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Ten geleide 
In het derde nummer van de jaargang 1997, die wat later uitkomt dan 
gepland, komen drie artikelen aan bod. 

Omdat Brabants Heem en het Brabants Historisch Jaarboek vanwege 
hun doelstelling (de eerste heemkunde, de andere provinciale geschie
denis) de boeken uit de Tilburgse Historische Reeks (lokale geschied
schrijving) aanvankelijk onbesproken lieten, had de redactie besloten 
deze taak in tijdschrift Tilburg op zich te nemen. Ton Thelen heeft in dat 
kader de eerste twee delen van de reeks uitgebreid besproken. In dit 
deel gaat hij in op de in opdracht van het toenmalige dienst Publieke 
Werken afd. riolering en waterhuishouding geschreven boek 'Blauw
sloten en riolen'. Inmiddels zijn de delen vanaf nummer drie wel voor 
bespreking door bovengenoemde tijdschriften geaccepteerd, zodat het 
tijdschrift Tilburg zich van haar taak ontheven acht. 

A. de Haan schreef een artikel over het stemgedrag en de stembeïnvloe-
ding in Tilburg in de laatste twee decennia van de negentiende eeuw. 
Het biedt onder meer inzicht in het gebruik van de media dat in die ja
ren in zwang kwam. 

Met de jaargang 1997 voltooid het tijdschrift Tilburg haar 15e jaargang. 
Ronald Peeters vervaardigde een index op alle artikelen. De toegang is 
zowel op personen als op zaken. De redactie hoopt hiermee dat de on
derwerpen in het enige lokaal-historische tijdschrift van Tilburg voor 
breder gebruik toegankelijk zijn. 

Zoals gebruikelijk bevat de rubriek Tilburg Kort weer veel nieuws over 
recent verschenen boeken en artikelen die verschenen zijn op het ter
rein dat de Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed w i l omvat
ten. 
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* Ton Thelen (1948) schreef 
een proefschrift over de 

priester Lanibert Poell die 
in Tilburg een belangrijke 

rol heeft gespeeld in de 
sociale beweging. Hij 

publiceerde en begeleidde 
een groot aantal boeken en 

artikelen (o.a. in 'Tilburg') 
over de arbeidersbeweging 

en regionale en lokale 
geschiedenis van Noord-

Brabant. Momenteel werkt 
hij in opdracht van het 

gemeentebestuur aan de 
geschiedschrijving van 

Tilburg. 

De Tilburgse 
Historische Reeks, 2 
Blauwsloten en riolen 
T o n T h e l e n * 

Aanleiding tot het schrijven van deze 

studie over de afvoer van hemelwater, 

huishoudelijk en industrieel afvalwater 

vormde de presentatie begin 1993 van het 

'Gemeentelijk Rioleringsplan Tilburg' . 

Het leek een goede gedachte om dit plan

voor-de-toekomst te completeren met een 

terugblik op deze problematiek geduren

de de voorbije eeuw. 

Volgens goed gebruik in de historiogra
fie plaatst de auteur de besproken pro
blematiek tegen de achtergrond van 

ontwikkelingen in de samenleving. Het ont
staan van het probleem en de wijzen waarop 
naar een oplossing is gezocht, zijn immers niet 
los daarvan te zien. 

Milieuprobleem 
Hoewel men al vele eeuwen de afvoer van he
melwater en van afvalwater uit huishoudin
gen en bedrijven niet zonder ingrepen als 
'Gods water over Gods akker' kon laten weg
vloeien, is het naar de omvang en de gevolgen 
een 'modern' probleem. Het hangt samen met 
de ingrijpende veranderingen in de negentien-
de-eeuwse samenleving naar een moderne in
dustriële maatschappij. In de omgang met dit 
'milieu'-probleem weerspiegelen zich deze 
structurele en culturele veranderingen. Het 
verbaast daarom dat in de vele nederzettings
geschiedenissen maar sporadisch hieraan aan
dacht is besteed. Het initiatief om voor Tilburg 
deze leemte op te vullen, kan dan ook worden 
toegejuicht. 
In deze studie ligt het accent op de industriële 
vervuiling. Kort gaat de auteur in op de reini
ging van de openbare ruimte, de riolen, zink
putten en privaatputten (fecaliën). Voorts 
wijdt hij enige aandacht aan de aanleg van een 
drinkwaterleiding. 

Ondanks het ontbreken van goed bruikbare 
vergelijkende studies over andere stedelijke 
nederzettingen in Noord-Brabant is de auteur 
erin geslaagd een dusdanig beeld te schetsen 
van de problematiek, dat én het algemene én 
het typisch Tilburgse karakter tot uiting ko
men. De onderkenning van het probleem als 
probleem en de wijze waarop burger en over
heid daarmee omgingen, is geen specifiek 
Tilburgse aangelegenheid. Zowel hier als el
ders was het de groeiende aandacht voor hy
giëne en volksgezondheid die omstreeks be
gin jaren zestig van de negentiende eeuw de 
zorg voor het afvalwater tot een 'milieu'-pro
bleem definieerde. De term 'milieu' heeft ech
ter nog weinig of niets van doen met wat wij 
daar vandaag de dag onder verstaan. Niet de 
zorg om de natuur, maar om mens en maat
schappij gaf daaraan inhoud. 

Wat de probleemdefinitie en -oplossing ty
pisch Tilburgs maakte, was de natuurlijke ge
steldheid en ligging van Tilburg, zijn zeer ver
spreide nederzettingspatroon en de aanwezig
heid van een dominante, snel groeiende en 
veel water verbruikende tak van nijverheid, de 
textielindustrie. Door deze 'plaatsbepaling' 
van de problematiek zondert de auteur niet al
leen het Tilburgs eigene af, maar biedt hij de 
lezer ook inzicht in de invloed van de omstan
digheden op het ontstaan van het probleem als 
zodanig en op de omgang daarmee. Aan dit 
rijtje van omgevingsfactoren had ook toege
voegd kunnen worden de bestuurscultuur van 
het Tilburgs college en de raad. Een meer ge
richte bespreking dan de soms wat terloopse 
aandacht zou het Tilburgs eigene nog scherper 
hebben kunnen karakteriseren. 

Afvoer van het verontreinigde water 
De uitgebreide vermelding van technische ge
gevens lijkt minder noodzakelijk. Ook zonder 
dat kan men begrijpen waar het in Tilburg om 
ging. De stad beschikte niet over een verbin
ding met open water. Er waren wel tal van wa
terlopen en enkele riviertjes als de Donge, de 



Lei) en de Zandleij, maar door hun geringe 
breedte en diepte hadden zij niet voldoende 
capaciteit om zonder problemen de toenemen
de hoeveelheid afvalwater daarop te kurmen 
lozen. Gunstig voor Tilburg was wel dat de 
stad op een hogere zandrug gelegen was en in 
buitenwaartse richting afwaterde, maar dit 
was minder gunstig voor de buurtschappen 
aan de rand, en vooral voor de omliggende 
dorpen. Hiermee is tevens een wezenlijk ele
ment van de Tilburgse waterhuishouding ge
geven, en wel dat met de afvoer van het ver
ontreinigde water ook het probleem naar el
ders werd afgevoerd. Dit deed zich met name 
gelden in de langslepende Leij-kwestie, waar
over de onenigheid tussen Tilburg en Oister-
wijk meermalen hoog opliep. Dat geschil illus
treert treffend de wijze waarop Tilburg het 
'vuilwaterprobleem' aanpakte. Volstrekt uniek 
was dit echter niet. Figuurlijk en/of letterlijk 
was het afvalwaterprobleem in vele stedelijke 
nederzettingen tot ver in de twintigste eeuw 

een fenomeen dat door 'verplaatsing' werd 
opgelost. 
Was deze kwestie echter nadrukkelijker be
sproken tegen de achtergrond van de opvat
tingen over de overheidstaak als zodanig, van 
de geldende maatschappelijke, economische 
en politieke denkbeelden en verhoudingen, en 
van de mogelijkheden en maatregelen in de 
tijd zelf, dan had de auteur de lezer meer be
hoed voor het gemakkelijk insluipende verwijt 
dat de Tilburgse overheid slechts blaam trof 
en haar alleen. In vergelijking met de, welis
waar summier in de literatuur besproken, aan
pak in andere steden komt Tilburg er immers 
niet slechter af, scoort zelfs op een aantal pun
ten hoger door de introductie van vernieu
wende methoden en technieken.^ 
Hoewel zegenrijk uit het oogpunt van volks-
hygiëne, was ook de aanleg van riolen, waar
toe menige stad in het laatste kwart van de ne
gentiende eeuw overging, te beschouwen als 
een vorm van 'verplaatsing'. Het hieraan ge
koppelde oordeel van de auteur dat het riool
stelsel uit het oogpunt van het milieu een 
rampzalige ontwikkeling was, "vooral toen de 
openbare wateren waarop het rioolwater 
werd afgevoerd in de loop van de 20e eeuw in 
zelfreinigend vermogen tekort begormen te 
schieten" (p. 10), doet echter wat vreemd aan. 
Het is een constatering achteraf, die, gelet op 
de toenmalige stand van de milieutechnische 
kennis, niet zonder meer in de tijd terugge
plaatst mag worden. 

Consequent is de auteur voorts niet, waar hij 
deze relativerende 'milieutoets' niet aanbrengt 
bij de toenmaals vernieuwende zuiveringsme
thoden die in Tilburg al voor de Tweede 
Wereldoorlog werden toegepast. Te noemen 
zijn de aanleg van vloeivelden, de proefnemin
gen met de septictankinstallatie en de chemi
sche reinigingsmethode. Ook hier lijkt/is, ach
teraf beschouwd, nog geen sprake van een vol
ledig effectieve oplossing, waar het afvalwater 
weliswaar 'kleur- en reukloos' was, maar niet 
van alle voor het milieu schadelijke stoffen ge
zuiverd. Zichtbare of onzichtbare verplaatsing, 
hoe rampzalig uit milieutechnisch oogpunt be
paalde ingrepen ook mogen zijn (geweest), mi-
lieuhistorisch dient men deze te relateren aan 
de complexe mengeling van sociaal-culturele 
en politieke opvattingen en houdingen en van 
economische en technologische mogelijkheden 
en belangen. Het is deze context die het milieu
probleem schept en de oplossingen aanreikt. 

Watervervuiling 
De zwaarte die het probleem van het afvalwa
ter in de loop van de negentiende eeuw kreeg, 
sluit niet in dat het voordien niet bestond, 
noch dat de zorg in de voorgaande eeuwen 



Het afvahvater bleef 
meestal tussen de 
woningen staan. Deze foto 
van Henri Berssenbrugge 
schets de situatie rond de 
eeuwwisseling. 

van een te verwaarlozen betekenis was. Met 
de groei van de steden en de snelle uitbreiding 
van de nijverheid was de watervervuiling (en 
het stedelijk afval) al in de dertiende en veer
tiende eeuw tot een niet meer te dragen last 
geworden. Door velerlei verordeningen tracht
te de lokale overheid de overlast te beheersen 
en terug te dringen.^ 

Tilburg was weliswaar geen stad, met de be
perkingen van een gesloten omwalling en ver
dedigingswerken, maar vanwege de op het 
einde van de Middeleeuwen tot bloei geko
men wolnijverheid kreeg ook Tilburg te ma
ken met een toenemende watervervuiling, 
veroorzaakt door het spoelen van de wol . Van 
oudsher werden hiervoor al de Leij en de 
Donge gebruikt. Daarnaast werd de wol ge
spoeld in de poelen en kuilen, die over de 
buurtschappen verspreid lagen. Het voorko
men van deze stilstaande waters hield ver
band met de geologische gesteldheid: ondanks 
de relatief hoge ligging van het bewoonde 
Tilburg was het op meerdere plaatsen ook erg 
drassig, wat een goede waterafvoer tot een 

zorg van alle tijden maakte. Weinig is nog over 
beide zaken bekend. Over het schoon en op 
diepte houden van de waterlopen, om een 
goede en geregelde afwatering te verzekeren, 
bericht een ordonnantie van Karei V van 14 
april 1510. De auteur vermeldt hierbij niet of 
het om een algemene verordening ging, wat 
wel waarschijnlijk lijkt. In elk geval hielden de 
Tilburgse schepenen al in de zestiende eeuw 
toezicht op het onderhoud van de waterlopen, 
waarvoor de aangelanden (de eigenaren van 
de aangrenzende gronden), door het zoge
naamde schouwbaar stellen, verplicht waren 
te zorgen. Over de vervuiling van de wolspoe
len waren er al klachten in de zeventiende 
eeuw. Het was de dorpsarts Johan Janssens 
die deze kwestie aan de orde stelde, waarbij 
hij, heel opmerkelijk, wees op het gevaar voor 
de volksgezondheid. Door de vervuiling wa
ren de wolspoelen niet alleen ongeschikt ge
worden als drinkwater, maar kwam de ver
vuiling via het grondwater ook op andere 
plaatsen terecht waar drinkwater werd ge
haald. Hiervan wijkt toch wel erg sterk af hoe 
de latere gezondheidscommissie (ingesteld bij 
wet van 1902) zoveel jaren nadien, in 1906 nog 
wel, oordeelde over de kans op vervuiling en 
bedreiging van de volksgezondheid. Zij achtte 
de kans op bodemvervuiling of het vermen
gen van industrieel afvalwater en drinkwater 
in de sloten waardoor het industriële afvalwa
ter werd afgevoerd, niet erg groot. De lezer 
blijft met deze discrepantie zitten. 

Cholera 
Na deze korte terugblik op het verdere verle
den maakte de auteur de overstap naar het 
'milieu'-probleem dat in de laatste decennia 
van de negentiende eeuw structurele vormen 
aannam door de expansieve groei van de be
volking en de grootschahge uitbreiding van de 
industriële nijverheid. Het is wederom uit de 
medische hoek dat het probleem aan de orde 
werd gesteld. 

Een kleine 'excursie' vooraf. De cholera-epide-
mieën die in de negentiende eeuw de West-
Europese landen teisterden en ook in Neder
land vele slachtoffers telden, leverden volgens 
verscheidene medici het bewijs van een oorza
kelijk verband tussen de vervuiling van het 
water en de verspreiding van de ziekte. Zij ba
seerden hun verklaring op de al enige eeuwen 
geldende zogenaamde miasma-theorie. Vol
gens deze theorie werd de ziekte verspreid 
door een smetstof, miasme, die onder onhy
giënische omstandigheden ontstaat buiten het 
menselijk lichaam in de lucht, de bodem of het 
water. Hoewel deze theorie door anderen 
weersproken werd - zij meenden dat de smet
stof in het menselijk lichaam zelf ontstaat en 
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door contact wordt overgedragen (de conta-
gio-theorie) - Pasteur in 1864 het gelijk hier
van aantoonde, en Koch in 1883 de cholera-
bacterie ontdekte, bleef de miasma-theorie 
niettemin tot het einde van de eeuw aangehan
gen, mede omdat de behandelwijze bij de con-
tagio nog geen resultaten opleverde. Hoe fout 
de diagnose volgens de miasma-theorie dan 
ook bleek, met de aanleg van een riolerings- en 
drinkwaterstelsel werden wel de juiste maat
regelen genomen.^ 
De acute dreiging in Tilburg van een cholera-
epidemie in 1867 was voor de plaatselijke me
dici aanleiding om bij het gemeentebestuur 
aan te dringen op het nemen van concrete 
maatregelen tot bevordering van de openbare 
gezondheidstoestand. Zij vonden daarin aan 
hun zijde de inspecteur van het geneeskundig 
staatstoezicht, in 1865 bij wet van rijksover
heidswege ingesteld, en Gedeputeerde Staten, 
die de gemeente maanden om een rioolstelsel 
aan te leggen, ten einde een behoorlijke afvoer 
van vui l water te realiseren. De dringende op-

Titelblad van het rapport- roepen vonden bij de gemeente echter nog 
Havelaar uit 1870. geen gehoor. Zij leek niet van de ernst van het 
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probleem overtuigd, dan wel leek zij niet ge
makkelijk te bewegen tot een actievere rol in 
het openbare leven, of schrok zij terug voor de 
kosten. Hoewel de auteur wijst op de elitaire 
samenstelling van de raad en het college, 
waarin slechts notabelen, industriëlen en een 
enkele middenstander zitting hadden, gaat hij 
niet nader in op de voor de hand liggende 
vraag of wellicht daarin een verklaring te vin
den is voor de afwachtende houding die men 
innam. Wel geeft hij aan dat van hogerhand de 
nodige druk moest worden uitgeoefend om de 
gemeenteraad en het college tot een actievere 
opstelling te brengen. Was het de nog heersen
de bestuurscultuur, waarin de overheid haar 
taak beperkte tot de handhaving van de open
bare orde en veiligheid, en de daarbuiten gele
gen terreinen beschouwde als het domein van 
het particuliere initiatief, of was het ook eigen
belang van met name de industriëlen, dat hier 
een rol speelde? De interessante vraag naar het 
functioneren van een bestuursmentaliteit en/of 
een groepsmentaliteit wordt niet gesteld, al 
geeft de auteur wel op diverse plaatsen aan
knopingspunten daarvoor. 
De aanhoudende druk werkte; in 1869 kwam 
er een commissie die met de riolering in 
Tilburg belast was. 

Blauwsloten 
Zonder druk van buitenaf zou de gemeente 
waarschijnlijk nog niet tot actie zijn overge
gaan. Blijkens de gemeenteverslagen tot eind 
jaren zestig was zij allerminst doordrongen 
van de noodzaak van een rioolstelsel om het 
regen-, spoel-, en afvalwater af te voeren of fe
caliën daaruit te verwijderen. A l werden er 
wel problemen gesignaleerd, deze hadden 
niet direct te maken met vervuiling, maar met 
een gebrekkige afwatering, wat vooral in het 
centrum van de stad overlast gaf. Toch was de 
vervuiling noch voor het oog noch voor de 
neus verborgen. En dat met name vanwege de 
wijze waarop de fabrieken in de binnenstad 
hun afvalwater loosden. Ten opzichte van de 
aan de Leij gelegen fabrieken stonden zij in het 
nadeel wat betreft het watertransport daar
heen. Zij maakten daartoe gebruik van de slo
ten of waterlopen, en waar deze niet nabij wa
ren, werden sloten gegraven, leidingen gelegd 
of zinkputten gegraven. Vanwege hun kleur 
kregen de afvoersloten de unieke naam van 
blauwsloten. Een naam die zeker niet de trots 
was van aanwonende burgers of boeren, om
dat bij hevige regenval de donkere smurrie 
zich over de weg of het land verspreidde. 
Riolering kon een deel althans van dit milieu
probleem oplossen. 

Rioolaanleg 
Erg bij de tijd was Tilburg niet met de instel-



De leij nabij l ing van een commissie tot aanleg van riolen. 
Koningshoeven in 1954. i n 's-Hertogenbosch, Breda en Eindhoven was 

daartoe al enkele jaren eerder besloten en ook 
de daad bij het woord gevoegd. Zou men ver
wachten dat hier voor Tilburg de wet van de 
remmmende voorsprong opging, dat het als 
'laatkomer' profiteerde van de inspanningen 
en ervaringen van de 'voorgangers', dan helpt 
de auteur de lezer al snel uit de droom. Was 

/ men in Tilburg dan eindelijk ook zo ver, be
paald voortvarend toonde men zich niet. De 
eerste tien jaar vorderde de aanleg van riolen 
traag; pas tegen het einde van de eeuw kwam 
er meer schot in, al is er ook dan nog geen 
sprake van de ontwikkeling van een samen
hangend stelsel. 
Toch beschikte de gemeente al in 1870 over 
een uitgewerkt plan. Dit plan was ontworpen 
door een driemanschap van ingenieurs, onder 
leiding van Havelaar. Zij stonden niet voor 
een gemakkelijke opgave. Er waren nogal wat 
specifieke problemen te overwinnen: de uitge
strektheid van de stad, de weinig geconcen
treerde bebouwing, de ruime afstand tot de r i 
viertjes waarin het rioolwater geloosd moest 
worden, het onregelmatig verval in de stad en 

een grondwaterspiegel op 11 meter. Wat ove
rigens de beperking van dit laatste was, legt de 
auteur niet uit. 

Het mag door de auteur dan wel tamelijk 
uniek worden genoemd dat dit plan in boek
vorm werd uitgegeven, maar gezien de uit
voering verbleekt daarvan toch de glans. 
Ondanks de gedegen opzet verdween het plan 
namelijk in de bureaula. De auteur geeft hier
voor een aantal mogelijke verklaringen. Aller
eerst maakten de genoemde factoren het pro
ject relatief kostbaar. Voorts hoopte de ge
meente op een spoedige aanleg van een ka
naalverbinding. Nog in 1891 werd dit als 
reden genoemd om rioleringswerken uit te 
stellen, omdat dit in de kosten kon schelen. 
Maar toen in 1923 het kanaal er uiteindelijk 
kwam, bleek het behalve voor de afvoer van 
regen- en grondwater geen rol te spelen bij de 
Tilburgse rioolplannen. Een (al te) calculeren
de overheid en kortetermijndenken lijken dus 
doorslaggevend voor het uitstel te zijn ge
weest. Dit wordt zelfs aannemelijk door de 
laatste verklaring die de auteur geeft voor het 
terzijde leggen van het plan: "Door de verbete
ring van de afvoer via de waterlopen naar de 
Leij en het leggen van een beperkt aantal rio
len leek [dacht?] de gemeente (voorlopig) van 
de grootste problemen verlost te zijn." (p. 46) 
Hieruit spreekt bovendien de 'afschuifpoli-
tiek', bedoeld dan wel onbedoeld. 

De gemeente vertrouwde in eerste instantie op 
het particulier initiatief. Slechts daar waar de 
publieke mededinging niet tot resultaat leid
de, wilde zij de riolering voor eigen rekening 
en beheer op zich nemen. In de jaren zeventig 
bleek het particulier initiatief echter niet be
reid om zelf het plan Havelaar tot uitvoering 
te brengen. Bijgevolg werd de bestaande prak
tijk, waarbij particulieren bijdroegen in de 
aanlegkosten van een afvoersloot, het leggen 
van buizen of een riool voortgezet. Maar bij 
welke sociale groepen deed zich dit voor en 
waar was het geld daarvoor te vinden? Dat li j 
ken toch vooral de fabrikanten te zijn geweest. 
Merkwaardig dat zij uit eigen portemonnee 
meebetaalden aan voorzieningen waarvoor de 
gemeenteraad, waarop de fabrikanten hun 
stempel drukten, niet erg genegen was om 
geld beschikbaar te stellen. De auteur voegt 
enkele pagina's verderop (p. 53) hieraan toe, 
dat "de houding die men ten aanzien van het 
rapport-Havelaar innam (overlaten aan het 
particulier initiatief) nauwelijks [afweek] van 
de handelwijze bij andere problemen op soci
aal of sociaal-hygiënisch gebied". De gemeen
teraad werd ook in het begin van de jaren ne
gentig nog gedomineerd door de textielfabri
kanten. In de gemeenteraad speelden zij dus 



de bal door naar het particuliere initiatief, ter
wi j l zij als particulieren de bal lieten liggen, en 
voor zover de praktijk van de medefinancie
ring nog gold, wel meebetaalden in de kosten. 
Toch blijkt de gemeente, zeker na invoering in 
1881 van de rioolbelasting, de aanleg zelf ter 
hand te hebben genomen, ook al bleef deze 
dan beperkt tot het hoogstnodige. Hoe het een 
met het ander valt te rijmen, licht de auteur 
niet toe. De conclusie dringt zich op dat de fa
brikanten door hun houding de overheid klem-
zetten en ogenschijnlijk zo voor zich de vri j 
heid hielden om te handelen naar eigen goed
dunken en eigen belang. Maar vertegenwoor
digd in de raad konden zij toch de kosten van 
voorzieningen waar ook zij baat bij hadden, 
uit de gemeenschapskas financieren. 

Leijkwestie 
Hoewel de gemeente voortging met de aanleg 
van riolen, voldeden de oplossingen slechts 
voor een beperkt gebied en een beperkte tijd. 
Omstreeks 1900 waren de meeste straten in het 
centrale deel van de stad wel van enige vorm 
van riolering voorzien, maar even buiten de 
aaneengesloten bebouwing was er nog niet 
veel veranderd. Daar liep het afvalwater van 
de huishoudens en fabrieken via de open rio
len van waterlopen en blauwsloten weg naar 
een van de riviertjes. Bovendien was er geen 
sprake van een aaneengesloten systeem met 
aanwijsbare hoofdriolen. In de opvang en af
voer van het afvalwater in de van het centrum 
afgelegen herdgangen lijkt vooral te zijn voor
zien door afval- en bezinkingsputten, al dan 
niet uitmondend in de bestaande waterlopen 
en blauwsloten. Voor de aan de westkant van 
de stad gelegen fabrieken was een begin ge
maakt met het afvloeien en laten bezinken van 
het afvalwater op de nog onbebouwde woeste 
gronden (in de Witsie). Met deze zogenaamde 
vloeigronden haalde Tilburg het landelijke 
nieuws. 

Tegenover deze voor die tijd moderne aanpak 
staat evenwel dat inzake de afvoer op de Leij 
alles bij het oude bleef, zij het dat de Leij meer 
te verwerken kreeg dan ze aankon. Met de be
nedenstrooms gelegen naburige gemeenten 
raakte Tilburg verwikkeld in een langslepend 
conflict, dat onder de naam Arresten van de 
Voorste Stroom geschiedenis maakte. Het ge
schil kostte de gemeente Tilburg handenvol 
geld, maar dit woog al die jaren kennelijk niet 
op tegen de te maken kosten voor een bevredi
gende oplossing van het probleem van de toe
nemende verontreiniging. Waarom de auteur 
aan dit milieuprobleem de kwalificatie "avant 
la lettre" toevoegt, verwondert. Het veronder
stelt een scheiding in de aard van het pro
bleem toen en thans, terwijl er meer te zeggen 

is voor een onderscheiding in probleemdefini
tie en handelwijze. Er is immers sprake van 
een verandering in mentaliteit en milieutech
niek. 

Tilburg aan de ene kant en (inwoners van) 
Berkel-Enschot en Oisterwijk aan de andere 
kant verweten elkaar geen maatregelen inzake 
de vervuiling te treffen. De vervuiling van de 
Leij werd nog verergerd doordat niet alleen de 
in omvang toenemende textielfabrieken hun 
afvalwater hierop loosden, maar ook de leer
looierijen en de Werkplaats van Staatspoor-
wegen. A l kampte Tilburg met de handicap 
dat er geen mogelijkheid was om te lozen op 
een grote rivier of op zee, voor welk probleem 
niet alleen Tilburg stond, volgens een niet na
der aangeduid rapport van de Provinciale 
Waterstaat gold dit niet als een excuus. Dit 
was een terugkerend punt van discussie tus
sen de gemeente en de provinciale overheids
instanties. 
Tilburg ontkende het probleem niet, maar ba-
gatalliseerde de ernst ervan, of wees op het 
grote sociaal-economisch belang van de indus
trie waardoor er geen keus was gelaten. De on
verenigbaarheid met het bedrijfseconomisch 
belang werd overigens vaker aangehaald 
waar het ging om het invoeren van algemeen 
maatschappelijke voorzieningen. Met een be
roep op dit belang zijn ook verbeteringen in de 
sociaal-economische positie van de arbeiders 
lange tijd tegengehouden. Dit had niet zonder 
meer met onwil te maken, alswel met de gel
dende liberaal-economische denkbeelden en 
de opvattingen over bedrijfsvoering. Die denk
beelden en opvattingen waren een product 
van de cultuur van die tijd. De gewenste cul
tuuromslag bleek ook op andere punten niet 
zonder strijd verwezenlijkt te kunnen worden. 
Het is een probleem dat voortdurend in de sa
menleving terugkeert. 
Dat er niet zonder meer sprake was van onwil, 
blijkt ook uit het volgende. In 1885 nam de 
Tilburgse gemeenteraad het besluit om het fa
briekswater in de openbare 'waterleidingen' te 
zuiveren. Hiermee reageerde de gemeente op 
het oordeel van een in 1884 ingestelde provin
ciale commissie, dat de gemeente niet het recht 
had om het vuile fabriekswater via de Leij 
naar anderen af te voeren. Een opmerkelijke 
juridische uitspraak. De gemeente verdedigde 
zich met een verwijzing naar het bestaan van 
een soort 'natuurrecht': het water volgde nu 
eenmaal zijn natuurlijke loop van hoog naar 
laag. Ook later nog werd dit recht in het ge
schil ingebracht. De sterk veranderende maat
schappij door industrialisatie, schaalvergro
ting, verstedelijking en modernisering in het 
algemeen vroeg om nieuwe rechtsvinding. Die 
kwam er niet vanzelf, maar moest ook 'be-



Bezoek van minister j.B. 
Kan (met hoed in de hand) 
op 20 mei 1927 aan het 
werkverschaffingsproject 
op de Loonse heide. In het 
bassin, waarin het water 
wordt opgevangen voor het 
oppompen naar de 
vloeivelden, is de vuile 
vetlaag zichtbaar. 

vochten' worden of van hogerhand opgelegd. 
De Leij-kwestie was zo'n juridisch steekspel. 
Deze maatschappelijke en culturele context 
waarin nieuwe voorzieningen en nieuwe re
gelgeving tot stand kwamen, is door de auteur 
echter niet nadrukkelijk benoemd. Daarnaast 
speelde ook een rol dat zuiveringsmethoden 
nog betrekkelijk onbekend waren, te experi
menteel waren of werden geacht op grote schaal 
toepassing te vinden, of te duur werden ge
vonden. En dat gold ook nog tot ver na de 
eeuwwende. 
Welke maatregelen de gemeente tot 1900 ook 
nam, zij boden voor de vervuiling van de Leij 
geen soelaas. De voor die tijd moderne proef
neming met vloeivelden, aangelegd ten wes
ten van de stad, bleef beperkt tot de zuivering 
van het afvalwater in het Dongegebied. 

Waterzuivering 
Op het gebied van waterzuivering gebeurde er 
tot de jaren twintig betrekkelijk weinig in 
Nederland, concludeert de auteur. Het is dan 
ook de vraag of de kritiek die hij onderschrijft, 
dat de gemeente Tilburg willens en wetens de 
Leij-kwestie rekte en een effectieve oplossing 
voor zich uitschoof, voor heel de duur van het 
geschil wel terecht is. Te meer daar hij stelt dat 
een wettelijke regelgeving die zowel voor het 
fabrieksafvalwater als het huishoudelijk afval
water een sluitende oplossing mogelijk moest 
maken, zeer moeilijk tot stand kwam: tot 1952 
werden in de wetgeving geen concrete maat
regelen genomen. Bovendien blijkt wel dege
lijk te zijn gesleuteld aan het vervuilingspro
bleem. Twee plannen van Tilburgse burgers, 
van A. Deen in 1913 en van F.J. Hovers in 1915, 
vormden onderwerp van serieus onderzoek 
op hun haalbaarheid. Maar deze en ook aller
lei andere plannen werden technisch niet uit

voerbaar en vooral financieel niet haalbaar ge
acht. 
Wel was van rijkswege in 1904 bij wijze van 
proef gestart met biologische zuivering in een 
septictankinstallatie. Deze lag oostelijk van de 
stad. Hoewel deze Rijksproefinrichting bevre
digende resultaten opleverde, werd de proef 
in 1912 beëindigd, omdat de installatie niet ge
schikt was om op grote schaal huishoudelijk 
en industrieel afvalwater te zuiveren. Dat de 
gemeente de aanleg niet over wilde nemen, 
spreekt dan ook voor zich. Daarvoor was toch 
niet eerst een advies van de gezondheidscom
missie nodig? Vreemd is ook dat de commissie 
overname afwees op alleen praktische gron
den. 

Binnen de gemeentelijke dienst zelf ontbrak 
het niet aan het zoeken naar een effectieve op
lossing. Op basis van een rapport van de 
Heidemaatschappij presenteerden B&W in 
1917 een plan tot reiniging van het afvalwater 
in verband met de vervuiling van de Leij, door 
de aanleg van drainage- of vloeivelden. De 
voorgestelde situering, ten oosten richting 
Moergestel stuitte op hevige bezwaren van na
tuurminnaars. Ondanks deze oppositie zette 
de gemeenteraad door. Maar nu stak de lande
lijke overheid een spaak in het wiel, omdat 
geen ontheffing werd verleend voor de ontei
geningsprocedure om de benodigde gronden 
te kunnen verwerven. De gemeente bleef ech
ter zoeken naar een mogelijkheid om de drai
nageplannen te verwezenlijken; daarnaast 
zocht men het in de richting van chemische 
reiniging. Door technische en economische 
problemen (de crisis) kwam het er pas van in 
1937. Toen werd een zuiveringsinstallatie aan 
de Hoevensekanaaldijk in gebruik genomen, 
een unicum in den lande en zelfs in Europa. 
Een wettelijke verplichting dateert pas van 
1970. De afvoer van het slibresidu was echter 
nog een probleem. Er waren twee opties: che
mische nareiniging en aanleg van een draina-
geveld op de Beekse heide. Uiteindelijk werd 
in 1939 besloten tot de aanleg van een biologi
sche nareinigingsinstallatie. Door de oorlogs
omstandigheden kon deze echter pas in 1953 
gerealiseerd worden. Toch was de optie van 
de Beekse heide nog niet voorgoed van de 
baan. In 1947 kwam de zaak terug, maar werd 
uiteindelijk afgewezen, mede met het oog op 
de toekomstige recreatiemogelijkheden die 
men voor de Beekse heide zag. 

Inmiddels had de waterzuivering via vloei- of 
drainagevelden voortgang gevonden. Met de 
eerder aangelegde velden in de Witsie boekte 
men goede resultaten, al spraken de bevindin
gen van de gezondheidscommissie en de 
Heidemaatschappij, die deze velden onder be-
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Aanleg van het hoofdriool heer had, elkaar volledig tegen. De gemeente 
in de Koningstraat, 1930. deelde de mening van de gezondheidscom

missie niet en besloot in 1918 tot uitbreiding 
van het project, uitgevoerd in het kader van de 
werkverschaffing. Daarnaast werd in 1923 be
sloten om ook noordelijk van de stad, in het af-
wateringsgebied van de Zandleij vloei- en 
drainagevelden aan te leggen (de Loonse hei
de), eveneens onder beheer van de Heide
maatschappij. Men was bevreesd ook nog met 
een Zandleij-affaire geconfronteerd te worden, 
boven op de nog steeds slepende perikelen 
rond de Leij-kwestie. 

Waar de lezer in de tekst de opmerking tegen
komt dat de vloeivelden werden gebruikt voor 
de teelt van gras of tuinbouw (p. 104), zal hij 
zich ongetwijfeld afvragen of het met de ver
vuiling door het fabrieksafvalwater wel zo erg 
gesteld was. Dit vraagt toch om enige toelich
ting. 

Samenhangend rioolstelsel 
In 1919 presenteerde de directeur van 
Publieke Werken, D. Huender, aan het college 
van B&W een uitvoerig plan tot riolering van liet 
stadsgedeelte dat afwatert op het riviertje de Leij. 
Aan dit plan was onder leiding van J.P. 
Noorden jaren gewerkt. Nadat hij in 1917 eer
vol ontslag had gekregen, was zijn werk voort
gezet door J. de Jong, afkomstig uit Den Hel
der. Welke overwegingen bij deze wisseling 
een rol hebben gespeeld, blijft onduidelijk. Het 
goede van het plan-Noorden-De Jong was dat 
het uitging van een samenhangend riolerings
stelsel, met hoofdriolen, waaraan het tot dan 
ontbroken had. Toch werd pas in 1925 begon
nen met de uitvoering van dit plan. Dit uitstel 
lijkt volgens de auteur te maken te hebben met 
de waterzuivering en de lozing op de Leij. 
Waarom niet gewoonweg geschreven "bli jkt" . 

omdat de auteur al heeft laten zien dat het met 
die waterzuivering vooralsnog niet wilde luk
ken. In het voorbijgaan aan dit probleem zou 
uitvoering van het plan alleen maar tot gevolg 
hebben dat het vervuilde water nog gemakke
lijker en in grotere hoeveelheden in de Leij kon 
stromen. Van onwil van het gemeentebestuur 
om te investeren in een nieuw stelsel van 
hoofdriolen lijkt in elk geval geen sprake te 
zijn. Met het besluit tot uitvoering van het r i 
oolplan-De Jong nam men dus in goed ver
trouwen een voorschot op de toekomstige wa
terzuivering, waarnaar naarstig werd gezocht. 

De auteur signaleert hier een omslag in menta
liteit. Als verklarende oorzaken wijst hij op de 
sociale en politieke veranderingen die de Eer
ste Wereldoorlog teweegbracht, op de angst 
voor revolutie, de sociale onrust in Tilburg en 
op de wijziging in de samenstelling van de 
Tilburgse gemeenteraad, waarin sedert 1919 
ook arbeiders (zowel katholieken als socialis
ten) vertegenwoordigd waren. Maar dat er nu 
ook andere stemmen klonken in de raad, w i l 
nog niet zeggen dat zij ook gehoord werden. 
Of veranderingen in 'het grote leven' en ge
beurtenissen in het 'kleine leven' zo maar op
geteld kunnen worden, is toch de vraag. De 
waargenomen mentaliteitsverandering nodigt 
in elk geval uit tot een ander oordeel over de 
Leijkwestie. 

Een nieuwe zuiveringsinstallatie 
Zoals gesteld kwam inzake de vervuiling van 
de Leij pas een afdoende oplossing in 1953. De 
zaak begon ook te dringen, omdat de gemeen
te inmiddels al tormen aan schadevergoeding 
had betaald (voor het eerst was de gemeente 
daartoe in 1915 veroordeeld), nog afgezien 
van de hoge proceskosten, terwijl er ook al fors 
geïnvesteerd was in de reinigingsinstallatie. 
Wat de zuivering via de vloeivelden betreft, 
deze oplossing van het milieuprobleem vol
deed nog altijd. Uitbreiding van de stad, voor
al in westelijke richting, stelde de gemeente 
voor een nieuw probleem: er was behoefte aan 
meer capaciteit, terwijl de stadsuitbreiding de 
westelijk gelegen vloeivelden steeds dichter 
naderde. Uiteindelijke werd in 1966 besloten, 
met het oog op de stadsuitleg, om het westelij
ke en noordelijke rioleringsstelsel samen te 
voegen en te laten afwateren op het uit te brei
den vloeiveldencomplex op de Loonse heide. 
De vloeivelden in de Witsie bleven tot begin 
jaren zeventig in gebruik, om uiteindelijk door 
de staduitbreiding 'overspoeld' te worden. Ter 
vervanging en aanvulling is toen in 1972 een 
nieuwe zuiveringsinstallatie in Tilburg-Noord 
in gebruik genomen. 
Over de vervuiling en afwaterzuivering meldt 
de auteur nog dat ondanks de voortgaande 



Aanleg van het Iwofdriool 
(doorsnede 2,25 in) in de 
Baden Potvelllaan door de 
Gebr. Heijnen in de begin 
jaren zestig. 

aanleg van riolen, het industriewater tot in de 
jaren zestig via open verbindingen, de water
loopjes en blauwsloten, werd afgevoerd. 

Aanpassing rioleringsstelsel 
Met de aanleg van het rioleringstelsel volgens 
het plan De Jong was inmiddels doorgewerkt. 
Vanaf 1955 steeg het jaarlijks aangelegde aan
tal kilometers riool aanzienlijk door de bouw 
van nieuwe stadswijken. Daar kwamen in 
1970 twee nieuwe ontwikkelingen bij. Aller
eerst de Wet Verontreiniging Oppervlakte
water, waarmee een aangepast wettelijk kader 
was geschapen. In 1952 was de Hinderwet 
weliswaar aangepast, maar van fundamenteel 
ingrijpen was nog geen sprake. Voorts bleek 
de afvoercapaciteit van het rioolstelsel niet be
rekend op hevige regenval. Het probleem van 
de wateroverlast die dit veroorzaakte, werd 
nog versterkt door de verdichting van de stad, 
de vergroting van het versteende oppervlak 
en het ontbreken van open water waarop het 
regenwater geloosd kon worden. Aanpassing 
van het rioleringsstelsel was nodig. In 1990 
kwamen de werkzaamheden klaar. 

Tot besluit 
De auteur sluit af met de opmerking dat de 
mening dat de maatregelen op het gebied van 
afvalwaterzuivering pas na 1970 werkelijk ef
fect sorteerden, geen recht doet aan de inspan
ningen die door de gemeente al vanaf het eind 
van de negentiende eeuw op dit terrein zijn 
geleverd. Toch heeft de auteur op sommige 
plaatsen in zijn tekst de indruk laten ontstaan 
dat de gemeente toch enig gebrek aan bereid
willigheid en/of voortvarendheid valt te ver
wijten. 

De auteur geeft een indringende kijk op een 
interessante problematiek achter de schermen 
van industrialisatie en modernisering, of an
ders gezegd onder de grond waarop een nieu
we maatschappij werd gebouwd. De lezer 
moet echter wat moeite doen om door de vele 
gegevens en talloze ontwikkelingen en ver
wikkelingen heen te komen. Het vasthouden 
aan een chronologische indeling belemmert 
soms de thematische samenhang. Er is, wel
licht vanwege de onderzoeksopdracht, geko
zen voor een meer technische dan sociaal-poli
tieke analyse. Vanwege de nauwe samenhang 
van de technologische ontwikkeling met de 
maatschappelijke en politieke constellatie, was 
er ook iets voor te zeggen om beide aspecten 
wat meer gelijkmatig aan bod te laten komen. 
Dat dit niet is gebeurd, zegt wellicht meer over 
het beroepsbeeld van de technicus en de maat
schappelijke waardering. 
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Stemmen in Tilburg 
Stemgedrag en stembeïnvloeding in Tilburg 
in de periode 1880 tot 1898 
A . H . de H a a n ' 

*A.H. de Haan (1934) is 
docent bij de vakgroep 
gesdiiedenis Faculteit 

Educatie van de 
Hogeschool Katholieke 

Leergangen Tilburg 
Fontys Hogescholen. 

Dit artikel komt voort 
uit een college politieke 

geschiedenis 1815-1900 
aan de RU Utrecht. 

Op 13 mei 1898 verloor de Katholieke 

Staatspartij een van haar prominente le

den, Bernard Maria Bahlmann, afgevaar

digde in de Tweede Kamer voor het dis

trict Tilburg. Tijdens het uitspreken van 

een redevoering in de Kamer werd hij 

door een beroerte getroffen en enkele mi

nuten later stierf hi j , in zi jn laatste ogen

blikken bijgestaan door zi jn partijge

noot, de priester-politicus Schaepman. 

Achttien jaar had hij zonder onderbre
king de stad en het district Tilburg 
vertegenwoordigd, een tijd waarin be

langrijke verschuivingen in het Nederlandse 
kiesstelsel zich aftekenden. Dit artikel volgt de 
ontwikkelingen door een beeld te geven van 
het stemgedrag van de Tilburgse kiezers tus
sen 1880 en 1898 en de rol van de beide plaat
selijke kranten daarbij. Vooraf gaat een over
zicht van de wettelijke regelingen van het 
Nederlandse kiesstelsel, tegen welke achter
grond het plaatselijke gebeuren zich afspeel
de. 

De wettelijke bepalingen 
Op 3 november 1848 kreeg Nederland een vri j 
wel nieuwe grondwet. Van veel belang was 
wat erin stond over het kiesrecht en de manier 
van het kiezen. De nieuwe constitutie legde 'de 
grondslagen voor het directe kiesrecht'^. Kamer
leden die bezorgd waren dat nu ook minder 
goede - of minder gegoede - burgers direct in
vloed op het bestuur zouden krijgen, konden 
gerust zijn. Een census maakte het kiesrecht 
afhankelijk van inkomen en bezit. Dat zou te 
grote uitwassen wel tegengegaan en het aantal 
kiezers beperkt houden.^ Een kieswet zou 'bin
nen grondwettelijke grenzen naar plaatselijke om
standigheden' het bedrag vaststellen waarover 
directe belastingen moesten worden betaald 
om kiesrecht te krijgen. Het minimum was 20 
gulden, het maximum 160. Basis voor de cen

sus waren grondbelasting, personele belasting 
en patentbelasting. Iedere Nederlander van 23 
jaar en ouder die de census 'haalde', was kie
zer. Hij was, met de andere bevoorrechten de 
tolk van allen die geen stemrecht hadden. 
Door hun keuze gaven de kiezers stem aan de 
publieke opinie.^ 
De grondwet regelde ook het kiesstelsel. De le
den van de Tweede Kamer zouden per district 
worden gekozen via anonieme stemming.* 
Voor elke 45.000 inwoners zou één Kamerlid 
zitting hebben. Om gekozen te zijn moest een 
kandidaat een absolute meerderheid van de 
stemmen hebben. Haalde niemand die dan 
was herstemming nodig tussen de twee kandi
daten met de meeste stemmen. Wie in de 
tweede ronde de meeste stemmen kreeg, werd 
voor vier jaar l id van de Tweede Kamer.^ 
In jul i 1850 waren de bepalingen van de 
grondwet uitgewerkt in een kieswet. Het plan 
ervoor was van Thorbecke. De wet regelde 'het 
kiesregt en de benoeming van afgevaardigden ter 
Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal 
mitsgaders den rooster hunner aftreding'.^ 
Het aantal zetels in de Kamer werd 68. Maar er 
waren geen 68 districten. De kieswet wilde als 
het kon 'dubbele' districten met 90.000 inwo
ners en twee afgevaardigden. In grote distric
ten zouden plaatselijke belangen de keuze 
misschien minder beïnvloeden. Bovendien 
werden de kiezers er meer betrokken bij het 
landelijke politieke gebeuren. Omdat de helft 
van de Tweede Kamer om de twee jaar aftrad, 
zouden ze immers om de twee jaar moeten 
kiezen, terwijl in de 'enkele' districten om de 
vier jaar gekozen werd.^ Er kwamen 26 dubbe
le en 11 enkele districten. Een bijzonder dis
trict was Amsterdam met vijf afgevaardigden. 
Bij de indeling in districten werd geen reke
ning gehouden met provinciegrenzen; het 
ging 'om een nationale keuze, niet om een provin
ciale: "de geest van provincialismus" moet vernie
tigd worden'.^ De districtsindeling werd vast
gelegd in de kiestabel die elke vijf jaar zou 
worden herzien, want de bevolking groeide. 
De kieswet bepaalde ook, binnen de grenzen 
van de grondwet, de hoogte van de census. 
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Afgovanrdigdc voor liet Kiesdistrict TUiurg. 
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w e i d geboren te Groesbeek, bij Nijmegen. Geduieiide 
d e jiiren 1868 tot '67 bezoclit liij het t'vmuasiiim te 
Mnn.ster in Westphalei i , en legde aldaar hel; adniissie-
c x a m e n a( voor de hooge.school in Duitschlnnd. 
V a n 1867 tot 1872 was hij werkzaam als koopman 
in manufacturen, eerst te N i j m e g e n , later te Slan-
clicster. I n laatstgenoemd j a a r keerde hij ei-liter 
tot de stadie te rug , deed zijn admissiu-exameii voor 
de booges(;hool te Leiden , en promoveerde aldaar in 
1878 tot meester in de rechten. I n hetzelfde jaar 
vestigde hij zich als advocaat en later als procureur 
te R o t t e r d a m , waar hij de rechtskundige practijk 
uitoefende tot 1882. I n December 1880 vaardigde 
het kiesdistrict T i l b u r g hem af naar de Tweede 
K a m e r , voor welk district hij tot dusver onafge
broken zit t ing heeft. 

D e heer B,\Hr.MAXx is vice-president van de 
R . K . K a m e r c l u b . 

Van plaats tot plaats kwamen grote verschil
len voor. Zo was de census in Amsterdam 112 
gulden en die in Maastricht 34. Wie aan de 
normen voldeed, zag zijn naam geplaatst op 
een kiezerslijst, die werd opgesteld door de 
gemeenten. Ze lagen ter inzage bij de gemeen
tesecretaris. In 1850 waren er in heel het land 
ruim 81.000 kiezers. Dat was iets meer dan 
10,5% van de mannelijke bevolking van 23 jaar 
en ouder, maar nog geen 3% van de totale be
volking. 
Wie mocht kiezen kreeg acht dagen voor de 
verkiezingsdag een 'oproeping' en een stem
briefje. Daarop vulde hij thuis, stellig onder 
grote belangstelling van huisgenoten, de naam 
in van de kandidaat van zijn keuze.'' Als hij het 
stembriefje had afgegeven op de plaats die op 
de oproeping stond, had hij gestemd. Het aan
tal kandidaten per district was niet aan een l i 
miet gebonden. Voor een voordracht was no
dig: de naam van een capabel geacht man op 
een stembiljet met de handtekeningen van een 
aantal burgers. Het moest wel voor een be
paalde datum bij de gemeente ingeleverd zijn. 
Mogelijke kandidaten werden besproken in 
'voorlopige kiezersvergaderingen'. Het resul
taat van die besprekingen vond meestal zijn 
weg naar de kranten. De politieke groepen in 
de Kamer trachtten invloed uit te oefenen op 
de kandidaatstelling door vanuit Den Haag 
actie te voeren in deze kiezersvergaderingen.'" 
De kieswet van 1850 heeft ruim 35 jaar 'den re-
gelmatigen weg afgebakend, langs welken zicit de 
wil des volks bij de keuze zijner vertegenwoordigers 
kenbaar maakt'.Door herziening van de kie
stabel werd regelmatig de indeling in distric
ten en het getal van de Kamerleden aangepast. 

Het percentage kiezers nam langzaam toe, niet 
door verandering van het kiesstelsel maar 
doordat de welvaart toenam vooral onder de 
middenstand.'- Steeds meer politiek geïnteres
seerden zagen in dat voor een wezenlijke uit
breiding van het kiesrecht herziening van de 
grondwet nodig was. Kiesrechtagitatie in de 
jaren 1882 tot 1885 onderstreepte dit. De men
sen het dichtst achter de kiezers wilden een 
stem.'-^ 
Wijziging van de grondwet in 1887 bracht be
langrijke veranderingen. Algemeen kiesrecht 
kwam er nadrukkelijk nog niet, maar wel 
werd 'de onvermijdelijke geachte en tegelijk ge
vreesde ontwikkeling ernaar toe' er geleidelijk 
door in gang gezet.'* Het censuskiesrecht 
werd uit de grondwet gelicht. Alle Nederlan
ders van 23 jaar en ouder die voldeden aan 
'door de kieswet te bepalen kentekenen van ge-
scJuktheid en maatschappelijke ivelstand', moch
ten kiezen. Het invullen van deze kentekenen 
zou via de gewone wetgeving worden gere
geld. Tot dan gold een voorlopig kiesregle
ment. Dat kende nog wel een census, maar een 
veel lagere.''' De Tweede Kamer kreeg 100 le
den, die voor vier jaar werden gekozen. Dub
bele districten waren er niet meer. Alleen in 
een paar grote steden werden nog twee of 
meer kandidaten gekozen. 

In 1896 slaagde Van Houten erin een kieswet 
tot stand te brengen. De wet wilde een 'pacifi
catie zijn, welke het kiesrecht zou verlenen aan alle 
geschikte en economisch zelfstandige burgers'. Het 
ontwerp kreeg daardoor wel enigszins het ka
rakter van 'een cocktaiV van het oude census
kiesrecht en een aantal tekenen van geschikt-



J.H.A. Diepen (1815-1897) 
in 1891. 

heid en welstand."' De wet kende twee catego
rieën kiezers. In de eerste zaten de mannen die 
in een directe belasting werden aangeslagen 
en op tijd betaalden; ze werden automatisch 
op de kiezerslijsten bijgeschreven. Tot de 
tweede categorie hoorden de mannen die zich 
moesten aanmelden om op de lijsten gezet te 
worden. Zij waren kiezer omdat ze een zekere 
huur betaalden, een bepaald loon of pensioen 
kregen, wat geld hadden op een erkende bank 
of bepaalde diploma's bezaten. Maar wie het 
voorgaande jaar van de bedeling had geleefd, 
kwam niet op de lijst.'^ De minimumbedragen 
aan huur, loon, pensioen of banktegoed, nodig 
om het kiesrecht te krijgen, werden door de 
gemeenten vastgesteld. 
De nieuwe kieswet kende, ook in de grote ste
den, alleen maar enkelvoudige districten. 
Nieuw was ook dat het stemmen in een stem
bureau moest gebeuren. Daar kreeg de kiezer 
een stembiljet, waarop de namen van de kan
didaten stonden en daar moest hij het biljet in
vullen. Het kwam de geheimhouding natuur
lijk ten goede. Van kracht bleven de bepalin
gen betreffende het behalen van een volstrekte 
meerderheid om gekozen te zijn en ook die 

aangaande een herstemming als zo'n meerder
heid niet werd gehaald. 
Door de nieuwe wet nam het aantal kiesge
rechtigden sterk toe. Ongeveer 50% van alle 
mannen kon zich kiezer noemen.'^ Dat w i l niet 
zeggen dat iedereen verrukt was van de wet. 
Kuyper zag er 'de kruideniersgeest' van het Hol
landse karakter in. Goeman Borgesius noemde 
het 'een benepen en knutselaclitige regeling (om) 
van het lastige kiesrechtvraagstuk voorgoed af te 
komen'. Drees was het daar helemaal mee eens; 
'Als men er zich weer in verdiept, staat men ver
baasd over de gekunsteldheid ervan', schreef h i j . ' ' 
Toch bleef de kieswet van Van Houten tot aan 
de grondwetswijziging van 1917 de verkiezin
gen in Nederland bepalen. 

De verkiezingen van 1880 
Op 1 november 1880 nam de Tweede Kamer 
afscheid van een van de afgevaardigden van 
het district Tilburg, de heer Verheijen. Hij was 
benoemd tot inspecteur van het onderwijs en 
die functie ging niet samen met een kamerlid
maatschap.^" De minister van Binnenlandse 
Zaken bepaalde dat op dinsdag 23 november 
in het district een opvolger gekozen moest 
worden. Een eventuele herstemming zou 
plaatsvinden op dinsdag 7 december. 
Tilburg was in die tijd de hoofdplaats van een 
van de 32 dubbele kiesdistricten. Het district 
omvatte een 25-tal plattelandsgemeenten plus 
de stad zelf. Het gebied strekte zich uit van de 
Langstraat tot de Belgische grens en van Breda 
tot Eindhoven en 's-Hertogenbosch.^' Voor 
alle plaatsen in het district, inclusief de stad, 
was het censusbedrag vastgesteld op 20 gul
den. Bij die norm waren er in 1880 in het gehe
le district 3290 mannen die kiesrecht hadden. 
Voor de stad was het aantal kiezers 875.̂ ^ 
De beschikking van de minister stond op 4 no
vember in de Tilburgsche Courant, drie dagen 
later in de Nieuwe Tilburgsche Courant. Van 
een 'verkiezingsstrijd' was nog geen sprake. In 
de provincie bestond sinds 1870 de 'Kiesveree-
niging Noord-Brabant', die volgens een begin
selverklaring slechts 'tegenstanders van het mo
derne liberalismus, bijzonder in zijne door de hoog
ste kerkelijke autoriteiten veroordeelde beginselen 
en stellingen, meer bepaaldelijk wat betreft het on
derwijs en de betrekkingen tussen Kerk en Staat' 
als kandidaat wilde. Deze eis gold ook voor de 
onderafdelingen, en daarvan was die in Til
burg er een.̂ ^ Naar te verwachten was zou in 
een zo homogeen-katholiek district als het Til
burgse de nominatie van de katholieke kandi
daat dan ook geen problemen opleveren. Met 
een kandidaat van een andere dan katholieke 
zijde hoefde geen rekening gehouden te wor
den. 
Maar onrust kwam er wel. Bij enkele kiezers 
bleek de vrees te bestaan dat een niet-Tilbur-



ger de plaats van de scheidende afgevaardig
de zou irmemen. Mogelijk gingen er geruch
ten. Nog voordat de afdeling Tilburg van de 
kiesvereniging Noord-Brabant zich definitief 
had uitgesproken voor een kandidaat, plaats
ten 'eenige kiezers' een advertentie in de Nieu
we Tilburgsche Courant. Zij wilden de burge
meester van de stad als kandidaat, want: 'Hij 
kent de belangen van liet district beter dan een 
vreemde'}'^ In een drukbezochte vergadering 
van de kiesvereniging vond op 15 november 
de kandidaatstelling plaats. Een drietal kandi
daten werd genoemd: B.M. Bahlmann, advo
caat te Rotterdam, burgemeester J.F. Janssen 
en wethouder J.H.A. Diepen.̂ -^ Het werd Bahl
mann. De kiesvereniging maakte haar keuze 
in beide kranten bekend en nodigde de kiezers 
'beleefdelijk maar tevens dringend' uit op 23 no
vember 'trouw ter Stembus te gaan en hunne stem 
uit te brengen op den gestelden Candidaat'?^ 

De kandidaat van de kiesvereniging, Bernard 
Maria Bahlmann, was op het ogenblik van zijn 
nominatie 32 jaar. Hij was geboren te Groes
beek. Van 1863 tot 1867 bezocht hij het gymna
sium te Munster en was daarna enkele jaren 
koopman in manufacturen te Nijmegen en 
Manchester. In 1875 begon hij de rechtenstu
die aan de Leidse universiteit. Na zijn promo
tie vestigde hij zich als advocaat te Rotter
dam.^'' Als goed katholiek voldeed hij volledig 
aan de verlangens van de kiesvereniging 
Noord-Brabant. Maar als niet-Tilburger en 
niet-Brabander beantwoordde hij niet aan het 
beeld dat veel kiezers in het district hadden 
van hun afgevaardigde. Uit advertenties in de 
plaatselijke bladen blijkt dat velen van hen 
zich niet neerlegden bij de keuze van de kies
vereniging. In dezelfde edities waarin de kies
vereniging haar kandidaat bekend maakte, 
verschenen annonces ten gunste van tegen
kandidaten. 'Eenige kiezers die het wel meenen' 
vonden dat Bahlmann in de bijeenkomst op 15 
november wel de 'aangewezen persoon' was, 
maar dat de kiezers op 23 november toch maar 
op Diepen moesten stemmen. Die was ooit 
Kamerlid voor Zevenbergen en Eindhoven ge
weest en hij zou als wethouder van de stad een 
goede afgevaardigde zijn. In een andere ad
vertentie adviseerden 'tal van kiezers' op Die
pen te stemmen omdat deze goed op de hoog
te was van de industriële en zakelijke belan
gen van het district. Wat minder vriendelijk 
waren 'eenige Tilburgse kiezers', die zeiden wel 
het doel van de kiesvereniging te onderschrij
ven, maar liever iemand uit eigen kring te heb
ben dan 'menschen die nog niets gepresteerd had
den', waarom de stadgenoot Diepen dus de 
voorkeur verdiende. Duidelijk waren de mo
tieven in een advertentie van 'Veritas': niet dat 
Bahlmann niet goed zou zijn, maar waarom 

geen stadgenoot genomen? N u dreigde het ge
vaar voor het Tilburgse district 'geen volksverte-
gemuoordiger in haar midden te vinden'. Onge
noegen sprak uit een advertentie van 'eenige 
Tilburgers'. Een ervaren Tilburger, Diepen dus, 
was gepasseerd voor een niet-Tilburger door
dat: 'eene ondoordachte handeling van onze overi
gens respectabele Kiesvereeniging Noordbrabant 
als bij verrassing een voor ons onbekende jongeman 
adviseerde'.^^ 
Niet alleen de inhoud van de advertenties, ook 
het aantal ervan zegt iets over onvrede met de 
keuze van de kiesvereniging.Van de adverten
ties op 18 en 21 november, in beide kranten sa
men ongeveer 20, was er niet een die pleitte 
voor de genomineerde kandidaat. Niet minder 
dan 17 adviseerden op Diepen te stemmen. De 
rest vond Janssen de beste keus.^' 
Waarom de kiesvereniging Bahlmann kandi
daat stelde, is door het ontbreken van de notu
len van de betreffende bijeenkomst niet te ach
terhalen. Mogelijk was de aandacht op zijn 
persoon gevestigd door de heer Strater, l id en 
later ook secretaris van de afdeling, aan wiens 
familie Bahlmann was geparenteerd.^" Mis
schien was de kandidaat opgevallen door 'zijn 
prachtige studieën en schitterend examen'.Ook 
is het mogelijk dat er vanuit Den Bosch of Den 
Haag invloed is uitgeoefend. Hoe het zij, de 
verdeeldheid was er. In het zondagnummer 
van 21 november signaleerde de Tilburgsche 
Courant dit met duidelijke bezorgdheid. Het 
artikel 'Bij de stembus' stelde dat de geest van 
het district een katholieke, kundige, moedige 
verdediger van de geestelijke en stoffelijke be
langen eiste. Om de eenheid niet te verbreken, 
het prestige van de kiesvereniging niet te on
dermijnen en haar bestaansrecht niet schaden, 
betaamde het de kiezers te stemmen conform 
haar advies. De schrijver achtte de genomi
neerde kandidaat 'beter dan iemand in staat om 
de huichelarij van het liberalisme in de Kamer, in al 
zijn verfoeilijklieid in vaak verfijnde schakeringen 
te ontmaskeren en openlijk te brandmerken', in het 
midden latend of de verfijnde schakeringen 
verdiensten van de kandidaat waren of arglis
tigheden van het liberalisme. Dat Bahlmann 
niet in het district zijn domicilie had, achtte de 
auteur van ondergeschikt belang. 
Niet minder dan 12 advertenties in hetzelfde 
nummer van de Tilburgse Courant, alle ma
nend op Diepen te stemmen, bewijzen dat veel 
kiezers niet van plan waren zich aan het ad
vies van de kiesvereniging te conformeren. 
Herhalingen van eerder geplaatste teksten, 
maar ook nieuwe annonces gaven uiting aan 
de wens een afgevaardigde te hebben afkom
stig uit het district. 'Moet ons district opnieuw de 
schande ondergaan alsof het geen enkele persoon 
bezit om ons te vertegenwoordigen en daartoe een 
onbekend vreemdeling moet gezocht worden?' 
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Mediekiezers!' 
Grobt ia do belangs(i*Uiiig'dio cr bestaat ia 

do ophandenzijnilo V E U K I E Z I N G vaneen 
lid dor Tivi'iule K<tincr<Urr^atcn-Oeneranl 
CU gecu wonder,^'grootc belanden zyn daar-
HicdtV gciii,oi'id en t,precht ziet luen in : dat 
dit weivrtïcnd'distriqt bölioefte heeft aiin eeno 
vcrlogt'Bwoordiging iii Uat ytaat.-slichaam,'dio 
onzo belangen zal wMcn to verdedigen.^ 

Mot overgroot gcBoeged hebben .oenigb kiezers, 
«ien dit district'n.-in.w ter harto g-.uit.'gezicu, 
dal ia vcsschillendü 'aanlkondigiugcn do aan
dacht j i a . gevestigd ge\»-orden og pcn-man, 
dio encrgicb3*n met! kennis vjyi zaken, die 
belangen zal weten behartigen en tc ver
dedigen. . l i ' -

Wij^'bodocleu den Heer : 

Tl 
f 

TerefLt lezen wy iu een der aunbovelingcu,^ 
dat ounoadig i s , ivool ten voordoclo van
dien caudid^i^t te zogi|en. ^ 
«'Hetgeen hij als lJn;oTuw>ste.ron Secretaris 

van DruncH . als liur^eniocster van Tilburg, 
als Voorzitttor der \1cïx'oniging van linrge-
meti^terd .iOn Öccretorifisou in"*Noord-Brabiuit 
en in aftdcro . bcdreyc^gen tcófl tot KtnntI 
'gebrat'ht, geelt ledereeii do ' zekerheid , dat 
hij tib recht* man op do fv ĉbto p̂ -\ata zal 
zijn eu dat- het district tyotsch >'.fl1̂  mogen 
wezen op'Jïnlk een afgevaardigde. 

iUlQori wi l loB wij njg öaaYbif voégon , dat 
hij me^r dan^eder vrcómileling l>ckend is, mot 
de bohoöfto 'ran ons gewest en dat hot van 
allergrootst bolang is > dat onzeu vertegen
woordiger in bet distrïct zelf woonachtig zij, 
om stcods CU zonder I veel mooito, aan don" 
man die onze zaken iraoet l>ohartigen onzo 
belangen to kunnen modcdeelcn ciP'; zeker to 
zijn. dat dio, .met de'jii>csto UereidwiHiglIeid, 
hem eigen, zullen worden, aangehoord. 

Practisch -iu den vol ten. zin dos woörds i s ' 
hy iemand , dio onzeil handel , iritkistrio on 
landbonw-, zal weten t? vcrdo^igoii met aljè 
kracht •diö'^in'hem i s . ' 

^ Kt)mt dus den 23 November trouw 
ter stembus en bréngt met ons één> 
parig uwe stem jujt op den Heer: 

BUROmfEESTEtf van TJLBURO. 

werd de medekiezers gevraagd. Ook tijdgeno
ten leidden uit het aantal advertenties onvrede 
met de kandidatuur van Bahlmann af: voor 
'vijf ingezetenen die te goeder trouw zijn' bewe
zen de vele advertenties ten gunste van Die
pen dat men in het district een ingezetene als 
representant wilde.^^ 
De uitslag van de stemming illustreerde de 
verdeeldheid. Bahlmann kreeg 951 stemmen. 
Diepen 935. Er kwamen 2087 kiezers naar de 
stembus. Geen van de kandidaten had een ab
solute meerderheid en dus was herstemming 
nodig. Een eerste reactie op de uitslag kwam 
van Diepen. In een advertentie in de zondags
editie van beide kranten bedankte hij de 935 
kiezers en de leden van de kiesvereniging die 
zijn kandidatuur hadden gesteund. Tevens gaf 
hij te kennen dat hij een eventueel lidmaat
schap van de Kamer niet zou aanvaarden. Bij 
de herstemming konden de kiezers hun stem 
beter geven aan Bahlmann, zodat aan de 
tweespalt in het district een einde zou komen. 
Hij tekende er wel bij aan dat de wijze waarop 
de kandidatuur van Bahlmann in de bijeen
komst van 15 november was gesteld, de oor
zaak van de onenigheid was.-*-̂  
Diepens advertentie roept vragen op. Waarom 
had hij zich de kandidatuur in eerste instantie 
laten aanleunen en niet eerder bekend ge
maakt dat hij een Kamerlidmaatschap niet am
bieerde? De grote tweespalt die hij kennelijk 
betreurde, zou dan uitgebleven zijn. Wilde hij 
'de eer' aan zichzelf houden, bang voor een 
tweede, grotere nederlaag? Zou hij, als hij 
meer stemmen had gekregen, ook bedankt 
hebben voor een lidmaatschap. Enkele van 
zijn kiezers dachten dat wel. Advertenties ble
ven opwekken op hem te stemmen. Een van 
de oproepen ging er zelfs van uit dat hij een 
zetel wel zou aannemen als hij genoeg stem
men zou krijgen.'"* 
De Tilburgsche Courant kwam op donderdag 
2 december met een artikel onder de titel 'Een-
draclit maaict macht'. Na de wat spijtige consta
tering dat alle kathoheken Bahlmann hadden 
moeten stemmen, maande de schrijver dat 
zulks nog kon en dus hing het 'van het district 
Tilburg af den jammerlijken indruk van de plaats 
gehad hebbende verkiezing uit te wissen'. Hoe 
slecht die indruk was, werd geïllustreerd met 
citaten uit de Tijd, waarin Tilburg 'een voor
beeld van wanorde en kleingeestig provincialisme' 
genoemd werd, en uit de NRC, dat de kiesver
eniging Noord-Brabant aftekende als een ge
heimzinnige macht, alsof er een soort veemge
richt achter stond.'^ Had Diepens advertentie 
indruk gemaakt, de roep om eensgezindheid, 
de klacht over de tweedracht? 
Uit de aantallen advertenties is een verande
ring in de mentaliteit van de kiezers af te lei
den vergeleken met die voor de eerste stem-



Links op p. 76: advertentie 
uit de 'Nieuwe Tilburgsche 
Courant' van 14 november 
1880. 

ming. Van de veertien advertenties in de Nieu
we Tilburgsche Courant adviseerden drie, 
waaronder twee van 'Diepen-stemmers' op 23 
november, nu B a h l m a n n . I n de Tilburgsche 
Courant waren acht advertenties voor Bahl
mann en acht voor Diepen. 
De opkomst bij de stemming op 7 december 
overtrof die van 23 november. Meer dan 76% 
van de kiezers bracht zijn stem uit. Het ge
meenteverslag van 1880 zegt: 'Tengevolge der 
aftreding van Jonkh. J.H. Verheijen als lid van de 
2de Kamer der Staten Generaal wegens zijne be
noeming als Inspecteur van het Lager Onderwijs 
heeft op den 23 November ter aanvulling dier vaca
ture, eene Verkiezing plaatsgehad waarbij waren 
uitgebracht 2087 geldige stemmen en wel op MR. 
B.M. Bahlmann 951 en op ].A.H. Diepen 935. 
Niemand de absolute meerderheid der stemmen be
komen hebbende is bij de herstemming op den 7 
December gebleken dat uitgebracht waren 2525 
geldige stemmen en wel op Mr. Bahlmann 1486 en 
op J.H.A Diepen 1039.'^^ Bahlmann was geko
zen; hij zou verschillende keren herkozen wor
den zonder de tweespalt die in 1880 in het dis
trict heerste. 

De verkiezingen in de jaren 1881 tot 
1896 

Het waren in de laatste decennia van de vorige 
eeuw de kranten die de kiezers en het volk 
achter de kiezers op de hoogte hielden van het 
gebeuren in de grote en kleine politiek. In 
Tilburg had men de keuze uit twee bladen: de 
Tilburgsche Courant en de Nieuwe Tilburgsche 
Courant. De eerste was de oudste, voor het 
eerst onder deze naam verschenen in 1869. 
Het blad wilde de lezer informeren over de ei
gen stad, het land en de toestand in Europa en 
in de wereld. Wat strijdig werd geacht met de 
godsdienst en de moraal kreeg geen plaats. 
Daardoor had de krant een conservatief karak
ter, streng katholiek en moraliserend. De 
hoofdredacteur Edmond Meelis droeg deze 
beginselen graag uit, evenals de paters die nu 
en dan als redacteur optraden en hun artikelen 
signeerden met 'X'. De Nieuwe Tilburgsche 
Courant, voor het eerst verschenen in 1879, 
was een blad van zeer plaatselijke betekenis, 
zeker in het begin. Initiatiefnemer was de 
voormalige zouaaf A.H.A. Arts. De 'krant van 
Arts' stond een christelijke democratie voor. 
Het sociaal-katholieke karakter van het blad 
vond meer lezers onder werklieden dan bij de 
gezeten burgerij. 
Het moraliserende van de Tilburgsche Courant 
kwam sterk naar voren toen in juni 1881 
Bahlmann aan de beurt was voor periodieke 
aftreding en opnieuw genomineerd was.*" Het 
artikel 'Naar de stembus' betoogde dat bij te ve
len de stoffelijke en wereldse belangen preval
eerden. Hoewel die voor de katholieken na

tuurlijk wel telden, moesten hogere belangen 
bij hen vooropstaan en dus was, volgens de 
auteur van het stuk, Bahlmann de beste keus.*' 
De Nieuwe Tilburgsche Courant riep in 'Een 
gemoedelijk Woord' de kiezers op eendrachtig te 
stemmen, want het liberale gevaar was groot. 
Het artikel gaf niet aan op wie dan eendrachtig 
gestemd zou moeten worden.*^ 
De uitslag van de stemming liet een opkomst 
zien van 1478 van de 3359 kiezers. Zo verdeeld 
als zij waren geweest een half jaar eerder, zo 
eensgezind bleken zij nu. Op Bahlmann wer
den 1353 stemmen uitgebracht. Diepen kreeg 
niet meer dan 54 stemmen. Een zo grote meer
derheid voor de kandidaat van de kiesvereni
ging, maar ook een zo veel geringere opkomst 
- slechts 44% nu - gaven aan dat de rust onder 
de kiezers was weergekeerd.*' 

Het jaar daarop rimpelde even het oppervlak 
van de gladde Tilburgse verkiezingsvijver. 
Oorzaak was het aftreden van de andere afge
vaardigde van het district: F.H.H. Borret. 
Mr. Ferdinandus Henricus Hubertus Borret 
werd op 13 februari 1819 te 's-Hertogenbosch 
geboren als telg uit een bekende Brabantse fa
milie. Zij vader verwierf als Commissaris des 
Konings in Noord-Brabant enige provinciale, 
zijn broer als minister van justitie enige natio
nale faam. Zelf was Ferdinandus Borret l id 
van de Noord-Brabantse Provinciale Staten. In 
1882 werd hij van rijkswege aangesteld als ad
ministrateur van de domeinen van Prins Fre-
derik**. Het accepteren van 'eene bezoldigde 
Staatsbetrekking door den heer F.H.H. Borret' 
bracht met zich dat hij geen l id meer kon zijn 
van de Tweede Kamer.*^ Verkiezingen in het 
Tilburgse zouden plaatsvinden op dinsdag 2 
mei met een eventuele herstemming op 16 mei. 
In de Nieuwe Tilburgsche Courant van 9 april 
verscheen een ingezonden stuk van enkele 
leerlooiers uit Waalwijk, Dongen en Ooster
hout. Zij stelden voor J.F. de Booij, l id van de 
gemeenteraad van Breda en voorzitter van de 
'Nationaal-Leerindustrie-Bond' te kandideren. 
De voornaamste industrie in het district was 
na de textiel de leerbewerking. Een afgevaar
digde die thuis was in die branche zou dus, 
vonden de looiers, van veel waarde zijn. Bo
vendien 'indien kunde, geschiktheid, lust en rede
naarstalent in een persoon zijn verenigd, dan voor
zeker' in hun kandidaat.**" 
Volgens een ingezonden verslag in de Nieuwe 
Tilburgsche Courant veroorzaakte het streven 
van de leerlooiers enige deining in de vergade
ring van de kiesvereniging. De leerbewerkers 
hadden, zoals dat behoorde, hun kandidaat 
wel schriftelijk voorgesteld, maar volgens het 
bestuur waren de inzenders geen l id . Boven
dien was hun schrijven twee dagen te laat. Een 
kiezer uit Oosterhout uitte sterke twijfels aan 



Burgemeester J.F. lansen de juistheid van deze beweringen, maar de 
(1825-1901). vergadering hield met zijn bezwaren geen re

kening. Borret werd kandidaat gesteld en ac
cepteerde de nominatie. Op deze manier, vond 
de schrijver van het verslag, was 'met 3359 kie
zers een loopje (...) genomen' omdat in een half 
uur het hele districtsbelang was behandeld in 
een kiesvereniging 'waarin stelselmatig geen an
dere candidaat wordt geduld (...). Noemt men 
zoiets eene kiesvereeniging?'^'^ De Booij moest 
buiten de kiesvereniging om kandidaat wor
den gesteld. De Tilburgsche Courant onder
steunde natuurlijk de nominatie van de kies
vereniging in de stellige verwachting dat 
Borret de ideeën van het katholicisme wel 'te
gen de kiydra van liet moderne liberalismus' zou 
verdedigen.**^ 
Bij de verkiezingen op 2 mei kreeg Borret 1383 
van de 1763 stemmen. De actie van de leerlooi
ers leverde De Booij 230 stemmen op, voor een 
groot deel afkomstig uit de drie genoemde 
plaatsen. Dat de zaak de kiezers wat meer be
ziggehouden had dan het jaar daarvoor is af te 
leiden uit de hogere opkomstcijfers: van de 3461 
kiezers was 51% naar de stembus gekomen.*' 
In 1883 was het Borrels beurt om af te treden. 
Zijn hernieuwde kandidaatstelling bracht niet 
veel activiteit. Interessant was wel dat de 
Tilburgsche Courant de Standaard aanhaalde. 
Het anti-revolutionaire blad schreef dat overal 
waar een katholiek tegenover een liberaal 

stond, de kiezers een katholieke kandidaat 
moesten kiezen 'niet om de Roomschen te belie
ven, maar uit beginsel, en ons eigen belang'. 
Weliswaar stond er in Tilburg geen liberaal te
genover de roomse kandidaat, maar zo'n be
ginselvastheid, al was die dan van andersden
kenden, zag de Tilburgsche Courant wel graag 
doorgetrokken naar de verkiezingen van juni. 
Principe en eigenbelang mochten best samen
gaan.^" In een volgende editie ging de schrijver 
erop door. Hij waarschuwde voor de haat van 
de liberalen tegen de katholieken. Die moesten 
daarom stemmen op Borret 'als protest tegen het 
vrijheidmoordend en financieel 't Vaderland ruïne
rend liberalisme' .^^ 
Van de 3544 kiezers verschenen er niet meer 
dan 1254. Borret kreeg 1187 stemmen. Het zijn 
cijfers die van weinig betrokkenheid getuigen. 
De Tilburgsche Courant had in 1882 gedo
ceerd: 'de kiesgerechtigden mogen wel bedenken, 
dat het grondivettig recht liun geschonken, (...) hun 
een dure verplichting oplegt' slechts 35% had 
dat bedacht. 
De verkiezingen van 1884, nodig door een bij
zondere wijziging van de grondwet, brachten 
net als die van 1883, weinig beroering in het 
Tilburgse district. De Tilburgse Courant deel
de de kiezers de reden van de verkiezingen 
mee. Van de gelegenheid werd gebruik ge
maakt om in enkele edities te waarschuwen te
gen de manipulaties van de liberalen. Hun 
vergaande 'kunstmatige verknipping der kiesdis
tricten' maakte een voor de katholieken goede 
uitslag in het land al bij voobaat moeilijk. De 
kandidaten van de kiesvereniging, Bahlmann 
en Borret, verdienden dan ook ieders stem 
vond de krant.^' De Nieuwe Tilburgsche Cou
rant liet zich nauwelijks over de verkiezingen 
uit. Wel gaf het blad net als de Tilburgsche 
Courant een overzicht van de stemming, maar 
zonder commentaar.''* De kiezers die stemden 
deden dat voor het overgrote deel zoals van 
hen verwacht werd. Van de 3453 bedachten 
1547 dat zij aan de hun opgelegde dure plicht 
het best konden voldoen door Bahlman 1471 
en Borret 1456 keer hun stem te geven.̂ ^ 

Ontbinding van de Tweede Kamer maakte in 
1886 verkiezingen nodig. Ze vonden plaats op 
15 juni. In de Nieuwe Tilburgsche Courant 
kregen de verkiezingen nauwelijks aandacht. 
De Tilburgsche Courant wekte de kiezers na
tuurlijk op om hun stem te geven aan de kan
didaten van de kiesvereniging: Bahlmann en 
Borret. De eerste behaalde 1540, de tweede 
1523, een niet zo verrassende uitslag. Van de 
3638 mogelijke werden 1683 feitelijke stem
men uitgebracht.^* Niet iedereen was gezags
getrouw geweest; 15 personen kregen twee of 
meer stemmen en 21 elk maar een.-̂ ^ 
Misschien past hier, in de geest van Eduard 



Douwes Dekker, een waarschuwing dat het 
verhaal eentoning wordt. De verkiezingen van 
1887 leken in Tilburg in bijna alles op die van 
1886: anti-liberale uitlatingen en dringende 
oproepen de kandidaten van de kiesvereni
ging te steunen in de Tilburgsche, de uitslag 
zonder commentaar in de Nieuwe Tilburgsche 
Courant, in geen van beide bladen iets van ac
tie of reactie waaruit agitatie onder de kiezers 
kan worden afgeleid. Bahlmann behaalde 
1346, Borret 1319 stemmen bij een zeer matige 
opkomst van 1406 van de 3652 kiesgerechtig-
den.5« 
De wet van 6 november 1887 maakte het 
Tilburgse tot een enkelvoudige hoofdkiesdis
trict, dat zou bestaan uit 8 gemeenten. Het ge
bied van het district werd daarmee tot onge
veer een kwart van de vroegere omvang te
ruggebracht. Het aantal kiesgerechtigden 
werd natuurlijk kleiner, maar het percentage 
steeg tot 5,5. Het hele district telde nu 2842 kie
zers; 1883 van hen woonden in de stad zelf, die 
dus getalsmatig het district domineerde.^' Bij 
de verkiezingen van 1888 stelde de kiesvereni
ging Bahlmann kandidaat. Er kwam geen 
commentaar in de kranten; de verkiezingen 
verliepen geruisloos. De uitslag van de stem
ming op 6 maart bracht Bahlmann in de 
Kamer met een totaal aan stemmen van 1268. 
De Nieuwe Tilburgsche Courant vermeldde 
de uitslag en gaf de stembusuitslagen van het 
gehele land. De Tilburgsche Courant consta
teerde een goede opkomst.''° In Tilburg ging 
45% van de kiesbevoegden naar de stembus; 
in het gehele district was dat ruim 50%. 
In 1891 hadden voor het eerst de vierjaarlijkse 
landelijke verkiezingen voor de Tweede 
Kamer plaats. Dag van de stemming was 10 
juni. In de Nieuwe Tilburgsche Courant van 7 
juni stond de advertentie van de kiesvereni
ging met de mededeling dat Bahlmann op 25 
mei kandidaat was gesteld. In hetzelfde num
mer waren meningen van andere bladen over 
de verkiezingen elders opgenomen. De katho
lieke kandidaten in Brabant stonden met grote 
letters vermeld.*' De Tilburgsche Courant gaf 
een meer eigen mening over wat in den lande 
leefde aan kiezersproblematiek. Algemeen 
kiesrecht was het 'gevolg eener ziekelijke over
drijving van den wensch om invloed op de samen
stelling der volksvertegenwoordiging en daardoor 
ook op den gang van 's lands zaken te verkrijgen'. 
Ook de arbeiders zouden het er niet beter door 
krijgen.*^ Gewoontegetrouw gaven beide 
kranten een overzicht van de uitslag. Er kwa
men 1196 kiezers opdagen, waarvan Bahl
mann er 888 achter zich kreeg. Dat was nogal 
wat minder dan bij de verkiezingen vier jaar 
daarvoor. Mogelijk speelde hierbij de tegen
stelling tussen 'Bahlmannianen' en 'Schaep-
marmianen'.*' 

Begin 1894 ontbranddde in De Haag een poli
tieke strijd om de kiesrechtvoorstellen, inge
diend door Tak van Poortvliet. De scheidslijn 
tussen voor- en tegenstanders liep dwars door 
de politieke groeperingen. De Kamer werd 
ontbonden. Verkiezingen zouden plaats heb
ben op 11 april 1894. 
De kiezerslijsten van het district Tilburg gaven 
voor dat jaar een totaal van 2459 kiezers. Niet 
meer dan 789 kwamen er opdagen. Natuurlijk 
kreeg Bahlmann, bij acclamatie kandidaat ge
steld, de meeste stemmen, 729 in totaal. De 
slechte opkomst betekende een dieptepunt. 
Toch hadden de kranten hun best gedaan. De 
Tilburgse had zijn lezers geïnformeerd over 
wat zich in politieke kringen in Den Haag af
speelde en de tekst van het manifest van de ka
tholieke Kamerleden weergegeven.** Ook was 
plaats ingeruimd voor een dankwoord van 
Bahlmann, na diens kandidaatstelling. En ui
teraard had een opwekking om toch vooral 
Bahlmann te kiezen niet ontbroken.*' De 
Nieuwe Tilburgsche Courant schreef over wat 
zich in de landelijke politiek afspeelde door 
weer te geven wat andere bladen erover ga
ven. Een opwekking om eensgezind te gaan 
stemmen ontbrak echter en een kandidaat 
werd niet genoemd. Veelzeggend was wel dat 
uitvoerig aandacht werd besteed aan een rede
voering die Schaepman had gehouden.** 
Was de slechte opkomst een uiting van rustig 
evenwicht in het district of van gezapigheid 
onder het kiezersvolk? De Tilburgsche Cou
rant vond de opkomst toch niet tegenvallen; 
zonder de kwestie-Tak zouden nog veel meer 
Tilburgers thuis zijn.*^ 

De verkiezing van 1897 
Gegevens over kiesrecht en verkiezingen wa
ren een vast onderdeel in de jaarlijkse gemeen
teverslagen. Elk voor Tilburg samengesteld 
'uitvoerig en beredeneerd Verslag van den Toe
stand der Gemeente' bevatte informatie over het 
aantal kiezers in het gehele district en de uit
slagen van gehouden verkiezingen.**^ Deze in
formatie besloeg doorgaans niet meer dan een 
tweetal pagina's. Dat was anders in het ver
slag over 1897, want 'ten aanzien van de nieuwe 
Kieswet (was) liet volgende te vermelden'.^'^ Door 
de kieswet van Van Houten veranderde de sa
menstelling van het district. De indeling van 
1887, waarbij het bestond uit Tilburg zelf en 
zeven kleinere plaatsen, bleef bestaan.^" Wel 
veranderde het aantal stemdistricten in het 
district. De minister van Binnenlandse Zaken 
bepaalde op 20 februari 1897 dat er twaalf 
stemdistricten zouden zijn, vijf voor de stad en 
zeven voor de plattelandsgemeenten. 
Het aantal kiezers in de zeven kleine gemeen
ten samen bedroeg ruim 1750 op een bevol
king van ongeveer 13500. In Tilburg waren 



3431 kiesgerechtiden op een inwonertal van 
37546. In het district als geheel konden dus 
5181 stemmen worden uitgebracht.^' De nor
men waaraan voldaan moest worden om kie
zer te zijn, waren niet overal in de stad dezelf
de. In een zevental wijken werd 'ter erlanging 
van het kiesrecht' het bewonen van een huis 
geëist 'waarvan de huurprijs per week berekend 
tenminste heeft bedragen fl,-'- Wie een inkomen 
had van 325 gulden of meer kon ook aan
spraak maken op de kiesbevoegdheid. Voor 
de bewoners van de duurdere wijken waren 
deze bedragen respectievelijk 125 cent en 350 
g u l d e n . R u i m 9% van de Tilburgse bevolking 
voldeed in 1897 aan de criteria. Op het platte
land was dat percentage hoger; daar mocht 
ruim 12% van de bevolking kiezen. De kieswet 
bracht dus meer dan een verdubbeling van het 
aantal kiesgerechtigden in het district. 
De 'nieuwe' kiezers konden in de Nieuwe 
Tilburgsche Courant van zondag 2 mei lezen 
wat de 'oude' al sinds lang uit de Tilburgsche 
Courant hadden geleerd: mogen kiezen was 
moeten kiezen. 'Kiesrecht maakt kiesplicht' zei 
een artikel over de gang van zaken bij het 
stemmen volgens de nieuwe regeling. Iedere 
kiezer kon, volgens de schrijver nu voor het 
eerst volkomen onbelemmerd zijn stem doen 
gelden. Garantie daarvoor was 'stemming zon
der controle (...) wel het schoonste van al wat de 
wet van minister Van Houten medebracht'. Bij een 
zo grote vrijheid moest ieder wel gaan stem
men.^' Wat de auteur precies bedoelde blijft 
duister; de stemming was voor 1897 immers 
ook al 'geheim'. Misschien wilde hij mogelijke 
schroom bij de nieuwe kiezers wegnemen? 
Want dat de Nieuwe Tilburgsche het als zijn 
taak zag de nieuwe kiezers te mobiliseren 
blijkt uit meer van zulke voorlichtende artike
len en uit de keuze van stukken overgenomen 
uit andere bladen. Het was precies wat Schaep
man bedoelde in een toespraak voor de R.K. 
Tilburgsche Gildenbond op 2 mei, waarin hij 
zei dat van het kiesrecht: 'aan velen uwer nu (...) 
gegeven' gebruikgemaakt moest worden.^* Op
wekking van de kiezer wilden ook de adver
tenties met uitnodigingen voor een bijeen
komst, georganiseerd door de 'R.K. Typo
grafen Vereeniging "St. Jan Evangelist'". Dag 
en uur waren zo gekozen dat 'alle R.K. 
Werklieden- en Burgerkiezers dezelve kunnen bij
wonen'.'^^ 
Voor veel van de nieuwe kiezers was het hele
maal niet zo vanzelfsprekend, ook niet in een 
zo katholiek gebied als het Tilburgse, dat zij 
zich gedwee zouden voegen naar het oude pa
troon en dus hun stem zouden geven aan de 
traditionele kandidaat. Bahlmann was, meen
de de schrijver van een ingezonden stuk in de 
Nieuwe Tilburgsche van 30 mei, een goede af
gevaardigde geweest. 'De vroegere kiezers gaven 

door zijne afvaardiging, blijken van eene goede keu
ze te bezitten, blijken van te kennen de belangen 
van henzelven en van ons district'. Maar de tijden 
waren veranderd. De kiezers uit de nieuwe 
werklieden- en burgerstand zouden mensen 
van hun eigen keuze moeten afvaardigen.^* 
Dezelfde gedachte bracht Geerling, voorzitter 
van de typografen-bond, naar voren. Een afge
vaardigde, zei hij in een toespraak, represen
teerde het hele volk en 'een kandidaat van de 
werklieden was net zo goed een vertegenwoordiger 
van heel het volk'.'^'^ 
De Tilburgsche Courant wilde het streven van 
de nieuwe kiezers in vertrouwde, goed-katho-
lieke, banen leiden. Een artikel op 18 mei 
schetste de vreselijke gevolgen die het gebruik 
van het kiesrecht zou kunnen hebben als ieder 
maar zijn gang zou gaan. In een stuk 'Het Alge
meen Kiesrecht' legde de auteur uit dat voor
standers ervan het algemeen kiesrecht zagen 
als uiting van de volkswil, dat liberalen eraan 
hechtten zolang het hun winst bracht, maar 
dat het in wezen slechts een 'blind luerktuig was 
in handen van een dictator'.^'^ 
Op 6 mei verscheen in de kranten een oproep 
van de 'Roomsch Catholieke Kiesvereeniging' 
district Tilburg, opvolgster van de Kiesvereni
ging Brabant afdeling Tilburg, voor een bijeen
komst van de leden op 23 mei 'tot het stellen 
van een Candidaat voor de Tweede Kamer der Sta
ten-Generaal' 7'^ Was dit voor de nieuwe kiezers 
het sein om in actie te komen of kwamen zij in 
beweging door de officiële aankondiging van 
de burgemeester van Tilburg dat de kandi
daatstelling plaats zou hebben op dinsdag 1 
juni? Op donderdag 13 mei stond in de Nieu
we Tilburgsche Courant een soortgelijke op
roep maar nu van 'Eendracht maakt Macht', 
een andere, ook katholieke kiesvereniging. De 
vergadering zou plaats vinden op zondag 16 
mei om 12 uur. Wie l id wilde worden, stond 
erbij, kon zich alsnog aanmelden.Daarmee 
was de tweedracht als in 1880 een feit, maar 
dieper nu en van meer betekenis. In dit dis
trict, waar niet-katholieke richtingen geen en
kele bedreiging vormden, openbaarden zich 
de tegenstellingen tussen een conservatief en 
een meer democratisch denken onder de ka
tholieken. De Tilburgsche Courant signaleerde 
de onenigheid met duidelijke ongerustheid. In 
'Ons standpunt' stond: 'Het devies van de ko
mende politieke strijd (moet) zijn "Omnibus Chari-
tas", in alles de liefde. De strijd zal hevig zijn. Voor 
de katholieken geldt: eenheid'. De krant vond dat 
de Tilburgse kiezers moesten doen wat de in 
hun midden geconstitueerde kiesvereninging, 
de 'Roomsch Catholieke Kiesvereeniging' dus, 
wenste: de daar genomineerde kandidaat kie
zen volgens 'het woord des Pausen, dat onze wet 
fs'.^' Even leek het erop dat het met de twee
dracht niet zo'n vaart zou lopen. De kiesver-



A.H.A. Arts (1845-1926) 
was van 1901-1922 lid van 
de Tweede Kamer. 

eniging plaatste een oproep in de 23 mei-editie 
van beide kranten voor een vergadering op 
nog diezelfde dag. Het bestuur zette erbij 'dat 
door haar op de alphabetische lijst gebracht zijn de 
voorgedragen Heeren A.H.A. Arts en Mr. B.M. 
Bahlmann, zoodat op de vergadering van Zondag 
23 Mei (...) uit deze 2 personen de candidaat der 
kiesvereeniging moet gekozen worden'. 
Antonius Henricus Arnoldus Arts was uitge
ver te Tilburg. Hij was geleidelijk meer naar 
voren gekomen als mogelijke vertegenwoordi
ger van de nieuwe kiezers. In 1886 had hij deel 
uitgemaakt van 'het Regiment Pauselijke Zoua-
ven'.^'^ Iemand die in dienst van de Paus 'brood 
en tent' had gedeeld met de soldaten, sprak de 
Tilburgers wel aan. Dat hij in zijn Nieuwe 
Tilburgsche Courant de nieuwe kiezers op 
hun rechten bleef attenderen, verschafte hem 
in die kringen een zekere 'politieke' populari
teit. Arts had als gastspreker op een vergade
ring van de typografen-vereniging op 20 mei, 
zijn visie op het program van de katholieke ka
merleden gegeven en zijn eigen idealen we
reldkundig gemaakt. Wat hij , naar hij zei, w i l 
de was een katholieke, democratische kiesver
eniging, een werkliedenvereniging. Bij de 
vorming daarvan was hij, in naam van de een
heid, op geniepige wijze door de conservatie
ven tegengewerkt. Zo'n eenheid wenste Arts 

niet. Een samensmelting van conservatisme en 
democratie maakte volgens hem de laatste 
krachteloos. 'Men wilde de nieuwe kiezers zo on
geveer dezelfde dienst doen verrichten als de nullen 
in de cijferkunde, dat wil zeggen om de ledige plaat
sen in de oude kiesvereeninging aan te vullen'. Fel 
viel hij uit tegen de praktijk van verdachtma
king van ieder die niet 'in het gekalfaterde 
schuitje eener kiesvereeniging' wilde plaatsne
men. Aan het slot van zijn toespraak gaf hij te 
kennen een eventuele kandidatuur te zullen 
accepteren, hoewel hij wist dat zulks hem van 
bepaalde zijde niet in dank zou worden afge
nomen.^' 
Er bestond sterke twijfel aan de kansen die 
Arts had in de conservatieve kiesvereniging. 
Maar men kon daar toch niet om de man heen. 
Een ingezonden stuk in de Nieuwe Tilburgsche 
Courant zegt dat de kiesvereniging haar ge
zicht zou verliezen als Arts uit antipathie of ja
loezie niet zou worden, gekandideerd. Boven
dien was er dan nodeloos strijd geweest, want 
Tilburg wilde Arts wel.^* 
De Tilburgsche Courant van 27 mei gaf een uit
voerig verslag van de vergadering van de con
servatieve kiesvereniging op 23 mei. Een vier
tal sprekers had daar de loftrompet over 
Bahlmann gestoken. Er was gewag gemaakt 
van diens betekenis voor de Tilburgse indus
trie en zijn briljante carrière. Bahlmann moest 
weer kamerlid worden nu door 'pacte met de 
anti-revolutionaire partij' de kans bestond op 
een rechtse meerderheid en dus op een rechts 
kabinet. Daarom moest men mannen afvaardi
gen die 'van het hout zijn, waaruit men ministers 
snijdt'. Bahlmann won. Hij kreeg 208 van de 
236 stemmen. De rest was voor Arts, 36 stem
men. Als vanzelfsprekend gaf de Tilburgse 
Courant haar steun aan de kandidaat van de 
conservatieven.**^ 
De kansen van Arts via de conservatieve kies
vereniging waren verkeken. Maar op 30 mei 
kwam 'Eendracht maakt Macht' bijeen. De te
neur van de vergadering was er een van ver
ontwaardiging die de conservatieve kiesver
eniging gold. Hoe kon men daar verwachten 
dat de nieuwe kiezers zouden stemmen op een 
kandidaat als Bahlman, die tegen Van Hou
tens kieswet was geweest! Dat stond voor hen 
toch bijna gelijk met het tekenen van het eigen 
poliüek doodvonnis. Was de 'Roomsch Catho
lieke Kiesvereeniging' zo dom Bahlmann te 
kandideren, 'Eendracht maakt Macht' zou 
Arts als kandidaat voordragen.^* 
De aankondigingen verschenen weer in de 
kranten. In de Nieuwe Tilburgsche maakte 
'Eendracht maakt Macht' bekend dat Arts de 
kandidaat was en dat hij alle steun moest heb
ben. In de Tilburgse meldde de 'Roomsch 
Catholieke Kiesvereeniging' hetzelfde maar 
dan met betrekking tot Bahlmarm.^'' Het was 



aan de kiezer uit deze twee de beste te kiezen. 
De Nieuwe Tilburgsche Courant van 20 mei 
gaf een artikel overgenomen uit de Noord-
Brabander. Het bevatte de mededeling van de 
kandidaatstelling op 1 juni en vervolgde: 
'(daarna) hebben wij tot den 15n tijd onze Iciezers 
bijeen te trommelen voor de stembus om te gaan 
stemmen op onze kandidaten'.^ 
Het trommelen had plaats via artikelen, inge
zonden stukken en advertenties in de bladen. 
Breed werden kwaliteiten uitgemeten die de 
beide kandidaten hadden of juist niet, over 
Arts in de Nieuwe Tilburgse, over Bahlmann 
in de Tilburgse. Hoe goed katholiek, ervaren 
in de politiek, betrouwbaar de kandidaat van 
de conservatieven was, werd in 4 hoofdartike
len, 2 ingezonden stukken en 11 advertenties 
uit de doeken gedaan. Dat hij tegen de wet van 
Van Houten had gestemd was niet omdat hij 
tegen uitbreiding van het kiesrecht was ge
weest. Zijn houding ten opzichte van de 
graanrechten was bedoeld om boeren, burgers 
en werklieden te helpen.^' Hoe goed katholiek, 
ervaren in omgang met mensen en betrouw
baar de kandidaat van de progressieven was, 
bleek uit één artikel, 10 ingezonden stukken en 
evenveel advertenties. Begaan als hij was met 
de gewone man was Arts voor goedkoop 
brood, dus tegen de graanrechten.'" 
Hoe de zaak de mensen bezighield, was ook af 
te leiden uit wederzijdse vuilsmijterij. Vooral 
Arts moest het ontgelden. Hij werd beticht van 
hoogmoedswaanzin en, wat uiteraard onein
dig veel erger was, van liberale en zelfs radica
le neigingen." Een schilder die gevoel voor 
woordspeling en liefde voor zijn metier com
bineerde, zei in een ingezonden stuk dat de te
genpartij Arts slechts op een kleine witte stip 
na volledig zwart had afgeschilderd. Hij riep 
daarom de kiezers op dat witte plekje dan ook 
maar goed zwart te maken omdat op 15 juni 
de tegenpartij dat juist zou laten.'^ Een bijzon
dere editie van de Nieuwe Tilburgsche Courant, 
in het hele district verspreid op de dag van de 
stemming, was gewijd aan de kwaliteiten van 
Arts. Vele volle pagina's moesten de lezer 
overtuigen van de noodzaak de kandidaat van 
de werklieden en kleine burgers te kiezen.''. 
Op 15 juni stelde het hoofdstembureau vast 
dat er 4390 stemmen waren uitgebracht, 2982 
in de stad en 1408 in de gemeenten op het plat
teland. Bahlmann won. Hij kreeg 2594 van de 
ruim 5100 kiesgerechtigden op zijn hand. Arts 
1684. Hij verloor, maar niet door de kiezers 
van de stad. Niet minder dan 1513 stemmen 
behaalde hij daar tegen Bahlmann 1362. 
Bahlmann dankte zijn overwinning aan het 
platteland. De 1232 die hij daar kreeg, tegen 
Arts 171, bezorgden hem de afvaardiging voor 
het district naar Den Haag.'* 
De opkomst bij de stembus was groter ge

weest dan ooit. In Tilburg stemde 86,9% van 
de kiezers, op het platteland ruim 80%. Het 
opkomstpercentage in het hele district was 
ruim 84. De Tilburgsche Courant had een ge
heel eigen verklaring voor de vele stemmen op 
Arts, daarin waarschijnlijk zonder opzet weer
gevend hoe beïnvloedend kranten hadden ge
werkt. Het waren, zei het artikel, niet zozeer 
'mannen der oppositie, maar de kiezers die minder 
ontwikkeld en minder bekend met de grote politieke 
vraagstukken en in het politieke leven volslagen 
vreemdelingen, door den veelbewogen strijd in zich 
veelbewegende persorganen scheeve stellingen heb
ben opgevat'.'^^ De verkiezingsoverwinning van 
1897 bracht Bahlmann opnieuw in de Tweede 
Kamer. Het zou niet voor lang zijn. Zijn plotse
ling heengaan maakte opnieuw verkiezingen 
in het Tilburgse district nodig. Op 7 juni 1898 
werd J.F. Janssen als afgevaardigde in de 
plaats van Bahlmann gekozen. Evenals zijn 
voorganger won hij van zijn tegenkandidaat 
Arts. 

Samenvatting en conclusies 
Bij Bahlmanns eerste kandidaatstelling in 1880 
ontstond er grote tweedracht onder de kiezers 
over de wijze waarop de kiesvereniging haar 
kandidaat nomineerde en vooral over de keu
ze van de kandidaat. Uit artikelen, ingezonden 
stukken en advertenties blijkt dat regiona
lisme en een zeker provincialisme de achter
grond vormen van het onbehagen. Dat de ver
deeldheid samenging met grotere politieke be
trokkenheid van de kiezers bij het gebeuren, 
bewijst de opkomst bij de stemming en her
stemming. 
De verkiezingen in de periode van 1881 tot 
1896 hadden een rustig verloop. De edities van 
beide kranten uit die periode weerspiegelen, 
met name door wat er niet in wordt aangetrof
fen, ingezonden stukken en advertenties voor 
of tegen de kandidaten, een beeld van een 
volgzaam, wat apathisch aandoend Tilburgs 
kiezersvolk. 
De forse uitbreiding van het kiesrecht in 1897 
bracht opnieuw grote verdeeldheid in het dis
trict. De tegenstelling in deze periode was die 
tussen een zich uitend politiek bewustzijn van 
de nieuwe kiezers - werklieden en kleine bur
gers - enerzijds en dat van het politieke esta
blishment anderzijds. Ook is iets te bespeuren 
van een traditioneel stemmend platteland te
genover een wat progressiever stemmende 
stedelijke bevolking. Daar de controverse zich 
in het district Tilburg geheel afspeelde binnen 
het katholieke denken, bleven de tegenstellin
gen, hoe fel ook ter plaatse gevoeld, gematigd. 
Wat zich in de beschreven periode rond de 
verkiezingen in Tilburg afspeelde, illustreert 
de landelijke ontwikkelingen in het kiesstelsel 
en in het kiesrecht, evenals de opvattingen die 



leefden in de politieke groeperingen van de 
katholieken. Een beeld in scherpe lijnen en fel
le kleuren is het niet. Het gebruikte bronnen
materiaal is eerder grond voor vermoedens 
dan voor een bewijsvoering. Daarvoor zijn 
ook de stemmen zelf te lang verklonken. 
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Willem 11, Rijks-HBS Koning 3,334 
Willemen, A d C.J.M. 21-22 
Winkelmolen, Margriet 76-77 
Wijffels, Hans 124 
Wijnen, Carla 313 
Zeeland, Ton van 
Zummeren, Hans van 18 

Plaatsnamen (uitgezonderd 
Tilburg), gebouwen, 
instellingen en straatnamen 

AaBe Textiles 442 
Armhoefse Akkers 182,198 
Arnhem 323 
Atelier, D'n 307 
bakkerij Vorselaars, 124 
Bels Lijntje 353 
Berne, abdij van 239 
binnenstad 202 
Bokhamerstraat 204 
Brabant 419 
Brabant, Hart van 347 
Breda 353,356 
Cenakel 128 

Centrale Werkplaats N.S. 122 
centrum 403 
Crispinus en Crispinianus, gilde st. 303 
Dans- en MuziekschooL De Tilburgse 282-283,285, 

290 
Dionysius kerk. Sint 223,243 
Dongen 252 
Duvelhok/duivelshokken 173,436 
Goirkestraat 131,228 
Goirle 168,180 

Groene Long 136-137,140,205 
Handelshogeschool, Katholieke 337 
Heikant, oude 134 
Heikant-Quirijnstok, (parochie) 222 
Heike, (kerk van/parochie) 't 223-224,227,241,243 
Heuvel 287 
Heuvelse Akkers 392 
Jongensweeshuis, R.K. 415 
kasteel van Tilburg 112,212 
Komediestraat 393 
Koningsplein 24 
Kruikenstad 92 
Leijdal 206 
Logt, de 130 
Maas 250 
Madurodam 118 
Midden-Brabant 350,413 
Moerenburg, pastorie 226 
Mommerscomplex 120 
Muziekinstrumentenfabriek M.J.H. Kessels 305-306 
Nederlands Openluchtmuseum 323 
Nederlands Textielmuseum 118-120,123,173,429, 

435,444,441 
Nieuwlandstraat 138 
Nijmegen 348 
Noordhoek 130 
Norbertijnenpoort 125,216,228 
Oisterwijk 179,251 
Oliemeulen 420 
Oude Heikant 134 
Oude Markt 110,138 
Pegasus Bridge 252 
Quirijnstok, Heikant 222 
Reitse Hoevenstraat 322 
Schans, kerk en pastorie 127 
Scryption 448-450 
Souvenir des Montagnards 289 
Spaarbank 292 
stadhuis 410-411 
station, centraal 2 
station Tilburg-West 349 
Synagoge 126 
Tilburgen, De 207 
Tilliburgis 207 
T I W O S 394 
Tongerlo 

abdij 239 
pachthoeven 108,215 
parochie 240 

Trappistenbierbrouwerij 296 
Turnhout 353 
universiteit 335 
Veldhoven 341 
Vincentiusvereniging, St. 154 
Vlaanderen 267 
Volt, De 309, 345 
Vormenfabriek Tilburg 298 
Vught, Kamp 247 
Wetenschappelijke Kring 190 
Wilhelminapark 135 
Willem 11, Rijks-HBS Koning 3,334 
Willem 11-straat 393 
Zandleij, De 192 
Zwijsen, Uitgeverij 300 

Zaken 

abdij 239 
abri's 10 
adresboek 178 
Ach Lieve Tijd Tilburg 156-160,166 
arbeidsonrust 312 
archeologie / onderzoek 173,202-213,413 
Archeologische dienst 173 
Archeologische Werkgemeenschap 211 



archiefinventarissen 145,154,292,306 
architect(uur) 401 
archivaris 384 
Argie 170,172 
artsen 257 
auto 351 
baksteenfabricage 293 
ballenmakerij 295 
bedelzak 162 
bedrijfsdrukwerk321 
beek 206 
begraafplaatsen 237 
belastingen 165 
Belgisch Nederlander 186 
betoging 155 
bevrijding 245 
bibliografie 76 
bibliotheek 24,75 
bidprentjes 90 

biografieën, Brabantse 365,376,379 
blauwsloten 27,197,258 
Bloemkrans, (tijdschrift) 266 
bodem 203 
boekencuriosa 60 
boekjes, zeldzame 169 
boerderijen 109 
boeren 205,426 
Brabantia Nostra 187 
Brandweer 342,344-345 
broeders 235 
burgemeester 244 
carnaval 92 

Crispinus en Crispinianus, Gilde St. 303 
cultuur 59 
cultuurlandschap 203 
curiosa 299,367 
dagboek 253 
dialect 78-84,88 
Dionysius, gilde Sint 175 
doophuisje 228 
drukker 301 

Eerste Wereldoorlog 199 
fabrieken 113-124 
fabriekshuis 117 
fabrieksstad 201 
Fabrijkwezen 330 
familiegeschiedenissen 377 
feest- en gelegenheidsliederen 284 
filmpionier 370 
foto's 128 
Fransche ketels 326 
fraters van Tilburg 234 
gebouwd Tilburg, nooit 398 
gebruikstextiel 434 
gedenknaald Koning Willem 11 111 
geldzak 162 
gemeente Tilburg 106 
Gemeentearchief 148,171,416,425 
Gerformeerde Kerk 233 
getouwen 314 
gezongen, we hebben 291 
Gilden, Onze 420 
Gildenbond, R.K. Tilburgse 195 
grafmonumenten 237 
grens 186 

heer van Tilburg 385 
heiligen op zolder 418 
herdenkingspenning 125 

Historische Reeks, Tilburgse 26-27,196-197,258 
hofleverancier 297 
hoven en banken 343 
industrieel erfgoed 103,114-115 
industriële cultuur 438 
infanterie 245 
jachtkamp, mesolithisch 202 
joodse begrafenis/begraven 221,238 

joodse gemeente 236 
kadans van de getouwen. De 314 
katholiek 217,337 
katholieke beweging 235 
katoendruk 431 
kerk 126,127,179,242-243 
kermis 91,93,95-96 
kettingdrogen 325 
keuring 261 
korenvelden 200 
kozakken 143 
kruiswerk 259 
kunst 6,9,11,15,17,19 
Kunstcluster 202 
Kunstkring Tilburg 19 
late middeleeuwen 208 
leerbewerkers 303 
Leeszaal, R.K. 24 
liederen, feest- en gelegenheids- 284 
lindeboom 338-340 
Lindeboom, jaarboek De 150,188-189,191,246 
literair, Tilburg 269 
Longa 391 
looiersgezellen 304 
Masterplan Beeldende Kunst 5,9 
merkwaardigheden 176,184 
mesolithisch jachtkamp 202 
metaalnijverheid 308 
militaire stad 181 
MlP-project 104 
molen 129-130 
monumenten(zorg) 97-112,125-128 
Moordhoek 359,381 
N C B 185 
nederzetting 208 
1933 164 

1940-1945 249,254,422 
1944 245 
1945, na 142 
N O A D 389 
nijverheidstentoonstellingen 316 
Noordbrabants Historisch Jaarboek 141,151 
Norbertijnen 214,421 
nozems op de Heuvel 153 
Nutsbibliotheek 24 

Openbare Bibliotheek (zie: bibliotheek) 
orgels 288 
Paap van Gramschap, De 262 
pachthoeven 108 
parochie 241 
parochie-archieven 218 
pastorie 127 
pensioenfonds 319 
pers(en) 179,278 
pest 255 

Philharmonie 177 
Polymuseum 428 
poortgebouwtje 125,228 
premonstratenzer abdijen 239 
provinciale bestuur, Brabants 419 
recht en rechtspraak 417 
rellen 221,312,341 
restauratie(nieuws) 102,173,204,216 
riolen 27,197,258 
Rode Kruis afdeling Tilburg 260 
ruimtelijke ontwikkeling 406 
schilderkunst 4 
schilderijen 14 
schoenmakers 304 
scripties 38,40,42 
S I C , tijdschrift 272 
sigarennijverheid 310-312 

signalement, Tilburg 29-37,39,41,43-52,55,57-58, 
61-63,65-67,69-73 

sociale woningbouw 408 
socialist / socialisme 24 

spelling 84-85 
spoorlijn 348,353 
spoorwegaansluitingen 355 
spoorweggeschiedenis 122,346 
spoorwegverkeer 357 
sport 59 

spreekwoorden, Brabantse 81-82 
stad 194,200,245 
stadsgezichten, beschermde 131-138 
stadspomp 110 
stadsrecht 139 
stadssleutels 193 
stadsvorm 395 
staking 317 
stedebouwer 409 
stemmen 452 
stereofoto's 437 
stoom(machine) 173 
stoomtram 350 
stoomtrein 173 
straatnamen / straten 85,147,399-400,402,405 
Stijl, De 2 
tap en tafel, Tilburg aan 94 
tegels 109 
tentoonstelling 186,412,415-416,420-423,425,427, 

438 
terugblik 183 
textieldeskundige 360 
textielfabrieken (zie fabrieken) 
textielgeschiedenis 76 
textielportretten 433 

textielmuseum (zie: Nederlands Textielmuseum) 
Textieltechnici, Ver. van Tilburgse 315 
textieltekens, Tilburgse 324-329 
textielverleden 440 
Textuur 443 
Tilburg, Tijdschrift 53,64,68,74 
Tilburgsche Courant 301 
thuiswevers 318 
toponiemen, Tilburgse 86-87,89 
tramwegen 347 
trappisten 230,296 
trottoirpoëzieproject 277 
Tweede Wereldoorlog (zie: 1940-1945) 414 
vakbeweging 155,439 
vakbondshistorie 361 
vakorganisatie, katholieke 304 
veldwerkersdag 286 
verstilde stad 237 
Vier Winden, De 268 
visitandinnen 229 
volkshuisvestingsbeleid 396 
vroedvrouw 257 
vroegmiddeleeuws 207 
wandelroutes 403 
waterleiding 256 
Wederopbouw, De 404 
werkend zitten 447 
werkgroep, archeologische 210 
wevers 205,432 
weverswoning(en)/wevershuisjes 322-323,328-329, 

331 
wiegedruk 299 
woUenstoffenfabriek 313 
wolnijverheid, Tilburgse 319 
wolstad 320 
woningbouw, sociale 408 
woordenboek, Tilburgs 78 
ijshockey 390 
Ijzertijd 206 
IJzertijdnederzetting 173 
zadelmakerij, NS 302 
zigeunerkamp 263 
zoeaven 219-220 
Zusters van Liefde 232 



Tilburg 
kort 

Tilburg signalement XXXVI 

Henk van Doremalen, Tenigblik Tilburg (Doorn, 

Doornveld Media, 1997). 

N.B. Twee videobanden over de historie van Tilburg 

vanaf de vroegste geschiedenis tot circa 1970, met 

vele unieke filmfragmenten. Per stuk ƒ 47,50 (o.a. bij 

Gianotten en Gemeentearchief Tilburg). 

Ronald Peeters, 'Thomas van Dooren (1754-1836) 

koopman en kunstverzamelaar te Tilburg', in: 

Tilburg Magazine, JT^. 8, nr. 3,1997, p. 47-55. 

Cees van Raak, 'Heiligen die niet naar de hel gingen. 

Beeldengalerij begraafplaats Bredaseweg', in: 

Tilburg Magazine, jrg. 8, nr. 3,1997, p. 57-61. 

C H . van Wijngaarden, 'Crillaerts te Breda', in: Gens 

Nostra, jrg. 52, nr. 10, p. 493-501. 

N.B. Tilburg passim. 

Erik Nijhof (red.) en Gerlo Beernink (fotogr.). 

Industrieel erfgoed. Nederlandse monumenten van in

dustrie en techniek, (Stichting Teleac/NOT, Utrecht / 

Immerc bv, Wormer, 1996), 160 blz. ISBN 90-6533-

412-2. 

N.B. Tilburg passim, o.a. draaischijf locomotiefloods 

NS, Mommerscomplex Nederlands Textielmuseum, 

Duvelhok en afvalwaterzuivering (p. 46-47,94-95 en 

144-145). 

William Coolen, 'Heraldiek vormgegeven. Een her-

aldisch-esthetische beschouwing van de wapens 

van de gemeenten in het werkgebied van De Kleine 

Meijerij', in: De Kleine Meijerij, jrg. 48,1997,, p. 31-38. 

N.B. Berkel-Enschot en Udenhout passim. 

Jan Melssen, 'Wapens en vlaggen in het gebied van 

De Kleine Meijerij', in: De Kleine Meijerij, jrg. 48, 

1997, p. 39-58. 

N.B. Berkel-Enschot en Udenhout passim. 

P. Wuisman, 'Kwikken (reacties)', in: De Kleine 

Meijerij,irg. 48,1997, p. 38 (zie ook p. 7). 

Toon van Rijsewijk, 'De geschiedenis van het Loret-

orgel in de St. Lambertuskerk te Uderrhout 1868-

1979', in: De Kleine Meijerij, jrg. 48,1997, p. 101-106. 

Jacob H.S.M. Veen, 'Vooroorlogse busdiensten tus

sen Tilburg en 's-Hertogenbosch', in: De Kleine 

Meijerij, jrg. 48,1997, p. 107-112. 

Mare Vermeeren, Poppel toen en nu (Poppel, part. uit

gave, 1997), 216 blz. 

N.B. Tilburg en Goirle (grensgebied) passim. 

Tussen zandbaan en Tour de Trance. WO jaar loielerhisto-

rie van Goirle (Goirle, Goirlese Wieier Club, 1997), 96 

blz., ƒ 19,95. 

N.B. Tilburg passim. 

Tilburgs Leesplènkske (Tilburg, Stichting Tilburgse 

Taol, 1997),/15. 

Martin de Bruijn, 'Vrolijk volkje. Lagere-schooltijd 

bij de fraters', in: Traditie. Tijdschrift over tradities en 

trends, jrg. 3, nr. 4,1997, p. 26-29. 

Margriet Winkelmolen, 'Nieuwe textielhistorische 

literatuur', in: Textielhistorische Bijdragen, jrg. 37, 

1997, p. 194-1197. 

A.J. Hanou, 'De literator Adriaan van der Willigen 

(1766-1841) en "De Edelmoedigheid" te Den Bosch', 

in:'s-Hertogenbosch, ]Tg. 5, nr. 4,1997, p. 117-130. 

N.B. Van der Willigen was drossaard van Tilburg. 

Paul Spapens en Martin Willemsen, Het Tilburgs 

kookbuukske (Utrecht/Tilburg, Nederlands Centrum 

voor Volkscultuur en de Stichting Tilburgse Toal, 

1997), 192 blz., geïll, ISBN 90-71840-33-6, ƒ 27,50. 

Paul Spapens, 'De Tilburgse eetcultuur', in: 

Brabantse Almanak voor het jaar 1998, jrg. 10 (Terborg, 

Brabants Heem/Uitgeverij Gherre), p. 212-218. 

'Ik heb iets met Tüburg'. Foto's en korte verhalen 

(Tilburg, Gianotten Boeken/Scheepens reclame ad

viseurs, 1997), 120 blz., geïll, ISBN 90-71077-34-9, 

ƒ 14,50. 

E d Schilders, Het geheim van Huize Gerra. De moord

aanslag op bisschop joannes Zwijsen 15 juli 1863. Een 

poging tot reconstructie (Tilburg, Jan van Laarhoven 

Boeken, 1998), 72 blz., ISBN 90-72738-08-X, ƒ 35. 

Bas Bierkens, De sigaar uit de Kempen. Heden en verle

den van een markante bedrijfstak (Hapert/Eindhoven, 

Kempen Group, 1997), 132 blz., ISBN 9066570210, ƒ 

29,50 (Het Brabants Dagblad). 

N.B. Tilburg e.o. passim. 

Theo Cuijpers (red.), Hoe straalt de oude school Een 

Oisterwijkse onderwijsgeschiedenis (Oisterwijk, S.G. 

Durendael, 1997), Oisterwijkse Historische Reeks 

deel 3,167 blz., geïll, ƒ 32,50. 

N.B. Tilburg passim, m.n. Fraters van Tilburg. 

M.Th. Wijnen-Sponselee, Het Wit-Gele Kruis in 

Noord-Brabant 1916-1974. Intermediair tussen medische 

verworvenheid en sociale acceptatie (Tilburg, Stichting 

Zuidelijk Historisch Contact, 1997), XV+238 blz., 

geïll, ISBN 90-70641-58-5, ƒ 49. 

N.B. Tilburg passim. 

In verband met Brabant. Beschouwingen bij het vijftigja

rig bestaan van het PON (Tilburg, P O N Instituut voor 

advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-

Brabant en Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 

1997), 252 blz., geïll, ISBN 90-70641-59-3, ƒ 49. 

N.B. Tilburg passim. 

Ronald Peeters 

Mooie stukken in het 
Nederlands Textielmuseum 

In 1998 viert het Nederlands Textiel
museum zijn 40-jarig bestaan. Het ju
bileumjaar wordt 14 februari geopend 

met de feestelijke tentoonstelling 
'Mooie stukken. 40 Tilburgers kiezen 
uit 40 jaar collectie'. 
Topstukken uit de collectie van het 
Nederlands Textielmuseum worden 
in deze tentoonstelling getoond. 40 
Prominente Tilburgers: vertegenwoor
digers uit de politiek, het bedrijfsle
ven, het amusement en de sport, heb
ben hun favoriete museumobject uit 
de collectie gekozen. Zij zijn in het mu
seum met 'hun' mooie stuk gefoto
grafeerd. In de tentoonstelling worden 
de opgeblazen portretfoto's in zwart
wit met de betreffende collectiestuk
ken gepresenteerd. De 40 Tilburgers 
hebben een keuze kunnen maken uit 
de deelcollecties van het Nederlands 
Textielmuseum: industriële cultuur, 
beeldende kunst, textieltechniek en 
textieldesign. In de tentoonstelling 
zijn topstukken opgenomen zoals een 
gedenkraam uit de oude twernerij en 
ververij van de firma Broekhoven uit 
Tilburg, sculpturen van Harry Boom 
en Karin Arink, damast van Chris 
Lebeau, een bedrijfsklok van AaBe 
WoUenstoffenfabriek uit Tilburg, de 
Loteklampen van Brenno Premsela en 
een vloerkleed van Jaap Gidding. 

Bij de tentoonstelling verschijnt een 
rijk-geïllustreerde jubileumcatalogus 
met fullcolour afbeeldingen van circa 
90 objecten uit de museumcollectie. 
Ook de portretten van de 40 Til
burgers met hun museumstuk en de 
motivatie voor de keus zijn erin opge
nomen. Prijs ƒ 25. 

De tentoonstelling 'Mooie stukken' in 
Het Nederlands Textielmuseum is te 
zien van 14 februari t/m 10 mei 1998. 
Openingstijden dinsdag t/m vrijdag 
10-17 uur, zaterdag en zondag 12-17 
uur. 
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