in 1907 uitgebreid met de in
dustrieel F.N. Mannaerts200. De mogelijkheid bestond voor speciale gevallen tij
delijke subcommissies in te stellen. Deze subcommissies konden zo nodig on
derzoekingen laten verrichten door deskundigen en deze met raadgevende stem 
op haar vergaderingen uitnodigen. Als deskundige voor het scheikundig onder
zoek traden op de apotheker J.I. Keyzer, die zelf lid was van de commissie, en 
W. Jansen, leraar aan de Rijks H.B.S. te Tilburg, die geen lid was van de ge
zondheidscommissie. Verder werden als deskundigen geraadpleegd bacteriolo-
gen, zuivelconsulenten, architecten en anderen201. 

Wat waren zoal de werkzaamheden van de gezondheidscommissie? Behalve 
de vele bemoeiingen met de volkshuisvesting hield zij zich bezig met de heer
sende ziekten. Wel hebben er zich geen epidemieën meer voorgedaan zoals en
kele decennia eerder, maar toch naderde in de zomer van 1909 weer de chole
ra. In Rotterdam, van waaruit de ziekte zich verspreidde, waren tegen het ein
de van augustus reeds acht doden gevallen. Elf cholerapatiënten werden ver
pleegd, terwijl men drie verdachte gevallen had en 90 personen waren geïso
leerd, die met besmette patiënten in aanraking waren geweest202. Spanje sloot 
zijn havens voor schepen uit Nederland203 en ook de Zweedse regering ver
klaarde Rotterdam tot besmet gebied204. Ook in Amsterdam, Utrecht, Middel
burg, Diessen en Hillegom waren gevallen van cholera geconstateerd205. De 

1.7 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 23 oktober 1908. 
198 Besluit van de Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant, 10 
november 1908. 
Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1908 I G 91. 
1.8 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 24 juni 1904. 
"o» Jaarverslagen Gezondheidscommissie Tilburg 1905 en 1907, hoofdstuk I. 
801 Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1905, hoofdstuk I. 
202 Archief Gezondheidscommissie Tilburg, ingekomen stukken 1909. 
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 30 augustus 1909. 
203 Nieuwe Rotterdamsche Courant, 31 augustus 1909. 
204 Nieuwe Rotterdamsche Courant, 2 september 1909. 
205 Nieuwe Tilburgsche Courant, 2 september 1909. 
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Tilburgse gezondheidscommissie was bijzonder actief. Op de politieposten liet 
zij gesteriliseerde flesjes plaatsen, waarin van personen, die aangetast meenden 
te zijn, de faeces naar het Centraal Laboratorium te Utrecht werden opge
stuurd voor onderzoek. Kermismcnsen uit Rotterdam, die een standplaats op 
de Tilburgse kermis hadden, zouden aan een onderzoek worden onderworpen. 
Besmettingshaarden als mestvaalten, zo luidde de opdracht der gezondheids
commissie, moesten worden opgeruimd200. In een gezamenlijke vergadering 
van de gezondheidscommissie en Burgemeester en Wethouders207 werd beslo
ten om door middel van advertenties het publiek te waarschuwen en de nodige 
aanwijzingen te geven, hoe het moest handelen208. De wenken, die de gezond
heidscommissie het publiek gaf, bestonden uit het treffen van de volgende gro
tendeels algemeen bekende maatregelen. Water en melk moesten gekookt wor
den. Levensmiddelen, waarvan men het vermoeden had, dat ze bedorven kon
den zijn, moesten worden vernietigd. Verder diende men vooral op de groenten 
en het fruit te letten, die vaak uit Rotterdam werden aangevoerd. Het gebruik 
van alcoholische dranken en de overmatige consumptie van voedsel moesten 
worden vermeden om geen darmstoornissen te veroorzaken. In wijken, die nog 
niet op het waterleidingnet waren aangesloten, zouden sproeiwagens voor het 
nodige drinkwater zorgen, omdat men vreesde, dat het bron- en putwater even
tueel besmet kon zijn. 

Mocht iemand ondanks alle voorzorgen toch door de ziekte worden aange
tast, dan moest de patiënt aanstonds in het St.Rochusgasthuis worden opgeno
men, waar alles in gereedheid was gebracht. Kwam een huis door de afwezig
heid van de patiënt leeg te staan, dan zou de politie een bewaking instellen. De 
gemeente had een oud rijtuig gehuurd voor het vervoer van besmettelijke zie
ken naar het gasthuis. De ontsmettingsoven aldaar was door de commissiele
den en de hoofdinspecteur van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid ge
controleerd en in orde bevonden. Ook de geestelijken ontvingen van de hoofd
inspecteur een schrijven, waarin zij werden aangeraden het contact met patiën
ten zoveel mogelijk te vermijden. Was dit toch noodzakelijk, dan moesten zij 
ter ontsmetting een mondspoeling gebruiken met crcoline of drie procent 
chloorzure potas. Alle voorwerpen, die bij de bediening gebruikt waren, moes
ten onverwijld vernietigd worden209. De behandelende artsen moesten bij ont
dekking van een verdacht geval aanstonds de gezondheidscommissie waarschu
wen en persoonlijk toezien op de ontsmetting. Faecalicn en braaksel moesten 
drie uur in kalkmelk staan, voordat zij in een afvalput gestort mochten worden. 
Door al deze voorzorgen kreeg de ziekte weinig kans in Tilburg om zich heen 
te grijpen. Wel kwam 25 september in de Telegraafstraat bij de familie van 

«»· Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1909, hoofdstuk VII. 
s»' Notulen gezamenlijke vergadering Gezondheidscommissie en Burgemeester en 
Wethouders van Tilburg, 1 september 1909. 
208 Nieuwe Tilburgsche Courant (advertentie), 2 september 1909. 
гт Rondschrijven van de hoofdinspecteur van het Staatstoezicht op de Volksge
zondheid in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg aan de heren geestelijken, au
gustus 1909, G.A.T. 
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Heugten een geval van cholera voor, dat door de arts dr. J. Hensen werd ont
dekt210. Hierbij bleef het echter. 

Een andere ziekte, waar de gezondheidscommissie mee te maken kreeg, was 
de tuberculose. Deze kwaal maakte heel wat meer slachtoffers dan de cholera 
en daarom is het vreemd te moeten constateren, dat de commissie op dit ge
bied niet gedaan heeft, wat mogelijk was ter bestrijding van deze ziekte. Initia
tieven van gezondheidscommissies uit de omgeving om samen een sanatorium 
op te richten werden afgedaan met de mededeling, dat dit werk niet op het ter
rein van de gezondheidscommissie lag211. Toen in 1906 de hoofdinspecteur 
een enquête wilde houden om te weten te komen in welke beroepen en standen 
de tuberculose het meest voorkwam, stuurde de commissie de formulieren te
rug met de mededeling, dat het geen doen was naar de verdiensten van de pa
tiënten te informeren212. Ook in de afdeling Tilburg en omstreken van de Ko
ninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst was de 
meerderheid van de leden niet enthousiast over een op te richten afdeling van 
de Noord-Brabantsche Vereeniging tot Bestrijding van de Tuberculose213, die 
31 juli 1909 tot stand kwam door de samenwerking van de Nederlandsche 
Centrale Vereeniging tot Bestrijding van de Tuberculose en de afdelingen van 
het Groene Kruis in Breda, Schijndel, Boxtel en St.Oedenrode214. Toen de 
oprichting van de Tilburgse afdeling van de Noord-Brabantsche Vereeniging 
tot Bestrijding van de Tuberculose toch een feit was, wilden de Tilburgse artsen 
wel meewerken. In het gasthuis werd om de veertien dagen zitting gehouden215. 
Als chemicus trad op dr. J. Hensen en als bacterioloog J.G.M. Weijers218. Per 
patiënt werd voor een consult ƒ 1,50 vergoed. De medici waren echter niet be
reid te werken voor de vereniging Herwonnen Levenskracht, aangezien ze on
der de Rooms Katholieke Werkliedenbond ressorteerde en men niet voor een 

810 Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1909 Ι M 97. 
Notulen vergadering afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederlandsche 
Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 20 oktober 1909. 
In tegenstelling met het dossier gemeentesecretarie, waar van cholera asiatica sprake 
is, wordt in de notulen der Maatschappij van cholera nostras gesproken. 
2 1 1 Archief Gezondheidscommissie Tilburg, ingekomen stukken 1904. 
2 1 2 Archief Gezondheidscommissie Tilburg, ingekomen stukken 1905 en 1906. 
Notulen vergaderingen Gezondheidscommissie Tilburg, 24 november 1905 en 27 
april 1906. 
1 1 2 Notulen vergadering afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederland
sche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, maart 1911. (juiste datum niet 
bekend). 
2 1 4 A.A.M.P. Kooien. Gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid van het vijfentwin
tigjarig bestaan der Noord-Brabantsche Vereeniging tot Bestrijding van de Tubercu
lose. Vught 1934, blz. 10. 
2 1 5 Notulen vergadering afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederland
sche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 6 september 1911. 
2 1 β Notulen vergaderingen afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Neder
landsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 29 november 1911 en 3 juni 
1914. 
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werkliedenvereniging wilde werken. Men verwees dan ook naar het consultatie
bureau217. 

De hygiëne op de scholen behoorde eveneens tot het werkterrein van de ge
zondheidscommissie. Behalve op het schoonhouden van de lokalen en leermid
delen letten de commissieleden ook op het voorkomen van pediculosis. De 
aanwezigheid van pediculi was een algemeen verschijnsel in die tijd. Vooral de 
kinderen uit de lagere milieu's der bevolking hadden er veel last van. Men be
schouwde het in die kringen soms als een bewijs van gezondheid218. Vooral in 
Tilburg kwam veel hoofdzeer voor, zozeer zelfs, dat er in het verslag van de 
provincie Noord-Brabant over 1905 opmerkingen over werden gemaakt219. In 
de gezondheidscommissie wees de arts J.F.J. Bloemen erop, dat vooral ook bij 
de werkende stand in Tilburg de huidreiniging veel te wensen overliet en dat 
de commissie zich op maatregelen moest bezinnen220. In 1918 ontdekte de ar
beidsinspectie, dat in een Tilburgse vlasspinnerij 80 procent van het vrouwelijk 
personeel pediculosis had. De oorzaak lag meestal thuis, waar het erg vuil was. 
De arbeidsinspectie vroeg zowel het gemeentebestuur als de gezondheidscom
missie maatregelen te nemen. Als een algemene maatregel werd de aanstelling 
van schoolartsen aanbevolen, een idee, waarmee de gezondheidscommissie het 
geheel eens was221. Reeds in 1909 had de hoofdinspecteur van het Staatstoe
zicht op de Volksgezondheid aangedrongen op de aanstelling van schoolartsen, 
omdat meestal het onderwijzend personeel bijzonder weinig van hygiëne wist. 
De schoolarts zou dan alle kinderen kunnen onderzoeken op hun algemene ge
zondheid, tenzij er natuurlijk bezwaar van de ouders bestond. Wanneer nodig, 
kon een nader onderzoek volgen. Bovendien kon de schoolarts waargenomen 
wantoestanden in een school aan de gezondheidscommissie doorgeven. De Til
burgse gezondheidscommissie zond het gemeentebestuur een zelfde aanbeve
ling. Besmettelijke ziekten zoals bijvoorbeeld huid- en haaraandoeningen zou
den dan voor een deel kunnen worden voorkomen, bepaalde lichaamsgebreken 
zouden tijdig worden ontdekt en misschien verholpen, terwijl ook adviezen op 
het gebied van hygiëne gegeven konden worden222. Het gemeentebestuur zond 
enkele jaren daarna de verschillende schoolbesturen een schrijven, waarin me
dedeling werd gedaan over de te verwachten aanstelling van schoolartsen. Zij 
zouden de kinderen eens per jaar onderzoeken en, wanneer behandeling nodig 
mocht zijn, zouden zij het schoolhoofd hiervan op de hoogte stellen, die dan 
direct de ouders moest waarschuwen. Vervolgens zou een onderzoek ingesteld 
worden naar de hygiëne op school en bij niet opvolgen van de adviezen op dit 

117 Notulen vergadering afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederland-
sche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 11 augustus 1915. 
" e De Tijd, 28 januari 1907. 
" · Jaarverslag van de provincie Noord-Brabant 1905, hoofdstuk XII. 
220 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 31 oktober 1913. 
221 Dossier gemeentesecretarie Tilburg,1918 I 311. 
Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 28 juni 1918. 
Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1918, hoofdstuk VI. 
222 Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1909 Ι M 75. 
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gebied zou de betrokken arts een bericht sturen aan het gemeentebestuur bij 
openbare scholen of aan het schoolbestuur, wanneer het bijzondere scholen be
trof223. De verschillende schoolbesturen hadden geen enkel bezwaar tegen de
ze maatregelen, maar vreemd genoeg werden er door het gemeentebestuur 
geen schoolartsen aangesteld, zodat de gezondheidscommissie terecht het ge
meentebestuur op zijn falen in deze zaak kon wijzen224. 

Dr. L.J.M. Eygenraam wilde de maatregel doorvoeren kinderen met pedicu
losis van school te sturen225. Hij kon echter zijn voorstel in de gezondheids
commissie niet doorzetten, maar wel werd aan de ouders opdracht ge
geven de pediculi met petroleum te verdelgen. Andere vormen van hoofdzeer 
zoals favus kwamen niet zoveel voor, dat het verontrustend werd, en incidente
le maatregelen waren meestal voldoende. Dit in tegenstelling met bijvoorbeeld 
Zaandam, waar in december 1904 67 gevallen van favus werden geconstateerd, 
hetgeen nogal wat beroering in het land verwekte228. In Tilburg werd er niet 
toe overgegaan gezien ook het sociale standpunt van de gezondheidscommissie 
om kinderen, die zelf aan dit soort kwalen leden of wier huisgenoten door deze 
aandoeningen waren aangetast, de toegang tot de school te ontzeggen, of
schoon de vereniging van schoolartsen hier wel op aandrong. Wel werden zij 
bij besmettelijke ziekten zoals cholera, variola major, typhus abdominalis en 
typhus exanthematicus, morbilli, scarlatina, kinkhoest en difterie van school 
gestuurd, maar niet bij rubella, parotitis epidemica, erysipelas, impetigo conta
giosa, favus, trichofytie, scabies, eczema pustulosum, molluscum contagiosum, 
pediculosis, trachoom, Ozaena, luetische- en tuberculeuze aandoeningen en 
ziekten met afscheiding in de conjimctivaalzak, waarbij de vereniging van 
schoolartsen ook verwijdering van school wenste227. 

Ook de hygiëne in de tram ontsnapte niet aan de aandacht der gezondheids
commissie. Een tip van de gezondheidscommissie in Oisterwijk bracht de Til-
burgse commissie op het spoor van bijzonder onhygiënische toestanden228. 
Verscheidene dagen werden op verschillende tijden de tramwagens op de lijnen 
Tilburg-Esbeek en Tilburg-Waalwijk aan een onderzoek onderworpen229. 
Daarbij bleek, dat vooral de tweede klas compartimenten er smerig uitzagen. 
Op de vloer lag tabaksafval, straatvuil en spuug. Op de wanden en de banken 
waren randen oud vuil samengepakt. Het hout van banken, wanden en pla
fonds was gedeeltelijk vergaan. De gordijnen waren verschoten en bijzonder 
onfris. Kortom alles was onvoldoende te noemen2»0. Op verzoek van de com-

223 Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1912 I 42. 
221 Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1918 I 311. 
Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 28 juni 1918. 
225 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 27 mei 1910. 
229 Nieuwe Tilburgsche Courant, 22 december 1904. 
227 Archief Gezondheidscommissie Tilburg, ingekomen stukken 1912. 
228 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 26 februari 1909. 
228 20 maart 1909 12.15 uur, 26 maart 1909 15.30 uur, 7 april 1909 9.00 uur en 11 
april 1909 11.15 uur. 
aso Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 7 mei 1909. 
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missie werden door de directie van de Hollandsche Buurtspoorwegen aan
stonds de nodige verbeteringen aangebracht. De wagens werden voortaan gere
geld gereinigd en voorzien van bordjes „verboden te spuwen"231. De verbete
ring was slechts van korte duur, want in 1916 was de tram naar Waalwijk weer 
vreselijk vies. De gezondheidscommissie wendde zich dan ook weer voor ver
beteringen tot de directie van de Hollandsche Buurtspoorwegen. Bovendien 
werd de inspecteur, belast met het toezicht op de Buurtspoorwegen, op deze 
ongewenste toestand gewezen232. 

In het vorige hoofdstuk zagen wij reeds, dat het eten van ondeugdelijk vlees 
tot bijzonder nare gevolgen kon leiden. Nog tot in de tweede helft van de vori
ge eeuw bestond er in Tilburg bijna geen keuring van levensmiddelen. Alleen 
op de verkoop van vlees en vis werd enig toezicht uitgeoefend. Tot 1 juli 1874 
was de controle op deze artikelen in handen van de politie, die in het keuren 
van vlees en vis zeker niet al te deskundig zal zijn geweest233. Vanaf 1 juli 
1874 kwam de leiding van deze controle in handen van de rijksveearts P.A. 
van den Munckhof, die hiervoor een toelage van ƒ 300,— per jaar ontving234, 
waarvoor het provinciaal bestuur aan de gemeente een subsidie gaf van even
eens ƒ 300,—235. In 1877 werd dit bedrag verhoogd tot ƒ 400,—236 en drie 
jaar daarna tot ƒ 600,—237. De keuring bleef echter beperkt tot het nemen 
van steekproeven. De boeren en slagers slachtten immers thuis en meestal on
geveer op dezelfde tijd. Bovendien werd veel vlees uit de omliggende plaatsen 
aangevoerd, dat ook gekeurd moest worden, terwijl tevens op de markt toe
zicht moest worden gehouden. Een doeltreffende keuring op vlees en vis be
stond dus niet, terwijl op andere levensmiddelen in het geheel geen keuring 
plaatsvond. Men mag aannemen, dat de situatie ongeveer dezelfde was als in 
de meeste andere Nederlandse gemeenten. Ook in Enschede en Eindhoven had 
geen keuring plaats238. In Groningen bestond wel toezicht op de levensmidde
len, doch slechts in geringe mate23·. 

Wel greep ook in Tilburg de plaatselijke overheid een enkele keer in. In 
1869 was in Waalwijk een stoomboot gezonken met aan boord goederen voor 
Tilburg240. Op het schip was echter ook een zending vergif aanwezig. De bur-

ì J1 Archief Gezondheidscommissie Tilburg, ingekomen stukken 1909. 
at Notulen vergaderingen Gezondheidscommissie Tilburg, 28 juli 1916 en 25 au
gustus 1916. 
233 Gemeenteverslagen Tilburg 1865-1874, hoofdstuk VI. 
2M Besluit Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant, 15 juni 1874, G 
65. 
Notulen vergadering Burgemeester en Wethouders, 10 juni 1874. 
235 Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
23e Gemeenteverslag Tilburg 1877, hoofdstuk VI. 
237 Gemeenteverslag Tilburg 1880, hoofdstuk VI. 
238 Gemeenteverslagen Enschede en Lonneker 1870, hoofdstuk VI. 
Gemeenteverslagen Eindhoven, Tongelre, Stratum, Woensel en Gestel 1870-1875, 
hoofdstuk VI. 
23» Gemeenteverslag Groningen 1875, hoofdstuk VI. 
240 Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 

199 



gemeester van Waalwijk waarschuwde zijn Tilburgse collega, dat de voor Til
burg bestemde chocolade, suiker, sinaasappelen, pruimen en krenten wel ver
giftigd konden zijn, aangezien in de omgeving van het gezonken schip grote 
aantallen dode vissen op het water dreven. In Tilburg werden toen de nodige 
maatregelen genomen, zodat de uit het water opgehaalde goederen niet meei 
verkocht konden worden. Ook van de inspecteur van het Geneeskundig Staats
toezicht kwamen bij de burgemeester soms waarschuwingen binnen om be
paalde goederen uit de handel te nemen. In juli 1873 gaf de inspecteur een be
richt uit Bremen door, dat in partijen Amerikaans spek trichinen voorkwamen 
en dat men dus hiervoor op zijn hoede moest zijn241. Negen maanden later 
wees de inspecteur op het feit, dat winkeliers in Tilburg santonine bevattende 
chocolaatjes en koekjes verkochten242. Hij deed aan de burgemeester het ver
zoek hieraan een einde te maken, omdat deze verkoop krachtens een ministe
riële beschikking was verboden243. De Hoge Raad had dit verbod in 1874 be
vestigd244. Een gerechtelijke vervolging zou anders niet kunnen uitblijven. Zo 
nam de overheid een enkele keer maatregelen, maar veel stelde dit toch niet 
voor. 

De oprichting van de gezondheidscommissie bracht enige verbetering in de 
gebrekkige keuring, maar toch niet zo, dat men van een geregeld en doeltref
fend toezicht zou kunnen spreken. Dit kwam pas na de instelling van de Ge
meentelijke Keuringsdienst in 1913. Toch heeft de gezondheidscommissie bij
zonder nuttig werk verricht. Samen met de veearts en de politie organiseerde 
zij een zo doeltreffend mogelijke controle. Spoedig kregen zij bovendien hulp 
van een keurmeester, die door het gemeentebestuur werd aangesteld245. Ook 
in de andere gemeenten van de provincie werd het toezicht verscherpt. Wan
neer ergens ziekten onder het vee werden geconstateerd, werd dit aanstonds 
doorgegeven aan de hoofdinspecteur van het Staatstoezicht op de Volksge
zondheid, die op zijn beurt de gezondheidscommissies waarschuwde. Zo kwam 
het zelden meer voor, dat zieke varkens en runderen werden geslacht en ver
kocht. Toch glipten wel eens enkele boeren door de mazen der wet zoals in de 
zomer van 1907. Men wist toen vanuit Oosterhout een aantal vlekzieke varkens 
Tilburg binnen te smokkelen. Verscheidene mensen werden door diarree aan
getast, maar door ingrijpen van de gezondheidscommissie en de politie kon er
ger worden voorkomen249. Hinderlijk bij de bestrijding van deze overtredingen 
was het feit, dat men bij overtreding van deze voorschriften slechts lichte straf
fen kon opleggen, aangezien het plaatselijke verordeningen betrof. De overtre
ders betaalden graag hun boeten, omdat de winst toch groot genoeg was. De 

141 Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
2« Jaarverslag van de provincie Noord-Brabant 1874, hoofdstuk IV. 
245 Ministeriële beschikking 15 juli 1873, Bijvoegsel tot het Staatsblad 1873 183. 
244 Arrest van de Hoge Raad, 9 februari 1874. 
Weekblad van het Regt 3701. 
245 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 11 april 1906. 
Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1906, hoofdstuk X. 
24β Jaarverslag van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid 1907, blz. 722. 
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enige oplossing om dergelijke practijken te voorkomen was de oprichting van 
een slachthuis. In deze zin had de gezondheidscommissie het gemeentebestuur 
dan ook geadviseerd247. Ook hadden reeds verscheidene personen onder wie 
A.L. Festen uit Heeswijk en J. Godfernaux uit Parijs toestemming gevraagd 
een slachthuis te mogen oprichten248. Deze verzoeken werden echter steeds 
terzijde gelegd. Eerst in 1924 werd een gemeentelijk slachthuis geopend249. 

Ook het vlees uit fabrieken afkomstig voldeed niet steeds aan de eisen. In 
1910 vond men in een winkel te Tilburg een spier rookvlees afkomstig van de 
fabriek Excelsior te Nieuwendam vol bacteriën uit de groep der salmonel-
lae250 en enkele maanden later bleek de worst uit deze fabriek een zwaar ver
gif te bevatten. De urine van de patiënten, die deze worst hadden gegeten, was 
zwart gekleurd251. Alle patiënten herstelden, zij het zeer langzaam. Negen 
jaar eerder in 1901 was in Besoyen op grote schaal vergiftiging door slechte 
worst afkomstig uit een fabriek uit Twello voorgekomen. Men ontdekte de 
oorzaak pas, nadat een man was overleden aan botulisme252. In 1905 ontdekte 
de gezondheidscommissie te Loenen, dat veel bedorven vlees naar worstfabrie-
ken in de omgeving van Amsterdam werd vervoerd. Afgekeurd vlees, dat met 
petroleum was overgoten, bleek daar nog bruikbaar. Zelfs dieren, die begraven 
waren en sporen van ontbinding vertoonden, werden met zogenaamde kunst
middelen weer geschikt gemaakt voor de consumptie263. In 1912 werd een 
aantal personen in Tilburg, 's-Hertogenbosch en Eindhoven aangetast door Pa
ratyphus. Ook hier lag de oorzaak in een spier rookvlees, die verzadigd was 
van salmonellaebacteriën254. Dit was eveneens het geval in 1913 met worst uit 
een fabriek te Amersfoort, waardoor in Tilburg vele mensen ziek werden255. 

Het eten van vis en schelpdieren was evenmin zonder gevaar. Door de afwa
tering van fabrieken en het lozen van rioleringen in de Zeeuwse stromen waren 
dikwijls de oesters en mosselen niet meer geschikt voor de consumptie256. De 
hoofdinspecteur van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid wees de ge
zondheidscommissies zowel in 1905 als in 1906 op dit feit. De Keuringsdienst 
van de Zeeuwse Visserij gaf voor de goede partijen certificaten van deugdelijk
heid af. Toen in 1906 de apotheker J.I. Keyzer als lid der gezondheidscommis-

247 Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1906, hoofdstuk X. 
248 Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
249 J.R.E.M. van den Berg. Het vijfentwintigjarig bestaan van de gemeentelijke 
slachtplaats te Tilburg. Tilburg 1949. 
250 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 18 februari 1910. 
Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1910, hoofdstuk X. 
151 Notulen vergaderingen Gezondheidscommissie Tilburg, 25 november 1910 en 3 
december 1910. 
Archief Gezondheidscommissie Tilburg, ingekomen stukken 1910. 
252 Jaarverslag van de bevindingen en handelingen van het Geneeskundig Staatstoe
zicht 1901, blz. 205. 
2M Jaarverslag van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid 1905, blz. 272. 
254 Jaarverslag van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid 1912, blz. 205. 
255 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 28 november 1913. 
ase Jaarverslag van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid 1 augustus-31 decem
ber 1902, blz. 71. 
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sie een onderzoek instelde bij de Tilburgse vishandelaren, bleek niemand van 
deze winkeliers in het bezit te zijn van de bedoelde certificaten. Men had onge
keurde, goedkope partijen aangekocht. Hierdoor waren ook in Tilburg reeds 
verscheidene vergiftigingsgevallen voorgekomen257. Strenge maatregelen 
maakten aan dit misbruik een einde. Toen in 1917 naar aanleiding van klach
ten elders in het land over het pellen en koken van garnalen en mosselen een 
onderzoek bij de vishandelaren werd ingesteld, bleek in Tilburg alles in orde te 
zijn258. 

Niet alleen bij de verkoop van vlees en vis kwam bedrog voor, maar ook bij 
allerlei andere artikelen trof men wantoestanden aan, zodat controle nodig 
was. In april 1905 verzocht de hoofdinspecteur om het meel aan een onder
zoek te onderwerpen. Het moest gekeurd worden op kleur, reuk, vochtigheid 
en minerale vervalsingen. Bij het onderzoek door de gezondheidscommissie dat 
jaar kwam geen bedrog aan het licht259. Toen de commissie het onderzoek 
een jaar later nog eens herhaalde, bleken er van de 68 monsters 36 vervalst260. 
In 1914 deden geruchten de ronde in Tilburg, dat er salpeterigzuurhoudend 
meel werd gebruikt2'1. Toen de commissie Burgemeester en Wethouders 
vroeg om monsters over de gehele stad te laten nemen, werd door het gemeen
tebestuur bezwaar gemaakt. De commissie moest zelf maar monsters nemen. 
Enkele jaren later echter werd door bemoeiing van de hoofdinspecteur een be
vredigende oplossing voor deze kwestie gevonden262. Wat betreft echter het 
voorkomen van salpeterigzuurhoudend meel kwam de gezondheidscommissie 
niet tot een duidelijke conclusie. Ook de suiker werd in 1906 op bijmengsels 
gecontroleerd, doch hier werden geen overtredingen vastgesteld263. 

Heel anders stond het met de peekoffie. Een schrijven van de Nederlandsche 
Bond van Cichorei- en Peekof f ief abri kanten wees de commissie erop, dat er 
peekoffie in de handel was met een 40 tot 50 procent as- en zandgehalte, ter
wijl bij goede kwaliteit het zandgehalte slechts drie procent en het asgehalte 
tien procent mocht zijn2*4. De gezondheidscommissie meende echter niet te 
moeten ingaan op deze zaak, aangezien peekoffie evenmin gezond was als 
zand265. De commissie stelde in 1909 wel een degelijk onderzoek in naar 
snoepjes, die verkocht werden in metalen doosjes, waarop te lezen stond „Vic-
trix Holland, het beste poetscrème ter wereld voor alle metalen". De inhoud 
bestond uit zeventien zuurtjes in de kleuren geel, rood, groen en paars. In Rot-

257 Notulen vergaderingen Gezondheidscommissie Tilburg, 29 december 1905, 30 
maart 1906 en 9 november 1906. 
258 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 9 maart 1917. 
259 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 23 april 1905. 
гао Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 22 juni 1906. 
21,1 Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1914, hoofdstuk X. 
2 6 2 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 24 maart 1916. 
26:1 Archief Gezondheidscommissie Tilburg, ingekomen stukken 1906. 
Notulen vergaderingen Gezondheidscommissie Tilburg, 30 maart 1906 en 25 mei 
1906. 
2β4 Archief Gezondheidscommissie Tilburg, ingekomen stukken 1907. 
aes Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 12 maart 1907. 

202 



terdam was gebleken, dat in deze snoepjes arsenicumverbindingen voorkwa
men, doch in Tilburg was dat niet zo. Ook vond men geen lood, kwik, koper en 
zink in de zuurtjes, maar wel kwamen er zwavelzure zouten in voor. De be
standdelen waren ingedikte glucosestroop gekleurd met anelinekleurstof en ver
der een weinig aroma. De anelinekleurstot was er de oorzaak van, dat sommige 
personen klachten hadden over rood gekleurde urine. Men besloot dergelijke 
rommel van snoepgoed maar direct te verbieden266. Hel was overigens niet de 
eerste keer, dat zoiets voorkwam. In 1887 had men te Roosendaal een hoeveel
heid suikergoed in beslag genomen, waarin arsenicumsporen aanwezig waren267. 
Arsenicum bevatten ook jonge opgezette eendjes, die in de handel werden ge
bracht als speelgoed of decoratie. De huid van deze eendjes was om bederf te 
voorkomen met arsenicum behandeld, zodat zij voor de gezondheid zeer ge
vaarlijk waren. In Tilburg konden echter deze eendjes niet worden opge
spoord268. In 1916 werden op verzoek van de hoofdinspecteur monsters glyce
rine en wonderolie genomen om ze in het Centraal Laboratorium te Utrecht te 
laten onderzoeken op het eventueel voorkomen van arsenicum. Er kwamen geen 
alarmerende waarschuwingen uit Utrecht binnen, zodat aangenomen mag wor
den, dat het onderzoek geen arsenicum aan het licht bracht266. 

Voor alcohol was de commissie eveneens op haar hoede. Eind 1909 waar
schuwde de hoofdinspecteur, dat in verband met de accijnsverhoging meer ge
vallen van alcoholvergiftiging zouden voorkomen. In maart 1910 eiste de 
hoofdinspecteur onmiddellijk een onderzoek. De gezondheidscommissie ver
zocht Burgemeester en Wethouders om een monsternemer aan te stellen. Het 
gemeentebestuur droeg deze taak op aan twee politieagenten270. Het bleek, 
dat er inderdaad gezuiverde methylalcohol in gedistilleerde dranken voor
kwam. Bij een proef in september van dat jaar bleken in 14 van de 23 monsters 
jenever hoeveelheden methylalcohol te zijn bijgemengd. Enige personen waren 
door het gebruik hiervan blind geworden271. 

Even ernstig als deze vervalsing was die van raapolie. In 1909 en 1910 wer
den enige mensen ziek na het eten van pannekoeken. Men onderzocht het 
meel, waarvan zij bereid waren, doch men kon hierin niets bijzonders ontdek
ken. Enige tijd later kreeg men te horen, dat ook in Assen dergelijke gevallen 
waren voorgekomen. Men kreeg toen het vermoeden, dat de gebruikte olie wel 
eens de oorzaak kon zijn. Bij het onderzoek bleek, dat zowel in Tilburg als in 
Assen raapolie was gebruikt, die vermengd was met minerale oliën, hetgeen de 

266 Archief Gezondheidscommissie Tilburg, ingekomen stukken 1909. 
Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 29 april 1910. 
г« Jaarverslag van de bevindingen en handelingen van het Geneeskundig Staatstoe
zicht 1887, blz. 349. 
2 8 9 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 24 april 1914. 
Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1914, hoofdstuk XII. 
2 6 9 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 15 december 1916. 
Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1916, hoofdstuk XII. 
2 7 0 Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1910 M 132. 
2 7 1 Archief Gezondheidscommissie Tilburg, ingekomen stukken 1909 en 1910. 
Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 30 september 1910. 
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verlammingsverschijnselen bij de patiënten verklaarde272. Ook boter, margari
ne en reuzel werden herhaaldelijk aan een onderzoek door de commissie on
derworpen, omdat hierin nogal eens zeepvetten en sesamolie werden ver
werkt273. In 1913 werd op verzoek van de hoofdinspecteur erop gelet, dat er 
geen ijs uit de openbare wateren werd gekapt en in de handel werd ge
bracht274. Voorts vroeg de gezondheidscommissie aan het gemeentebestuur 
maatregelen te nemen om de verkoop van gebruikte confetti te verbieden275. 
Al deze vervalsingen kwamen over het gehele land voor. In 1910 ging de apo
theker J.I. Keyzer als afgevaardigde van de Tilburgse gezondheidscommissie 
naar het congres voor volksgezondheid, dat toen in Leiden werd gehouden met 
als thema de vervalsingen van levensmiddelen. Er was hierover een speciale 
tentoonstelling ingericht, een teken dus dat het een algemeen kwaad betrof27«. 

Hoewel de gezondheidscommissie veel goed werk verrichtte, kwamen er in 
de keuring van voedingsmiddelen te Tilburg toch nog veel hiaten voor. In de 
vergaderingen van de afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Neder-
landsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst werden in verband 
hiermede enige opmerkingen gemaakt277. Het gemeentebestuur kwam dan 
ook in 1909 met het plan zich aan te sluiten bij de Centrale Keuringsdienst ge
vestigd te Rotterdam. De gezondheidscommissie had hiertegen bezwaren van
wege de hoge kosten en omdat men bij verdenkingen liever zelf optrad. Niette
min besloot het gemeentebestuur zich voor een proeftijd van een jaar bij de 
Centrale Keuringsdienst aan te sluiten27«. Bovendien kwam er een verorde
ning op voedingsmiddelen en gebruiksartikelen tot stand27·. Het was verboden 
voedingsmiddelen te verkopen of af te leveren, die ondeugdelijk van samenstel
ling waren of in een ondeugdelijke toestand verkeerden. Hetzelfde verbod gold 
ook voor gebruiksvoorwerpen, die voor de gezondheid schadelijke bestand
delen bevatten. Ook de verkoop en de aflevering van vervalste voedingsmid
delen of levensmiddelen met onjuiste opgave omtrent aard, hoedanigheid of 
hoeveelheid waren verboden. De verkopers van melk moesten gebruik maken 
van leidingwater om hun kannen te reinigen, tenzij aansluiting op het water
leidingnet onmogelijk was. Ambtenaren van de Keuringsdienst moesten direct 
worden toegelaten en hadden vrij toegang tot ruimten, waar voedingsmiddelen 
waren opgeslagen of waar ze vermoed werden. 

ϊ 7 ! Jaarverslag van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid 1909, blz. 529. 
Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1909, hoofdstuk X. 
2 7 3 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 12 december 1910. 
"^ Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1913, hoofdstuk XI. 
2 7 5 Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1911 I 1470. 
2 7 6 Archief Gezondheidscommissie Tilburg, ingekomen stukken 1910. 
2 7 7 Notulen vergadering afdeling Tilburg en omstreken der Koninklijke Nederland-
sche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, juli 1908. (juiste datum on
bekend). 
5 7 8 Dossiers gemeentesecretarie Tilburg, 1909 I M 99 en Ι M 111. 
2 7 9 Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 2 december 1912. 
Besluit Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant, 10 december 1912, G 
106. 
Gemeenteblad Tilburg 1912, nummer 91. 
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In 1913 besloot het gemeentebestuur over te gaan tot de oprichting van een 
Gemeentelijke Keuringsdienst280. Deze begon 10 november 1913 haar werk
zaamheden281. De veearts dr. G.L.J. Gooren uit Nijmegen werd tot directeur 
van deze dienst benoemd882. In advertenties vroeg het gemeentebestuur een ge
bouw te huur, waarin minstens vijf grote lokalen voor de onderbrenging van 
deze dienst moesten zijn283. In 1915 bestond het personeel behalve de directeur 
uit een scheikundig ingenieur, vier gediplomeerde keurmeesters, een monster
nemer en een laboratoriumbediende. De Keuringsdienst was vooreerst werk
zaam bij de vleeskeuring. Zij onderzocht de runderen op de aanwezigheid van 
de Cysticercus inermis, die in het darmkanaal van de mens tot de beruchte 
taenia saginata kon uitgroeien. In 1915 kwam deze blaasworm bij 58 runderen 
voor, meestal in afgestorven toestand, maar toch driemaal levend. In 1916 con
stateerde men 25 gevallen, in 1917 30 gevallen en in 1918 11 gevallen. In 1915 
werden van de 3810 gekeurde runderen er 17 geheel afgekeurd, van de 1808 
kalveren werden er 27 afgekeurd, van de 10.826 varkens 40, van de 142 scha
pen 4, van de 121 geiten ook 4 en van de 108 paarden 31. In bijlage 51 zijn de
ze cijfers voor de jaren 1916-1917-1918 eveneens te vinden. Wel werden dik
wijls bepaalde delen van geslachte dieren afgekeurd. De redenen tot afkeu
ring waren meestal tuberculose, mond- en klauwzeer, vlekziekte en abcessen. 
Miltvuur kwam zelden voor. Zowel in 1916, 1917 als 1918 constateerde men 
hiervan een geval. Een overzicht van de redenen tot afkeuring is eveneens in 
bijlage 51 te vinden. 

De Keuringsdienst bezocht eveneens de winkels van de slagers. Over het al
gemeen liet de zindelijkheid zeer veel te wensen over. Herhaaldelijk werd be
dorven vlees aangetroffen. Een aantal slagers kreeg een proces-verbaal wegens 
het vervoer van ongekeurd vlees en gestorven varkens. In 1916 kregen tien sla
gers proces-verbaal wegens ongeoorloofde practijken met regeringsvarkens. Zo 
werden bijvoorbeeld in 1916 J. de Kort uit de Koestraat en Th. Heidens uit de 
Heuvelstraat respectievelijk twee maanden en veertien dagen uitgesloten van 
de verkoop van regeringsvarkens. In 1918 kreeg slager B.C.J. de Brouwer uit 
de Tuinstraat een proces-verbaal wegens het vervoer van ongekeurd kalfsvlees. 

Ook de toestand in bakkerijen en andere levensmiddelenzaken was zeer on
gunstig. Slordigheid en onzindelijkheid waren schering en inslag. Soms had 
men in de winkels nog slaapsteden. Ook de bezorging gaf aanleiding tot klach
ten. Men bezorgde in open wagens, zodat het vuil op de levensmiddelen viel. 
Broodbezorgers zaten dikwijls op de broden. Bovendien was de kwaliteit en 
kwantiteit van het brood ook niet in orde. Bij microscopisch onderzoek van het 
brood in 1916 kreeg men een fraaie staalkaart te zien van allerlei onkruidza-

290 Handelingen van de gemeenteraad Tilburg, 26 juli 1912. 
Gemeenteblad Tilburg 1912, nummer 78. 
281 Besluit Burgemeester en Wethouders Tilburg, 29 oktober 1913. 
Gemeenteblad Tilburg 1913, nummer 20. 
282 Dossiers gemeentesecretarie Tilburg, 1913 I 68 en I 216. 
285 Archief Publieke Werken Tilburg, 1913 28, Keuringsdienst. 
Dossier gemeentesecretarie Tilburg, 1913 I 216. 
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den. In 1918 bleek bij een controle van het meel, dat hierin krijt, houtzaagsel 
en beenderenmeel voorkwamen. In 1915 waren van de 615 monsters kruide-
niersartikelen er 197 volstrekt onvoldoende. In limonade kwam het conser
veermiddel salicylzuur voor, in azijn vond men azijnaaltjes en schimmels, in 
bouillonblokjes alles behalve vleesextract, terwijl ook de cacaopoeder dikwijls 
vervalst bleek. Bij de ijsbereiding werden bijzonder onhygiënische toestanden 
aangetroffen. In 1916 werden in 32 procent der monsters ijs colibacillen aange
troffen. Vanwege het feit, dat er zoveel minderwaardige voedingsmiddelen in 
de handel kwamen, werd het personeel van de Keuringsdienst in 1918 met drie 
personeelsleden uitgebreid284. 

Belangrijk werk hebben de gezondheidscommissie en later ook de Keurings
dienst verricht op het gebied van de melkcontrôle. In Tilburg bestond tot 1914 
nog geen melkcentrale of coöperatieve zuivelinrichting zoals in verscheidene 
andere plaatsen. In 's-Hertogenbosch en Breda bijvoorbeeld bestonden deze fa
brieken wel. ledere boer had in Tilburg zijn eigen klanten en bracht deze enige 
keren per week de nodige melk. Zo zag men dagelijks een aantal boeren hun 
eigen melk bezorgen. Dit werkte natuurlijk bedrog en onhygiënische toestan
den in de hand. De gezondheidscommissie begon daarom in 1906 met een ge
regelde melkkeuring. Men verzocht het gemeentebestuur een politieagent aan 
te stellen om monsters melk te nemen285. Als zodanig stelden toen Burge
meester en Wethouders agent J.H.A. de Natris aan. Deze politieman ontving 
hiervoor jaarlijks een gratificatie van ƒ 25,—, omdat hij soms ook in zijn vrije 
tijd monsters nam28e. Reeds dadelijk waarschuwde de commissie de melkboe
ren, doch dit had weinig resultaat. Men dreigde toen de namen van hen, die 
slechte melk leverden, in de plaatselijke kranten te publiceren. Maar ook dit 
dreigement bracht geen verbetering. 

Tegen het einde van 1907 nam men 138 proeven op melk, waarvan er 
slechts 30 goed waren. In tien gevallen kwam lood in de melk voor, in 87 ge
vallen vuil en in elf gevallen lood en vuil287. Men weifelde de namen te publi
ceren, vooral omdat een aantal boeren zelf oprecht meende, dat hun melk 
goed was. Men besloot daarom een brochure „Aan de melkboer" uit te geven, 
waarin nuttige wenken voor de behandeling van melk stonden. Verder besloot 
de commissie een wedstrijd uit te schrijven ter verbetering van stallen, omdat 
hier reeds de verontreiniging van de melk begon. In 1908 werd deze wedstrijd 
gehouden met medewerking van de Maatschappij van Landbouw, afdeling Til
burg288. Een deskundige jury bestaande uit een rijkslandbouwingenieur uit 
Wageningen, een leraar van de Rijks Landbouwschool, twee zuivelconsulenten 
en enige andere deskundigen beoordeelde de stallen van de deelnemers. De 
waarderingen liepen uiteen van zeer slecht tot vrij goed. In totaal waren er 

284 Jaarverslagen van de Gemeentelijke Keuringsdienst Tilburg 1915-1918. 
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voor de verscheidene onderdelen zoals vloer, zolder en muren, verlichting, ven
tilatie, gerieflijkheid, melkgereedschappen, de bewaring van melk en de afvoer 
van mest 200 punten te behalen. De beste, C.H. van Roessel, behaalde 163 
punten289. In bijlage 52 is een nauwkeurige puntenopgave te vinden. Iedereen, 
die gemiddeld aan een voldoende kwam, kreeg een diploma, terwijl de twee 
beste een medaille ontvingen. 

Waren de boeren wat hygiëne betreft soms zonder het te weten verkeerd, dat 
was zeker niet het geval met het lage vetgehalte. Weliswaar was het vetgehalte 
bij proeven onmiddellijk na het melken meestal ook niet hoog, aangezien het 
Tilburgse melkvee tot het slechtste van het land behoorde29", maar wanneer 
de melk ten verkoop werd aangeboden, was het vetgehalte nog lager. Sommige 
melkboeren zeiden, dat het vet naar boven kwam, als de melk even gestaan 
had, zodat de eerste klanten betere melk kregen dan de latere klanten. Dit 
smoesje vond echter bij de commissie geen genade. De boeren voegden opzet
telijk een hoeveelheid water aan de melk toe. Wanneer dit water bovendien 
loodhoudend was, werd de melk dit eveneens. Was het loodgehalte bijzonder 
gering, dan kon dit eventueel veroorzaakt zijn door het omspoelen van de kan
nen met water uit loodhoudende pompen of putten. Het feit, dat de klanten 
graag verse melk kregen, werkte, al klinkt het nog zo vreemd, het bederf in de 
hand. Om het te doen voorkomen, dat de melk vers was, verwarmden de boe
ren ze enigszins, waardoor natuurlijk de melk eerder ging bederven291. 

Het diploma, door sommige boeren verkregen, betekende nog geenszins, dat 
zij nu ook goede melk leverden. Integendeel, C.H. van Roessel, die de eerste 
prijs had gewonnen, meende voortaan te kunnen gaan knoeien. De zuivelcon-
sulent stelde voor het diploma in te trekken, maar dat ging niet en men besloot 
andere maatregelen te nemen292. Men riep een vergadering van de melkboe
ren bijeen, waarin werd medegedeeld, dat er bij het onderzoek door de gezond
heidscommissie geen enkel bedrog plaatshad, zoals enkele boeren suggereer
den, en dat zij nog slechts één waarschuwing zouden ontvangen, voordat hun 
namen zouden worden gepubliceerd29'. De Boerenbond zag liever geen publi
catie in de dagbladen en vond dat de commissie beter tot een gerechtelijke ver
volging kon overgaan284. Het geduld van de gezondheidscommissie was echter 
ten einde, vooral toen melkboer Kooien weigerde een monster af te staan295. 
Door middel van advertenties publiceerde de commissie voortaan de namen 
van hen, die slechte melk leverden. Op grond van de gezondheidswet was zij 
hiertoe bevoegd. De redactie van de Gemeentestem gaf op een vraag, die de 
publicatie van namen van leveranciers van ondeugdelijke levensmiddelen be
trof, ten antwoord, dat het onderzoek van levensmiddelen op het terrein der 

289 Tilburgsche Courant, 5 december 1908. 
*"> Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1906, hoofdstuk X. 
2el Tilburgsche Courant, 5 december 1908. 
^2 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 4 juni 1909. 
*»» Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 30 juli 1909. 
294 Archief Gezondheidscommissie Tilburg, ingekomen stukken 1909. 
295 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 17 december 1909. 
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gezondheidscommissies lag en dat bij een eventuele rechtszaak de commissie 
gelijk zou krijgen296. Het middel van de publicatie bleek uitstekend te helpen. 
De boeren, die bang waren hun klanten te verliezen, stelden alles in het werk 
hun melk in een zo goed mogelijke staat te hebben. Op een bijeenkomst van al
len, die bij de melkproductie betrokken waren, zette zuivelconsulent E. Struif 
nog eens alle punten uiteen, die voor een goede behandeling van de melk van 
belang waren. Verscheidene boeren gingen over tot het aanschaffen van een 
koelinstallatie en ook de hygiëne ging sterk vooruit. Het gemiddelde vetgehalte 
werd eveneens beter. In de jaren 1907, 1908 en 1909 bedroeg het gemiddelde 
vetgehalte 2,69 procent, 2,77 procent en 2,88 procent2»7. 

Deze vooruitgang was een van de redenen, waarom de oprichting van een 
zuivelfabriek nog even uitbleef. De hoofdinspecteur van het Staatstoezicht op 
de Volksgezondheid drong er wel sterk op aan, omdat dan eerst een doeltref
fende contrôle mogelijk was, door het pasteuriseren de verspreiding van be
smettelijke ziekten door middel van de melk tot een minimum beperkt werd en 
men tevens een goede babyvoeding kon bereiden298. Ook de gezondheidscom
missie oefende op de boeren druk uit om tot een coöperatieve zuivelinrichting 
te komen, omdat er anders toch een particuliere fabriek zou komen299. In 
1913 begon men met de bouw van een coöperatieve zuivelfabriek. De bouw 
was aangenomen voor ƒ 52.000,—, terwijl men de totale kosten met inbegrip 
van die voor machines op een bedrag van ongeveer ƒ 100.000,— begrootte300. 
In 1914 kwam het bedrijf in werking. Dagelijks werd ongeveer 7500 liter melk 
verwerkt. Alle melk, ook de losse melk, werd voor de verkoop gepasteuriseerd. 
De verkoop van karnemelk voorzag vooral voor zieken en zuigelingen in een 
ware behoefte. De afgeroomde melk ging er echter bij het publiek niet goed 
in301. In 1918 telde de Coöperatieve Tilburgsche Melkinrichting 233 leden, 
3.471.113 liter eigen melk werd verwerkt, terwijl nog eens 3.678.652 liter werd 
aangekocht, zodat totaal 7.149.765 liter melk werd verwerkt302. Dit betekende 
niet, dat nu alle ellende achter de rug was. Vooreerst bleven vele boeren zelf 
nog hun klanten bedienen. De Keuringsdienst, die de melk van de boeren on
derzocht, kwam echter bijna steeds tot de slotsom, dat de melk vuil tot zeer 
vuil was en het vetgehalte veel te laag. De melk van de fabriek was zuiver, 
maar vele melkslijters wisten de resultaten weer ongedaan te maken. Bij vele 
slijters ging het er vuil en onhygiënisch aan toe. In de jaren 1917-1918 kwam 
hierin geen enkele verbetering, zo werd in het jaarverslag van de Gemeentelij
ke Keuringsdienst over 1918 geconstateerd303. 

Reeds in hoofdstuk I was sprake van loodvergiftiging. De oorzaak was gele-

M · De Gemeentestem 3024 (11 september 1909) en 3091 (24 december 1910). 
897 Jaarverslagen Gezondheidscommissie Tilburg 1908 en 1909, hoofdstuk X. 
2,8 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 29 november 1912. 
гт Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 14 februari 1913. 
'oo Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1913, hoofdstuk XII. 
"и Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1914, hoofdstuk XII. 
»o* Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1908, hoofdstuk X. 
»оэ Jaarverslagen van de Gemeentelijke Keuringsdienst Tilburg 1915-1918. 
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gen in het drinkwater, maar ook op andere wijze kon zich loodvergiftiging 
voordoen. In het glazuur van aardewerk werd lood verwerkt, omdat zonder dit 
lood het glazuur niet hield op de onderlaag en te vlug barstte. Alleen bij fijn 
porselein was lood onnodig, maar vooral bij het goedkope aardewerk, dat niet 
op de juiste wijze was gefabriceerd door het te bakken bij te lage temperatuur 
of het bakproces te vroeg af te breken, konden loodverbindingen vrijkomen. 
Op verzoek van de hoofdinspecteur stelde de gezondheidscommissie in 1904 
een onderzoek in304. Zelfs bij de duurdere kwaliteit aardewerk vond de com
missie nog enkele exemplaren, die bijzonder gevaarlijk waren. Nog erger dan 
het aardewerk vond de gezondheidscommissie het geëmailleerd ijzer, dat in 
Tilburg bijzonder veel werd gebruikt. Hier vooral bleek bij gebruik veel lood 
vrij te komen. Loodvergiftiging kwam bijgevolg regelmatig voor. Dr. K.A.F. 
Deelen meldde, dat hem tientallen gevallen al of niet met dodelijke afloop be
kend waren305. De maatregelen, die genomen werden, hadden succes, wanl 
het aantal gevallen van loodvergiftiging nam zienderogen af, ofschoon er nog 
ernstige gevallen bleven voorkomen. Vooral de schilders waren kwetsbaar, om
dat de verfstoffen veel lood bevatten. 

Ook met de samenstelling van het gas hield de gezondheidscommissie zich 
bezig. Op haar aandringen werd in het begin van deze eeuw het gas, dat uit 
75 procent steenkolengas en 25 procent watergas bestond, sterk geparfumeerd, 
aangezien het anders veel te gevaarlijk was. Hoewel de commissie het watergas 
vanwege het hoge CO-gehalte gevaarlijk vond, kwam er aanvankelijk toch geen 
verandering in de samenstelling van het gas309. Later werd het gehalte watergas 
tot een minimum beperkt, maar in de oorlogsjaren werd het percentage water
gas weer opgevoerd. Het gas bevatte toen twaalf tot zestien procent kool-
monoxyde in plaats van acht tot tien procent voor de oorlog307. De verbruikers 
werden op aandringen van de gezondheidscommissie toen gewaarschuwd voor 
de grotere giftigheid, terwijl de gezondheidscommissie in verschillende huizen 
een onderzoek instelde op de mogelijke nadelige gevolgen309. Overigens werden 
de hoeveelheden gas, die de mensen voor verlichting en verwarming mochten 
verbruiken, in de oorlogsjaren aanzienlijk beperkt309. 

Behalve de reeds vermelde werkzaamheden verrichtte de gezondheidscom
missie nog andere taken. Herhaaldelijk bracht zij een bezoek aan het gasthuis 
en onderzocht alle klachten, die over de verzorging aldaar binnenkwamen. 
Door toedoen van de commissie werd de verzorging verbeterd, hetgeen overi
gens, zoals reeds eerder werd vermeld, een tariefsverhoging van f 0,20 per dag 

'M Archief Gezondheidscommissie Tilburg, ingekomen stukken 1904. 
m Archief Gezondheidscommissie Tilburg, ingekomen stukken 1904. 
** Archief Gezondheidscommissie Tilburg, ingekomen stukken 1904. 
Μ7 Jaarverslag Gezondheidscommissie Tilburg 1915, hoofdstuk III. 
^ 8 Notulen vergaderingen Gezondheidscommissie Tilburg, 30 juli 1915 en 27 au
gustus 1915. 
m Notulen vergaderingen Gascommissie Tilburg, 29 november 1916, 27 maart 
1917, 21 juni 1917, 19 juli 1917 en 8 mei 1918. 
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tot gevolg had310. Zij zorgde er eveneens voor, dat de ziekenhuiskamers van 
zonneschermen werden voorzien311. De commissie bezocht ook de verschillen
de kapperszaken om te zien of de nodige hygiëne in acht werd genomen. Zij 
ging de kleding van de kappers na, controleerde of er voldoende schone bad
handdoeken of papieren servetten aanwezig waren en ook werden verstrekt. Zij 
stelde de eis, dat scharen, scheermessen en ander gereedschap in een lysol- of 
formalineoplossing werden ondergedompeld voor zij werden gebruikt. Bij de 
klanten drong zij erop aan eigen artikelen aan te schaffen om gemeenschappe
lijk gebruik zoveel mogelijk te voorkomen. De gezondheidscommissie beijverde 
zich ook voor de drankbestrijding. Tevens controleerde zij, of in de hotels en 
herbergen de nodige maatregelen tegen brand waren genomen. Deze contrôle 
was geenszins overbodig, want in de jaren 1900 tot en met 1908 kwamen er in 
ons land gemiddeld negen hotelbranden per jaar voor. In café's en herbergen 
bedroeg het aantal branden in die jaren gemiddeld ongeveer 43312. 

Tot slot van dit hoofdstuk enkele opmerkingen over de financiën van de ge
zondheidscommissie en de verhouding tegenover het gemeentebestuur. Alle 
uitgaven van de commissie, uitgezonderd een deel van het salaris der secretaris, 
namelijk ƒ 400,—, kwamen ten laste van de gemeentekas. De verhouding ech
ter tussen vele gemeentebesturen en gezondheidscommissies was bepaald niet 
goed313. Er werd veel kritiek uitgeoefend op het doen en laten der commis
sies. De hoofdinspecteur merkte terecht op, dat vele ondeskundige lieden van 
de pers zich meer tot schrijven dan tot onderzoeken voelden aangetrokken314. 
Het geschrijf door critici van twijfelachtige autoriteit werd zonder meer voor 
kennisgeving aangenomen. De gemeentebesturen waren met het verstrekken 
van gegevens aan de gezondheidscommissie niet royaal en daarom vestigden de 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant nog eens de aandacht op de gezond
heidswet, die voorschreef, dat alle gegevens over volkshuisvesting en gezond
heidszorg aan de gezondheidscommissies moesten worden verstrekt315. Hoe 
beter echter de gezondheidscommissies hun plicht vervulden, hoe groter de stil
le tegenwerking werd, die zij ondervonden. Vele gemeentebestuurders zagen 
immers in de toepassing van de gezondheidswet en de woningwet een aantas
ting van de gemeentelijke autonomie. Zij waren geenszins doordrongen van het 
grote belang van de bevordering der volksgezondheid en hun geneigdheid om 
hiervoor gelden uit te geven was bijzonder gering316. 

Hoewel er gemeentebesturen waren, die oprecht probeerden de wetten goed 

310 Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 28 april 1905. 
au Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 30 juni 1911. 
з і г Open brief van de Nederlandsche Bond van Handelsreizigers aan de minister 
van Binnenlandse Zaken. Zwolle, 15 december 1909. (Archief Gezondheidscommis
sie Tilburg, ingekomen stukken 1909). 
3 , 3 De Gemeentestem 2749 (4 juni 1904) en 3092 (31 december 1910). 
3 1 4 Jaarverslag van de provincie Noord-Brabant 1904, hoofdstuk XII. 
3 1 5 Provinciaal Bijblad Noord-Brabant 1905 107 en 1907 131. 
Jaarverslagen van de provincie Noord-Brabant 1914 en 1916, hoofdstuk XII. 
>·» Jaarverslag van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid 1906, blz. 140. 
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uit te voeren, waren er ook colleges met een kleingeestige bekrompenheid, die 
men nauwelijks voor mogelijk houdt. Zo hield de burgemeester van Ouder
kerk, J. van Waning, voor de Provinciale Vereniging van Burgemeesters en Se
cretarissen in Zuid-Holland op 20 september 1912 een redevoering over de 
verhouding tussen de gemeentebesturen en gezondheidscommissies317. Hierin 
stelde hij, dat vele voortreffelijke maatregelen achterwege bleven of vertraagd 
werden door het aanmatigend optreden der gezondheidscommissies, die niet 
beseften, dat de gezondheidspolitie een taak was van de gemeenten en dat de 
rij ksinstanties meer aanvullend dan leidend en meer overredend dan gebiedend 
hadden op te treden. Bovendien verweet hij de gezondheidscommissies, dat zij 
de kosten veel te hoog opdreven en dikwijls niet in staat waren op de juiste wij
ze hun declaraties en begrotingen in te dienen. Men zou hiertegenover kunnen 
stellen, dat vele gemeentebestuurders geen enkel inzicht hadden in de meest 
eenvoudige beginselen der hygiëne, hetgeen heel wat erger is dan een foutje te
gen de onnodige ingewikkelde rompslomp, waarmee overheidsinstanties menen 
de eenvoudigste declaratie te moeten omgeven. Een voorbeeld van het onbe
nul, dat in sommige colleges heerste, was het volgende feit. De hoofdinspec
teur adviseerde een gemeentebestuur voor de waterleiding tinvoeringbuizen te 
gebruiken. Toen de hoofdinspecteur enige tijd later informeerde, waarom zijn 
advies niet was opgevolgd en gevaarlijke loden buizen waren verwerkt, zei een 
van de wethouders glunderend: „nou, nou, denkt u, dat wij de tinpest willen 
krijgen"318. 

De gezondheidscommissie gaf elk jaar voor 15 april rekening en verant
woording aan het gemeentebestuur over de ontvangsten en uitgaven van het af
gelopen jaar. Voor uitgaven van meer dan ƒ 3,— moesten bovendien de bewij
zen aanwezig zijn. Voor 1 juni moest de commissie een raming van de ont
vangsten en uitgaven voor het komende jaar indienen om door de gemeente
raad te worden goedgekeurd318. De jaarlijkse uitgaven van de gezondheids
commissie in Tilburg vertoonden een langzame stijging tot 1916. In 1904 be
droegen de kosten met inbegrip van het salaris der secretaris ƒ 2066,66 en in 
1916 ƒ 2450,—3ί(>. De oorzaak van de stijging der kosten lag in de groeiende 
omvang, die het onderzoek van drinkwater en levensmiddelen aannam. Na het 
op gang komen van de Gemeentelijke Keuringsdienst daalden deze kosten, 
aangezien vele onderzoekingen toen door deze dienst verricht konden worden. 
Andere uitgaven van de commissie betroffen archief en bibliotheek, kantoorbe
hoeften, drukwerken, reis- en verblijfkosten en tot 1910 de huur van twee loka-

5 1 7 J. van Waning. De verhouding tusschen de Gemeentebesturen en de Gezond-
heidscommissiën. Alphen aan de Rijn, 1912. Rede gehouden op 20 september 1912 
voor de Provinciale Vereniging van Burgemeesters en Secretarissen in Zuid-Holland. 
J l e Rede van de hoofdinspecteur van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid te 
's-Hertogenbosch, dr. P.MJ.M.E. Woltering, voor de vergadering van de voorzitters 
der Gezondheidscommissies in Noord-Brabant, gehouden te Tilburg, 29 oktober 
1912. 's-Hertogenbosch 1912. 
aie Reglement van orde van de Gezondheidscommissie te Tilburg. 
зг' Archief Gezondheidscommissie Tilburg, rekeningen en begrotingen. 
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lea. In bijlage S3 is een specificatie van de ontvangsten en uitgaven der ge
zondheidscommissie opgenomen. 

Ook in Tilburg meende het gemeentebestuur aanvankelijk aanmerkingen te 
moeten maken op de hoge begroting der onkosten. Eigenlijk moest het ge
meentebestuur, wanneer de commissie van mening was, dat bepaalde uitgaven 
noodzakelijk waren, dit aanvaarden, tenminste als de uitgaven redelijk waren 
en voldoende gestaafd konden worden321. Niettemin stelde de gemeenteraad 
reeds in 1903, dat de kosten voor onderzoek veel lager konden zijn, als men de 
onderzoekingen niet zo geweldig zou opdrijven, maar ze tot een minimum zou 
beperken. De commissie, zo waren de raadsleden van mening, kon het wel wat 
kalmer aan doen. De gezondheidscommissie stelde hiertegenover, dat er zoveel 
wantoestanden op het gebied der hygiëne bestonden, dat zij wel met spoed 
moest handelen, wilde zij haar plicht niet verzuimen. Tevens werd opgemerkt, 
dat het gemeentebestuur van hygiënische onderzoekingen geen besef had en de 
beoordeling van het al of niet nodig zijn van bepaalde onderzoekingen meer 
tot de competentie der commissie dan tot die der gemeenteraad behoorde322. 
Ook was het voor de Tilburgse gemeenteraadsleden niet strelend te moeten ho
ren, dat de gezondheidscommissie in een brief aan Burgemeester en Wethou
ders schreef, dat zij de posten op de raming der ontvangsten en uitgaven wel 
zonder commentaar zouden begrijpen, maar dat toch een uitleg erbij was gege
ven, opdat ook de leden der gemeenteraad het konden begrijpen. Toen on
danks het advies der Gedeputeerde Staten om de begrotingen van de gezond
heidscommissie niet te besnoeien323, de gemeenteraad voorstelde het gevraag
de bedrag te verminderen, aangezien anders de begroting der gezondheidscom
missie verworpen zou worden, liet de commissie aanstonds haar tanden zien 
door te dreigen de hoofdinspecteur van het Staatstoezicht op de Volksgezond
heid en de Gedeputeerde Staten over de onwil der gemeenteraad in te lichten, 
zodat de gemeentebegroting door de Gedeputeerde Staten niet zou worden 
goedgekeurd. De hoofdinspecteur had de commissie in deze zin geadviseerd, 
voor het geval het gemeentebestuur onwillig mocht zijn324. Zo kwam het, dat 
het gemeentebestuur, zij het dan niet steeds even welwillend325, elk jaar de 
uitgaven van de commissie betaalde, ook toen de kosten van onderzoek stegen. 
Het gemeentebestuur merkte echter na enige tijd de grote verdiensten van de 
commissie voor de stad, zodat een goede samenwerking tot stand kwam. In ve
le plaatsen was de gang van zaken niet anders, al bleven enkele gemeenten een 
minder gunstige uitzondering vormen328. 

321 De Gemeentestem 3046 (12 februari 1910). 
322 Archief Gezondheidscommissie Tilburg, bijlagen rekeningen en begrotingen. 
323 Provinciaal Bijblad Noord-Brabant 1903 98. 
324 Afdeling Gezondheidszorg, G.A.T. 
32i Notulen vergadering Gezondheidscommissie Tilburg, 28 mei 1915. 
32β Jaarverslagen van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid 1906, blz. 569, en 
1909, blz. 436. 
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Slotwoord 

In het voorafgaande heb ik getracht een overzicht te geven van enkele sociale 
aspecten van Tilburg in de periode 1865-1918. Kort samenvattend zou ik de 
volgende opmerkingen willen maken. De huisvesting verbeterde kwalitatief 
niet onaanzienlijk, maar werd kwantitatief een steeds groter probleem, dat 
vooral in de Eerste Wereldoorlog nijpend begon te worden. De woningbouw 
werd van de particulieren grotendeels overgenomen door de gemeente en de 
woningbouwverenigingen. Door de aanleg van de waterleiding werd een af
doende verbetering verkregen in de drinkwatervoorziening. De vuilwaterafvoer 
bleef echter met allerlei moeilijkheden gepaard gaan. In de zorg voor de min
der draagkrachtigen kwam een langzame kentering ten goede, maar men was 
toch nog ver verwijderd van de huidige bijstandswet. 

Een opvallend vraagstuk vormde de zuigelingensterfte. Ondanks allerlei on
derzoekingen had men tegen het einde van de behandelde periode nog geen af
doend antwoord hierop gevonden. De medische verzorging ging geleidelijk 
vooruit, al zou wat meer effectiviteit op zijn plaats zijn geweest, vooral in het 
ziekenhuis. Wat het Geneeskundig Staatstoezicht betreft heeft de gezondheids
commissie wel de meest opmerkelijke rol gespeeld en zich op allerlei terreinen 
van de volksgezondheid verdienstelijk gemaakt. 

Na de Eerste Wereldoorlog is ook in Tilburg de medische en sociale zorg in 
een steeds sneller tempo vooruitgegaan. Een nadere bestudering hiervan zou 
zeker vele interessante bijzonderheden naar voren kunnen brengen. 
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Summary 

This thesis deals with a few social aspects of Tilburg in the period 1865-1918, 
during which years the number of inhabitants of this place increased from 
about 17.000 to over 60.000. 

One of the main social problems was the housing of the people. In 1902 the 
government promulgated the housing act to check the worst abuses in housing 
conditions, which had originated in preceding years. This act prescribed to the 
municipalities to issue building-regulations. So Tilburg, where there existed a 
shortage of good working-class houses as well, then drew up building-regula
tions. However, the strict conditions of these regulations and the First World 
War, among other things, almost completely stopped the private building of 
simple houses. Investigations proved, that the shortage of houses increased con
tinually. The only solution was for the municipalities or housing associations to 
build statesupported working-class houses. Thus, by the end of the period 
under discussion, the first houses, subsidized by the municipality and the 
housing association St. Joseph, were finished. 

The water-supply constituted another problem. The pump-water and the 
well-water, which were used before the laying on of water round about 1900, 
was unfit for consumption because of the extreme pollution of the soil. But 
after the laying on of water many house-owners did not want to connect their 
rented houses to the waterworks to escape paying the cost. The Board of 
Health — a local committee, which was set up according to law and which 
supervised everything that referred to public health — condemned almost all 
pumps and wells because of the pollution or the plumbic content, after which 
the water had to be laid on. This, however, happened very often only after 
judicial sentences. 

A matter, which occupied many minds far into this century, was the outlet 
of dirty water into the rivulet the Voorste Stroom. The dirty water of the facto
ries and later even the faeces were drained off to this streamlet with hardly 
any purification, which presented enormous trouble to the downstream munici
palities. To an effective solution of this problem Tilburg was willing to 
co-operate only after being put in the wrong by the Hoge Raad der Nederlan
den. But even after that reparation was made with great difficulty. 

The next problem was welfare work. On the whole wages were very low and 
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a working-class family could hardly make both ends meet on the money 
earned. These people, however, were not considered for out-relief; as a matter 
of fact they would certainly not have accepted it. Only people who lived in ex
tremely straitened circumstances were eligible for a payment, which was fixed 
at a minimum. 

The civil poor-law administration, largely a municipal organisation, helped 
most of the poor. This institution supported them with money and goods and 
at its own expense had medical aid rendered to the poor. To get the necessary 
funds the civil poor-law administration fell back upon its own possessions, 
upon collections and municipal subsidies, which, however, had to be kept as 
small as possible according to Gedeputeerde Staten. Side by side with the civil 
poor-law administration there existed church organisations such as the Vincent-
associations, the Elisabeth-associations, the Protestant poor-relief boards and 
the Israelite poor-law administration. According to law these institutions ought 
to have distributed charity to most of the poor, but were not able to do so. Be
sides, the church organisations bestowed alms on families mainly. 

During the First World War the situation was very difficult. Many people 
got into financial difficulties. To meet this the Koninklijk Nationaal Steunco
mité was founded. In Tilburg too, a section came into being, though with many 
difficulties about the structure of the committee. Also an existing organisa
tion as the one tot Steun aan Miliciens did much good work. 

The next problem was the public health service. Already in the beginning of 
the period under discussion Tilburg was struck by the epidemic of the cholera 
of 1866. A few score of people died of it, but compared to other places the 
number of victims in Tilburg was small, owing to the fact that the population 
of this municipality was rather scattered. After 1866 this dreaded disease oc
curred once or twice more, but these were only incidental cases. This was not 
the case with the smallpox, which, after the epidemic in the beginning of the 
seventies, repeatedly made many victims. Every year a number of people were 
also killed by typhoid fever. The same thing holds good for diseases as scar
latina, measles and diphtheria. To fight these infectious diseases the public 
health service of Tilburg had a special hospital for contagious diseases built, 
viz. the St. Rochus Hospital. Many people, however, were not keen on this and 
for non-personal reasons or otherwise kept the occurrence of contagious dis
eases a secret. Side by side with these epidemic diseases other complaints such 
as tuberculosis, cancer, affection of the lungs and many other diseases took 
their toll. The First World War made matters more difficult here as well. The 
food-shortage weakened the health of the people and enabled an influenza-
epidemic as the Spanish influenza to strike. 

A problem in itself was infant mortality. Though in the previous century 
Tilburg occupied a favourable place among the fifteen largest towns of the 
Netherlands, in the beginning of this century the situation changed, because of 
the fact that the population of Tilburg mistrusted the modern opinions on hy
giene the town fell behind and ended up in the lowest quarters of the charts on 
infant mortality. In 1912 a thorough investigation into infant mortality in Til-
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burg revealed that especially the care, the nutrition and the parental prosperity 
greatly influenced the chances of life of the infants. 

In the beginning of the period under discussion three Medicinae Doctores 
and two country-doctors practised in Tilburg. They continued to practise after 
the introduction of the new sanitary laws of 1865, but the new physicians had 
to take an examination of equal weight for all. At first this resulted in a de
crease of the total number of doctors in the entire country. In Tilburg the 
number of physicians gradually increased, but not in proportion to the growth 
of the population. Compared to smaller towns close by such as Breda and 
's-Hertogenbosch Tilburg had a smaller number of doctors, not only relatively, 
but also absolutely. In fact for young doctors it was not so inviting to establish 
in a town of workers, who were on the whole badly paid. Likewise the 
allowance the physicians received for medical attendance to the poor was not 
high, which often led to neglect of duty. The apothecaries of the previous 
century did not have an easy time of it in Tilburg, either, and quickly left the 
town again to establish elsewhere. 

Finally let us have a look at the sanitary inspection. In the last century this 
did not amount to anything, because the law had given too few possibilities to 
the inspection and with persuasiveness only not much could be archieved with 
the usually none too bright local authorities. In the beginning of this century a 
new law came into being, which led to the foundation of the boards of health. 
The Tilburg Board of Health did good work in all kinds of fields: it examined 
the rented houses, the drinking-water, occupied itself with prevalent diseases, 
looked after the hygiene in hairdressers' saloons, trams, schools and other 
buildings and undertook the inspection of food as long as there was no 
municipal food-inspection department. 

After the First World War the medical and social care in Tilburg have de
veloped at an increasing rate. A further study of this certainly would be very 
interesting. 
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Bijlagen 



Bijlage 1 

Geboorte en geboortenoverschot per 1000 inwoners in Nederland, Noord-Brabant en 
Tilburg en geboortencijfers van het buitenland. 

Geboorte 

Jaren 

1840-1849 
1850-1859 
1860-1869 
1870-1879 
1881-1885 
1886-1890 
1891-1895 
1896-1900 
1901-1905 
1906-1910 
1911-1915 
1916-1920 

Nederland 

33,5 
33,8 
35,0 
36,0 
35,0 
33,7 
33,2 
32,3 
31,8 
29,7 
28,0 
25,9 

Noord-Brabant 

29,0 
27,8 
30,4 
33,2 
32,8 
32,0 
32,3 
33,2 
34,9 
33,5 
32,4 
30,4 

Tilburg 

31,0 
30,4 
40,5 
46,7 
36,1 
35,2 
35,3 
38,1 
39,5 
35,8 
31,7 
28,8 

Geboortenoverschot 

1840-1849 
1850-1859 
1860-1869 
1870-1879 
1881-1885 
1886-1890 
1891-1895 
1896-1900 
1901-1905 
1906-1910 
1911-1915 
1916-1920 

6,9 
8,3 
9,3 

11,6 
13,4 
13,2 
13,5 
15,0 
15,6 
15,3 
15,0 
12,3 

7,2 
5,5 
7,3 
9,4 

10,4 
9,8 

10,0 
13,1 
15,3 
15,6 
15,8 
13,9 

10,3 
8,3 

18,3 
23,0 
16,8 
16,9 
15,8 
19,9 
21,6 
19,6 
18,4 
15,1 
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Vervolg bijlage 1 

Geboortencijfers in het buitenland. 

Landen 

Engeland/Wales 
Schotland 
Ierland 
Denemarken 
Noorwegen 
Zweden 
Finland 
Oostenrijk 
Hongarije 
Zwitserland 
Duitsland 
Nederland 
België 
Frankrijk 
Portugal 
Spanje 
Italië 
Servië 
Roemenië 

1871/1880 

35,4 
34,9 
26,5 
31,4 
31,0 
30,5 
37,0 
39,0 
44,3 
30,8 
39,1 
36,2 
32,3 
25,4 
-
-

36,9 
40,5 
35,0 

1881/1890 

32,5 
32,3 
23,4 
31,9 
30,9 
29,1 
35,0 
37,9 
44,0 
28,1 
36,8 
34,2 
30,2 
23,9 
33,0 
36,4 
37,8 
45,0 
41,4 

1891/1900 

29,9 
30,2 
23,0 
30,2 
30,3 
27,2 
32,2 
37,1 
40,6 
28,1 
36,1 
32,5 
29,0 
22,2 
30,6 
35,3 
34,9 
41,7 
40,6 

1905 

27,2 
28,1 
23,4 
28,4 
27,4 
25,7 
30,6 
33,8 
35,7 
27,4 
35,0 
30,8 
26,2 
20,6 
-

35,4 
32,3 
37,3 
38,6 

De gegevens voor 1880 zijn ontleend aan: 
W. R. Heere. Bevolkingsproblemen. Het nieuwe Brabant. 's-Hertogenbosch 1953, deel II 
blz. 139-141. 
H. L. H. Derks. De bevolkingsontwikkeling. De opkomst van Tilburg als industriestad. 
Nijmegen 1959, blz. 142. 

De gegevens na 1880 zijn ontleend aan : 
Demografische Documentatie, Centraal Bureau voor de Statistiek te 's-Gravenhage. 
G. von Mayer. Statistik und Gesellschaftslehre. Tübingen 1917, deel III, Moralstatistik, 
blz. 113-114. 
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Uitgegaan Toename Werkelijke bevolking 
mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal 

38 
72 
70 
89 
122 
105 
101 
91 
94 
111 
150 
133 
153 
146 
143 
138 
134 
130 
72 
79 
97 
108 
118 
121 
123 
131 
157 
109 
112 
109 
103 
141 
228 
194 
195 
230 
245 
230 
262 
263 
306 
355 
475 
548 
471 
410 
373 
439 

30 
36 
56 
72 
92 
60 
87 
58 
86 
102 
86 
107 
128 
115 
84 
110 
118 
99 
56 
63 
84 
72 
107 
132 
145 
166 
187 
128 
122 
122 
156 
194 
212 
208 
206 
194 
230 
262 
276 
266 
298 
320 
418 
515 
443 
407 
405 
445 

68 
108 
126 
161 
214 
165 
188 
149 
180 
213 
236 
240 
281 
261 
227 
248 
252 
229 
128 
142 
181 
180 
225 
253 
268 
297 
344 
237 
234 
231 
259 
335 
440 
402 
401 
424 
475 
492 
538 
529 
604 
675 
893 
1063 
914 
817 
778 
884 

40 
24 
86 
87 
94 
62 
136 
108 
108 
174 
52 
69 
35 
57 
70 
54 
14 
-22 
49 
102 
82 
59 
136 
36 
89 
53 
30 
88 
20 
44 
110 
137 
117 
164 
203 
237 
382 
486 
404 
590 
541 
541 
286 
87 
207 
339 
342 
341 

18 
73 
47 
89 
70 
54 
66 
105 
80 
101 
90 
65 
-19 
33 
47 
-38 
-2 
-40 
28 
90 
43 
37 
80 
31 
119 
58 
48 
116 
-8 
49 
99 
109 
87 
115 
183 
256 
396 
371 
453 
560 
402 
483 
377 
105 
195 
311 
364 
440 

58 
97 
133 
176 
164 
116 
202 
213 
188 
275 
142 
134 
16 
90 
117 
16 
12 

-4Ω. 
77 
192 
125 
96 
216 
67 
208 
111 
78 
204 
12 
93 
209 
246 
204 
279 
386 
493 
778 
857 
857 
1150 
943 
1024 
663 
192 
402 
650 
706 
781 

5667 
5691 
5777 
5864 
5958 
6020 
6156 
6264 
6372 
6546/6379 
6431 
6500 
6535 
6592 
6662 
6716 
6730 
6708 
6757 
6859/6977 
7059 
7118 
7254 
7290 
7379 
7432 
7462 
7550 
7570 
7614/7685 
7795 
7932 
8049 
8213 
8416 
8653 
9035 
9521 
9925 
10515/10532 
11073 
11614 
11900 
11987 
12194 
12533 
12875 
13216 

6117 
6190 
6237 
6326 
6396 
6450 
6516 
6621 
6701 
6802/6969 
7059 
7124 
7105 
7138 
7185 
7147 
7145 
7105 
7133 
7223/7396 
7439 
7476 
7556 
7587 
7706 
7764 
7812 
7928 
7920 
7969/8169 
8268 
8377 
8464 
8579 
8762 
9018 
9414 
9785 
10238 
10798/10991 
11393 
11876 
12253 
12358 
12553 
12864 
13228 
13668 

11784 
11881 
12014 
12190 
12354 
12470 
12672 
12885 
13073 
13348/1334« 
13490 
13624 
13640 
13730 
13847 
13863 
13875 
13813 
13890 
14082/14373 
14498 
14594 
14810 
14877 
15085 
15196 
15274 
15478 
15490 
15583/15854 
16063 
16309 
16513 
16792 
17178 
17671 
18449 
19306 
20163 
21313/21523 
22466 
23490 
24153 
24345 
24747 
25397 
26103 
26884 



Vervolg bijlage 2 

Jaren Geboren Overleden Ingekomen 
mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal 

1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 

519 
515 
561 
551 
575 
557 
577 
570 
542 
552 
592 
611 
608 
657 
594 
655 
671 
669 
702 
705 
724 
773 
779 
850 
838 
888 
925 
900 
833 
872 
910 
873 
927 
859 
869 
821 
883 
852 
904 
793 
837 

516 
553 
549 
519 
526 
507 
517 
491 
572 
541 
550 
555 
591 
604 
579 
594 
614 
561 
703 
693 
731 
774 
782 
783 
831 
804 
877 
906 
832 
883 
828 
935 
831 
852 
819 
878 
865 
788 
841 
839 
779 

1035 
1068 
1110 
1070 
1101 
1064 
1094 
1061 
1114 
1093 
1142 
1166 
1199 
1261 
1173 
1249 
1285 
1230 
1405 
1398 
1455 
1547 
1561 
1633 
1669 
1692 
1802 
1806 
1665 
1755 
1738 
1808 
1758 
1711 
1688 
1699 
1748 
1640 
1745 
1632 
1616 

252 
280 
284 
335 
255 
273 
327 
275 
324 
361 
262 
322 
252 
393 
377 
326 
328 
378 
290 
375 
341 
395 
374 
400 
381 
431 
455 
386 
386 
381 
499 
369 
363 
411 
315 
343 
354 
372 
334 
367 
491 

268 
216 
307 
327 
230 
241 
328 
284 
313 
313 
257 
324 
264 
419 
340 
270 
281 
344 
281 
365 
353 
369 
385 
370 
337 
406 
400 
344 
364 
383 
482 
344 
382 
383 
350 
348 
347 
349 
350 
418 
427 

520 
496 
591 
662 
485 
514 
655 
559 
637 
674 
519 
646 
516 
812 
717 
596 
609 
722 
571 
740 
694 
764 
759 
770 
718 
637 
855 
730 
750 
764 
981 
713 
745 
794 
665 
691 
701 
721 
684 
785 
918 

351 
514 
466 
575 
478 
545 
543 
542 
556 
537 
631 
658 
557 
638 
632 
655 
675 
645 
800 
995 
1169 
1119 
933 
950 
1038 
1080 
913 
958 
1149 
1191 
1151 
1246 
1188 
1395 
1247 
1489 
1164 
1042 
1278 
1650 
1597 

460 
518 
514 
549 
418 
527 
478 
526 
535 
509 
647 
659 
553 
683 
659 
641 
649 
666 
853 
968 
1197 
1190 
877 
926 
1020 
1173 
951 
979 
1168 
1187 
1348 
1259 
1284 
1436 
1297 
1511 
1193 
1209 
1475 
1702 
1631 

811 
1032 
980 
1124 
896 
1072 
1021 
1068 
1091 
1046 
1278 
1317 
1110 
1321 
1291 
1296 
1324 
1311 
1653 
1963 
2366 
2309 
1810 
1876 
2058 
2253 
1864 
1937 
2317 
2378 
2499 
2505 
2472 
2831 
2544 
3000 
2357 
2251 
2753 
3352 
3228 

222 



Uitgegaan Toename Werkelijke bevolking 
mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal 

369 
318 
414 
522 
582 
577 
449 
536 
502 
529 
554 
618 
648 
643 
786 

747 

646 

626 

914 

761 

898 

1192 

879 

1000 

894 

943 

1026 

1052 

1178 

1060 

1287 

1294 
1120 

1258 
1457 
1467 
1141 
978 
1158 
1327 
1547 

438 
395 
486 
530 
559 
541 
451 
514 
474 
501 
621 
600 
558 
664 
848 

684 

665 

629 

866 

807 

913 

1130 

843 

923 

933 

897 

944 

1069 

1058 

1136 

1336 
1249 

1170 

1336 
1366 
1398 
1167 
1130 
1315 
1492 
1673 

807 
713 
900 
1052 
1141 
1118 
900 
1050 
976 
1030 
1175 
1218 
1206 
1307 
1634 

1431 

1311 
1255 

1780 

1568 

1811 

2322 

1722 

1923 

1827 

1840 

1970 

2121 

2236 

2196 

2623 

2543 
2290 

2594 
2823 
2865 
2308 
2108 
2473 
2819 
3220 

249 
431 
329 
269 
216 
252 
344 
301 
272 
199 
407 
329 
265 
259 
63 

237 

372 

310 

298 

564 

654 

305 

459 

400 

601 

594 

357 

420 

418 

622 

275 

456 

632 
585 
344 
500 
552 
544 
690 
749 
396 

270 
460 
270 
211 
155 
252 
216 
219 
320 
236 
319 
290 
322 
204 
50 

281 

317 

254 

409 

489 

662 

465 

431 

416 

581 

674 

484 

472 

578 

551 

358 

551 

563 
569 
400 
643 
544 
518 
651 
631 
310 

519 
891 
599 
480 
371 
504 
560 
520 
592 
435 
726 
619 
587 
463 
113 

518 

689 

564 

707 

1053 

1316 

770 

890 

816 

1182 

1268 

841 

892 

996 

1173 

633 

1007 
1195 

1154 
744 
1143 
1096 
1062 
1341 
1380 
706 

13465 
13896/13895 
14224 
14493 
14709 
14961 
15305 
15606 
15878 
16077 
16484 
16813/16810 
17075 
17334 
17397 

17634 

18006 

18316 

18614 

19178 

19832 

13938 
14398/14495 
14765 
14976 
15131 
15383 
15599 
15818 
16138 
16374 
16693 
16983/17095 
17417 
17621 
17671 

17952 
18269 

18523 

18932 

19421 

20083 

27403 
28294/28390 
28989 
29469 
29840 
30344 
30904 
31424 
32016 
32451 
33177 
33796/33905 
34492 
34955 
35068 

35586 

36275 

36839 

37546 

38599 

39915 

20137/20109 20548/20519 40685/40628 

20568 

20968 

21569 

22163 

22520 

22940 

23358 

23980 

24255 

20950 

21366 

21947 

22621 

23105 

23577 

24155 

24706 

25064 

41518 

42334 

43516 

44784 

45625 

46517 

47513 

48686 

49319 

24711/24736 25615/25669 50326/50405 

25368 

25953 
26297 
26797 
27349 
27892 
28582 
29331 
29727 

26232 
26801 
27201 
27844 
28388 
28906 
29557 
30188 
30498 

51600 

52754 
53498 
54641 
55737-vol-
56798 gens 
58139 C.B.S. 
59519 55736 
60225 

Bij de werkelijke bevolking worden om de tien jaar twee cijfers opgegeven. Het laatste is het cijfer der 
volkstelling, dat het juiste is. 
Het verschil is te verklaren uit het feit, dat niet alles bij de Burgerlijke Stand is opgegeven. 

Gemeenteverslagen Tilburg, hoofdstuk I. 

223 



Bijlage 3 

Overzicht van de woningtoestand te Tilburg in 1912. 

Aantal vertrekken 
per woning 

1 
2 
3 
4 of 5 
6 of 7 
8 of meer 

Aantal 
woningen 

107 
1688 
3654 
3392 
595 
528 

Aantal 
vertrekken 

107 
3376 

10962 
14384 
3792 
5298 

Aantal 
bewoners 

208 
6202 

18249 
17416 
3420 
3155 

Aantal 

personen 
per 1 

vertrek vertrek 

1 of minder 
1-2 
2-3 
3-4 
4-6 
meer dan 6 

62 
25 
8 
1 
7 
4 

2 
vertrekken 

669 
488 
308 
167 
56 
0 

Aantal woningen met 

3 4/5 
vertrekken vertrekken 

1138 
1600 
653 
258 

5 
0 

1352 
1577 
450 

13 
0 
0 

6/7 8 of meer 
vertrekken vertrekken 

412 
183 

0 
0 
0 
0 

494 
34 
0 
0 
0 
0 

Woningenquête Tilburg 1912. 
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Bijlage 4 

Aantal gezinnen met meer dan twee personen per vertrek naar beroepen en positie in het 
beroep van het hoofd van het gezin te Tilburg in 1912. 

A. Personen, die een bedrijf voor eigen rekening hebben en hiervan aan het hoofd staan. 
B. Personen, die aan het hoofd van een bedrijf staan, doch geen eigenaar zijn. 
C. Personen, die enig toezicht hebben. 
D. Gewone werklieden. Dienstbetrekking. 

Beroep 

Aardewerk, 
glas, kalk 

Diamantbewerking 

Boek- en steen-
drukkerij 

Bouw en reiniging 

Chemische nijverheid 

Hout, kurk en 
strobewerking 

Kleding 

Kunstnijverheid 

Leder, wasdoek 

Steenkool, turf 

Stoom- en andere 
werktuigen 

Metaalwaren 

Scheepsbouw, 
rijtuigen 

Papier 

Textiel 

Gasen 
electriciteit 

Voedings- en 
genotsmiddelen 

Landbouw 

Visserij, jacht 

Totaal aantal 

A 

7 

0 

15 

190 

9 

54 

135 

9 

136 

0 

51 

53 

19 

3 

106 

0 

305 

324 

0 

gezinnen 

В 

3 

0 

2 

3 

4 

1 

1 

0 

2 

0 

5 

2 

1 

0 

27 

1 

6 

0 

0 

I 

с 
3 

0 

4 

17 

1 

5 

3 

0 

11 

0 

91 

6 

5 

0 

231 

2 

19 

4 

7 

D 

56 

0 

25 

613 

7 

76 

102 

8 

347 

1 

743 

125 

171 

2 

2021 

46 

150 

99 

0 

Gezinnen met 
meer dan 

2 personen 
per vertrek 

A 

0 

0 

0 

31 

1 

11 

27 

0 

20 

0 

3 

4 

1 

0 

0 

0 

44 

61 

0 

В 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

0 

1 

0 

0 

π 
с 

1 

0 

0 

2 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

14 

2 

2 

0 

31 

1 

2 

0 

4 

D 

16 

0 

5 

188 

4 

15 

31 

3 

72 

0 

149 

26 

32 

0 

617 

15 

48 

27 

0 

Totaal 

I 

69 

0 

46 

823 

21 

136 

241 

17 

496 

1 

890 

186 

196 

5 

2385 

49 

480 

427 

7 

II 

17 

0 

5 

221 

5 

27 

59 

3 

93 

0 

166 

32 

35 

0 

652 

16 

95 

88 

4 
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Vervolg bijlage 4 

Beroep 

Warenhandel 

Verkeerswezen 

Crediet- en 
bankwezen 

Verzekering 

Totaal aantal 
gezinnen 

A 

496 

150 

7 

0 

В 

19 

13 

4 

0 

I 

С 

121 

77 

3 

41 

D 

62 

534 

0 

3 

Gezinnen met 
meer dan 

2 personen 
per vertrek 

A 

70 

17 

0 

0 

II 

B C D 

1 9 24 

0 11 156 

0 0 0 

0 5 1 

Totaal 

I II 

698 104 

774 184 

14 0 

44 6 

Beroepen, waarin vorenstaande verdeling moeilijk is door te voeren. 

Beroep 

Vrije beroepen 

Onderwijs 

Verpleging 

Huis- en stalbedienden 

Losse werklieden 

In dienst van de Staat 

In dienst van de Provincie 

In dienst van de Gemeente 
(uitgezonderd Openbare 
Werken) 

In dienst van het Waterschap 

In dienst van een 
kerkgenootschap 

Gepensioneerden 

Zonder beroep 

Totaal 

Totaal aantal gezinnen 

150 

19 

1 

17 

4 

41 

1 

89 

0 

23 

566 

1048 

9964 

Gezinnen met meer dan 
2 personen per vertrek 

20 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

11 

0 

2 

4 

79 

1930 

Dossier woningenquête Tilburg 1912. 
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Bijlage 5 

Overzicht bouwactiviteiten te Tilburg in de periode 1905-1918. 

Nieuwbouw woningen. Herbouw Nieuwbouw Uitbrei- Nieuw- Nieuw- Uitbrei-
winkels en woningen, fabrieken, ding bouw bouw ding 

koffiehuizen winkels magazijnen fabrieken, loodsen, kerken, kerken, 
en koffie- en werk- magazijnen schuren scholen scholen 

buizen plaatsen en werk- en berg- en andere en andere 
plaatsen plaatsen gebouwen gebouwen 

1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 

179 
198 
266 
244 
250 
269 
274 
243 
174 
80 
50 
48 
55 
177 

39 
66 
50 
35 
29 
94 
105 
123 
148 
107 
74 
97 
97 
108 

12 
13 
15 
31 
8 
12 
17 
28 
41 
14 
17 
28 
27 
12 

8 
22 
19 
23 
20 
36 
25 
44 
79 
46 
51 
75 
69 
82 

6 
6 
8 
3 
5 
33 
34 
34 
27 
9 
47 
42 
24 
36 

3 
9 
4 
6 
16 
4 
4 
6 
4 
4 
3 
3 
0 
1 

13 
15 
4 
2 
7 
3 
6 
9 
7 
8 
10 
8 
5 
8 

Gemeenteverslagen Tilburg 1905-1918, hoofdstuk V. 

Bijlage 6 

Vermindering en vermeerdering van het aantal woningen te Tilburg in de periode 
1905-1918. 

1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 

Vermindering door 

slopingverbouwing 

26 
51 
60 
34 
14 
19 
22 
29 
27 
3 
29 
34 
12 
10 

2 
8 
1 
3 
7 
4 
4 
6 
14 
7 

Totale 

dering 

26 
51 
60 
34 
16 
27 
23 
32 
34 
7 
33 
40 
26 
17 

Vermeerdering door 

nieuw
bouw* 

179 
198 
266 
244 
250 
269 
274 
243 
174 
80 
50 
48 
55 
177 

her
bouw 

15 
32 
17 
6 
5 
7 
1 
7 
7 
5 
0 
0 
0 
0 

ver
bouwing 

4 
7 
7 
9 
12 
13 
10 
10 
5 
3 
3 
7 
12 
6 

Totale 

meer
dering 

198 
237 
290 
259 
267 
289 
285 
260 
186 
88 
53 
55 
67 
183 

Eind-
re
sul-
taat 

172 
186 
230 
225 
251 
262 
262 
228 
152 
81 
20 
15 
41 
166 

* In deze kolom zijn ook de nieuwbouw winkels en koffiehuizen opgenomen. Een onder
scheid naar woningen en winkels/koffiehuizen is niet uit de brongegevens op te maken. 

Gemeenteverslagen Tilburg 1905-1918, hoofdstuk V. 
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Bijlage 7 

Aantal woningen en gemiddeld aantal woningen per 100 inwoners te Tilburg in de periode 
1910-1918. 

1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 

Bevolking 

50405 
51600 
52754 
53498 
54641 
55736 
56798 
58139 
59519 

Aantal 
woningen 

9699 
9961 

10223 
10451 
10603 
10684 
10704 
10719 
10760 

Aantal woningen 
per 100 inwoners 

19,24 
19,30 
19,38 
19,54 
19,40 
19,17 
18,85 
18,44 
18,08 

Aantal bewoners 
per woning 

5,20 
5,18 
5,16 
5,12 
5,15 
5,22 
5,31 
5,42 
5,53 

Jaarverslag van de Gezondheidscommissie Tilburg 1921, hoofdstuk IV. 

Bijlage 8 

Overzicht van het aantal huizen te Tilburg in oktober 1917. 

per week Aantal woningen bewoond Aantal woningen bewoond 

Huren in 
van 

0 

i , -
1,50 

2 , -
2,25 
2,50 
2,75 
3,00 
3,25 
3,50 
3,75 

per jaar 

2 0 8 , -
2 5 0 , -
3 0 0 , -
3 5 0 , -
4 0 0 , -

guldens 
tot 

1 , -
1,50 
2 , -
2,25 
2,50 
2,75 
3 , -
3,25 
3,50 
3,75 
4 , -

2 5 0 , -
3 0 0 , -
3 5 0 , -
4 0 0 , -
5 0 0 , -

500,— en hoger 

Huur-
klasse 

I 
II 
ΠΙ 
IV 
IV 
V 
V 
VI 
VI 
VII 
VII 

Vili 
IX 
IX 
χ 
χ 
XI 

en onbewoond gerangschikt 
volgens de huren in het 
noordelijk en zuidelijk stads
gedeelte 

noorde
lijk 

gedeelte 

125 
840 

1323 
595 
355 
298 
164 
202 
101 

88 
67 

123 
86 
72 
32 
53 
83 

zuide
lijk 

gedeelte 

108 
956 

1552 
725 
348 
364 
138 
225 
114 
115 
130 

257 
199 
157 
132 
187 
558 

gehele 
stad 

233 
1796 
2875 
1320 

703 
662 
302 
427 
215 
203 
197 

380 
285 
229 
164 
240 
641 

en onbewoond gerangschikt 
volgens de huren in het 
noordelijk en zuidelijk stads
gedeelte zonder nering of 
bedrijfsruimte 

noorde
lijk 

zuide
lijk 

gedeelte gedeelte 

125 
837 

1312 
579 
337 
252 
144 
146 

68 
66 
29 

57 
32 
35 

9 
23 
59 

108 
954 

1537 
713 
337 
333 
119 
176 

72 
82 
71 

138 
101 

89 
77 

101 
292 

gehele 
stad 

233 
1791 
2849 
1292 

674 
585 
263 
322 
140 
148 
100 

195 
133 
124 

86 
124 
351 

228 



Vervolg bijlage 8 

per week 

Huren in guldens Huur-
van tot klasse 

0 
1,-
1,50 

2,-
2,25 

2,50 

2,75 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

per jaar 

208,-

250,-

300,-

350,-

400,-

i,-
1,50 

2,-
2,25 

2,50 

2,75 

3,-
3,25 

3,50 

3,75 

4,-

250,-

300,-

350,-

400,-

500,-

500, — en hoger 

I 

u 
Ш 
IV 
IV 
V 
V 
VI 
VI 
П 

VII 

VIII 

IX 
IX 
X 
X 
XI 

Blijvende samenwoning van 
gezinnen met of zonder ne
ring of bedrijfsruimte 

noorde- zuide- gehele 
lijk lijk stad 

gedeelte gedeelte 

5 
48 
107 
63 
34 
33 
18 
14 
5 
4 
9 

9 
82 
118 
60 
36 
41 
11 
21 
3 
12 
11 

14 
130 
225 
123 
70 
74 
29 
35 
8 
16 
20 

10 
3 
4 
— 
1 
2 

21 
11 
13 
8 
14 
21 

31 
14 
17 
8 
15 
23 

Woningen bewoond door 
tijdelijk alhier gevestigde 
gezinnen met of zonder ne
ring of bedrijfsruimte 

noorde- zuide- gehele 
lijk lijk stad 

gedeelte gedeelte 

2 
7 
8 
4 
4 
0 
1 
3 
0 
1 
0 

2 
14 
20 
6 
2 
5 
2 
1 
2 
2 
3 

4 
21 
28 
10 
6 
5 
3 
4 
2 
3 
3 

2 
1 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
2 
1 
3 
2 

6 
5 
2 
1 
3 
2 
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Vervolg bijlage 8 

Per week Aantal woningen be- Aantal woningen be- Tijdelijke samenwoning 
woond en onbewoond woond door meer dan met of zonder nering 
gerangschikt volgens een gezin met of of bedrijfsruimte 
de huren in het noor- zonder nering of 

delijk en zuidelijk bedrijfsruimte 
stadsgedeelte met 

nering of 
bedrijfsruimte 

huren in huur- noor- zuide- gehele noor- zuide- gehele noor- zuide- gehele 
guldens klasse delijk luk ge- stad delijk lijk ge- stad delijk lijk ge- stad 

van 

0 
1,-
1,50 

2,-
2,25 
2,50 
2,75 
3,00 
3,25 
3,50 
3,75 

perjaar 

208,-
250,-
300,-
350,-
400,-
500,-

tot 

1,-
1,50 
2,-
2,25 
2,50 
2,75 
3,-
3,25 
3,50 
3,75 

4,-

250,-
300,-
350,-
400,-
500,-
en hoger 

I 
II 
III 
IV 
IV 
V 
V 
VI 
VI 
VII 
VII 

VIII 
IX 
IX 
χ 
χ 
XI 

gedeelte 

0 
3 
11 
16 
18 
46 
20 
56 
33 
22 
38 

66 
54 
37 
23 
30 
24 

deelte 

0 
2 
15 
12 
11 
31 
19 
49 
42 
33 
59 

119 
98 
68 
55 
86 
266 

0 
5 

26 
28 
29 
77 
39 
105 
75 
55 
97 

185 
152 
105 
78 
116 
290 

gedeelte 

5 
58 
142 
85 
50 
47 
29 
31 
6 
12 
11 

13 
8 
8 
1 
4 
7 

deelte 

10 
94 
147 
83 
55 
60 
16 
33 
10 
21 
17 

27 
18 
21 
12 
19 
34 

15 
152 
289 
168 
105 
107 
45 
64 
16 
33 
28 

40 
26 
29 
13 
23 
41 

gedeelte 

10 
35 
22 
16 
14 
11 
17 
1 
8 
2 

5 

deelte 

1 
12 
29 
23 
19 
19 
5 
12 
7 
9 
6 

6 
7 
8 
4 
5 
13 

1 
22 
64 
45 
35 
33 
16 
29 
8 
17 
8 

9 
12 
12 
5 
8 
18 
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Vervolg bijlage 8 

Aantal woningen, die op 31 oktober 1917 nodig waren voor eengezinsbewoning, alsmede 
het aantal woningen nodig om het aantal beschikbare reservewoningen te stellen op 
3 procent. 

Huren in 
van 

guldens 
tot 

per week 

_ 
i , -
1,50 
2 , -
2,50 
3 , -
3,50 

per jaar 
208, -
250,-
350,-
boven 500, 

1 , -
1,50 
2 , -
2,50 
3 , -
3,50 
4 , -

250,-
350,-
500,-

, -
Bewoonde niet tot 
woning bestemde 
gebouwen 

Aantal 
aanwezige 
woningen 

233 
1796 
2875 
2023 
964 
642 
400 

380 
514 
404 
641 

— 

Aantal 
woningen 

te kort 
wegens 

Totaal 
aantal 
direct 

nodige 
samenwoning woningen 

10 
109 
197 
177 
95 
37 
30 

25 
24 
19 
21 

29 

243 
1905 
3072 
2200 
1059 
679 
430 

405 
538 
423 
662 

29 

Aantal 
woningen 
nodig bij 
3 procent 

reserve 

7 
57 
92 
66 
32 
20 
13 

12 
16 
13 
20 

1 

Totaal 
aantal 

woningen 
tekort 

17 
166 
289 
243 
127 
57 
43 

37 
40 
32 
41 

30 

Verslag woningtelling in de gemeente Tilburg over het jaar 1917. 

Bijlage 9 

Onderzoek naar de geschiktheid van het water der brandputten voor de consumptie te 
Tilburg in 1892-1893. 

waterput Willemsplein 

waterput Piusplein 

waterput Mgr. Zwijsenstraat 

waterput Nieuwland 

waterput Stationsstraat 

waterput Stationsplein 
waterput Noordhoek 

waterput Postkantoor 

- organische stoffen 
- ammoniak 
- water verdacht 
- chloorverbindingen 
- ammoniak 
- water ondrinkbaar 
- chloor 
- water goed drinkbaar 
- chloor 
- water drinkbaar 
- gaslucht 
- chloor in grote hoeveelheid 
- organische stoffen 
- water ongeschikt als drinkwater 
- geen bezwaar als drinkwater 
- geringe ammoniakverbinding 
- bruikbaar als drinkwater 
- zeer goed drinkwater 
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Vervolg bijlage 9 

waterput Pijl 

waterput Tramstation 
waterput bij fabriek Swagenmakers 

waterput bij fabriek van Blerk 

waterput Heikant 
waterput Lange Nieuwstraat/Gasthuisstraat 

waterput bij fabriek van Spaendonck 
waterput Goirke 
waterput bij fabriek Mommers 
waterput Tuinstraat 

- vaste organische stoffen 
- chloor 
- ammoniak 
- volkomen ongeschikt als drinkwater 
- zeer goed drinkwater 
- organische stoffen 
- chloor 
- ammoniak 
- ongeschikt als drinkwater 
- chloorverbindingen 
- niet direct ongeschikt als drinkwater 
- zeer goed drinkwater 
- sterk metaalachtig 
- ondrinkbaar water 
- zeer goed drinkwater 
- redelijk drinkwater 
- zeer goed drinkwater 
- organische stoffen 
- desnoods als drinkwater te gebruiken 

Gemeenteverslagen Tilburg 1892-1893, hoofdstuk V. 

Bijlage 10 

Onderzoek naar de toestand van het drinkwater door de Gezondheidscommissie te Tilburg. 

Jaren 

1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 

Aantal on
derzochte 
pompen 

en putten 

146 

256 
187 
177 
380 
284 

13 
360 

13 
9 
8 
8 

11 

Goed
gekeurd -

27 

56 
33 
39 
73 
41 

0 
76 
0 
2 
2 
2 
2 

Afgekeurd wegens: 

lood 

14 
37 
42 
37 
27 

4 
77 

3 
1 
3 
5 

organische organische 
stoffen 
en lood 

20 
43 
31 
75 
62 
0 

63 

0 
1 
0 
0 

stoffen 

166 
74 
65 

195 
154 

9 
144 

4 
4 
3 
4 

Totaal 
afge
keurd 

119 

200 
154 
138 
307 
243 

13 
284 

13 
7 
6 
6 
9 

Totaal 
in 

procenten 

81,51 

78,13 
82,36 
77,97 
80,79 
85,57 

100 
78,88 

100 
77,77 
75 
75 
81,82 

Jaarverslagen Gezondheidscommissie Tilburg 1905-1918, hoofdstuk IX. 
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Bijlage И 

Overzicht aantal aansluitingen en waterverbruik Tilburgsche Waterleidingmaatschappij 

1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 

Aantal 
aange
sloten 

bedrijven 

74 
75 
77 
94 
99 
99 

Aantal 
aange
sloten 
parti

culieren 

7132 
7572 
7810 
8141 
8309 
8488 

Verbruik 
bedrijven 

in m' 

1261378 
1290739 
1573694 
1929568 
1517103 
1585934 

Verbruik 
particu
lieren 
in m' 

344646 
398663 
437886 
481350 
508712 
522421 

Eigen 
verbruik 

in m3 

_ 
23920 
61500 
85970 
94323 

102017 

Totaal 
verbruik 

in m3 

1606024 
1713322 
2073080 
2496888 
2120138 
2210372 

Buizennet 
in meters 

62955 
64071 
64981 
65336 
65627 
66389 

Gemeenteverslagen Tilburg 1913-1918, hoofdstuk VI 

Bijlage 12 

Analyse van het drinkwater te Tilburg. 

Vaste stoffen gedroogd bij ISO" 
Gloeiverhes 
Uzeroxyde 
Calciumoxyde 
Magnesiumoxyde 
Kiezelzuur 
Chloor 
Zwavelzuur 
Ammoniak 
Alburmnoïde ammoniak 
Salpeterigzuur 
Salpeterzuur 
Phosphorzuur 

С 

Totale hardheid in Duitse graden 
C a 0 1 , 4 M g O 

10 
Kaliumpermanganaat nodig ter 
Lood 

oxydatie 

Aanwezig m 
miligrammen per liter 

58,8 
5 

sporen 
8,5 
1,8 

13,7 
10,7 

5,7 
0 
0,36 
0 
0 
0 

1,10 

4,3 
0 

Toegestane 
hoeveelheid 

500 

sporen 
180 

30 

0 

0 
0 

10 
0 

Archief Gezondheidszorg, G.A.T. 
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Bijlage 13 

Tarieven en abonnementsprijzen van de Tilburgsche Waterleidingmaatschappij in het 
begin van deze eeuw. 

Tarieven. 
Oppervlaktetarief voor arbeiderswoningen. 

Percelen tot 50 m' 
Percelen tot 60 m' 
Percelen tot 70 m' 

Grote weverswoningen zonder verdieping 
en zonder betimmerde zolder 

Kleine boerderijen en veehoudersbedrijven 

Meerdere woningen onder een kap 

ƒ 3,20 per jaar 
ƒ 4,80 per jaar 
ƒ 6 , — per jaar. 
ƒ11,— per jaar plus 
ƒ 2,50 meterhuur. 
Voor verbruik boven 40 m' 
ƒ 0,20 per m3. 
ƒ13,— per jaar plus 
ƒ 2,50 meterhuur. 
Voor verbruik boven 40 m* 
ƒ 0,20 per ms. 
ƒ11,— per jaar plus 
ƒ 2,50 meterhuur. 
Voor verbruik boven 40 m' 
ƒ 0,20 per m'. 

Voor de aansluiting werd ƒ 6,25 berekend, wanneer de afstand tot de hoofdleiding niet 
meer dan 20 meter bedroeg. Was de afstand groter dan werd een meerprijs in rekening 
gebracht. 

Abonnementsprijzen geldend voor alle overige woningen. 

Aantal m' Abonnementsprijs 
in guldens* 

Prijs oververbruik 
per m3 in guldens 

10 
15 
25 
40 
60 
80 
100 
125 
150 
175 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
800 
1000 

6,-
7,50 
10,-
12,-
15,-
17,50 
20,-
25,-
30,-
35,-
40,-
50,-
57,-
63,-
68,-
72,-
75,-
104,-
120,-

0,60 
0,50 
0,40 
0,31 
0,25 
0,22 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,19 
0,18 
0,17 
0,16 
0,14 
0,13 
0,12 

* Voor de meterhuur werd steeds ƒ 5,— per jaar in rekening gebracht. 

Reglement der Tilburgsche Waterleidingmaatschappij. 
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Bijlage 14 

Aantal rechtstreeks door de gemeente Tilburg ondersteunden. 

Jaar Gehele jaar Tijdelijk Totaal 
hoofden alleen- hoofden alleen- hoofden alleen-
gezinnen staanden gezinnen staanden gezinnen staanden 

1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

5 
7 
8 
12 
14 
15 
20 
21 
21 
23 
29 
36 
36 
41 
42 
39 
38 

36 
28 
29 
31 

41 
76 
63 
67 
88 
94 
105 
109 
118 
121 
122 
117 
120 
118 
120 
123 
119 

102 
79 
89 
111 
127 
138 
139 
143 
142 
136 
139 
139 
147 
144 
148 
150 
161 
402 

164 
124 
137 
149 
177 
141 
129 
148 
205 
270 
329 
295 
298 
425 
291 
269 
251 
155 

107 
86 
97 
123 
141 
153 
159 
164 
163 
159 
168 
175 
183 
185 
190 
189 
199 
402 
427 
434 

36 
28 
29 
31 
205 
205 
200 
200 
216 
265 
235 
234 
257 
323 
391 
451 
412 
418 
543 
411 
392 
370 
155 
170 
185 

Van de jaren 1901-1918 zijn geen nauwkeurige cijfers beschikbaar. De door de gemeente 
verstrekte cijfers zijn door het Centraal Bureau voor de Statistiek vernietigd, terwijl zij ook 
in de gemeentelijke en provinciale archieven niet meer aanwezig zijn. 

Jaarlijkse opgaven aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Archief 
Armwezen, G.A.T. 
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Bijlage 15 

Ontvangsten en uitgaven der gemeente Tilburg in verband met het Armwezen. 

UITGAVEN ONTVANGSTEN 

Jaar Ondersteuning Honoraria Besteding van Subsidie aan Lijkschouwing Totaal Totaal 
in geld en genees-, heel- en krankzinnigen Burgerlijk en begrafenissen 

geneesmiddelen verloskundigen Armbestuur* onvermogenden 

1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 

2363,69 
3444,18 
3836,92 
5232,06 
6593,89 
6737,02 
6967,47 
7388,50» 
8315,08 
10266,73 
9878,08 s 

10365,16» 
12193,97 
14176,47' 
16250,23» 
18119,93 
19244,12 
20827,50' 
23339,85' 
25223,47 
24740,06 
24310,97 
2207,10» 
2404,06» 

2204,30 
2198,-
2278,10 
2290,60 
2313,60 
2247,25 
2205,20 
3549,50 
3497,50 
3568,16 
3546,-
3605,90 
4340,79» 
3949,95 
3799,97' 
3833,-
3757,07 
3563,99 
3610,50 
3460,50 
3637,75 
3579,50 
4150,-
4150,-

5246,18 
5150,16 
5230,99 
5238,23 
5496,64 
5063,46 
4789,92 
5468,56 
4602,42 
5792,12 
7162,76 
7481,83 
7194,32 
7837,62 
7861,29» 
8683,26 
9277,23 
9960,12 
10370,92 
10498,57 
11254,96» 
11951,87' 
12960,01 
13582,53» 

9774,36 
9700,-
9670,-
9600,-
10575,-
9550,-
9540,-
9530,-
9520,-
9510,-
9500,-
9490,-
9480,-
9470,-
9460,-
9450,-
13440,-
14030,-
14300,-
14300,-
12300,-
12300,-
35210,-
37800,-

117,80 
127,75 
135,-
150,70 
203,55 
195,-
157,50 
199,95 
238,40 
148,40 
186,20 
189,50 
180,50 
214,10 
171,10 
259,50 
219,80 
227,85 
747,-
244,75 
241,55 
253,67 
4,85 
1,90 

19706,33 
20620,09 
21151,01 
22511,59 
25182,68 
23792,73 
23660,09 
26136,51» 
26173,40 
29285,41 
30273,04' 
31132,39' 
33389,58' 
35648,14' 
37542,60' 
40345,69 
45938,22 
48609,46' 
52368,27' 
53727,29 
52174,32' 
52396,01» 
54531,96» 
57938,50 

2296,44 
2279,47 
2343,23 
2372,19 
2419,72 
2208,70 
1973,28 
1943,28 
2091,16 
2585,22 
2836,86 
2951,49 
2862,56 
3105,14 
3105,80 
3412,-
3685,06 
3899,45 
4089,05 
4062,06 
4365,76 
4710,64 
5124,44 
5322,35 



Vervolg bijlage 15 

UITGAVEN ONTVANGSTEN 

Jaar Ondersteuning Honoraria Besteding van Subsidie aan Lijkschouwing Totaal Totaal 
in geld en genees-, heel- en krankzinnigen Burgerlijk en begrafenissen 

geneesmiddelen verloskundigen Armbestuur* onvermogenden 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

3098,89' 

3418,62 

3349,90 

3249,21 

3603,91 

4524,83' 

4530,47 

4530,87 

4278,61' 

3643,88 

4128,25' 

4340,61 

4263,92 

4559,01' 

4877,58 

5252,31 

5765,91 

5744,15 

10203,7ο
5 

4150,-

4500,-

4550,-

4550,-

4550,-

4550,-

4550,-

4550,-

4550, -

4550,-

4550,-

4550,-

4550,-

4550,-

4550,-

4550,-

4579,16» 

4984,44' 

6032,63' 

13497,53 

14329,92 

14551,-

14881,22 

14643,23 

14569,14 

16715,52' 

16975,86 

18285,51 

18964,60 

20333,25' 

20826,86 

21476,39 

23151,60 

24357,65 

27585,69' 

28001,15 

31540,77 

47297,86' 

45300,-

45300,-

51800,-

56300,-

51300,-

51300,-

57300,-

66300,-

67800,-

65590,-

64300,-

63300,-

70425,33 

74000,-

75000,-

70650,-

73000,-

73500,-

96600,-

5,35 

8,50 

7,55 

10,95 

11,30 

9,39 

23,70 

10,80 

12,85 

11,65 

6,10 

10,70 

5,10 

5,55 

7,70 

8,70 

4,25 

18,95 

6,40 

66051,77' 

67557,04 

74258,45 

78991,38 

74108,44 

74953,36' 

83119,69' 

92367,53 

94926,97' 

92760,13 

93317,61 

93028,17 

100720,74 

106266,16' 

108792,93 

108046,70' 

111350,47' 

115788,31» 

160140,60' 

5228,37 

5346,29 

5406,65 

5636,74' 

5528,59 

5550,79 

5461,10 

5642,35 

5962,51 

6244,21 

6500,49 

6785,48 

7012,39 

7430,44' 

7900,19 

9540,56 

9653,35 

10808,95 

15841,08» 

* In de subsidie voor het Burgerlijk Armbestuur is meestal een bedrag van ƒ 300,— opgenomen als bijdrage in de salariskosten van de amanuensis. 

Jaarlijkse opgaven aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Archief Armwezen, G.A.T. 
Rekeningen der gemeente Tilburg, G.A.T. en Rijksarchief 's-Hertogenbosch. 
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Bijlage 16 

Gespecificeerd overzicht van het aantal door de gemeente Tilburg ondersteunden en van de 
ontvangsten en uitgaven der gemeente Tilburg met betrekking tot de armenzorg in 1915. 

42 Keer werd reisgeld en voedsel verstrekt aan doortrekkenden 
570 Keer werd nachtverblijf en voedsel verstrekt 
943 Keer werd verlof gegeven op kosten der gemeente geneeskundige hulp in te roepen. 
103 Krankzinnigen werden op kosten der gemeente verpleegd. 

Uitgaven 
Kosten verzorging krankzinnigen 
Steun aan doortrekkenden 
Kosten genees-, heel- en verloskundige hulp 
Subsidies aan liefdadigheidsverenigingen 
Totale kosten 

Ontvangsten 
Als bijdrage in de verplegingskosten van krankzinnigen 
werd ontvangen van ' 

Totale ontvangsten 

Het Rijk 
De provincie 
Particulieren 

ƒ 27 586,-
195,-

„ 9 811,-
„ 70 650,-
ƒ 108 242,-

ƒ 3 673,-
„ 5 510,-

944,-
ƒ 10 127,-

De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek wijken vanwege een andere verwer
king der gegevens enigszins af van de door het gemeentebestuur verstrekte cijfers 

Bijdragen tot de statistiek van Nederland. Statistiek van het Armwezen 1915, nummer 253, 
's-Gravenhage 1918. 

Bijlage 17 

Ontvangsten en uitgaven van het Burgerlijk Armbestuur te Tilburg 

ONTVANGSTEN 

Jaar 

1855 
1860 
1865 
1870 
1875 
1880 
1885 
1890 
1895 
1900 
1905 
1910 
1915 

Bezittingen 
en toege

kende 
rechten 

2682,72' 
1965,92' 
7478,30 

— 
— 
— 
— 

7632,85' 
7 2 9 2 , -
6364,50 
6362,25 
6379,10« 
6742,74* 

Collecten 
en vrijwilli

ge giften 

857,51 
863,54 
555,07 
— 
— 
— 
— 

1510,67 
3833,46» 
2058,78 
1732,55 
1396,24» 
4911,40» 

Subsidie 
van de 

gemeente 

13977,37» 
13638,01 
12008,37' 

— 
— 
— 
— 

9160 , -
14000,-
45000, -
51000,-
64000, -
70650, -

Ovenge 
ont

vangsten* 

— 
— 
5 0 , -
— 
— 
— 
— 

3415 , -
59541,28 
12752,51 
3594,09 

11178,29 
11216,78 

Bedrag op 
1 januari 

in kas 

2017,44 
2066,90' 
1957.72 

— 
— 
— 
— 

614,85' 
770,70 

— 
1825,89' 
2584,96' 
2392,20 

Totaal 

19535,05 
18534,38 
22049.46« 
28524,34 
16756,03 
18993,23' 
19781,38' 
22333,38 
85437,44» 
66175,79 
64514,78» 
85538,60» 
95913,13 
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Vervolg bijlage 
UITGAVEN 

Jaar 

1855 
I860 
1865 
1870 
1875 
1880 
1885 
1890 
1895 
1900 
1905 
1910 
1915 

17 

Onderhoud 
gebouwen 
enz., belas
tingen en 

administra
tiekosten 

953,25 
2209,10' 
1356,42' 

— 
— 
— 
— 

350,31' 
628,04 
710,93 
640,46 
609,52 

1009,29 

Onder
steuning 

17358,76 
16685,25« 
19668,72' 

— 
— 
— 
— 

17809,93 
21501,82' 
51550,39 
65756,52» 
73093,21 
90997,96« 

Kosten voor 
belegging 

van 
gelden** 

— 
1080,60 

60 , -
— 
— 
— 
— 

3366,11' 
58653,50 
12468,75 
2940,-
9081,90 
3000,50 

Overige 
uitgaven 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

2793,60 
— 

136,20 
100,-

Totaal 

18312,01 
19974,96 
21085,15 
28935,52 
17273,67» 
18014,85 
19164,06' 
21526,36 
80783,36' 
67523,67 
69336,98' 
82920,83 
95107,75' 

* Hierbij zijn inbegrepen de opbrengsten van verkochte gronden, uitgelote obligaties, enz. 
** Hierbij zijn inbegrepen de aankoop van onroerende goederen, obligaties, enz. 

Jaarlijkse opgaven aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Archief 
Armwezen, G.A.T. 
Archief Burgerlijk Armbestuur Tilburg, rekeningen. 

Bijlage 18 
Gespecificeerd overzicht van de ontvangsten en uitgaven van het Burgerlijk Armbestuur te 
Tilburg in 1915. 

Ontvangsten 
Renten, pachten en huren 
Erflatingen en schenkingen 
Collecten en inschrijvingen 

andere instellingen van weldadigheid 
gemeente 
provincie 
Rijk 

Subsidies 

ƒ 52.714,-
„ 4.930,-
ƒ 47.784,-

ƒ 

» 

ff 

ƒ 

ƒ 

6.743,-

4.911,-

70.650,-

82.304,-

1.109,-

Totaal 
Uitgaven 
Kosten beheer 
Uitdeling, besteding en verpleging 

Hiervoor terugontvangen 

Bijstand reizenden en daklozen 
Geneeskundige hulp 
Totaal 

De cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek wijken vanwege een andere verwerking 
der gegevens enigszins af van de door het Burgerlijk Armbestuur verstrekte cijfers. 

Bijdragen tot de statistiek van Nederland. Statistiek van het Armwezen 1915, nummer 253, 
's-Gravenhage 1918. 
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Bijlage 19 

Aantal ondersteunden door het Burgerlijk Armbestuur te Tilburg. 

Jaar Gehele jaar Tijdelijk Totaal 
hoofden alleen- hoofden alleen- hoofden alleen
gezinnen staanden gezinnen staanden gezinnen staanden 

1855 
1860 
1865 
1870 
1875 
1880 
1885 
1890 
1895 
1900 
1910 
1915 

114 
240 
139 
117 
158 
196 
286 

230 

1400 
1235 
1360 

127 
148 
151 
87 
79 
54 
93 

118 

43 
74 
68 
299 
362 
284 
114 

162 

650 
584 
570 

20 
42 
41 
93 
121 
96 
35 

82 

157 
314 
207 
416 
520 
480 
400 
576 
392 

2050 
1819 
1930 

147 
190 
192 
180 
200 
150 
128 
254 
200 

Tot en met 1865 werden niet alleen de gezinshoofden zelf, maar ook al hun gezinsleden en 
zelfs mwonende personen meegeteld. 

Voor het jaar 1905 en gedeeltelijk ook voor 1910 zijn geen nauwkeurige cijfers beschikbaar. 
De door de gemeente verstrekte cijfers zijn door het Centraal Bureau voor de Statistiek 
vernietigd, terwijl ook zij in de gemeentelijke en provinciale archieven niet meer aanwezig 
zijn. 

Jaarlijkse opgaven aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Arehief 
Armwezen, G.A.T. 

Bijlage 20 

Leeftijden van de door het Burgerlijk Armbestuur te Tilburg doorlopend en tijdelijk onder
steunden m 1900 

Leeftijden Doorlopend ondersteunden Tijdelijk ondersteunden 

Beneden 20 jaar 

20 tot 40 jaar 

40 tot 60 jaar 

60 jaar en ouder 

totaal 

Algemeen totaal 

mannen 
vrouwen 
mannen 
vrouwen 
mannen 
vrouwen 
mannen 
vrouwen 
mannen 
vrouwen 

hoofden 
gezinnen 

— 
— 
30 
32 
54 
58 
52 
60 
136 
150 

286 

alleen
staanden 

1 
3 
13 
16 
11 
12 
17 
20 
42 
51 

93 

hoofden 
gezinnen 

— 
1 
9 
15 
28 
10 
35 
16 
72 
42 

114 

alleen
staanden 

1 
— 
5 
— 
5 
7 
10 
7 
21 
14 

35 

Opgaven 1900 aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant Archief Arm
wezen, G.A.T. 
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Bijlage 21 

Oorzaken van behoeftigheid van de door het Burgerlijk Armbestuur te Tilburg doorlopend 
bedeelden m 1900. 

Mannen Vrouwen Totaal 

Ziekte, invaliditeit 30 45 75 
Ouderdom 53 85 138 
Dood kostwinner 6 44 50 
Drankmisbruik 54 8 62 
Andere oorzaken 22 32 54 

Totaal 165 214 379 

Oorzaken van behoeftigheid van de door het Burgerlijk Armbestuur te Tilburg tijdelijk 
bedeelden m 1900. 

Ziekte, invaliditeit 
Werkloosheid 
Drankmisbruik 
Andere oorzaken 

Totaal 

Mannen 

28 
30 
30 
5 

93 

Vrouwen 

32 
16 
3 
5 

56 

Totaal 

60 
46 
33 
10 

149 

Het aantal mannen en vrouwen bij de doorlopend bedeelden komt niet overeen met dat, 
welk is opgegeven bij de leeftijdsgroepen. Deze onregelmatigheid, een verschil van 13, 
komt ook zo voor in de originele stukken Welk getal juist is kan men met vaststellen. 

Opgaven 1900 aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Archief Arm
wezen, G.A.T. 
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Bijlage 22 

Maximumbedragen, die het Burgerlijk Armbestuur te Tilburg per week verleende om
streeks 1870. 

Categorie Bij ziekte Gezond 
oktober- apnl- oktober- apnl-

maart september maart september 

1 Ouderloze kinderen beneden 5 jaar 
2 Ouderloze kinderen van 5 tot 12 jaar 
3 Ouderloze kinderen van 12 tot 16 jaar 
4 Ouderloze kmderen boven 16 jaar 
5 Ongehuwde mannen of weduwnaars 

beneden 60 jaar 
Voor inwonende kinderen beneden 
S jaar 
Voor mwonende kinderen van 5 tot 
12 jaar 
Voor mwonende kmderen van 12 tot 
16 jaar 
Voor inwonende kinderen boven 
16 jaar 

6 Ongehuwde vrouwen, verlaten vrou
wen of weduwen beneden 60 jaar 
Kinderen als onder 5 

7 Ongehuwde mannen of weduwnaars 
boven 60 jaar 
Voor inwonende kinderen beneden 
5 jaar 
Voor inwonende kmderen van 5 tot 
12 jaar 
Voor inwonende kmderen van 12 tot 
16 jaar 
Voor inwonende kmderen boven 
16 jaar 

8 Ongehuwde of verlaten vrouwen of 
weduwen boven 60 jaar 
Kinderen als onder 7 

9 Echtparen beneden 60 jaar 
Kinderen als onder 5 

10 Echtparen boven 60 jaar 
Kmderen als onder 5 

1,75 
1,50 
1,25 
1,75 

1,75 

0,25 

0,25 

0,20 

0,15 

2 , -

2,25 

0,25 

0,20 

0,15 

0,15 

2,50 

2 , -

2,50 

1,75 
1,50 
1,25 
1,50 

1,50 

0,20 

0,20 

0,15 

0,10 

1,75 

2 , -

0,20 

0,15 

0,10 

0,10 

2,25 

1,75 

2,50 

1,50 
1,25 
1 , -
i , -

i , -

0,20 

0,20 

0,15 

0,10 

1,25 

1,50 

0,20 

0,20 

0,15 

0,15 

2 , -

0,75 

2 , -

1,50 
1,25 
1 , -
0,75 

0,75 

0,15 

0,15 

0,10 

0,10 

i , -

1,25 

0,15 

0,15 

0,10 

0,10 

1,50 

0,50 

2 , -

Per week kon bovendien ƒ 0,50 aan huur worden vergoed als toeslag op bovenvermelde 
bedragen 

Handelingen van de Gemeenteraad Tilburg, 6 december 1856 
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Bijlage 23 

Overzicht van de ondersteuningen door het Koninklijk Nationaal Steuncomité, afdeling 
Tilburg, in 1915. 

Week 
Week 
Week 
Week 
Week 
Week 
Week 
Week 
Week 
Week 
Week 
Week 

tot 9 januari 
tot 16 januari 
tot 23 januari 
tot 30 januari 
tot 6 februari 
tot 13 februari 
tot 20 februari 
tot 27 februari 
tot 6 maart 
tot 13 maart 
tot 20 maart 
tot 27 maart 

24 personen 
23 personen 
20 personen 
20 personen 
22 personen 
12 personen 
10 personen 
6 personen 
5 personen 
4 personen 
3 personen 
1 persoon 

/79,25 
/72 ,50 
/ 6 1 , -
/63 ,42 
/65 ,02 
/30,59 
/31 ,10 
/19,67 
/17 ,90 
/14,25 
/ 1 0 , -
/ 5 , -

Vanaf 27 maart 1 persoon 24 weken van ƒ 2,-

Jaarverslag Koninklijk Nationaal Steuncomité, afdeling Tilburg, 1915. 

Bijlage 24 

Opbrengsten van de armenconcerten der Nieuwe Koninklijke Harmonie van Tilburg. 

1865 
1870 
1875 
1880 
1885 
1890 
1895 
1900 
1905 
1910 
1915 

ƒ 401,01 
ƒ 654,20 
ƒ 839,09' 
/1222,21 
/1227,25 
/ 1 2 0 0 , -
/1241,60 
/1342,40 
/1304,07» 
/1147,95 
/1085,33 

Gedenkboek der Nieuwe Koninklijke Harmonie van Tilburg bij gelegenheid van haar 
vijfenzeventigjarig bestaan. Tilburg 1918. 
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Bijlage 25 

Overzicht ondersteunden door de R.K. instellingen van weldadigheid te Tilburg. 

Doorlopend Tijdelijk Totaal 
bedeelden bedeelden 

Jaar Instelling _ 
hoofden alleen- hoofden alleen- hoofden alleen
gezinnen staanden gezinnen staanden gezinnen staanden 

1855 

1860 

1865 

1870 

1875 

1880 

1885 

1890 

1895 

1900 

Vine. 
Vine. 
Vine. 
Vine. 
Vine. 
Vine. 
Vine. 
Vine. 
Vine. 
Vine. 
Vine. 
Vine. 
Vine. 
Vine. 
Vine. 
Vine. 
Vine. 
Vine. 
Vine. 
Vine. 
Vine. 
Elis. 
Vine. 
Vine. 
Vine. 
Elis. 
Elis. 

Heike 
Goirke 
Heike 
Goirke 
Heike 
Goirke 
Heike 
Goirke 
Heike 
Goirke 
Heike 
Goirke 
Heike 
Goirke 
Heuvel 
Heike 
Goirke 
Heuvel 
Heike 
Goirke 
Heuvel 

Heike 
Heike 
Goirke 
Heuvel 

Heike 
Heuvel 

20 
16 
13 
10 
24 
10 
17 
10 
12 
39 
10 
12 
36 
10 
18 
23 
22 
32 
17 
17 
6 

182 
72 
76 
31 
91 
35 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
7 

— 
— 
— 
2 
3 

39 
37 
63 
13 
48 
35 
41 
45 
37 
25 
33 
20 
42 
40 
35 
46 
37 
18 
19 
62 
50 

154 
192 
227 
201 
294 
151 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
11 
— 
— 
— 
40 
17 

59 
53 
76 
23 
72 
45 
58 
55 
49 
64 
43 
32 
78 
50 
53 
69 
59 
50 
36 
79 
56 

336 
264 
303 
232 
385 
186 

— 
— 
— 
— 
_ 
_ 
— 
— 
— 
_ 
— 
_ 
— 
_ 
— 
18 
— 
— 
— 
42 
20 

Van de meeste jaren tussen 1901-1918 zijn geen nauwkeurige cijfers beschikbaar. De door 
de gemeente verstrekte cijfers zijn door het Centraal Bureau voor de Statistiek vernietigd, 
terwijl zij ook in de gemeentelijke en provinciale archieven niet meer aanwezig zijn. 

Voor dejaren 1855, 1860 en 1865 staat het totale aantal personen aangegeven, waaruit de 
gezinnen bestonden. Later wordt het aantal gezinshoofden aangegeven. 

Jaarlijkse opgaven aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Archief 
Armwezen, G.A.T. 
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Bijlage 26 

Oorzaken der bedeling door de R.K. instellingen van weldadigheid te Tilburg in 1900. 

Tijdelijk bedeelden. 

Vincentius Heike 
man- ντου- to
nen wen taal 

Vincentius Goirke 
man- vrou- to
nen wen taal 

Vincentius Heuvel 
man- vrou- to
nen wen taal 

To
taal* 

Ziekte, invaliditeit 
Werkloosheid 
Drankmisbruik 

29 29 
8 

2 
13 
4 

2 
13 
4 

38 
21 
4 

11 Andere oorzaken 

Totaal 29 8 37 

11 

18 

11 

18 19 19 

11 

74 

Doorlopend bedeelden. 

Ziekte, invaliditeit 
Ouderdom 
Dood kostwinner 
Drankmisbruik 

17 17 

9 
1 

13 

9 
1 

13 

3 
4 

7 

3 
4 
7 

17 
5 

37 

Andere oorzaken 

Totaal 5 17 22 

9 

19 13 

9 

32 

3 

10 7 

3 

17 

12 

71 

* Van de Elisabethverenigingen ontbreken de cijfers. 

Opgaven 1900 aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Archief Arm
wezen, G.A.T. 
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£ Bijlage 27 

Leeftijden van de door de R.K. instellingen van weldadigheid doorlopend en tijdelijk bedeelden te Tilburg in 1900. 

Leeftijdf 

Ben. 20 jr. 

20-40 зг. 

40-60 jr. 

60 jr. en 

;n 

mannen 
vrouwen 
mannen 
vrouwen 
mannen 
vrouwen 
mannen 

ouder vrouwen 
Totaal mannen 

vrouwen 
Algemeen totaal 

Vincentius Heike 

doorlopend 
bedeelden 

hoofden 
gezin
nen 

— 

2 
4 
3 

13 
— 

5 
17 
22 

alleen
staan

den 

— 

— 
— 

-

tijdelijk 
bedeelden 

hoofden 
gezm-

nen 

— 

6 

23 
8 

— 

29 
8 

37 

alleen
staan
den 

— 
— 

— 

— 
— 

-

Vincentius Goirke 

doorlopend 
bedeelden 

hoofden 
gezin

nen 

— 

13 
8 
5 
5 
1 

19 
13 
32 

alleen
staan

den 

— 
— 

— 
— 

-

tijdelijk 
bedeelden 

hoofden 
gezin
nen 

— 

15 

3 
— 
— 

18 

18 

alleen
staan

den 

— 
— 

— 

— 
— 

-

Vincentius Heuvel 

doorlopend 
bedeelden 

hoofden 
gezin

nen 

— 

2 
2 
5 
3 
3 
2 

10 
7 

17 

alleen
staan

den 

— 
— 

— 

— 
— 

-

tijdelijk 
bedeelden 

hoofden 
gezin
nen 

— 

6 

12 
— 
1 

19 

19 

alleen
staan

den 

— 

— 

— 
— 

-

To
taal· 

— 

44 
14 
51 
29 

5 
2 

100 
45 

145 

* Van de Elisabethverenigingen ontbreken de cijfers. 

Opgaven 1900 aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Archief Armwezen, G.A.T. 



Bijlage 28 

Ontvangsten en uitgaven der R.K. instellingen van weldadigheid te Tilburg. 

Jaar Instelling Kosten 
beheer 

1 

UITGAVEN 

Uitgereikt 
in geld 

2 

Uitgereikt 
in natura 

3 

Totaal 

4 

ONTVANGSTEN 

collecten, 
giften, enz. 

Vine. Heike 
Vine. Goirke 
Vine. Heike 
Vine. Goirke 
Vine. Heike 
Vine. Goirke 
Vine. Heike 
Vine. Goirke 
Vine. Heike 
Vine. Goirke 
Vine. Heike 
Vine. Goirke 
Vine. Heike 
Vine. Goirke 
Vine. Heuvel 
Vine. Heike 
Vine. Goirke 
Vine. Heuvel 
Vine. Heike 
Vine. Goirke 
Vine. Heuvel 
Elis. Heike 
Vine. Heike 
Vine. Goirke 
Vine. Heuvel 
Elis. Heike 

7,30 
8,31 

12,55 
7,46 

18,77 
4,63 

— 
-
— 
-
— 
-
— 
— 
-
15,50 
— 
-
46,02 
— 
— 

126,88 
41,75 
— 
— 
— 

15,10 
16,06 
27,27 
33,35 
15 , -
36 , -
— 
-
— 
-
— 
-
— 
— 
-

261 , -
440,-
270,70 
457,20 
400,-
184,-
635,73 
337,49 
685,-
131,50 
419,60 

2828,47 
1327,88 
2071,50 
934,20 

2226,08 
616,08 

— 
-
— 
-
— 
-
— 
— 
-

5230,38· 
2334,-
1500,56» 
5123,80 
2250,-
2835,88 
3280,54 
7200,56 
1915,-
2530,54' 
2552,08' 

2850,87 
1352,25 
2111,32 
975,01 

2259,85 
656,71 

2785,18 
1205,56 
4022,62' 
783,72 

4227,32' 
1378,43 
3639,77 
2713,17 
1956,12' 
5506,88' 
2774,-
1771,26' 
5627,02 
2650,-
3019,88 
4043,15 
7579,80 
2600,-
2662,04« 
2971,68« 

2850,87 
1506,70 
2280,69 
1149,07 
2011,32 
1050,50 
2782,93 
1434,55' 
4195,78» 

880,30' 
4346,01' 
1475,74 
3983,08 
2470,06 
2036,09 
5777,98 
2750,-
1878,24' 
5638,23 
2580,-
3258,78' 
3193,22 
8568,14 
2600,-
3325,20» 
3182,10 

Van de meeste jaren tussen 1901-1918 zijn geen nauwkeurige cijfers beschikbaar. De door 
de gemeente verstrekte cijfers zijn door het Centraal Bureau voor de Statistiek vernietigd, 
terwijl zij ook in de gemeentelijke en provinciale archieven niet meer aanwezig zijn. 

Jaarlijkse opgaven aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Archief 
Armwezen, G.A.T. 
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1895 

1900 



Bijlage 29 

Overzicht van het aantal bedeelden door de Nederlandse Hervormde diaconie en het 
Israëlitisch Armbestuur te Tilburg. 

Jaar 

1855 

1860 

1865 

1870 

1875 

1880 

1885 

1890 

1895 

1900 

Instelling 

Hervormde diaconie 
Isr. Armbestuur 
Hervormde diaconie 
Isr. Armbestuur 
Hervormde diaconie 
Isr. Armbestuur 
Hervormde diaconie 
Isr. Armbestuur 
Hervormde diaconie 
Isr. Armbestuur 
Hervormde diaconie 
Isr. Armbestuur 
Hervormde diaconie 
Isr. Armbestuur 
Hervormde diaconie 
Isr. Armbestuur 
Hervormde diaconie 
Isr. Armbestuur 
Hervormde diaconie 
Isr. Armbestuur 
Geref. diaconie 

Doorlopend 

hoofden alleen
gezinnen staanden 

2 

2 
4 
2 
4 
4 
3 
5 
2 
5 
2 
3 
2 

6 

10 

11 

1 

1 
1 
1 
1 

— 

1 
1 
6 
1 
6 

Tijdelijk 

hoofden 
gezinnen 

10 
4 
4 

4 

7 

3 

2 

10 
1 
2 

alleen
staanden 

3 
5 
1 

14 
3 
8 

— 

1 

8 

8 

1 

2 

2 

Totaal 

hoofden alleen-
gezinnen staanden 

12 
4 
6 
4 
6 
4 

11 
3 
8 
2 
7 
2 

13 
3 
2 

9 
5 

11 
14 
14 
8 

1 

2 
1 
9 
1 
8 

2 
1 
8 
1 
8 

Evenals bij de R.K. instellingen staat voor dejaren 1855, 1860 en 1865 het totale aantal 
personen aangegeven, waaruit de gezinnen bestonden. Voor de andere jaren wordt het 
aantal gezinshoofden aangegeven. 
Van de meeste jaren tussen 1901-1918 zijn geen nauwkeurige cijfers beschikbaar. De door 
de gemeente verstrekte cijfers zijn door het Centraal Bureau voor de Statistiek vernietigd, 
terwijl zij ook in de gemeentelijke en provinciale archieven niet meer aanwezig zijn. 

Jaarlijkse opgaven aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Archief 
Armbestuur, G.A.T. 
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Bijlage 30 

Ontvangsten en uitgaven van de Nederlandse Hervormde diaconie en het Israelitisch 
Armbestuur te Tilburg. 

Jaar 

1855 

1860 

1865 

1870 

1875 

1880 

1885 

1890 

1895 

1900 

Instelling 

Hervormde diaconie 
Isr. Armbestuur 
Hervormde diaconie 
Isr. Armbestuur 

Hervormde diaconie 
Isr. Armbestuur 
Hervormde diaconie 
Isr. Armbestuur 

Hervormde diaconie 
Isr. Armbestuur 

Hervormde diaconie 
Isr. Armbestuur 

Hervormde diaconie 
Isr. Armbestuur 

Hervormde diaconie 
Isr. Armbestuur 
Hervormde diaconie 
Isr. Armbestuur 

Hervormde diaconie 
Isr. Armbestuur 
Gereformeerde diaconie 

UITGAVEN 

In geld 

1 

6 4 0 , -
12,90 

3 2 0 , -
44,925 

345,70 
11,75 

694,38' 
6 0 , -

339,15 
6 0 , -

421,50 
7 0 , -
— 

In natura 

2 

4 0 , -
27,96' 

2 9 5 , -
1 2 , -

274,50 
26,40 

228,05 
— 

673,46' 
— 

590,96' 
— 
23,58 

Totaal 

3 

6 8 0 , -
40,86' 

6 1 5 , -
56,92' 

620,20 
38,15 

627,61 
5 0 , -

440,97 
4 0 , -

887,70 
4 0 , -

7 3 0 , -
3 0 , -

922,43' 
6 0 , -

1012,61' 
6 0 , -

1012,46' 
7 0 , -
23,58 

ONTVANGSTEN 

giften, 
f/~kllo/*ttf*n 

enz. 

7 4 0 , -
29,68 

6 5 3 , -
36,92' 

665,75 
34,75 

745,37 
4 0 , -

711,20 
4 0 , -

769,70 
4 0 , -

663,80 
3 0 , -

934,50 
— 

1095,38' 
— 

1047,37' 
— 
34,34 

Van de meeste jaren tussen 1901-1918 zijn geen nauwkeunge cijfers beschikbaar. De door 
de gemeente verstrekte cijfers zijn door het Centraal Bureau voor de Statistiek vernietigd, 
terwijl zij ook in de gemeentelijke en provinciale archieven niet meer aanwezig zijn. 

Jaarlijkse opgaven aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Archief 
Armwezen, G.A.T. 
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К Bijlage 31 
о 

Overzicht van het aantal verzorgden in de Godshuizen te Tilburg. 

Jaar Gesticht Heike Gesticht Goirke Gesticht R.K. Totaal 
Jongensweeshuis 

1855 

1860 

1865 

1870 

1875 

1880 

1885 

1890 

1895 

1900 

oude 

lieden 

13 
13 
13 
— 
— 
— 
— 

29 
8 
11 

gebrek-

kigen 

5 
5 
8 
— 
— 
— 
— 

3 
— 
— 

kinderen 

11 
14 
17 
-
— 
— 
— 

105 
128 
83 

totaal 

29 
32 
38 
52 
55 
62 
94 
137 
136 
94 

oude 

lieden 

16 
28 
33 
— 
— 
— 
— 

19 
21 
12 

gebrek-

kigen 

24 
7 
6 
— 
— 
— 
— 

2 
2 
4 

kinderen 

_ 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

totaal 

40 
35 
39 
44 
50 
42 
34 
21 
23 
16 

oude 

lieden 

— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

gebrek-

kigen 

— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

kinderen 

9 
12 
14 
18 
29 
39 
45 
58 
50 
60 

totaal 

9 
12 
14 
18 
29 
39 
45 
58 
50 
60 

78 
79 
91 
114 
134 
143 
173 
216 
209 
170 

Van dejaren 1901-1918 zijn geen nauwkeurige cijfers beschikbaar. De door de gemeente verstrekte cijfers zijn door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek vernietigd, terwijl zij ook in de gemeentelijke en provinciale archieven niet meer aanwezig zijn. 

Jaarlijkse opgaven aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Archief Armwezen, G.A.T. 



Bijlage 32 

Uitgaven en ontvangsten van de Godshuizen te Tilburg. 

1855 
1860 
1865 
1870 
1875 
1880 
1885 
1890 
1895 
1900 

UITGAVEN 

(voeding, kleding, geneeskundige hulp, 

gesticht 
Heike 

1.740,-
1.920,-
2.450,-
3.850,-
4.650,-
6.500,-
7.200,-

11.300,-
11.225,-
7.846,-

gesticht 
Goirke 

2.965,50 
2.677,15 
3.084,40 
3 .362,-
3 .200, -
3 .200, -
3.200,-
1.200,-
1.200,-

-

R.K. Jongens-
weeshuis 

6 7 5 , -
9 1 0 , -
9 6 0 , -

1.385,-
2 .610 , -
3 .705, -
4 .275 , -
4 .750 , -
5.500,-
6.000,-

enz.) 

totaal 

5.380,50 
5.507,15 
6.494,40 
8.597,-

10.460,-
13.405,-
14.675,-
17.250,-
17.925,-

— 

gesticht 
Heike 

1.740,-
1.920,-
2 .450 , -
3 .850 , -
4 .650 , -
6 .500,-
7 .200, -

11.300,-
700,42 
972,42 

ONTVANGSTEN 

(collecten, giften, legaten, enz.) 

gesticht 
Goirke 

2.675,10 
2.596,40 
3.084,40 
3 .362, -
3 .200, -
3 .200, -
3 .200, -
1.200,-
1.950,-

— 

R.K. Jongens-
weeshuis 

6 7 5 , -
900 , -
9 4 0 , -

1.320,-
2.580,-
2 .925,-
3.540,-
3 .610, -
4 .500 , -
4 .880, -

totaal 

5.090,10 
5.416,40 
6.474,40 
8 .532, -

10.430,-
12.625,-
13.940,-
16.110,-
7.150,42 

— 

Van de jaren 1901-1918 rijn geen nauwkeurige cijfers beschikbaar. De door de gemeente verstrekte cijfers zijn door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek vernietigd, terwijl zij ook in de gemeentelijke en provinciale archieven niet meer aanwezig zijn. 

Jaarlijkse opgaven aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Archief Armwezen, G.A.T. 



Bijlage 33 

Overzicht van het aantal leerlingen op de scholen der fraters en zusters te Tilburg. 

Jongens Meisjes Totaal 

1865 
1880 
1885 
1890 
1895 
1900 

665 
1698 
2140 
2254 
2166 
2628 

655 
1222 
1398 
1681 
1637 
2590 

1320 
2920 
3538 
3935 
3803 
5218 

Gemeenteverslagen Tilburg 1865-1900, hoofdstuk IX. 

Bijlage 34 

Overzicht van het aantal leden, de uitgaven en de ontvangsten van de gezamenlijke zieken
en begrafenisbussen te Tilburg. 

LEDEN UITGAVEN 

aantal aantal onderhoud, zieken- en 
deelnemers ondersteunden belastingen, begrafenis-

enz. geld 

totaal 

1855 
1860 
1865 
1870 
1875 
1880 

702 
734 
742 
773 
702 
460 

153 
177 
159 
252 
146 
61 

77,89 
103,72 
162,38 
108,47 
243,80" 
164,52 

1525,46 
1202,47 
1184,77s 

1363,53' 
1613,33 
960,97 

1603,35 
1306,19 
1347,15· 
1472,00» 
1857,13» 
1125,49 

LEDEN 

aantal aantal bezittingen, 
deelnemers onder- rechten, 

steunden enz. 

ONTVANGSTEN 

contri- boeten 
buties 

andere 
ontvang

sten 

totaal 

1855 
1860 
1865 
1870 
1875 
1880 

702 
734 
742 
773 
702 
460 

153 
177 
159 
252 
146 
61 

215,39 
225,87 
1 9 0 , -
256,53 
167,25 

1066,17 

1807,30 
1877,95 
1975,45 
1974,85 
1823,36» 
1231 , -

160,95 
160,92» 
1 8 0 , -
236,20 
543,63 
180,65 

23,20 
2 8 , -
40,90 
28,95 
3 9 , -

151,25' 

2206,84 
2292,74» 
2386,35 
2496,53 
2573,24» 
2629,07' 

Archief Armwezen, G.A.T. 
Gemeenteverslagen Tilburg 1855-1880. 
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Bijlage 35 

Overzicht van het aantal choleragevallen te Tilburg in 1866. 

Weken 

24 juni-30 juni 
1 juli-7 juli 
8 juli-14 juli 
15 juli-21 juli 
22 juli-28 juli 
29 juli-4 augustus 
S augustus-11 augustus 
12 augustus-18 augustus 
19 augustus-25 augustus 
26 augustus-1 september 
2 september-8 september 
9 september-15 september 
16 september-22 september 
23 september-29 september 
30 september-6 oktober 
7 oktober-13 oktober 
14 oktober-20 oktober 
21 oktober-27 oktober 
28 oktober-3 november 

In de betreffende week 
aangetast 

1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
6 
4 

22 
6 
0 

15 
5 
2 

10 
1 

overleden 

1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
5 
3 
8 
3 
0 
7 
3 
1 
5 
3 

Sedert begin epidemie 
aangetast 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
9 

13 
35 
41 
41 
56 
61 
63 
73 
74 

overleden 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
8 

11 
19 
22 
22 
29 
32 
33 
38 
41 

Choleraboek der gemeente Tilburg, G.A.T. 

Bijlage 36 

Overzicht van het aantal choleragevallen in Nederland in 1866. 

Provincies 

Noord-Brabant 
Gelderland 
Zuid-Holland 
Noord-Holland 
Zeeland 
Utrecht 
Friesland 
Overijssel 
Groningen 
Drenthe 
Limburg 
Het Rijk 

Aantal overledenen 

1157 
1458 
7688 
2594 

252 
2705 
461 

1017 
1525 

384 
450 

19691 

Sterfte aan cholera 
per 1000 inwoners 

2,65 
3,46 

11,43 
4,57 
1,43 

15,60 
1,59 
4,06 
6,61 
3,69 
1,93 
5,56 

Aantal besmette 
gemeenten 

55 
73 

174 
77 
32 
54 
33 
34 
49 
22 
34 

637 

Jaarverslag van de bevindingen en handelingen van het Geneeskundig Staatstoezicht 
1866, blz. 113. 
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Bijlage 37 

Overzicht van bet aantal vaccinaties tegen pokken in Tilburg, Noord-Brabanten Nederland. 

Jaar 

1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

Tilburg 

937 
120 
625 
206 
333 
1157 
958 
3254 
719 
511 
776 
779 
770 
913 
1134 
832 
730 
1032 
852 
981 
833 
823 
887 
1312 
877 
1070 
1166 
1067 
1003 
851 
1216 
1060 
1027 
1109 
3325 
1164 
1137 
1563 
1263 
1323 
1669 
1466 
1561 
1286 
1347 
1550 
1717 
1605 

Noord-Brabant 

2509 
4564 
6294 
7169 
9651 
54092 
8930 

23480 
12869 
12629 
11839 
11563 
11710 
11516 
24854 
11552 
12566 
14233 
13017 
14205 
14701 
13676 
11094 
12552 
12337 
12054 
12997 
14850 
13453 
12220 
12917 
12591 
13096 
13696 
16082 
13436 
12875 
18969 
15151 
16073 
15544 
15251 
15190 
15439 
15258 
16439 
16359 
17698 

Nederland 

46385 
51801 
48527 
63426 
64601 

452469 
59234 
133931 
88207 
91737 
100836 
100525 
97328 
97702 
164987 
87697 
104407 
118440 
102966 
108494 
108459 
111471 
108397 
96656 
112594 
118209 
128759 
123870 
163412 
109194 
117653 
119830 
124257 
125709 
129192 
127217 
142189 
137500 
130159 
133357 
154749 
135387 
138634 
140589 
143836 
142213 
142913 
185423 



Vervolg bijlage 37 

Jaar 

1914 
1915 
1916 
1917 
1918 

Tilburg 

1564 
1497 
1723 
1521 
1763 

Noord-Brabant 

20586 
17311 
16008 
14839 
14897 

Nederland 

161665 
153465 
163402 
138645 
143728 

Cijfers ontleend aan de jaarverslagen van de bevindingen en handelingen van het Genees
kundig Staatstoezicht, de jaarverslagen van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, de 
jaarverslagen van de provincie Noord-Brabant, de gemeenteverslagen Tilburg en aan de 
jaarcijfers van het Statistisch Instituut der Vereniging van Statistiek in Nederland. 
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Bijlage 39 

Overzicht aantal besmettelijke ziektegevallen in Nederland en de gemeente Tilburg. 

NEDERLAND 

1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 

TILBURG 

1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 

Cholera 

59 

i Typhus en Pokken Roodvonk 
febris ty-
phoidea 

3041 
2737 
2745 
2621 
2339 
2011 
2029 
2097 
1392 
1515 
1713 
1712 
1561 
2404 
4156 

110 
66 
43 
43 

7 
17 
7 
4 
7 

37 
2 
7 

85 

Cholera Typhus en Pokken 

7 
1 

febris ty-
phoidea 

6 
1 

14 
5 
5 

8 
7 

11 
5 

24 
13 
7 
6 
6 
4 
2 

5 
2 
1 

1 
28 

4308 
5816 
5897 
5242 
5043 
4313 
3789 
5379 
8466 
6444 
4954 
7390 
8479 

11008 
16914 

Rood 
vonk 

36 
9 
3 
1 
4 

GEEN OPGAVEN 
1 

29 

35 

5 

1 

6 
4 

59 
117 

6 
2 
2 
2 
5 

24 
94 
95 
22 

5 
8 

Difterie 

3739 
3508 
3600 
3731 
3463 
3598 
3261 
4456 
5251 
5443 
5728 
5476 
5745 
7431 

13328 

1- Difterie Dysen 

3 

2 
3 

1 
3 
4 
4 
4 
8 

10 
11 
3 
1 
1 

10 
4 
3 
4 

terie 

Dysenterie Meningitis 

3 
10 
14 
3 
7 

10 
1 
7 

26 
8 
7 

38 
2 

27 
113 

cerebrospi
nalis epi
demica 

0 
2 

19 
39 
29 
20 

9 
3 
0 
0 
0 

20 
226 
580 
234 

- Meningitis Mazelen 
cerebrost 
nalis epi
demica 

)i-

6 
2 

263 

1 

972 

1 
4 
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Vervolg bijlage 39 

Cholera Typhus en Pokken Rood- Difterie Dysen- Meningitis Mazelen 
febristy- vonk tene cerebrospi-
phoidea nalis epi

demica 

1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 

2 
1 

1 
2 

2 
3 

3 
9 

28 

7 
1 

10 
5 

48 
32 
2 
9 

68 
48 
48 
35 

4 
2 
1 
7 
4 
4 

15 
24 
42 
41 
54 

Maandblad Centrale Gezondheidsraad Utrecht 1904-1918. 
Gemeenteverslagen Tilburg 1885-1918, hoofdstuk VI. 

Bijlage 40 

Doodsoorzaken in Tilburg. 

Typhus en febris typhoidea 
Pokken 
Roodvonk 
Mazelen 
Croup 
Kinkhoest 
Kwaadaardige keelziekten 
Cholera 
Diarree 
Levenszwakte en uittering 
Tering 
Marasmus senilis 
Acute ziekten der ademhalingswerktuigen 
Chronische ziekten der ademhalingswerktuigen 
Ziekten van het kraambed 
Kanker 
Verdrinking 
Verbranding 
Andere ziekten 
Onbekende oorzaken 

1870 

11 
0 

38 
5 
5 

11 
0 
0 
5 

21 
6 

31 
52 
77 

3 
4 
1 
0 

279 
4 
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Vervolg bijlage 40 

Gebrekkige ontwikkeling 
Lichaamszwakte, tering 
Klierziekten, rachitis, syphilis 
Abces ulcus, gangraena, pyaemie, haemorrhagia 
Kanker 
Waterzucht, scheurbuik 
Typhus, febris typhoidea 
Aanhoudende koorts 
Tussenpozende koorts 
Pokken 
Roodvonk 
Mazelen 
Huidziekten 
Stuipen, trismus, epilepsie 
Apoplexie 
Hersenziekten 
Ruggemergziekten, paralysis 
Keel- en longtering, bloedspuwing, 
suikertering 
Croup 
Kinkhoest 
Acute ziekten der ademhalingswerktuigen 
Chronische ziekten der ademhalingswerktuigen 
Hart- en vaatziekten, arthritis 
Organische hartgebreken, aneurisma 
Angina, diftene 
Diarree, dysenterie 
Cholera asiatica/nostras 
Acute ziekten der spijsvertermgswegen 
Chronische ziekten der spijsvertermgswegen 
Ziekten der organa urogenitalia 
Ziekten van het kraambed, febris puerperale 
Gewelddadige dood, zelfmoord 
Verdrinking, zelfmoord 
Onbekende oorzaak, plotseling 

1875 

0 
99 
2 
3 
4 

17 
7 
6 
6 
0 
2 

15 
3 

91 
16 
11 
4 

25 
6 
1 

58 
46 

4 
17 
0 
3 
0 

36 
12 
6 
3 
6 
1 
6 

1880 

1 
88 
2 
1 

16 
8 
7 
6 
3 
0 
0 
0 
3 

129 
30 
18 
0 

32 
7 

31 
69 
51 

3 
7 
1 

11 
0 

27 
19 
6 
2 
5 
3 

10 

1885 

4 
103 

6 
7 

15 
7 
3 
4 
0 
0 
2 
1 
1 

68 
25 
18 

1 

40 
25 

0 
78 
65 
4 

10 
2 
2 
0 
7 

27 
5 
5 

11 
1 

16 

1890 

2 
83 

2 
5 

16 
1 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
2 

39 
22 
13 
2 

35 
1 
2 

85 
44 

7 
16 
0 

10 
0 

59 
15 
5 
6 
1 
0 

30 

1895 

11 
78 

5 
8 

25 
1 
7 
0 
0 
0 
4 

14 
1 

28 
32 
24 

0 

51 
16 
0 

112 
20 
20 

4 
0 

103 
0 

20 
7 

40 
2 
8 
0 

77 

1900 

9 
41 

1 
9 

25 
0 
3 
0 
0 
4 
0 
0 
1 

49 
21 
20 

2 

69 
0 
5 

136 
29 
20 

7 
2 
7 
0 

101 
47 
38 

7 
8 
0 

99 

Typhus abdominalis, febr typhoidea 
Typhus exanthematicus 
Febr. intermittens, mal. cachexie 
Pokken 
Mazelen 
Kinkhoest 
Roodvonk 
Difterie, croup 
Dysentene, dysenteria epidemica 
Influenza 
Cholera asiatica/nostras 
Andere epidemische ziekten 

1905 

1 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
7 
0 

13 
0 
1 

1910 

3 
0 
0 
0 

10 
7 
0 
1 
0 

11 
1 
0 
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Vervolg bijlage 40 

Longtuberculose 
Hersentuberculose 
Andere vormen van tuberculose 
Kanker en andere maligne tumors 
Meningitis 
Apoplexie 
Organische hartgebreken 
Acute bronchitis 
Chronische bronchitis 
Pneumonie 
Gastro-enteritis 
Verschillende ziekten van de maag 
Hernia, darmocclusie 
Levercirrhose 
Nephritis en ziekte van Bright 
Ziekten der geslachtsorganen der vrouw 
Kraamvrouwenkoorts 
Andere ziekten van de zwangerschap 
Aangeboren zwakte en gebreken 
Ouderdomszwakte 
Gewelddadige dood, zelfmoord 
Andere ziekten 
Onbekende oorzaken 

1905 

52 
1 
8 

40 
17 
32 
5 

12 
13 
31 

131 
0 
5 
4 

20 
4 
2 
3 

19 
40 
11 

121 
118 

1910 

36 
3 
5 

45 
4 

27 
31 

8 
13 
46 

120 
0 
3 
1 

13 
0 
0 
4 

25 
40 
12 

181 
96 

Apoplexie en hersenverweking 
Organische hartgebreken 
Acute bronchitis 
Chronische bronchitis 
Pneumonie 
Andere ziekten der ademhalingswerktuigen 
(uitgezonderd tuberculose) 
Ziekten van de maag 
Gastro-enteritis 
Appendicitis 
Hernia, darmocclusie 
Levercirrhose 
Acute nephritis 
Ziekten vrouwelijke geslachtsorganen 
(uitgezonderd kanker) 
Kraamvrouwenkoorts 
Andere ziekten van de zwangerschap 
Aangeboren zwakte en gebreken 
Ouderdom 
Gewelddadige dood (geen zelfmoord) 
Zelfmoord 
Febris typh., typhus abdominalis 
Mazelen 

1915 

50 
31 
24 
13 
36 

60 
6 

79 
2 
4 
1 

24 

1 
4 
3 

20 
48 
11 
2 
1 
7 
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Vervolg bijlage 40 

1915 

Roodvonk 3 
Kinkhoest 2 
Difterie 4 
Croup 1 
Influenza 7 
Erysipelas 1 
Longtuberculose 42 
Hersentuberculose 5 
Andere vormen van tuberculose 1 
Kanker en andere maligne tumors 52 
Meningitis 4 
Pyaemie en septichaeime 3 
Rachitis 43 
Diabetes mellitus 10 
Anemie, chlorose 3 
Encephalitis, hersenabces 2 
Tabes dorsalis 1 
Andere ziekten van het ruggemerg 4 
Dementia paralytica 1 
Epilepsie 1 
Andere zenuwziekten 4 
Stuipen bij kinderen 14 
Acute endocarditis 9 
Ziekten der artenen 9 
Diarree 7 
Galstenen 2 
Andere aandoeningen van lever of galblaas 1 
Peritonitis (uitgezonderd puerperale) 3 
Ziekten der prostaten 2 
Plotselinge dood 3 
Onbekend 61 
Paedatrophie boven 3 maanden 12 

Verschillende ziektetermen zijn verouderd. Ook houden sommige termen heden andere 
begrippen in De oude benamingen zijn echter deels gehandhaafd. 

Gegevens 1870-1900: Jaarverslagen van de bevindingen en handelingen van het Genees
kundig Staatstoezicht. 

Gegevens na 1900: Statistiek van de sterfte naar den leeftijd en naar de oorzaken van 
den dood. Uitgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek 
te 's-Gravenhage. 

261 



to 
Bijlage 41 

Toegestane quanta geneesmiddelen en extra hoeveelheden geneesmiddelen boven toegestane quanta bij Tilburgse apothekers en drogisten. Alle 
hoeveelheden per 100 gram. 

Acid. acetylo salicylicum 
Acid. benzoicum 
Acid. boricutn 
Acid. salicylicum 
Acid. tertaricum 
Adcps lanae 
Agar agar 
Albumen ovi siccum 
Aloë 
Asa foetita 
Balsamum copaívae 
Balsamum peruvianum 
Biboras natricus 
Bicarbonas natricus 
Bismuthum metallicum 
Camphora 
Carbonas bismuth, basic. 
Carrageen 
Chloret, hydrargyricum 

Acetylsalicylzuur 
Benzoezuur 
Boorzuur 
Salicylzuur 
Wijnsteenzuur 
Wolvet 
Agar agar 
Droog eiereiwit 
Aloë 
Duivelsdrek 
Copaivabalsem 
Perubalsem 
Borax 
Natriumhydrocarbonaat 
Metallisch bismuth 
Kamfer 
Basisch bismuthcarbonaat 
lersch mos 
Mercurichloride 

IS 
lì 
Ρ о Η J3 

. e 

< § 
< % 

1 
0,25 
5 
1 
5 
2 
0,50 
5 
2,50 
1 
1 
1 
5 

25 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
1 

15 

30 

•β 

с 

S 
< 
< 

15 

ш 

J5 

Ζ 

ш 

> 
CL, 

с 

s 
Ι-ι 

η 

8 - 10,3 -
- 0,35 - -
15 20 12,4 7,5 

0,55 -

1,5 

5 
8 

50 
75 30 

5,7 

55 
700 

2,50 -



Vervolg bylage 41 

Chloret hydrargyrosum 
Chloroformum 
Codeinum 
Cortex rhamni frangulae 
Cortex rhamni purshianae 
Folia sennae 
Folia uvae ursi 
Gallas bismuth basic 
Gallas oxyjodeto bismuth 
Gummi arabicum 
Hydrargyrum 
Hydras chlorall 
Hydrochloras morphin! 
Hydrochloras codeine 
Hydrochloras pilocarpini 
Hypophosphis calcicus 
Hypophosphis natncus 
Jodophormum 
Myrrha 
Nitras bismuth basic 

,ο Oleumjunipenempyreum 
Sì Oleum jecons aselh 

Mercurochlonde 
Chloroform 
Codeine 
Rhamnusbast 
Cascarabast 
Scnnabladen 
Uva-ursibladen 
Basisch bismuthgallaat 
Bismuthoxyjodidcgallaat 
Arabische gom 
Kwikzilver 
Chloralhydraat 
Morphinehydrochlonde 
Codeinehydrochlonde 
Pilocarpinehydrochloride 
Calciumhypophosphiet 
Natnumhypophosphiet 
Jodoform 
Myrrha 
Basisch bismuthmtraat 
Cadeolie 
Levertraan 

u 'S 
С ΰ 
ей ϋ 

Ь JS 

a s 

о 

с 
3 

> 

< 
< 

ω 

3 
J3 

ο 
ο 
G ο 

m 

0,25 
2,50 
0,10 
5 
5 
5 
5 

0,50 
0,25 
5 
1 
0,50 
0,10 
0,10 
0,025 
0,25 
0,25 
0,25 
1 

2,50 
1 

10 

10 
1,25 

0,125 
13 

0,13 

11 

15 
1,050 

0,40 

0,30 

1,05 

0,70 -
0,50 -

40 20 



ON Vervolg bijlage 41 
•p. 

Oleum ricini 
Opium 
Radix liquiritiae 
Radix rhei 
Radix ipecacuanhae 
Radix senegae 
Salicylas bismuth, basic. 
Salicylas natricus 
Semen strychni 
Semen strophanti 
Solutio formaldehydi 
Sulfas atropini 
Flores sulfuris 
Tanninum 
Tartras kalicus acid. 
Thiosulfas natricus 
Tragacantha 
Tubera saleb 
Adeps lanae cum aqua 

Ricinusolie 
Opium 
Zoethoutwortel 
Rhabarberwortel 
Ipecacuanhawortel 
Senegawortel 
Basisch bismuthsalicylaat 
Natriumsalicylaat 
Strychnoszaad 
Strophantuszaad 
Formaldehyde-oplossing 
Atropinesulfaat 
Zwavel bloem 
Tannine 
Kaliumhydrotartraat 
Natriumthiosulfaat 
Tragacanth 
Saleb 
Lanoline 

»a 

il 
10 

1 
25 
5 
0,50 
2,50 
I 
2,50 
1 
0,25 

10 
0,025 
2,50 
2,50 
5 

25 
1 
0,50 
2 

il 
< 1 
< Ι 
d2 

15 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-

> 

< 
< 

15 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
4 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
8 

а. 
Ζ 
Ü 
J 

16 
— 
— 
— 
3,5 

— 
— 
4,2 

— 
3,5 

— 
— 
— 
4,5 

— 
— 
— 
0,60 

-

'S 
β 

S 
> 

_ 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
50 
— 
— 
— 
— 
— 
-

ϋ 

20 

— 
— 
— 
1.1 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-

:Ξ> 
ω 
>' 

•-i 

ffl 

25 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
50 
— 
— 
— 
— 
— 
-

i 
о 0 
ζ' 

5 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
7 

— 
— 
— 
-

> 

15 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-

pq 

_ 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
15 
— 
— 
— 
— 
-

Wed. Kerssemakers alleen 15 levertraan, 
Archief Distributiedienst Tilburg, afdeling IV. fa. B. v.d. Meijdenberg alleen 9 borax. 



Bijlage 42 

Aantal overledenen in de periode 1 oktober-15 november te Tilburg over dejaren 1914-1918. 

Beneden 1-4 5-13 14-19 20-25 30-39 40-49 50-64 65-79 Boven 
1 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 80 jaar 

man- vrou- man- vrou- man- vrou- man- vrou- man- vrou- man- vrou- man- vrou- man- vrou- man- vrou- man- vrou-
nen wen nen wen nen wen nen wen nen wen nen wen nen wen nen wen nen wen nen wen 

1914 
1915 
1916 
1917 
1918 

12 
16 
14 
21 
17 

14 
8 
18 
14 
9 

1 
2 
3 
2 
6 

5 
2 
2 
3 
6 

0 
2 
2 
2 
7 

0 
1 
0 
0 
4 

0 
1 
1 
3 
6 

1 
0 
1 
2 
3 

1 
2 
0 
4 
22 

2 
4 
2 
0 
7 

3 
2 
0 
1 
11 

0 
3 
0 
0 
15 

5 
1 
3 
0 
8 

1 
4 
6 
5 
8 

4 
4 
7 
5 
5 

6 
5 
7 
3 
10 

13 
12 
6 
11 
7 

7 
14 
14 
9 
13 

4 
4 
3 
5 
1 

Overlijdensregisters van de Burgerlijke Stand. Gemeentesecretarie Tilburg, afdeling Bevolking en Burgerlijke Stand. 
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Bijlage 43 

Sterftecijfers per 1000 inwoners in Nederland, Noord-Brabant en de 15 grote plaatsen in 
Nederland. 

Jaren 

1840-1849 
1850-1859 
1860-1869 
1870-1879 
1881-1885 
1886-1890 
1891-1895 
1896-1900 
1901-1905 
1906-1910 
1911-1915 
1916-1920 

Nederland 

26,6 
25,5 
25,7* 
24,4* 
21,6 
20,6 
19,7 
17,3 
16,2 
14,4 
12,9 
13,6 

Noord-Brabant 

21,8 
22,3 
23,1 
23,8 
22,4 
22,1 
22,4 
20,1 
19,6 
17,9 
16,6 
16,5 

Tilburg 

20,7 
22,1 
22,2 
23,7 
19,3 
18,3 
19,6 
18,2 
17,9 
16,2 
14,3 
13,1 

* Prof. Verrijn Stuart geeft als sterftecijfer voor de jaren 1860-1869 en 1870-1879 res
pectievelijk 24,8 en 24,5. C. A. Verrijn Stuart. Inleiding tot de beoefening der statistiek. 
Haarlem 1910, deel I, blz. 285. 

Gegevens voor 1880: 
W. R. Heere. Bevolkingsproblemen. Het nieuwe Brabant. 's-Hertogenbosch 1953, deel II, 
blz. 139-141. 
H. L. H. Derks. De bevolkingsontwikkeling. De opkomst van Tilburg als industriestad. 
Nijmegen 1959, blz. 142. 

Gegevens na 1880: 
Demografische Documentatie, Centraal Bureau voor de Statistiek te 's-Gravenhage. 

Sterftecijfers per 1000 inwoners in de 15 grote plaatsen van Nederland. 

Plaatsen 

Breda 
's-Hertogenbosch 
Tilburg 
Arnhem 
Nijmegen 
Groningen 
Leeuwarden 
Utrecht 
Zwolle 
Amsterdam 
Haarlem 
's-Gravenhage 
Leiden 
Rotterdam 
Maastricht 

1881 
1885 

24,0 
28,5 
19,3 
21,0 
23,4 
22,4 
20,5 
26,1 
24,6 
25,3 
22,9 
23,6 
25,7 
24,8 
24,3 

1886 
1890 

27,2 
27,6 
18,3 
21,0 
23,1 
20,7 
20,0 
23,0 
22,9 
22,6 
19,8 
20,9 
21,3 
22,5 
22,6 

1891 
1895 

24,2 
28,0 
19,6 
21,4 
21,6 
18,3 
17,7 
20,9 
21,2 
19,1 
19,0 
19,0 
21,3 
21,4 
26,7 

1896 
1900 

19,8 
24,3 
18,2 
18,1 
18,5 
16,8 
15,7 
17,9 
18,4 
16,6 
16,1 
16,5 
18,1 
18,2 
22,6 

1901 
1905 

18,5 
21,2 
17,9 
15,7 
16,5 
14,3 
14,7 
15,9 
16,6 
14,6 
13,9 
14,8 
15,2 
15,7 
22,2 

1906 
1910 

15,9 
19,3 
16,2 
13,7 
15,0 
13,2 
13,4 
13,7 
15,0 
12,9 
12,1 
13,5 
13,5 
13,2 
20,1 

1911 
1915 

14,5 
17,4 
13,4 
11,5 
12,5 
11,9 
12,4 
11,8 
12,3 
11,4 
11,3 
11,6 
11,6 
11,0 
16,5 

1916 
1920 

15,2 
17,3 
13,1 
12,8 
13,4 
13,2 
12,8 
12,9 
13,5 
12,5 
13,2 
11,6 
12,7 
12,3 
15,0 

Demografische Documentatie, Centraal Bureau voor de Statistiek te 's-Gravenhage. 
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Bijlage 44 

Gemiddelde stervensleeftijd in Tilburg. 

A. Gemiddelde stervensleeftijd der Tilburgse bevolking, de levenloos aangegevenen 
buiten beschouwing gelaten. 

B. Gemiddelde stervensleeftijd der Tilburgse bevolking, de levenloos aangegevenen en de 
zuigelingen beneden een jaar buiten beschouwing gelaten. 

Jaar 

1865 
1870 
1875 
1880 
1885 
1890 
1895 
1900 
1905 
1910 
1915 
1918 

A 

30 jaar 
26 jaar 
26 jaar 
25 jaar 
34 jaar 
33 jaar 
28 jaar 
31 jaar 
30 jaar 
31 jaar 
36 jaar 
32 jaar 

В 

38 jaar 
39 jaar 
39 jaar 
41 jaar 
44 jaar 
48 jaar 
42 jaar 
49 jaar 
49 jaar 
50 jaar 
50 jaar 
41 jaar 

Deze cijfers zijn berekend uit de overlijdensacten. 

Overlijdensregisters van de Burgerlijke Stand. Gemeentesecretarie Tilburg, afdeling 
Bevolking en Burgerlijke Stand. 

Bijlage 45 

Leeftijdsgroepen der overledenen te Tilburg. 

Leeftijd 1865 1870 1875 1880 
% % % % 

Levenloos 
aangegevenen 
minder dan 1 jaar 

1- 4 jaar 
5-13 jaar 

14-19 jaar 
20-49 jaar 
50-64 jaar 
65-80 jaar 
meer dan 80 jaar 
onbekend 

38 
80 
77 
19 
14 
72 
46 
68 
18 
0 

— 
20,31 
19,53 
4,82 
3,55 

18,28 
11,68 
17,26 
4,57 
0 

47 
164 
85 
46 
18 
89 
54 
83 
16 
0 

— 
29,55 
15,32 
8,29 
3,24 

16,04 
9,73 

14,96 
2,87 
0 

67 
179 
71 
25 
11 
83 
56 
72 
19 
0 

— 
34,69 
13,76 
4,85 
2,13 

16,09 
10,85 
13,95 

3,68 
0 

67 
230 

84 
23 
14 
71 
62 
91 
21 

0 

— 
38,59 
14,09 

3,86 
2,36 

11,91 
10,40 
15,27 

3,52 
0 
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Vervolg bijlage 45 

Leeftijd 1885 1890 1895 1900 
% 7„ % % 

Levenloos 
aangegevenen 
minder dan 1 jaar 

1- 4 jaar 
5-13 jaar 

14-19 jaar 
20-49 jaar 
50-64 jaar 
65-80 jaar 
meer dan 80 jaar 
onbekend 

80 
135 
66 
29 
15 
96 
88 

101 
32 

1 

-
23,98 
11,72 
5,15 
2,67 

17,05 
15,63 
17,94 
5,68 
0,18 

64 
165 
43 
16 
5 

84 
71 
90 
36 
0 

-
32,35 
8,43 
3,14 
0,98 

16,47 
13,92 
17,65 
7,06 
0 

59 
240 
104 
37 
19 
80 
72 

131 
35 
0 

-
33,43 
14,48 
5,15 
2,65 

11,14 
10,03 
18,25 
4,87 
0 

72 
284 

88 
12 
16 
105 
93 

139 
40 
0 

-
37,52 
8,98 
1,59 
2,10 

13,87 
12,29 
18,36 
5,29 
0 

Leeftyd 1905 1910 1915 1918 
% % % % _ 

Levenloos 
aangegevenen 95 — 106 — 62 — 72 — 
minder dan 1 jaar 285 39,81 285 38,26 214 28,88 213 22,35 

1- 4 jaar 65 9,08 69 9,26 58 7,83 114 11,96 
5-13 jaar 16 2,24 21 2,82 17 2,29 38 3,99 

14-19 jaar 9 1,26 10 1,34 22 2,97 32 3,36 
20-49 jaar 86 12,01 89 11,94 114 15,39 264 27,70 
50-64 jaar 84 11,73 84 11,28 93 12,55 87 9,13 
65-80 jaar 132 18,43 145 19,46 170 22,94 163 17,10 
meer dan 80 jaar 39 5,44 42 5,64 53 7,15 42 4,41 
onbekend 0 0 0 0 0 0 0 0 

Overhjdensregisters van de Burgerlijke Stand Gemeentesecretarie Tilburg, afdeling Be
volking en Burgerlijke Stand. 

Bijlage 46 

Sterftecijfers voor kinderen beneden eenjaar per 100 levend aangegevenen in de 15 grote 
plaatsen van Nederland. 

1881 
1885 

Plaatsen 

Tilburg 
Leeuwarden 
Groningen 
Zwolle 
Nijmegen 
Arnhem 
Haarlem 
Breda 
Amsterdam 

Geboortencijfer per 
1000 inwoners 

36,1 
28,3 
33,0 
36,0 
34,6 
36,5 
38,1 
37,9 
37,6 

Sterfte beneden 
1 jaar per 100 le

vend aangegevenen 

14,70 
15,25 
15,86 
16,10 
18,56 
18,84 
19,31 
19,61 
20,26 
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1886 
1890 

1891 
1895 

18% 
1900 

Plaatsen 

Maastricht 
Leiden 
's-Gravenhage 
Rotterdam 
Utrecht 
's-Hertogenbosch 

Groningen 
Leeuwarden 
Tilburg 
Zwolle 
Leiden 
Haarlem 
Arnhem 
Amsterdam 
Nijmegen 
Utrecht 
Maastricht 
's-Gravenhage 
Rotterdam 
Breda 
's-Hertogenbosch 

Leeuwarden 
Groningen 
Zwolle 
Leiden 
Tilburg 
Amsterdam 
Haarlem 
Utrecht 
Nijmegen 
's-Gravenhage 
Rotterdam 
Arnhem 
Maastricht 
Breda 
's-Hertogenbosch 

Leeuwarden 
Groningen 
Leiden 
Haarlem 
Amsterdam 
Zwolle 
Utrecht 
's-Gravenhage 
Nijmegen 
Rotterdam 

Geboortencijfer per 
1000 inwoners 

35,4 
38,6 
39,3 
39,9 
38,3 
36,6 

30,5 
28,2 
35,2 
35,8 
34,6 
34,8 
34,2 
36,2 
34,0 
37,0 
35,3 
36,0 
38,6 
38,0 
37,3 

27,2 
28,2 
36,1 
34,3 
35,3 
32,8 
32,9 
35,5 
33,1 
32,1 
37,8 
33,4 
36,9 
36,6 
35,9 

25,8 
28,0 
32,8 
30,3 
30,5 
32,1 
33,4 
29,8 
33,3 
37,1 

Sterfte beneden 
1 jaar per 100 le

vend aangegevenen 

20,60 
20,69 
21,30 
21,55 
23,08 
25,39 

14,62 
15,40 
16,03 
16,80 
17,95 
17,97 
18,84 
19,08 
19,91 
20,01 
20,02 
20,22 
20,92 
23,39 
24,78 

13,07 
14,01 
15,10 
16,44 
16,71 
16,80 
17,32 
17,70 
18,09 
18,44 
18,92 
19,44 
22,95 
23,20 
26,16 

11,40 
12,50 
13,78 
14,23 
14,49 
15,10 
15,50 
15,90 
16,53 
16,72 
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1901 
1905 

1906 
1910 

1911 
1915 

Plaatsen 

Arnhem 
Tilburg 
Breda 
Maastricht 
's-Hertogenbosch 

I .eeuwarden 
Groningen 
Haarlem 
Amsterdam 
Leiden 
's-Gravenhage 
Nijmegen 
Rotterdam 
Zwolle 
Utrecht 
Arnhem 
Tilburg 
Breda 
's-Hertogenbosch 
Maastricht 

Leeuwarden 
Groningen 
Amsterdam 
Haarlem 
Leiden 
's-Gravenhage 
Rotterdam 
Utrecht 
Arnhem 
Zwolle 
Nijmegen 
Breda 
's-Hertogenbosch 
Tilburg 
Maastricht 

Leeuwarden 
Amsterdam 
Haarlem 
's-Gravenhage 
Groningen 
Leiden 
Rotterdam 
Utrecht 
Arnhem 
Zwolle 
Nijmegen 

Geboortencijfer per 
1000 inwoners 

31,0 
38,1 
32,7 
36,8 
36,5 

25,5 
26,9 
28,8 
28,2 
29,7 
29,2 
33,2 
35,4 
30,7 
31,4 
28,6 
39,5 
30,6 
37,9 
36,5 

24,4 
24,5 
24,8 
24,7 
27,9 
28,2 
32,1 
27,8 
25,3 
28,3 
29,9 
27,6 
34,3 
35,8 
33,9 

22,7 
23,2 
22,0 
24,4 
22,9 
24,7 
29,0 
25,4 
23,3 
24,9 
27,0 

Sterfte beneden 
1 jaar per 100 le

vend aangegevenen 

17,33 
17,50 
21,12 
22,31 
23,45 

10,02 
10,79 
11,40 
12,25 
12,35 
13,10 
13,77 
14,17 
14,34 
14,48 
14,72 
17,97 
18,69 
20,04 
21,74 

8,03 
8,64 
8,98 
9,09 
9,71 
9,83 

10,36 
10,87 
11,34 
11,96 
13,32 
15,53 
17,34 
17,37 
19,50 

6,30 
6,85 
7,38 
7,46 
7,52 
7,56 
7,97 
8,10 
8,40 
9,75 

10,71 
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1916 
1920 

Plaatsen 

Breda 
Tilburg 
's-Hertogenbosch 
Maastricht 

Amsterdam 
Leeuwarden 
's-Gravenhage 
Utrecht 
Haarlem 
Leiden 
Groningen 
Arnhem 
Rotterdam 
Zwolle 
Nijmegen 
Maastricht 
Breda 
Tilburg 
's-Hertogenbosch 

Geboortencijfer per 
1000 inwoners 

26,6 
31,7 
31,6 
30,3 

21,6 
21,9 
21,2 
23,7 
20,4 
24,3 
21,5 
20,6 
24,1 
22,8 
24,2 
26,1 
26,4 
28,2 
29,3 

Sterfte beneden 
1 jaar per 100 le

vend aangegevenen 

12,97 
14,50 
15,24 
16,59 

5,82 
5,98 
5,99 
6,23 
6,24 
6,67 
6,81 
6,83 
6,83 
6,84 
9,41 

10,39 
10,70 
11,73 
11,78 

Demografische Documentatie, Centraal Bureau voor de Statistiek te 's-Gravenhage. 

Bijlage 47 

Sterftecijfers voor kinderen beneden 1 jaar per 100 levend aangegevenen in Nederland 
en in de provincies. 

Provincies 

Het Rijk 
Friesland 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Groningen 
Drenthe 
Utrecht 
Overijssel 
Gelderland 
Zeeland 
Limburg 
Noord-Brabant 

1865 
1869 

20,3 
13,8 
21,8 
27,1 
14,8 
13,1 
24,1 
15,0 
15,3 
25,5 
16,1 
19,4 

1870 
1874 

20,8 
14,0 
22,3 
28,4 
15,0 
12,5 
25,6 
14,7 
15,4 
24,5 
16,2 
20,5 

1875 
1879 

19,7 
14,0 
20,8 
25,8 
13,2 
12,3 
23,3 
14,5 
15,0 
22,2 
15,7 
20,6 

1881 
1885 

18,13 
12,23 
19,13 
22,95 
12,68 
12,04 
21,21 
13,51 
14,10 
18,62 
15,54 
20,34 

1886 
1890 

17,51 
12,13 
18,03 
21,15 
12,07 
11,24 
20,20 
14,10 
14,54 
18,28 
15,69 
20,72 
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Provincies 

Het Rijk 
Friesland 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Groningen 
Drenthe 
Utrecht 
Overijssel 
Gelderland 
Zeeland 
Limburg 
Noord-Brabant 

1891 
1895 

16,53 
10,84 
15,95 
18,56 
12,47 
11,62 
18,42 
13,91 
14,83 
17,92 
17,59 
21,13 

1896 
1900 

15,12 
9,95 

14,23 
16,21 
11,26 
11,31 
16,42 
13,20 
13,99 
17,25 
17,34 
19,63 

1901 
1905 

13,64 
9,20 

12,22 
13,65 
10,95 
10,70 
15,08 
13,07 
12,77 
14,54 
17,26 
18,33 

1906 
1910 

11,42 
7,44 
9,30 

10,50 
9,01 
9,99 

11,65 
11,11 
11,41 
12,57 
16,54 
16,53 

1911 
1915 

9,93 
6,31 
7,42 
8,31 
9,03 
9,21 
9,43 
9,58 
9,89 

11,95 
15,09 
15,55 

1916 
1920 

8,40 
5,86 
6,56 
7,09 
7,45 
7,76 
7,78 
8,19 
8,69 
9,66 

11,93 
13,00 

Deze cijfers zijn berekend uit gegevens van de Demografische Documentatie van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek te 's-Gravcnhage. 

Bijlage 48 

Plaatsen in Noord-Brabant met een sterftecijfer voor zuigelingen boven 18 per 100 levend 
aangegevenen in de periode 1909-1914. 

Plaatsen Levend aangegevenen Sterfte beneden 
per 1000 inwoners 1 jaar per 100 le

vend aangegevenen 

19,83 
18,64 
20,20 
20,19 
19,59 
18,35 
18,05 
25,90 
19,26 
23,28 
22,64 
18,92 
20,69 
21,32 
19,26 
21,10 
22,87 
20,00 
19,76 
18,31 
21,39 
20,09 
18,69 
18,03 
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Aarle-Rixtel 
Baardwijk 
Beek en Donk 
Berghem 
Boxmeer 
Erp 
Geffen 
Geldrop 
Gemert 
Gestel 
Heesch 
Hees wij к 
Helmond 
Herpen 
Heusden 
Leende 
Liempde 
Lieshout 
Loon op Zand 
Mierlo 
Nieuw-Vossemeer 
Nistelrode 
Nuenen 
Oosterhout 

25,86 
28,80 
36,62 
40,99 
35,87 
36,02 
33,59 
37,29 
28,51 
42,57 
38,81 
25,30 
40,55 
37,27 
26,04 
32,54 
30,44 
32,80 
33,57 
37,84 
28,86 
39,33 
31,78 
34,77 
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Plaatsen 

Ossendrecht 
Putte 
Raamsdonk 
Schijndel 
Sprang 
Steenbergen 
Stratum 
Strijp 
Tongelre 
Uden 
Veldhoven 
Vlijmen 
Waspik 
Woensel 
Zesgehuchten 

Levend aangegevenen 
per 1000 inwoners 

38,66 
37,67 
33,99 
34,51 
29,85 
32,75 
37,54 
39,32 
42,35 
34,37 
37,55 
33,91 
29,31 
39,31 
37,14 

Sterfte beneden 
1 jaar per 100 le

vend aangegevenen 

21,43 
21,83 
20,53 
18,17 
19,13 
19,17 
23,95 
19,77 
21,67 
19,40 
23,95 
18,21 
20,21 
20,47 
26,92 

Plaatsen in Noord-Brabant met een sterftecijfer voor zuigelingen beneden 10 per 100 le
vend aangegevenen. 

Plaatsen Levend aangegevenen 
per 1000 inwoners 

Sterfte beneden 
1 jaar per 100 le

vend aangegevenen 

Alem 
Almkerk 
Baarle-Nassau 
Bergeyk 
Fijnaart 
Haps 
Maashees 
Megen 
Nuland 
Oostel beers 
Vierlingsbeek 
Wijk 

24,98 
28,26 
29,30 
34,15 
32,12 
31,74 
32,25 
21,54 
30,82 
26,69 
31,34 
27,71 

7,88 
7,97 
7,61 
8,70 
9,68 
8,09 
8,33 
8,11 
9,89 
5,71 
8,18 
9,55 

Geboorten- en sterftestatistiek 1913. Uitgave Centraal Bureau voor de Statistiek te 
's-Gravenhage. 
Beschamende zuigelingensterfte. Uitgave Nederlandsche Bond tot Bescherming van 
Zuigelingen. Utrecht 1915. 
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Sterftecijfers voor kinderen beneden 1 jaar per 100 levend aangegevenen in de Europese 
landen 

Landen 

Noorwegen 
Zweden 
Ierland 
Zwitserland 
Engeland/Wales 
Schotland 
Denemarken 
Nederland 
Frankrijk 
België 
Italie 
Servie 
Baden 
Bulgarije 
Spanje 
Pruisen 
Württemberg 
Honganje 
Saksen 
Oostenrijk 
Roemenie 
Beieren 
Rusland 

1871 
1875 

10,8 
13,4 
9,5 

19,8 
15,3 
12,7 
13,7 
21,0 
17,8 
15,1 
20,9 
— 
27,8 
— 
— 
20,5 
32,9 
— 
28,7 
25,4 
19,1 
32,0 
26,9 

1881 
1885 

9,9 
11,6 
9,4 

17,1 
13,9 
11,8 
13,4 
18,1 
15,7 
15,6 
19,5 
15,7 
23,4 
— 
19,3 
20,7 
28,0 
— 
28,2 
25,2 
17,9 
28,7 
26,7 

1891 
1895 

9,8 
10,3 
10,2 
15,5 
15,0 
12,6 
13,9 
16,5 
17,0 
16,4 
18,4 
17,2 
22,2 
13,9 
18,1 
20,4 
25,4 
25,0 
28,0 
24,5 
21,9 
27,2 
27,5 

1901 
1905 

9,1 
9,1 
9,8 

13,4 
13,8 
12,0 
11,9 
13,6 
13,9 
14,8 
16,7 
16,9 
20,2 
14,8 
17,3 
19,0 
21,7 
21,6 
24,9 
— 
— 
24,0 
26,3 

1908 

7,6 
8,5 
9,7 

10,8 
12,0 
12,1 
12,3 
12,5 
13,5 
14,7 
15,3 
15,8 
15,8 
17,0 
17,1 
17,3 
18,4 
19,9 
20,1 
20,4 
— 
21,7 
— 

R. H. Saltet en Ph Falkenburg. Kindersterfte in Nederland. Amsterdam 1907, blz. 1-10 

Demografische Documentatie, Centraal Bureau voor de Statistiek te 's-Gravenhage. 

Archief Gezondheidscommissie Tilburg, afdeling onderzoek zuigelingensterfte 
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Bijlage SO 

Aantal medische specialisten in 29 plaatsen van Nederland van 1883-1918 
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1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 

32 
31 
37 
47 
49 
48 
44 
54 
63 
71 
77 
84 
85 
91 
103 
109 
123 
136 
145 
153 
171 

8 
8 
12 
19 
21 
21 
19 
23 
24 
28 
32 
35 
34 
35 
39 
36 
42 
43 
45 
46 
58 

3 
3 
4 
5 
5 
6 
6 
8 
10 
11 
12 
16 
18 
22 
26 
27 
27 
33 
37 
40 
41 

5 
5 
5 
5 
6 
7 
6 
6 
6 
6 
б 

5 

6 

6 

7 

11 

13 

17 

18 

17 

16 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

3 

3 

5 

7 

9 

9 

9 

8 

7 

8 

6 

6 

7 

7 

6 

6 

8 

14 

15 

15 

16 

16 

14 

16 

19 

20 

23 

23 

27 

31 

5 
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6 
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8 

8 

8 

8 

11 

10 

9 

12 

11 

13 

15 
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ю 
0 4 Aantal medische specialisten in 29 plaatsen van Nederland van 1883-1918 
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1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 

314 
347 
361 
392 
423 
436 
462 
492 
515 
535 
557 
567 
580 
611 
637 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
5 

72 
79 
83 
87 
87 
90 
96 
105 
106 
109 
116 
121 
123 
133 
142 

2 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
7 
8 
9 
9 
9 
9 
9 

20 
22 
25 
25 
28 
25 
23 
23 
25 
28 
28 
27 
25 
25 
25 

3 
3 
3 
4 
3 
4 
4 
5 
4 
4 
5 
6 
6 
7 
7 

2 
1 
2 
2 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
5 
5 
6 
5 

8 
9 
9 
9 
10 
9 
10 
10 
10 
10 
11 
И 
13 
14 
14 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
4 
4 
6 
6 

2 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
4 
5 
6 

2 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

60 
68 
68 
76 
88 
88 
95 
102 
105 
109 
116 
119 
124 
131 
141 

22 
24 
25 
26 
30 
29 
30 
31 
32 
35 
38 
37 
37 
37 
37 

9 
10 
11 
12 
15 
18 
21 
22 
23 
23 
23 
21 
22 
23 
25 

3 
3 
5 
6 
7 
7 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
8 
8 
8 

1 
1 
3 
4 
4 
3 
2 
4 
5 
4 
4 
4 
5 
7 
5 

6 
10 
7 
9 
8 
7 
8 
8 
12 
12 
10 
10 
10 
12 
12 

9 
11 
10 
11 
13 
12 
15 
16 
15 
14 
16 
16 
18 
21 
22 

3 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
5 
6 
7 
6 
6 
6 
5 
5 

3 
3 
3 
4 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
8 
8 
8 

8 
10 
8 
8 
9 
10 
10 
12 
13 
14 
17 
17 
16 
16 
15 

38 
39 
41 
43 
47 
48 
52 
55 
57 
57 
60 
61 
62 
63 
66 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

1 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

24 
26 
30 
29 
30 
38 
40 
41 
43 
45 
43 
44 
43 
42 
44 

4 
5 
4 
7 
5 
7 
6 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
7 

6 
6 
7 
9 
9 
7 
7 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

Half-specialisten zijn niet meegeteld. 
Specialisten, die in verschillende plaatsen practijk uitoefenden, zijn alleen in hun woonplaats meegerekend. 
Verscheidene specialisten, die zich later in het jaar vestigden, werden eerst in het jaar daarna in het overzicht meegerekend. 

Gedenkboek der Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst bij haar vijfenzeventigjarig bestaan, 8 juli 1924. Tabel D. 



Bijlage 51 

Overzicht ter vleeskeuring aangeboden dieren te Tilburg. 

1915 
1916 
1917 
1918 

1915 
1916 
1917 
1918 

1915 
1916 
1917 
1918 

runde
ren 

3810 
3978 
7262 
3261 

17 
22 
22 
18 

Reden 

Ter keuring aangeboden 
kal- varkens schapen 

veren 

1808 10826 
1733 12465 
3060 7265 
2718 748 

142 
1022 
486 
130 

geiten 

121 
145 
111 
149 

Afgekeurd (gehele dieren) 
27 40 
41 34 
29 14 
18 16 

4 
4 
6 
1 

4 
4 
8 
4 

paar
den 

108 
63 
98 

294 

31 
27 
29 
19 

afkeuring (gehele dieren of gedeelten daarvan) 

Tuberculose 

431 
356 
711 
271 

30 755 
24 596 
30 755 
16 17 

1 
0 
0 
0 

Zowel in 1916, 1917 als 1918 werd een geval 

1 
0 
1 
1 

1 
0 
0 
0 

totaal 
aantal 
dieren 

16815 
19406 
18282 
7300 

123 
132 
108 
76 

1219 
976 

1497 
305 

van miltvuur geconstateerd. 

Mond- en klauwzeer 
runde- kal- varkens schapen geiten 

ren veren 
14 2 2 
_ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ 

paar
den 
— 
— 
— 
-

Vlekziekte 
totaal varkens 

18 10 
- 4 

3 
5 

-4 Verslagen van de Gemeentelijke Keuringsdienst Tilburg, 1915-1918. 
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Wedstrijd in verbetering van veestallen te Tilburg. Punten der vijf beste deelnemers. 

Te behalen 

Inrichting 

Vloer 
Zolder en muren 
Verlichting 
Ventilatie en warmte 
Geriefllijkheid 
Melkgereedschappen 
Mest- en gier-
bewaring 

Reinheid 

Dieren 
Stal 
Melk 

Algemene indruk 

Totaal 

aantal 
punten 

15 
10 
15 
15 
15 
10 

20 

25 
25 
25 

25 

200 

C. H.van 
Roessel 

15 
6 

13 
12 
12 
9 

18 

18 
20 
20 

20 

163 

L.de 
Brouwer 

12 
10 
11 
11 
10 
8 

17 

20 
20 
20 

20 

159 

A. Kolen 

13 
10 
9 
9 

11 
7 

18 

20 
18 
22 

20 

157 

C.W. 
Kolen 

15 
8 

12 
12 
10 
6 

17 

15 
20 
15 

20 

150 

J.C. 
Vermelis 

12 
8 

10 
13 
10 
6 

12 

15 
20 
15 

20 

141 

Tilburgsche Courant, 5 december 1908. 

Bijlage S3 

Ontvangsten en uitgaven van de Gezondheidscommissie te Tilburg. 

Ontvangsten 

Batig saldo eervorig jaar 
Bijdrage Rijk in vaste 
toelage secretaris 
Bijdrage gemeente Tilburg 
Onvoorziene baten 

1903 

— 

233,33 
8 0 0 , -

— 

1904 

— 

4 0 0 , -
1700, -

— 

1905 

68,32 

4 0 0 , -
1696,68 

— 

1906 

542,14' 

4 0 0 , -
1227,85' 

— 
Totaal 

Ontvangsten 

1033,33 2 1 0 0 , -

Totaal 2573,30 2433,33 

2 1 6 5 , -

2640 , -

2 1 7 0 , -

Batig saldo eervorig jaar 
Bijdrage Rijk in vaste 
toelage secretaris 
Bijdrage gemeente Tilburg 
Onvoorziene baten 

1907 

461,59 

4 0 0 , -
1708,41 

3,30 

1908 

216,89 

343,33 
1873,11 

— 

1909 

343,46 

4 0 0 , -
1896,54 

— 

1910 

120,53' 

4 0 0 , -
2269,46' 

— 
2790,-
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Ontvangsten 

Batig saldo eervorig jaar 
Bijdrage Rijk m vaste 
toelage secretane 
Bijdrage gemeente 
Tilburg 
Onvoorziene baten 

Totaal 

Ontvangsten 

Batig saldo eervorig jaar 
Bijdrage Rijk in vaste 
toelage secretaris 
Bijdrage gemeente 
Tilburg 
Onvoorziene baten 

Totaal 

1911 1912 

139,38 226,09 

400,- 400,-

2000,62 2233,91 

2540,- 2860,-

1915 1916 

507,16' 1929,71 

400,- 400,-

2442,83» 120,29 
2,10 -

3352,10 2450,-

1913 1914 

260,89» 1353,67» 

400,- 400,-

2299,10» 1496,32* 
36,16 

2996,16 3250,-

1917 1918 

2098,49 1385,21» 

400,- 400,-

51,51 1314,78' 
3,82» 

2550,- 3103,82» 
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Uitgaven 

Vaste toelage secretaris 
Schrijf- en kantoorbehoeften, 
druk-en bindwerk 
Archief, bibliotheek 
Reis- en verblijfkosten 
Kosten onderzoekingen 
Systematisch 
woningonderzoek 
Huur vergaderlokaal 
Water en licht 
Onvoorziene uitgaven 
Batig saldo 

Totaal 

1903 

500,-

136,85 
135,16 
20 , -
9 7 , -

70 , -
— 
6 , -

— 
— 

965,01 

1904 

766,67 

225,12' 
21,05 
3 5 , -

176,67 

100,-
200,-

— 
— 

542,14' 

2066,66 

1905 

800,-

100,63' 
17,77' 
2,50 

482,50 

100,-
200,-

— 
— 

461,59 

2165,-

1906 

800,-

100,86 
40,75 
— 

727,16 

2 5 , -
259,34 

— 
— 

216,89 

2170,-

Uitgaven 

Vaste toelage secretaris 
Schrijf-en katoorbehoef
ten, druk- en bindwerk 
Archief, bibliotheek 
Reis- en verblijfkosten 
Kosten onderzoekingen 
Systematisch 
woningonderzoek 
Huur vergaderlokaal 
Water en licht 
Onvoorziene uitgaven 
Batig saldo 

Totaal 

1907 

800,-

197,01 
75,60 
10,-

877,45 

50 , -
219,78 

— 
— 

343,46 

2573,30 

1908 

743,33 

293,26' 
88,95 
— 

883,67 

7 6 , -
219,78 

— 
7,80 

120,53' 

2433,33 

1909 

800,-

117,07' 
90,75 
40,15' 

1134,86 

9 8 , -
219,78 

— 
— 

139,38 

2640,-

1910 

800,-

127,46 
91,15 
— 

1544,-

— 
— 
— 
1,30 

226,09 

2790,-

280 
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Uitgaven 

Vaste toelage secretaris 
Schrijf-en kantoorbehoef
ten, druk- en bindwerk 
Archief, bibliotheek 
Reis- en verblijfkosten 
Kosten onderzoekingen 
Systematisch 
woningonderzoek 
Huur vergaderlokaal 
Water en licht 
Onvoorziene uitgaven 
Batig saldo 

Totaal 

1911 

800,-

159,88 
95,02' 

3 , -
1211,65 

9,55 
— 
— 
— 

260,89' 

2540,-

1912 

800,-

256,34' 
98,75 
57,15 

285,53 

— 
— 
— 
8,55 

1353,67' 

2860,-

1913 

800,-

71,71' 
73,67» 
11,05 

1521,10» 

— 
— 
— 
4,40 

507,16' 

2989,11* 

1914 

800,-

151,44 
75,10 
16 , -

277,75 

— 
— 
— 
— 

1929,71 

3250,-

• Het in de stukken van de Gezondheidscommissie voorkomende totaalcijfer van ƒ 2996,16 
is foutief en daarom vervangen door het juiste totaalbedrag. 

Uitgaven 

Vaste toelage secretaris 
Schrijf-en kantoorbehoef
ten, druk-en bindwerk 
Archief, bibliotheek 
Reis- en verblijfkosten 
Kosten onderzoekingen 
Systematisch 
woningonderzoek 
Huur vergaderlokaal 
Water en licht 
Onvoorziene uitgaven 
Batig saldo 

Totaal 

1915 

800,-

150,89 
78,75 

170,94 
53,03 

— 
— 
— 
— 

2098,49 

3352,10 

1916 

800,-

128,96 
86,32' 
7 , -

42,50 

— 
— 
— 
— 

1385,21» 

2450,-

1917 

800,-

255,30' 
89,15 
32,75 
31,50 

— 
— 
— 
— 

1341,29» 

2550,-

1918 

800,-

309,22' 
89,45 

240,54» 
127,07 

— 
— 
— 
— 

1537,53» 

3103,82' 

Staten rekening en verantwoording van de Gezondheidscommissie te Tilburg. 
Archief Gezondheidscommissie Tilburg. 
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STELLINGEN 

ι 
De woningwet (22 juni 1901 S 158) en de Tilburgse bouwverordeningen heb
ben in het begin van deze eeuw bijgedragen tot een vermindering van de 
particuliere bouw van arbeiderswoningen. 

II 

De rijkssubsidies ten behoeve van de volkswoningbouw vanaf het begin van 
deze eeuw waren een noodzakelijke maatregel om te voorzien in het tekort 
aan volkshuisvesting. 

III 

Het optreden van de gemeente Tilburg bij de afvoer van vuil water op het 
riviertje de Voorste Stroom gedurende de tweede helft van de vorige eeuw 
en het eerste gedeelte van deze eeuw is niet alleen juridisch onjuist, maar 
ook moreel te veroordelen. 

IV 

In tegenstelling met de bedoeling der armenwet (28 juni 1854 S 100) lag het 
zwaartepunt der bedeling in Tilburg niet bij de kerkelijke instellingen, maar 
bij het Burgerlijk Armbestuur. 

V 

De wijziging van de armenwet (1 juni 1870 S 85) verlegde terecht het domicilie 
van onderstand van de geboorteplaats naar de verblijfplaats. 

VI 

Het verzet van de afdeling Tilburg van het Koninklijk Nationaal Steuncomité 
tegen de druk van het hoofdbestuur meer vertegenwoordigers van arbeiders
verenigingen in het bestuur van de afdeling op te nemen was begrijpelijk 
gezien het geringe aantal georganiseerde arbeiders in deze gemeente. 



VII 

De volksvertegenwoordiging heeft tot het einde der vorige eeuw onvoldoende 
aandacht geschonken aan de opbouw van een moderne gezondheidszorg. 

VIII 

De geringe interesse van het grootste deel der Tilburgse bevolking voor de 
moderne medische en hygiënische inzichten in het begin dezer eeuw was 
mede oorzaak van de betrekkelijk hoge zuigelingensterfte in Tilburg verge
leken met de andere grote plaatsen in Nederland. 

IX 

Het relatief geringe aantal artsen en vooral het kleine aantal medische spe
cialisten in Tilburg tot de twintiger jaren dezer eeuw is mede veroorzaakt door 
de geringe draagkracht van het merendeel der patiënten. 

X 

Uit hoofde van sociale en humanitaire principes, die het strafrecht moet 
eerbiedigen, is prevalentie van de belangen der slachtoffers van criminele 
handelingen boven die der daders geboden. 

XI 

De vrijheid van de academische studie kan slechts gehandhaafd blijven, in
dien van regeringswege ruime en tijdige voorlichting wordt gegeven omtrent 
de te verwachten ontwikkeling in de verhouding van het aanbod der ver
schillende specialismen en anderzijds de plaatsingsmogelijkheden. 

XII 

Evenmin als voorheen en thans de parlementaire democratie erin geslaagd is 
waarborgen te scheppen voor het effectueren van een rechtvaardig en doel
matig beleid op nationaal niveau, zomin kan de democratie op de scholen 
dit doel bereiken ten behoeve van het onderwijs. 

XIII 

De publieke voorlichting over de zo gecompliceerde vraagstukken van maat
schappelijke orde moet voldoen aan de hoogste intellectuele en morele maat
staven. De vorming van hen, die met deze voorlichting worden belast, moet 
op deze criteria zijn afgestemd. 

XIV 

Navolging van het Arnhemse voorbeeld aan de bevolking bomen beschikbaar 
te stellen mag nergens gedwarsboomd worden. 



Stellingen behorende bij C A . M. M. van de Put, Volksleven in Tilburg rond 1900. 
Nijmegen, 1971. 






