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Ten geleide 

Gemeenschappelijk aan de bijdragen in di t tweede nummer in 1990 van het t i jdschrift 
' T i l b u r g ' is het gedeelte van T i l b u r g waarover ze handelen. De werkplaats van de 
spoorwegen, de molen aan de Noorhoek en de Heuvelse Akkers liggen alle i n hetzelfde 
gebied, nabij de Spoorlaan-Stationsstraat. Het is een centraal gebied in T i lburg waar 
nogal wat bouwactivi tei ten plaatsvinden o f gepland staan. I n het gebied tussen ruw
weg de Spoorlaan en de Heuvelstraat bevinden zich diverse monumentale panden uit 
de tweede helft van de 19e eeuw. 
L u u d de Brouwer en Joost van Hest geven een beschrijving van het ontstaan van de 
bebouwing i n het gebied van de Heuvelse Akkers . 
D i t stadsdeel bestond tot i n het midden van de vorige eeuw uit tuinen en akkervelden, 
doorsneden door smalle voetpaden en wegen. 
Voora l door de aanleg van de spoor l i jn en de noodzakelijke verbinding van het station 
met het centrum (De Mark t /Heuve l s t raa t ) nam het gebied in belang toe. De auteurs 
verklaren het stratenpatroon, geven uitleg over de bouwactivitei ten en de kunsthistori
sche aspecten van de bebouwing. 
T o n Wagemakers tekent voor een ar t ikel over de Centrale Werkplaats van de Spoor
wegen. De sociale geschiedenis van de arbeiders i n di t grote indus t r ië le bedr i j f was eer
der onderwerp van z i jn proefschrift . I n het t i jdschrif t ' I ndus t r i ë l e Archeologie ' ver
scheen i n 1990 een ar t ikel over de techniek en arbeidsvoorwaarden bi j de Werkplaats. 
I n d i t ar t ikel k o m t de bouw en inr ich t ing van wat lange t i j d het grootste indust r ië le 
complex was in T i l b u r g aan de orde. 
A d Vorselaars schrijft over de molen aan de Noordhoek , de eerste stenen molen in 
T i l b u r g . H i j geeft een overzicht van de eigendomsverhoudingen en de molenaars die 
de molen bemalen hebben. 
I n T i l b u r g K o r t ondermeer een bespreking van T o n Wagemakers over twee nieuwe 
uitgaven van het Nederlands Textielmuseum. 

De redactie 
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Van akkergebied tot stadswijk 
De verstedelijking van de Heuvelse Akkers 

Luud de Brouwer en Joost van Hest* 

In de tweede helft van de 19de eeuw neemt de Tilburgse bevolking sterk toe. Om de aanwas 
op te kunnen vangen moet de stad aanzienlijk uitbreiden. Drie nieuwe wijken, de Koningswei, 
de Heuvelse Akkers en het gebied Nijveroord, veranderen het landelijke karakter van het cen
trum van Tilburg definitief in een stedelijk landschap. 

* Luud de Brouwer 
(1958) volgde na zijn 
studie aan de Nieuwe 
Lerarenopleiding (ge
schiedenis/aardrijks
kunde) de opleiding 
aan de Rijksarchief-
school. Momenteel is 
hij werkzaam als 
archief-ambtenaar in 
het gemeentearchief 
Tilburg. 

Drs. Joost van Hest 
(1962) studeerde kunst
geschiedenis aan de 
Katholieke Universiteit 
Nijmegen. Momenteel 
is hij werkzaam als in-
ventarisator van het 
kerkelijk kunstbezit in 
het Bisdom Den 
Bosch. Hi j publiceerde 
eerder in het blad ' T i l 
burg' over de kerk van 
het Heike. 

afb. 1 Gezicht op de 
Heiltese keric vanuit de 
nog onbebouwde Heu
velse Akkers, 1830. 

Het gebied dat centraal staat in het hierna
volgende artikel wordt omsloten door de 
Spoorlaan (noorden), de Heuvelring (oos
ten), de Heuvelstraat (zuiden), de Nieuw
landstraat en de Stationsstraat (westen). Het 
daarbinnen liggende stadsdeel bestaat uit de 
Heuvelse Akkers met aan de randen delen 
van De Havervelden, Besterd, Nieuwland en 
Kerk. 
Tot het midden van de vorige eeuw bestaat 
dit gebied uit akkervelden en tuinen die 
doorsneden worden door smalle voetpaden 
en wegen. De bebouwing van Tilburg con
centreert zich behalve op de verschillende 
herdgangen nog voornamelijk op de Heuvel, 
de Heuvelstraat, Nieuwlandstraat, Oude 
Markt en Nieuwe Dijk (de tegenwoordige 
Bisschop Zwijsenstraat). Onregelmatig aan
gelegde straten met verspringende panden 
zonder bovenverdieping bepalen het 'stede
lijke' karakter. Door deze structuur blijft 
Tilburg een dorpse sfeer uitstralen. 
Een ingrijpende gebeurtenis vindt plaats in 
1863. Op 1 oktober worden op feestelijke 
wijze de spoorlijn Breda-Tilburg en het T i l 
burgse station in gebruik genomen. De 
spoorwegverbinding bevordert de bereik
baarheid van en het contact met andere 
plaatsen. Dit is bijzonder voordelig voor de 
textielfabrieken. De aanleg van de spoorlijn 

zal dan ook zeker een rol hebben gespeeld bij 
de hoge vlucht die de Tilburgse textielin
dustrie gedurende de jaren zestig en zeventig 
neemt. 
De gunstige situatie leidt ertoe dat zich in de
ze jaren een groot aantal mensen in Tilburg 
vestigt. Daarnaast is er reeds vanaf de jaren 
vijftig een hoger geboorten- dan sterftecijfer. 
Deze ontwikkelingen veroorzaken vanaf ca. 
1865 een explosieve groei op het gebied van 
inwonertal en industriële bedrijvigheid. Uit
breiding van het woningbestand is hierdoor 
een noodzaak geworden. 
De verregaande gevolgen voor het hierboven 
aangeduide gebied, tussen ca. 1860 en 1900, 
zijn het onderwerp van het nu volgende ver
haal. 

Het stratenpatroon 

De aanleg van de spoorlijn en de bouw van 
het station brengen de noodzaak met zich 
mee dat er een goede verbinding komt met 
het stadscentrum. Zoals hierboven vermeld, 
wordt het gebied doorsneden door smalle pa
den en wegen. Eén daarvan, de in oostelijke 
richting lopende Donkerstraat, maakte voor
heen zelfs deel uit van de 'groote heer-baan 
van Breda op 's Bosch'. Het spreekt echter 
voor zich dat de oude paden en wegen 
volstrekt niet voldoen aan de gewenste 
verkeers- en verbindingseisen. Het gemeente
bestuur wordt nu gedwongen om tot actie 
over te gaan. 
Voordat we ons richten op de uit te voeren 
vernieuwingen is het van belang een indruk 
te geven van de opstelling van het gemeente
bestuur inzake stedelijke ontwikkeling. Het 
voeren van een planologisch beleid zoals in 
onze t i jd normaal is, is in de 19de eeuw nog 
geenszins een gewone zaak. Wanneer het col
lege van B & W ca. 1865 geconfronteerd 
wordt met de aanleg van een stadswijk achter 
het vroegere paleis van koning Willem I I , de 
latere Koningswei, houdt het zich afzijdig. 
Het beheer en de uitvoering komen geheel in 
handen van architect Hendrik van Tulder. 
Hi j ondervindt eerder tegenwerking dan sti
mulering van de gemeente, die zo een moge-
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afb. 2 Gedeelte van een 
kaart van de gemeente 
Tilburg waarop het pa
den/stratenpatroon van 
de Heuvelse Akkers in 
1870 staat aangegeven. 
A. Parallelweg (Spoor
laan); B. Stationsstraat; 
C. Langestraat; D' + D". 
Donkerstraat (D' is nu 
Poststraat; D" is nu 
Karrestraat); E. Pak
huisstraatje (Maga
zijnstraat); F. Kop
pelstraat (Vreedestraat); 
G. Vreedestraat; H. 
Tuinpadje (Tuinstraat); 
I ' + I " . Marktstraat (I' is 
nu Langestraat; I " is nu 
Korte Tuinstraat); J. 
Nieuwlandstraat; K. 
Haagstraatje (Tele
foonstraat); L . Come-
diestraat (Willem II-
straat; gedeelte); M. An-
toniusstraat; N. Richl-
pad; O'-{-O". Veldstraat 
(O' is nu Poststraat; O" 
is nu Telegraafstraat). 

lijkheid om de stad een modern aanzien te 
geven dat kan wedijveren met andere steden, 
grotendeels aan haar neus voorbij laat gaan. 
Niet voor niets verschijnt in de Tilburgsche 
Courant van 31 augustus 1867 een ingezon
den stuk waarin o.a. staat: ' W i l er ooit van 
Tilburg eene stad komen, eene stad in den 
vollen zin des woords, dat is, eene stad met 
geregelde aan elkander gesloten straten en 
oogelijke wijken, dan is het meer dan t i jd dat 
naar een vast plan worde gebouwd.' Het 
wordt dus zaak voor het gemeentebestuur 
om zich eindelijk eens bezig te houden met 
stedelijke planning. 

De nieuwe ontsluiting van de Heuvelse Ak
kers vormt daarvoor een goede gelegenheid. 
De eerste nieuwe weg wordt nog aangelegd 
door de rijksoverheid: de zuidelijke Parallel
weg (de tegenwoordige Spoorlaan). Het Rijk 
is namelijk eigenaar van de grond. De aanleg 
is tegelijk met de bouw van het station gerea
liseerd in 1863. In december gaat de weg in 
beheer en onderhoud over naar de gemeente, 
die hem in 1864 laat bestraten, waardoor een 
onontbeerlijke aan- en afvoerweg voor het 
stationsverkeer tot stand gekomen is. Parti
culiere sporen, aangelegd vanuit verschillen
de bedrijfsobjecten naar het stationsterrein, 
doorsnijden de nieuwe straat. 
In een brief aan de minister van Binnenland
se Zaken schrijven B & W: ' ( . . . ) doch boven
dien begrijpen wij dat de daarstelling van een 
aan te leggen nieuwe weg of nieuwe straat, 
waarvoor huizen en kostbare gronden zullen 
moeten worden aangekocht, het stationsge
bouw in meer directe verbinding met de kom 
der Gemeente zal moeten brengen'. Met het 

oog hierop discussieert de gemeenteraad 
reeds op 1 maart 1862 over de aankoop van 
het pand 'de Oude Comedie' (de vroegere 
schouwburg), gelegen aan de Heuvelstraat, 
ten behoeve van de aanleg van een weg naar 
het station. In december 1863 ontstaat er een 
plan om het station door middel van twee 
straten te verbinden met het centrum. De ene 
straat zou dan moeten lopen op de plaats van 
de huidige Langestraat, de andere vanaf de 
Oude Comedie. 

De daaropvolgende jaren blijft de discussie 
voortduren, maar er komt geen verbinding 
tussen Heuvelstraat en station. Wel neemt de 
gemeenteraad op 29 oktober 1864 het besluit 
de Nieuwlandstraat te verbreden en deze 
door middel van een nieuwe weg door te 
trekken naar het stationsterrein. Verzoeken 
van bewoners van de Nieuwlandstraat spelen 
hierbij een doorslaggevende rol. Er worden 
percelen grond aangekocht om de straat aan 
te leggen. Vervolgens vindt op 14 juni 1865 
de publieke aanbesteding plaats, waarna 
men overgaat tot het opbreken en opnieuw 
bestraten van de Nieuwlandstraat en de aan
leg van de Stationsstraat. 
Hiermee heeft de gemeente een eerste eigen 
initiatief ten uitvoer gebracht. Ze wijkt daar
bij af van het plan van architect Van Tulder. 
Hi j wil een straat naar het station aanleggen 
vanuit het door hem aan te leggen Wil 
lemsplein achter het paleis van Willem I I . 
Hierdoor zou een directe verbinding met de 
nieuw aan te leggen wijk ontstaan. De groot
stedelijke plannen van Van Tulder ondervin
den echter zoals gezegd flinke tegenwerking. 
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afb. 3 Synagoge en post
kantoor in de nog deels 
onbebouwde Willem II-
straat, ca. 1875. 

afb. 4 Antoniusstraat, 
ca. 1910. Rechts het 
schoolplein van de St.-
Denisschool. Linksachter 
op de hoek met de 
Tuinstraat nog onbe
bouwde percelen. 

Het feit dat Van Tulder verschillende perce
len aan de Spoorlaan bezit (oostelijk van de 
huidige Langestraat) kan gezien worden als 
een gevolg van zijn planologische ideeën. 
Het merendeel van de grond heeft hij in de 
jaren zeventig verkocht. 
In 1869 besluit de gemeenteraad alsnog de 
Oude Comedie aan te kopen, om na de sloop 
ervan van daaruit een straat aan te leggen in 
de richting van de Spoorlaan. In hetzelfde 
jaar zijn ook de overige benodigde percelen 
aangekocht. Door een aanzienlijke hoeveel
heid grond te kopen en te ruilen is de ge
meente in 1870 in staat de weg aan te leggen 
en te bestraten. Tegelijkertijd kunnen door 
de verkoop van bouwgrond aan weerskanten 
van de straat de kosten gedekt worden. De 
nieuwe weg heet aanvankelijk Comediestraat 
en vanaf 1881 Willem Il-straat. 
Nog tijdens de aanleg van deze straat doet 
een aantal particulieren het aanbod om stuk
ken grond af te staan aan de gemeente ten 

behoeve van de aanleg van een weg die de 
Stationsstraat zal verbinden met de Willem 
Il-straat. Als voorwaarde stellen de initia
tiefnemers dat de gemeente de weg in 1871 
zal bestraten. Deze gaat akkoord en legt de 
Poststraat in 1870 aan om haar in het daar
opvolgende jaar te voorzien van keien. De 
benaming hangt samen met het feit dat deze 
straat uitkomt op het post- en telegraafkan
toor dat in 1870-1871 in de Willem ll-straat 
gebouwd is. 

De tot nu toe genoemde straten, afgezien van 
de Spoorlaan, zijn aangelegd door de ge
meente, al dan niet op verzoek van bewoners 
of grondeigenaren. Daarnaast is er ook een 
aantal straten ontstaan vanuit particulier ini
tiatief. Na aanleg blijven ze voorlopig parti
culier bezit. Deze situatie is mogelijk doordat 
er pas in 1874 een provinciaal reglement 
komt waarbij overname door de gemeente 
van particuliere wegen aanbevolen wordt (let 
wel: dit is nog geen verplichting!). De straten 
waar het hier om gaat zijn: de Mariastraat, 
de Antoniusstraat en de Wolstraat (nu Telex
straat). Ze zijn aangelegd tussen 1872 en 
1880 (laatstgenoemde straat met zekerheid 
na of in 1876). Hun naamgeving verwijst 
naar de initiatiefnemers/eigenaars. Zo wordt 
de Mariastraat aangelegd door Maria Pollet 
en de Wolstraat door Vincentius Bogaers (de 
vroegere naamgeving verwijst naar zijn hier 
aanwezige wollenstoffenfabriek). De Anto
niusstraat is aangelegd door Antonius Bo
gaers. Deze straat was overigens tot 1881 ver
noemd naar St.-Denis vanwege de aldaar ge
vestigde St.-Denisschool. De gemeentever
slagen van 1880 en 1881 vermelden dat de 
wegen goed onderhouden worden. Dat 
neemt echter niet weg dat ze pas laat bestraat 
zijn. Nog in 1889 is een verzoek van de bewo
ners tot bestrating van de Mariastraat door 
de gemeente afgewezen. De Antoniusstraat is 
pas na de gemeentelijke overname in 1894 
bestraat. 

In 1871 besluit de gemeenteraad het zoge
naamde Tuinpadje tussen de Willem I I -
straat en de Heuvel te voorzien van keien. 
Hiertoe is een verzoek gekomen van de be
woners. Zij zullen de benodigde grond af
staan en bovendien zal één van hen, Gerar-
dus C. van Spaendonck, de keien leveren. 
Van Spaendonck heeft veel belang bij de 
bestrating omdat daardoor zijn fabriek een 
betere verbinding krijgt met het stationster
rein. Na de bestrating is het meest oostelijke 
deel van de Tuinstraat gereed. 
Negen jaar later, in april 1880, vergadert de 
gemeenteraad over de noodzaak om een 
straat aan te leggen tussen de Willem I l -
straat en de Nieuwlandstraat; deze zal aan
sluiten op het reeds bestrate Tuinpad. De be
hoefte daaraan is ontstaan doordat 'door het 



aanleggen van verschillende smalle straten 
door partikuliere grondeigenaren tusschen 
de Heuvelstraat en de Poststraat (...) een toe
stand geboren (wordt) die het meer en meer 
wenschelijk maken om daar ter plaatse eene 
ruimere verbindingstraat te doen ontstaan; 
wordt daarmede noch langer gedraald dan 
zal in de aangewezen richting weldra door 
het bouwen van huizen, de weg voor altijd 
afgesneden zi jn ' . De gemeente heeft al sedert 
jaren de benodigde grond in handen trachten 
te krijgen, maar zonder succes. Nu biedt zich 
de gelegenheid daartoe wel aan. Daarom be
sluit zij om de Tuinstraat in ieder geval tot 
aan de Langestraat reeds aan te leggen. De 
verharding van het resterende gedeelte kan 
later nog plaatsvinden. Net als bij de Willem 
Il-straat zullen de kosten zoveel mogelijk ge-

afb. 5 Panoramafoto 
(1934) van de vroegere 
bebouwing van het te
genwoordige Pieter Vree-
deplein en omgeving. 
Centraal staat de fabriek 
van G. van Spaendonck. 
Ten zuiden daarvan ligt 
de Tuinstraat, ten noor
den de Telegraafstraat. 
Links van de schoorsteen 
van Van Spaendonck ligt 
het Pieter Vreedepad. 
Linksboven staat het 
postkantoor uit 1910 met 
daartegenover de IJ-
zerstraat. 

dekt worden door de verkoop van aangren
zende bouwpercelen. Het project verloopt 
tamelijk langzaam, vooral vanwege de 
moeilijkheden bij het verkrijgen van grond. 
Het zal dan ook tot 1897 duren voordat de 
gehele Tuinstraat tot aan de Nieuwlandstraat 
voltooid is. Hiermee is de laatste, door de ge
meente aangelegde ontsluitingsweg in de 
Heuvelse Akkers een feit geworden. 

De door de gemeente of particulieren aange
legde straten vertegenwoordigen nieuwe tra
jecten. Een uitzondering is de Poststraat. 
Deze ligt met een geringe afwijking op de 
plaats van de vroegere Donkerstraat. De 
schuinlopende Karrestraat en de Fabriek
straat liggen eveneens op dit traject. Hetzelf
de geldt voor het oostelijke deel van de 
Tuinstraat dat ontstaan is vanuit het vroege
re Tuinpadje, dat aan weerskanten omgeven 
was door heggen. Ook de rest van de 
Tuinstraat is voor een belangrijk deel een 

voortzetting van dit Tuinpad, waarbij het ge
deelte tussen de Langestraat en het Nieuw
land noordelijker komt te liggen, zodat een 
meer rechtlijnige straat ontstaat. De Tele
graafstraat, die in 1873 bestraat wordt, is de 
opvolgster van de vroegere Veldstraat: van 
oorsprong een voetpad dat door de plaatsing 
van verschillende gebouwen en de toename 
van publiek verkeer het karakter van een r i j 
weg heeft gekregen. De latere naamgeving 
hangt samen met het post- en telegraafkan
toor op de hoek met de Willem Il-straat. Op 
de plaats van het Pakhuisstraatje ligt tegen
woordig de Magazijnstraat. De Telefoon
straat ligt op de plaats van het Haagstraatje. 
Na de bestrating in 1895 wordt dit weggetje 
het Tuinpad genoemd totdat het in 1900 de 
huidige naam krijgt. De vestiging van de 
telefooncentrale op de hoek met de Tuin
straat is hiervan de reden. De huidige Lan
gestraat is gesitueerd op de plaats van een 
pad dat oorspronkelijk vanuit de Heu
velstraat/Oude Markt doorliep tot aan de 
Veldhoven. In 1863 wordt het door de aanleg 
van de Spoorlaan in tweeën gedeeld. De oor
spronkelijke naamgeving was: Marktstraatje 
(vanaf de Heuvelstraat tot aan de Tele
foonstraat), Langepad (vanaf de Korte 
Tuinstraat tot aan de Spoorlaan) en Oude 
Langepad (het resterende deel). In 1900 
krijgt het gedeelte ten zuiden van de Spoor
laan de naam Langestraat en het gedeelte ten 
noorden ervan de Oude Langestraat. Aan de 
westzijde van het huidige Pieter Vreedeplein 
liep eertijds het Vreedestraatje: een pad dat 
daarvoor de naam Koppelstraat droeg. Het 
Vreedestraatje begint aan de Heuvelstraat 
(tegenwoordig Pieter Vreedepad) en loopt la
ter door in een doodlopende straat ten noor
den van de Telegraafstraat, voorheen ge
noemd Telegraafdwarsstraat (nu eveneens 
Pieter Vreedepad). Over de oorsprong van 
de IJzerstraat is niets bekend. Ze bestaat in 
ieder geval reeds in 1892. De naam verwijst 
naar de ijzergieterij van Van der Schoot aan 
de Willem ll-straat. Voor 1900 heette ze Kor
te Willemstraat. 

De ligging van deze straten op de plaats van 
de oude voetpaden doet de erfenis van het 
verleden voortleven. In eerste instantie zal 
echter niemand bij het doorkruisen van de 
Tilburgse binnenstad het vermoeden hebben 
dat dit gebied nog ongeveer een eeuw geleden 
zo totaal anders van karakter was. 

De bebouwing 

A l voor de aanleg van de spoorweg en het 
station valt er een bescheiden bouwactiviteit 
waar te nemen binnen het hierboven om
schreven gebied. Aan de zuidzijde, vanuit de 
Heuvelstraat, worden in de periode 1845-
1862 27 woningen gebouwd. Het betreft hier 
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Tilburc, SranonsTraar 

afb. 6 Stationsstraat, ca. 
1900. Linksvoor de fa
briek van de wed. Pollet. 
Op de achtergrond het 
stationsgebouw. 

uitsluitend arbeiderswoningen. Deze bebou
wing strekt zich uit langs bestaande paden 
die inmiddels zijn omgedoopt tot Lan
gestraat en Korte Tuinstraat. Langs de Korte 
Tuinstraat (hoek Telefoonstraat) vinden we 
de oudste nog bestaande woningen in de 
Heuvelse Akkers, uit ca. 1845. Daarnaast 
worden er rond 1860 woningen gebouwd 
langs de Magazijnstraat. 
Naast huizen zijn er in dezelfde periode ook 
enkele fabrieken gebouwd: langs het Tuin
pad, vlak bij de Heuvel, door Gerardus C. 
van Spaendonck, tussen 1844 en 1849; langs 
het Langepad, door Jacobus A . A . Kerstens, 
tussen 1855 en 1858; en langs de latere Stati
onsstraat, door de weduwe Pollet, rond 
1860. Het valt op dat de oudste bebouwing 
voor een belangrijk deel in de buurt van deze 
fabrieken plaatsvindt. 

afb. 7 Poststraat, ca. 
1900. Op de achtergrond 
staat het oude post- en 
telegraafkantoor. Bij de 
lantaarn rechts begint de 
tegenwoordige Te
lexstraat. 

De ingezette bouwactiviteit vanuit de straten 
aan de rand van de Heuvelse Akkers gaat na 
de aanleg van de spoorweg gewoon door. De 
sterk groeiende Tilburgse bevolking heeft 
dringend behoefte aan nieuwe woningen. 
Naast uitbreiding langs de reeds bebouwde 
paden worden er nu langs meer paden wo-

(püburg. 

ningen gebouwd. In de jaren zestig ligt het 
zwaartepunt in het gebied tussen de Willem 
Il-straat en Heuvelring: langs de Tele
graafstraat, de Tuinstraat en het Vreedepad 
ontstaan nieuwe woningen. Na de aanleg van 
de Willem Il-straat raakt dit gebied steeds 
verder vol. Dan komen er ook woningen 
langs twee nieuwe straten: de IJzerstraat en 
de Telegraafdwarsstraat. In dit gebied ko
men ook diverse werkplaatsen, fabrieken en 
magazijnen te staan. 
In het gebied tussen Willem Il-straat en Sta
tionsstraat worden in de jaren zestig wonin
gen gebouwd langs de Karrestraat en het 
daarboven gelegen gedeelte van de Spoor
laan. In dezelfde periode, toen nog midden 
in het akkergebied, bouwt P .L . Bogaers om
streeks 1865 een fabriek tussen Poststraat en 
Tuinstraat. Na 1870 vormt de aanleg van de 
Poststraat de aanzet tot verdere bouwactivi
teiten, naast de uitbreiding van de reeds be
staande bebouwing langs Langestraat, Korte 
Tuinstraat en Stationsstraat. Vanuit de Post
straat richt de bebouwing zich naar het zui
den langs het Langepad en langs twee nieuwe 
straten: de Antoniusstraat en de Telexstraat. 
Daarnaast bouwt men langs de Mariastraat. 
Ook aan het nog in de vorige eeuw opgehe
ven Richtpad, dat vanuit de Langestraat 
naar de Antoniusstraat loopt, komen enkele 
woningen te staan. 

In al deze gevallen heeft de gemeente Tilburg 
op geen enkele manier invloed uitgeoefend 
op de ontwikkeling van de bebouwing. A l de 
hiervoor genoemde straten zijn dan nog on
verharde wegen, waarvan de bestrating pas 
volgt nadat er woningen en fabrieken zijn ge
bouwd, de bewoners erom vragen en eraan 
bijdragen. 
In schril contrast met deze wegen staan de 
door de gemeente aangelegde straten, waar 
precies het tegenovergestelde gebeurt. Daar 
komt pas bebouwing nadat de straat is aan
gelegd. De potentiële bouwers zijn in deze 
straten niet vrij in de keuze van hun bouw
plan. De gemeente heeft voor deze straten 
een redelijk goed beeld van het type bebou
wing dat daar zou moeten komen. Vanuit het 
nieuwe stationsgebouw komend moest een 
vreemdeling de indruk krijgen in een heuse 
stad te zijn aanbeland. De Spoorlaan, de Sta
tionsstraat en de Willem Il-straat worden 
brede straten waar grote, aanzienlijke huizen 
het beeld moeten gaan bepalen. 
Aan de hand van het volgende voorbeeld is 
het duidelijk wat de gemeenteraad voor ogen 
staat. Wanneer in 1865 J.F. van Dun een ver
zoek indient om een perceel grond te kopen 
aan de Stationsstraat, verbindt de gemeente
raad aan de verkoop de voorwaarde dat er in 
ieder geval op die grond 'fatsoenlijke burger
huizen' van het 'genre als dat van A . Broe
ders thans aldaar in aanbouw of zoo als die 
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afb. 8 Willem U-straat, 
ca. 1900. Links op de 
voorgrond het sociëteits
gebouw met tuin van de 
liedertafel 'Souvenir des 
Monlagnards'. 

afb. 9 Tilburgsche Cou
rant van 9 november 
1873. 

van de Heeren Swagemakers Ceasar, P. 
Mutsaers Piron of dergelijke' gebouwd wor
den. Van Dun stelt vervolgens voor om aan 
hem ineens een groot perceel af te staan. 
Daarop antwoordt de gemeenteraad hem dat 
'het al of niet bebouwen van dien grond niet 
aan de wil des kopers behoord te worden 
overgelaten'. Nadat Van Dun nog in discus
sie is gegaan met het gemeentebestuur over 
de grondprijs, dient hij eind 1867 een ver
zoek in , vergezeld van een (verplichte) bouw
tekening, om een perceel te kopen. Wanneer 
blijkt dat het perceel dat hij wil kopen groter 
is dan het huis op de tekening, besluit de ge
meente hem niet meer grond af te staan dan 
nodig is 'met het oog om de straat door het 
daarstellen van kleine woningen en andere 
voorwerpen niet te laten ontsieren'. Daar
naast is hij verplicht om binnen een jaar na 
dagtekening van de koopakte het perceel te 
bebouwen op straffe van een boete van f 500. 
Hetzelfde gebeurt enkele jaren later wanneer 
de Willem Il-straat wordt aangelegd. Het 
merendeel van de percelen langs die straat is 
eigendom van de gemeente Tilburg en ook 
hier stelt zij voorwaarden; de kopers zijn ver
plicht om binnen twee jaar na tekening van 
de akte van overdracht op het perceel een 
huis te zetten met ten minste één verdieping. 
De gemeenteraad streeft ernaar 'den straat 
weldra met nette en kapitale huizen bebouwd 
te zien'. De kopers zijn tevens verplicht voor 
de bouw de tekeningen van de gevels door de 
gemeenteraad te laten goedkeuren. 
Wat betreft de Willem Il-straat neemt de ge
meente nog een initiatief. Zij besluit in 1870 
het nieuwe post- en telegraafkantoor in die 
straat te bouwen. 

In de Stationsstraat en de Willem Il-straat 
komen drie gevallen voor van het onbe
bouwd laten liggen van percelen. In 1869 
vraagt de bloemist N . H . Germ een perceel in 
de Stationsstraat te mogen inrichten tot bloe
mentuin. Hi j verkrijgt daarvoor toestem
ming mits 'het afgesloten terrein door een 

sierlijk hek onder goedkeuring van B en W 
worde afgesloten en zoo lang het onbebouwd 
blijft aldus moet afgesloten blijven en slechts 
tot bloemtuin en beplanting met sierlijke ge
wassen mag worden gebezigd ( . . . ) . ' 
Wanneer de liedertafel 'Souvenir des Mon-
tagnards' in 1876-1877 en de Nieuwe Ko
ninklijke Harmonie in 1877-1878 hun nieuwe 
sociëteitsgebouwen met tuin gaan bouwen in 
respectievelijk Willem Il-straat en Stati
onsstraat, wil de gemeente daaraan slechts 
goedkeuring verlenen onder voorwaarde dat 
'het niet bebouwde gedeelte zal worden afge
sloten door een sierlijk ijzeren hek.' Het aan
zien van de straat mag er niet onder lijden. 
De Poststraat neemt in dit geheel een bijzon
dere plaats in . De straat wordt in 1870 welis
waar door de gemeente aangelegd maar ze 
heeft op de bebouwing geen enkele invloed, 
want de percelen langs die straat zijn en blij
ven in particuliere handen. Lopend door de 
Poststraat kunnen we dat nog waarnemen. 
Min of meer kapitale huizen worden afgewis
seld door arbeiderswoningen. In één geval 
springt een huis zelfs ver terug van de rooi
l i jn . 

Hetzelfde geldt voor het gedeelte van de 
Tuinstraat tussen Willem Il-straat en Lan
gestraat. De gemeente bezit langs die straat 
wel enkele percelen grond, maar kan niet alle 
bebouwing in die straat controleren. Tot op 
heden staan op de hoek met de Telexstraat 
kleine arbeiderswoningen, terwijl de overige 
panden in de Tuinstraat met een verdieping 
zijn gebouwd. Aan de zuidzijde ligt nog lan
ge ti jd de pleziertuin die deel uitmaakt van 
het bezit van de familie Bogaers en zich langs 
de Tuinstraat uitstrekt vanaf de Willem I l -
straat tot aan de Telefoonstraat. Pas in het 
eerste decennium van deze eeuw verschijnen 
hier woningen. Wanneer in 1897 de Tuin
straat wordt doorgetrokken tot aan de 
Nieuwlandstraat, is de gemeente er in 
geslaagd alle daaraan grenzende percelen in 
handen te krijgen. Bij de verkoop stelt de ge
meente dan ook de voorwaarde dat er 'alleen 
huizen met bovenverdieping mogen gebouwd 
worden tot eene aangewezen hoogte'. 
Met name in het gebied ten westen van de 
Willem Il-straat verschijnen ook andersoor
tige panden. In de Willem ll-straat wordt in 
1874 een synagoge gebouwd. Het r .k. kerk
bestuur van de parochie 't Heike sticht in 
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1877 een school voor lager en meer uitge
breid lager onderwijs aan de Antoniusstraat. 
In de jaren tachtig komt er een openbare 
school in het noordelijke gedeelte van de 
Langestraat. Tegen het eind van de 19de 
eeuw wordt het gebouw van de Gildenbond 
aan de Tuinstraat gezet. In het nieuwe woon
gebied ontstaan geen nieuwe fabrieken. Wel 
verschijnen er werkplaatsen bij woningen en 
breidt Bogaers zijn fabriek uit. 
In het algemeen kunnen we stellen dat het 
volbouwen van de percelen langs de grote 
straten in de Heuvelse Akkers een lange peri
ode in beslag heeft genomen. Straten als de 
Spoorlaan en de Stationsstraat, de twee 
vroegst aangelegde straten, zijn pas in onze 
eeuw volgebouwd. Hetzelfde geldt voor de 
Willem Il-straat en voor de hoek Tuinstraat 
-Telefoonstraat. 

Na de aanleg van de Willem Il-straat besluit 
de gemeenteraad 'de daaraan gelegen gron
den (. . .) , van lieverlede met eenige tusschen-
ruimte van t i jd voor bouwterreinen in open
bare veilingen' te verkopen. De percelen 
worden dus niet allemaal ineens verkocht. In 
de jaren zeventig en tachtig is er sprake van 
een economische crisis. De teruglopende in
komsten en onzekerheid over de toekomst 
kunnen een negatieve invloed hebben gehad 
op de bouwactiviteit van met name de duur
dere panden. In 1873 spreekt de gemeente
raad bij de verkoop van grond aan de Israëli
tische gemeente van een 'mindere bouwlust'. 
Misschien zijn ook de van gemeente
wege voorgeschreven voorwaarden een be
lemmering geweest voor een snelle bebou
wing. 

In de uit particulier initiatief ontstane straten 
is in een hoger tempo gebouwd; zij zijn bijna 
zonder uitzondering nog in de 19de eeuw vol
gebouwd. We moeten hierbij wel in ogen

schouw nemen dat het om een heel ander ty
pe bebouwing gaat met een geringere bouw
prijs dan de grote panden aan de hoofdstra
ten. Door de fragmentarische bebouwing 
van de nieuwe straten staan de vroegste pan
den aanvankelijk als losse elementen in een 
landelijke omgeving. Pas geleidelijkaan vor
men ze een samenhangend geheel met de la
ter gebouwde woningen, waardoor het ge
bied een stedelijk aanzien krijgt. 

De kunsthistorische benadering 

De nieuwe panden geven een goed beeld van 
de bouwkunst in de tweede helft van de vori
ge eeuw. Het merendeel van de gereahseerde 
huizen en publieke gebouwen is in de stijl 
van het eclecticisme. De architecten kiezen 
uit de stijlkenmerken van vroegere periodes, 
die op een nieuwe wijze samengevoegd wor
den. De grote herenhuizen aan de Spoorlaan 
en in de Stationsstraat, Willem Il-straat, 
Poststraat en Tuinstraat tonen de toepas
sing van neorenaissance-, neobarokke of 
neoclassicistische motieven. Een groot aantal 
panden wordt gekenmerkt door ramen met 
sierlijsten en krulvormige bekroningen. De 
gevels zijn aan de bovenrand voorzien van 
een decoratieve kroonlijst met consoles. In 
veel gevallen is boven de deurpartij een bal
kon zichtbaar met een rijkversierde balustra
de. Bij dergelijke huizen is voornamelijk ge
put uit de barokke vormentaal. De neore
naissance geeft een veelvuldig gebruik te zien 
van natuurstenen speklagen die een contrast 
vormen met de bakstenen gevels. Overdadige 
kruldecoraties of consoles ontbreken. De ra
men worden naar boven toe afgesloten door 
sluitstenen. Het neoclassicisme is te zien bij 
panden met een strak gelede, bepleisterde ge
vel. De decoratie is tamelijk beheerst geble
ven. 

Opvallend is dat de neobarokke en neoclassi
cistische motieven met name te vinden zijn in 
de vroegst ontstane straten, dus de Spoor
laan, Stationsstraat, Willem ll-straat en 
Poststraat. Zo is het oude sociëteitsgebouw 
van de liedertafel 'Souvenir des Montag-
nards' aan de Willem Il-straat 29 (1877) een 
duidelijk voorbeeld van een pand met neoba
rokke kenmerken. Een huis als dat aan de 
Spoorlaan 360 (1871) getuigt van het neo
classicisme. De latere bebouwing is eerder in 
de stijl van de neorenaissance. Een voorbeeld 
hiervan is het dubbele herenhuis met inr i j 
poort aan de Tuinstraat 85-87 (1899). Naast 
de grote herenhuizen en publieke gebouwen 
zijn de genoemde kenmerken ook zichtbaar 
bij de laagbouw, zoals van arbeiderswonin
gen, b.v. het pand Poststraat 11 (1870). De 
vroegere synagoge uit 1874 aan de Willem I l -
straat 20 is uitgevoerd in een oriëntaliserende 
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stijl, in die t i jd niet ongebruikelijk bij een 
dergelijk gebouw. De verwijzing naar Pa
lestina, het oorspronkelijke joodse land, 
wordt ermee benadrukt. 
Kort voor 1900 zijn de vernieuwende tenden
sen binnen de bouwkunst steeds duidelijker 
zichtbaar. In de Heuvelse Akkers blijkt dit 
uit de verschillende panden met Jugendstil-
motieven. Deze stijl wordt gekenmerkt door 
langgerekte gestileerde lijnen die geïnspi
reerd zijn op plantestengels. De geschilderde 
decoratie en de glas-in-loodbeglazing van een 
huis zoals aan de Poststraat 10 (ca. 1882) zijn 
een duidelijk voorbeeld. Meestal blijft de Ju-
gendstilinvloed in de Tilburgse binnenstad 
beperkt tot de decoratieve details. Het 
totaalontwerp is eerder in de stijl van de neo
renaissance. Na 1900 zullen de nieuwere ten
densen steeds meer gaan overheersen. 

De bewoners 

De nieuwe bewoners in het gebied van de 
Heuvelse Akkers komen uit alle lagen van de 
bevolking. Er is een duidelijke geografische 
scheiding tussen en concentratie van verschil
lende sociale klassen. Om een beeld van de 
maatschappelijke positie van de bewoners in 
de Heuvelse Akkers te krijgen, hebben wij 
gebruik gemaakt van de kohieren voor de 
hoofdelijke omslag (een belasting gebaseerd 
op het inkomen). 
Er is een verdeling te maken in drie groepen 
straten: de oudste bebouwing (Korte 
Tuinstraat, de Langestraat ten zuiden van de 
Tuinstraat, de Karrestraat, de Telegraaf
straat, Magazijnstraat, het Vreedepad en de 
Tuinstraat ten oosten van de Willem I l -
straat); de jongere straten (Antoniusstraat, 
Telexstraat, Mariastraat, Telefoonstraat, IJ
zerstraat en Langestraat ten noorden van de 

afb. 11 Spoorlaan, 1904. Tuinstraat); en de grote, brede straten 

(Spoorlaan, Stationsstraat, Willem Il-straat 
en de Tuinstraat ten westen van de Willem 
Il-straat). Tot deze laatste groep moeten we 
ook de Poststraat rekenen. 
De eerste groep straten met de oudste bebou
wing huisvest bewoners die de onderste spor
ten van de maatschappelijke ladder bevol
ken: dagloners en fabrieksarbeiders afgewis
seld met een enkele ambachtsman. Zij 
worden in de kohieren niet aangeslagen. De 
Telegraafstraat neemt binnen deze groep een 
bijzondere plaats in . In 1882 wordt slechts 
een klein gedeelte van de bewoners van die 
straat aangeslagen, terwijl in 1900 de weeg
schaal sterk naar de andere kant is omgesla
gen. 

De tweede groep straten herbergt mensen die 
wat hoger op de maatschappelijke ladder 
staan: kleine zelfstandigen zoals ambachts
lieden met een eigen bedrijfje, kooplieden en 
winkeliers. Zij worden voor het grootste deel 
wel aangeslagen. 
In de derde groep straten woont de bovenste 
laag van de Tilburgse gemeenschap uit die 
t i jd , fabrikanten, commissionairs, notaris
sen, e.d. Deze notabelen worden bijna zon
der uitzondering aangeslagen. De Poststraat 
herbergt een mengeling van bewoners uit de 
tweede en derde groep. 
Opvallend is ook het grote aantal bewoners 
in de Heuvelse Akkers dat werkt in de werk
plaats of op het kantoor van de Staats
spoorwegen, een bedrijf dat relatief hoge lo
nen betaalde aan zijn arbeiders. 

Wanneer we kijken naar het aantal bewoners 
dat ook eigenaar is van het pand dat ze be
wonen, zien we een tweedeling. 
In de eerste groep straten is op een enkele uit
zondering na geen van de bewoners eigenaar 
van zijn woning. De meeste van deze panden 
zijn in een rijtje gebouwd en worden door de 
eigenaar verhuurd. 
Bij de tweede en derde groep straten ligt dat 
anders. Wat betreft de verhouding eigenaar
bewoner geldt hier dat in nogal wat gevallen 
iemand twee of meer woningen bouwt, waar
van hij er één zelf bewoont. Na verloop van 
ti jd gaan de verhuurde panden over in han
den van huurders, zodat het aantal bewo
ners dat ook eigenaar is geleidelijk toeneemt. 

Slot 

Een aarzelend gemeentebestuur, nog volledig 
in de geest van de 'laissez faire, laisser allez'-
mentaliteit van de 19de eeuw, neemt vanaf 
1863 initiatieven om het stationsterrein be
reikbaar te maken. De door haar aangelegde 
straten stralen de sfeer en grandeur uit die 
men van een stad verwacht. De overige stra
ten, veelal op trajecten waar voorheen eeu
wenoude voetpaden lagen, worden het do-
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Bronnen 

afb. 12 Gezicht op de 
Stationsstraat vanaf het 
Stationsplein, ca. 1905. 

mein van particuliere bouwactiviteiten. De 
gemeente houdt zich hier volledig afzijdig. In 
deze straten verschijnt een ander type bebou
wing, aansluitend op de oude, meer dorpse, 
huizenbouw. In een tijdsbestek van bijna 
veertig jaren veranderen de Heuvelse Akkers 
langzaamaan van een typisch akkergebied 
doorsneden met voetpaden in een stadswijk 
met een duidelijke sociale stratificatie. 
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Bouw en inrichting van de Centrale 
Werkplaats van de Staatsspoor
wegen te Tilburg 1868-1918 
dr. Ton Wagemakers * 

Enige ontwikltelingen van de Werkplaats in Tilburg worden beschreven, zoals het ontstaan en 
de uitbreidingen van het complex en de inrichting. Daarnaast zal enige aandacht gegeven wor
den aan de opgestelde machines, het soort werk en het personeelsverloop. 
In de gekozen periode zijn vier ingenieur-chefs werkzaam. Onder verantwoordelijkheid van de 
eerste drie wordt het complex gebouwd en ondergaat de inrichting voortdurend veranderingen. 
De laatste beperkt zich tot eenvoudige verbeteringen, mogelijk kan de onzekere oorlogssituatie 
van 1914-1918 hierop van invloed zijn geweest. 

In 1860 wordt de Wet op de Staatsspoorwe
gen aangenomen, waardoor de staat het ini t i 
atief kan nemen om spoorlijnen aan te leg
gen." Voor het zuiden wordt een lijn geko
zen met als vertekpunt Breda richting 

Tilburg naar Venlo en Maastricht en in de 
andere richting naar Vlissingen. Zo kan een 
verbinding ontstaan van de havens te Vlissin
gen en Moerdijk met de industrie in het 
Venlo-Ruhrgebied en Maastricht-Luik. In 
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Afb. 3. IVi.-rkplaats Tilburg 1S71. 

afb. 1 Plattegrond Werk
plaats 1871 (uit: 'Spoor-
en tramwegen', nr. 19, 
sept. 1939). 

oktober 1863 wordt als eerste het baanvak 
Breda-Tilburg geopend. De exploitatie komt 
in handen van de Maatschappij tot Exploita
tie van Staatsspoorwegen.^' Ook voor het 
noorden worden plannen ontwikkeld voor 
een spoorwegnet. In het westen en het mid
den van het land hebben particuliere maat
schappijen al lijnen opgezet. 
Met het in gebruik nemen van nieuwe spoor
lijnen doet zich de vraag voor waar onder
houd en herstellingen moeten plaatsvinden. 
In een missive, ambtelijk schrijven, van de 
minister van Binnenlandse Zaken van 29 de
cember 1863 aan de directie van de Staats
spoorwegen geeft hij te kennen, 'dat bij de 
Regeering het voornemen bestaat om voor de 
Zuidelijke lijnen de werkplaatsen voor de 
herstellingen van rollend materieel te Tilburg 
te vestigen en met dat doel aldaar een ruime 
oppervlakte grond is aangekocht.' Enige we
ken daarvoor, op 9 december 1863, is de ge
meenteraad akkoord gegaan met verkoop 
van gronden aan de staat, zowel voor het sta
tionsemplacement als voor een werkplaats.^' 
De Staatsspoorwegen voelt het meest voor 
uitbreiding van de bestaande werkplaats 
Damlust te Utrecht en probeert de regering 
alsnog met financiële argumenten op andere 
gedachten te brengen. In het verslag van 
1865 van de Staatsspoorwegen lezen we: 
'Langdurige onderhandelingen hadden over 
dit punt over en weder plaats: de voordeelen 
van het systeem der centrale werkplaatsen 
werden door ons verdedigd en met voorbeel
den uit andere landen gestaafd: doch het 
mocht niet baten.' De regering kiest, mede 
uit militair-strategische overwegingen, voor 
twee nieuwe werkplaatsen: Zwolle voor het 
Noordernet en Tilburg voor het Zuidernet.''' 

De bouw van de Werkplaats 

In 1868 wordt ir. J. van Geuns als ingenieur
chef benoemd met als opdracht de bouw en 
de inrichting van de Werkplaats. Het bouw
terrein lag aan de noordzijde van het empla
cement en had een lengte van ca. 900 meter 
en een breedte van 100 a 150 meter. In augus
tus 1867 gunt het Ministerie van Binnenland

se Zaken via een openbare inschrijving aan 
de Gebr. Thijssen te Tilburg voor ƒ 78.912 de 
bouw van de Werkplaats. Een jaar later 
krijgt, ook via een openbare inschrijving, 
J.B. Broers te Tilburg de opdracht tot 'het 
maken van grondwerken, het leggen van 
spoorbanen en wissels, het leveren van bal
last en maken van bestratingen ten behoeve 
van het algemeen magazijn' voor de som van 
f 16.649.^' Januari 1869 komen de eerste ar
beiders uit Utrecht aan en wordt een gedeelte 
in gebruik genomen voor het herstellen van 
rijtuigen en wagens. Eind december 1869 kan 
er gewerkt worden in de wagenmakerij en 
een gedeelte van de smederij.^' Officieel 
vindt op 1 februari 1870 de opening plaats. 
Tussen 1870 en 1871 wordt de Werkplaats 
verder ingericht, zodat ook het onderhoud 
en de herstellingen aan stoomlocomotieven 
in Tilburg kunnen gebeuren. 
De basisvorm van de Werkplaats is nu gerea
liseerd. Op een doordachte wijze zijn de on
derdelen gegroepeerd: de herstelling van de 
locomotieven aan de west-, die van de rij tui
gen en wagens aan de oostzijde. Deze beide 
hoofdgroepen zijn verbonden door nevenbe-
drijven, waar de kleinere onderdelen worden 
hersteld of gemaakt, zoals de draaierij, de 
houtbereiding en de smederij. Door deze op
zet is het gemakkelijk om oplossingen te vin
den voor verbouwingen en uitbreidingen. 
Deze vorm wordt het transversale werk
plaatstype genoemd. Dat wil zeggen de loco
motieven respectievelijk rijtuigen worden via 
een inrijspoor binnengebracht, en daarna 
met een rolwagen overdwars afgevoerd om 
op een van de vele korte sporen grenzende 
aan de rolwagenbaan, te worden weggezet 
voor reparatie.''' 

In de eerste jaren na de oprichting zijn er di
verse problemen. De levering van belangrijke 
machines loopt vertraging op. Bijvoorbeeld 
de twee stoomketels, welke in 1870 werden 
besteld, konden door vertraging in de afleve
ring pas in het voorjaar van 1872 in dienst 
worden gesteld. Ook is het in eerste instantie 
moeilijk om vakbekwame werklieden uit an
dere steden te bewegen naar Tilburg te ver
huizen. 
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In 1872 wordt het bijgebouw van de schil
derswerkplaats en van de aanstookplaats 
voor locomotieven in gebruik genomen. Ver
der krijgen de administratieve en technische 
ambtenaren een apart gebouw bij de ingang, 
waar ook de portiersloge en de wachtkamer 
voor de arbeiders een plaats krijgen. De lo
kalen in de Werkplaats die voorlopig als kan
toren gebruikt werden, zijn ingericht voor 
magazijnen en gereedschapswerkplaatsen.**' 
Twee jaar later, in 1874, wordt de smederij 
uitgebreid en de bankwerkerij in dienst ge
steld. Hiermee krijgt de Werkplaats zijn 
voorlopige voltooiing. 
De man onder wiens leiding de Werkplaats is 
opgezet, verlaat in 1875 de Werkplaats (en de 
spoorwegen). 

Tweede fase 1875-1888 

Van Geuns wordt opgevolgd door de Duitse 
ingenieur F. Oberstadt. Hi j had gestudeerd 
aan de Polytechnische School te Hannover. 
In 1870 werd hij aangesteld als ingenieur
werktuigkundige op de Werkplaats in T i l 
burg. Wanneer Oberstadt vi j f jaar later be
noemd wordt tot ingenieur-chef, weet hij wat 
hem te doen staat.^' Oberstadt zal de Werk
plaats uitbreiden en ze tot een goed functio
nerend bedrijf maken. Door de snelle ont
wikkeling van het vervoer is uitbreiding van 
de Werkplaats nodig; daarover worden in 
1876 aan de regering voorstellen gedaan. In 
1878 wordt met de uitbreiding aangevangen. 

welke in mei 1879 zal worden voUooid. Het 
werk wordt gegund aan de Tilburgse aanne
mer J. de Beer voor het bedrag van 
ƒ 188.600. Aan de westzijde van het terrein 
wordt een nieuwe locomotiefstelplaats met 
ketelmakerij en een afzonderlijke werkplaats 
voor het omleggen van wielbanden met een 
wieldraaierij gerealiseerd. In deze draaierij 
worden nieuwe banken opgesteld en een ge
deelte van de wielbanken wordt uit de grote 
draaierij overgebracht."" 

Uit een verslag in de Katholieke Illustratie 
van 1880 krijgen we een interessant beeld van 
de Werkplaats uit die t i jd . De verslaggever is 
overdonderd door de omvang van het com
plex, de inrichting en de vele machines. Rei
zend per trein wordt bij aankomst in Tilburg 
zijn aandacht getrokken door de Werk
plaats: 'een reusachtig en kazerneachtig ge
bouw met de hemelhooge schoorsteen en de 
zonderling gebouwde toren'. Dat laatste is de 
watertoren. Oberstadt geeft de verslaggever 
een rondleiding. Eerst wordt de machineka
mer bezocht: 
'...de suizende stoomketel, die door eene bij
zondere inrichting zijn water uit den toren 
ontvangt, waaruit het opgepompt wordt in 
een grooten vergaarbak is van buitengewone 
afmeting en heeft naast zich een tweeling
broeder liggen. Als de eerste vier weken ge
werkt heeft, krijgt laatstgenoemde zijne 
beurt om te stoomen, om dan na verloop van 
vier weken weer even lang uit te rusten.' 
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Daarna wordt de smederij bezoctit. Op dat 
moment bestaat meer dan de helft van de ar
beiders uit smeden. 
'Door een buizennet wordt de wind van den 
ventilator naar de smidsen gedreven en al
daar behoeft de werkman slechts een hef
boom te verzetten om het vuur te zien 
opspatten in duizenden vonkjes.' Er is een 
'windmaker' geplaatst, die gebruikt wordt 
als de eerste defect raakt. 
Naast de genoemde afdelingen zijn er op dat 
moment een schilderswerkplaats, de wagen
makerij, de houtbereiding, de modelmakerij, 
de zadelmakerij en de zeilenmakerij. Er wer
ken dan in totaal 450 arbeiders, technische 
en administratieve ambtenaren."' 

In 1883 wordt overgegaan tot oprichting van 
een afzonderlijke kopergieterij, welke in 
1886 wordt uitgebreid.'2' i n de eerste helft 
van de jaren tachtig worden klachten over 
het verouderen van het materieel geuit, tege
lijkertijd neemt het aantal grote herstellingen 
toe. Voor al dat werk is er onvoldoende over
dekte ruimte, waardoor steeds meer herstel
lingen in de openlucht moeten plaatsheb-
ben.'3' 
A l deze uitbreidingen en toename van her
stellingen hebben ook hun gevolgen voor het 
personeelsbestand. Tot 1876 is het aantal 
werklieden blijven schommelen rond 300. 
Daarna is er een jaarlijkse stijging, wat in 
tien jaar tot bijna een verdubbeling leidt: in 
1887 zijn 573 werklieden in dienst. In dat 
jaar worden 216 locomotieven en 2808 voer
tuigen hersteld."" 

Het verslag van het bezoek van de journalist 
Neideck van Eigen Haard aan de Werkplaats 
in 1887 geeft het volgende beeld van de in
richting op dat moment'^': 
Via een grote poort korrien we op het terrein. 
Links zijn de portiersloge en verschillende 
kantoren. Vervolgens gaan we naar de wa
genmakerij. Er is veel lawaai van de met 
stoomkracht aangedreven zaag-, schaaf- en 
boormachines. In de schilderswerkplaats 

worden aan de wagens de vereiste kleur en 
vernis gegeven. Een aangename temperatuur 
heerst hier, want de zaal is voorzien van een 
verwarmingsbuizennet om de verf snel te 
drogen. Er staan enige kleine verfmolens, 
door stoomkracht in beweging gebracht, om 
de verf met olie aan te maken. Achter beide 
werkplaatsen is een vertrek waar het hout, 
voor het naar de wagenmakerij gaat, de eer
ste bewerking krijgt. Ook hier staan verschil
lende machines. Op de bovenverdieping wor
den rugkussens gemaakt door de zadelma
kers. Reeds op enige afstand horen we een 
zwaar gegons en het dreunen van slagen. We 
gaan de grote smederij binnen. Een stoom-
zaag verdeelt het ijzer, een beitel schaaft er 
de bramen af. Een grote en kleine stoomha
mer doen de grond onder hun doffe slagen 
dreunen. Een ponsmachine snijdt koude pla
ten van twee centimeter dikte, of maakt ga
ten en groeven in het staal. Een ander werk
tuig draait schroefdraden in een staaf. We 
gaan weer verder en komen in de werkplaat
sen waar de locomotieven hersteld worden. 
Verplaatsbare dommekrachten tillen een lo
comotief van de ene rail naar de andere. 
Daarna volgt de afdeling, waar het koper be
werkt wordt. Ook hier zien we zagen, scha
ren, boren, snijwerktuigen, alle door stoom 
gedreven. Ten slotte bezoeken wij het ketel
huis. Er is een ketel van Tilburgs fabrikaat 
naast die door buitenlanders geleverd, en 
enige locomobielen van de maatschappij de 
Atlas. In de verschillende afdelingen zijn to
taal negen stoommachines geplaatst. 

Derde fase 1888-1907 

In 1888 is er een directiewissehng. Oberstadt 
vertrekt naar de Werkplaats van Zwolle. In 
datzelfde jaar komt ir. H . Staring naar Ti l 
burg. Vanaf 1876 was hij belast geweest met 
de leiding van de werkplaats te Zwolle. On
der zijn leiding blijft het aantal herstellingen 
toenemen. De noodzakelijke uitbreiding van 
de Werkplaats neemt hij niet meteen ter 
hand, zodat nog steeds veel werk in de open-

afb. 3 De Werkplaats in 
1887 (uit: 'Eigen Haard', 
1887). 

43 



afb. 4 De houtzagersaf
deling, 1887 (uit: 'Eigen 
Haard; 1887). 

lucht moet plaatsvinden.'^* Pas in 1891 wor
den de uitbreidingen gerealiseerd. Aan de 
oostzijde van het terrein komt een tweede 
wagenmakerij met een wagenbankwerkerij, 
terwijl de bestaande schilderswerkplaats 
wordt vergroot. In 1892 wordt het herstellen 
van goederenwagons overgebracht naar de in 
dat jaar in gebruik genomen werkplaats te 
Blerick. De vrijgekomen capaciteit wordt ge
bruikt voor de bouw van personenrijtuigen. 
In de volgende jaren zullen er enkele uitbrei
dingen zijn, zoals het vergroten van de schil
derswerkplaats (1892), verlenging van de 
wieldraaierij (1898) en de bouw van een loco-
motiefstelplaats ( 1 9 0 0 ) . I n 1901 wordt aan 
W.F. Weijers voor / 125.935 de opdracht ge
gund voor de bouw van een derde wagenma
kerij, de uitbreiding van de schilderswerk
plaats en het maken van een verensmederij, 
schrijnwerkerij en portierswoning.'^' Het 
aantal personeelsleden loopt in tien jaar 
tijds, 1888-1898, op van 607 naar 925 (zie ta
bel). 

Behalve de uitbreidingen zijn in de voor
gaande jaren ook vele nieuwe machines ge
kocht. Ondanks dat, blijft zware lichamelij
ke arbeid nodig. Het interne transport van de 
stukken en de onderdelen gebeurt via het 
voortduwen met handkracht van lorries op 
een smal spoor. Ook als een rijtuig of een lo
comotief op zijn plaats moet worden ge
bracht, gebeurt dit door handkracht en een 
zogenaamde rolwagen. Een rolwagenspoor 
loopt van het ene tot het andere eind van de 
stelplaats voor locomotieven, zo ook bij de 
rijtuigenwerkplaats, en de rolwagen brengt 
locomotief of rijtuig tegenover het spoor, 
waarop dit gerepareerd moet worden. Het 
bewegen van de rolwagen, het op- en afrij
den van locomotief of rijtuig, alles geschiedt 
met handkracht. Ongeveer vijftien arbeiders 
moeten worden ingeschakeld voor het draai
en aan de zwengels.'" 
Uit het onderzoek naar de verhoudingen op 
de Werkplaats, naar aanleiding van de 
spoorwegstakingen in 1903, komt naar voren 
dat er ondanks de verbeteringen aan de in
richting diverse grieven bleven: 

— in het algemeen liet in de winter de venti
latie in diverse gebouwen te wensen over; 

— in het bijzonder gaf dat problemen in de 
smederij, waar men de ventilatiekappen 
in verband met de trek voor het grootste 
deel afsloot; dat veroorzaakte kolen
damp; 

— in het koperhok ontbrak een exhauster, 
waardoor vrijkomende koperdeeltjes t i j 
dens het afslijpen en polijstwerk in de 
longen kwamen; 

— in de wagenmakerij was juist te veel venti
latie (wind); daardoor hoorde men soms 
te laat iets aankomen, wat leidde tot on
gelukken; 

— ten slotte was het schaftlokaal als teken-
school in gebruik genomen; de arbeiders 
moesten op de afdeling eten.^"' 

Laatste fase van de inrichting 

Op 1 januari 1908 wordt ir. M . D . Meyer 
aangesteld als de nieuwe ingenieur-chef. Na-

Enige gegevens over de Werkplaats van de spoorwegen in Tilburg 1871-1918 

Jaar 1871 1878 1888 1898 1908 1918 

Arbeiders 291 364 607 925 1260 1259 

Herstel 
locomotieven 31 182 254 287 321 270 

Herstel 
rijtuigen en wagens 1594 2389 3127 4297 6457 4431 

Bron: Verslagen van de Maatschappij tot exploitatie van de Staatsspoorwegen 
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dat hij zijn studie aan de Polytechnische 
School te Delft had voltooid, was hij in 1883 
in dienst getreden van de Staatsspoorwegen 
te Venlo. In Tilburg zou hij blijven tot sep
tember 1922. Onder zijn leiding treedt er in 
eerste instantie een lichte daling op in het 
personeelsbestand. Vanaf 1912 zullen er elk 
jaar tientallen personeelsleden bijkomen. 
Dat gaat niet gepaard met belangrijke uit
breidingen van de Werkplaats, behoudens de 
overplaatsing van het hoofdmagazijn van de 
Staatsspoorwegen van Zwolle naar T i l -
burg.21) 
De inrichting blijkt nog steeds aanleiding te 
geven tot klachten over de slechte verwar
ming en andere zaken. Pas in de loop van 
1913 zien we dat er iets aan gedaan wordt: 
betere ventilatie in de smederij; lichtkappen 
in de locomotiefloodsen; en de zadelmakerij, 
broeinest voor tbc, wordt verbeterd door er 
een hoge ruimte van te maken. Toch blijven 
er problemen, zoals bij de bankwerkerij, die 
gevestigd is in de oude smederij. Het is er te 
koud in herfst en winter. 
Ook zijn er klachten over de oude wagenma
kerij. De hele dag roken en stinken er vi j f a 
zes veldsmidsen. Ventilatie is hier dringend 
n o o d z a k e l i j k . O n d a n k s de redelijkheid 
van dit soort klachten wordt er door de di
rectie traag en slechts gedeeltelijk gerea
geerd. 

Tijdens de Mobihsatie, 1914-1918, vinden er 
geen uitbreidingen plaats. 

Nawoord 

Na de Eerste Wereldoorlog zal, onder leiding 
van ir. W. de Jong een volgende stap gezet 
worden op de weg van modernisatie en me
chanisatie. Bijvoorbeeld door het plaatsen 
van de aandrijf kracht bij de machine, de 

elektrische motor, zal een andere inrichting 
gaan ontstaan. Daarnaast zullen de samen
voegingen van de spoorwegmaatschappijen, 
de inkrimping van het spoorwegnet en de 
overgang van stoomtractie op andere tractie 
een grote invloed hebben op de verdere ver
bouwingen en wijzigingen in de inrichting 
van de Werkplaats in de jaren twintig en der
tig-
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niek en arbeid(s-voorwaarden): T, Wagemakers, 
Techniek en arbeid op de Centrale Werkplaats van 
de Staatsspoorwegen te Tilburg 1869-1922, in In
dustriële Archeologie, 10 (1990) nr. 36, 98-112. 
Verder wi l ik J .H.S .M. Veen danken, die mij attent 
maakte op berichten in het Weekblad van Tilburg 
en de Tilburgsche Courant en enige stukken uit het 
Secretarie-Archief Tilburg 1810-1907. 

2) H . F . J . M . van den Eerenbeemt, Sporend naar wel
vaart, Tilburg 1964, 12 en 16-17. 
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gen, X I I (1939), 482-483. 
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6) Verslag van de Maatschappij tot exploitatie van de 
Staatsspoorwegen (Verslag ...) over 1869, 41-42; 
Weekblad van Tilburg, 9 januari 1869. 

7) Boezaardt, a.w., 483. 
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14) Verslag ... over 1887, 64. 
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16) Verslag ... over 1888 en 1889, 61 en 63. 
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18) Gemeentearchief Ti lburg, Secretarie-Archief 
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19) B.S. van Zanten, Hoe de centrale werkplaatsen er 

vroeger uitzagen, in: Spoor- en Tramwegen (1940), 
23, 463. 

20) Verslag der Staatscommissie benoemd bij Konink
lijk Besluit van 20 april 1903, no. 27, ingevolge de 
wet van 11 april 1903 (Staatsbladno. 103), 675, 677, 
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8 november 1913. 

afb. 6 De locomotiefstel-
plaats van de Werkplaats 
ca. 1913. De stenen molen op de Logt 

aan de Noordhoek 
Ad Vorselaars* 

Begin 1990 is liet gemeentearchief in het bezit gekomen van de gedenksteen van de eerste ronde 
stellingmolen die in 1811 in Tilburg is gebouwd. Op de steen staan de namen van de oprichters 
vermeld. Deze namen zijn ook bekend als kopers van een perceel akkerland gelegen op de Logt 
aan de Noordhoek. Het betreft Hendrik Mombers, Justinus Mombers, Guiliam Francis Blom-
jous, Johannes van den Houdt, Wilhelmus van Asten en Peter Assenberghs. De heren Mom
bers waren bierbrouwers op de Veldhoven, de heren Blomjous, Van den Houdt en Van Asten 
waren Tilburgse bakkers. Peter Assenberghs was molenaarsknecht op de Kerkhovense molen 
te Oisterwijk. De molenromp is tevoorschijn gekomen en gesloopt bij werkzaamheden rond 
de aanleg van het 'hoog-spoor' en de daarvoor noodzakelijke tunnel in de Gasthuisstraat-
Noordstraat. 

* A d Vorselaars is ruim 
40 jaren in de automo
bielbranche werkzaam 
geweest. Hi j maakt nu 
een studie over de mo
lens van Tilburg en het 
stadsgewest. Dit door 
de redactie bewerkte 
artikel is een eerste bi j 
drage. 

afb. 1 Eerste steen 1811. 
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Elke windmolen draagt een eigen naam. 
Rond het jaar 1300 kende men in Tilburg 
reeds de 'Corvelse molen' en de 'Veldhoven-
se molen'. In het jaar 1651 volgde er een mo
len aan de Heikant die de naam 'De Nieuwe 
Molen' kreeg. Het waren alle drie standaard
molens; geheel van hout vervaardigd en ge
schilderd in de kleur groen voor het molen
kot, met op de vier hoeken brede afdeklijsten 
in de kleur geel. De Heren van Tilburg 
wensten dat zo. De molen aan de Noordhoek 
was helemaal van steen; vandaar de naam 
'De Stenen Molen' . 
De oude molens te Tilburg waren erg versle
ten en bevatten elk slechts twee koppel 
maalstenen. De molenaar op de Heikantse 
molen maalde meer eikeschors tot run voor 
de leerlooierijen dan dat hij meel produceer
de. Ook de maalcapaciteit was, mede gezien 
de groei van de Tilburgse bevolking, te ge

ring geworden. Vroeger rekende men één 
molen op elke 1500 inwoners van dorp of 
stad. 
De 'Stenen Molen' bevatte bij zijn oprichting 
reeds drie koppel stenen. Het vierde stel is 
vermoedelijk rond 1853 aangebracht door de 
toenmalige nieuwe eigenaar Jan Baptist 
Smulders. Deze had het zogenaamde 'gaande 
werk' met de stenen gekocht uit de openbare 
verkoop van een oude standaardmolen. 

De molenaars 

De eerste molenaar van de 'Stenen Molen' 
was Peter Assenberghs die in 1822 overleed. 
Zi jn dochter Dimphena en haar zus Anna 
namen het molenaarschap daarna over met 
als molenaarsknecht hun neef Johannes An
tonius Wollaart. 
Toen in 1849 de molen werd verkocht, ver-

46 



afb. 2 De molen van de 
Noordhoek, ca. 1900. 

afb. 3 De molen van de 
Noordhoek ca. 1900, ge
zien vanuit de Spoor
laan. Links het molen
huis. 

huurden de nieuwe eigenaren de molen met 
molenhuis en erf aan Peter van den Boer 
voor respectievelijk / 400 en ƒ 200 per jaar. 
Deze Peter of Piet van den Boer was een 
kleurrijk en muzikaal persoon. Hi j wordt ge
noemd als oprichter van de liedertafel St. 
Caecilia, onderafdeling van de Tilburgse 
Zouavenbroederschap 'Fidei et Vi r tu t i ' . De 
eerste bijeenkomsten en zangoefeningen zou
den in deze molen zijn gehouden. Onder het 
bewind van Den Boer groeide het aantal 
klanten aanzienlijk en heeft menig jongeman 
bij hem het vak van molenaarsknecht ge
leerd. Ook zijn zoon Peter Johannes van den 
Boer leerde bij hem het molenaarsvak. 
Piet van den Boer heeft de molen tot 1 no
vember 1881 bemalen. 
In 1880 wordt Gerardus Claassens de nieuwe 
eigenaar/molenaar. Hi j had in 1877 al de 
helft van de molen door erfopvolging in zijn 
bezit gekregen. In feite wordt de molen be
malen door zijn zoon Antonius Josephus die 
molenaarsknecht blijft tot juni 1899. Hi j ver
trekt dan naar Breda waar hij in 1902 

wordt vermeld als molenaar/eigenaar van de 
'Bisschopsmolen' te Etten-Leur. 
Op 30 januari 1900 verkoopt Claassens de 
molen aan Josephus Johannes Kennis die de 
molen wil gebruiken om zijn houtbewer
kingsmachines aan te drijven. Hij bouwt een 
grote geheel onderkelderde fabriek met ver
dieping achter de molen. De molen verhuurt 
hij echter aan Adriaan van Gorp voor een re
latief lage pacht van / 208 per jaar. De molen 
diende op deze manier twee heren. Het draai
end gedeelte met de vier koppel stenen wordt 
getaxeerd door twee onpartijdige molen-
meesters op ƒ 3290,05. Zo'n zelfde taxatie 
bedroeg in de ti jd van Piet den Boer slechts 
ƒ 946,25. Een enorm verschil. Adriaan van 
Gorp was vroeger molenaar/eigenaar van de 
windmolen aan de Broekhovenseweg, waar
van de molenromp enige jaren geleden is af
gebroken. Tot juni 1905 had Adriaan van 
Gorp de molen in huur. Hi j was dus de laat
ste molenaar. 

De eigenaren 

De eerste eigenaren kochten de grond om de 
molen voor ƒ 525 van Zeger den Ouden, 'ra
demaker' op het Haringseind. Zij kenden 
hem vanwege hun betrokkenheid bij het St. 
Jorisgilde. De eerste steen was op 4 april 
1811 gelegd toen men met de bouw van de 
molen, molenhuis en de rosmolen reeds ver 
was gevorderd. Bij het verlenen van een hin
derwetvergunning eiste men in die ti jd dat de 
molen binnen een jaar in werking moest zijn, 
anders verviel de vergunning. Bakker Willem 
van Asten overleed op 15 augustus 1812. Bij 
de erfdeling in 1822 worden zijn vi jf kinde
ren eigenaar van zijn 1/6 part. De taxatie
waarde bedroeg ƒ 2.200. Op 8 januari 1836 
verkopen zij hun deel aan Arnoldus Huy-
bregts te Riel. De verkoopprijs is dan 
ƒ 1.800. 

Ook molenaar Peter Assenberghs heeft niet 
lang van zijn part kunnen profiteren. Na het 
overlijden van zijn vrouw ging de eigendom 
over op hun dochters Dimphena, Anna en 
Maria Corneha. 
Guiliam Francis Blomjous, broodbakker op 
de Heuvel, verkoopt zijn aandeel in de molen 
en verdere gebouwen op 21 januari 1832 aan 
mejuffrouw Adriana van Liemdt, weduwe 
van de schatrijke bierbrouwer Adriaan 
Mombers die op de Heuvel woonde en de 
moeder was van de twee mede-eigenaren 
Hendrik en Justinus Mombers. Iedereen die 
een goed onderpand had, kon bij haar te
recht voor een geldlening. Bakker Blomjous 
leende bij haar reeds in 1821 een bedrag van 
tweeduizend gulden, zodat hij bij de ver
koop van zijn 1/6 part slechts tweehonderd 
gulden in handen kreeg. Blomjous was ook 
de vertrouwensman van de weduwe Van 

47 



afb. 5 De molenromp in 
1929. Boven de deur zit
ten de eerste steen en de 
sluitsteen, welke thans 
bewaard worden in het 
Gemeentearchief te Til
burg. 

Asten. Als toeziend voogd over haar kinde
ren trachtte hij het zesde part bij openbare 
veiling te verkopen. Christiaan Mombers 
mijnde dit deel van de molen voor / 1.650. 
Vermoedelijk deed hij dit bod namens zijn 
moeder Adriana van Liemdt. Doch de ver
koop werd opgehouden. 

Adriana van Liemdt bezit op het moment 
van overlijden (6 ju l i 1847) de helft van de 
molen en verdere gebouwen, verworven door 
aankoop van het part van bakker Blomjous 
en de twee 1/6 parten van haar twee vooro
verleden zonen Hendrik en Justinus Mom
bers. Haar erfgenamen en de eigenaren van 
de andere parten (Anna Maria Janssens we
duwe van bakker Johannes van den Houdt, 
Arnoldus Huybregts en de kinderen Assen
berghs) verkopen in 1849 het bezit. Het be
staat dan uit de stenen korenwindmolen met 
daarbij behorende rosmolen, het gaande en 
staande werk, het woonhuis met stal, tuin en 
erf. 
De nieuwe eigenaren worden Jan Baptist 
Smulders bouwman ( = landbouwer) en 
steenbakker, en bouwman Arnoldus Huy
bregts. De verhuur van de molen aan Piet 
van den Boer is voor hen een goede zaak. Op 
het terrein links van het molenhuis laten zij 
een pakhuis annex paardenstal en remise, 
alsmede twee woningen met een koffiehuis
zaal bouwen. Daarin hield Cornelis Denissen 
het Noord-Brabants koffiehuis. Na het over
lijden van Arnoldus Huybregts ging zijn erf
deel over op zijn zoon Hendrik, eveneens 
bouwman en woonachtig te Riel. 
Na overlijden van zijn schoonouders ver
krijgt Gerardus Claassens, gehuwd met Cor-
nelia Smulders (dochter van Jan Baptist 
Smulders en Adriana Wilhemina Voskens), 
het bezit uit de erfboedel voor het getaxeerde 
bedrag van ƒ 6.000. 

In 1880 bieden Hendrik Huybregts en Gerar
dus Claassens, fabrikant in wollenstoffen, 
hun bezittingen in de Noordhoek te koop 
aan. Gerardus Claassens wilde daarmee het 
bezit van Huybregts in handen krijgen. Uit
eindelijk kocht zijn stroman Hendrikus 
Klaassen voor hem de molen en het pakhuis 
dat vroeger een rosmolen was geweest, als
mede bijna de helft van het oorspronkelijke 
perceel grond voor ƒ 7 . 1 5 0 . Het molenhuis 
ging voor bijna ƒ 5.300 naar commissionair 
Theodorus Schots, de vriend van Gerardus 
Claassens. Het koffiehuis wordt gekocht 
voor ƒ 6.560 door fabrikant Eugène van Ke-
menade. Het blijft in huur bij Cornelis De-
nissen, die tevens een stalhouderij en begra
fenisonderneming begint. De woning met het 
pakhuis annex remise en paardestal gaan via 
stroman Nicolaas Pessers naar molenaar Pe
ter van den Boer senior. Deze wil op de bi j 
horende grond een stoommolen bouwen om 
zo zijn talrijke klanten te behouden. Dit had 
Gerardus Claassens niet voorzien. Zeker niet 
dat Hendrik Huybregts / 9.000 aan Peter 
van den Boer zou lenen om dit mogelijk te 
maken. 

Gerardus Claassens bouwde nu rechts naast 
het oude molenhuis twee winkelpanden en 
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afb. 6 De verschillende 
percelen en panden rond 
de molen in 1907 (uit: 
Hinderwetvergunning 
2-12-1907, GAT, NA 
1326 nr. 1283). 

een woonhuis, en vestigde de eerste Tilburgse 
door stoom aangedreven brood- en witgoed
bakkerij. Veel bakkers Heten hun trog of 
deegmolen door een hond rondtrekken. Ook 
de carrouseloven van bakker/molenaar 
Claassens was iets nieuws. Hi j wist een ware 
broodrevolutie te ontketenen door een 
zespondsbrood, dat normaal 32 cent kostte, 
aan te bieden voor 18 cent. Hi j kreeg zoveel 
tegenwerking van de andere bakkers en mo
lenaars in Tilburg dat hij van lieverlede zijn 
omzet op de molen zag teruglopen. De enor
me ontplooiing van de stoommeelfabriek 
van Hypolite Bruyelle aan de Spoorlaan, 
destijds Parallelweg geheten, zal ook voor 
molenaar Claassens een doorn in het oog zijn 
geweest. 

Peter Johannes van den Boer j r . , die na de 
dood van zijn vader in 1886 de stoommolen 
in de Noordhoek voortzette, heeft daar on
getwijfeld ook veel last van gehad. Om die 
reden verkochten de kinderen Van den Boer, 
na het overlijden van hun moeder, de gebou
wen met de stoommachine en ketel aan Vin
centius Verschuuren-Piron. Deze lost de hy
potheek af bij Hendrik Huybregts. Zij kun
nen dan nog / 300 verdelen. In de loop der 
jaren koopt Verschuuren ook het woonhuis 
dat de gezusters Van den Boer in eigendom 
hadden gehouden, en het koffiehuis van De-

nissen. Op de achterliggende grond breidde 
hij zijn textielfabriek uit. Op deze grond 
rustte een erfdienstbaarheid om de wind-
rechten van de molen veihg te stellen. 
Per 1 februari 1888 verhuurde Gerardus 
Claassens het magazijn, dat naast de molen 
was gelegen, aan zijn vriend Henricus Corne
lis Vorselaars om daarin een smederij te be
ginnen. Ook laat hij daarvoor het bekende 
huis met het rokgeveltje zetten. In een werk
boek uit 1888 van mecanicien H.C. Vorse
laars staan veel werkzaamheden aan de 'Ste
nen Molen' vermeld. Uit dit boek blijkt ook 
dat hij voor veel andere molenaars en molen
makers heeft gewerkt. Ook de nu nog in per
fecte staat verkerende gesmede kruizen uit 
1892 op de kerk van de Trappisten zijn van 
zijn meesterhand. De machinefabriek H.C. 
Vorselaars bestaat nog steeds. 

In juni 1895 verkopen Gerardus en zijn zoon 
Antonius Josephus Claassens het recht aan 
Vincent Verschuuren, om zijn panden tot op 
een hoogte van 11 meter en 70 centimeter te 
mogen bouwen. Voor het luttele bedrag van 
ƒ 200. 
Deze 'doodzonde' in de ogen van een mole
naar vormt het begin van afstoting van zijn 
panden in de Noordhoek. Hi j gaat in het 
huis direct naast de overweg wonen. De an
dere huizen worden in 1899 verkocht aan de 
bewoners. De molen en het woonhuis gaan 
zoals eerder vermeld, in 1900 naar Josephus 
Johannes Kennis. Tot 1910 maakt hij ge
bruik van windkracht, dan schakeh hij over 
op een gasmotor en breekt de molenkap met 
wieken en twee of drie etages af. In 1918 be
sluit Kennis zijn zaak over te brengen naar de 
Enschotsestraat. Hi j verkoopt de molen
romp en verdere gebouwen aan de gebroe
ders Maas, sigarenfabrikanten uit Lage 
Mierde. Hun handelsmerk was 'Jamayca'. 
Na vele jaren verhuurd te zijn geweest, ko
men het molenrestant en de fabriek in eigen
dom van Adrianus Vorselaars. 
De gehele omgeving wordt onteigend door de 
gemeente Tilburg om de plannen voor het 
'hoogspoor' te kunnen verwezenlijken. Bij 
de sloop van de panden komt de molenromp, 
die tot dan voor veel Tilburgers onbekend 
was, weer even in het gezichtsveld 

Bronnen 

Gemeentearchief Tilburg: 
Rechterlijk archief nr. 425, fo l . 123 (1810); Notariële ar
chieven van de notarissen Van Meurs j r . , Molengraeff, 
Beckers, Daamen, Maas, Van Eyl , Loven en Goijarts; 
Bevolkingsregisters; Hinderwetvergunningen; Kadastra
le gegevens; Nieuwe Tilburgsche Courant; Het Nieuws
blad van het Zuiden; L . G . de Wijs, 60-jarig bestaan St. 
Caecilia, Tilburg, 1937. 
Collectie auteur: 
Knipselverzameling va. 1927; Werkboek machinefa
briek H . C . Vorselaars, 1888-1905. 
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Tilburg kort 
Tilburg signalement 

Ad Vos en Willem Bongaarts (eindred.), Het is 
een wereld van verschil. Woonwagenbewoners 
in Tilburg 1935-1990, Tilburg, uitg. Stichting 
Katholiek Woonwagenwerk Tilburg, 1990, 60 
blz., geïll.,ISBN 90-9003751-9. 

B. W.N. Loonen, Tilburgse Kruisvereniging. 70 
jaar kruiswerk in Tilburg: 1919-1989 een teken 
van piëteit, een recollectie, Tilburg, uitg. T i l 
burgse Kruisvereniging, 1989, 89 blz., geïU. 

G. Witlox, De mens en zijn leven. Denkcursief-
jes III, Tilburg, uitg. De Tilburgse Koerier, 
1991, 48 blz. 

E.J. Dijksterhuis, Clio's stiefkind. Samenge
steld en van een inleiding en commentaar voor
zien doorK. van Berkel, Amsterdam, uitg. Bert 
Bakker, 1990, 321 blz., ISBN 90-351-0786-1. 
N . B . Met bibliografie. Prof. dr. E.J. Dijkster
huis, hoogleraar geschiedenis van de wiskunde 
en natuurwetenschappen te Utrecht, werd in 
1892 te Tilburg geboren als zoon van dr. B. 
Dijksterhuis, historicus en directeur van de 
Rijks-H.B.S. Koning Willem 11. E.J. Dijkster
huis is als leraar wiskunde van 1919-1953 aan 
deze H.B.S. verbonden geweest. 

Kennis en Deugd. Teksten en catalogus bij een 
tentoonstelling over de geschiedenis van de 
drukkerij-uitgeverij van het R.K. Jongenswees
huis te Tilburg ter gelegenheid van de opening 
van het Dienstencentrum Kloosterarchieven in 
Nederland op 7 december 1990, Nijmegen, 
uitg. Dienstencentrum Kloosterarchieven in 
Nederland (niet in de handel), Erasmuslaan 36, 
6525 GG Nijmegen, 1991, 64 blz. ISBN 
90-73847-01-X. 
N . B . O.a. Joos van Vugt, 'Roomsche kleur in 
't werk. Een korte geschiedenis van de Drukke
rij van het R.K. Jongensweeshuis', p. 35-53; 
J .H. Adriaans, R.G. van Raay en M . A . C . J . 
van der Weerd-Damen, 'Catalogus van de ten
toonstelling 'Kennis en Deugd'(. . .) ' , p. 54-64. 

Dr. P. W. Tops, drs. W.B.H.J. van de Donk en 
drs. P. Depla, De zaak Pieter van Dooren, T i l 
burg, uitg. KUB faculteit der Rechtsgeleerd
heid, febr. 1991, 145 blz. 
N .B . Betreft aantal rapporten met als onder
werp de geruchtmakende zaak 'Pieter van Doo
ren' en het complexe besluitvormingsproces 
van de Tilburgse gemeentepolitiek in het begin 
van de jaren zeventig. Een exemplaar van het 
rapport is ter inzage in het Gemeentearchief 
Tilburg. 

M.J.H. Post, Maria Ziekenhuis Tilburg 
'66-'91, Tilburg, uitg. Instituut voor Toegepast 
Historisch Onderzoek, 1991, 116 blz., geïll., 
ISBN 90-70846-14-4, ƒ 39,50. 
N.B . Uitgegeven ter gelegenheid van het 
25-jarig bestaan van het Maria Ziekenhuis. 

Angelique Janssens, Family and Social Chan-
ge. The Household as Process in an Industriali-
zing Context, Tilburg 1840-1920. 
N.B. Deze dissertatie, welke op 7 mei j . l . aan 
de Katholieke Universiteit te Nijmegen werd 
verdedigd, wordt t.z.t. nog uitvoerig in ' T i l 
burg' besproken. Het is nog niet in de handel 

Het Nederlands Textielmuseum in Madurodam (foto: Frans van Ameijde). 

en zal volgend jaar verschijnen bij de Cambrid-
ge University Press. 

Gerda ten Cate, Tilburg gooit een visje uit. 
SAR-prijsvraag voor spoorzone, in : Bouw. 
Vakblad voor het bouwmanagement, j r g . 46, 
nr. 9, 10 mei 1991, p. 15-20. 

Willem Dings en Marco de Greef Baden Po-
well en katholiek Nederland, in : Spiegel Histo-
riael, 26, nr. 4, april 1991, p. 207-211. 
N . B . Tilburg passim. De eerste Roomsch Ka
tholieke Padvindersvereeniging in Nederland 
werd in 1912 te Tilburg opgericht. 

Jacques Grijpink, Louis Toebosch toe aan 
opus 150, in : Brabantia, 40, mei 1991, p. 14-15. 

Doublé Dutch, Ti lburg, uitg. Stichting Kunst 
Mondiaal, 1991, geïll., ƒ 35. 
N . B . Catalogus bij tentoonstellingsproject 
'Doublé Dutch' van 25 mei t / m 4 augustus 

1991 in de Hoogvensestraat 128, Tilburg. 

Ronald Peeters 

Textielmuseum in Madurodam 

Op 27 maart is in het Haagse Madurodam een 
miniatuurversie van het Nederlands Textielmu
seum geplaatst. Met een oppervlakte van v i j f 
bij anderhalve meter (teruggebracht van de 
oorspronkelijke 8000 m^), heeft dit gebouwen
complex 101.900 gulden gekost. Dit bedrag is 
bijeengebracht door de Stichting Vrienden van 
het Nederlands Textielmuseum, de gemeente 
Tilburg en enkele grote sponsors. Tegelijk, met 
de overdracht van het schaalmodel vond ook de 
presentatie plaats van het boek 'Nederlands 
Textielmuseum. Fabriek in bedrijf' van Henk 
van Doremalen (voor bespreking, zie hierna). 
Met deze twee activiteiten heeft het Nederlands 
Textielmuseum niet alleen een aardige bijdrage 

Christiaan Mommers (met hoed) en zijn voorlieden, 1889. 

50 



geleverd aan de promotie van Tilburg, maar 
ook aan de studie en kennisvergroting van de 
industriële archeologie. 
Van 9 juni t/m 3 november is er bovendien op 
de 'Entresol' van het Nederlands Textielmu
seum onder de titel 'Van fabriek tot museum' 
een serie foto's te zien van de voormalige 
wollenstoffenfabriek Chr. Mommers & Co. 

Ronald Peeters 

100 jaar Nederlands gebruikstextiel 

Het Nederlands Textielmuseum opende op 17 
mei 1991 de tentoonstelling 100 jaar Neder
lands gebruikstextiel. Deze permanente ten
toonstelling geeft een overzicht van de ontwik
keling van Nederlands gebruikstextiel in de 
loop van deze eeuw. Er is een indeling gemaakt 
aan de hand van v i j f hoofdthema's: huishoud-
textiel, batiks, kunstenaars ontwerpen textiel, 
ontwerpen voor de industrie en kleine textiela-
teliers. 
Het oudste getoonde textiel werd rond de eeuw
wisseling gerealiseerd toen dessinontwerpers 
hun vak nog vaak in de anonimiteit beoefen
den. In de loop van de twintigste eeuw werd het 
ontwerpen van textiel een zelfstandig vak. Ont
werpers specialiseerden zich in dessinontwer-
pen en produktieontwikkeling van textiel, zo
wel aan academies als in de textielindustrie. Als 
onderdeel van de tentoonstelling is een serie pa
nelen geplaatst, welke in periodes van tien jaar 
een overzicht geeft van de ontwikkeling van 
textieldesign tegen de achtergrond van andere 
gebeurtenissen in de wereld. 

(persbericht) 

Gordijnstof van Adriaan van der Plas, ca. 
1930. 

Nederlands Textielmuseum 

Onlangs verscheen in de Kleine Monumenten
reeks 'Nederlands Textielmuseum; Fabriek in 
bedrijf' van de hand van Henk van Doremalen. 
Op basis van bestaande literatuur en eigen ar
chiefonderzoek wordt met vlotte pen en toch 
verantwoord de geschiedenis van de fabriek 
van Mommers tot museum beschreven. Ter in
leiding is een schets van Tilburg als fa
brieksstad opgenomen. Het laatste hoofdstuk 
is gewijd aan met name de collectie en de pre
sentatie van de huidige bewoner: het Neder

lands Textielmuseum. Wat betreft de collectie 
vind ik de beschrijving erg globaal. Mogelijk 
liggen (bestands-) catalogi op het gebied van in
dustrie/techniek, design en kunst in het ver
schiet... 
Ten slotte nog een opmerking: de fotoresearch 
en de kwaliteit van de fotografie is uitstekend. 
Van geheel andere aard is de museumgids. Het 
is een handig boekje met steeds op de rechter
bladzijde het lopende verhaal en aan de hnker 
de routing via foto's van de museumopstelhng. 
Met een uitklapbare plattegrond erbij moet het 
qua routing moeilijke gebouw geen problemen 
meer opleveren. 
Met de koop van beide uitgaven heeft de bezoe
ker (in spe) een goede introductie op en een 
mooie herinnering aan het Nederlands Textiel
museum. 

Dr. Ton Wagemakers 

Drs. Henk van Doremalen, Nederlands Textiel
museum. Fabriek in bedrijf, 's-Gravenhage, 
SDU uitgeverij, 1991, 92 blz., geïll., ISBN 
90-12-06555-0, ƒ 19,90. 

Museumgids Nederlands Textielmuseum. Cen
trum voor textiel: techniek, kunst en design, 
Tilburg, Nederlands Textielmuseum, 1990, on-
gepag., geïll., plattegrond, ƒ 5. 

Architectuurprijs Jan van der Valk 

Sinds 1988 wordt door de B N A (Bond van Ne
derlandse Architecten) kring Midden-Brabant 
op de jaarlijks terugkerende Dag van de Archi
tectuur (1 ju l i ) een architectuurprijs uitgereikt. 
Dit jaar wordt deze prijs postuum toegekend 
aan architect Jan van der Valk (1873-1961). 
Van der Valk is onder andere bekend door vele 
villa's en buitenhuizen, de kerk van Broekho
ven I , enkele (kantoor)panden in Ar t Nouveau, 
sociale woningbouwprojekten Broekhoven en 
Schaepmanstraat e.o.. Hofstede De Blaak, de 
Rooi Pannen en het Sint Odulphuslyceum. 
In nauwe samenwerking met het Gemeentear
chief en de Monumentencommissie wordt er 
van 28 juni t/m 30 augustus een grote over
zichtsexpositie gehouden in het Gemeentear
chief, Kazernehof 75. De Openingstijden zijn: 
dinsdag en woensdag 9.00-12.30 en 13.00-17.00 
uur; donderdag 9.00-12.30, 13.00-17.00 en 
19.00-22.00 uur; vrijdag 9.00-12.30 uur. De 
toegang is gratis. 
Daarnaast heeft de kring BNA het initiatief ge
nomen om een catalogus uit te brengen, geheel 
gewijd aan het omvangrijke oeuvre van archi
tect Jan van der Valk. Deze hoog kwalitatieve 
catalogus is verkrijgbaar bij het Gemeentear
chief en boekhandel Gianotten. 
Tot slot is er langs de belangrijkste werken van 
Van der Valk een fiets- en wandelroute samen
gesteld, eveneens bij de tentoonstelling ver
krijgbaar. 

Ronald Peeters 

Oorlogsjaren in Oisterwijk 

Het tijdschrift 'T i lburg ' besteedt in feite geen 
aandacht aan historische uitgaven van buiten 
de Tilburgse gemeentegrens. Toch mogen zo nu 
en dan uitzonderingen hierop worden gemaakt. 
Zeker als het een bijzondere uitgave betreft, die 
ook voor de geschiedenis van onze stad van 

Jan van der Valk (1873-1961). 

enig belang kan zijn. Het boek 'Zorgvolle t i j 
den: oorlogsjaren in Oisterwijk' verscheen in 
april j . 1.; niet tij dens het zoveelste j ubileum van 
de bevrijding als er traditioneel al veel boeken 
over de oorlog verschijnen, maar wel op de dag 
dat de Historische Vereniging Brabant in 
Oisterwijk een congres organiseerde, waarbij 
de lokale geschiedschrijving met betrekking tot 
de oorlog ter discussie stond. 
Heeft het uitgeven van een boek over de oor
logsperiode van Oisterwijk wel zin, als er in 
1984 ook al zo'n boek is verschenen ? Onder de 
eindredactie van Theo Cuijpers (et. al.) startte 
de Sint Petrusstichting met 'Zorgvolle tijden' 
het eerste deel van de Oisterwijkse Historische 
Reeks. Zestien auteurs, zowel 'amateurs' als 
'beroeps', schreven over Oisterwijk vóór, t i j 
dens en na de Tweede Wereldoorlog. Een 'the
matische uitwerking in de diepte', zoals de re
dactie in de inleiding stelt, is de basisfilosofie 
van de nieuwe reeks. In die zin is dit boek wel 
degelijk een aanvulling op de reeds bestaande 
literatuur, die de oorlogsperiode vaak in de 
'breedte' behandelt. 
De fascistische beweging Zwart Front (na 1940 
Nationaal Front) van Arnold Meijer, die zijn 
oorsprong in 1934 in Oisterwijk vond, had ook 
in Tilburg aanhangers. Het boek bevat daar
over een drietal bijdragen. Het hoofdstuk over 
de verzetsman Wim Brugman gaat ondermeer 
in op Tilburgse verzetsactiviteiten, bijvoor
beeld over Coba Pulskens. 'Zorgvolle tijden' 
verhaalt ook over de vlucht van het Joods echt
paar Van Oss naar Zwitserland, over de uitwij
zing van rijksduitsers en over neergestorte 
vliegtuigen op Oisterwijks grondgebied. 
De redactie van deze nieuwe Oisterwijkse serie 
heeft met de publikatie van het eerste deel be
wezen een waardevolle bijdrage te leveren aan 
de geschiedschrijving van Oisterwijk en omge
ving. 

Ronald Peeters 

'Zorgvolle tijden: oorlogsjaren in Oisterwijk', 
red. Theo Cuijpers (et. al.), Oisterwijk, uitg. 
Sint Petrusstichting, 1991, 175 blz., geïll., 
ISBN 90-73955-01-7, ƒ 35. Verkrijgbaar bij 
Boekhandel Oisterwijk, Kerkstraat 28 te 
Oisterwijk, tel. 04242-17197. 
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