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Ten geleide 
Twee affaires die eind 19e, begin 20e eeuw in T i l b u r g speelden, staan centraal in dit 
eerste nummer van de 11e jaargang van het t i jdschrif t T i l b u r g . I n beide gevallen zijn 
de auteurs er i n geslaagd de schijnbaar op zichzelf staande gebeurtenissen in een bre
der kader te plaatsen. 

Paul van D u n schrijft over een rel r ond een joodse begrafenis. H i j schetst daarbij niet 
alleen een beeld van de joodse gemeenschap in T i l b u r g , maar ook van het antisemi
tisme aan het einde van de vorige eeuw. O o k de wijze waarop het conflict landelijk 
in de pers verscheen, word t door V a n D u n besproken. Als direct gevolg van de rel 
r ond de begrafenis van Mozes Cats werden joodse begrafenissen tot aan de Tweede 
Wereldoor log geësco r t ee rd door twee pol i t iemannen. 

Cor van der Hei jden , die bezig is met een promotie-onderzoek naar de omvang van 
de z u i g e ü n g e n - en kindersterfte over de periode 1820-1930, stuitte op een opmerkeli jk 
confl ict tussen een Tilburgse vroedvrouw en enkele Tilburgse artsen. Het conflict 
moet gezien worden tegen de achtergrond van de professionalisering van de medische 
zorg rond de geboorte in de tweede helft van de 19e eeuw. 

Nieuw is de rubriek Tilburgse curiosa. I n het verleden heeft de redactie een t i jdlang 
de rubriek Tilburgse textieltekens geplaatst. De daarin door T o n Wagemakers op kun
dige wijze besproken foto 's o f documenten bleven beperkt tot de textiehndustrie. I n 
Tilburgse curiosa zal er ru imte z i jn voor bijzondere documenten, voorwerpen, foto's 
o f boeken die betrekking hebben op de geschiedenis van de stad. Veelal z i jn het zaken 
die zich enerzijds niet lenen voor een uitgebreide bespreking, maar die anderzijds zo
danig van belang z i jn dat meer dan een eenvoudige vermelding gewenst is. 
I n d i t nummer bespreekt Thomas Leeuwenberg een Tilburgse 'wiegedruk' die moge
l i j k het eerste in T i l b u r g gedrukte boekje zou kunnen z i j n . Jan van Ei jck heeft een 
bijdrage geschreven naar aanleiding van een door hem gevonden foto-portret van do
minee G . D . J . Schotel u i t 1859. 

Enkele boekbesprekingen en diverse mededelingen en berichten zijn terug te vinden 
in de rubr iek Tilburg kort. 
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gen werd hooguit vermanend opgetreden. Van de 
Put, Tilburgs volsksleven, blz. 172-173. 

12. J . H . Ledel werd op 18 augustus 1867 in Workum 
geboren. Haar vader was Pieter W . M . Ledel, platte
landheelmeester en vroedmeester (vanaf 1877 te Gi l -
ze). Johanna Ledel volgde de opleiding tot vroed
vrouw in Rotterdam. Zij vestigde zich in 1891 als 
verloskundige in Ti lburg. 

13. J .H . Ledel, 'Naar aanleiding van het Verslag van de 
Algemeene Vergadering', in : Tijdschrift voor Prak
tische Verloskunde, hoofdzakelijk ten dienste van 
vroedvrouwen, j r g . 9, nr. 11, 1 oktober 1905, blz. 
172-174. 

14. De reactie was ondertekend door: Dr . Deelen, J. 
Bloemen, Dr . Proot, Dr. Daamen, Dr. Hensen, Ph. 
Taminiau, Dr. Piters en Dr. Eijgenraam. 

15. Tijdschrift voor Praktische Verloskunde, j r g . 9, nr. 
13, 1 november 1905, blz. 200-201. 

16. Tijdschrift voor Praktische Verloskunde, j r g . 9, nr. 
14, 15 november 1905, blz. 219-220. 

17. De onderzoekscommissie bestond uit de heren 
K . A . F . Deelen (voorzitter), L . J . M . Eijgenraam (se
cretaris), J.F.J. Bloemen, L . Lobach en P . M . 
Hoek. 

18. Tijdschrift voor Praktische Verloskunde, j r g . 9, nr. 
15, 1 december 1905, blz. 237-238. 

19. Gemeentearchief Ti lburg, Archief van de afdeling 
Tilburg van de Koninkli jke Maatschappij tot Bevor
dering der Geneeskunst, inv.nr. 164, Rapport van 
de afdelingsraad inzake de kwestie met vroedvrouw 
mej. J.H. Ledel, met bijlagen, 1905-1906 [GAT, 
Rapport Ledel], brief van de secretaris van de afde
lingsraad aan de Centrale Commissie van advies in 
zake beroepsbelangen van de Nederlandsche Maat
schappij tot Bevordering der Geneeskunst, 27 de
cember 1905. 

20. Ibidem. 
21 . Deze schriften bevinden zich in : G A T , Rapport Le

del, inv. nr. 164, 6/7 december 1905. 
Tekenend voor het vertrouwen dat mej. Ledel in de 
goede afloop van de procedure had, is de opmer

king die aan het eind van haar betoog in het eerste 
schrift is vermeld: 'Tot zoover 's avonds geschre
ven. Nu ontdek ik dat 't schrift zoo geel is en ver
volg dus uit respect voor de Heeren in een ander'. 

22. G A T , Rapport Ledel, Afschrift van een brief van 
dr. Eijgenraam, 19 december 1905. 

23. G A T , Rapport Ledel, Afschrift van een brief van 
dr. Eijgenraam aan dr. Proot, 20 december 1905. 

24. G A T , Rapport Ledel, Brief van mej. Ledel aan de 
redactie van het Tijdschrift voor Praktische Verlos
kunde, 22 jun i 1906. 

25. G A T , Rapport Ledel, Afschrift van de verklaring 
van mej. van Oosterhout, I I mei 1906. 

26. G A T , Rapport Ledel, Concept van een artikel voor 
Tijdschrift voor Praktische Verloskunde, ongeda
teerd. 

27. G A T , Rapport Ledel, Brief van aan dr. Eijgen
raam, 18 mei 1906. 

28. Tijdschrift voor Praktische Verloskunde, j r g . 10, 
nr. 5, 1 juh 1906, blz. 74. 

29. G A T , Rapport Ledel, 'Eindrapport van de Afdee
lingsraad der Afdeehng Tilburg van de Nederland
sche Maatschappij tot Bevordering der Genees
kunst', ongedateerd. 

30. G A T , Rapport Ledel, Concept voorstel aan mej. 
Ledel, datum onleesbaar. 

31. Tijdschrift voor Praktische Verloskunde, j rg . 10, 
nr. 5, 1 juh 1906, blz. 74-75. 

32. Ibidem, blz. 75. 
33. Ibidem, j r g . 10, nr. 7, 1 augustus 1906, blz. 

106-107. 
34. G A T , Rapport Ledel, Brief van mej. Ledel aan dr. 

Eijgenraam, 24 oktober 1905. 
35. G A T , Rapport Ledel, Brief van dr. Hensen aan de 

'Afdeelingsraad van de afd. Tilburg van de Neder
landsche Maatschappij tot Bevordering der Genees
kunst', 20 december 1905. 

36. G A T , Rapport Ledel, Brief van mej. Ledel aan dr. 
Eijgenraam, 24 oktober 1905. 

37. Tijdschrift voor Praktische Verloskunde, j rg . 10, 
nr. 7, I augustus 1906, blz. 107. 

Tilburgse curiosa 1 
Dominee G.D.J. Schotel (1807-1892) 
Een van de eerst gefotografeerde Tilburgers (1859) 

Jan van Eijck" 

* Drs. J . A . M . van Eijck 
(1950) is werkzaam als 
schoolarts en hoofd 
Jeugdgezondheidszorg 
van de GGD Midden-
Brabant te Tilburg. H i j 
is conservator van de 
medische collectie van 
museum 'De Doorn
boom' te Hilvaren-
beek, en hij publiceer
de o.m. over lokaal-
historische onderwer
pen (Alphen, Riel en 
Goirle). 

Over dominee G . D . J . Scliotel (1807-1892) is inmiddels voldoende bekend om hem evenwichtig 
te kunnen portretteren in een biografie. Die verscheen dan ook als een van de eerste 45 biogra
fieën in de nieuwe reeks 'Brabantse biografieën'.'* Dominee Schotel was dan wel geen Bra
bander van geboorte (noch van harte overigens!), hij woonde en werkte er wel liefst 27 jaar: 
in Lage Zwaluwe, in Chaam en in Tilburg. Bij de naspeuringen voor zijn biografie ontdekte 
ik een vrij oud portret van hem. 

Schotel als schrijver 

Dominee Schotel schreef een tiental boeken 
en verder erg veel artikelen, bijdragen en 
stukjes als (dagblad)-correspondent, onder 
andere voor de protestantse Bredase Cou
rant. In een van zijn boeken, Een keizerlijk, 
stadhouderlijk en koninklijk bezoek in de 
O.L. Vrouwe-kerk te Dordrecht (Amster

dam, J.C. Lomanjr . , 1859), staat de toevoe
ging: Met platen en het portret van den 
schrijver. Het voorwoord schreef hij in Til
burg, mei 1859. Dominee Schotel woonde 
immers van 1846 tot 1862 in Tilburg, en wel 
in de Heuvelstraat, naast het huidige pand 
van Gimbrère.^* Hi j was in die t i jd dominee 
aan het Hervormde Pauluskerkje in de Zo
merstraat, hetzelfde kerkje dat er nu nog 
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afb. 1 Dommee G.D.J. 
Schotel (1807-1892) in 
1859. 

Staat. 

In het bedoelde boek beschrijft Schotel de 
Grote Kerk van Dordrecht ten tijde van Ka-
rel V (1540), van stadhouder Willem IV en 
van koning Willem I I I . Schotel zocht een 
vorm om de geschiedenis van de O.L. Vrou-
wekerk van zijn geboortestad te beschrijven 
en koppelde die voor de aardigheid aan deze 
drie 'koninklijke' bezoeken. 

Het portret 

to's in boeken, als er foto's nodig waren! 
Maar speciaal voor dat doel ontwikkelde 
men al snel de fotolithografie. Het bedoelde 
portret van dominee Schotel is ook een foto
litho. Dat wil zeggen, eerst werd een foto ge
maakt (F.A. Heyman, fee. n. Phot.) en ver
volgens maakte men daarvan een steendruk 
of litho (Lith. v. Tresling & Co. Amst.). In 
welke plaats de fotograaf F.A. Heyman 
werkte, is mij onbekend, misschien ook wel 
in Amsterdam net als de lithograaf. 

Een ander voorbeeld van fotolitho's vond ik 
in het Nederlands Tijdschrift voor Genees-
Icunst (NTvG) dat voor het eerst in 1860 ge
bruik maakte van lithografieën, vooral wan
neer een houtgravure (xylografie) niet vol
deed. De huislithografen van het NTvG 
waren A . J . Wendel en P . W . M . Trap, beiden 
uit Leiden. Fotolithografieën gebruikte het 
NTvG ook vanaf 1860. 

Het portret van 1859 laat de nog redelijk 
jong ogende dominee Schotel zien in zijn T i l 
burgse t i jd , met bril (want hij was erg bi j 
ziend), in een beschaafde en geleerde pose. 
Uit alles wat ik van hem weet, blijkt dat hij 
een vriendelijke, welwillende en behulpzame 
man was, die voorstander was van vreedza
me verhoudingen tussen katholieken en pro
testanten, die veel contacten zocht in de ho
gere en in de artistieke kringen, die met zijn 
t i jd mee wilde gaan, en die ook erg veel in de 
boeken zat, lezend, schrijvend of correspon
derend. 
Dat alles kunnen we nu zien in één oogop
slag! 

Noten 

1. Drs. J . A . M . van Eijck, ' D . D . J . Scliotel (1807-1892) 
predikant en schrijver', in : J. van Oudheusden e.a. 
red., Brabantse biografieën 1, Meppel (etc) , 1992, p. 
150-153. 

2. Zie: Ronald Peeters, Tilburg in beeld 1865-1945, T i l 
burg, 1979, p. 46 en Ronald Peeters, De Paap van 
Gramschap. Vier eeuwen schrijven en drukken in Til
burg, Ti lburg, 1992, p. 141-142. 

afb. 2 Tegenover deze ti
telpagina is het portret 
van dominee Schotel af
gedrukt. 

Tegenover de titelpagina van het boek is het 
portret van de Tilburgse dominee afgedrukt. 
Dominee Schotel was in 1859, inmiddels 52 
jaar oud, al dertien jaar in Tilburg woonach
tig-
De fotografie was nog jong in 1859. Vanaf 
circa 1845-1850 kennen we in Nederland al 
wel wat fotografische produkten, zij het 
spaarzaam en vooral in de vorm van portret-
of staatsiefoto's, en weinig topografische fo
to's. Stond de hele fotografie nog in de kin
derschoenen, nog moeilijker was het om fo
to's af te drukken in meervoud, bijvoorbeeld 
in boeken, in tijdschriften of op platen. 
Vaak plakte men in de 19e eeuw nog losse fo-
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