
plaren. Verkrijgbaar in de boekhandel, 
Gemeentelijk Informatiecentrum en het 
Gemeentearchief Tilburg. 

Brabantse biografieën 3 

De derde editie van de 'Brabantse bio
grafieën' bevat een dertigtal boeiende 
bijdragen over verdienstelijke, beken
de of gewoon interessante Brabanders. 
De redactie kan blijkbaar nog vooruit: 
er liggen honderden levensbeschrij
vingen op de plank te wachten, al
thans deze kunnen nog geschreven 
worden. 
Voor Tilburg zijn er wederom enkele 
aardige biografieën in de bundel 
terechtgekomen. J.P.A. Petermeijer 
schrijft over zouaaf en krantenman 
Antoine Arts (1845-1926). Deze Arts 
ging in 1867 in dienst van het zou-
avenleger van paus Pius IX en werd 
daar een van de acht uit Nederland af
komstige officieren in dit pauselijk le
ger. Terug in Nederland werd hij in 
1877 drukker-uitgever van 'De Kruis
vaan' en in 1879 van de 'Nieuwe 
Tilburgsche Courant'. Van 1901 tot 
1922 was hij ook nog l id van de 
Tweede Kamer voor de Rooms-
Kathoheke Staats Partij. 
J.H.S.M. Veen behcht het leven van 
mr. C.J.G. Becht (1910-1982), burge
meester van Tilburg van 1957-1975. 
Veen schrijft onder andere over de niet 
zo bekende periode die Becht in het 
begin van zijn carrière als bestuurs

ambtenaar in Nederlands-Indië mee
maakte. Na de capitulatie van het 
Nederlandsch-lndische leger in maart 
1942 werd hij 3'A jaar in verschillende 
kampen geïnterneerd. Na de oorlog 
was hij van 1948-1949 burgemeester 
van Soerabaja en achtereenvolgens in 
Nederland burgemeester van Vaals 
(1950), van Kerkrade (1951) en ten 
slotte van Tilburg (1957). Hij was in 
deze laatste stad de grote animator 
van het stedebouwkundige '72 mil 
joen-plan', dat hem overigens ook de 
bijnaam van 'Kees de sloper' oplever
de vanwege het uitvoeren van de 
grootschalige doorbraakplannen in 
met name het centrum van de stad. 
J.A.C.M. van Kempen schrijft een kor
te maar indringende biografie over de 
Tilburgse zahge Peerke Donders 
(1809-1887), de apostel der melaatsen, 
waarover al vele boeken zijn volge
schreven. 
C.C.J. Aarts brengt Henricus van der 
Leemputten (1884-1958) voor het voet
licht. Deze kapucijn is beter bekend als 
de pedagoog en publicist pater Ger-
vasius. Hij was als lector verbonden 
aan de R.K. Leergangen te Tilburg en 
sinds 1921 was hij moderator van 
'Sint-Leonardus', de studentenvereni
ging van de Leergangen. Hi j was een 
groot voorvechter van de beweging 
Eucharistische Kruistocht. 
F. Walch beschrijft het leven van de in 
Tilburg geboren romanschrijver An-
ton Roothaert (1896-1967). Na zijn 

scheiding kon hij zich niet langer meer 
handhaven als leraar boekhouden en 
handelsrecht aan de Katholieke Leer
gangen. Hij week in 1930 uit naar 
Antwerpen, waar hij een bureau voor 
Nederlandse rechtzaken startte. In zijn 
vrije tijd ging hij boeken schrijven, wat 
hem geen windeieren heeft gelegd. 
Zijn geruchtmakende 'Doctor Vlim-
men' behoort tot de best verkochte 
Nederlandstalige boeken. 
In het lezenswaardige 'Brabantse bio
grafieën 3' komt nog een aantal perso
nen aan bod die een zekere relatie met 
Tilburg hebben: Caspar van Breugel 
(1752-1833), Anton van Duinkerken 
(1903-1968), Gerard Knuvelder (1902-
1982), Dom Hans van der Laan (1904-
1991), Tom Verdijk (1920-1994) en 
Franciscus Augustinus Wichmans 
(1596-1661). 
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ƒ. van Oudheusden e.a. (red.), Brabantse 
biografieën 3 (Amsterdam / Meppel, 
Boom; 's-Hertogenbosch, Stichting Bra
bantse Regionale Geschiedbeoefening, 
1995), 144 blz., ISBN 90-5352-195-X, 
f25. 

Tilburgs dialect 

Tilburger A d van Gooi kon op 3 no
vember 1995 de een jaar eerder inge
stelde Cees Robben-Wisseltrofee over
nemen van gemeentearchivaris Ge
rard Steijns, die hem een jaar eerder 
had gewonnen in de eerste editie van 
het Groot Diktee van de Tilburgse 
Taol, een initiatief van de Stichting 
Tilburgse Taol. Steijns, aan wie de 
'Vètlèère Medollie' werd uitgereikt, 
eindigde samen met Hans de Bres nu 
op de tweede plaats. De drieëndertig 
deelnemers en 170 belangstellenden 
werden een gezellige avond bezigge
houden met het Tilburgs dialect door 
'professoren in de Tilburgse taol'. Dit 
dialect, in de pers al vele keren terecht 
aangeduid als spreektaal, is nu tot ech
te 'wetenschap' verheven. Velen span
nen zich in voor het behoud van de 
Tilburgse taal: de genoemde stichting 
met het jaarlijks terugkerende evene
ment 'Groot Diktee van de Tilburgse 
taol' en bijvoorbeeld Frans Verbunt, 
die zijn activiteiten als uitgever van 
het Tilburgse woordenboek nu bij die 
stichting heeft ondergebracht. 

Mr. C.j.G. Bcdit (1910-1982; 'Keesdesloper'), burgemeester van Tilburg. 
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Het eerste dialectwoordenboek van 
Verbunt verscheen in 1993. Er zouden 
daarna nog enige uitgebreidere edities 
volgen. Verbunt schakelde via een ru
briek in de 'De Tilburgse Koerier' het 
Tilburgse publiek in. Resultaat: bijna 
tweehonderd brieven en in oktober j l . 
kwam zijn 'Tilburgs vur tonpraoters en 
aandere saawelèèrs', met als ondertitel 
'Groot Woordeboek van de Tilburgse Taol. 
Zisde perbeersel op zen oore nao gevild' 
uit. Het is eenvoudig uitgeven in A4-
formaat met ringband. De definitieve 
uitgave in boekvorm verwacht hij in 
1996-1997 uit te geven. 
Dit 'zisde perbeersel' is een hommage 
aan neerlandicus Wi l Sterenborg die 
ruim tien jaar geleden in het tijdschrift 
'Tilburg' (1984, nr. 4, p. 10-11) de we
tenschappelijk erkende spelling van 
het Tilburgs dialect ontwikkelde. Er 
wordt sindsdien gesproken over de 
'spelling-Sterenborg'. 
Sterenborg heeft deze zesde editie ges
creend op spelling en 'Nederlandse' 
woorden, waardoor het boek ten op
zichte van de vorige aan kwaliteit 
heeft gewonnen. Aardige aanvulling 
is ook de 'Cursus in 't Tilburgsch' door 
Paul Spapens (voorzitter van de 
Stichting Tilburgse Taol), die werd 
ontdekt in de krant 'Groot Tilburg', 
verschenen tussen november 1944 en 
mei 1945. 

Het is ondoenlijk hier voorbeelden te 
geven van de vele kostelijke woorden 
die het Tilburgse dialect kent en die nu 
door Verbunt zijn vastgelegd. Vol ver
wachting kijken we uit naar zijn 'léste 
perbeersel'. 

Ronald Peeters 

Frans Verbunt, Tilburgs vur tonpraoters 
en aandere saawelèèrs. Groot Woordeboek 
van de Tilburgse Taol. Zisde perbeersel op 
zen oore nao gevild (Tilburg, 1995), 94 
blz., ƒ 15 (voor reacties: Postbus 1069, 
5004 BB Tilburg; verkrijgbaar bij: VVV 
Hart van Brabant: Boekhandel Het 
Nieuwe Centrum Westermarkt; Wijn-
koperij Le Décanteur Besterdring 44). 

De stoomtram in Midden-
Brabant 

Als deel twee in een reeks van drie 
deeltjes over Noord-Brabant ver
scheen onlangs het fotoboek 'De stoom
trams in Midden-Brabant' door W.J.M. 
Leideritz. Het boek telt ruim 90 foto's, 
voorzien van uitvoerige met kennis 
vervaardigde bijschriften. Er gaat een 
inleiding van slechts twee bladzijden 
aan vooraf, wat voor dergelijke tradi
tioneel opgezette fotoboeken normaal 
schijnt te zijn. Leideritz heeft dan ook 
niet dé geschiedenis van de M i d 
denbrabantse stoomtrams willen 
schrijven, maar gewoon een fotoboek 
willen maken. 
In Midden-Brabant waren twee 
stoomtrambedrijven actief: de Zuider 

Stoomtramweg-Mij. (ZSM) en de 
Hollandsche Buurtspoorwegen (HB), 
welk bedrijf voor een deel twee voor
gangers heeft gehad, de Noord-
Brabantsche Stoomtram-Mij. (NBSM) 
en de Stoomtramweg Tilburg-Waal-
wijk (TW). In 1881 opende de NBSM 
de lijn Tilburg-Besoijen. Deze maat
schappij ging in 1893 failliet en ook de 
opvolger, de stoomtramweg TW, 
hield in 1898 op te bestaan toen het een 
exploitatie-overeenkomst aanging met 
de in 1896 te Brussel opgerichte HB. 
De ZSM kwam in 1904 met de verlen
ging van de lijn van Dongen naar 
Tilburg. In 1934 zouden uiteindelijk 
de zes nog bestaande Brabantse 
stoomtrambedrijven de exploitatie 
overgeven aan de in het leven geroe
pen N.V. Brabantsche Buurtspoor
wegen en Autodiensten, de BBA, 
waarmee het lot van de stoomtram 
werd bezegeld, aldus Leideritz. 
De auteur is erin geslaagd vele unieke 
en nog niet eerder gepubliceerde fo
to's van Tilburg en omgeving bijeen te 
zetten, waarmee dit boek toch weer 
een aardige aanvulling is geworden 
op de bestaande fotoboeken. Prachtig 
zijn de foto's van bijvoorbeeld het 
Korvelplein en de remises aan de 
Spoorlaan en het Wilhelminapark. 
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W.J.M. Leideritz, De stoomtram in 
Midden-Brabant (Oostvoorne, Deboek-
tant, 1995), 84 blz., geb., ISBN 90-5534-
033-2, f 34,90. 


