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J-tntiquariaat 

^STaxandna" 
In- en verkoop van originele 
topografische en historische 

landkaarten, prenten, gravures 
en boeken, met name over 

TILBURG 
EN 

NOORD-BRABANT, 

bloemen- en vogelprenten 

Salesianenstraat 115, 5042 DR Tilburg. 
Na telefonische afspraak, (013) 67 64 15. 

^ 1 ^ 
nederlands textielmuseum 

HET NEDERLANDS TEXTIELMUSEUM 
Toont in de vaste opstelling van het museum 
textielproduktie in de loop der eeuwen; 
Besteedt in de wisseltentoonstellingen aan
dacht aan de textielproducerende mens. 
Artistieke aspecten in textiel worden belicht in 
de reeks "Textiel Nu" . 

Openingstijden: 
ma t/m vrij. 
zaterdag 
zondag 

Gasthuisring 23, 
5041 DP Tilburg 
Telefoon: 013-422241 
Viditel: 40406239 

10.00 tot 17.00 uur 
14.00 tot 17.00 uur 
12.00 tot 17.00 uur 

LUCHTFOTOGRAFIE 
Uitgebreid fotoarchief van 
o.a. Noord-Brabant aanwezig 

Bel nu voor informatie 
om er meer van te krijgen 

Fotex Flying Camera Tilburg 
tel. 013-634800 

Antiquariaat 
mito 

Nieuwlandstraat 25 5038 S L Tilburg 
tel. 013-431229 
Giro: 2559299 

Inkoop en verkoop van tweedehands 
strips, wetenschappelijke, literaire 

en nostalgische boeken. 

Openingstijden: 
Dinsdag: 
Woensdag: 
Donderdag: 
Vrijdag: 
Zaterdag: 

12.00-18.00 uur 
12.00-18.00 uur 
12.00-21.00 uur 
12.00-18.00 uur 
11.00-17.00 uur 
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De derde aflevering van "Tilburg" staat deze keer in het teken van de 
restauratie van het zogenaamde Mommerscomplex aan de Goirkestraat 
ten behoeve van het Nederlands Textielmuseum. Het startsein tot deze 
restauratie werd op 10 november 1983 gegeven. In 1985 hoopt men klaar 
te zijn en zal de opening van het museum plaatsvinden. Het Nederlands 
Textielmuseum stelde voor dit tijdschrift een bijzonder fraaie folder ter 
beschikking, waarvoor onze hartelijke dank. 
Ook Ton Wagemakers speelt met zijn, zo langzamerhand vaste rubriek 
"Textieltekens", in op een historisch detail van het Mommerscomplex. 

Jacob H.S .M. Veen, specialist op het gebied van het Tilburgse openbaar 
vervoer, schrijft de geschiedenis van de welbekende stoomtrein naar 
Baarle-Nassau, het "Bels li jntje". Helaas blijkt deze museumstoomtrein 
gedoemd te verdwijnen. 

Over drukker en uitgever Hartje Luijten heeft de archivaris van de Fra
ters, fr. Caesario Peters, enkele interessante details opgespoord. Een 
stukje persgeschiedenis, waarin ook Mgr. J. Zwijsen een rol speelt. 

Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage 
van de restauratie-architecten van het Mommerscomplex: Buro de Boer 
(Enschede) en Van Oers Architectuur en Stedebouw (Tilburg). 
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Mommerscomplex na restauratie voor het 
Nederlands Textielmuseum 
door Ton Wagemakers 

Op 10 november j . 1 . is door de Commissaris der Koningin in Noord-
Brabant, mr. A . A . M . van Agt , het officiële startsein gegeven voor de 
restauratie van het 19e eeuwse fabriekscomplex "C. Mommers & Co.". 
Het oudste gedeelte zal over circa anderhalf jaar onderdak bieden aan het 
in Tilburg gevestigde Nederlands Textielmuseum. De Stichting tot Be
houd van Tilburgs Cultuurgoed is er trots op, dat haar diaserie over het 
museaal hergebruik van het Mommerscomplex mede een rol in deze ont
wikkeling heeft gespeeld. Terecht werd deze serie nog eens op 10 novem
ber vertoond. Daarnaast zijn er op deze dag drie lezingen gehouden, 
waarin de toekomstige betekenis van het Nederlands Textielmuseum, 
haar huisvesting in een industrieel monument en een visie op beide zaken 
werden geschetst. Wi j danken de inleiders voor het afstaan van hun lezin
gen ten behoeve van de lezers van "Tilburg". 

Gegevens over het industrieel 
monument 

1958 Opening Nederlands Tex
tielmuseum in "voorlopi
ge" huisvesting aan Gast
huisring; voormalige fabri
kantenwoning 

1975 Sloop textielfabriek Pieter 
van Dooren; indirect ge
volg: Gemeentelijke Mo
numentenverordening 

1976 Installatie Monumenten
commissie 

1979 Rapport "De industriële 
gebouwen van de wolnij
verheid in Tilburg" van de 
Monumentencommissie; 
resultaat: verzoek Mom
merscomplex te bescher
men, wat gebeurt 

1982 Plaatsing op Rijkslijst 
voor Monumenten 

1983 Nota "Een nieuwe visie op 
het Nederlands Textielmu
seum"; 
centraal: textielproduce
rende mens in Nederland 
Industrieel-archeologisch 
onderzoek naar oude fun
damenten en rookkana-
lenstelsel van het complex 
Officiële startsein van res
tauratie op 10 november; 
architecten: Buro de Boer 
(Enschede) en Van Oers 
Architectuur en Stede-
bouw (Tilburg) 

1984 Mommerscomplex krijgt 
naar verwachting een 
plaats in het beschermd 
stadsgezicht Goirkestraat 

1985 Opening van Nederlands 
Textielmuseum in Mom
merscomplex 
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Een visie 
door drs. J . A . J . Krosse, wethouder sociale en culturele zaken 

"Tilburg is geen monumentenstad", is een uitspraak die veel Tilburgers 
gemakkelijk in de mond nemen. 
In hun ogen is een beleid dat gericht is op het in stand houden van oude 
complexen, gebouwen, huizen niet noodzakelijk. 
Wat wij hier in Tilburg hebben, is niets bijzonders en ook nog eens lelijk. 
Ik overdrijf niet met dit soort uitspraken en het is dan ook niet verwonder
lijk dat een monumentenbeleid hier in deze stad van zeer recente datum 
is. 

De sloop van een twee eeuwen oud 
fabriekscomplex in 1975, Pieter van 
Dooren genaamd, was nodig om de 
geesten wakker te schudden. Het 
besef dat een stad die zo "rück
sichtslos" haar verleden afbreekt 
en ontworteld achterblijft, drong 
ineens door. De reaUteit van een 
monument-vijandig-beleid veroor
zaakte een schok die ook politiek 
gezien zijn uitwerking niet gemist 
heeft. 

Monument en wijk 

Vanaf 1976 kent Tilburg een monu
mentenverordening en een monu
mentencommissie die overheid en 
particulieren moeten behoeden 
voor cultuur-historische fouten. Je 
zou kunnen zeggen dat bestuurlijk 
het besef, dat Tilburg als stad ook 
een geschiedenis heeft en dat je 
met dit zichtbaar verleden voor
zichtig om moet springen, geaccep
teerd is. 

Het merkwaardige is dat de publie
ke opinie nog steeds uiterst gere
serveerd reageert als het om monu
menten gaat. We hebben hier geen 
monumententraditie. De plaatsing 
op de gemeentelijke monumenten
lijst van het fabriekscomplex Mom
mers is door de buurt zeker in het 
begin niet enthousiast ontvangen. 
Men had andere bedoelingen met 
de ruimte en men ervaarde de be
slissing als van bovenaf opgelegd. 
Zo'n houding van buurtbewoners is 
best te begrijpen, ik wil daar niet 
laatdunkend over doen, laat daar
over geen misverstand bestaan. 
Dit fabriekscomplex is voor veel 
Tilburgers niet anders dan andere 
complexen in de oude stad. Het 
zijn nu oude verwaarloosde gebou
wen die het aanzien van de wijk ze
ker niet verhogen. Is het dan onlo

gisch als buurt- en/of wijkbewoners 
ervoor pleiten dat die oude troep 
opgeruimd en dat de omgeving op
geknapt wordt. 
Daar komt nog bij dat de neergang 
van de Tilburgse Textielindustrie 
bij de mensen hard is aangekomen. 
In een tijdsbestek van een paar jaar 
is aan duizenden textielarbeiders 
hun bestaanszekerheid ontnomen 
en raakten ze financieel in grote 
problemen. 

Kort samengevat zou je kunnen 
zeggen: 
Tilburg kent een pas zeer recent in 
ontwikkeling gekomen monumen
tenbeleid, dat zeker nog geen alge
mene ondersteuning geniet. 

In het eerste nummer van het t i jd
schrift Tilburg, een tijdschrift voor 
geschiedenis, monumenten en cul
tuur, stelt de voorzitter van de mo
numentencommissie zich de vraag: 
Monumentenzorg een luxe? 
Een van de onderdelen voor een 
toekomstig beleid dat hij schetst, is 
beïnvloeding van de publieke opi
nie in de richting van een door
drongen besef, dat monumenten
zorg geen luxe is maar deel uit
maakt van het streven naar en in
standhouden van een waardevol 
leefmilieu. Ik ben het daar volledig 
mee eens. 

Restauratie 

Een van de mogelijkheden om het 
pubhek monumentvriendelijk te 
maken, is te laten zien hoe door 
restauratie van een karakteristiek 
stuk stad of een complex gebou
wen, het verleden zodanig opge
knapt kan worden dat het aantrek
kingskracht uitoefent. Wie vindt 
het niet prachtig om door gerestau
reerde oude stukken stad te lopen. 

waar ook in Nederland, naar op
geknapte gebouwen te kijken! 
Het verleden is een deel van ons 
heden, en behoud van een deel van 
dat verleden, niet krampachtig en 
leidend tot verstikking van een 
stadsontwikkeling, maar welbewust 
en politiek gewogen, behoort tot de 
verantwoordelijkheid van een 
stadsbestuur. 

We willen die verantwoordelijk
heid ook waarmaken. Dat is ook de 
reden, dat de nadruk van het mo
numentenbeleid, het afgelopen 
jaar en, - naar ik verwacht - in de 
nabije toekomst is komen te liggen 
op restauratie. Particuliere initia
tieven worden ondersteund en er is 
een gemeentelijk restauratie-subsi-
diebeleid in ontwikkeling. Er wor
den plannen gemaakt om het ge
meentelijk bezit van monument
woningen op te knappen. Kortom, 
we zijn bezig, ondanks onze finan
ciële problemen, monumenten 
voor de toekomst te behouden. 
Tegen deze achtergrond moet men 
de beslissing zien om het Mom
merscomplex, dat qua opbouw zo 
kenmerkend is voor de Tilburgse 
textielgeschiedenis, niet alleen tot 
monument te verklaren, maar ook 
daadwerkelijk een begin te maken 
met de restauratie ervan. 

Van de twaalf gebouwen worden er 
in deze eerste fase vier gerestau
reerd. Ik moet er bij vertellen dat 
het in het voornemen ligt de omge
ving van het complex met zijn ka
rakteristiek straatbeeld tot be
schermd stadsgezicht te verklaren. 
De gemeenteraad heeft zich daar
mee in principe al akkoord ver
klaard. 

Het is begrijpelijk dat een beslis
sing om 8,5 miljoen beschikbaar te 
stellen voor de restauratie van de 
eerste fase van Mommers in deze 
bezuinigingstijd een moeilijke be
slissing is geweest. Moeilijk omdat 
voor dat bedrag natuurlijk een he
leboel andere noodzakelijke uitga
ven gerealiseerd hadden kunnen 
worden. Van de andere kant: als 
we de principe-beslissing vorig jaar 
niet hadden genomen, dan was het 
gebouwencomplex en daarmee een 
belangrijk gegeven van de Tilburg
se industriële geschiedenis verloren 
gegaan. Het was nu of nooit! 
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Het is gelukkig nu geworden, maar 
dat betekent wel dat we daarmee 
als gemeentebestuur een verant
woordelijkheid op ons laden. De 
restauratie moet goed gebeuren en 
het Nederlands Textielmuseum, 
dat er zijn onderdak in zal krijgen, 
zal aan de bevolking duidelijk moe
ten maken dat het een verantwoor
de investering is geweest. 
Dat is ook de reden dat naast de 
industrieel-technische ontwikkeling 
die nu in het museum getoond 
wordt en uitgebreider getoond gaat 
worden, ook duidelijk de sociale 
ontwikkeling van de textielindus
trie te zien zal zijn. We willen in het 
museum tonen hoe het Tilburgse 
textielverleden is geweest. Niets 
verbloemend en gericht op een ver
sterking van ons cultuur-historisch 
besef. 

Financiën 

Tot slot wil ik nog wat uitweiden 
over de financiën. Zoals al eerder 
gezegd gaat het om vier van de 
twaalf gebouwen, waarvoor een be
drag van 8,5 miljoen benodigd is. 
Om de last van de gemeente te ver
lichten, hebben we van het begin af 
aan steun gezocht bij hogere over
heden. Bij het rijk was de kluis ge
sloten wat de restauratie betreft. 
Om toch een substantieel deel van 
elders gefinancierd te krijgen heb
ben wij de konstruktie van inscha
keling van werknemers vallende 
onder de werkverruimende maatre
gel ontwikkeld en toegepast, het
geen inhoudt dat ongeveer 1 mil
joen arbeidskosten extern verre
kend kunnen worden. Vervolgens 

hebben we ons tot de provinciale 
overheid gewend met het dringen
de verzoek ons te steunen. 
Wij hebben aansluiting gezocht bij 
een nieuw beleidsvoornemen van 
de provincie om los van rijksover
wegingen tot een provinciale mo
numentenlijst te komen en daar
voor ook subsidies beschikbaar te 
stellen. 
Vr i j kort na mijn aantreden als wet
houder stond ik al bij gedeputeerde 
Van der Hart op de stoep, en vrij 
kort na dat gesprek vond een ont
moeting plaats met twee leden van 
de provinciale monumentencom
missie. Tijdens deze bijeenkomst is 
een uitgebreid bezoek gebracht aan 
het complex en de omgeving. Hoe 
het ook zi j , ons verzoek om het 
complex Mommers op de provinci
ale monumentenlijst te plaatsen 
met daaraan gekoppeld een subsi
die-verzoek is bij Gedeputeerde 
Staten in goede aarde gevallen. 
In de stukken aan de gemeenteraad 
(afgelopen voorjaar) waarin het 
restauratie-krediet aangevraagd 
werd, hebben wij van dit gematigde 
optimisme gewag gemaakt. Wi j 
hebben toen op basis van een uiter
mate voorzichtige berekening een 
bedrag van 1,25 miljoen gulden 
mogelijke subsidie genoemd. 
Wie schetst mijn verbazing dat de
ze voorzichtige benadering (omdat 
er toen nog geen eigen provinciale 
subsidie-regeling bestond), door 
verschillende provinciale statenle
den geïnterpreteerd wordt als: T i l 
burg vraagt 1,25 miljoen; waarom 
zouden wij ze dan meer geven? 
Wat is namelijk het geval: Op basis 
van de regeling zou de restauratie 

van deze vier gebouwen voor een 
bedrag van 1,67 miljoen door de 
provincie gesteund moeten wor
den. De benadering dat Tilburg 
niet meer dan 1,25 miljoen ge
vraagd heeft, is de wereld op zijn 
kop. Niet tevreden te zijn met deze 
bijdrage komt wellicht wat hebbe
rig over. 
Deze duw in de rug vanuit de pro
vincie sterkt mij in ieder geval in 
mijn mening dat we een juiste be
slissing hebben genomen. Wat me 
dwars zit, is dat wij niet conform de 
eigen provinciale regeling behan
deld worden. De provinciale staten 
moeten trouwens nog een beslis
sing nemen, dus wat dat betreft, is 
het nog even afwachten geblazen. 
De provincie kan er echter op reke
nen dat we spoedig met een vol
gend subsidie-verzoek aan zullen 
kloppen om de volgende restaura
tie fase gerealiseerd te krijgen. 
Er bestaan namelijk vergevorderde 
plannen om de tapisserie en da
mastweverij, die onderdeel uitma
ken van de dienst sociale werkvoor
ziening, in het gebouw naast de 
hoogbouw onder te brengen. Men 
zal begrijpen dat we bij het uitwer
ken van deze voornemens met een 
schuin oog naar ons eventuele "res
tant" van ruim vier ton zullen 
kijken. 

Werkgelegenheid 

Naast het cultuur-historisch belang 
van deze restauratie en een goede 
huisvesting van het Nederlands 
Textielmuseum vinden wij dit pro-
jekt ook van groot belang vanwege 
zijn werkgelegenheidseffekten. Wij 
zijn erop uit om in deze t i jd van 
economische neergang de gemeen
telijke investeringen in de bouw-
sektor behoorlijk op peil te hou
den. 60 manjaren werk is met dit 
projekt gemoeid. En dit aspekt 
heeft eveneens een belangrijke rol 
gespeeld om juist nu tot een derge
lijke investering over te gan. Als al
les naar wens verloopt, zal in juni 
1985 de oplevering een feit zijn. 
Dat l i jkt een volgende mijlpaal om 
naar uit te zien. 
Echt tot slot wil ik mijn voorgang
ster, mevrouw Van Puijenbroek, 
noemen, die een belangrijke bij
drage aan de instandhouding van 
het Mommerscomplex heeft gele
verd. 
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Een industrieel monument 
door drs. G.J.W. Steijns, archivaris 
namens Monumentencommissie 

Precies vier weicen geleden, op 13 oktober, werd in uw Provinciehuis, 
mijnheer Van Agt , een studiedag gehouden over: 'Het hergebruik van 
monumenten'. Vandaag gaat u het startsein geven voor de restauratie van 
het zogenaamde "Mommerscomplex", waardoor deze uiterst waardevolle 
gebouwen geschikt zullen worden voor zeer zinvol hergebruik. Tijdens die 
studiedag stelde een van de inleiders, drs. Fons Asselbergs, wethouder 
van Amersfoort, dat er bij de redding van monumenten eerst iets jammer
lijk moet mislukken, om de volgende acties des te beter te kunnen laten 
slagen. Hi j doelde daarbij op de pogingen tot behoud van twee monumen
tale kazernes in zijn stad. Bij de acties tot redding van het eerste complex 
was hij een der teleurgestelde betogers geweest. Nu, aan de redding van 
het tweede complex en het zoeken en geven van een nieuwe bestemming 
daaraan, mocht hij zelf als bestuurder leiding geven. 

Monumentencommissie 

Ik weet niet of wethouder Krosse in 
1975 tot de diep gefrustreerde 
voorstanders van redding van de 
toen gesloopte monumentale fa
briek van Pieter van Dooren hoor
de. Ik heb wel de indruk, gezien 
zijn woorden van zojuist, dat hij de 
dag van heden vanuit dat oogpunt 
bezien als een soort genoegdoening 
ervaart. En anders mevrouw Van 
Puijenbroek wel. 
Het is in ieder geval een feit (de 
wethouder heeft daar ook al op ge
wezen) dat de desastreuze beslis
sing van toen een zodanig schokef
fect heeft gehad, dat kort daarna 
een tweetal Tilburgse gemeente
raadsleden een initiatiefvoorstel 
deden tot vaststelling van een ge
meentelijke monumentenverorde

ning, die in een latere versie zelfs 
de mogelijkheid tot aanwijzing van 
gemeentelijke beschermde stadsge
zichten creëerde. In het voorjaar 
van 1976 werd vervolgens een ge
meentelijke monumentencommis
sie geïnstalleerd. 
Dat ik hier nu sta, is gevolg van het 
feit dat de gemeentearchivaris advi
serend lid is van die commissie. Ik 
wil hier ook haar spreekbuis zijn. 

Inventarisatie 

Een in de t i jd meer verwijderd, 
maar daarom niet minder duide
l i jk , effect van de schokkende 
sloop, was de opdracht van Burge
meester en Wethouders in april 
1977 aan de nog prille monumen
tencommissie, om een opgave in 
volgorde van belang te geven van 

gebouwen die in aanmerking zou
den kunnen komen als monument 
van de textiel-industrie. Men for
meerde vervolgens een werkcom-
missie. Deze bracht op 12 februari 
1977 rapport uit van haar inventari-
satiearbeid, die overigens een we
tenschappelijk novum genoemd 
kon worden. Resultaat daarvan 
was een lijstje van drie complexen: 
N . V . Brouwers Lakenfabrieken in 
de Korte Schijfstraat, Wollenstof-
fenfabriek H . Eras en zonen aan de 
Goirkestraat, en Voorheen C. 
Mommers & Co. en anderen even
eens aldaar. Op grond van een aan
tal tevoren opgestelde criteria en 
van verdere overwegingen kwam 
men tot de uitspraak dat: "het de 
werkcommissie wil voorkomen, dat 
het complex 'voorheen C. Mom
mers & Co.' en anderen aan de 
Goirkestraat van de drie de sterk
ste voorkeur verdient". 
De rapportage van de werkcom
missie, inclusief de inventariseren
de beschrijvingen van deze en een 
aantal andere fabrieken, is opgeno
men in het jaarboek "De Linde
boom" van de Archiefdienst van 
1979-1980. 
In 1979 werd "Mommers" in fasen 
op de gemeentelijke monumenten
lijst geplaatst. Tegelijkertijd begon 
men te denken aan een nieuwe 
functie en, zoals ook al ten aanzien 
van Pieter van Dooren was gesteld, 
die lag voor de hand: herhuisves
ting van het Nederlands Textielmu
seum. In 1980 kocht de gemeente 
het complex aan. 
Daarmee was het vonnis in feite ge
veld, in positieve zin voor het, ho
pelijk nog steeds gehele "Mom
merscomplex", in negatieve zin 
voor de inmiddels geheel of half ge
sloopte andere kandidaten. Ik wil 
er hier overigens wél op wijzen, dat 
de werkcommissie destijds haar 
verantwoording eindigde met de 
vaststelling dat: "de voorgestelde 
keuze () de feitelijke aanwezigheid 
van waardevolle delen binnen an
dere fabriekscomplexen onverlet" 
laat. Het moge dan zo zijn, dat de 
redding van "Mommers" de schade 
van het verlies van "Pieter van 
Dooren" wat draaglijker maakt, 
het mocht en mag volgens de com
missie geen alibi zijn om nu verder 
de ogen maar te sluiten voor waar
devolle industriële monumenten in 
de rest van de stad. 
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Drie zaken hebben de doorslag ge
geven bij de keuze van het Mom
merscomplex; 
- de werkelijk ook landelijk gezien 
unieke houten sheddak-constructie 
van gebouw I X ; 
- het feit dat de hoogbouw (ge
bouw I) de grootste van die soort in 
Tilburg was en is en eveneens, qua 
type industrieel gebouw, van meer 
dan plaatselijk belang; 
- en tenslotte, maar niet het minst, 
dat het complex in al zijn diversiteit 
gelegen is direct aan de lintbe-
bouwde hoofdstructuur van de 
stad, een structuur die zo duidelijk 
de wordingsgeschiedenis van de ne
derzetting Tilburg laat zien. 
De rondgang straks biedt nog alle 
gelegenheid om op de monumenta
le gebouwen zelf in te gaan. Hier 
wil ik vooral stil blijven staan bij het 
laatste hoofdargument: de situering 
in de stedelijke ruimte. Eigenlijk is 
die bij dit complex letterlijk "voor
beeldig" te noemen. Zeker méér 
nog dan het geval was met de fa
briek van Pieter van Dooren. Die 
stond immers geïsoleerd buiten de 
bebouwde kom en vormde zo dus 
een, weliswaar hoogst interessante, 
maar toch duidelijke uitzondering. 
"Mommers" is gelegen aan dé in
dustriestraat van Tilburg, de Goir
kestraat. Dat maakt het behoud 
nog dringender nodig, dan het op 
zichzelf bezien al was. 

Monument en omgeving 

Ik wil op dit aspect even in meer 
theoretische zin doorgaan, en daar
mee het door de wethouder daar
straks naar voren gebrachte onder
steunen. 
In jul i 1982 bracht de Tilburgse 
Monumentencommissie een nota 
uit, waarin ze enige uitgangspunten 
voor het gemeentelijk monumen
tenbeleid formuleerde. Daarin tref
fen we een verdediging aan van het 
sociaal-psychologische argument 
als drijfveer voor het beleid. Be
doeld wordt het monument te zien 
als handreiking aan de mens in zijn 
behoefte aan identificatie en oriën
tatie in ti jd en ruimte. Het gevoel 
van verbondenheid met vorige én 
komende generaties en het zich 
welbevinden in een herkenbare 
omgeving, hoe navrant ook de op
geroepen herinneringen tijdelijk en 
in bijzondere gevallen zoals zeker 
hier ook kunnen zijn. Men moet 
namelijk een dergelijke visie niet 
beschouwen als loutere tegemoet
koming aan de hang naar gebor
genheid of ruimtevrees in meer dan 
een opzicht. Nee, iedere samenle
ving heeft er recht op, dat zoveel 
van het eigene of vertrouwde, maar 
zeker ook van de "monumenta", in 
de zin van herinnerings- of waar
schuwingstekens, bewaard wordt, 
dat desoriëntatie wordt voorko

men. In zijn eigen levende omge
ving geconfronteerd met relicten en 
resultaten van de eigen zich steeds 
ontwikkelende cultuur, kan de 
mens geïnspireerd worden tot ver
dere vernieuwing en exploratie van 
eigen kunnen. 
Vanuit deze optiek kan men ook 
wat minder waardering opbrengen 
voor een geïsoleerd relict (hoe fraai 
op zichzelf ook of hoe eerbiedwaar
dig ook door zijn ouderdom) en des 
te meer voor een monument of 
groep van monumenten die in een 
duidelijke relatie staan tot elkaar 
en/of tot hun omgeving. 
Vandaar de stelling in de nota: 
"Aangezien men vanuit het sociaal-
psychologische argument het mo
nument moet zien als een onder
deel van een omgeving, dient het 
monumentenbeleid ook een inte
graal beleid te zijn. Het veronder
stelt: 
- dat het behoud van een monu
ment de omgeving kan beschermen 
- het behoud van de omgeving 
("ensemble") het monument kan 
beschermen 
- dat er een harmonische afstem
ming dient te bestaan van vorm, 
ligging, functie, en bestemming van 
monument en omgeving." 
En dan wordt geconcludeerd dat: 
"Di t integraal beleid kan worden 
gerealiseerd door middel van be
stemmingsplannen." 

I 
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Als deze visie ergens in praktijk 
wordt gebracht, dan is dat wel hier 
in de Goirkestraat. Links en rechts 
van de straat stadsvernieuwings
projecten, met de daarbij passende 
bestemmingsplannen. Straks als de 
wens van de monumentencommis
sie wordt gevolgd zal een extra be
stemmingsplan gelegd kunnen wor
den over de straat zelf ter vastnage
ling als het ware van een be
schermd stadsgezicht. Daarin staan 
dan als "grote" monumenten het 
Mommerscomplex en de Goirkese 
Kerk, en vele kleinere monumen
ten, die alle mét elkaar én op zich
zelf significant zijn voor de geschie
denis van deze straat. 
Het is gelukkig dat het besef van de 
waarde van dit ensemble niet be
perkt is gebleven tot het lokale, ge
meentelijke, niveau. Als saillant 

voorbeeld in dat verband wil ik me
moreren dat luttele weken geleden 
in dit gebouw de provinciale monu
mentencommissie vergaderde ter 
voorbereiding van haar advies tot 
plaatsing van een groot aantal pan
den uit deze straat op de provincia
le lijst. De besluitvorming ten aan
zien van het Mommerscomplex zelf 
heeft voorlopig haar eindpunt ge
vonden, nu de provincie over zal 
gaan tot de verlening van de subsi
die, waardoor de eerste fase van de 
restauratie mogelijk is geworden. 
De start daarvan wordt heden 
gemaakt. 

Zo zal het dan door goed samen
gaan op meer niveaus mogelijk 
zijn, dit voor de geschiedenis van 
deze stad én van de industriële ont
wikkeling van ons land zo waarde

volle ensemble te behouden, ge
heel in de geest van de door de mo
numentencommissie in haar nota 
ontwikkelde visie, samengevat in 
de daar gebezigde term "geïnte
greerd monumentenbeleid". De 
commissie ziet het meewerken hier
aan en stimuleren hiervan als haar 
voornaamste taak. 

Dat dan vervolgens binnen een zo 
divers complex, binnen gebouwen 
die de ontwikkeling in de industrië
le bouwkunst over zo'n lange perio
de tonen ook nog zoiets als een 
"geïntegreerd museaal beleid" mo
gelijk wordt, is dan des te verheu
gender. 
Maar dat is het terrein van mijn 
collega Holthaus. 
Dat stuk mag hij op het getouw 
zetten. 

Het Nederlands Textielmuseum 
door J.M.A. Holthaus, directeur museum 

Het is een niet alledaagse gebeurtenis om een industrieel monument te 
behouden en er daarna een met de oorspronkelijke harmoniërende be
stemming aan te geven. 
Ruim een tiental jaren geleden is de industriële archeologie in de belang
stelling gekomen: niet alleen boerderijen, molens, karakteristieke gevels 
en panden worden tegenwoordig geconserveerd, ook de appreciatie van 
fysische resten van de industriële revolutie is groeiende. Het Mommers
complex, industrieel monument en materieel overblijfsel van de recente 
industriële cultuur, zal binnenkort onderdak bieden aan het textielmu
seum. 

Het is duidelijk dat dit industrieel 
fenomeen een aantal komponenten 
omvat die als volgt omschreven 
kunnen worden: er is altijd iemand 
die ergens iets produceert voor ie
mand. Belangrijk is dus: de ruimte 
waarin iets geproduceerd wordt, de 
machines waarmee geproduceerd 
wordt, zowel die welke de drijf-
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kracht leveren, als die welke de 
goederen produceren, alsook de 
menselijke productiefaktor of de 
arbeiders in het kader van het tech
nisch gegeven. 
Naast werkomstandigheden zijn 
ook belangrijk de leef- en woonom
standigheden van al diegenen die 
bij dit proces betrokken zijn. 
Natuurlijk behoren de resultaten 
van de productie, namelijk de ge
produceerde goederen, eveneens 
tot het domein van de industriële 
archeologie. 
Industriële archeologie beperkt 
zich dus niet alleen tot gebouwen, 
maar beweegt zich evenzeer op het 
gebied van historische studie van 
materiële infrastructuur alsook 
geestelijke, sociale en economische 
facetten, zodat duidelijk wordt op 
welke manier onze huidige samen
leving door het materiële verleden 
nog steeds wordt bepaald. 

In fabriekscomplex 

Huisvesting in het Mommerscom
plex maakt het mogelijk om tot een 
bloeiende synthese te komen tus
sen gebouw en de reeds voor het 
grootste gedeelte aanwezige collec
ties. 
De belangstelling van het museum 
gaat daarbij uiteraard uit naar ob
jecten zoals machines. Doordat de
ze vaak heel wat ruimte in beslag 
nemen en ook omdat het materiaal 
vaak opnieuw gebruikt kon wor
den, gingen veel interessante zaken 
verloren. 

Door de voortdurende drang naar 
technologische vernieuwing, door 
het feit dat de objecten niet onmid
dellijk als "antiek" werden aange
merkt, zijn een groot aantal machi
nes verdwenen, soms unieke stuk
ken. Het behouden op zich is bo
vendien weinig zinvol; gestreefd 
dient te worden - en het Neder
lands Textielmuseum is zelfs, inter
nationaal gezien, een van de weini
ge voorbeelden - om aan onze mo
numenten, en dus ook aan de in-
dustrieel-archeologische, een meer 
fundamentele functie te geven. 
Industriële monumenten moeten 
opnieuw worden verankerd in de 
gemeenschap, met andere woorden 
de conservering van een monument 
dient gekoppeld te worden aan een 
verantwoorde functie. 

Textielproducerende mens 

Ik ben ervan overtuigd dat de huis
vesting van het Textielmuseum in 
het Mommerscomplex een verant
woorde keuze zal blijken. Het in 
bedrijf houden van een groot aan
tal typerende textielmachines en 
werktuigen " in situ" geeft aan dit 
gebouw niet alleen zijn oorspron
kelijke bestemming terug, objek-
ten en realia vormen te zamen met 
dit onroerend industrieel archeo
logisch monument een harmonieus 
geheel. Om dit te bereiken werd als 
uitgangspunt gekozen om belang
rijke momenten in de textielge
schiedenis te visualiseren. 
Momenten zoals bijvoorbeeld de 
industriële revolutie en haar gevol
gen, sociaal-economische omstan
digheden in de textielindustrie, 
technologische ontwikkelingen in 
deze eeuw en de afbouw van de 
textiel-industrie. 
In een aantal "clusters" worden de
ze onderwerpen onderling tegen el
kaar afgezet en geven ze de bezoe
ker een indruk hoe de mens in ver
leden, heden en toekomst in de tex
tiel en met de textiel bezig was en 
is. 
De presentatie " in situ" van een be
langrijk stuk geschiedenis met wer
kende machines en werktuigen be
tekent een levend en dynamisch 
cultuur-behoud en -overdracht. 
Het dynamische aspect is niet mo
gelijk zonder het streven naar het 
behoud van textielambachten. 
Er is daarbij sprake van een be
langrijke ontwikkeling waarin het 
cultuur-historische belang der au
thentieke ambachten in het alge
meen steeds duidelijker op de 
voorgrond komt. 
Het aantrekken van deskundigen is 
dan ook een eerste vereiste; binnen 
enkele jaren zulten de typische tex-
tielberoepen zijn uitgestorven, het
geen veel onherroepelijker is dan 
het buiten gebruik stellen van ma
chines die - mits niet gesloopt - in 
stand blijven. Er zal bevorderd 
worden dat door gezamenlijke in
spanningen van overheden en par
ticulier initiatief deze technieken 
behouden blijven of in ere hersteld 
worden. 
Oude werkwijzen en demonstraties 
aan machines in atelierachtige om
geving zullen worden nagebootst 
voorzover deze niet meer aanwezig 

zijn of behouden kunnen blijven. 
Het dynamische aspect binnen het 
museum-gebeuren heeft voor het 
Nederlands Textielmuseum vanaf 
het eerste begin centraal gestaan. 
De wens om de verschillende in
strumenten die in de verzameling 
werden opgenomen, zoveel moge
lijk in werking aan het publiek te 
presenteren is daarvan reeds een 
bewijs. 

Door het beoefenen van diverse 
textielambachten in het museumge-
beuren kan een beeld worden gege
ven van industriële ontwikkeling, 
sociaal-economische omstandighe
den en de diversiteit aan eindpro
ducten en gebruiksvoorwerpen, 
waarbij naast het functionele ge
bruiksvoorwerp ook het esthetische 
en creatieve aspect in de toekomsti
ge presentatie niet zal ontbreken. 
Het ligt in de bedoeling om in de 
toekomst een zo volledig mogelijk 
beeld te geven van de geschiedenis 
van de Brabantse textiel en de 
mens in zijn omgeving, die in de 
geschiedenis centraal heeft 
gestaan. 

Het Nederlands Textielmuseum zal 
een ontmoetingsplaats worden 
waar de geschiedenis van de textiel
nijverheid en -industrie aan iedere 
geïnteresseerde kan worden gepre
senteerd en uitgangspunt is voor 
diens creatieve en critische positie
bepaling. 
Het zal duidelijk zijn welk een 
spectakulair aspect aan het mu-
seumgebeuren kan worden toege
voegd wanneer authentieke textiel
machines op een werkende stoom
machine kunnen worden aange
sloten. 
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Het samengaan van industriële ar
cheologie en museumgebeuren 
komt hierdoor optimaal tot zijn 
recht. 

Het Nederlands Textielmuseum zal 
zich wat de informatie-overdracht 
betreft richten op verschillende 
doelgroepen. 
Binnen deze doelgroepen zal nog 
gedifferentieerd worden naar leef
tijd en opleidingsniveau. 
De presentatie zal overzichtelijk en 
duidelijk zijn, de bezoeker moet in 
de veelheid aan aangeboden infor
matie een duidelijke li jn kunnen 
blijven herkennen. 
De "rode draad" door de presenta
tie heen zal zijn: de textielproduce
rende mens en de veranderingen in 
zijn werk- en levensomstandighe
den in de loop der eeuwen. 
Enerzijds zal worden ingegaan op 
specifiek technische ontwikkelin
gen anderzijds zullen sociaal-eco
nomische of artistieke aspecten ge
detailleerder belicht worden. 
In een aantal kernpunten of clus
ters zal worden gevisualiseerd hoe 
de interactie tussen de mens en zijn 
woon- en werk-omstandigheden, 
de maatschappelijke ontwikkelin
gen, het textielproduct, het produc
tieproces en de verhouding tot de 
consument was. 

Het zwaartepunt zal komen te lig
gen op de Nederlandse situatie, 
waarbij de geschiedenis van de T i l 
burgse wollenstoffen-industrie, zo
als bekend, een uitermate grote rol 
heeft gespeeld. 

Documentatiecentrum 

Omdat de stedelijke textielhistorie 
in het Mommers-complex vanzelf
sprekend een belangrijke plaats zal 
innemen, zal een samenwerking 
worden geëffectueerd met het ge
meente-archief. In de naaste toe
komst zullen belangrijke bedrijfs
archieven (onder beheer van het 
archief) voor het publiek beter toe
gankelijk zijn en door de geïnteres
seerde museumbezoeker kunnen 
worden geraadpleegd. 

Door deze nauwe samenwerking 
kan de museum-bibliotheek met 
ca. 30.000 reeds aanwezige banden 
uitgroeien tot een studie- en docu
mentatiecentrum van allure. 

Nationale karakter 

Naast de vaste opstelling zoals ik 
zojuist schetste, zal voor een aantal 
belangrijke stoffen en bewerkingen 
een productielijn worden opgezet 
in thematische opstellingen met 
een min of meer permanent ka
rakter. 
Dit houdt in dat van grondstof tot 
eindproduct monsters en macromo
dellen van diverse materialen en 
tussenproducten worden getoond. 
Elk van de processen in de fabrica-
gelijn zullen geëxposeerd, beschre
ven of geïndiceerd worden. Ge
streefd wordt naar een presentatie 
waarbij enkele, in zich gesloten 
productielijnen, stap voor stap 
kunnen worden gedemonstreerd. 
Gedacht wordt aan bijvoorbeeld 
een opstelling van de bandweverij 
of een thematische opstelling van 
de spin-technologie. 

Naast de vaste opstelling met het 
"rode draad"-verhaal en de ge
noemde clusters, de thematische 
opstellingen, zal het Nederlands 
Textielmuseum als derde activiteit 
een actief wisselexpositiebeleid 
voeren. Regelmatig zullen tentoon
stellingen in de daarvoor gereser
veerde ruimte worden georgani
seerd over uiteenlopende onder
werpen. 
Het Nederlands Textielmuseum zal 
een ontmoetingsplaats dienen te 
worden voor vele bezoekers uit het 
gehele land. Erkenning van het na
tionale karakter zal mede dienen te 
worden bereikt met een tentoon-
stellingsbeleid dat aansluit op het 
begrip textiel in de ruimste zin des 
woords. 
Landelijk gezien heeft het museum 
daarin een solistische positie. Als 
enkel voorbeeld van de behoefte 
aan en de belangstelling voor een 
nationaal museum voor textiel 
noem ik slechts de "Textiel Nu"-
tentoonstellingen, een reeks expo
sities op het gebied van de moderne 
textielkunst als volwaardige kunst
vorm. Exposities die de uitgroei 
van het museum tot volwaardig in
formatie-centrum op alle gebieden 
van de textiel duidelijk gestalte be
ginnen te geven. 

Productie 

Behoudens de primaire taken van 

het museum, waarvan ik enkele be
langrijke noemde, vervult het Ne
derlands Textielmuseum een steeds 
belangrijker wordende ondersteu
nende functie. 
Als technisch-ambachtelijk mu
seum zijn er intensieve contacten 
en samenwerkingsvormen met op
leidingsinstituten zoals de Rietveld
academie in Amsterdam en de 
Academie voor Industriële Vorm
geving in Eindhoven. Als stage
plaats voor studenten ligt, gezien 
de technologische mogelijkheden 
van het museum, in de naaste toe
komst een scharnierfunctie naar de 
praktijk in het verschiet. 

Ook in toenemende mate richt de 
industrie zich tot het museum. In
novatie blijkt meer dan eens onmo
gelijk voor het bedrijfsleven, zij het 
óf door het vaak kapitaalsintensie-
ve karakter voor beginnende, óf 
door te grote investeringen voor 
product-ontwikkeling of product
verbetering bij bestaande be
drijven. 
Het is juist bij het ontwikkelen van 
nieuwe textiel-producten voor klei
ne marktsegmenten dat een beroep 
wordt gedaan op de in het museum 
aanwezige collecties. Immers het 
Nederlands Textielmuseum bezit 
een groot aantal machines die eco
nomisch gezien veelal verouderd 
zijn doch technisch volledig bruik
baar. 
Door in dergelijke projecten met 
de industrie samen te werken wordt 
de bezoeker in het Textielmuseum 
niet alleen met het textielverleden 
geconfronteerd, ook de nieuwste 
ontwikkelingen worden op deze 
wijze in het museumgebeuren be
trokken. 
Als voorbeeld noem ik slechts de 
ontwikkeling van technische weef
sels voor de automobiel-, ruimte
en luchtvaart-industrie. 

Het zal duidelijk zijn dat de hier
voor genoemde activiteiten ten ge
volge hebben dat in de nieuwe huis
vesting machines en werktuigen op 
grotere schaal in bedrijf worden ge
steld. De consequentie is dat gede
monstreerd en geproduceerd zal 
moeten worden om de machines in 
conditie te houden en een levendi
ge presentatie voor de museumbe
zoeker te waarborgen. 
Demonstreren betekent immers: 
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productie leveren hoe gering dan 
ook. 

Tenslotte kom ik dan op de integra
tie van een productiematige opzet 
binnen het totale museumgebeu
ren. Aan een museale presentatie 
in "running condition" zijn de vol
gende voordelen verbonden. Door 
inkomsten van geproduceerde kwa
litatief hoogwaardige producten 
kunnen de exploitatielasten op een 

aanvaardbaar niveau worden ge
houden. Machines in werking heb
ben een verhoogde attractiviteit 
voor het publiek, en de nog aanwe
zige know-how zal overdraagbaar 
blijven. Dit laatste is essentieel 
voor de continuïteit van een tech
nisch-ambachtelijk museum. 

Indien wij in de nieuwe opzet van 
het Textielmuseum in het Mom
merscomplex kunnen komen tot in

tegratie van textiel-technische, so
ciaal-economische, esthetische uit
gangspunten en het technisch-am-
bachtelijke karakter in een dynami
sche presentatie kunnen tonen, dan 
ben ik ervan overtuigd dat daarmee 
de basis kan worden gelegd om in 
de naaste toekomst in Tilburg te 
komen tot een nationaal centrum 
voor textiel in de ruimste betekenis. 
Ik hoop u te zijner t i jd van mijn 
gelijk te kunnen overtuigen. 

Geschiedenis van het ''Bels lijntje'' 
De spoorlijn van Tilburg naar Turnhout 
door Jacob H.S.M. Veen 
De laatste maanden is er in de kranten nogal eens geschreven over het al 
dan niet voortbestaan van de museumstoomtrein naar Baarle-Nassau, wie 
het onderhoud van de overweg in de Bredaseweg moet betalen en of de 
tegenwoordig ongebruikte spoorlijn van Tilburg naar Turnhout nog voor 
defensie- of andere belangen gehandhaafd moet worden. Dit alles was de 
aanleiding om eens wat nader op het ontstaan en de geschiedenis van deze 
spoorwegverbinding in te gaan. 

Voorgeschiedenis 

Ruim tweehonderd jaar geleden 
werd Tilburg opgenomen in het 
toenmalige openbaar-vervoersnet. 
In de waterarme gebieden bestond 
dat in die ti jd uit diligence- of post
wagenverbindingen. Het ging toen 
om de verlegging van de oorspron
kelijk via Loon op Zand rijdende 
diligencedienst via Tilburg. ' ) Pas 
50 jaar later werd deze oost-west
verbinding aangevuld door een 
noord-zuid-dienst. Nadat in 1839 
de vrede tussen Nederland en Bel
gië was getekend, ontstond er kort
stondig een postwagendienst tussen 
Tilburg en de belangrijkste plaats 
van de Belgische Kempen, Turn
hout. Een jaar later was deze bij 
gebrek aan belangstelling al weer 
verdwenen.'^) 

In de eerste helft van de 19e eeuw 
deed een nieuw vervoermiddel zijn 
intrede. In 1825 reed in Engeland 
de eerste stoomtrein voor openbaar 
vervoer. Tien jaar later volgde Bel
gië met de lijn Brussel - Mechelen 
en al spoedig ontstond bij onze 
zuiderburen een samenhangend 
spoorwegnet. Nederland volgde 
wat schoorvoetend in 1839 met de 
lijn Amsterdam - Haarlem, die in 
etappes tot Rotterdam werd door

getrokken, en de in 1843 en de vol
gende jaren gerealiseerde lijn A m 
sterdam - Utrecht - Arnhem. De 
Belgische regering zag meer in het 
nieuwe vervoermiddel en rond 
1850 kregen de voornaamste steden 
daar hun railverbinding. In 1855 
werd zo al een li jn van Lier naar 
Turnhout geopend. 

Het tot stand komen van deze 
spoorlijn was voor de van oor
sprong Belgische onderneming Van 
Gend & Loos aanleiding om nog
maals een dihgencedienst Tilburg -
Turnhout te openen. Op 1 maart 
1856 ging deze rijden in aansluiting 
op de spoortreinen. Hierdoor 
kreeg Tilburg een goede verbinding 
met zowel Brussel als Antwerpen. 
Het bleek echter dat de vervoers
behoefte niet erg groot was, en een 
langdurig bestaan was haar dan ook 
niet beschoren.'') 

Plannen 

Inmiddels werd sinds 1860 ook in 
ons land de spoorwegaanleg met 
kracht ter hand genomen en in 1863 
kwam de lijn Breda - Tilburg ge
reed, die in 1865 naar Boxtel werd 
doorgetrokken. Enkele jaren later 
kon men reeds via Venlo naar 
Duitsland en naar Maastricht rei

zen. Ook nu weer keek men in T i l 
burg naar het zuiden en werd een 
spoorlijn naar Turnhout gewenst. 
In die t i jd was men in ons land goed 
in het plannen maken. Verschillen
de projekten, waarvan Tilburg -
Turnhout een onderdeel moest 
zijn, werden dan ook gepubhceerd, 
maar nooit gereahseerd. Sommige 
van deze projekten waren van Bel
gische plannenmakers, andere van 
Nederlandse. Bovendien had men 
ook in Breda ideeën over een 
spoorlijn naar Turnhout, en beide 
projekten waren zeker niet te reali
seren. In het gehele land bemoeide 
men zich hiermee. Zo sprak de 
Amsterdamse kamer van koophan
del zich uit voor de li jn Turnhout -
Tilburg. Z i j zag voordelen in deze 
l i jn , want men zou via de geprojek-
teerde lijn Boxtel - 's-Hertogen-
bosch - Utrecht de hoofdstad via 
grote spoorbruggen kunnen berei
ken terwijl de verbinding Breda -
Rotterdam - Amsterdam voorlopig 
nog door middel van een veerver-
binding tussen Moerdijk en de 
Maasstad tot stand gebracht moest 
worden. De grote bruggen over het 
Hollandsch Diep moesten nog ge
bouwd worden. Vanzelfsprekend 
was de Tilburgse industrie voor 
"haar" spoorlijn. Op deze manier 
werd de afstand naar de Hene
gouwse kolenmijnen aanzienlijk 
verkort, wat gunstig was voor de 
produktiekosten van de Tilburgse 
textielfabrieken. 

Ten gevolge van een initiatief uit de 
Noordbrabantse provincie-hoofd
stad werd het pleit ten gunste van 
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Tilburg beslecht. In 1863 vroeg een 
comité uit 's-Hertogenbosch con
cessie voor een spoorlijn van Turn
hout via Tilburg en "s-Hertogen
bosch naar Nijmegen."*) Uiteinde
lijk kwam hier de in 1881 in gebruik 
genomen lijn Tilburg - Nijmegen 
uit voort, maar het gevolg was wel, 
dat men zich van Belgische zijde 
opnieuw voor Tilburg - Turnhout 
ging interesseren. In 1864 vroeg de 
partikuliere Belgische onderne
ming "Société Anonyme des Che-
mins de Fer du Nord de la Belgi-
que" de benodigde concessie voor 
de exploitatie van een spoorlijn tus
sen Turnhout en Tilburg via Baar
le-Nassau. Op 4 november 1864 gaf 
de Nederlandse regering haar toe
stemming en kort daarop begon 
men met de aanleg.'') Eind 1865 
was de lijn vanaf Turnhout tot aan 
Baarle-Nassau gevorderd. Daarna 
stagneerde het werk enigszins. Dit 
werd mede veroorzaakt door diver
se grondeigenaren in de gemeente 
Tilburg, die de benodigde gronden 
niet minnelijk wilden afstaan, 
waardoor een onteigeningsproce
dure moest worden gestart. Pas in 
het voorjaar van 1867 kreeg de Bel
gische maatschappij de beschikking 
over de gewenste terreinen en kon 
ook onder Tilburg met de aanleg 
worden begonnen. 

De genoemde "Nord de la Belgi-
que" was een betrekkelijk kleine 
onderneming en zij besloot dan 
ook de exploitatie van Tilburg -
Turnhout niet zelf te gaan verzor
gen. De "Chemins de Fer Grand 
Central Beige" een eveneens parti-
kuhere onderneming, die ook de 
lijnen Antwerpen - Roosendaal -
Moerdijk en Roosendaal - Breda 
exploiteerde, bleek in de zomer 
van 1867 bereid te zijn om zich met 
de uitvoering van de dienst tussen 
Tilburg en Turnhout te belasten.^) 
De nieuwe verbinding zou voor 
haar een belangrijke schakel zijn in 
de route van Givet in Noord-
Frankrijk via Charleroi, Leuven en 
Aarschot naar het centrum van ons 
land. 

De trein rijdt 

In ju l i 1867 was alles zo ver dat men 
aan een officiële opening kon gaan 
denken. Op 14 augustus 1867 stel
den Burgemeester en schepenen 

van Turnhout aan het Tilburgse ge
meentebestuur voor, dat de in ge
bruikneming van de spoorlijn fees
telijk gevierd zou worden. In T i l 
burg voelde men daar wel voor, en 
de raad benoemde een feestcom
missie. De Grand Central Beige 
wilde hieraan meewerken. Volgens 
de plannen kon de lijn op 1 oktober 
van dat jaar in gebruik worden ge
nomen en de obligate feesttreinen 
konden dan op de twee vooraf
gaande dagen rijden. Hiervoor 
zouden gratis kaartjes worden uit
gereikt. Helaas gingen de feesten 
niet door. In september van dat 
jaar brak in de gehele streek een 
ernstige cholera-epidemie uit en, 
om verspreiding van de gevreesde 
ziekte zoveel mogelijk te voorko
men, werden alle feestelijkheden 
afgelast. Het gevolg was dat de eer
ste trein op 1 oktober 1867 zonder 
enige plechtigheid van Tilburg naar 
Turnhout vertrok. 

De lijn in het internationale verlteer 

De nieuwe lijn had meteen duide
lijk een funktie in het internationa
le verkeer. Op het Tilburgse station 
zag men geregeld reizigers met ver
re bestemmingen. Zo gebruikte 
bisschop Zwijsen in oktober 1869 
de trein naar Turnhout om in Ro
me het Eerste Vaticaans Concilie 
bij te kunnen wonen.'^) Deze ont
wikkeling was zo sterk dat in 1870 
een nieuwe sneltrein werd inge
legd. Deze vertrok uit Tilburg om 
11.08. Daarnaast reden er nog drie 
stoptreinen, resp. om 6.13, 16.33 
en 17.45. Deze laatste ging overi
gens niet verder dan Turnhout. De
ze ontwikkeling was trouwens niet 
zo verwonderlijk. Allereerst was de 
spoorverbinding Lage Zwaluwe -
Rotterdam nog niet klaar en moest 
men tot 1872 vanaf de Moerdijk 
naar de Maasstad van een boot ge
bruik maken. Maar ook nadat de 

Splitsing van de spoorlijnen naar Breda en 
Turnhout, gezien vanaf de voetbrug bij de 
overweg in de Gasthuisstraat (ca. 1900) 

De eerste dienstregeling liet drie 
treinen in elke richting zien. Om 
6.40, 12.05 en 17.30 kon men vanaf 
het Tilburgse station in zuidelijke 
richting vertrekken. Tot Turnhout 
nam de reis een uur in beslag en via 
Aarschot en Leuven was men dan 
in minder dan vier uur in Brussel. 
Alleen de middagtrein deed er wat 
langer over. Vanzelfsprekend was 
de lijn ook ingericht voor het inter
nationale verkeer. Daartoe was in 
Baarle-Nassau-dorp een douane
kantoor ingericht. Hier was ook 
een station, evenals in Riel, A l 
phen en Weelde-Merksplas. Dit 
laatste lag op de plaats waar de weg 
naar de Belgische strafkolonie af
takte van die van Turnhout naar 
Baarle-Nassau.'') 

Moerdijkbrug in gebruik was geno
men, was de route van Amsterdam 
via Utrecht, Den Bosch, Boxtel, 
Tilburg en Aarschot naar Brussel 
nog tiental kilometers korter dan 
via Rotterdam en Antwerpen. De 
opening van de direkte lijn Tilburg 
- Helvoirt - Den Bosch in 1881 ver
minderde de reisafstand nog weer 
eens met 8 kilometer. 

Ondanks deze kortere reisroute 
zou het overgrote deel van het pu
bliek na de opening van de lijn Rot
terdam - Lage Zwaluwe de verbin
ding via Roosendaal en Antwerpen 
verkiezen boven die via Tilburg -
Turnhout. De voordelen van de 
eerste route waren, dat de beide 
grote havensteden Antwerpen en 
Rotterdam werden aangedaan en 
dat men minder vaak moest over
stappen. Na 1872 reden er dan ook 
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geen sneltreinen meer langs Baar
le-Nassau. Het gevolg van het min
dere belang van de li jn was, dat de 
dienstregeling verslechterde. De 
Grand Central Beige keek meer 
naar het lokale en het nog steeds 
belangrijke goederenvervoer dan 
naar het doorgaande reizigersver
keer, zodat de doorgaande reizi
gers vaak lange wachttijden bij het 
overstappen op de koop toe moes
ten nemen. Alleen processietreinen 
naar Scherpenheuvel gebruikten de 
Turnhoutse route nog wel. In 1875 
werd de doorgaande dienst Tilburg 
- Aarschot zelfs beëindigd en 
moesten reizigers met een verdere 
bestemming dan Turnhout hier 
overstappen.^) Alleen wanneer 
Antwerpen - Roosendaal om een 
of andere reden versperd was, acht
te men Tilburg - Turnhout - He
rentals nog goed genoeg als omlei
dingsroute. De geringe betekenis 
van de lijn voor het doorgaande 
vervoer merkte men ook aan de 
treinen zelf. De Grand Central Bei
ge gebruikte hier haar oudste mate
rieel en veelvuldig las men in de 
kranten van die t i jd klachten over 
de "beestenwagens waarin mensen 
vervoerd werden" en de vele defec
ten hieraan. Na 1875 begonnen de 
treinen ook in Turnhout in plaats 
van zoals vroeger in Tilburg. Dit 
had tot gevolg dat de laatste trein 
naar Tilburg al om half vier uit 
Turnhout vertrok, terwijl de eerste 
reisgelegenheid in omgekeerde 
richting 's morgens om 6.45 uur was 
en de volgende 's middags om 13.00 
uur. Een "dagje Turnhout" was 
hiermee voor de Tilburgers vrijwel 

onmogelijk geworden. Ook verder 
was de Belgische spoorwegmaat
schappij in Tilburg niet geliefd. 
Door haar contract inzake het me
degebruik van het Tilburgse station 
hield zij een dringend noodzakelij
ke uitbreiding hiervan jarenlang te
gen, en pas door ingrijpen van de 
Nederlandse regering kon zij tot 
medewerking gedwongen worden. 
De houding van de Grand Central 
Beige werd overigens mede veroor
zaakt door de plannen tot nationa
lisatie van de lijn Turnhout - Lier 
door de Belgische staat. In 1881 
kreeg deze haar beslag en de Grand 
Central Beige had hierna weinig 
belangstelling meer voor het van 
haar overige net geïsoleerde lijntje. 
In 1883 gingen er dan ook in T i l 
burg al stemmen op om de exploi
tatie van de Turnhoutse lijn in han
den te geven van de Maatschappij 
tot Exploitatie van Staatsspoorwe
gen (S.S.), die ook de overige l i j 
nen in Brabant en Limburg exploi
teerde. Di t zou nog een aantal ja
ren op zich laten wachten. 

Nationalisatie 

In 1897 wenste de Belgische staat, 
die zelf het grootste gedeelte van 
de spoorwegen bij onze zuiderbu
ren exploiteerde, dat er een einde 
kwam aan het tweeslachtige stelsel 
van staats- en partikuliere exploita
tie. De Belgische regering vroeg 
dan ook aan o.a. Nederland of men 
bereid was tot aankoop van die ge
deelten van het net van de Grand 
Central Beige, die op Nederlands 
grondgebied lagen. 

De Nederlandse regering ging hier
mee akkoord, en op 1 jul i 1898 
werd het gedeelte van Tilburg tot 
de grens Nederlands staatseigen
dom.'") De exploitatie werd met in
gang van die datum aan de S.S. ge
geven. Voorlopig gold dit laatste 
ook voor het Belgische lijngedeelte 
tot Turnhout. In de overeenkomst 
was namelijk de bepaling opgeno
men, dat er op de grens een nieuw 
station zou worden gebouwd, het 
latere Baarle-Nassau-grens, dat te
vens het Belgische station Weelde -
Merksplas moest vervangen. 
In die t i jd hanteerde de Belgische 
Staatsspoorwegmaatschappij bij 
vaststelling van de vrachtprijzen 
voor het goederenvervoer het "stel
sel van de absoluut kortste route". 
Zoals eerder al is gesteld, was dit 
voor veel bestemmingen in ons 
land die via Tilburg - Turnhout. De 
S.S. verwachtte dan ook dat een 
groot deel van het Belgische goede
renverkeer naar ons land via deze 
verbinding zou gaan lopen en liet 
daarom op de grens een zeer groot 
station bouwen. Di t nieuwe stati
on, dat de naam Baarle-Nassau-
grens kreeg, kwam in 1906 gereed. 
Het was ontworpen door de eigen 
architekt van de S.S., de in Tilburg 
geboren ir. G.W. van Heukelom. 
Het grote vervoer is er echter nooit 
gekomen.") 
Ook het reizigersvervoer was na de 
overname van de exploitatie door 
de S.S. weinig florissant. Het aan
tal treinen bleef gering, vier of vijf 
per dag in elke richting. Goede 
aansluitingen op de Belgische trei
nen in Turnhout werden ook nu 

Goederentrein uit Baarle-Nassau bij de fabriek van Kessels (september 1956) 
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niet gegeven, en van sneltreinen 
was al helemaal geen sprake. Bo
vendien kreeg de lijn in 1909 con
currentie van de toen geopende 
doorgaande tramverbinding T i l 
burg - Goirle - Hilvarenbeek -
Poppel - Turnhout. Wel was de 
reistijd via de tramlijn langer, maar 
de tarieven waren veel lager en 
daarnaast bediende de tram de dor
pen ten noorden van Turnhout. 

Plannen voor een D-trein 

Het gemis van een goede sneltrein
verbinding bleef een handicap voor 
de l i jn . In 1912 namen de burge
meesters van Tilburg en Turnhout 
dan ook gezamenlijk het initiatief 
om een doorgaande trein van T i l 
burg naar Brussel te krijgen. De 
S.S. was hiertoe bereid, mits de 
Belgische spoorwegen ook wilden 
meewerken. De Turnhoutse krant 
"De Kempenaer" publiceerde in 
maart van dat jaar al, dat het drie 
treinparen zouden worden van 
Brussel naar Amsterdam en terug 
via Lier, Turnhout, Tilburg en Den 
Bosch. De ri j t i jd tussen de eind
punten zou vier uur in beslag ne
men tegen een half uur meer via 
Roosendaal en Rotterdam. Wel 
moest er eerst nog een verbindings
lijn van Duffel (aan de lijn Brussel 
- Antwerpen) naar Lier gebouwd 
worden.'^) Deze voorwaarde werd 
door de Duitsers tijdens de Eerste 
Wereldoorlog gerealiseerd, maar 
na de wapenstilstand in 1918 kwa
men de sneltreinen er tóch niet.'-') 
De oorlog van 1914-1918 had grote 
gevolgen voor de spoorlijn Tilburg 
- Turnhout. Na de Duitse bezetting 
van het overgrote gedeelte van Bel
gië werd de Nederlands-Belgische 
grens vrijwel hermetisch afgeslo
ten. Zo lag dwars door het station 
Baarle-Nassau-grens een grote 
prikkeldraadversperring. De trei
nen uit Tilburg gingen dan ook niet 
verder dan dit station, en aanslui
tingen naar België waren er niet. 
De oorlogsomstandigheden waren 
overigens ook in ons land te merken. 
De spoorwegen waren door het leger 
gevorderd. Mede ten gevolge van de 
hierdoor ontstane situatie besloten 
de grote spoorwegmaatschappijen 
in ons land, waaronder de S.S., tot 
een belangengemeenschap. Vanaf 
1917 opereerden zi j , hoe wel de oude 
maatschappijen nog bleven voortbe

staan, onder de naam van Neder-
landsche Spoorwegen. De N . V . Ne-
derlandsche Spoorwegen, tegen
woordig zonder "ch" werd pas in 
1938 opgericht, waarna de oude on
dernemingen van het toneel ver
dwenen. 

Teruggang van het vervoer 

Na 1918 werd zowel van Neder
landse als van Belgische zijde nog
maals tevergeefs geprobeerd, dat 
de N.S. en de Belgische spoorwe
gen toch weer sneltreinen gingen 
inleggen, maar zonder resultaat. 
Bovendien werd de concurrentie in 
het lokale vervoer vergroot. Niet 
alleen kwamen er in 1924 partiku
liere busdiensten tussen Tilburg en 
Baarle-Nassau, maar in datzelfde 
jaar werd ook de nog bestaande 
busdienst van Peeters tussen T i l 
burg en Turnhout via Poppel geo
pend. Wel was de trein sneller, 
maar de bus was evenals de sinds 
1909 bestaande tram goedkoper en 
gaf de tussenliggende dorpen een 
betere bediening. Het ging dan ook 
bergaf met het reizigersvervoer per 
trein. Ook de lang gewenste nieu
we sneltrein in 1930, nu van Eind
hoven naar Brussel en terug, bracht 
geen verbetering, en op 7 oktober 
1934 werd de normale reizigers-
dienst tussen Tilburg en Turnhout 
definitief gestaakt. Alleen bijzon
dere personentreinen bleven van 
het baanvak gebruik maken. Voor
al bedevaarttreinen naar Scherpen
heuvel en Lourdes zag men er 
vaak, evenals voetbaltreinen naar 
de toen beroemde Holland-België 
wedstrijden in de "Hel van Deur-
ne" bij Antwerpen. Ook nam de 
koninklijke trein in 1935 deze route 

ter gelegenheid van een staatsbe
zoek van koningin Wilhelmina en 
prinses Juliana aan België. In de 
nacht van 13 op 14 mei van dat jaar 
overnachtten beiden in de trein bij 
het station Riel.'"*) Daarnaast ge
bruikte de Hoofdwerkplaats van de 

N.S. de li jn tot 1936 voor proefrit
ten met herstelde lokomotieven.'^) 

Na het stopzetten van de 
personendienst 

Het goederenvervoer vond ook na 
7 oktober 1934 onverminderd 
plaats. Dit betrof zowel treinen 
naar en van Baarle-Nassau-grens 
als goederentreinen naar Goirle. 
Naar dit dorp bestond sinds 1 de
cember 1900 een speciale goede
renspoorweg, die halverwege Riel 
(nu even ten zuiden van de auto
weg) van de hoofdlijn aftakte. 
Daarnaast reden er ook aparte trei
nen naar de los- en laadplaats aan 
de Ie Herstalse Dwarsstraat in 
Tilburg. 
In de jaren na de Duitse inval in 
ons land werd de lijn Tilburg -
Turnhout regelmatig door de 
"Wehrmacht" gebruikt voor haar 
transporten. Enkele voorzieningen 
die na de staking van de personen-
dienst door de N.S. waren opge
broken, zoals kruisingssporen bij 
sommige stations, werden door hen 
herlegd. Na de bevrijding verdwe
nen deze weer. In september 1944, 
kort voordat Noord-Brabant werd 
bevrijd, werden door de geallieer
de luchtmacht geregeld treinen tus
sen Turnhout en Tilburg beschoten 
en gebombardeerd. Begin oktober 
was de lijn dan ook volledig on
bruikbaar. Maar direkt na de be-

Kruising van hel oude tracé van het "Bels lijntje" en de Bredaseweg (1954) 

15 



Het direktierijtuig van de N.S. bij de opening van het nieuwe "Bels lijntje", 15 december 1958, 
ter hoogte van de Oude Rielse Baan 

vrijding van Tilburg begon men on
der auspiciën van het Britse leger 
met het herstel, en 14 dagen later 
reden de eerste treinen weer."') 
Daarentegen werden de rails op de 
zijlijn naar Goirle, die in 1942 was 
opgebroken om het materiaal aan 
het oostfront te kunnen gebruiken, 
niet herlegd. 

Omlegging in verband met 
"Tilburg Hoogspoor" 

Het personenvervoer tussen T i l 
burg en Turnhout werd ook na de 
oorlog niet hersteld. Verschillende 
keren nam men hiertoe, vooral van 
Brabantse zijde, het initiatief, maar 
zonder resultaat. Vooral een snel
trein Eindhoven - Brussel stond op 
het verlanglijstje. Maar alleen goe
derentreinen bleven de lijn berij
den, ook al daalde het aantal ver
voerde wagens met het jaar. De 
Belgen stuurden overigens meer 
vervoer langs Baarle-Nassau dan 
de N.S.'^) Desondanks werd in de 
jaren vijftig de lijn nog wel van zo 
groot belang geacht, dat men in het 
kader van de Tilburgse "Hoog-
spoorplannen" niet tot sluiting 
wenste over te gaan. Men besloot 
daarom tot een kostbare verleg
ging. Oorspronkelijk liep de spoor
lijn vanaf Riel namelijk in vrijwel 
rechte lijn tot aan de Bredaseweg 
in Tilburg en kwam dan met een 
ruime boog even ten westen van de 
toenmalige overweg in de Gast
huisstraat bij de lijn vanuit Breda. 
Zoals eerder al gememoreerd, was 
er bij de toenmalige Ie Herstalse 
Dwarsstraat nog een los- en laad
plaats. Maar al sinds het einde van 

de 19e eeuw was de laaggelegen 
spoorlijn Breda - Tilburg - Boxtel 
door de veelvuldig gesloten over
wegen een barrière tussen het 
noorden en het zuiden van de stad. 
Geregeld publiceerde men plannen 
die tot doel hadden dat de overwe
gen gingen verdwijnen. In 1956 
kwam de gemeente met de N.S. 
eindelijk tot overeenstemming. De 
gehele lijn Breda - Boxtel zou, in
clusief het station, vanaf de Ring
baan-West tot aan de bruggen over 
het Wilhelminakanaal omhoog 
worden gebracht. Daarnaast zou 
het goederenstation bij het perso-
nenstation vervangen worden door 
een nieuw ten westen van de St.-
Ceciliastraat, waarmee tevens de 
losplaats aan de Ie Herstalse 
Dwarsstraat zou verdwijnen. En 
tenslotte werd het "Bels li jntje", 
zoals Tilburg - Turnhout in de wan-
dehng genoemd werd, vanaf een 
punt even ten zuiden van de huidi
ge autoweg Breda - Eindhoven 
omgelegd ten westen van de Oude 
Warande om bij de Zwartvenseweg 
de lijn naar Breda te bereiken.'**) 
Wel kreeg het van dat punt een ei
gen verbinding met het goedere
nemplacement. De totale kosten 
van dit projekt werden op 26 mil
joen gulden berekend. 
Op 8 mei 1957 begon men met de 
uitvoering van het "Hoogspoor-
plan". Dit bestond uit het steken 
van de eerste spade door burge
meester Van Voorst tot Voorst 
voor de omlegging van het Bels 
lijntje. Het volgende jaar was dit 
gereed en werden de rails op het 
verlaten baanvak opgebroken. 
Het oude baanlichaam werd voor 

straataanleg gebruikt. De Vierwin-
denlaan ligt gedeeltelijk op de 
plaats waar vroeger de treinen re
den, en het Dongepad in de wijk 
De Blaak vrijwel geheel. 
De N.S. heeft niet erg lang plezier 
van de nieuwe li jn gehad. Het goe
derenvervoer liep steeds verder te
rug, mede door de vervanging van 
steenkool voor huisverwarming 
door aardgas, en de concentratie 
van het grensoverschrijdende goe
derenvervoer op andere punten. 
Ook de enkele Lourdestrein, die 
nog via Baarle-Nassau ging, kon de 
verbinding Tilburg - Turnhout niet 
redden. Op 1 juni 1973 reed de 
laatste goederentrein van Tilburg 
naar Baarle-Nassau grens en terug, 
enkele uren eerder voorafgegaan 
door een trein naar Lourdes. ''^) A l 
leen op het gedeelte van Turnhout 
tot de grens kon men enkele keren 
per week nog een Belgische loko-
motief met enkele goederenwagens 
naar het grensstation zien rijden, 
totdat dit rond 1980 ook werd 
beëindigd. 

Museumstoomtreindienst 

De sluiting van de lijn Tilburg -
Baarle-Nassau voor het normale 
vervoer maakte echter de weg vrij 
voor een bijzonder vervoer. In de 
zomer van 1974 begon de Stichting 
Stoomtrein Tilburg - Turnhout met 
de ritten met een stoomtrein van 
Tilburg tot de grens en terug. Er 
kwam zelfs een nieuwe halte bij het 
restaurant Schaluinen tussen Baar
le-Nassau en de grens. In het ope
ningsjaar stopte de trein alleen bij 
de nieuwe halte en het oude station 
van Baarle-Nassau-dorp. Het vol
gende jaar kreeg ook Alphen een 
halte. De eerste twee jaren werd de 
trein door de S.S.T.T. van de N.S. 
gehuurd en bestond zij uit de laat
ste sneltreinlokomotief van de N.S. 
de "3737", en een aantal oude per
sonenrijtuigen. Vanaf 1976 be
schikte de exploitante over eigen 
materieel, een in Engeland ge
bouwde rangeerlokomotief, drie 
rijtuigen van een partikuliere 
spoorwegmaatschappij waarvan er 
een als buffetwagen was ingericht, 
en een ex-N.S.-rijtuig. In 1981 
werd nog een tweede lokomotief 
gekocht, maar het volgende jaar 
kreeg men om verschillende rede
nen geen vergunning meer tot het 
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berijden van het "Bels l i jntje". 
Vermoedelijk heeft in oktober 
1981 dan ook de laatste personen
trein tusen Tilburg en de grens 
gereden. 

Heeft de lijn nog toekomst? 

Wat de toekomst voor de lijn T i l 
burg - Turnhout brengt, is onze
ker. Geregeld duiken er plannen 
op die o.a. voorzien in een herope
ning van dit baanvak.^") Realise
ring ervan kost echter veel geld, 
want dit komt neer op een vrijwel 
totale nieuwbouw op het bestaande 
baanlichaam. Het valt dan ook te 
vrezen dat hier niet veel van te
rechtkomt. Wel is zeker dat de rails 
niet zonder meer mogen verdwij
nen. "Om redenen van strategische 
aard" moet de verbinding gehand
haafd blijven, ook al zijn noch de 
N.S., noch de Belgische spoorwe
gen op dit moment serieus in de li jn 
geïnteresseerd. 
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( G . A . T . ) , inv. Van Visvliet nr. 119. 
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voorl.inv.nrs. 42d en 42e. 

3) G . A . T . , secretariearchief 1810-1907, 
voorl. inv.nr. 43e. 

4) G . A . T . , secretariearchief 1810-1907, 
voorl. inv.nr. 242. 

5) Ei jk , J. van. Het Bels li jntje: hoe een 
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Weekblad, 6-10-1978. 

6) Archief gemeente Turnhout, corres
pondentie 1867. 

7) Weekblad voor Ti lburg, 5-10-1867. 
8) Tilburgsche Courant, 22-10-1869. 
9) Tilburgsche Courant, 31-1-1875. 

10) Jonckers Nieboer, J .H . Geschiedenis 
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1832-1939, blz. 215-219. 
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doss. 1912 I 111. 
13) G . A . T . , kabinet burgemeester, doss. 

1919/37. 
14) Nieuwe Tilburgsche Courant, 14-5-

1935. 
15) G . A . T . , secretariearchief 1908-1937, 

doss. 1936 I S 051/2. 
16) G . A . T . . gemeenteverslag 1944. 

17) Gemeenteverslagen Turnhout 1956/57 
t/m 1968/1969. 

18) De spoorwegwerken Tilburg 1957-1966. 
Utrecht, N . V . Nederlandse Spoorwe
gen, z . j . (1966). 

19) Het Nieuwsblad van het Zuiden, 2-6-
1973. 

20) Zie bijvoorbeeld: Het Nieuwsblad van 
het Zuiden, 4-3-1980. 

Overige gebruikte bronnen 

Archief van de Kamer van Koophandel. 
Diverse jaargangen van: "De Tilburgse 
Koerier", "De Koppeling", "De Kempe
naer". 
Dienstregelingen van de N.S., de S.S. en de 
N .M.B .S . 
J.G.C. van de Meene en J .H.S.M. Veen, 
De spoorweg Tilburg - Turnhout, in: Op de 
Rails, j rg . 45 (1977) blz. 194-201. 
J. van Ei jk , Het Bels lijntje, in: Ons Week
blad, 6, 13, 20 en 27 okt. 1978. 
J.W. Sluijter, Beknopt overzicht van de Ne
derlandse spoor- en tramwegbedrijven, 2e 
herz. druk, Leiden, 1967. 

Drukker en uitgever Bartje Luijten 
over de Tilburgsche Courant 
door fr. Caesario Peters* 

Het is op zich niet bijzonder als een Tilburger een brief aan de bisschop 
schrijft. Het kan wel interessant zijn als het van de drukker en uitgever is 
van de Tilburgsche Courant. Onder het lezen blijkt de brief boeiend te 
zijn omdat hij allerlei wetenswaardigheden prijsgeeft over de eerste jaren 
van die krant en de relatie met de bisschop. 
Deze brief, hier besproken, l i jkt ons een welkome aanvulling op de infor
matie over de Tilburgsche Courant van Pouwelse en Van Puijenbroek in 
het overzichtsartikel "Kranten in Ti lburg". ' ) 

Van wees tot drukker 

De brief van Bartje Luijten is geda
teerd: 15 mei 1875.^) Hi j is nogal 
plechtig van toon. De aanhef doet 
het al vermoeden: Zijne Doorluchti
ge Hoogwaardigheid Mgr. J. Zwi j 
sen, Aartsbisschop-bisschop van 
's Bosch." Aan het begin en het ein
de van de brief wordt het woord 
"Monseigneur" gebruikt, verder is 
het telkens "Uwe Doorluchtige 
Hoogwaardigheid" ( U D H ) . Dat 
was zo het gebruik in die dagen. 
De schrijver begint Monseigneur 

* Archivaris van het Generalaat der Con
gregatie van de Fraters van Tilburg. 

"met gevoelens van oprechte dank
baarheid" aan te spreken voor "al 
hetgeen ik nu heb en ben ge
worden." 

V/at heeft zijn levensloop met de 
kerk te maken? Norbert, Bartje in 
de omgang, Luijten was geboren 
op 11 november 1838. Zi jn ouders 
waren Wilhelmus Luijten en Cor-
neha van Dijk."*) In 1847 stierven 
zij kort na elkaar en werd hij wees: 
" Ik herinner mij het jaar 1847, toen 
mijne dierbare ouders overleden, 
ik als arme wees (of laat ik liever 
zeggen wij met ons drieën)in uw 
gesticht werden opgenomen." 
Bartje kwam op 24 maart aan bij de 

fraters op de Locht, hij was acht 
jaar. Zi jn zusje en zijn broertje 
Adriaan gingen naar de zusters van 
de Oude Di jk . Adriaan was gebo
ren 31 december 1844, toen dus 
ruim twee jaar. Later, op 14 mei 
1851, verhuisde hij naar het Jon
gensweeshuis en daar is hij op 25 
juni 1863 overleden. 
Waarom Bartje Mgr. Zwijsen spe
ciaal bedankt, ligt voor de hand. 
Zwijsen was weliswaar bisschop
coadjutor van de vicaris van 's-Her
togenbosch vanaf 1842, maar bleef 
op de pastorie van het Heike wo
nen tot 1851 en fungeerde zolang 
ook als pastoor. Als zodanig moet 
Bartje hem gekend hebben; boven
dien kwam Zwijsen dikwijls bij de 
fraters op bezoek en dan had hij 
ook belangstelling voor het kleine. 
Bartje kwam na zijn schooltijd op 
de drukkerij van het R.K. Jongens
weeshuis, die ook bedoeld was als 
werkplaats en opleiding voor wees
jongens. Op 18-jarige leeftijd (ja
nuari 1857) verlaat hij het huis en 
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Drukkerij R.K. Jongensweeshuis 
(Coll. Archief Fraters Tilburg, idem p. 19) 

gaat dan, zoals toen gebruikelijk 
was, ergens in de kost. Zeer waar
schijnlijk bleef hij de volgende ja
ren op de drukkerij werken. Acht 
jaar later voltrekt zich een grote 
verandering: ". . .op het einde van 
1865, met toestemming mijner 
overheid en ook UDH's goedkeu
ring, probeerde [ik] mij als Druk
ker te vestigen met de centen van 
eenige notabelen dezer stad. Die 
centen zijn reeds eenige jaren afge
lost en de Drukkerij is het eigen
dom van mij en mijne zuster ge
worden." 
Deze drukkerij startte mei 1865 in 
een klein pand aan de Zomerstraat 
en verhuisde in april 1871 naar de 
Comediestraat (nu Willem I I 
straat), waar hij ook een boekhan
del begon."*) Van wie hij zijn eerste 
drukorders kreeg, is niet te achter
halen. Gezien de sympathie die hij 
ondervond bij de paters en de fra
ters op de Locht, kan men ervan 
uitgaan dat zij hem met raad en 
daad bijstonden en hem ook aan 
werk hielpen. 

Weekblad van Tilburg 

Mgr. Zwijsen en Pater Superior de 
Beer waren grote voorstanders van 
een katholieke pers. Ook in T i l 
burg moest een katholieke krant 
onder geestelijk toezicht komen als 
tegenhanger van de te onafhanke
lijke krant als De Tilburger Bode.^) 
Pastoor J. van Schijndel en kape
laan M . van der Hagen van 't Heike 
hebben zich er ook voorgespannen, 
zoals blijkt uit de correspondentie 
van Mgr. Zwijsen. 
In 1865 was het dan zover dat de 
krant kon verschijnen onder de 
naam Weekblad van Tilburg. Het 
proefnummer verscheen eind sep
tember. Het initiatief was genomen 
door "eenige voorname ingezete
nen" van Tilburg.' ') Hoofdredac
teur was de kassier J. Vrancken en 
redacteur notaris A . J . Verschure; 
mogelijk hebben zij het gefinan
cierd. De uitgever werd Willem 
Bergmans, die in Tilburg een boek
handel bezat. De krant werd in eer
ste instantie in Den Bosch gedrukt. 
Omstreeks maart 1866 l i jkt er een 
haar in de boter te zijn gekomen. 
Er is een brief van Mgr. Zwijsen 
aan kapelaan Van der Hagen waar

in hij meedeelt dat hij naar Tilburg 
zal komen om zich persoonlijk met 
de instandhouding van de krant te 
bemoeien.' 
In het Weekblad van Tilburg van 7 
jul i 1866 verschijnt een aankondi
ging van de redactie: ". . .wij heb
ben het genoegen te kunnen berig-
ten, dat van heden af de Courant in 
Tilburg zelf zal gedrukt worden, 
door een jong drukker, Tilburger 
van geboorte en ook alhier in het 
vak opgeleid, den Heer N . Luijten, 
die niets onbeproefd zal laten om, 
wat typografie en fraaiheid aan
gaat, het blad met de eischen van 
den t i jd gelijke tred te doen hou
den." U leest het goed: Bartje Lu i j 
ten was drukker en uitgever van de 
krant geworden. Aan wie heeft hij 
dat te danken? Hi j schrijft het in 
zijn brief van 1875: "Aan de voor-
dragt van U.D.Hoogw. heb ik het 
te danken, dat de destijds opgerigte 
en toen te 's Bosch gedrukte Cou
rant, (ofschoon ik er alsdan niet erg 
op gesteld en bang van was), aan 
mij ter drukking werd verstrekt, 
die door de geringe verdienste die 
Bergmans ervan zag en de woor
denwisseling met notaris Verschu
re, zaliger gedachtenis, ook aan mij 
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als Uitgever werd toegewezen." 
Als in jul i 1868 notaris Verschure 
overlijdt, l i jkt Vrancken zich terug 
te trekken. In een brief van 26 sep
tember 1868 schrijft Luijten aan 
Mgr. Zwijsen dat het moeilijk is ie
mand te vinden die in plaats van 
Vrancken de redactie van het 
weekblad kan waarnemen.**) Het 
blijft een gissen of Vrancken op dat 
tijdstip definitief zijn redacteur
schap heeft neergelegd. 
In ieder geval is hij in 1875 geen 
redacteur meer, getuige deze pas
sage uit de brief van Luijten op 15 
mei van dat jaar: " 't Is ook aan 
U D H dat ik het te danken heb, dat 
ten tijde (dat) de heer Vrancken de 
artikelen voor de Courant niet 
meer kon leveren, de heer Banning 
zich hiermede belastte."^) 

Tilburgsche Courant 

Op 3 jul i 1869 wordt het Weekblad 
van Tilburg omgezet in een twee
maal per week uitkomende T i l 
burgsche Courant. Het gebeurt na 
het afschaffen van het dagbladzegel 
(een hoge belasting), waardoor de 
prijs verlaagd kan worden en het 

abonneebestand kan toenemen. De 
drukkerij heeft hiervan geprofi
teerd. Ik kan me zo voorstellen dat 
Bartje Luijten met grote voldoe
ning en tegelijk met hartelijke 
dankbaarheid de volgende passage 
in zijn brief geschreven heeft: 
"Daar de Courant sedert zeer heeft 
toegenomen, in de aanwinst van 
abonné 's , zoodat wij telkens ruim 
vijfhonderd exemplaren moeten 
drukken en ook meer en meer het 
drukwerk voor particuliere zaken 
heeft toegenomen, zo heb ik mij 
verpligt gezien, niettegenstaande ik 
van t i jd tot t i jd lettersoorten enz. 
moet aanschaffen, eene snelpers 
van de beste constructie aan te 
schaffen, die mij omtrent drie en 
twintig honderd gulden kostte, wel
ke ik contant heb kunnen betalen, 
zonder iemand om geld lastig te 
vallen. Die pers, sedert het laatst 
van Mei '74 in werking, voldoet bi j 
zonder goed. Ziedaar, Monseig
neur, wat ik aan U D H te danken 
heb, van arme en verlatene wees 
ben ik opgeklommen tot een wel
gestelde burger, die eenieder op 
tijd kan betalen. De wegen der 
Goddelijke Voorzienigheid zijn on

doorgrondelijk. Nooit had ik mij 
zoo iets kunnen voorstellen! Moge 
God het duizendvoudig beloonen 
wat ik U D H verschuldigd ben." ' ° ) 
Gaat het met de drukkerij goed, 
met het uitgeven van de krant ligt 
het heel anders. A l even zijn de 
problemen bij het vertrek van re
dacteur Vrancken aangestipt. Het 
blijft moeilijkheden geven, waar
mee Bartje Luijten zich tot Mgr. 
Zwijsen wendt met het verzoek om 
te bemiddelen: "Het is U D H be
kend dat, daar de Heer Banning de 
hoofdartikelen leverde, wij met de 
Courant slechts ten halve gesteld 
zijn, en het is meermaals gebeurd, 
dat als de heer Banning geen tijd 
heeft, het artikel door een ander 
geschreven wordt dat er soms arm
zalig in stijl en vorm uitziet, waar
bij nog komt dat ik soms bittere te
leurstellingen wegens vermissing of 
het niet toezenden van artikelen 
(zooals o.a. met het koningsfeest 
het geval was, doch de goede Heer 
Dolman heeft mij toen gered) moet 
ondervinden." 
Niet alleen het hoofdartikel zit 
Luijten dwars, maar ook voor het 
verdere redactionele werk vindt hij 
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zichzelf te zwak. Hi j klaagt erover 
bij Monseigneur: "Voor het nieuws 
uit de Couranten over te nemen 
moet ik mijzelf belasten, doch ik 
wil gaarne bekennen dat ik daar
voor niet bekwaam ben en ter goe
der trouw en van goeden wil zijnde, 
dikwijls flaters bega, zoodat het te 
wenschen ware in het belang der 
goede zaak, dat een goede Redac
teur, die de geheele leiding en be
oordeling der stukken op zich kan 
nemen, werde toegevoegd aan de 
Courant, opdat de Tilburgsche 
Courant in de gemeente gegrond
vest moge blijven tot nut en gerief 
der gemeentenaren." 
Een mooie volzin, waaruit blijkt 
dat hij goed zicht had hoe de taken 
bij een krant verdeeld moesten 
worden: laat bekwame redacteuren 
voor een goede tekst zorgen, de 
vakman-drukker zal wel zorgen 
voor een goede uitvoering. Daar
naast had Norbert nog een ideale 
instelling, zoals die meer voorkomt 
bij katholieke zakenlui: als de za
ken goed gaan, voelen ze zich ver
plicht "een goed werk" of "iets 
voor de goede zaak" te doen. Het 
was voor hem iets vanzelfspre
kends, een soort broederlijk delen. 
Hij vervolgt dus zijn brief: " 't Ligt 
niet in mijne bedoeling. Monseig
neur, daarmede groote faveur te 
maken, 't Is alleen ter bevordering 
der goede zaak. Wat mij betreft, ik 
zal, als mijne zaak zoo blijft mar
cheren, best tevreden zijn, dat is 
mij wel, ik kan eenieder het zijne 
geven op t i jd , en dat is mooi 
genoeg." 
Als oud-leerling van het weeshuis 
kwam Luijten nog regelmatig bij de 
fraters op de Locht, en waarschijn
lijk was hij wel lid van de Broeder
schap van de H . Familie die de pa
ters zo vurig propageerden. Hi j 
heeft de kwestie natuurlijk met pa
ter Superior de Beer besproken, 
die het roerend met hem eens was, 
maar zelf ook met "personeelsge
brek" kampte. Toch werd hij van 
die zijde erg veel geholpen, dat 
blijkt uit de artikelen in zijn krant. 
De brief gaat verder: "Ook Pater 
Superior is ten zeerste overtuigd 
dat een redacteur noodzakelijk is, 
doch waar die in Tilburg gezocht? 
En toch behoorde die in Tilburg te 
wonen. Het salaris zou vijfhonderd 
gulden per jaar kunnen zijn en zoo 
de Courant meer steun vond, zou 

dat weldra misschien verhoogd 
kunnen worden." (Een weekgeld 
van ongeveer 10 gulden was in die 
ti jd een behoorlijk bedrag; "een 
goeie partij" zoals men toen zei.) 
En nu komt de hamvraag: " In na
volging van hetgeen ik zoo menig
maal hoor en lees, dat van verschil
lende Couranten de eerw. Geeste
lijken Redacteuren zijn, zoo waag 
ik de vrijheid te nemen de beschei-
dene vraag aan U D H voor te leg
gen of er geene mogelijkheid zou 
bestaan dat ik geholpen werd aan 
een Eerwaarde Geestelijke voor 
Redacteur der Courant, die daar
voor de geschiktheid heeft, die b.v. 
hier in Tilburg als kapelaan geves
tigd is of gezonden werd. 
Aangenaam zou het mij zijn zoo ik 
op een of andere wijze geholpen 
werd. 
Binnen eenige dagen denk ik te 
's Bosch te komen en het zou mij 
grootelijks genoegen doen, zoo ik 
alsdan eene audiëntie bij 
UDHoogw. mogt erlangen. 
Aanvaard, Monseigneur, de verze
kering mijner erkentelijkheid en ik 
heb de eer mij te noemen 
UDHs Dienstw. dienaar 
N . Luij ten." 
Wat zou er in de audiëntie bespro
ken zijn? We weten het niet. A l 
leen is bekend dat de "Eerwaarde 
Geestelijke voor Redacteur der 
Courant" er toen nog niet is ge
komen. 

Ofschoon het vervolg op deze brief 
een gissen blijft , moeten we de 
brief zelf als een interessante bron 
beschouwen over de mentaliteit en 
achtergrond van de drukker en uit
gever Bartje Luijten en de eerste 
jaren van de Tilburgsche Courant. 

Noten 

1) W.J. Pouwelse en F . J .M. van Puijen
broek, 'Kranten in Ti lburg ' , De Linde
boom, I I I - I V (1979-1980), 151-155. 

2) Bisschoppelijk Archief 's-Hertogen
bosch ( B A H ) . - Ingekomen brieven 
Mgr. Zwijsen 1875. Een kopie is aanwe
zig in het Archief van het Generalaat 
der Congregatie van de Fraters van T i l 
burg ( A F T ) . Citaten zonder verwijzing 
in dit art ikel , zijn afkomstig uit deze 
brief. 

3. Biografische gegevens zijn ontleend 
aan: A F T . - Register van Weesjongens. 

4) Pouwelse en Van Puijenbroek, t.a.p., 
154. 

5) Over de signatuur van De Tilburger 
Bode ten tijde van de oprichting van het 
Weekblad van Tilburg: Pouwelse en 
Van Puijenbroek, t.ap., 147. 

6) Tilburgsche Courant, 2 juni 1892. 
7) B A H . - Uitgaande brief Mgr. Zwijsen, 

8 maart 1866. (Kopie A F T ) . 
8) A F T . - Ingekomen brieven Mgr. Z w i j 

sen 1868, no. 633, brief van N . Luij ten, 
26 september 1868. 

9) De mening van Pouwelse en Van Puij
enbroek (p. 153), dat Vrancken zijn re
dacteurschap pas neerlegde na zijn ver
kiezing tot l id van de gemeenteraad op 
8 augustus 1882, l i jk t op een vergissing 
te berusten. 

10) Enige hier genoemde feitelijke gege
vens zijn van bijzonder belang: de prijs 
van een snelpers in 1874 nl . 2300 gul
den; het aantal abonnees omstreeks 
1875: 500. Tot nog toe was geen enkel 
oplage-cijfer voorhanden van de T i l 
burgsche Courant in de 19e-eeuw. Ter 
vergelijking: de Nieuwe Tilburgsche 
Courant had in 1880 een oplage van 
1000 exemplaren. Zie: Pouwelse en 
Van Puijenbroek, t.a.p., 158. 

Rectificatie 

In het vorige nummer (1983 nr. 
2) zijn drie storende fouten ge
slopen: 
p. 7, 3e kolom, 11e regel van on
deren: het vervalt, 
p. 9, Ie kolom, H e regel van bo
ven wordt: (in)formatie van de 
Tilburgers. 
Als daarna ook nog de leden van 
de ondergrondse met oranje 
armbanden op straat ver-
schij(nen). 
p. 9, 3e kolom, onder kopje, 7e 
regel van boven: moet i.p.v. 
mocht. 
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"Fransche ketels bij C. Mommers & Co. 
Tilburgse textieltekens (III) 

99 

door Ton Wagemakers 

"Geeft eerbiedig te Icennen Chr. 
Mommers & Co. van beroep wol-
lenstoffenfabrikant wonende te 
Tilburg; 
Dat Adressant voornemens is te 
Tilburg in de wijk Goirke op het 
perceel kadastraal Sectie K nr. 
1993 een wollenstoffenfabriek met 
stoommachine te stichten", schreef 
hij in een brief van 28 december 
1875 aan Burgemeester en Wet
houders (B en W ) . 

Sinds bekend is dat in deze fabriek 
het Nederlands Textielmuseum de 
nieuwe huisvesting gaat krijgen, 
zijn we nieuwsgierig geworden naar 
de geschiedenis van de gebouwen, 
machines en het werk bij Mom
mers. Helaas is er geen bedrijfsar
chief. Toch heb ik plattegronden en 
tekeningen kunnen vinden in rela
tie tot geplaatste ketels en stoom
machines. Bij aanvragen voor ver
gunningen moesten deze namelijk 
toegevoegd worden. In deze afleve
ring van de serie zullen we gaan k i j 
ken naar de eerste "Fransche ke
tels" in de jaren 1875 en 1884. 

In 1875 waagt "Chriesje" Mom
mers dus de grote stap. Veertien 
jaar eerder was h i j , met als startka
pitaal een bruidsschat van 300 gul
den, een handwerkfabriek begon
nen. Hi j legde zich toe op de fabri
cage van een nieuw genre stof, 
buckskins, met zoveel succes dat 
een investering in machines en ge
bouwen mogelijk werd. Ingevolge 
de wet van 2 juni 1875 (Staatsblad 
nr. 95) stuurde Mommers aan B en 
W een beschrijving van de plaats en 
een tekening van de plattegrond 
van de nieuwe inrichting. Het ging 
over een "Machine van hooge 
drukking en van dertig paarden
kracht, lengte van den ketel 6.90 
mtr diameter 1.20." Zoals vereist, 
werd door B en W openbaarheid 
gegeven aan het voornemen. Er 
komen geen bezwaren. Op 15 janu
ari 1876 krijgt Mommers de ver
gunning tot plaatsen van een 
stoommachine. 
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Het belangrijkste ofwel gevaarlijk
ste onderdeel van de stoommachi
ne is de ketel. Deze kan uit elkaar 
klappen. Het verkrijgen van een 
vergunning hangt naast eventuele 
bezwaren in belangrijke mate af 
van de kwaliteit van de ketel. Elke 
aanvraag moest daarom vergezeld 
gaan van tekeningen van de ketel. 
Zo beschikken we over de hier af
gedrukte van Mommers. Wat laat 
het zien? Elke technische toelich
ting ontbreekt. In een boek uit die 
tijd (1868) vond ik een beschrijving 
met afbeeldingen van dit type ke
tel. Hier volgt een korte samenvat
ting. De hoeveelheid stoom door 
een ketel geleverd, hangt af van de 
oppervlakte die direct aan de wer
king van het vuur is blootgesteld. 
(Een verwarmde oppervlakte van 
een vierkante meter, geeft gemid
deld 40 pond stoom per uur.) Om 
een zo groot mogelijk oppervlak te 
verwarmen en niet een onhandel
bare lange ketel te krijgen heeft de 
Franse constructeur Mare Séguin 
de cylindrische ketel met zoge
naamde zieders of kookhuizen ont
worpen. Dit type, zoals bij Mom
mers geplaatst, noemde men de 
waterpijpketel of de "Fransche ke
tel". De werking laat zich aflezen 
uit de afbeeldingen (met letters) 
van de ketel met kookhuizen in de 
vuurhaard en van een doorsnede: 
A is de ketel; BB zijn de kookhui
zen; D is een liggend schot, dat 
langs de volle lengte van de haard 
ter hoogte van de kookhuizen 
loopt. Drie verticale tussenschotten 

tegen de buizen C aangebracht, 
verdelen de ruimte die tussen het 
schot en het liggende benedenge
deelte van de ketel overblijft in drie 
vakken. 
Als volgt komt het vuur nu in aan
raking met al de gedeeltes van de 
buitenste oppervlakte van de ketel. 
Uit de vuurhaard E komt zij in het 
onderste gedeelte van de kookhui
zen (BB) en van daar (zie pijl) in de 
ruimte G onder de grote cylinder. 
Aan het eind van vak G verdeelt de 
warmte zich in tweeën en keert 
door de zijgangen H H naar het 
achtergedeelte van de ketel terug. 
Bij het verlaten van die zijgangen 
komt de warmte terecht in de 
schoorsteen L . De klep M (het 
schoorsteenregister) van tegenge-
wicht voorzien, dient om de buis 
naar de schoorsteen meer of min
der te openen, en zo de trek tot 
onderhoud van het vuur te matigen 
of te versterken. Tot zover de 
werking. 

De stoommachine met de "Fran
sche ketel" had Mommers gekocht 
om machinale weefgetouwen aan te 
drijven. In dezelfde t i jd bouwde hij 
daarvoor een weverij met een shed
dak-constructie voor een optimale 
lichtinval. A l deze veranderingen 
veroorzaakten dat een deel van de 
thuiswerkers van Mommers naar 
de fabriek moesten om werk te be
houden. En het bleef daar niet b i j . 
Een kleine tien jaar later zou hij 
besluiten de zaak uit te breiden met 
een hoog fabrieksgebouw. Maar 
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eerst zou hij zorgen voor een opti
maler gebruik van de stoommachi
ne. Nu moest om de veertien of 
twintig dagen deze geheel stilge
legd worden voor het verwijderen 
van ketelsteen. Di t was nodig om 
het ontploffingsgevaar te vermin
deren en maximaal te kunnen pro
fiteren van het vuur. Een onge
stoorde productie kon het beste 
verzekerd worden door een tweede 
ketel aan te schaffen, te gebruiken 
als de ander werd schoongemaakt. 
Om deze reden vroeg Mommers op 
15 oktober 1884 toestemming een 
tweede ketel te plaatsen: "De leng
te der ketel is 7 m.20 diepte 142 
centimeter, de kookhuizen lang 8 
meter diepte 70 centimeter." Op de 
afgebeelde tekening van de archi
tect zie je dat het de bedoeling was 
de nieuwe ketel naast de bestaande 
te plaatsen. Er kwam echter be
zwaar van buurman Martinus K l i j -
sen, leerlooier van beroep, tegen 
het zo dicht tegen zijn gebouw 
plaatsen van de ketel. Hi j voorzag 
het bederf van zijn koopmansgoe
deren door het uitdrogen van zijn 
leer en het broeien van verse hui
den met als gevolg ongedierte op 
de huiden. Bovendien wees hij op 
het gevaar van het springen van de 
ketel, zoals bij de firma De Wijs 
was gebeurd, wat hem een groot 
onverwacht nadeel zou kunnen be
rokkenen. Op het eerste gezicht l i j 
ken het reële bezwaren. De teke
ning laat zien dat er tussen de ge
bouwen een ruimte van 29 resp. 44 
centimeter bestaat. B en W stelt 
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een onderzoek in. Puntsgewijs 
komt ze tot de volgende bevin
dingen: 
- De nieuwe ketel grens niet on
middellijk aan het eigendom van 
Klijsen, er is een tussenruimte. Bo
venbouw zijn de muren van de aan
bouw met de ketels van zwaar met
selwerk. Niet de stookplaats maar 
de achterzijde van de ketels is naar 
zijn pakhuis gekeerd, zodat de hitte 
nauwelijks invloed kan hebben op 
zijn huiden. 
- Verder blijkt dat de opbergplaats 
niet voor de huiden gebruikt wordt, 
maar beneden aan een ander is ver
huurd en boven tot berging dient 
van schors. 
- Tenslotte, dat het springen van 
stoomketels tot de grote zeldzaam
heden behoort en als overmacht is 
aan te merken. Uit het bovenstaan
de blijkt wel dat B en W geen reden 
zag een vergunning te weigeren. 
Op 8 november 1884 werd toestem-
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ming verleend tot het plaatsen van 
een tweede ketel. 

Ondanks of dankzij (!) de economi
sche malaise in de jaren '80 heeft 
Mommers geïnvesteerd in gebou
wen en machines. De arbeiders 
moesten steeds langer en harder bij 
hem werken. Als argument voor 
een tweede ketel had Mommers ge
schreven: "Om van oponthoud bij 
't reinigen der ketel geen t i jd is 
werkzaamheden te beletten." Het 
productieproces was er weer effi
ciënter en betrouwbaarder door ge
worden. De arbeiders zouden niet 
in hun handen wrijven van bli jd
schap, maar hun vuisten ballen. 
Hen werd steeds minder rust ge
gund. Het leek wel een tuchthuis 
bij Mommers, schreven ze in een 
brief aan heren van een Enquête 
commissie. En er kwamen rellen, 
maar dat is weer een ander ver
haal . . . 

Tilburg 15 October 1884 

Beschrijving der plaats waarop 
de firma C. Mommers & Co. 
wenschte een 2de stoomketel te 
plaatsen. Zijnde de plaats aan 
de noordzijde van zijn fabriek in 
een gebouw van steen of ketel
huis in de wijk Goirke op per
ceel kadastraal bekend Sectie K 
nr. 1993. 
De lengte der ketel is 7 m.20 
diepte 142 centimeter, de kook
huizen lang 8 meter diepte 70 
centimeter. Deze moet strekken 
om de thans heden fabriek in be
werking te brengen middeler 
wij l den anderen ketel gezuiverd 
wordt. Zoo dat deze 2 ketels 
niet in eens worden gebezigd. 
Om van oponthoud bij 't reini
gen der ketel geen tijd is werk
zaamheden te beletten en voor
behoud om deze met gemak 
proper te kunnen onderhouden. 

C. Mommers 

Secr. Arch. 1810-1907, inv.nr. 
1311 

Gebruikte bronnen 

Gemeente Archief Ti lburg, Secr. Arch . 
1810-1907, inv.nrs. 1310 en 1311. 
L . Figuier, De wonderen der wetenschap. 
Eerste deel. Den Haag 1868. 

<tafciA.i, ai„|-nn.,-|,S-

Wij verzoeken U vrien
delijk het abonnements
geld 1984 (ƒ 32,50) spoe
dig over te maken 
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