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flntiquanaat 
„Taxandria" 
In- en verkoop van originele 
topografische en historische 

landkaarten, prenten, gravures 
en boeken, met name over 

T I L B U R G 
EN 

NOORD-BRABANT, 

bloemen- en vogelprenten 

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

n e d e r l a n d s t e x t i e l m u s e u m 

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: 
mat/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 

Herdenkingspenning 
voor de restauratie 

van de Norbertijnenpoort 

O m het beginkapitaal voor de restauratie van de Norbertijnen
poort (van de voormalige pastorie van het Goirkc uit 1724) bijeen 
te krijgen, heeft de Stichtmg Restauratie Norbertijiienpoort T i l 
burg dc Oosterhoutse beeldhouwer Niel Steenbergen een herden
kingspenning laten ontwerpen. 

De pemiing is voorradig m twee uitvoeringen: 
— in gepatineerd rood koper geslagen door Koninklijke van Kem

pen & Begeer te Voorschoten - oplage 2000 stuks - diameter 
6,5 cm; prijs ƒ 4 0 , — (excl. kunststof etui, prijs ƒ 6 , — ) ; 

- in gepatineerd brons gegoten door Niel Steenbergen te Ooster
hout - oplage 100 stuks - diameter 7,5 cm; prijs ƒ 200,— (excl. 
cdclhouten cassette, prijs ƒ 23,—). 

Secretariaat Stichting Restauratie Norbertijnenpoort Tilburg: 
De heer A.J .M. Santegoets, Philips Vingboonsstraat 41, 5041 G D 
Tilburg, telefoon: 013-4.30243, bankrekening: nr. 15 12 08 174, 
Rabo, Tilburg. 

(ili-zi- advLTifiuii- w<)ril[ aani^^'büdfii doot do Stichting tot Behoud v j n Tilbiirgs C:iiltiiiir»n)cd) 

Antiquariaat 
iliUto 

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

I n k o o p e n v e r k o o p v a n t w e e d e h a n d s 

s t r ips , w e t e n s c h a p p e l i j k e , l i t e ra i re 

e n n o s t a l g i s c h e b o e k e n . 

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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H e t k o m t n i e t v a a k v o o r da t i n d i t t i j d s c h r i f t z o ' n u i t g e b r e i d 
a r t i k e l als da t v a n Je f v a n G i l s w o r d t g e p u b l i c e e r d . D e redac
t ie Stelt z i ch d a n o o k o p he t s t a n d p u n t dat er een r u i m e var ia 
t i e aan u i t e e n l o p e n d e , o o k i n de t i j d gespre ide , o n d e r w e r p e n 
v a n k o r t e o m v a n g v e r s c h i j n t . T o c h m e e n d e n w i j m e t deze 
p u b l i k a t i e " Z i n en o n z i n o v e r de b a l l e n m a k e r i j " een u i t z o n 
d e r i n g te m o e t e n m a k e n . D e a u t e u r is e r i n geslaagd u i t spora
d isch v o o r h a n d e n z i j n d e gegevens deze s tudie samen te s tel
l e n . I n k o r t e n z o u g r o t e a f b r e u k h e b b e n gedaan aan d i t be
l a n g r i j k e w e r k o v e r een a m b a c h t da t i n he t v e r l e d e n n ie t 
a l l een i n G o i r l e , m a a r zeke r o o k i n T i l b u r g w e r d beoe fend . 
D o o r m i d d e l v a n deze p u b l i k a t i e is er een w e z e n l i j k e b i j d r a g e 
g e l e v e r d aan de ge sch i edsch r i j v ing v a n een i n d u s t r i e , waar
o v e r , zo b e t o o g t de a u t e u r , t o t o p h e d e n d o o r andere sch r i j 
vers te w e i n i g b r o n n e n o n d e r z o e k is gedaan . 

L a s t b u t n o t least een a r t i k e l - w e e r een z u l t u zeggen - ove r 
een w e v e r s w o n i n g i n de Hasse l t s t r aa t , o p g e t e k e n d naar m o n 
de l i nge gegevens d o o r T o n W a g e m a k e r s . D e z e v o r m v a n ge
s c h i e d b e o e f e n i n g , de o r a l h i s t o r y , is een b e l a n g r i j k e m e t h o d e 
o m n o g iets o v e r de o o r s p r o n k e l i j k e i n d e l i n g en he t g e b r u i k 
v a n een w e v e r s w o n i n g te w e t e n te k o m e n . E r is haast niets 
o v e r vas tge legd . 

T i l b u r g k o r t geeft w e e r een o v e r z i c h t v a n recente p u b l i k a t i e s 
w e l k e v o o r onze lezers v a n b e l a n g k u n n e n z i j n . 

D e r edac t i e 

Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door financiële bij
dragen van Boekhandel Gianotten B.V., Vollenhoven Groot-
Olie B. V. en Melis Gieterijen B. V. 
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Zin en onzin over de ballenmakerij 
door Jef van Gils 

Over de ballenmakerij te Goirle is 
al veel geschreven. De meeste au
teurs herhalen, zonder kritisch on
derzoek, steeds opnieuw de reeds 
bekende feiten, waardoor zinnige, 
maar ook onzinnige mededelingen 
een hardnekkig leven zijn gaan 
leiden. 
De eerste Goirlenaar die begon 
met de beschrijving van de lokale 
geschiedenis, was Cornelis Rens, 
geboren te Goirle in 1837, van be
roep houthandelaar-"photogra-
fist". 
In een handschrift beschrijft hij de 
periode 1850-1900. Zi jn opvolger 
was H .W. Janson, die reeds tijdens 
de Ie wereldoorlog begon met zijn 
onderzoekingen, welke in 1953 re
sulteerden in zijn boek "Bijdrage 

tot de geschiedenis van Goirle", 
een poging om de geschiedenis van 
dit dorp integraal te beschrijven. 
Janson begint zijn beschrijving 
over de ballenmakerij met de pe
riode 1790-1800. 
Daarnaast verschenen er een aantal 
artikelen over dit onderwerp in ver
schillende lokale kranten, geschre
ven door Lambert de Wijs, 
A . J . A . C . van Delft en Pierre van 
Beek. 
J. Hoogendoorn schreef in 1975 het 
artikel "de Goirlenaren zijn ballen-
frutters" in het boekje "Goirle", 
naar mijn gevoel gebaseerd op aan
tekeningen van Cees Robben be
treffende de ballenmakerij, welke 
zich bevinden in de verzameling 
van de heemkundige kring "De Vy-

er Heertganghen", en op mijn arti
kel genaamd "een belangrijke bal-
lenmakersfamilie te Goirle", gepu
bliceerd in het tijdschrift Actum 
Tilliburgis. 
Helaas noemt noch Janson noch 
Hoogendoorn zijn bronnen. In het 
boekje "Goirle" komt zelfs geen 
enkele bronvermelding voor en we 
vinden ze ook niet bij de aanteke
ningen in het bezit van de Heem
kundekring.') 
In dit artikel wil ik mijn ki jk geven 
op de ballenmakerij, waarbij zal 
blijken dat de hulpwetenschap ge
nealogie onmisbaar was, en waarin 
ik de bronnen zal trachten aan te 
geven waaruit de genoemde au
teurs geput hebben. 

De voornaamste akten 

Akten die een duidelijk inzicht ge
ven in de gang van zaken bij de bal
lenmakerij zijn er maar twee. De 
oudste en belangrijkste dateert van 
22.12.1669.2) In deze akte treedt 
Michiel Janssen Velsen op als last
hebber van zijn broer Gijsbrecht 
Velsen en Roelandus van Eden-
burch uit Delft. Ter andere zijde 
compareren de meester-kaatsbal-
lenmakers Gerit Goossens, Tho
mas en Nicolaes van Wijck, Willem 
van Spaendoncq, Teunis van der 
Linden, Jan van der Auderhaegen, 
Jan van Beeck, Jan van Dircken, 
Jan Dielis Claessen, Jacob Hen-
drick Cauwenberchs, Jan Jacobs en 
Jan van Aelst. De ballenmakers 
verbinden zich de eerstkomende 
tien jaar alle ballen aan de twee 
Delftenaren te verkopen die "bij 
hen luyden, by yemant van den 
haeren ofte op haere ordre" zullen 
worden gefabriceerd (foto links). 
Voornoemde Michiel Velsen was 
volgens de schepenen van Goirle 
"inden heerlijcheijt van Goirle van 
eerlijcke ende deuchelijcke ouders 
geprocreëert ende also onsen inge
boren". Michiel is op jeugdige leef
tijd naar Delft verhuisd "ende is 
aldaer woonende als factoor geïm-
ploijeert geweest van seeckere 
coopHeden van Delft, omme sich 
wederom te begeven naer Goirle 
ende alhier als factoor te handelen 
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in het negotiëren van ballen, bal-
leeiren als andersints". De schepe
nen verklaren in 1676 dat Michiel 
zich te Goirle "eerlijck ende deu-
chelijck" heeft gedragen.-') 
Dat het genoemd contract, dat de 
ballenmakers aan handen en voe
ten bond, ook weerstand opriep, 
bewijst een akte uit 1672 waarin 
twee ballenmakers voor de notaris 
verklaren dat Cornelis van Ravels, 
knecht van Gerit Goossens, gezegd 
heeft "ick wil het contract niet hou
den ofte teeckenen". Omdat hier
door ook de positie van Gerit 
Goossens in gevaar komt, verklaart 
deze "ick worde borghe ende staen 
in voor mijnen knecht, opdat het 
gesegt contract in alle sijne pointen 
werden naegecomen ende achter-
volght"."*) 
De tweede belangrijke akte dateert 
van enkele jaren later, en hierin 
gaan de kooplieden Jan, Thomas 
en Nicolaas van Auderhagen, Ja
cob van der Wegen en Heijltje van 
Wijck, weduwe van Mathijs Wie-
mers, een overeenkomst aan, waar
in zij verklaren elkaar op de hoogte 
te zullen houden van hun kaatsbal-
lenproduktie en bestellingen aan 
elkaar te zullen meedelen. Naar 
evenredigheid van hun produktie 
zullen zij dan een aantal ballen le
veren. Niemand van de contractan
ten mag direct of indirect ballen 
verkopen; alleen de handel op de 
Stad Antwerpen is vr i j . Ook teer
knechten zullen alleen mogen wor
den aangenomen met goedkeuring 
van allen en tegen betaling door 
knecht of baas van vijf gulden, ge
zamenlijk te verteren. 
Hoogendoorn noemt dit contract 
een vroeg-socialistische gedachte; 
waarschijnlijk is het slechts een po
ging om nadelige concurrentie te 
voorkomen, een poging die maar 
vijf maanden zal standhouden en 
dan teniet gedaan wordt.' ') 
Deze "compagnie van koopman
schap" roept eerder associaties op 
met de teuten.^) 

De overige gegevens over de bal
lenmakerij te Goirle zijn, op het 
kasboek van Adriaan van Besouw 
na, slechts fragmenten, feitjes die 
men leest tussen de regels door. 

Tilburgse ballenmakers 

Van het kaatsspel is bekend dat het 

reeds in de middeleeuwen een po
pulaire sport was, die ook door de 
adel beoefend werd. Willem van 
Oostervant, de latere Hollandse 
graaf Willem V I , verloor zijn gou
den "tuyn" (halsketting) "up een 
kaetsspul tot Staveren", Philips de 
Schone zou gestorven zijn na het 
beoefenen van zijn geliefde kaats
spel. Karei van Gelder en later 
prins Maurits lieten ballen vervaar
digen in Brabant.^) 
Ui t Brabant kwamen dus de kaats
ballen, maar had Goirle de hege
monie in de fabricage? Dit wordt 
wel graag aangenomen, maar ik be
twijfel het. Het oudst bekende ge
geven betreffende een Goirlese 
ballenmaker dateert uit 1552, het is 
een schepengelofte van "Laureys 
die balmaecker tot Goerle".*^) De 
overige bekende feiten uit de 16e 
eeuw hebben echter geen betrek
king op Goirle, maar op Tilburg. 
In 1560 laat Frans Peterssen een ge
rechtelijke vervolging instellen te
gen Jan Cornelis Geryt Hermans-
soon, van wie hij twee Rijns gul
dens tegoed heeft, omdat hij hem 
het ballenmaken geleerd heeft en 
hem in die periode "heeft gewas-
schen ende gewrongen ende potta-
gie heeft gegeven". Bij deze akte 
wordt geen plaatsnaam genoemd, 
maar Jan Cornelis Geryt Hermans-
soon vinden we in 1575 terug in het 
"commer of collecteboek" van T i l 
burg als inwoner van de herdgang 
Hoevell.'') 

In 1588, het jaar waarin de hertog 
van Parma tracht Bergen op Zoom 
in te nemen, "vereyscht" Sebasti-
aen van Warendorp voor de ge
noemde hertog te Tilburg 12000 
ballen voor het "quaetspel", waar
van er 6500 direct geleverd kunnen 
worden. 
De rendanten verzenden de ballen 
"om beters willen voor de ingesete-
nen van Tilborch". Ook hierbij 
wordt Goirle niet genoemd, maar 
J. Hoogendoorn schrijft in zijn arti
kel dat de leverantie "natuurlijk via 
Goirle" gschied is. Dat is nog de 
vraag, want ook in Tilburg wonen 
dan verschillende ballenmakers; 
genoemd is al Jan Cornelis Geryt 
Hermanssoon; in hetzelfde com-
merboek van 1575 vinden we in de 
herdgang Oerle en Broekhoven 
een Korst die balmaker en onder 
de herdgang Loven Peter Jaspars 

die balmaker is.'") 
Een ander bewijs dat ook in T i l 
burg ballenmakers woonden, leve
ren de voogdijrekeningen van 
1606, opgemaakt ten behoeve van 
de voorkinderen van Jan Jan Zo
mers te Tilburg, verwekt bij Kathe-
rijne Reijnbouts. Uit deze rekenin
gen blijkt dat een bedrag betaald 
werd aan Jacob Jordens, omdat hij 
Jan, zoon van voornoemde Jan Zo
mers, het ballenmaken geleerd 
had. Bovendien blijkt dat Jan Zo
mers bij Jordens in de kost geweest 
is om het ambacht te leren.") 
Ook de genoemde akte van 1669 
bewijs dat elders ballen gemaakt 
werden. Het contract spreekt im
mers over de ballen die "op ordre 
van de comparanten soo binnen 
Goirle als op andere plaetsen sou
den mogen werden gemaeckt". 
Verder zegt het contract betreffen
de de knechten, "dat van nu voor-
taen niemant van dien tot meester 
ofte baes sal aengenomen off ge
maeckt werden t' sij buyten off bin
nen der heerlijcheyt van Tilborch 
ende Goirle ten sij hij sich selven 
desen contract is onderwerpende" 
en dat de bazen ook buiten de juris
dictie van Goirle "niemant eenige 
ballen mogen laten maecken son-
der deselve aen de voorsz. coopers 
te leveren".'2) 

Bekend is ook dat ballenmakers uit 
onze streek zich in het westen ves
tigden. Een akte uit 1617 noemt 
Antonis Wouterssoon ballenmaker 
te Rotterdam en erfgenaam van 
zijn grootvader Benedictus Wou
terssoon te Goirle. In deze hoeda
nigheid verkoopt hij een cijns, die 
rust op de pastorie van Goirle, aan 
Jan Adriaens Verschueren, ook 
ballenmaker te Rotterdam. Een 
Hilvarenbeekse akte noemt in 1656 
Jan Peter Otten, geboren te Goirle, 
als ballenmaker te Delft. De Goir
lenaar Hendrick Jacob Couwen-
berg is in 1729 ballenmaker te Rot
terdam. Zi jn weduwe, Agnees 
Vosse, werd in 1737 te Goirle be
graven en blijkt tamelijk gegoed. 
Volgens haar dienstmeid, de kwe
zel Pieternel de Bont, bezat zij o.a. 
twee gouden ringen, een gouden 
kruisje met gouden slot, twee gou
den maantjes, een zilveren vinger
hoed, twee zilveren haarnaalden en 
een paternoster en schoengespen 
van zilver.''^) 
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De fabricage van ballen in de 17e en 
18e eeuw 

Gegevens over de aantallen gepro
duceerde ballen zijn schaars, maar 
de weinige gegevens die voorhan
den zijn, duiden op een enorme 
kwantiteit in de 17e eeuw. In 1631 
compareren voor een Tilburgse no
taris Hendrick Gerit Michielse, Jan 
Janssoon van de Loo en Goossen 
Aerts, allen inwoners van Goirle, 
die onder ede verklaren "Barthelo-
meus Jan Joachims, voerman tot 
Tilburg te hebben bestek, om de 
hierna genoemde kwantiteijt ballen 
naer Maestricht te voeren ende al
daer te vercopen ende welke ballen 
sij comparanten selfs hebben ge
maeckt ende door hunne familie 
ende werkcluijden hebben doen 
maken, te weten de voors. Hen
drick 7000 cleijn ballen. Jan Jans
sen van de Loo 3700 groote ballen 
ende die voors. Goossen zoo voor 
sijn selven als mede voor sijne 
moeder wesende een weduwe 
tsamen 5300 grote ballen ende al-
noch deselve alleen 1700 cleijne 
ballen".'^) 
Te Hilvarenbeek koopt Cornelis 
Claes van Wijck uit Goirle in 1647 
6000 kleine kaatsballen van Wouter 
Adriaen Kemp, "die deselve ai
reede heeft gemaeckt ende voor-
ierst sal maecken".''^) 

In ieder artikel over de kaatsballen-
nijverheid lezen we dat de produk
tie in de 17e eeuw geleidelijk 
achteruit ging en het verloop in de 
18e eeuw definitief werd. Is dat wel 
zo? Natuurlijk hebben verschillen
de factoren een ongunstige invloed 
uitgeoefend op deze nijverheid. 
Verschillende vormen van het 
kaatsspel verloren in de 18e eeuw 
snel terrein, bijvoorbeeld het "jeu 
de courte paume", dat gespeeld 
werd op speciale kaatsbanen, maar 
als volkssport op het platteland 
zien we in de 18e eeuw een opbloei. 
In de steden werd het kolfspel po
pulair, een gegeven waarop te 
Goirle werd ingespeeld, want er 
werden ook kolfballen vervaar
digd.'^) 
Ook de Spaanse Successieoorlog 
zaait veel onrust en ellende in het 
begin van de 18e eeuw, maar in het 
proces van verpaupering stond 
Goirle zeker niet alleen. Iedere 
plaats in Staats-Brabant werd ge

troffen door de discriminatie vanuit 
de Republiek; het naburige Hilva
renbeek bijvoorbeeld, werd hier
door nog zwaarder getroffen.'^) 
Het verloop van deze nijverheid is 
echter zeker niet definitief in de 
18e eeuw: we zien perioden van op
bloei na de Oostenrijkse Successie
oorlog en rond 1850. 

In de eerste helft van de 18e eeuw 
zijn de handelscontacten te Goirle 
in ieder geval nog zo belangrijk, 
dat de schepenen van deze plaats in 
1714 Michiel Schaepsmeirders aan
stellen als bode om "alle brieven 
ende packen te bestellen op A m 
sterdam, Heusden, Gorrekom, V i -
anen, Uijtrecht, Rotterdam, Delft, 
Tergouw, 's Hage, Leijden, Haer-
lem en alle andere plaetsen in Hol-
lant liggende, verders Maestricht, 
Luijck, Keulen, Aken , Leuven, 
Brussel, Tienen, Diest, Breda, 
's Bosch ende alle andere 
plaetsen"."*) 
Enige jaren later, in 1721, verkla
ren Jan van den Berg en Vincent 
van Dun, knechten van mr. ballen
maker Francis van Wijck, dat Van 
Wijck "van leer en haer alhier ge-
cogt", te Goirle 7500 ballen heeft 
laten maken, die attestanten in een 
zak hebben geteld. Deze zak is op 
een kar naar Breda gebracht en 
vandaar door beurtschipper Van 
der Burg naar Amsterdam ver
voerd.'") 

Auteur S. van de Graaff schrijft in 
1807 over Goirle, "voor dertig jaar 
werd hier ene verbazende menigte 
kaatsballen gemaakt, die naar alle 
oorden der Republiek verzonden 

Bestelling uit Amsterdam van 10.000 kolfbal
len bij Willem van Dun (GAT. OAA 863). 

wierden".2") Ook Van Breugel 
weet in 1794 te vertellen dat te 
Goirle "de enige fabricq die van de 
hairballen is, welke voorheen zeer 
florissant was, terwijl een groot 
deel der ingeseetenen daar meede 
hun brood wonnen".-') 
Nog in 1769 worden vanuit Amster
dam 10.000 kolfballen besteld bij 
schepen Willem van Dun "wel ge
maakt, schoon wit van leer". Bij 
Adriana Wiemers, weduwe van Jan 
van Besouw, wordt in dat jaar een 
order geplaatst voor 1000 Gentse, 
1000 bonte en 1000 kleine kaats
ballen.") 

De handelaren 

Ik durf te veronderstellen dat de 
ballenmakerij pas in de loop van de 
17e eeuw een echt Goirlese aange
legenheid is geworden, waarin 
vooral de familie Van Wijck en hun 
afstammelingen een grote rol heb
ben gespeeld. In grote lijnen wil ik 
dit duidelijk maken. 
Niclaes Antonis van Wijck wordt in 
1620 genoemd als een van "die no-
tabelste gegoede die eenighen han
del, hanteringe off neeringe aldaer 
(Goirle) doen".2'') Z i jn zoon, Cor
nelis Claes van Wijck, koopman in 
kaatsballen, bli jkt een huis te be
wonen te Goirle in de Catsheuvel 
en zijn goederen "de coopman-
schappen raeckende", vertegen
woordigen bij zijn overlijden een 
waarde van 225 gulden.-'') 
In 1665 worden genoemd de mr. 
kaatsballenmakers Jan Claes van 
Wijck, Thomas en Claes Cornelis 
van Wijck. Ballennaaisters zijn dan 
Lijsbeth en Catelijn Cornelis van 
Wijck en de weduwe van Cornelis 
van Wijck. 
Thomas en Niclaes van Wijck zijn 
in 1669 medeondertekenaars van 
het contract met de Delftse koop
lieden. 
Bij de ballenmakers uit 1665 wor
den ook genoemd Jan Carels van 
Oudenhagen en Carel Gerits van 
Oudenhagen; de laatste is gehuwd 
met Lijsbeth Claes van Wijck. Hun 
dochter Marie huwde Jan van de 
Sande, alias Van den Boer, zoon 
van de in 1665 genoemde mr. bal
lenmaker Jan Dircx van den Boer. 
Mr . ballenmaker Jacob Hendrick 
Cauwenberch was gehuwd met 
Neeltje Cornelis van Wijck; eerder 
noemde ik ballenmaker Francis van 
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De Ketsheuwl nnul 1900, nu Kerkstraat. De Ketsheuvel lag in de herdgang Kerk, met een 
aantal van 46 huizen rond 1800 de dichtst bevolkte buurtschap van Goirle en ook de buurt
schap met de meeste armen. In de Ketsheuvel woonden voornamelijk wevers, spinners en 
ballenmakers. Rond 1830 was alleen de westzijde bebouwd, de bebouwing aan de oostzijde 
hield op bij de plaats waar op de ansicht de zijgevel te zien is van het kantoor van de firma Van 
Enschot (de zijgevel met het raam en een vrouw met kind er voor). Het begin van de Ketsheu
vel, vlak bij de kerk, was vanouds bestemd als woongebied voor de notabelen. Rechts woonde 
achter de kerk vlashandelaar Schouten, links ballenhandelaar Willem van Dun, schoolmeester 
Laurens van Dun en linnenfabrikant Van Besouw. In het eerste huis links woonde rond 1900 
fabrikant Gerard van Besouw, in het huis er naast zijn zoon Peter van Besouw (foto coll. 
schrijver) 

Wijck. Zi jn vrouw was de ballen-
makersdochter Maria van der 
Linden.25) 

De uit Goirle afkomstige sr. Lau
rens van Wijck, "balmaeker van 
sijne ambacht, wonende tot Via-
nen", verklaart in 1684 dat hij al
daar in augustus 1682 een partij 
zwart koeiehaar heeft verkocht aan 
sr. Baltasar Schaepsmeerders, oud
burgemeester te Tilburg. Het haar 
werd, verpakt in drie zakken, naar 
Tilburg gezonden.-^') 
In Vianen woont ook ballenmaker 
Jan Jan Hosemans uit Goirle, die 
gehuwd was met Marie van 
W i j c k . " ) 

Uit de familie Van Wijck stammen 
ook de ballenhandelaren die be
kend zijn uit de 18e en 19e eeuw. 
De eerder genoemde Adriana Ma
ria Wiemers, weduwe van schepen
kerkmeester Jan van Besouw, was 
een kleindochter van Heijltje van 
Wijck, ook koopvrouw in kaatsbal
len. Haar grootvader van moeders
zijde was mr. ballenmaker Adriaen 
Spapens. De Van Besouws waren 
van oorsprong geen ballenmakers 
of handelaars. De oudste leden van 
dit uit Tilburg afkomstige geslacht 
geneerden zich met de landbouw, 
de zonen van Adriana Maria Wie
mers waren timmerman en metse
laar van beroep.2**) 

De tweede handelaarster in kaats
ballen die we kennen uit de eerste 
helft van de 18e eeuw was de vrouw 
van Adriaan van Dun, Marie van 
der Linden. Zi j werd in 1673 te 
Goirle gedoopt als dochter van A n 
tonis Willem van der Linden en Ca
telijn Cornelis van Wijck. Bij haar 
tweede huwelijk in 1722 met zeel-
draaier/tavenier Jan van der Flaes 
uit Hilvarenbeek, bhjkt volgens de 
toen opgemaakte inventaris aanwe
zig aan leer, haar en gemaakte bal
len voor een waarde van 200 gul
den. Er is een tegoed van 75 gulden 
"van verscheijdenen coopluijden 
weegens geleverde ballen" en bij 
de schulden vinden we een bedrag 
van 30 gulden voor gekocht leer. 
Aanvankelijk alleen en later met 
haar zoon Willem van Dun, heeft 
Marie van der Linden de handel 
voortgezet tot 1739. In dat jaar ver
koopt zij haar gehele inboedel 
"naer rijpelijkcke overweging met 

haere naesten bestaenden", inclu
sief "hair, ballen en gereedschap 
tot het balmacken behoorende" 
voor 700 gulden aan haar zoon W i l 
lem, die haar dan reeds vijf jaar 
heeft bijgestaan en "haer compa-
rante boedel merckelijck hadde be
voordeelt door de coopmanschap-
pe van balie".2"^) 
De kaatsballenhandel heeft Willem 
van Dun, gehuwd met de Tilburgse 
bierbrouwersdochter Catharina 
Beris, zeker geen windeieren ge
legd. In 1744 is hij een van de wei
nigen in Goirle die hun belasting 
kunnen betalen, hij verhoogt zijn 
aanzien als regerend armmeester 
en schepen van de heerlijkheid T i l 
burg en Goirle en ook door zijn 
huisvesting heeft hij zeker boven 
de meeste Goirlenaren uitgesto
ken. H i j bewoont namelijk het 
Hooghuijs in de Ketsheuvel.^") 

Neergang en korte opbloei 

De berichten betreffende Goirle in 
de t i jd dat de weduwe Van Besouw 
en Willem van Dun ballenhande
laar zijn, zijn niet erg gunstig, maar 
van welk Brabants dorp is dat het 
geval in de 18e eeuw? In de jaren 
1740-1750 lezen we dan ook over 
een instorting van de kaatsballen-

nijverheid. Volgens mij is hierbij 
door veel auteurs te weinig reke
ning gehouden met politieke en an
dere in- en externe factoren, die 
hierbij een rol hebben gespeeld. 
Juist in deze periode woedt de Oos
tenrijkse Successieoorlog (1740-
1748), die een felle aanslag deed op 
de toch al smalle basis van de Goir
lese economische toestand, Tilburg 
en omgeving werden bovendien ge
troffen door epidemieën (1740-
1741), (1745-1748); in de zomer 
van 1741 heerste er een langdurige 
droogte en in 1750 ging de hele 
Meierij gebukt onder de gevolgen 
van een slechte oogst.'") 
De regeerders van Goirle verklaren 
in 1748 dat "de inwoonders door 
deese troubles seer veel hebben ge
leden bij het doormarcheeren van 
de troupes, legerdiensten, inquar-
tieringen en duurte van levensmid-
delen".32) 
Deze oorlog heeft ook zeker stag
nerend gewerkt op de handel, 
waarvan ook de ballenmakers af
hankelijk waren. In de eerste helft 
van de 18e eeuw zien we ook een 
structurele wijziging die in het 
voordeel werkte van de genoemde 
handelaren. 
Veel ballenmakers geven hun zelf
standig bestaan geleidelijk weer op 
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in de 18e eeuw en worden Icnechten 
van de ballenhandelaren, bij wie 
ook de orders voor de produktie 
geplaatst worden.''"^) 

Na de Oostenrijkse Successieoor
log zien we een kortdurige opbloei 
gezien de bestellingen die bij de 
handelaren gedaan worden en vol
gens de berichten van Van Breugel 
en Van de Graaff.'*'*) 
De plaatselijke regenten verklaren 
in 1776 dat er een einde is gekomen 
aan deze opbloei, "nog niet veele 
jaaren geleden was de balie fabricq 
het bestaan en de negotie van Goir
le, waarin omtrent 60 personen de 
kostvoorhunhuijshouden wonnen". 
In 1776 zijn er niet meer dan 10 
ballenmakers "die daar meede nau-
lijcx de kost konnen winnen".''-'') 

Toch blijven de handelaren actief. 
Bij de uitgaande brieven van de 
Goirlese burgemeester vinden we 
hierover geen mededelingen, maar 
in de statistiek van de Nederlandse 
nijverheid staat dat er zich in 1819 
te Goirle twee balmakerijen bevon
den, die werk verleenden aan vier 
personen en waarin een gemiddeld 
dagloon werd verdiend van 50 cent. 
De afzet van de produktie vond 
plaats in het binnenland, waarbij 
dan ook de Zuidelijke Nederlan
den behoren, maar de toestand was 
kwijnend, omdat de vraag naar 
kaatsballen niet groot was.-"') 
De gebieden waar de kaatssport 
populair was, blijken dan ook 
steeds kleiner te worden. Volgens 
J.J. Kalma werd deze sport in het 
begin van de 19e eeuw boven de 
grote rivieren alleen nog bedreven 
in de veendorpen van Zuid-Hol
land, Rijn- en Delfland, het gebied 
tussen Enkhuizen en Medemblik 
en enkele gebieden in Friesland.-") 

De handelaren in de 19e eeuw 

Wie waren de handelaren in de 19e 
eeuw? In ieder geval niet Peter van 
Diessen, die als zodanig in alle pu
blikaties betreffende dit onderwerp 
genoemd wordt. 
Als eerste vinden we rond 1800 Ge-
rardus van Besouw, zoon van bal-
lenhandelaarster Adriana Maria 
Wiemers, die in 1798 als hoofdbe
roep nog timmerman opgeeft, maar 
in latere akten meestal koopman of 
negotiant genoemd wordt. Hi j 

huwt te Goirle in 1786 Maria van 
Dun, dochter van ballenhandelaar 
Willem van Dun en Catharina 
Beris. 
Gerard van Besouw behoort in 
1808 te Goirle tot de hoogst aange-
slagenen in de belasting, herhaal
delijk treedt hij op als geldschieter 
en in 1820 wordt hij genoemd bij de 
notabelste inwoners van het 
dorp.^**) Hi j overleed te Goirle als 
particulier in 1829. Over zijn aktivi-
teiten als ballenhandelaar is weinig 
bekend, mogelijk in verband hier
mee wordt in 1807 een paspoort 
verstrekt aan de vijfenvijftigjarige 
Gerard van Besouw, "groot 5 voet 
6 duijm, blauwe oogen en dragende 
een bruine paruik", voor het on
dernemen van een reis naar Frank-
rijk.^") 
Meer weten we over zijn zoon A d 
riaan van Besouw, gedoopt te 
Goirle 16.7.1797 en aldaar onge
huwd, ab intestato, als particulier 
overleden 26.9.1831. 
Van hem is het bekende kasboek 
bewaard gebleven, waaruit blijkt 
dat hij de grondstoffen voor de bal-
lenfabrikage voornamelijk kocht in 
de omgeving, Goirle, Hilvaren
beek, Diessen, Oisterwijk, Val-
kenswaard en Gilze. Leveranciers 
uit Tilburg waren M . Castelijns, 
Van Son, A . Mutsaerts op het 
Leijnsheijken, L . Lombarts op het 
Goirken en A . Smulders aan de 
Reijt, die haar had opgeslagen "op 
de zolder van de Hasselse capel". 
Volgens dit kasboek, dat loopt van 
1816 tot 1830, verkoopt hij in die 
periode 22.856 ballen. In 1816 vin
den we een grote order van een ze
kere heer Kistemakers, die 2000 
bonte, 100 witte en 1000 gemene 
ballen bestelt. De andere leveran
ties vermeld in dit kasboek belopen 
steeds maar enkele tientallen of 
honderdtallen; de afnemers komen 
uit Noord-Brabant en de Belgische 
plaatsen Turnhout, Arendonk en 
Retie. Van contacten met Noord-
Nederland blijkt niets uit dit boek. 
De enige bestelling uit Tilburg is 
die van de weduwe Van Spaan
donk, die in 1824 100 bonte en 100 
grote Friese ballen bestelt. 
Als voerlieden van de aanvoer van 
grondstoffen en het vervoer van 
ballen, voornamelijk naar Breda en 
's-Hertogenbosch, worden C. Lom
barts en Jan Oerlemans ge
noemd.4") 

Overigens heeft Adriaan van Be
souw ook inkomsten genoten uit 
andere activiteiten. Hi j noemt zich 
looier van beroep als hij in 1819 
wordt benoemd tot voogd over de 
kinderen van zijn buurman Peter 
Storimans, hij blijkt ook te verdie
nen aan de handel in haar, dat ook 
gebruikt werd bij de hoedenfabri-
kage en de verkoop van lijmvlees. 
Verder verhuurt hij een woning 
aan Peter de Kroon, verpacht hij 
turf aan de "gemeenen" dijk en 
treedt hij op als geldschieter. Mo
gelijk is hij ook winkelier, gezien 
de aankoop van "winkeltoogban-
ken" in 1818."") 
Zi jn nalatenschap wordt na zijn 
overlijden, samen met de nalaten
schap van zijn vader gewaardeerd 
op ƒ 3585,-. De waarde van het 
meubilair, samen met de voorraad 
leer en de gemaakte kaatsballen is 
ƒ 215,-. Deze goederen komen, sa
men het ouderlijk huis aan de Kets
heuvel bij de kerk, in handen van 
zijn broer Jan van Besouw, die als 
koopman/winkelier ook de handel 
in kaatsballen zal overnemen."*") 
Jan van Besouw blijkt haar voor de 
vulling van de ballen o.a. betrok
ken te hebben van de Goirlese leer
looier/schoenmaker Jan Baptist 
van der Foelaert. In 1843 levert hij 
aan Van der Foelaert drie bundels 
garen nr. 40 ter waarde van 
ƒ 13,75. Dit bedrag wordt voldaan 
door de leverantie van koeiehaar. 
Van der Foelaert vordert in 1848 
een bedrag van Jan van Besouw 
voor geleverd haar en gerepareerde 
schoenen.'*^) Bij zijn overlijden, in 
1861, wordt de nalatenschap ge
schat op een waarde van ƒ 13.800,-. 
Zi jn weduwe, de Woenselse voer
mansdochter Maria Petronella de 
Groot, zal daarna nog een tiental 
jaren kaatsballen blijven verkopen, 
daarbij gesteund door haar zoon 
Gerard van Besouw.'*"') 

Als tweede handelaar in kaatsbal
len vinden we Laurens van Dun, 
geboren te Goirle in 1742, zoon van 
Willem van Dun en Catharina Be
ris en gehuwd in 1777 met Ida van 
Besouw, dochter van Jan van Be
souw en Adriana Maria Wiemers. 
Naast handelaar in kaatsballen is 
Laurens school-, kerk- en brand
meester, "debitant a tabac" en win
kelier. Bij het mutueel testament 
dat Laurens en Ida in 1810 maken. 
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verklaren zij gegoed te zijn bene
den de 1000 gulden. Laurens van 
Dun overleed te Goirle in 1821. 
Zi jn weduwe, die waarschijnlijk de 
handel in kaatsballen heeft voort
gezet, overleed aldaar in 1831.'*^) 
Zi j werd opgevolgd door haar 
kleinzoon Laurens Naaijkens, ge
boren te Goirle in 1811 als zoon 
van de Hilvarenbeekse bakker 
Hendrik Josef Naaijkens en Johan
na van Dun. Laurens overleed te 
Goirle ongehuwd en zonder beroep 
2.11.1872. 
Van zijn aktiviteiten als ballenhan
delaar is zo goed als niets bekend. 
Zi jn beroep wordt alleen genoemd 
bij het overlijden van Adriaan van 
Osch. Een van de aangevers van dit 
sterfgeval is Laurens Naaijkens, 52 
jaar oud, van beroep kaatsballenfa-
brikant.^'^) 

Het ballenfrutten in de 19e eeuw 

Het feit dat de ballenmakerij in 
1819 een kwijnend bedrijf werd ge
noemd en de bewering van alle 
schrijvers over dit onderwerp, dat 
de produktie in de 19e eeuw niets 
meer voorstelde, riep bij mij de de 
vraag op waarom er dan toch tot 
ongeveer 1870 twee handelaren 
hun bedrijf bleven voortzetten. En 
waarom komt er rond 1870 plotse-
hng een einde aan deze nijverheid? 
Was de ballenmakerij wel een ne-
venbedrijf van alle Goirlese linnen
wevers? Op dit laatste kom ik later 
terug. 

Uit het onderzoek blijkt dat de 
kaatsballenmakerij in de 19e eeuw 
inderdaad nog maar een kleinscha
lige bedrijvigheid is, met maar wei

nig werknemers, lage daglonen en 
geheel overvleugeld door de Un-
nennijverheid. 
Kwijnend is het bedrijf in de jaren 
1850-1860 zeker niet. Uit deze ja
ren bestaan wel bewijzen dat gele
verd werd aan Friesland, met name 
aan Van de Veer te Harlingen, en 
mogelijk heeft de opbloei te maken 
met het feit dat de kaatssport in 
Friesland een geweldige bloei kent 
na de oprichting in 1853 van de 
"Directie van de jaarlijksche 
groote kaatspartij te Franeker", 
voorloper van de kaatsbond."*^) 
Juist in dat jaar wordt in het ge
meenteverslag van Goirle ver
klaard, dat de kaatsballenmakerij 
in deze plaats de enige is in Neder
land en zich nog steeds hand
haaft.*»*) 
In 1855 staat in het voornoemde 
verslag dat de linnenfabriek - er 
staan dan te Goirle 220 weefgetou
wen - een groot gedeelte van het 
jaar in kwijnende toestand heeft 
verkeerd, "doch dat van pellen en 
kaatsballen heeft geregeld deszelfs 
werkzaamheden voortgezet"."*'') 
Een jaar later verzoekt de burge
meester van Goirle aan de minister 
van financiën het traktement van 
de bestelhuishouder te verhogen en 
het bestelhuis te verheffen tot hulp
postkantoor. Door het vervroegen 
van de vertrektijden van de diligen
ce van Tilburg naar Turnhout, bl i j 
ven de brieven voor Goirle bijna 
een etmaal in Tilburg liggen, als de 
bestelhuishouder niet zelf iedere 
dag te voet in Tilburg de post gaat 
halen. Dit is echter niet vol te hou
den door de toenemende handel in 
linnen en kaatsballen."^") 
Ook het gemeenteverslag van 1858 
verklaart dat de twee kaatsballen-
makerijen onafgebroken werkzaam 
zijn geweest.-""') 

De weduwe van Jan van Besouw 
schrijft in 1869 aan Van de Veer in 
Harlingen, dat ballen van de ge
wenste kwaliteit niet direct gele
verd kunnen worden. Zi j kan wel 
de gewone soorten leveren, want 
die zijn in voorraad. Waarschijnlijk 
heeft deze brief de stelling opge
roepen, dat er geen ballen meer ge
maakt werden en dat alleen nog uit 
voorraad geleverd werd.''2) 
Er werden dus nog wel ballen ge
maakt in dat jaar, maar lang heeft 
het niet meer geduurd. In 1870 

Hendrik Eijscniuuis met zijn meede vrotiiv en de kinderen uit zijn tweede hnwelijk, 
Hendrik, geboren te Goirle 10.12.1841, was een zoon van hallenmaker Francis Eijsermans en 
Adriana van der Zande, halfzuster van overgrootvader Van der Zande. Hendrik was linnen
wever en gaf les aan kinderen in de Mechelse kathecismus. Hij kreeg hiervoor per communi
cant 5 stuivers of goederen in natura. Er wordt van hem gezegd, dat hij de laatste ballenmaker 
van Goirle was, maar in 1893 is in zijn inventaris niets meer te vinden, wat wijst op de 
ballenmakerij. In zijn woning aan de Bergstraat staan dan 1 breed en 2 smalle weefgetouwen 
en 2 spoelgetouwen. 
Dit woonhuis met grond was door Hendrik in 1874 gekocht van Johanna Hesselmans weduwe 
van Elias de Jong. De grond verkocht Hendrik later aan Hendrik van Puyenbroek, voor de 
uitbreiding van diens fabriek. 
Hendrik Eijsermans huwde te Goirle 27.4.1868 Helena Maria van lersel en hertrouwde te 
Goirle 26.11.1894 Anna Maria de Rooij, weduwe van Peter Cornelis van Dun. Uil dit tweede 
huwelijk werden zes kinderen geboren. 
Op de foto van links naar rechts zittend; Gerarda Eijsermans geb. Goirle 22.11.1898, woont te 
Hilvarenbeek en huwt J. Bressers, Hendrik Eijsermans, zijn tweede vrouw Anna Maria de 
Rooij en Huberta Catharina Eijsermans, geb. Goirle 20.8.1900 huwt Hendrikus van Beurden 
uit Poppel. 
Staande van links naar rechts; Petrus Johannes Eijsermans, geb. Goirle 6.2.1904, huwt Pauli-
na van de Zilver te Tilburg, Helena Camelia Eijsermans geb. Goirle 24.12.1901 woont te 
Hilvarenbeek en huwt A.A. Kluijtmans, Hendricus Adrianus Eijsermans, geb. Goirle 
16.10.1895 huwt J.M.M. Klaassen en Catharina Maria Josephina Eijsermans geb. Goirle 
17.3.1897. huwt P.H.G. van Puyenbroek. 
De foto zal gemaakt zijn kort voor het overlijden van het echtpaar Eijsermans-De Rooij. 
Beiden overleden in 1926 (foto coll. schrijver). 
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wordt in het gemeenteverslag nog 
een kaatsballenfabriek genoemd, 
in 1872 blijkt ook deze te zijn geli
quideerd."'^) 
Het vrij plotseling verdwijnen van 
deze oeroude Goirlese nijverheid 
heeft verschillende oorzaken. Ui t 
de correspondentie van G. van Be
souw blijkt dat er moeilijkheden 
zijn ontstaan met Van de Veer uit 
Harlingen; door de toenemende 
populariteit van de kaatssport in 
Friesland gaan aldaar wonende 
schoenmakers kaatsballen maken 
volgens het Goirlese procédé, en te 
Goirle werden de lonen van de l in
nenwervers in deze jaren steeds ho
ger, maar die van de ballenmakers 
lager. In 1859 is het maximumdag
loon dat in de ballennijverheid ver
diend kan worden nog 75 cent. In 
1861 maar 50 cent. De maximum
daglonen welke in 1859 in de l in
nennijverheid vediend konden 
worden lagen tussen de ƒ 1 , - en 
ƒ 1,20. 
Ook de leeftijd van ballenhande-
laars en -makers heeft waarschijn
lijk een rol meegespeeld. De wedu
we van Jan van Besouw was in 1870 
al 74 jaar oud. Haar zoon Gerard 
wijdt in deze periode al zijn krach
ten aan de expansie van zijn be
drijf; in 1875 begon hij met zijn 
zwager P.W. van de Lisdonk een 
machinale weverij. Haar concur
rent, Laurens Naaijkens, overleed 
te Goirle in 1872. De laatste "fuU-

Mijn overgrootvader Willem van der Zande, 
kleinzoon van balmaker Jan van der Zande. 
Zowel hij als zijn moeder, Maria Smulders 
uit Tilburg, werden bedeeld door het armbe
stuur. Bij de benoeming van zijn voogden in 
1858 was zijn halfbroer balmaker Francis 
Eijsermans aanwezig (foto coll. schrijver) 
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time" ballenmaker, Francis Eijser
mans, overleed aldaar in 1871.'''') 

De opkomst van de gummiballen, 
omstreeks 1860, richtte de kaats-
ballenproduktie in Goirle niet te 
gronde. De ballen die voor het 
kolfspel gebruikt werden, kregen 
wel een elastieken kern, maar de 
kaatsballen worden nog steeds op 
de oude wijze gemaakt. Nog in 
1972 schrijft J.J. Kalma: "Het dode 
machinale produkt zal het, ook al 
doordat de behoefte aan ballen be
trekkelijk klein is, nooit winnen 
van het handgemaakte produkt." 
In het begin van de 20e eeuw werd 
door de kaatsbond wel contact op
genomen met de Vredestein-rij-
wielbandenfabriek om te komen 
tot machinale produktie, maar alle 
experimenten liepen op niets uit.-^^) 

De fabrikage 

Alvorens iets te vertellen over de 
kaatsballenmakers eerst in grote 
lijnen het produktieproces, waarbij 
vooral de vulling belangrijk was. 
Bij voorkeur werd hiervoor kalver-
of hokkelingshaar gebruikt. Di t 
haar zette bij vochtigheid uit, ter
wij l het leer inkromp, zodat de bal 
door de grote spanning veerkrach
tig werd. Bij het spelen werd zono
dig zelfs een mondvol bier over de 
bal gespuwd. Voor de vulling ge
schikt was voor gebruik, moest ze 
eerst worden gezuiverd, gewassen 
en gedroogd. Zo bhjkt uit het kas
boek van Adriaan van Besouw, dat 
het haar geleverd door Mutsaars 
aan de Hasselt "voor 4 deel zant is 
geweest". Het gedroogde haar 
werd vervolgens in een trogvormi-
ge bak gelegd die alleen aan de lan
ge zijkanten een opstaande rand 
had. In de lengte liepen over de 
bak een twaalftal koorden, een 
pink dik, aan het ene einde op ge-
Hjke afstanden van plm. 5 cm vast
gehecht en aan het andere einde sa
mengebundeld en bevestigd aan 
een handgreep. Door het voortdu
rend krachtig neerslaan van de 
koorden werden de klitten in de ha
ren losgewerkt. Dit haarslaan en 
haarsnijden kende men ook bij de 
hoedenfabrikage en was zo'n zwaar 
werk dat het door volwassen man
nen gebeurde.^^) 
Het omhulsel bestond uit zes, met 
pekdraad, voornamelijk door de 
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Bidprentje van balmaker Francis Eijsermans 
(coll. schrijver) 

vrouwen aan elkaar genaaide, seg
menten van zacht schapeleer. Een 
segment bleef gedeeltelijk open en 
dan volgde het belangrijkste werk, 
het vullen van de ballen met het 
voorbewerkte haar. Aan een van 
de zijkanten van een bank waren 
hiertoe drie gaten geboord, waarin 
metalen vormpjes pasten die on
derling in afmeting verschilden. De 
halfgevulde ballen kwamen in zo'n 
vormpje te liggen en werden dan 
door de ballenmaker verder opge
vuld. Zo 'n "balbak" met hamer en 
priem, wordt genoemd in de nala
tenschap van ballenmaker Dirck 
van der Flaas, halfbroer van hande
laar Willem van Dun. De waarde 
was 10 stuivers.-''^) 
De bal mocht niet te hard en even
min te vast gestopt worden, er 
moest rekening gehouden worden 
met het feit dat de ballen door het 
liggen zachter werden en bij de be
oefening van de kaatssport van 
vorm veranderden. De fabrikage 
van één bal kostte ongeveer een 
uur. Daarna volgde voor sommige 
soorten nog een rood of blauw verf-
bad.-''**) 

Om het "ballenfrutten" goed te le
ren was een proeftijd nodig als 
knecht bij een meester ballenma
ker. Dit is dan ook de eeuwen door 
gebeurd, al vinden we ook hierover 
weinig bewijzen. Eerder zijn al 
twee akten genoemd waarin Tilbur-
gers verklaren als leerling bij een 
baas in de kost te zijn geweest. In 



de overeenkomst met de Delftse 
handelaren staat dat niemand baas 
kan worden, voordat hij binnen 
Goirle twee jaar het ballenmakers-
ambacht heeft uitgeoefend "omme 
't voorschreve ambacht beter te 
doen floreren".'^'') 
Jan de Wits wordt genoemd in 1656 
en Cornelis van Ravels in 1672 als 
ballenmakersknecht bij mr. ballen
maker Gerit Goossens;^") aan bal
lenmaker Adriaan van de Sande 
wordt in 1753 vijf gulden betaald 
"voor 't naijen leren van 't onmon-
digh kint van wijlen Jan Laurijs 
Schapen". 
Hoofdverdachte van de pesterijen 
van de Goirlese, mank lopende 
schoolmeester Quiri jn Roovers, in 
1768, is Jan van Dun, leerling bij de 
ballenmakers Peter en Anthony 
Alewijns.^'^) 

Ballenmakers en schoenmakers 

In slappe tijden hielden de Goirlese 
linnenwevers zich bezig met het 
maken van ballen, een veel gehoor
de stelling. De plaatselijke bevol
king kon van de landbouw alleen 
niet bestaan en bijverdienste was 
bittere noodzaak. Van oudsher 
werden deze additionele inkomsten 
gevonden in het weven van grof lin
nen en het frutten van ballen, be
weert L . ten H o m van Nispen in 

haar proefschrift, handelend over 
Jan B . M . van Besouw.*''') 
Ik ben het niet helemaal eens met 
deze stellingen. Te Goirle was de 
landbouw een additionele bijver
dienste voor de linnenwevers en in 
het begin van de 19e eeuw zelfs nog 
voor de fabrikanten, niet omge
keerd, en voornamelijk gericht op 
produktie voor eigen gebruik.*'"*) 

A l vroeg bestond een groot deel 
van de Goirlese beroepsbevolking 
niet uit landbouwers. Volgens het 
"quohier tot den opheff van een ca-
pitale schattinge" uit 1665 blijken 
in het dorp vijf "capitalisten" te 
wonen en 217 personen en families 
gegoed onder de 2000 gulden. 
Slechts 85 mensen van deze groep 
blijken zich "als teuUuijden te ne
geren met lantbouwerije, soo op 
henne eijgene als gehuerde goede
ren". Verder vinden we o.a. 19 we
vers, 1 sajetspinner, 21 spinsters, 
26 ballenmakers, 4 ballennaaisters, 
9 schoenmakers, 4 kleermakers en 
6 kramers en voerlieden.''"') 

In het begin van de 18e eeuw bli j
ken juist de boeren in Goirle te be
horen tot de groep die geen additi
onele bijverdienste nodig heeft, zij 
behoren tot de groep die wel geheel 
of gedeeltelijk belasting kan beta
len; slechts zelden vinden we in hun 

inventaris een weefgetouw en ook 
bedeling door het armbestuur komt 
in deze groep zelden voor. Daar
mee is natuurlijk niet gezegd dat 
voor de boeren de toestanden roos
kleurig waren. Juist zij werden in 
de loop van de 18e eeuw gecon
fronteerd met de zwaar drukkende 
belastingen, de veel voorkomende 
runderpest en de misoogsten. Te 
Goirle heeft dit tot gevolg dat de 
groep autochtone landbouwers 
steeds kleiner wordt. In 1803 wordt 
verklaard dat de gemeente onder
hevig is aan "zigtbaar verval en ver
mindering", omdat wevers en "der
gelijke" de plaats hebben ingeno
men van de gegoede ingezetenen 
die landbouwer waren, "veele ac-
kers en groes zijn tot bosch ge
maakt".*'*') 

Van de Goirlese beroepsbevolking 
is in 1798 30% werkzaam in de tex
tielnijverheid, 88 mannen worden 
vermeld als wever, spinner of we
versknecht.*'') 
Dat al de mensen uit deze groep 
zich als bijverdienste bezighielden 
met het maken van ballen is onzin. 
Ook hier is het omgekeerd: de bal
lenmakers hielden zich in slappe 
tijden bezig met het weven van lin
nen, maar waren ook werkzaam in 
andere beroepen. 
Een aan het ballen maken nauw 

(icicedschap gcbniiki hij de fabrikage van kaatsballen en een niel afgewerkte kaatsbal (foto coll. schrijver) 
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verwant beroep was namelijk de 
schoenmakerij.In Friesland zijn het 
juist de schoenmakers, die zich vol
gens J.J. Kalma door het verdwij
nen van de Goirlese ballennijver
heid voor de taak gesteld zagen om 
wedstrijdballen te leveren. Zo 
werd schoenmaker Jabik Sjoks uit 
Bozum rond 187Ü ballenfabrikant; 
rond 1880 waren in Friesland voor
al de zogenaamde Witmarsumer 
ballen zeer in trek. Zi j werden ver
vaardigd door schoenmaker Wop-
ke Meter.*''*) 
Ook te Goirle is het opvallend dat 
leerlooiers en schoenmakers bijna 
allen geparenteerd zijn aan ballen-
handelaars. In 1798 worden ge
noemd de schoenmakers Jan Bap
tist van der Flaas en zijn zonen Ma-
thias, Arnoldus en Jan Francis. Jan 
Baptist was een stiefzoon van Ma
ria van der Linden, de moeder van 
Willem van Dun. De moeder van 
looier/schoenmaker Jan Baptist 
van der Foelaert was Johanna van 
der Flaas. Schoenmaker van be
roep zijn ook Michiel en Antoni 
van Dun, zonen van voornoemde 
Willem van Dun. Antoni wordt 
zelfs balmaker genoemd in 1814, 
bij de aangifte van het overlijden 
van zijn buurvrouw Henrica van 
Ravels. 
Ballenhandelaar Adriaan van Be
souw wordt een keer looier ge
noemd. De in 1818 te Goirle gebo
ren Jan van Besouw, zoon van bal
lenhandelaar Jan Baptist van Be
souw en Maria Petronella de 
Groot, was leerlooier te Oister-
wijk."' ') 

De laatste ballenmakers 

Anders dan voor de ballenhandela-

aantal 

jaar ballenmakerijen 

1855 2 
1856 2 
1857 2 
1858 2 
1859 2 
1860 2 
1861 2 
1862 2 
1863 2 
1864 2 
1865 2 
1866 2 
1870 1 

ren in de 18e en 19e eeuw, was de 
positie van de ballenmakers. In 
1744 behoren de dan bekende bal
lenmakers bijna allen tot de groep 
van 68 "huijshoudens off mena-
giën" die, ofschoon zij niet van de 
arme leven, toch niet in staat zijn 
om hun belasting te betalen. Enke
le ballenmakers behoren zelfs tot 
de bedeelden door de H . Geest 
armen.™) 
Een akte uit dat jaar zegt dan ook 
dat "het getal der ingesetenen dat 
in de caatsballen is werckende, 
daar meede maar met veel moeij-
ten den soberen cost voor haar en
de hare familie winnen" en dat bij 
hen niets te bekomen is "alsoo 
haare meuble ordinair soo al maer 
een gulden acht a tien waardig sijn 
en bij 't meeste geval van dien niets 
te vinden is als bedroefde ar
moede". ' ') 
Hierna zien we een korte opleving 
in de produktie, maar in 1776 is 
hun aantal teruggelopen tot niet 
meer dan tien personen. 
Acht "ellendige" ballenmakers bl i j 
ken nog werkzaam in 1798, twintig 
jaar later zijn er in Goirle nog twee 
balmakerijen met vier werkne
mers.''-) 
J.J. Kalma schrijft dat een ballen
maker in Friesland een jaarproduk-
tie heeft van zo'n 2000 ballen. Ge
zien de omzet van handelaar A d r i 
aan van Besouw, kan deze nijver
heid dus maar aan enkele mensen 
werk hebben verschaft in de 19e 
eeuw.") 
Uit onderstaande lijst blijkt dat het 
aantal werknemers gehele 19e 
eeuw klein is gebleven, zodat de 
stelling dat alle linnenwevers als 
ballenmaker bijverdienden zeker 
niet opgaat.'"*) 

aantal werknemers 

mannen vrouwen 

4 2 
4 2 
4 2 
4 2 
4 2 
4 2 
4 2 
4 2 
2 1 
3 2 
2 1 
2 1 

Na 1866 wordt geen aantal werkne
mers meer genoemd en vanaf 1872 
geen ballenmakerij. De daglonen 
liggen in 1857 tussen de 20 en 75 
cent, het minimumdagloon in 1859 
is 25 cent, een maximumdagloon 
van 50 cent wordt genoemd in 
1861. Het weekloon is in 1866 mini
maal ƒ 2,50 en maximaal ƒ 4,- . De
ze lonen liggen beduidend lager 
dan in de Goirlese linnennijverheid 
van die t i jd . 

Zoals bij de handelaars en de 
schoenmakers, zien we ook dat de 
meeste ballenmakers aan elkaar ge
parenteerd waren. 
De lijst van 1798 noemt als ballen
makers de 25-jarige Peter van de 
Laak, de 74-jarige Adriaan van En
schot en de 20-jarige Norbert Roes-
tenborg. De laatste is bij zijn huwe
lijk in 1803 met Theresia Smulders 
uit Tilburg, arbeider van beroep. 
Hi j overleed te Goirle als ballen
maker 24.10.1848. Op dezelfde lijst 
vinden we ook Peter Alewijns, te 
Goirle als ballenmaker overleden 
2.12.1811. Aldaar overleed 
8.5.1815, op 31-jarige leeftijd A n -
tonij Alewijns, ballenmaker zoals 
zijn vader en grootvader. De ande
re ballenmakers in de 19e eeuw 
stammen af van de in 1699 genoem
de mr. ballenmaker Jan Dircken, 
alias Van de Sande, of zijn verwant 
aan diens afstammelingen. 
Ballenmaker Jacobus Vromans 
overleed te Goirle 4.1.1822. Hi j 
werd geboren te Utrecht als zoon 
van Cornelis Jacobus Vromans. 
Zi jn grootmoeder van vaderszijde 
was Pieternel Jacob Jan Dirck van 
de Sande.'-') 
De in 1798 genoemde ballenmakers 
Peter en Jan van de Sande waren 
broers, zonen van ballenmaker A d 
riaan van de Sande, die een klein
zoon was van mr. ballenmaker Jan 
Dircken en wiens tweede vrouw 
stamde uit het ballenmakersge-
slacht Van Oudenhagen.''*') 
Peter van de Sande overleed te 
Goirle 10.12.1805, waarna zijn we
duwe met haar kinderen verhuisde 
naar Tilburg. Z i jn broer Jan over
leed te Goirle als ballenmaker 
12.5.1822. Aldaar was hij in 1780 
gehuwd met Helena van Diessen, 
zuster van ballenmaker Jan van 
Diessen. 
Deze Jan van Diessen, 9.6.1817 te 
Goirle als arbeider overleden, was 
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de vader van ballenmaker Peter 
van Diessen, die 4.3.1812 te Goirle 
overleed. Zi jn beroep was "pa
nier". 
H .W. Janson noemt hem als de bal
lenhandelaar die zijn zaak te koop 
aanbood aan Hendrik Eijsermans. 
Di t is onmogelijk. Peter van Dies
sen was geen handelaar en boven
dien werd Eijsermans pas geboren 
in 1841, bijna dertig jaar na het 
overlijden van Van Diessen.'') 

Uit het huwelijk van Jan van de 
Sande en Helena van Diessen werd 
in 1781 een dochter Adriana gebo
ren, die in 1808 huwde met Willem 
de Volder. Deze Willem wiens va
der afkomstig was uit Turnhout, 
had in 1812 te Goirle een "tissage-
randerie". Bij het huwelijk van zijn 
zoon Peter in 1832 was hij wever, 
maar bij zijn overlijden te Goirle 
3.1.1841 ballenmaker. Twee zonen 
van Willem de Volder hebben ook 
het laatste ambacht uitgeoefend na
melijk Jan, als ballenmaker overle
den te Goirle 9.9.1835 en Peter, 
wever van beroep toen hij 9.3.1873 
te Goirle overleed, maar ballenma
ker toen hij in 1857 aangifte deed 
van het overlijden van een kind van 
Cornelis Snels.'**) 

De vierde ballenmaker uit het ge
slacht De Volder was Cornelis de 
Volder, broer van voornoemde 
Willem. Hi j werd te Goirle gebo
ren in 1790 en is aldaar als linnen
wever gestorven 30.7.1851. Hi j 
werd ballenmaker van beroep ge
noemd, toen hij in 1822 optrad als 
getuige van het huwelijk van Maria 
Smulders uit Tilburg met Cornelis 

van der Zande, linnenwever en 
waarschijnlijk ook ballenmaker, 
zoon van ballenmaker Jan van de 
Sande en Helena van Diessen.'*^) 
Dan zijn er nog de leden van het, 
ook uit Turnhout afkomstige, ge
slacht Eijsermans. De belangrijkste 
ballenmaker uit dit geslacht was 
Francis Eijsermans, geboren te 
Goirle in 1802 als zoon van kleer
maker Jan Baptist Eijsermans en 
Jacoba Spapens. Van zijn uiterlijk 
weten we dat hij klein was, gebrek
kig was aan zijn linkerbeen en litte
kens had op zijn linkerhand.**") 
Als ballenmaker huwde hij te Goir
le in 1827 Cornelia Sebregts. Zi jn 
beroep was ook ballenmaker, toen 
hij in 1839 hertrouwde met Adria
na van der Zande, dochter van 
voornoemde Cornelis van der Zan
de bij diens eerste vrouw Gertrudis 
Versteden en dus ook een klein
dochter van ballenmaker Jan van 
de Sande. Francis Eijsermans over
leed te Goirle als ballenmaker 
3.7.1871. Enkele maanden eerder 
echter werd hij als erfgenaam van 
Anna Maria Versteden, linnenwe
ver van beroep genoemd.**') 

Een tante van Francis was de onge
huwde Elisabeth Eijsermans, die te 
Goirle bij de kerk woonde, samen 
met haar zuster, de kwezel Corne
lia Eijsermans. In 1820 werd Elisa
beth "balnaaijster" genoemd, vol
gens haar testament, gemaakt in 
1821, was zij "voorheen balnaaij-
ster".**2) 
De laatste ballenmaker te Goirle 
zou Hendrik Eijsermans geweest 
zijn, zoon van Francis en Adriana 
van der Zande, geboren in 1841. 

Zi jn activiteiten als ballenmaker 
moet hij dan ontplooid hebben 
voor zijn huwelijk, in ieder geval is 
er zeker een einde aan gekomen in 
de jaren 1870/1871. 
Hendrik huwde te Goirle in 1868 
als linnenwever met Helena Maria 
van lersel. In de inventaris die 
werd opgemaakt in 1894, bij zijn 
tweede huwelijk met Anna Maria 
de Rooij , is niets meer te vinden 
dat herinnert aan de ballenmakerij. 
Wel genoemd worden twee spoel
getouwen, een breed getouw en 
twee smalle weefgetouwen.**-^) 

Tenslotte blijkt uit de rekeningen 
van het armbestuur, dat ook in de 
19e eeuw de werknemers in dit laag 
betaalde beroep herhaaldelijk on
dersteund moesten worden. De ou
ders en weduwe van ballenmaker 
Jan de Volder waren zo arm, dat zij 
de reparatiekosten van de militaire 
kleding die Jan als fuselier tijdens 
de Belgische opstand had gedra
gen, niet konden betalen. Dokter 
Raupp uit Bergeijk ontving van het 
armbestuur 12 gulden voor het ver
strekken van medicijnen aan Fran
cis Eijsermans, en de weduwen van 
Jan de Volder en Cornelis van der 
Zande werden bedeeld door dit be
stuur, dat later ook de kosten zou 
dragen voor het uitbesteden van de 
weeskinderen van voornoemde 
Van der Zande.**'') 
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Een weverswoning uitgesproken 
Tilburgse textielteî ens (VI) 
door Ton Wagemakers 

Dit IS de laatste mondelinge getuigenis over een weverswoning. Mi jn 
vriend Jaonneke Janssens is vermoedelijk de enige Tilburger die nog kan 
zeggen dat hij thuiswever is geweest. Van zijn herinneringen heb ik ge
bruik gemaakt om tot een reconstructie van de weverswoning van zijn 
ouders te komen. Net als het vorige artikel in deze serie kan dit gezien 
worden als een bijdrage in het onderzoek naar weverswoningen zoals 
opgestart door de Stichting tot Behoud van Monumenten van Bedrijf en 
Techniek in het Zuiden van Nederland. 

Op 4 jul i 1889 wordt Jaonneke 
Janssens in de Hasselt, een echte 
weversbuurt, geboren. Hi j herin
nert zich vaag "een oud huiske met 
half riet en half pannen". Na hem 
volgt elk jaar een kind. Als zijn 
moeder hoogzwanger is, komt een 
jonge vrouw uit de buurt op hun 
getouw weven. Na de bevalling 
neemt moeder het weer over. Later 
vertelt ze aan Jaonneke, dat hij 
eens tijdens het spelen kettingdra
den heeft kapotgetrokken. Het eer
ste contact! Rond zijn vijfde jaar 
verhuizen ze een 150 meter verder 
naar een iets betere woning (inmid
dels afgebroken voor de Graaf Ar -
noldstraat). Het weefgetouw gaat 
mee. Op zijn elfde jaar moet hij na 
schoohijd gaan weven. Zi jn vader, 
overdag wever op de fabriek van 
Janssens de Horion, gaat 
's avonds achter het weefgetouw. 
Moeder, oudste zoon en vader ha
len met hard werken en als alles 
meezit een produktie van twee 
stukken per week. Op de dag van 
zijn twaalfde jaar gaat vader mee 
naar het hoofd van de school om te 
bedanken. Jaonneke moet de hele 
dag gaan weven om moeder, met 
een huishouden van inmiddels acht 
kinderen, te ontlasten. Ongeveer 
twee jaar, 1901-1903, zal hij als 
thuiswevertje werken voor J.L. 
Donders en Zonen. 
Jaonneke Janssens (JJ) heeft zich 
tegenover mij (TW) uitgesproken 
over de woning waarin hij toen 
werkte en over de naaste huizen 
van de familie. 

Huizen van de familie 

JJ Als je van de Hasseltse kapel 
naar de Veldhoven liep, kreeg je 

rechts het huiske waar ik geboren 
ben. Aan de linkerkrant kreeg je 
eerst drie huizen. Ze waren alle 
drie van mijn grootouders in naam. 
Later heb ik wel gehoord, toen 
mijn grootmoeder gestorven is, dat 
er niks te delen viel, omdat Berg-
mans-Botermans er gelijk over
heen zat met de hypotheek. Het 
waren drie huizen. D ' r zoon was 
Jan Staps en die heeft daar een win
kel gemaakt en een café en een 
weefhuis. En daar stonden enkel 
getouwen in. Dat wil zeggen ik ge
loof dat er drie getouwen in ston
den. Het waren allemaal vrouwen 
die erop weefden, meisjes dan. 
Want de jongens - hij had ook zo
nen onze Janoom - die zijn alle
maal in de textiel gegaan. 
Daarna kreeg je 'n tuin en dan 
kreeg je de twee huizen waar ik ben 
komen wonen. Mi jn grootmoeder 
woonde erin met een oom van me. 
De vrouw was er gestorven en hij is 
daar met zijn drie kinderen in ko
men wonen. In dat huis ernaast 
stond het getouw waar ik voor 't 
eerst geweven heb. 

Jaonneke groeide niet op in één ge
zin en één woning, maar in een 
(groot-)familie met een aantal "be-
drijfs-woningen". Ze lopen bij el
kaar binnen, van t i jd tot t i jd wonen 
familieleden in en men helpt elkaar 
bij het telen van groentes. Ook het 
werk rondom het weven wordt ge
zamenlijk gedaan. Zo herinnerde 
Jaonneke zich dat hij de stukken 
wegbracht voor zijn tante, die een 
tijd bij zijn grootmoeder in
woonde. 
Tenslotte l i jkt uit deze eerste ver
telling dat het thuisweven rond 
1900 vooral een activiteit van (jon
ge) vrouwen is geworden. In het al
gemeen is dit slechts ten dele waar. 
Naast jonge vrouwen zijn er in die 
tijd ook nog oude mannen en jon
gens tot 13 a 14 jaar die thuis we
ven. Een van die jongens was Jaon
neke. Hoe zag zijn woon- en werk
plek eruit? 

Een kleine weverswoning 

T W Zullen we eens proberen het 
interieur van de woning waar u ge
weven hebt te tekenen? 
JJ Ja. Je schrijft maar op gelijk ik 
het zeg, en dan klopt het. 
T W Laten we eens naar binnen 
gaan. Als je voor binnenkwam, 
dan . . . 
JJ Je had de voorkamer. 
T W Er was geen gang? 
JJ Nee. Helemaal niet. 
T W Goed. De voorkamer was 
over de hele breedte van het huis. 
JJ Ja. Er stond een bedstee in en je 
had er een kelder. 
TW Waar stond die bedstede in de 
voorkamer? 
JJ Aan de linkerkant. Je kreeg 
eerst de deur, dan het raam en dan 
de bedstee. 
T W De bedstede was over de hele 
lengte van de voorkamer? 
JJ De bedstede is niet zo breed ge
weest. We hadden er ook nog zo'n 
groot ouderwets kabinet staan. Het 
was 'n mooi. Het heeft voor een 
stuk, denk ik, nog achter de bed
stee gestaan. 
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Plattegrond van de weverswoning van Jaonneke Janssens, Hasseltstraat 231, Tilburg (ca. 
1900). Reconstructie Ton Wagemakers (tekening John Goeijers, gemeente-archief 1985) 

TW In de bedstee sliep je met een 
of twee . . . 
JJ Oh. Het is wel geweest dat we 
er met z'n drieën in sliepen. 
TW Stonden er nog meer dingen in 
de voorkamer dan de bedstee en de 
kast? 
JJ De kelder. Het was niet een kel
der waar je met een trap in moest. 
Er was een luik. De aardappelen 
werden erin gedaan, die in de zo
mer geteeld waren. Het was alleen 
een kelder om de aardappelen 
kwijt te kunnen worden; dat ze niet 
bevroren in de winter. 
TW Waar was het luik van de 
kelder? 
JJ Het stond achter het ledikant. 
TW Stond er nog meer in de voor
kamer? 
JJ In de voorkamer heeft voor de 
kast een tafel gestaan. Dan liep je 
de achterkamer in. Ben je zover? 
TW Ja. 

Het weefgetouw 

JJ Je had hier rechts als je de ach

terkamer in kwam ook een ledi
kant. 
T W Een klein ledikantje. 
JJ Nee. Een een-persoons. Er
naast had je het weefgetouw. 
T W En dan? 
JJ Het weefgetouw liep tot de ach
termuur toe. 
T W Je kon er niet langs? 
JJ Nee, je kon er aan die kant niet 
langs. Als je op het getouw moest, 
dan moest je langs het ledikant zo 
op het getouw klimmen. 
Ik zat op het weefgetouw en achter 
het raam was een lege plek waar 
niet veel op werd geteeld. We had
den er een ligusterheg en daar za
ten altijd mussen. Ik zette er een 
mussenklem neer en dan zat ik de 
hele ti jd tijdens het weven achter
om te kijken of ik mussen had ge
vangen. Haha. Ik zat tegen het 
raam aan te weven anders had je 
geen licht. Je moet licht hebben. 
TW In de winteravond was het 
donker, dan kon je niet goed wer
ken aan het getouw. 
JJ We hadden er een bronolielamp 

hangen boven de kammen van het 
getouw. Gas was er nog niet. Je zag 
wel slecht, maar zo heel erg nauw 
kwam het niet met dat werk. 
T W Wat voor weefgetouw was er 
bij u thuis? 
JJ Bij mij thuis kon je er niks an
ders op dan gewoon plat. Een op 
een. Dat wil zeggen: je kon er ook 
keper op weven, maar dan moest je 
vier kammen hebben. Bij plat hoef
de je maar twee kammen te 
hebben. 
T W Bij u thuis had u een stel 
kammen? 
JJ Nee. Wij hadden maar twee 
kammen thuis. 

Leven en werken 

T W Hoe groot was de achter
kamer? 
JJ Nou. Een getouw is nogal 
breed. Drie meter, denk ik. Voor 
het getouw zaten we zogenaamd te 
wonen. Er stond daar ook nog een 
bedstee. 
T W De bedstee stond er recht te
genover? 
JJ Ja. De rest was woonkamer. Er 
stond een tafel in . Ik weet nog goed 
dat mijn vader een hele grote ronde 
tafel had gekocht. Ze stond tussen 
het weefgetouw en de bedstee in . 
Een ronde tafel. 
T W En anders had je niks. 
JJ Oh . . . we hadden ook nog een 
kast stan. Als je de achterkamer in 
kwam vanuit de voorkamer dan 
kreeg je links een kast. Boven op 
de kast heeft mijn vader ooit nog 
kanarievogels gehangen. Het was 
zomaar een gemaakte kast. Er 
stond een stenen muur tegen, want 
die kwam tegen het fornuis aan. 
Dat moest steen zijn. Op het for
nuis moest gekookt worden. Ook 
li jm gekookt worden. 
TW Het lijm-koken, om de ket
tingdraden te sterken, gebeurde 
ook binnen? 
JJ Ja, dat is normaal. De lijmma-
chine stond in het schop. 
T W Had je nog ergens een goot 
om de pannen te wassen? 
JJ Dat moet ik eens prakkezeren. 
Ik geloof dat je het had naast het 
fornuis in die hoek. 
T W Tegen het huis van uw groot
moeder aan of . . . 
JJ Juist 
TW Stond er een waterpomp? 
JJ Nee. We hadden een put. Een 
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waterput. Het was zo hygiënisch! 
De wc's stonden maar twee meter 
van de waterput. In die putten za
ten vroeger van die staartwormen. 
Witte beestjes met zo'n staartje. 
Die drongen van de wc's zo door 
naar het water. 
T W Werd het water eerst gekookt 
voordat julhe dronken? 
JJ Welnee. Welnee. 
TW Stond er een kachel in de ach
terkamer? 
JJ Een plattebuiskachel. 
T W Waar stond die? 
JJ De kachel stond vlak voor het 
fornuis. Oh . . . ik zal je eens wat 
vertellen. Mi jn moeder weefde 
voor Donders in de Zwijsenstraat. 
De ketting had ze binnengehaald -
ik was al een jongen - maar die was 
nog niet droog genoeg. We hadden 
boven de kachel touwen met hout 
gemaakt om een ketting op te han
gen. Ons moeder had de kachel 
aangemaakt en er sloeg de vlam in. 
Het verbrandde. Ze moest terug 
naar de fabriek. Ze hebben er weer 
opnieuw een ketting van gemaakt, 
maar de assurantie heeft het 
betaald. 
TW Ja ja. 
JJ Oh . . . Je had hier voor de ka
chel een stenen gangetje, een me
ter of nog niet, dan kreeg je er een 
hoek in naar de achterdeur, die 

Tilburg kort 

De Lindeboom V I I I 

De achtste aflevering van D E L I N 
D E B O O M , het jaarboek van het 
Gemeente Archief Tilburg, is dit
maal geheel gewijd aan de moeilij
ke maanden die de bevrijding op de 
voet volgden. In de herinnering 
overheerst het bevrijdingsspekta
kel. De gedachte aan het minder 
luidruchtige, het zorgelijke, ver
vaagde. Het samenstellen van een 
terugblik op de overgangsfase, 
waarin op eigen kracht aan de res
tauratie van de vrijheid moest wor
den begonnen, is een lofwaardig 
initiatief. 
De inspanning van enerzijds een 
vijftal geschiedenisstudenten van 
het Mollerinstituut, onder begelei
ding van drs. A d de Beer, en an-

naast de deur van mijn grootmoe
der stond. Als je doorliep kwam je 
recht op de wc's. In die gang stond 
een ladder. Het was nog geen trap 
maar een ladder waar je mee naar 
boven moest. Als je boven kwam, 
dan kwam je bij ons grootmoeder. 
T W Het was een open zolder? 
JJ Ja. 
T W Werd er op zolder geslapen? 
JJ Nee. Daar sliepen de kinderen 
op van mijn oom. Twee neven en 
een nicht. Het was helemaal open, 
maar het was zogenaamd voor de 
helft onze zolder. Ik heb er ook nog 
duiven op gehouden. Aan de ande
re kant was het helemaal van hen. 
Ze hadden er heel primitief wat 
slaapplaatsen op gemaakt. 
T W Een beetje afgeschot. 
JJ Ja. 
T W Ik ben er zo ongeveer wel aan 
uit. Nu kan ik het wel uittekenen. 
JJ Het is precies gelijk ik het ver
tel. Zo was het. 

Gebruikte bronnen 

Diverse gespreksfragmenten zijn aan elkaar 
"gelast" om tot deze reconstructie van een 
weverswoning te komen. Gebruik is ge
maakt van: Gespreksarchief Ton Wagema
kers Tilburg, gesprekken met Jaonneke 
Janssens op 23 februari 1981 (Code B I ) , 30 
maart 1981 (B2), 21 april 1981 (B3) en 9 juni 
1981 (B5). 

derzijds de gemeentelijke archief
dienst, resulteerde in zeven op el
kaar inspelende hoofdstukken die 
de overgangstijd na 27 oktober 
1944 uit de vergetelheid tillen. De 
uitgave is een welkome aanvulling 
van het literatuurbestand over stad 
en bewoners tijdens en kort na de 
tweede wereldoorlog. 
De samenstellers klaarden een pit
tig karwei. Samen herschiepen zij 
het decor waartegen de strijd om 
het bestaan zich afspeelde. Per dag, 
per gezin, slechts twee uren gas en 
het dagelijkse stroomverbruik 
mocht de vijftig watt nauwelijks ge
noeg voor een devotielichtje, niet 
overschrijden. Na de bevrijding 
was de nood groter dan tijdens de 
bezetting, maar de offerbereidheid 
voor het herwinnen van vrijheid en 
democratie was nog robuuster. 
Niettegenstaande het feit dat de 
elementen voor deze contemporai
ne geschiedschrijving grotendeels 
in ambtelijke stukken moesten 

Kadastrale kaart juli 1902 

Perceel nrs. 1942 en 2681 
Weefhuis, café en winkel-woonhuis 
Johannes B. Staps ("Janoom") 
Hasseltstraat nrs. 227, 228, 229 

Perceel nr. 2683 
(Wevers-)woning 
Wed. Hend. Staps en Adrianus H. Staps 
(Grootmoeder en oom) 
Hasseltstraat nr. 230 

Perceel nr. 2685 
Weverswoning 
Petrus C. Janssens (Vader van Jaonneke) 
Hasseltstraat nr. 231 

worden opgespoord, ontstonden le
vendige verslagen over de toestand 
in Tilburg waar de Bijzondere Staat 
van Beleg gold. 
Een zonderlinge symbiose van bur
ger en militaire gezagsdragers be
stuurde de gemeente. Ondertussen 
snuffelde een Bureau Politieke Po
litie naar onvaderlandslievend ge
drag. Pas in 1946 konden, na ver
tragend geharrewar en in een sfeer 
van manipulaties om de vooroor
logse verhoudingen te reïncarne
ren, de eerste verkiezingen worden 
gehouden. Het oorlogsvertrouwen 
in de illegale communistische 
strijdmakkers is dan zekerheidshal
ve al teruggetrokken achter de ves
tingmuren van het traditionele vre-
deswantrouwen. De opmars van de 
zondige sociaal-democratische doc
trine valt echter niet meer te 
stuiten. 
Het boek reikt een aantal, tot nu 
toe minder bekende, gegevens aan. 
Tijdens het offensief in de sector 
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Tilburg-Breda werd de te verwach
ten Duitse tegenstand schromeHjk 
overschat. Na de bevrijding vonden 
28000 evacués en repatrianten een 
tijdelijk onderdak in Tilburg. 
De samenstellers verkozen beschei
denheid en soberheid boven dra
matiek bij het optekenen van gege
vens en indrukken over de confron
tatie van het individu met de uit
zonderlijke omstandigheden en 
over het belevingsaspect van de 
burgerij. Hier had iets meer bewo
genheid de geschiedschrijving kun
nen ondersteunen. 
De onpartijdigheid waarmede en
kele hete hangijzers uit de soms nu 
nog smeulende vuurtjes zijn ge
haald, bevestigt de empirische aan
pak van de onderzoekers. Toch 
rijst de vraag of de primair te pri j 
zen afstandelijkheid, in een enkel 
geval, niet al te strikt is gehanteerd. 
Jammer dat de beschouwing over 
de bedrijfszuivering niet werd 
doorgetrokken naar de standpun
ten, de criteria, die de zuiveraars 
ongetwijfeld geformuleerd zullen 
hebben met betrekking tot het bl i j 
ven functioneren, tijdens de bezet
ting, van de toenmalige kern van 
het stedelijke bedrijfsleven, de 
wollenstoffenindustrie. De machi
nes draaiden, alhoewel nolens vo-
lens, voor de vijand. Vele werkne
mers hadden er morele problemen 
mee. Hier ontglipte een specifiek 
lokaal aspect aan de volledigheid. 
Vorenstaande kanttekening doet 
niets af aan de nadrukkelijke con
statering dat de documentaire in

houd, op aantrekkelijke en over
zichtelijke wijze, getuigt van een 
consciëntieuze bewerking. De lezer 
zal gefascineerd kennisnemen van 
het plaatselijke wel en wee na de 
Duitse aftocht. Vooral, omdat in 
die turbulente ti jd het heden gebo
ren werd. De beproefde normen 
van de redactie stonden borg voor 
een waardige uitvoering. Het boek 
bevat 160 pagina's, inclusief 40 i l 
lustraties. Het verscheen in een op
lage van 750 exemplaren. De prijs, 
ƒ 19,50, bleef gehandhaafd op het 
niveau van 1982. Te verkrijgen in 
de Tilburgse boekhandels. 

De Lindeboom, jaarboek VIII, 
1984, o.r.v. A.J.A. van Loon, 
R.M. Peeters en drs. G.W.J. 
Steijns, uitgave Gemeentearchief 
Tilburg, Tilburg, 1985, ISBN 90-
7I24I-0I-7. 

Frans Janse 

Oude fabrieksgebouwen 

De nalatenschap van de 19e-eeuw-
se en vroeg-20e-eeuwse industriële 
ontwikkeling van Nederland wordt 
in een ongekend tempo afgebro
ken. Wie in Tilburg bekend is, kan 
dat alleen maar beamen. Het besef 
dat hier dikwijls sprake is van waar
devolle karakteristieke gebouwen, 
breekt eerst nu in brede kring door. 
Met het fraai uitgevoerde boek
werk "Oude fabrieksgebouwen in 
Nederland" heeft P. Nijhof een do

cument samengesteld waarin aan
gegeven is wat er op dit gebied nog 
resteert in Nederland. 
Nijhofs boek, dat met ongeveer 300 
zowel historische als recente foto's 
is geïllustreerd, heeft niet de pre
tentie een wetenschappelijk stan
daardwerk te zijn. De uitvoerige l i 
teratuurlijst en de gedegen behan
deling van diverse aspecten van het 
fabrieksgebouw (o.a. ruimtelijke 
situering, bouwstijl, vormgeving) 
gekoppeld aan het feit dat het hier 
om een eerste landelijke inventari
satie op dit terrein gaat, hebben het 
boek toch doen uitgroeien tot een 
belangrijk naslagwerk. 
Nijhof stelt een scala van onder
werpen aan de orde variërend van 
het historische ontstaan en de geo
grafische spreiding van de Neder
landse industrie tot schoorstenen, 
fabrieksspoorwegen, arbeiders
huisvesting en standbeelden. Cen
traal daarbij staat steeds het fa
brieksgebouw. In een apart hoofd
stuk behandelt de schrijver waarde
volle en kenmerkende gebouwen in 
elf industrietakken, waarbij ook de 
voor Tilburg zo belangrijke textiel
industrie aan de orde komt. 

Als een van de belangrijkste indus
triesteden wordt Tilburg uiteraard 
meer dan eens vermeld in de index, 
die aan het boek is toegevoegd. Die 
index vertoont overigens nogal wat 
hiaten. Zo is Goirle niet opgeno
men en komt Tilburg meer aan de 
orde dan het register suggereert (p. 
94, 115, 221). Kleine schoonheids
foutjes, die het opzoeken voor de 
regionaal geïnteresseerde enigszins 
bemoeilijken. 
In het laatste hoofdstuk komt de 
toekomst van de oude fabrieksge
bouwen ter sprake. Tilburg is daar
bij enerzijds het voorbeeld hoe er 
niet moet worden omgesprongen 
met oude fabrieken (de sloop van 
het complex Pieter van Dooren); 
anderzijds komt de stad in positie
vere zin ter sprake waar het de res
tauratie van het Mommerscomplex 
en het behoud van de fabrieks
schoorsteen van B E K A betreft. 
Het goed verzorgde overzichtswerk 
dat Nijhof samengesteld heeft, is 
niet alleen bedoeld voor in indus
triële archeologie geïnteresseerde 
specialisten. De prijs zal potentiële 
kopers mogelijk afschrikken, maar 
mag geen beletsel zijn (er zijn ten-

We/ front van de "Coöperatieve Tilburgsche Melkinrichting en Zuivelfabriek" aan het Wilhel-
minapark, in 1913 gebouwd door de Tilburgse architect Jos Donders, is volgens Nijhof een 
van de twee markantste voorbeelden in Nederland van fabrieksgebouwen waar versiering van 
typische Jugendstil-tegeltableaus is toegepast. Op gemeentelijke monumentenlijst (foto 
J. Brieffies. 1983). 
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N.O.A.D. in maart 1919. 

slotte bibliotheken) voor een bre
dere kring belangstellenden om 
kennis te nemen en gebruik te ma
ken van dit standaardwerk. 

P. Nijhof, Oude fabrieksgebouwen 
in Nededand, Amsterdam/Dieren, 
uitgeverij De Bataafsche Leeuw, 
1985, 247 blz. (geïll.), ISBN 90-
6707-061-0, Prijs ƒ 65,-. 

Henk van Doremalen 

NOAD 75 jaar 

Ter gelegenheid van het 75-jarig 
bestaan heeft de voetbalvereniging 
N O A D (Nooit Ophouden A l t i j d 
Doorgaan) een jubileumboek uit
gebracht. Opgericht op 5 juni 1910 
was N O A D de arbeidersclub van 
Tilburg en daarmee min of meer de 
tegenhanger van Willem I I . Alleen 
in de interviews met twee oude ge
trouwen, mede-oprichter Janus 
Verbunt en Frans van Hees, komt 
dit enigszins naar voren. 
Verbunt vertelt over de oprichting 
van N O A D : "Het voetbal was in 
die jaren nog echt in opkomst. In 
Tilburg had je toen eigenlijk alleen 
Willem I I . Maar Willem I I trok ons 
niet zo erg. Wi j waren maar gewo
ne jongens en Willem I I was toch 
meer voor de beter gesitueerden." 
Ook laat Verbunt weten dat de fra
ters in het begin nogal moeite had
den met de nieuwe club. Het pro
gramma van de zondagen was im
mers al vol met kerkbezoek en ca-
techismusles. 
De geel-blauwe club (de Tilburgse 
kleuren) is er uiteindelijk toch ge

komen. De redactie heeft een fraai 
jubileumboek uitgebracht met veel 
aandacht in tekst en foto's voor het 
recente verleden en vooral voor het 
heden van de club. Een historisch 
gedenkboek, dat een bijdrage zou 
kunnen leveren aan de Tilburgse 
sportgeschiedenis, is het echter niet 
geworden. Daarvoor blijft met na
me de vooroorlogse periode te veel 
onbelicht. 
Bij een gedenkwaardig jubileum 
van een van Tilburgs meest glorie
rijke clubs laat de redactie daarmee 
een unieke kans liggen. 

Henk van Doremalen 

Jaarverslag Archeologische 
Werkgemeenschap 

Onlangs verscheen het jaarverslag 
1984 van de in juni 1984 opgerichte 
Archeologische Werkgemeenschap 
voor Nederland ( A W N ) afdeling 
Midden-Brabant. Het is deze jonge 
vereniging gelukt om in een half 
jaar ti jd bijna 50 belangstellenden 
in de archeologie bij elkaar te 
krijgen. 
Belangrijke activiteiten waren een 
viertal lezingen over "ROB en 
amateurs" (door de provinciaal-ar
cheoloog drs. W. Verwers), "Syste
matische veldverkenningen" (drs. 
A . Jansen), "Vuurstenen werktui
gen" ( A . van der Lee) en "Aarde
werk" (drs. H . Stoepker). Uitvoe
rige verslagen van deze lezingen 
zijn vergezeld van literatuurlijsten 
in dit jaarverslag opgenomen. Ver
der komen aan bod de verslagen 
van voorzitter, secretaris en activi

teitencommissie en enkele vondst
meldingen. 
Het lezenswaardige jaarverslag is 
te bestellen bij de afdelingsvoorzit
ter Frans van Nuenen, Vincentius-
straat 18, 5038 SR Tilburg, tel. 013-
358746. 

In Memoriam 
H.J .A.M. Schurink 

Op 21 juni 1985 overleed op 77-jari-
ge leeftijd te Venlo drs. H . J . A . M . 
Schurink, van 1941-1972 gemeente
archivaris van Tilburg. Hij publi
ceerde ondermeer het bekende 
boekje "Tilburg in oude ansichten" 
(1968) en was redacteur van de stan
daardwerken "Van heidorp tot in
dustriestad" (1955) en "De opkomst 
van Tilburg als industriestad" 
(1959). 

Reddingsactie lindeboom 

Op 26 maart 1985 werd door een 
boomdeskundige een "reddingsac
tie" van de lindeboom op de Heu
vel ondernomen. Hiervoor was 
door de gemeente een bedrag van 
ƒ 35.000,- beschikbaar gesteld. 
Door allerlei oorzaken was deze, 
naar experts beweren, 800 jaar ou
de lindeboom langzaam aan het af
sterven. 

RP 
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E N C Y C L O P E D I E 
VAN NOORD-BRABANT 

In 1985 en 1986 zal de Encyclopedie van Noord-Brabant verschijnen, het belangrijkste standaard
werk dat ooit over Noord-Brabant werd uitgegeven, met medewerking van de provincie Noord-
Brabant en met een voorwoord van de Commissaris der Koningin in Noord-Brabant, mr. A . A . M . 
van Agt. Deskundigen op velerlei gebied geven aan deze uitgave hun medewerking, evenals talloze 
provinciale instellingen en gemeenten. In de alfabetische behandeling van de vele facetten van 
Noord-Brabant wordt bijzondere aandacht besteed aan de bevolking, geschiedenis, dialecten, kunst 
en cultuur, politiek, kerkelijk leven, sport, landbouw en industrie, flora en fauna, volkskunde, 
recreatie enz. De encyclopedie staat onder redactie van Anton van Oirschot en drs. A . C . Jansen. 
Het geheel wordt een zeer omvangrijk werk met in totaal circa 2.000 pagina's in vier grote delen 
(formaat 17,2 x 25 cm) met meer dan 2.000 foto's (in kleur en zwart-wit), illustraties, grafieken en 
kaarten. Gebonden in luxe banden met zgn. bladgoud bestempeld, en vierkleuren stofomslagen. 
De intekenprijs is - om een zo groot mogelijke oplage te bereiken - laag gehouden: compleet in vier 
delen slechts ƒ 296,—. Het eerste deel verschijnt in april 1985, het tweede najaar 1985, het derde en 
vierde deel in de loop van 1986. 
Redactieraad: J. Akerboom, directeur Brabantse Monumentenfederatie en Brabantse Monumen-
tenwacht, J. Bruens, voorzitter directorium Brabantse VVV-directeuren, mr. T. Frenken, directeur 
Culturele Raad Noord-Brabant, drs. W. Knippenberg, historicus Jan Naaykens, auteur, dr. L . 
Pirenne, rijksarchivaris Noord-Brabant, drs. J. Reijs, directeur Stadsschouwburg Eindhoven, Louis 
Toebosch, componist, oud-directeur Brabants Conservatorium, Carole Vos, auteur. 

Reserveer nu uw exemplaar door onderstaande bon in enveloppe zonder postzegel te sturen aan: 

BOEKHANDEL GIANOTTEN 
ANTWOORDNUMMER 145 5000 WB TILBURG 

• n 

Naam: 

Postcode: Plaats: 

Handtek 

bestek ex. E N C Y C L O P E D I E N O O R D - B R A B A N T 
compleet 4 dln. ƒ 296,— (u kunt per deel betalen: ƒ 74,—) 

• ik kom de boeken na bericht afhalen 
• wilt u de boeken zenden (porto wordt berekend) 

Encyclopedie 
= VAN-

Noord-Brabant 
IN 4 DELEN 

Wij stellen ons niet garant voor event. foutieve informatie v.d. uitgever en 
daaruit voorkomende leveringsproblemen. 


