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De roerige tijd van de Tachtigjarige Oorlog komt ter sprake in twee artikelen van au
teurs die op historisch terrein al meerdere bijdragen over Tilburg hebben geschreven. 

Leo Adriaenssen laat zien hoe de oorlogssituatie in de tweede helft van de 16e een 
eerste helft van de 17e eeuw invloed had op het dagelijkse leven. Tilburg dat met zijn 
lakennijverheid en wat aparte positie innam in de Meierij ontkwam niet aan oorlogs
geweld en plunderingen, maar dat bleef relatief beperkt. Het handig manoeuvrerende 
dorpsbestuur van Tilburg slaagde er nogal eens in onheil af te wenden, wat uiteraard 
ten koste ging van andere dorpen, in dit geval met name ook Goirle. 

In hetzelfde tijdsbestek speelt het verhaal van Martin de Bruijn over enkele telgen van 
de familie Van Spaendonck. Over deze bekende Tilburgse familie, die met zekerheid 
al in de 15e eeuw actief was in Tilburg, is al het nodige gepubliceerd, ondermeer van 
de hand van B.J. van Spaendonck. De Bruijn gaat in op de generaties Van Spaendonck 
die tijdens de Tachtigjarige oorlog actief waren in Tilburg. 

In een geheel andere tijd speelt de bijdrage van Frans Kense. Hij schrijft over de komst 
van de telefoon in Tilburg, eind 19e eeuw. In het laatste decennium van de 19e eeuw 
kwam het telefoongebruik echt tot stand, nadat in de jaren tachtig al concessies wa
ren aangevraagd. Via het zogeheten rijksnet waren al gesprekken mogelijk, maar dat 
ging nogal omslachtig. Strikt genomen, is het eerste telefoongesprek in Tilburg in 
1883 een feit. Kense beschrijft de situatie tot de particuliere telefoondiensten in 1919 
overgingen naar de PTT. 

Bart Debunne geeft een overzicht van de 'Tilburgse archeologie' in 2005. Dat was een 
jaar van nieuwe vondsten en ingeloste verwachtingen. Enkele van de opgravingen 
brachten spraakmakende of unieke resultaten naar voren, zoals de Romeinse neder
zetting bij de Surfplas (ten noorden van Goirle) of het laatmiddeleeuws "kasteel" Huize 
Moerenburg. 
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Hoe Tilburg de Opstand overleefde, 
ook ten koste van Goirle 

Leo Adriaenssen* 

'LeoAdriaenssen heeft 
twee Tilburgse grootvaders 

en publiceerde over de 
geschiedenis van onder 
andere Hilvarenbeek. de 
Tilburgse lakenindustrie 

en de Amsterdamse 
kraakbeweging. 

Momenteel werkt hij aan 
een proefschrift over de 

overlevingsstrategieën van 
de plattelandsbevolking van 
de meierij van 's-Hertogen-

bosch aan de frontlinies 
tijdens de Opstand; Tilburg 

staat daarin centraal. 

Tijdens de opstand van de Nederlanden te
gen de koning van Spanje (1568-1648) lag de 

meierij van 's-Hertogenbosch meestal in de 
frontlinie. Het dagelijkse leven veranderde 

daardoor ingrijpend. Leven werd overleven, 
maar velen slaagden daar niet in. 

Aan de hand van de gebeurtenissen in Tilburg en 
Goirle zal ik nagaan wat de bedreigingen, de schade
posten en de mogelijkheden van zelfverweer voor de 
dorpen en hun inwoners waren. Daarna zal ik vertel
len waarom Tilburg relatief goed uit de oorlog kwam 
en hoe dat onder andere ten koste ging van het kleine 
buurdorp Goirle. 

Oorlogsschade 
De Opstand was een vestingenoorlog. De (versterkte) 
steden stonden centraal en talrijk waren de belegerin
gen. Veldslagen waren zeldzaam. Het platteland had 
op zich weinig militair-strategische betekenis en werd 
in oorlogsomstandigheden volledig dienstbaar ge
maakt aan de belangen van de stad. In de meierij van 
's-Hertogenbosch werden in ongeveer twintig dorpen 
versterkingen ingericht op kastelen en 'sterke hui
zen', of door het maken van een schans of fortificeren 
van de kerk. Deze sterkten dienden om de communi
catielijnen met 's-Hertogenbosch open te houden: de 
stad moest worden gevoed en behoed voor uithonge
ring, er moest ammunitie worden gebracht en de eco
nomische ondergang door handelsblokkades moest 
worden voorkomen. 

Tilburg maakte sinds 1572, het jaar dat de oorlog in 
de meierij echt begon, deel uit van een verdedigings
linie die noordwaarts doorliep over Loon op Zand, 
Waalwijk, Gansoijen en Hemert naar Heusden.^ Er 
kwam een klein garnizoen. Het kasteel van de heer 
en het omwaterde huis te Broekhoven werden pas in 
gebruik genomen in 1576, door graaf Hannibal van 
Hohemems, een Duitse huurling in dienst van Alva. 
Tilburg was samen met Boxtel de uitvalsbasis van zijn 
acties in de Langstraat en bij Woudrichem. In 1580 
arriveerde een compagnie van Claude de Berlaymont, 
heer van Haultepenne en bevelhebber van de konink

lijke troepen in de Kempen. Haultepenne, die in de 
meierij bekend werd als Houtepen, was een jonge, 
onstuimige en zelfzuchtige generaal, die zich weinig 
gelegen liet liggen aan de wensen en bevelen van de 
Spaanse landvoogd. Zijn hoofdkwartier Oisterwijk 
liet hij eind mei in de steek voor het stadje Eindhoven, 
dat ommuurd was en dus sterker, met als resultaat 
dat Oisterwijk prompt door rebellen werd verwoest.^ 
Haultepenne legde de lat nog een sport hoger en ruilde 
het armzalige Eindhoven in voor het sterke en presti
gieuze Breda, dat hij in 1581 veroverde vanuit Tilburg 
en Hilvarenbeek.3 Eindhoven kon daardoor worden in
genomen door Staatse troepen'' en in de zomer vielen 
ook het kasteel van de heer van Tilburg en het slotje 
te Broekhoven in Staatse handen.^ Tilburg kreeg geen 
permanente Staatse bezetting; de rebellen verbrand
den beide sterke huizen uit strategische overwegingen 
en trokken zich terug, waarmee een einde kwam aan 
de status van Tilburg als garnizoensplaats. 

Tot afgrijzen van de dorpelingen beschermden de gar
nizoenen niet de plaatsen waar zij gelegerd waren: het 
waren in feite Bossche buitengarnizoenen. De conse
quentie was dat Tilburg, ondanks de aanwezigheid van 
een garnizoen, in 1572 werd geplunderd door de Duitsers 
van de hertog van Hoistein en in 1577 door Fransen in 
dienst van Oranje^; in 1583 stal het garnizoen van Hoog
straten 111 paarden, 1132 runderen en 1205 schapen' 
en in 1590 kwamen de Italianen van Breda plunderen.^ 
Vervolgens was Tilburg in 1594-1595 een hoofdkwartier 
van muiters.^ Continu vraten passerende soldaten het 
dorp uit, zij namen inwoners gevangen om het losgeld en 
gingen zich te buiten aan diefstal en afpersingen. Het mi
litair-strategisch belangrijke 's-Hertogenbosch verlangde 
voorrang bij de proviandering van de stad en betaalde de 
afgedwongen roggeleveranties onder de marktprijs.'" 
Extra kosten brachten de vele 'executies' met zich mee: 
bewapende expedities van deurwaarders, die tributen 
aan garnizoenen, belastingschulden en andere achter
stallige lasten kwamen innen en de kosten voor de mili
taire escortes op de dorpen verhaalden. 
De rekeningen liepen torenhoog op en de lasten en 
belastingen stegen in Tilburg tot een honderdvoud van 
wat het dorp in vredestijd opbracht (zie de grafiek p.4). 
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Over Goirle is minder bekend. Posten in de Tilburgse 
dorpsrekeningen tonen dat in 1577 een deel van een 
compagnie van graaf Hannibal te Goirle logeerde." In 
1579 lagen er Albanezen onder Nicolo Basta.'^ Tot 7 okto
ber van dat jaar logeerden in Goide tien dagen lang een 
korporaal en veertien voetsoldaten met veertien vrou
wen, een knecht en tien ruiters, die per dag respectie
velijk elk 15 stuiver, 10 stuiver en 1 gulden van het dorp 
ontvingen; toen zij vertrokken, moest het dorp voor hun 
bagage twee wagens meegeven, wat kon worden af
gekocht voor legulden.'^ Deze Waalse soldaten wa
ren veeleisend en stalen van de boeren bij wie zij waren 
ingekwartierd dagelijks 4 tot 20 stuiver, mogelijk als 
vervanging voor gederfde soldij, "boven bed, bult, sar-
giën, deeckens, slapelakens, vier, kersen, boter, broot, 
vleesch, eyeren, sout, zeep, olie van olive, pot, ketel, 
pan, stoellen, bancken, taeffelen, taeffelakens, servet
ten, hael, tange, tenwerck ende meer andere"; bovendien 
stalen zij haver, hooi en stro voor de paarden.''' Aan het 
garnizoen te Tilburg moesten de boeren van Goirle in het 
eerste kwartaal van 1580 20 zakken haver en wekelijks 
2 pond kaarsen en 3 pond zeep leveren en bovendien 
dagelijks wittebrood, bier, rundvlees, hamelvlees, hazen, 
konijnen, patrijzen, tamme hoenderen, kapoenen, bo
ter, eieren, zout, appels, azijn, kaas, tarwebloem, peper, 
kaarsen, zeep en voor de paarden haver, hooi en stro.'^ 
Het afgedwongen menu was heel wat copieuzer dan het 
voorgeschreven dagelijkse standaarddieet voor soldaten 
van twee pond roggebrood, twee pond vlees indien voor
handen en twee potten bier.'^ 

De militaire kosten aan 
Spaanse kant, zoals 

gedragen door de dorpskas 
van Goirle in 1585-1590. 

A n n o Kosten 

1585 4368:19:12 

1586 3690:5:4 

1587 3636:18:4 

1588 3232:0:0 

1589 4772:0:0 

1590 1323:13:12 

Een eerste overzicht van de schade dateert van 1591, 
toen in opdracht van de Spaanse landvoogd de dorpen 
van Brabant opgave deden van de aan Spaanse zijde 
gemaakte oorlogskosten (contributies, hooi-, haver-, pi
oniers- en heerwagengelden) over de jaren 1585-1590. 
De totale uitgaven beliepen voor Goirle ƒ 21.024." Voor 
de oorlog beliepen de jaarlijkse reguliere belastingen 
249 gulden."* In de zes becijferde oorlogsjaren bedroe
gen derhalve de gewone en buitengewone belastingen 
aan Spaanse zijde meer dan het veertienvoudige van die 
in vredestijd. Niet meegerekend waren de inlogeringen, 
uitteringen door passerende en repasserende ruiters en 
voetknechten, persoonlijke diensten en geschenken aan 
diverse garnizoenen "om beterswil" gedaan en moeten 
doen. De laatste post was hoog, omdat Goirle door de ver-
keersgeografische positie tussen de garnizoenssteden 
's-Hertogenbosch, Geertruidenberg, Heusden, Breda, 
Turnhout en Antwerpen een druk kruispunt was en ve
len te vriend moest houden. Uit de Tilburgse rekeningen 
blijkt, dat de contributies (oodogsbelastingen) aan de re
bellen ongeveer even hoog waren als die aan de Spaanse 
kant, zodat het totale belastingniveau te Goirle in 1585-
1590 met een factor van gemiddeld 28 zal zijn verhoogd. 
Om dat te kunnen opbrengen, leenden de dorpelingen 
9000 gulden, vooral bij Bossche burgers.'^ Door de enor
me toename van de rente- en de fiscale druk 'abandon
neerden' bijna de helft van de inwoners van Goirle hun 
onroerende bezittingen, "synde metten lontrecht ende 
andere ombehoirlycke voortstellen rigeureuselyck, son-
der ennich respecte gedrongen geweest alles te voldoen 
datmen hen te laste heeft geleeght." Huizen en landerijen 
fungeerden immers ais onderpanden voor de schulden. 
In 1613 gaven enkele inwoners van Goirle een recapitula
tie van de oorlogsgebeurtenissen van de afgelopen kwart 
eeuw.2" Nadat de Staatse bevelhebber Hohenlohe in 
1586 in Hilvarenbeek had gebrand, keerde hij terug naar 
Holland via Goirle, vanwaar hij alle paarden, runderen en 
schapen meenam, plus alles wat zijn soldaten konden 
dragen. Na het hongerjaar 1585-1586 - de prijzen van 
de rogge, het algemeen gebruikte broodgraan, waren 
vertienvoudigd - sloeg de pest toe in 1587, waardoor een 



Sebastiaen Vrancx, 'overval 
op voerlieden'. Het schilderij 

kan l<ort na het Bestand 
van 1609-1621 worden 
gedateerd. Het toont een 

overval van soldaten op 
een karavaan. Boeren 

en voerlieden bracht om 
veiligheidsredenen de 

oogsten en andere goederen 
in konvooien van soms 

tegen de honderd karren 
en wagens naar de markt. 

Vaak hadden zij bewapende 
soldaten bij zich, maar dat 

kon een extra risico zijn: 
als zij werden overrompeld 
door vijandelijke soldaten, 

waren volgens het khjgsrecht 
de paarden, voertuigen 

en ladingen'goede prijs' 
(buit) en moesten de 
boeren en voerlieden 

zich tegen rantsoenen 
vrijkopen. (Coll. Bayerische 

Staatsgemaldesammlungen 
München). 

derde van de inwoners overleed; de overigen ontvlucht
ten hun dorp, zodat er niet kon worden ingezaaid. Wegens 
de gevaarlijke tijden durfde niemand de overleden kape
laan Wouter Soffaerts, ook een pestslachtoffer, op te vol-
gen.2' Het Staatse garnizoen van Zaltbommel plunderde 
het dorp in 1588 volledig uit, veel inwoners werden voor 
het rantsoen gevangen genomen en vijf van hen werden 
gedood.22 Opnieuw sloegen de boeren massaal op de 
vlucht, toen eind 1589 soldaten van de Spaanse schans 
Steelhoven bij Geertruidenberg met veel geweld de oor
logsbelastingen kwamen executeren. Ook tijdens een 
raid van het garnizoen van Breda in 1590 werd het dorpje 
geheel verlaten. De oogst van 1593 werd verpest doordat 
het leger van de markies van Varembon, die het door de 
Staatsen belegerde Geertruidenberg wilde ontzetten, zijn 
kamp in Goirle opsloeg. Na enkele rustige jaren volgde in 
1601 het beleg van 's-Hertogenbosch door Maurits van 
Nassau: dagelijks kwamen de belegeraars hooi, stro, 
varkens, schapen, graan en roerende goederen roven. In 
de ene nacht in augustus 1603 dat IVlauhts met zijn volk, 
op weg om 's-Hertogenbosch nogmaals te belegeren, te 
Goirle logeerde^^, werd er zo veel gestolen, dat veel boe
ren dat jaar geen graanoogst meer hadden. Ten slotte 
was er in 1611 door slecht weer een misoogst. 
Het relaas uit 1613 was niet uitputtend, maar een op
somming van dieptepunten. Het hele jaar door, jaar in 
jaar uit, was het platteland belast met uitterende sol
daten, afpersingen en min of meer regulier geheven 
oorlogsbelastingen. Het fiscale en overige incassover-
keer geschiedde evenals het handelsverkeer onder 
gewapende begeleiding. Herhaaldelijk werd de handel 
op de vijand verboden, waardoor Tilburg en Goirle, ge
legen tussen marktsteden van beide partijen, econo
misch zwaar werden getroffen; als het verkeer wel 
was toegestaan, moesten er hoge douanerechten over 
worden betaald. Hoewel de burgerbevolking niet meer 
actief participeerde aan de oorlog, zoals tijdens de 
Gelderse oorlogen (tot 1543), was de hele maatschap
pij gemobiliseerd. Het dagelijkse leven was gemilitari
seerd. 

Zelfverdediging 
In de meierij van 's-Hertogenbosch verminderde onder 

de druk van het oorlogsgeweld de bevolking tussen 1570 
en 1600 met 60 procent.^'' Niet de directe oorlogshande
lingen eisten de hoogste tol, maar de hongersnoden en 
epidemieën die daarvan het gevolg waren. Bovendien 
ontvluchtte wie kon de frontlinies. Om te blijven waren 
overlevingsstrategieën nodig. 
Het eerste middel waarnaar de plattelanders grepen, 
was het recht. Het traditionele recht, dat eigendom
men en de persoonlijke integriteit beschermde, werd 
tijdens de oorlog niet formeel opgeschort, maar fei
telijk overvleugeld door het krijgsrecht, dat zijn eigen 
wetten stelde en eigen rechtspraktijken had, die erop 
neerkwamen dat er nauwelijks meer sprake was van 
rechtsbescherming. Het burgerlijke recht kwam in 
de schaduw te staan van het militaire recht, dat in de 
volksmond lontrecht ging heten. Het lontrecht stond 
het soldaten toe een dorp te plunderen of zelfs af te 
branden als de inwoners nalatig waren bij het beta
len van oorlogsbelastingen en het onderhouden van 
de soldaten en hun paarden. Personen, vee en andere 
bezittingen konden worden gegijzeld om tegen rant
soen- of losgeld te worden teruggekocht. Als gijze
laars werden meestal dorpsbestuurders en andere 
notabelen meegenomen, omdat van hen de beste 
betalingsmogelijkheden werden verwacht. Veel dor
pen waren echter te arm om de losgelden op te bren
gen, zodat menige gijzelaar in gevangenschap cre
peerde. 
Op het militaire tuchtrecht konden de dorpelingen in de 
praktijk geen beroep doen om hun recht te halen. Toen 
op 23 februari 1577 enkele Duitse soldaten van graaf 
Hannibal te Tilburg Jan Pauwels de Snijder doodsloegen, 
stuurden de schepenen nog dezelfde nacht een bode 
naar de opperste provoost (hoofd van de militaire politie) 
te Goirle om de daders in ijzeren banden te laten siui-
ten^^, maar daarna werd niets meer van de zaak verno
men. Veelzeggend is, dat in de gedetailleerde, goed be
waarde borgemeestersrekeningen van Tilburg nooit een 
uitgave voorkomt voor gemaakte militair-juridische kos
ten. Procederen tegen soldatenmoedwil had weinig zin. 
Na de verschroeide-aardecampagnes van de jaren 1580 
konden meierijse dorpen die zich onder sauvegarde (be
scherming tegen een fiscale vergoeding) hadden gesteld, 
kiezen voor de omslachtige, tijdrovende en lang niet altijd 
succesvolle omweg langs de Raad van State in Den Haag 
om hun rechtte krijgen. 

Een tweede mogelijkheid van zelfverdediging was het 
fysieke verzet. Door de technologische ontwikkelingen 
en de massificatie van de oorlogsvoering had de civiele 
bevolking niet meer de (beperkte) mogelijkheden van 
verweer van uit de Gelderse oorlogen. In de meierij wist 
alleen Sint-Oedenrode zich nog tien jaar lang de rebellen 
en hun brandschattingen van het lijf te houden, maar in 
augustus 1581 (dus na het vertrek van de onbetrouwbare 
Haultepenne uit de meierij) maakte het Staatse garnizoen 
van Heusden definitief een einde aan het verzet door het 
dorp te plunderen en te branden.^' Ook elders in de mei
erij leidde gewapend verzet door de bevolking alleen tot 
nederlagen, die culmineerden in een slachting van 300 
tot 500 boeren te Veghel in 1587^8 
Dat betekent niet dat de boeren zich lijdzaam en passief 



Hans UIrich Franckh 
(1603-1675) maakte een 
serie tekeningen over tiet 

dagelijkse leven van de 
soldaat tijdens de Dertigjarige 

Oorlog (1618-1648). 
Een aantal daarvan heeft 

betrekking op de contacten 
tussen boeren en soldalen. 
V.i.nr: 'Soldaten plunderen 

een dorp' (1655), toont een 
soldaat die een boer gebruikt 

als lastdier om de geroofde 
goederen weg te voeren; 
op de achtergrond drijven 
soldaten het vee weg (vgl. 

p 3). 'Boeren vluchten voor 
een ruiter'(1643) beeldt 

een veel voorkomende 
gebeurtenis uit; de reden van 
de vlucht is de brandstichting 

van een hoeve of een dorp 
Ook derde afbeelding 'Een 

ruiter rijdt twee boeren 
omver', verwijst naar de 

gewelddadige verhouding 
tussen boeren en soldaten. 

opstelden. In Tilburg was de fysieke zelfverdediging een 
taak voor de schutten, niet te verwarren met de schut
ters. Het begon in mei 1576, toen Tilburgse boeren een 
'geus' hadden doodgeslagen en het Staatse garnizoen 
van Geertruidenberg zwoer bloedig wraak te nemen. 
Het dorpsbestuur, dat de daders had getrakteerd op een 
ton bier, bood schielijk zijn verontschuldigingen aan en 
kocht de wraakactie af met bier voor de soldaten.Kort 
daarna brak de dag aan "datmen die huysluyden alhier 
monsterde".^" De schutten (vrijgezellen) werden belast 
met de handhaving van de openbare veiligheid en het 
konvooieren van personen en goederentransporten. Zij 
waren naar militair voorbeeld georganiseerd: Yewaen de 
Roy, broer van de schout, was hun commandant, maar 
dat de bevelsstructuur fijnmaziger was, blijkt uit een post 
in de borgemeestersrekening van 1584-1585, "dat de 
colonellen ende die superintendenten vanden crijshandel 
der ingesetenen van Tilborch metten vorsters in alle de 
herdtgangen hadden gegaen visiteren tgeweyr vanden 
huysluyden."^' Tegen geregelde soldaten konden zij niet 
actief optreden, wel tegen kleine groepen vrijbuiters en 
soldaten die zonder daartoe last te hebben plunderden. 
In 1587 escorteerden 131 Tilburgse schutten, gewapend 
met 98 vuurwapens en 38 stokken, een konvooi van hooi 
en stro naar het Spaanse garnizoen te Turnhout.^^ yoor 
hun diensten ontvingen de schutten een kleine dagver
goeding van de gemeente en na geslaagde acties ook 
bier. 
Andere verdedigingsmiddelen waren draai- en slag
bomen, die strategisch op toegangswegen werden 
opgesteld. Zij konden de soldaten niet tegenhouden, 
maar garandeerden dat deze niet onopgemerkt het 
dorp konden binnenkomen; zo werd er tijd gewonnen 
om kostbaarheden in veiligheid te brengen, het dorps
bestuur te waarschuwen om te komen onderhandelen 
en ter afschrikking de schutten te mobiliseren. 
Veiligheid door fysiek verzet was dus niet haalbaar. Alleen 
vluchten, onderhandelen en onderwerping resteerden 
dan als middelen tot zelfbehoud. De Tilburgers vluchtten 
niet. Er was om te beginnen geen protestantse gemeente 
van enig belang, hooguit waren er enkele individuele ket
ters; in de confiscatie-administratie van de Bloedraad ko
men geen Tilburgers voor.̂ ^ Toch waren er uitwijkelingen: 
een registertje uit 1586 telt 66 namen, waaronder die van 
de pastoor.^'' Diens vlucht moet zijn gemotiveerd door de 
onveiligheid, die het grootste was in de jaren 1585-1587; 
in tegenstelling tot veel collegae elders in Brabant liet hij 
zijn parochie niet definitief in de steek. Ook andere vluch

telingen zullen na de jaren tachtig zijn teruggekeerd. De 
emigratie bleef bescheiden.^^ 
Een veelgebruikt middel tot zelfbehoud was het rekest of 
de suppliek. In Tilburg en Goirle werden nauwgezet regis
ters van getuigenverklaringen bijgehouden^^, waarvan 
de akten konden dienen als ondersteunend materiaal 
voorverzoeken om kortingen, uitstel van betaling en kwijt
scheldingen van de fiscale lasten en voor bescherming 
tegen en disciplinering van het bandeloze krijgsvolk. De 
supplieken werden zowel door individuen als door ge
huchten, dorpen en groepen gemeenten of kwartieren 
opgesteld en de adressanten waren burgerlijke en mili
taire autoriteiten op alle plaatsen in de hiërarchie. De ver
lening van een gunst of het afdwingen van een recht (of 
van rechtshandhaving) waren mogelijke doelen van een 
suppliek. Om de landvoogd persoonlijk te kunnen spre
ken, rustten groepen dorpen commissies uit van aan
zienlijken, aangevuld met kundige juristen. De toegang 
tot de gouverneur van een vijandelijk garnizoen moest 
met steekpenningen worden betaald. 

De fiscale, politieke en militaire bureaucratieën van beide 
partijen namen de smeekschriften meestal in behande
ling en gaven soms, met name na een significante ver
arming door plunderingen en dorpsbranden, kortingen 
op de vastgestelde quota. Goirle moest het in 1590 doen 
met de vage belofte van de Raad van State in Den Haag, 
dat "hier inne zall ter gelegender tyt behoirlicken werden 
geleth".^'' Uiteindelijk was de belangrijkste redding van 
een dorpsgemeenschap een goed gevulde kas, maar 
daarvan waren er weinig. Geld smeerde bovendien het 
onderhandelingscircuit en legio waren de schenkingen 
door de dorpen aan autoriteiten en instanties. De gouver
neurs van de Staatse garnizoenen van Geertruidenberg, 
Heusden, Herentals en Breda en in hun kielzog de lagere 
beambten interpreteerden in de loop van de tijd de vrijwil
lige giften 'om bestwil' als afdrachten die hun rechtens 
toekwamen. Tilburg was tegen 1600 gedwongen jaarlijks 
aan elk van de militaire gouverneurs een koppel ossen te 
schenken en op afroep, als er werd getrouwd, gedoopt of 
andere feesten waren, wildbraad. Ook sommen geld voor 
niet nader omschreven diensten verdwenen in de zakken 
van de militaire beambten. Daarmee werd 'vriendschap' 
en een minimale hoeveelheid veiligheid gekocht. 

Tilburg gedijt, Goirle kwijnt 
Terwijl de bevolking van de meierij tussen 1570 en 1600 
ineenschrompelde (in Goirle woonden in 1589 nog maar 
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drie boeren), l<ende het gebied een enkele, opmerkelijke 
uitzondering: Tilburg. Daar steeg het aantal belasting
plichtigen in de zwaarste oodogsjaren, tussen 1575 en 
1607, met bijna 60 procent.^^ 
In 1526 telde Tilburg 509 en Goirle 109 huishoudens.^^ 
Na de haardstedentelling per dorp uit 1526 verschaffen 
de opgaven van " fami l iën" per kwartier uit 1665 de eer
ste bevolkingscijfers."" De bevolking van de meierij groei
de met 33,4 procent, maar het kwartier van Oisterwijk, 
waar Tilburg en Goirle lagen, groeide met meer dan 
50 procent. Voor beide plaatsen zijn enkele tussentijdse 
cijfers bekend, met name de telling van de aantallen 
vuurplaatsen in 1600: in Tilburg telde men 763 schou
wen, vuursteden en andere rookgaten, in Goide 96 vuur-
steden."' Tussen 1526 en 1600 betekent dat een stijging 
van 49,9 procent voor Tilburg en een daling van 11,9 pro
cent voor Goirle. 
Was de bewering uit 1613 dat de bevolking van Goirle 
met de helft was teruggelopen dan een overdrijving? 
Misschien, maar er werd toen gerekend sinds het be
gin van de oorlog, dat in de meierij meestal werd ge
steld op 1572 en soms op 1579. \/an achttien dorpen 
in de meierij kan uit de kohieren van de honderdste 
penning de bevolking van 1570 worden berekend; 
gemiddeld lag deze 21 procent boven het niveau van 
1526. Bij de demografische krimp van 11,9 procent 
moet dus de veronderstelde groei van 1526-1570 
worden opgeteld om het werkelijke verlies te benade
ren: voor Goirle naar schatting 30 procent. Bovendien 
is als gevolg van het staken van de gevechtshande
lingen sinds 1607 een bevolkingsstijging tot 1613 
aannemelijk. 
Een tweede ijkpunt biedt de periode van het Twaalfjarige 
Bestand. In Tilburg werden er in 1615 210 kinderen ge
doopt en waren er 3300 communicanten, in 1618 wa
ren dat er respectievelijk 235 en 3805, in 1621 260 en 
3882.''2 Dat levert bevolkingscijfers op van ongeveer 
5000, 5800 en 6000 inwoners. De stijging na 1600 zou 
dan 30, 52 en 57 procent hebben bedragen. In Goirle 
waren er in 1615 470 communicanten''^ ofwel ongeveer 
600 inwoners. In beide dorpen was het demografische 
herstel tijdens het bestand groot. 
In 1665 telde Tilburg 1805 huishoudens, wat vergeleken 
met 1526 een stijging is van 254,6 procent. Het bevol
kingscijfer dat blijkt uit de 287 dopen te Goide in 1658-
1667 toont dat het dorp in 1526-1665 ongeveer eenzelf
de bevolkingsontwikkeling had doorlopen als de rest van 
het kwartier van Oisterwijk. Het verschil is opmerkelijk: 

Tilburg lijkt buiten de oodog te zijn gebleven. Desondanks 
was ook daar de oorlogsschade aanzienlijk: de kastelen 
en de kerk verbrandden, het dorp werd meermalen geplun
derd (maar nooit verwoest of ontvolkt), de pest heerste er 
in 1583,1587,1597 en 1603"" en sleepte in 1624-1625 
21,8 procent van de inwoners in het graf."^ De schulden
last, die aan het begin van het Bestand was opgelopen 
tot bijna 24.000 gulden, was in 1621 echter verminderd 
tot nog geen 9500 gulden"^ en het demografische ver
lies door de laatste pestepidemie werd snel ingelopen. 
Tilburg was in tegenstelling tot de meeste Brabantse 
dorpen ontsnapt aan grote verwoestingsacties, zoals de 
bijna jaarlijks herhaalde verschroeide-aardecampagnes 
door de Staatse garnizoenen in de jaren tachtig. De reden 
was, dat er steeds voldoende geld was om de rampen af 
te kopen. 
Landbouweconomisch volgde Tilburg de meierijse trend: 
een overzicht van de opbrengsten van veertig grote boer
derijen van het Geefhuis te 's-Hertogenbosch, waarvan 
er een in Tilburg stond, toont dat tussen 1570 en 1600 de 
roggeopbrengst daalde met 35,6 procent. In Tilburg was 
dat slechts 29,4 procent."' Flurwüstungen (landerijen 
die tijdelijk braak lagen) of Dauerwüstungen (definitief 
verwilderde landbouwgronden) kwamen in Tilburg niet 
voor. Wel lagen te Goirle in 1589-1590, toen de meeste 
bewoners waren gevlucht, veel landen voor vogelweide. 
De boeren van Tilburg namen de verlaten landerijen in 
gebruik, waardoor die van Goide het jaar daarop niet van 
de oogst konden profiteren."^ (Om nog groter verval van 
de agransche productie te voorkomen, was in 1580 een 
plakkaat uitgevaardigd dat dit toestond."^) 

Boeren bleven in de oorlogsgebieden, omdat zij hadden 
geïnvesteerd in de gemeenschap. Met name zelfstan
dige boeren waren gebonden aan hun land, dat hen ook 
In rampspoedige tijden perspectieven bood om in de toe
komst weer een leven op te bouwen. Door thuis te blijven 
riskeerden zij lijf en leden, maar het land kon niet blijvend 
worden verwoest. De bereidheid om in hun gemeenschap 
te investeren bleef ondanks de gevaren van terugkerend 
oorlogsgeweld bestaan.^" 
Het blijven in Tilburg had echter een andere oorzaak. 
Daar had een economische structuurverandering plaats
gevonden door de explosieve expansie van de lakennij
verheid. In de hele meierij was al voor het uitbreken van 
de Opstand de textielindustrie in opkomst. De wollen-
lakenproductie was voor de Opstand geconcentreerd 
in Oisterwijk. Rond 1570 werd daar op driehonderd 
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getouwen minstens 208.000 el laken per jaar geweven. 
Daarna zette het verval door de verwoestingen van het 
dorp snel in.^' Intussen kwam in het buurdorp Tilburg, 
dat voor het meeste militaire geweld gespaard bleef, de 
textielnijverheid (laken èn linnen^^) g^grk op. Een mijlpaal 
werd bereikt tijdens moeilijke oorlogsjaren, toen in 1575 
week- en jaarmarkten werden ingesteld. Het succes van 
Tilburg bestond hieruit, dat er geen Kempense lakens 
werden geweven, zoals in Oisterwijk, maar de kwalitatief 
betere Vlaamse lakens, die gretige aftrek vonden in zowel 
Antwerpen als Holland. Herhaaldelijk kregen de inwoners 
vrijstelling van de handelsverboden, zoals in 1584, toen 
die van Tilburg en Oisterwijk dezelfde rechten kregen 
als die van Weert om hun lakens te verkopen in Holland 
en Zeeland en vandaar wol mee terug te nemen.^^ Sinds 
1605 (en misschien al sinds de stad in 1590 Staats was 
geworden) genoot het dorp vrij verkeer van grondstoffen 
en eindproducten met Breda, vanwaar de weefsels als 
Bredase lakens de wereld in gingen.^" Kort na het aflo
pen van het Bestand in 1621 kreeg Tilburg wederom 
vrijstelling.^^ 
Vermoedelijk werd Tilburg fiscaal-economisch aan 
Breda gekoppeld om de economie van deze stad, die 
onder de oorlog zwaar had geleden^'*, te stimuleren. Een 
vergelijkbare maatregel werd kort na het Staats wor
den van Breda genomen in 1591 met het verbieden van 
bierbrouwen op het platteland, inclusief de meierij van 
's-Hertogenbosch. De plattelandsbrouwerijen moesten 
worden ontmanteld ten gunste van de bierindustrie van 
Breda.^' Deze ingreep mislukte, maar de Tilburgse laken
nijverheid profiteerde sterk van de voordelige relatie met 
Breda. De afhankelijkheidsverhouding tot Breda bracht 
het voordeel met zich mee, dat het Staatse garnizoen het 
dorp nooit heeft geplunderd. 
De sociaal-economische structuur van Tilburg veran
derde in de oorlog. In 1543 stond een Tilburgs huishou
den gemiddeld 3,3 hectare akkerland ter beschikking, in 
1634 was dat nog maar 2,04 hectare.^^ Door de verklei
ning van het gemiddelde landbouwareaal was er plaats 
voor meer huishoudens. Tilburg werd voortaan bevolkt 
door wevers-boeren, die hun belangrijkste inkomsten 
trokken uit het lakenmaken, maar daarnaast nog een 
stukje land bebouwden en een of twee koeien hielden. 
In de meierij leidde de oorlog tot een vertraging van 
de economische ontwikkelingen, met name door de 
handelsblokkades. Aan de overzijde van de grote rivieren 

lonkte echter de Gouden Eeuw van Holland, die een markt 
bood voor handelsgewassen als hop en de proto-indu-
striële producten van de meierij. Tilburg gedijde tijdens 
de Opstand. De productie groeide, de bevolking groeide, 
de dorpskas was goed gevuld, de militaire kosten konden 
worden betaald en de dreigende plunderingen en vernie
lingen worden afgekocht. De bevolking bleef en groeide 
zo snel, dat een aanzienlijke immigratie mag worden ver
ondersteld. Tilburg was dan ook veilig. Het bestuur snoef
de in het begin van het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) 
met recht dat het dorp "in goeden staet ende welvaren 
wordt bevonden, emmers sonder jactantie gesproken 
soo wel als ennich dorp daer omtrent"^^, en dat de inwo
ners "noyt affgebrandt, geplondert oft verjaecht en syn 
geweest, gelyck wel syn geweest andere omliggende 
dorpen".^" Daarbij kon men bogen op een sterke bevol
kingsgroei.^' 

De Interlokale verdeling van de fiscale lasten en van 
de gewone en buitengewone oorlogsbelastingen ge
schiedde op basis van de haardentelling van 1526. De 
fiscale verdeelsleutel die dat opleverde, was een halve 
eeuw later een pure fictie. Voor Goirle betekende het, 
dat de toenemende lasten door een afnemend aantal 
mensen moesten worden betaald. In Tilburg daaren
tegen werd de f inancië le druk per huishouden nomi
naal weliswaar voortdurend groter, maar verhoudings
gewijs betaalden de Tilburgers bij een halvering van 
de meierijse en een sterke groei van de eigen bevol
king slechts een derde tot een kwart van de naburen 
in de demografisch minder fortuinlijke dorpen. 
In 1510, tijdens een van de Gelderse oorlogen, betaalde 
Tilburg 11,4 procent van de belastingen van het kwar
tier van Oisterwijk^^^ ongeveer overeenkomt met 
de haardentelling van 1526, toen 11,5 procent van de 
bevolking van het kwartier in Tilburg woonde. In de bede
heffingen van 1571 en 1576 betaalde Tilburg 11,5 pro-
cent^^, evenals in de roggetax die in de jaren 1580 werd 
geheven door 's-Hertogenbosch.^" De kwartierschout 
van Oisterwijk achtte in 1587 een quote van 18,7 procent 
reëler"^ maar de Tilburgse bijdrage bleef op het lage 
aandeel gehandhaafd. Anders ging het met de contributie
heffingen door de Geünieerde Staten: Tilburg en Goide 
werden fiscaal ingelijfd bij de baronie van Breda^^ en 
zonder dat daar een volkstelling aan ten grondslag lag 
(de "macht ende gelegentheijt" van de dorpen werden 
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gepeild^''), werd Tilburg in 1590 gequoteerd voor 21 pro
cent van het kwartier. Na het Bestand werd dit percen
tage teruggedrongen tot 16,5 procent.^^ Hoewel Tilburg 
en Goirle elk een eigen dorpskas hadden, werden beide 
dorpen gezamenlijk voor de Staatse oorlogsbelastingen 
aangeslagen.'̂ ^ Doordat de onderlinge verdeelsleutel van 
negen en twee elfde van kracht bleef, betaalde het ver
armde Goide echter een deel van de rekening van het 
welvarende Tilburg. 
Tilburg was relatief goedkoop uit en had daardoor meer 
geld te besteden om de oorlogsschade te bezweren dan 
de andere dorpen. Inkomsten werden getrokken uit de 
belastingopbrengsten, uit de verkoop van de gemene 
gronden - wat maar beperkt mogelijk was, doordat deze 
onontbeerlijk waren voor de landbouw - en uit leningen. 
Noodmaatregelen als het verkopen van studiebeurzen 
(Hooge Mierde'"), altaargoederen (Oisterwijk''') en 
armenlegaten (Heeswijk'^) waren in Tilburg niet nodig. 
De oorlog bracht nieuwe verhoudingen en daarmee woor
den voort, zoals lontrecht. Leningen aan garnizoenen en 
legers werden al snel in de oorlog niet meer terugbetaald, 
zodat het woord lenen de betekenis kreeg van het beta
len van een oodogsbelasting. In 1596 zag een Tilburgse 
voerman zijn lading steenkool in gevaar komen, doordat 
zijn collega's weigerden aan ruiters een 'buitpenning' te 
betalen'^ zijnde een klein bedrag om van verdere over
last af te zijn. Andere neologismen waren 'doorkopen' of 
'uitburen'.''' Deze woorden dekten hetzelfde begrip: geld 
geven aan soldaten om naar een ander dorp te gaan om 
te pleisteren, overnachten of kamperen. 
In Tilburg werd het woord uitburen gebruikt. Het dorp be
schikte over voldoende geld om regelmatig daartoe over 
te gaan. Soms werkten Tilburg en Goirle samen, zoals in 
maart 1595, toen Staatse ruiters met 92 gulden en een 
wijngeschenk werden weerhouden om te komen loge-
ren.'5 Hoewel beide dorpen werden bestuurd door een 
gemeenschappelijke schepenbank, hadden zij aparte 
dorpskassen. Tilburg betaalde zodoende in 1596 44 gul
den aan ruiters van Bergen op Zoom om naar Goirle te 
gaan, liever dan in Tilburg te overnachten.'^ In februari 
1598 kwamen ruiters van Bergen op Zoom te Poppel en 
Weelde; de Tilburgse borgemeester Henrick Hermans 
van Heyst reed hen over Hilvarenbeek, Diessen en Beers 
tegemoet en bereikte dat zij in Goirle en Riel bleven. 

nietnaar Tilburg kwamen." Een maand later gingen 
Tilburgse borgemeesters naar Breda om de officieren 
te bedanken dat zij Tilburg hadden gemeden en in Goirle 
hadden gelogeerd; zij schonken een haas, een konijn, 
twee koppels patrijzen, haver ter waarde van 243 gul
den en aan de wachtmeesters, kornet, kwartiermees
ter en stalmeester samen 74 gulden 8 stuiver in geld.'^ 
Een hele nacht was in januari 1604 een borgemeester 
in touw, toen hij hoorde dat het leger van Maurits Tilburg 
als kwartier had uitgekozen; hij wist dat te veranderen in 
Goirle en Hilvarenbeek voor een koppel patrijzen en een 
varkensham, wat tamelijk goedkoop was. Om enkele 
dagen later het leger uit Goide langs en niet door Tilburg 
te leiden, gaf hij nog eens 63 gulden uit.'^ 
Geschenken en steekpenningen bleken goede inves
teringen te zijn om de oorlog betaalbaar en de schade 
beperkt te houden. Gereed geld in de dorpskas was 
altijd goedkoper dan een lege kas, die meestal leidde 
tot plundering en hoge executiekosten. Solidariteit, 
een van de belangrijkste over levingsstrategieën 
tijdens de oorlog, lijkt echter te zijn gestopt aan de 
grenzen van de dorpsgemeenschap. 
Tilburg overleefde de oorlog door de combinatie van 
bevolkingsgroei en het laag blijvende aandeel in de 
belastingen. Daardoor was er voldoende geld om veel 
rampen van de oorlog af te kopen, onder andere ten kos
te van Goirle. Bovendien genoot Tilburg als enige van de 
honderdtien dorpen van de meierij Hollandse bescher
ming; in zekere zin was het dorp toegelaten binnen de 
veiligheid van de Hollandse Tuin. 
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door de soldaten 
Slaan de boeren, 

die zij tot vijand hebben, 
tenslotte 

Terug door hen 
in een afgelegen hinderlaag 

te lokken 
Na hen te 

hebben gedood ontkleden zij 
hen tot op het hemd 

En wreken zij zo 
tegen deze bende ongeluk 

De verliezen van 
hun goederen, die slechts 

hen behoren 
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Enkele generaties Van Spaendonck 
in een roerige tijd 

Martin de Bruin* 

' Martin de Bruijn 
(Tiiburg 1948) was een 
van de auteurs van tiet 

standaardweri< Tilburg, stad 
met een levend verleden 
Hij is gepromoveerd op een 
rechtshistorisch onderwerp 

aan de universiteit van 
Amsterdam. Hij is werkzaam 

en woonachtig in Utrecht 

Die sclioutetli ende schepenen der lieerlyck-
lieyt van Tilborcti ende Goirle inne de Meyerye 

der stadt van 's Hertogenbosche onder den 
quartier van Oisterwyck maecken kennelyck 

eenen iegelycken ende certificeren mits desen 
voor d'oprechte waerheyt alsdat mr. Gysbrecht̂  

van Spaendoncq, oudt ontrent 22 jaren, alhier 
binnen Tilborch is geboren van wettige bedde, 

synen vader geweest Jan soen Peeter Adriaens 
van Spaendoncq ende syne moeder Adriana 
dochtere Jan Hermans van Heyst, dieweicke 
alhier binnen Tilborch langen tyt hebben ge-
woont ende deser werelt overleden syn, heb

bende wylen Peeter van Spaendonck, grootva
der des voorschreven mr. Gysbrechts,̂  langen 

tyt geweest in de regeringe alhier ende ten 
tyde van syne affstervinge geweest president, 
gelyck oick is geweest seeckeren tyt schepen 
alhier die voirschreven Jan Hermansoon van 

Heyst, moederlycke grootvader des voor
schreven mrs. Gysbrechts, die weicke oick soo 

lange hy geleeft heeft altyt is geweest vande 
catholiecke roomse religie, weicke catholiecke 

roomse religie die voirschreven Gysbrecht 
altyt heeft beleeft. Ende tuygen ende verclaren 

wy dat de voorouders des voorschreven mr. 
Gysbrechts syn geweest vande qualificeerste 

inwoonderen van Tilborch, hebbende altyt 
gestaen, alsoo oick doet die voorschreven mr. 

Gysbrecht, ter goede naeme, fame ende reputa
tie, daer wy oversulx niet dan alle eere, deucht 

ende vromicheyt weten, affirmeren ende ge-
tuygen, sonder argelist. Ende des t'oirconden 
desen met ons gemeyn schependoms segels 
besegeit inden jare dusent seshondert ende 

een en veertich op den . J 

In 1641 wendde mr. Gijsbertvan Spaendonck, 22 jaar 
oud, zich tot de schepenbank van Tilburg en Goirle om 
een bewijs van goed gedrag te laten opstellen. Hierin 
werd onder meer verklaard dat zijn overleden ouders, 
Jan zoon van Peter Adriaansz. van Spaendonck, en 
Adriana dochter van Jan Hermans van Heyst, lange tijd 
in Tilburg hadden gewoond en dat zijn beide grootva
ders er schepen waren geweest. Ook werd verklaard 
dat zij allen net als hij van de catholiecke roomse re
ligie waren, dat zijn voorouders tot de qualificeerste 
inwoners van Tilburg hadden behoord en dat zowel 
zij als hijzelf altijd van onbesproken gedrag waren ge
weest. Waarschijnlijk is dit getuigschrift gebruikt voor 
of kort na" Gijsberts promotie tot licentiaat in de vrije 
kunsten aan de universiteit van Leuven op 14 novem
ber 1641, waar hij zich op 9 februari 1640 had laten 
inschrijven. Hij werd er 60ste van de 157 kandidaten.^ 
Gijsberts voorouders woonden al meer dan twee eeu
wen in Tilburg.^ Willem Jansz. van Spaendonck, die 
leefde van omstreeks 1405 tot na 1466, kan als de 
stamvader van de Tilburgse Van Spaendoncks worden 
beschouwd. Hijzelf en zijn vrouw, Katelijn Gerit Melis 
Zibben, waren niet uit Tilburg maar uit het ten zuid
oosten van Tilburg gelegen dorp Diessen afkomstig.' 
De manier waarop Willem zijn bezittingen in Tilburg 
heeft verworven, is nog niet onderzocht. 

Van Willem en zijn echtgenote zijn tien kinderen be
kend, onder wie vier zonen: Jan, Gerit, Hendrik en 
Peter. Jan zou de voorvader worden van Jan Antonie 
van Spaendonck, aan wie de Stichting Joannes 
Antonius van Spaendonck haar naam ontleent. De 
stamreeks die naar hem leidt omvat achtereenvol
gens: 
I. Jan Willemsz. van (der) Spaendonck (geb. ca. 

1440 - overl. vóór maart 1518). 
II. Cornelis Jansz. van Spaendonck (geb. ca. 1480 -

overl. ca. 1561). 
III. Adriaan Cornelisz. van Spaendonck (geb. ca. 1520 

-overl. 1578). 
IV. Peter Adriaan Cornelisz. van Spaendonck (geb. 

1556 - begr. 12 november 1615). Dit was de 
grootvader van bovengenoemde Gijsbert. 

V. Adriaan Peter Adriaansz. van Spaendonck (geb. 
ca. 1580-begr. 6 juli 1626). 



VI. Jan Adriaan Petersz. van Spaendonck (geb. ca. 
1610 - begr. 29 september 1676). 

VII. Jan Jan Adriaansz. van Spaendonck (ged. 1 sep
tember 1640 - begr. 2 februari 1723). 

VIII. Jan Antonie (Joannes Antonius) van Spaendock 
(ged. 1 juli 1705 - begr. 26 maart 1776).^ 

Dit artikel, geschreven in opdracht van genoemde 
stichting, gaat in hoofdzaak over de hierna volgende 
generaties IV, V en VI. Deze drie generaties leefden in 
een periode die aan grote politieke en economische 
veranderingen onderhevig was. Nagegaan wordt hoe 
deze Van Spaendoncks hierop gereageerd hebben 
en hoe omgekeerd die veranderingen van invloed zijn 
geweest op hun situatie. Hiertoe werden voorname
lijk bronnen geraadpleegd van f inancië le en juridische 
aard.8 

De genoemde drie opeenvolgende generaties leefden 
grotendeels in de periode die in onze geschiedenis 
bekendstaat als de Tachtigjarige Oorlog, die duurde 
van 1568 tot 1648. De oorlog was begonnen als een 
opstand van bewoners van de Nederlanden tegen hun 
wettige koning, Filips II. Die opstand slaagde; er ont
stond in het noorden van de Nederlanden een nieuwe 
staat uit, de Republiek der Zeven Verenigde Gewesten. 
Dit waren Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland, 
Overijssel, Groningen en Friesland. Ook enkele andere 
gebiedsdelen behoorden ertoe, waaronder Drente en 
een strook veroverd land aan de zuidzijde, de latere 
Generaliteitslanden. Het noordelijk deel van het her-

Inname van de Iwee togdom Brabant, waarin ook Tilburg gelegen was, 
Tilburgse kastelen Hasselt en maakte er deel van uit. 

Broekhoven in 1580. Toen de opstand begon, was Tilburg al een groot 
19e-eeuwse tekening door dorp, zowel qua omvang als qua bevolking. Er woon-

M.dC. Wegenaar(orig. den waarschijnlijk 2500 a 3000 mensen. Naast de 
Brabant-collectie, Bibliotheek landbouw was er een lakennijverheid in opkomst die 

UvT Tilburg). in de loop van de oorlog nog verder zou uitgroeien.'" 

Dat was verbazingwekkend, omdat in het noorden 
van Brabant de oorlog lange tijd hevig gewoed heeft. 
Voortdurend trokken er troepen rond die de bevolking 
op allerlei manieren teisterden. In 1648 werd de Vrede 
van Munster gesloten, waarbij noordelijk Brabant 
letterlijk onder de Republiek kwam; het werd voort
aan vanuit Den Haag bestuurd. Alleen op lokaal en 
- zij het in minder mate - op regionaal niveau bleef 
er zelfbestuur bestaan. De zuidelijke gewesten wa
ren onder het gezag van de koning teruggekeerd of 
door zijn troepen heroverd. Zij vormden voortaan de 
Habsburgse Nederlanden. In Brabant lag de grens tus
sen beide staten ongeveer waar zich nu nog steeds 
de grens tussen Nederland en België bevindt. Het hier 
geschetste beeld in grote lijnen zal in het hierna vol
gende nader worden gespecificeerd. 

Toen Adriaan Petersz. van Spaendonck (generatie V in 
bovenstaande genealogie) geboren werd, rond 1580, 
woedde de oorlog in alle hevigheid op het Brabantse 
platteland. In 1579 hadden de noordelijke gewesten 
zich aaneengesloten in de Unie van Utrecht, de zui
delijke in de Unie van Atrecht. 's-Hertogenbosch, een 
van de hoofdsteden van Brabant, was onder het gezag 
van de koning teruggekeerd. Tilburg maakte deel uit 
van het kwartier van Den Bosch, de Meierij. 
Adriaan had een broer Jan en een zuster Marie. In hun 
jeugd zullen de kinderen al vroeg geconfronteerd zijn 
met de noden van de dorpssamenleving. De oorlogs
contributies die het dorp op moest brengen, stegen tot 
ongekende hoogten. Hun vader Peter Adriaansz. van 
Spaendonck (generatie IV) behoorde tot de bestuur
lijke bovenlaag van Tilburg. In 1582/83 volgde hij zijn 
oom Gerit van Spaendonck op als borgemeester, de 
functionaris die ervoor moest zorgen dat de belastin
gen, waaronder oorlogscontributies, op tijd ontvangen 
en betaald werden. Dat was in oorlogstijd een zware 
opgave, omdat het krijgsvolk voor een groot deel op 
kosten van de plattelandsbevolking leefde. De lasten 
van onder meer de inkwartieringen werden over alle 
inwoners van de afzonderlijke dorpen verdeeld. 

Van 1588 tot 1592 was Peter van Spaendonck op
nieuw borgemeester en in 1595 werd hij schepen en 
later president-schepen van Tilburg. De schepenen 
waren de belangrijkste regenten in de heerlijkheid 
Tilburg en Goirle. Samen met de vertegenwoordiger 
van de heer, de schout, waren zij er als representan
ten van de bevolking belast met zowel rechtspraak als 
regelgeving en bestuur. 
Er vonden in deze periode ook plunderingen en ver
woestingen door de rondtrekkende legers plaats. In 
1581 waren het kasteel van de heer van Tilburg in de 
Hasselt en het slotje Broekhoven verwoest. In 1595 
werd de kerk door Spaans krijgsvolk in brand ge
stoken, nadat Staatse soldaten er zich in verschanst 
hadden. Het zal grote indruk gemaakt hebben. Aan 
het eind van de zestiende eeuw werd het rustiger. De 
kerk en het kasteel van Tilburg werden herbouwd. 
De oorlogspartijen hielden vredesonderhandelingen, 
wat resulteerde in een tijdelijke wapenstilstand, het 
Twaalfjarig Bestand, dat zou duren van 1609 tot 1621. 



Hetakkergebied de Schijf in 
Tiiburg op een piattegrond 

uit 1791 (het westen iigt 
boven). De bezittingen 

van Peter Adriaansz. 
van Spaendonck en zijn 

nakomeiingen iagen voor 
een groot deel ten westen 

van - op de plattegrond 
dus boven - 'CorveT (het 
huidige Korvelplein). De 

straat die van kervel naar 
boven loopt Is de huidige 

Berkdijksestraat. De huizen 
van de Van Spaendonck 

stonden waarschijnlijk aan 
de noordzijde van deze 
straat (dus rechts op de 

plattegrond). De benaming 
was de Julpt tussen korvel 

en Oerie (Trommelen en 
Trommelen, a.w, 307-308). 

(Coll. RAT). 

Als beroep van Peter van Spaendonck wordt in de ge
publiceerde genealogie naast zijn bestuursfuncties 
'wolkoper en landeigenaar' vermeld." Deze summiere 
aanduidingen houden in werkelijkheid in dat hij zijn in
komsten uit meerdere activiteiten heeft getrokken. 
Er is recentelijk een boek verschenen over de ge
schiedenis van de textielnijverheid in de Meierij van 
's-Hertogenbosch tussen 1620 en 1820. Het omvat 
dus onder meer de periode die ook dit artikel bestrijkt. 
Helaas is het heel summier over de daaraan vooraf
gaande periode. In het boek wordt gesteld dat er in 
Tilburg vóór 1620 geen ondernemers waren die werk
ten volgens het zogeheten Verlag- of putting out-s)/-
steem, dit wil zeggen dat zij wol inkochten, die ver
volgens tegen stukloon ter bewerking uitgaven aan 
spinners en wevers, en tot slot de eindproducten of 
halffabrikaten in de vorm van al dan niet bereide en 
geverfde lakense stoffen verkochten.'^ Dit ontbreken 
van dergelijke ondernemers is in strijd met de bron
nen. Er werd in Tilburg in het begin van de zeventien
de eeuw beslist niet alleen in opdracht en voor reke
ning van elders gevestigde ondernemers gewerkt.'^ 
Wel staat vast - en dit blijkt ook uit de activiteiten van 
de hier behandelde generaties Van Spaendonck - dat 
deze bedrijfsvorm in de zestiende en ook nog wel in de 
zeventiende eeuw vaak werd uitgeoefend naast an
dere bezigheden, waarvan de landbouw, of althans de 
exploitatie van boerenbedrijven, de voornaamste was. 
Pas in de loop van de zeventiende eeuw ontwikkelde 
zich in Tilburg een groep van textielondernemers die 
deze nijverheid als enige activiteit uitoefende.'" Deze 
correctie op het in bovenstaande studie geschetste 
beeld laat zich aan de hand van de hier behandelde 
Van Spaendoncks duidelijk vaststellen.'^ 

De aanduiding 'landeigenaar' voor Peter Adriaansz. 
van Spaendonck is, zoals we zullen zien, zeer te
recht, sterker nog, ook de benaming 'landbouwer' of 
desnoods 'herenboer' zou allerminst misplaatst zijn 
geweest. Bij een belastingopgave uit 1600 wordt ver
meld dat Peter over drie schouwen, een eest (een met 

een oven verwarmde droogvloer), een (bak)oven en 
een ploeg beschikte, waarvoor hij 5 gulden 10 stui
vers moest betalen, een stevige aanslag.'^ 
Uit 1604 beschikken we over een opgave van zijn 
vastgoed, eveneens als fiscale opgave. Deze opgave, 
geregistreerd onder de Tilburgse herdgang (gehucht) 
Berkdijk, luidt: 
Peeter Adriaenssoon van Spaendonck Is besittende 
huys, hoff metter aenstede, groot metter mate bevon
den synde vier loopensaet ende tweiff royen, getau-
xeertopllllgl. Vst. 
Noch een stuck zaeylants, metter mate groot bevon
den synde twee loopensaet seven ende veertich royen 
metter mate groot bevonden (sic), ende Is getauxeert 
op II gL XVIII st. 
Noch een stuck zaeylandts met den hoff, metter mate 
groot bevonden synde drye loopensaet ende twintich 
royen, ende getauxeert op lil gl. VIII st. 
Noch is deseive besittende een stuck zaeylants gele
gen beneffens den Cruyswech, metter mate groot be
vonden synde eiff loopensaet, is getauxeert op XI gl. 
Noch is deseive besittende een stuck zaeylants gele
gen aen den achtersten Cruyswech ende vuyter mate 
van dry loopensaet, getauxeert op III gl. 
Noch Is deseive besittende eenen acker aen de molen 
in twee parcheelen, tsamen metter mate groot bevon
den synde twee loopensaet ende dertich royen, getau
xeert opligt. XII st. 
Noch Is deseive besittende een stuck zaylants gelegen 
aen de Heyninghe, vuyter mate van dry loopensaet 
twee ende veertich daiff royen, getauxeert op II gl. XVI 
st. 
Noch is deseive besittende een stuck zaylants gelegen 
by de molen, metter mate groot bevonden synde seve-
nenveertlch royen, getauxeert op XVIII st. 
Alnoch terselver plaetsen geleghen een stuck zaylants 
vuyter mate van sevendertlchdaiff royen, getauxeert 
op XVII st. 
Noch is den voorschreven Peeteren toebehoorende een 
stede geleghen beneffens syne wooninghe, dieweicke 
Cornelis Martenssen de Post in bruyckweringe is heb
bende, metter mate groot bevonden synde, te weeten 
den hoff met de (?) yerste weye vyff loopensaet ende 
negentien royen, getauxeert op Vgl. VIII st. 
Noch is deseive tot deser stede toebehoorende een 
stuck zaylandts, metter mate groot bevonden synde 
twee loopensaet ende twee royen, getauxeert op II gL 
Noch een stuck zaeylandts tot deser stede toebe
hoorende, vuyter mate van een loopensaet ende vier-
entwlntlch royen, getauxeert op XXX st. 
Noch twee stucken tot zaeylandt liggende aenden 
Cruyswech, tsamen metter mate groot bevonden 
synde acht loopensaet LXXVI (?) royen, getauxeert op 
VlllgLXst. 
Noch is deseive toebehoorende een stuck zaylants, 
groot twee loopensaet eenenveertich royen, getau
xeert op II gf XV st 
De weye genoempt de Nyeuweye Is metter mate groot 
bevonden een loopensaet sevenendertich royen, ge
tauxeert op XXVII st. 
Noch is deseive besittende een weye, insgelycx van 
der gemeynte ingenomen, metter mate groot bevon-



den synde twee loopensaet ende dertliien royen, ge
tauxeert op XXXIIII st 
Noch Is deseive besittende een weye genoempt de 
Middelsche (sic) weye, metter mate groot bevonden 
synde twee loopensaet ende seventhien royen, is ge
tauxeert op II gl. Vist. 
Ende daertoe alnoch een weye genoempt de Achterste 
weye, metter mate groot bevonden synde vier loopen
saet ende een roye, getauxeert op lilt gl. 
Van de beemden Vgl. XIIPA st. 
Ende van syne renthe VII gl. 

Ter verduidelijking - ik rond de maten voor het gemak 
wat af: 1 lopenzaad bestond uit 50 roeden en was on
geveer 1650 m^ groot; 1 vierkante roede was dus rond 
33 m^. 6 lopenzaad was een bunder of morgen (onge
veer 1 hectare). Van het zaailand moest volgens deze 
opgave in het algemeen 1 gulden per lopenzaad wor
den betaald. Wat de inhoudsmaten voor droge waar, 
die hierna nog aan de orde komen, betreft: 1 loop was 
ongeveer 18,75 liter; 16 lopen was 1 mud (dus circa 
300 liter).'' 
Het zaailand lag grotendeels in een omvangrijk akker
complex tussen de Tilburgse herdgangen de Berkdijk, 
Reit, Hoeven, Veldhoven, Kerken Korvel, dat vanwege 
zijn min of meer ronde vorm de Schijf werd genoemd. 
De Korte Schijfstraat herinnert nog aan dit akkerge-
bied. De Heiningen lagen aan de Donge ten westen 
van Tilburg.'^ Daar lagen voor de Tilburgers de mees
te lage weilanden en hooilanden, die beemden wer
den genoemd. Aangezien er op de zandgronden een 
tekort bestond aan deze gronden, die onder meer het 
wintervoer voor het vee opleverden - het vee zorgde 
op zijn beurt voor de noodzakelijke bemesting van het 
zaailand - bezaten welgestelde boeren ook hooilan
den in de Langstraat en zelfs in het Land van Heusden 
en Altena en de Bommelerwaard. Ook de familie Van 
Spaendonck bezat hooiland in de Langstraat, onder 
Waalwijk. 
De beide huizen (boerderijen) uit de boedel van Peter 
Adriaansz. van Spaendonck, waaraan zoals gebrui
kelijk enkele weiden lagen, hadden dus met hun ae
nstede een oppervlakte van ruim VA ha. De zaailan
den bedroegen samen ongeveer 71/2 ha en de weilan
den bijna 2 ha. Dit was in deze tijd voldoende voor de 
uitoefening van twee agrarische bedrijven.'^ Een van 
die bedrijven zal Peter van Spaendonck zelf geëxp lo i 
teerd hebben, het andere was verpacht aan Cornelis 
Martensz. de Post. Het spreekt voor zich dat Peter ook 
uit zijn bestuursfuncties en uit zijn activiteiten in de 
wolnijverheid inkomsten had. 
Aangenomen mag worden dat de huizen aan de 
noordzijde van de tegenwoordige Berkdijksestraat 
lagen, vrij dicht bij het Korvelplein. De landerijen la
gen er grotendeels achter, ten westen en ten noor
den van het Korvelplein. Met de Kruisweg is hoogst
waarschijnlijk de latere Korenbloemstraat bedoeld; 
de achterste Kruisweg zou dan de Diepenstraat en 
Regenboogstraat geweest zijn.2° De genoemde molen 
was de Korvelse molen, die stond op het pleintje in de 
Paterstraat waar de Meelstraat in de Capucijnenstraat 
uitkomt, achter de kerk van de kapucijnen. 

Vijf jaar voor het sluiten van het Twaalfjarig Bestand, 
27 november 1604, trouwde Peters zoon Adriaan (ge
neratie V in bovenstaande genealogie) met Jenneke 
dochter van mr. Jan Beris van OerIe en van Aleid 
Meusdochter van der Spont. Adriaans broer Jan huw
de vier jaar later, op 27 december 1608, dus ook nog 
voor het ingaan van het Bestand, met Adriana dochter 
van Jan Hermansz. de oude van Heyst en Anna Peter 
Denijs Crillaerts. Hun zuster Marie sloot pas een hu
welijk op latere leeftijd, op 4 oktober 1620, en wel met 
Adriaan zoon van Corstiaan van Baerdwijck en Adriana 
Dirk Petersz. van Son. Alle leden van de schoonfami
lies behoorden net als de Van Spaendoncks tot de top 
van de dorpssamenleving. Adriaan van Baerdwijck 
zou net als zijn schoonvader borgemeester, schepen 
en president-schepen van Tilburg worden. 
Als vuytsetsel voor hun huwelijk ontvingen Adriaan 
en Jan elk een bedrag van 600 gulden, een flinke 
som waar bijvoorbeeld gemakkelijk een huis van kon 
worden gekocht. Dit bedrag moest later uit de erfe
nis - hun ouders waren inmiddels gestorven - ook 
worden betaald aan hun zwager Adriaan Corstiaansz. 
van Baerdwijck als echtgenoot van hun zuster Marie. 
Dit gebeurde door de overdracht van een stuk wei
land aan de Veldhoven ter waarde van 200 gulden, 
een geldbedrag van 150 gulden en een betalingsbe
lofte voor de resterende 250 gulden. Ook namen de 
gebroeders in of kort vóór 1623 op zich om de inkom
sten uit een kennelijk onverdeeld stuk hooiland te 
Waalwijk ook ten behoeve van hun zwager te incasse
ren. We vernemen dit uit een voogdijrekening uit 1626 
voor de drie kinderen van Adriaans broer Jan Petersz. 
van Spaendonck, waarbij Adriaan van Baerdwijck hun 
voogd was. Deze laatste ontving uit de rekening het 
hem en zijn vrouw Marie Petersdr. van Spaendonck 
uit de boedel van de genoemde kinderen toekomende 
deel.2' 

Dit brengt ons op het vermogen dat Peter van 
Spaendonck en zijn vrouw Liesbet, dochter van Jan 
Daniël van Beurden, aan hun kinderen nalieten. Peter 
overleed in 1615; op 12 november van dat jaar werd 
hij begraven. Kennelijk had de weduwe contant geld 
nodig, want al kort na zijn overlijden, op 14 februari 
1616, droegen zij en haar kinderen Jan, Adriaan en 
Marie een stuk zaailand aan de Berkdijk over aan een 
ver familielid, Cornelis Andriesz. van Spaendonck. 
Zoon Adriaan was overigens niet bij het verlijden van 
de akte aanwezig, overmits seecker accident hem ae-
ngecomen In syne beenen, waeromme deseive nyet 
en conste te compareren.'^'^ Korte tijd later, op 18 juli 
1616, machtigden de kinderen de Bredase advocaat 
Arnoud van Sonst om daar het proces voort te zetten 
dat een ruiter, Joost Everaarts, tegen hun vader had 
aangespannen.23 
We beschikken over vrij uitvoerige gegevens over de 
afhandeling van Peters nalatenschap, die overigens 
pas enkele jaren later plaatshad. Zoals gebruikelijk 
kreeg zijn weduwe Liesbet 'de tocht', het vruchtge
bruik, van de nagelaten goederen. Hieruit blijkt dat 
het echtpaar In gemeenschap van goederen getrouwd 
was geweest. Op 28 februari 1619 droeg de weduwe 
haar tocht in de vaste goederen over aan haar kinde-



ren. Hierbij werd een zeer uitvoerige regeling getrof
fen over het levensonderhoud van Liesbet. 
Om te beginnen zou zij onmiddellijk 2 mud - dit wil 
zeggen ongeveer 600 liter - rogge van den solder 
ontvangen. Verder moesten de kinderen ieder jaar op 
Bamis - 1 oktober - elk 8 lopen rogge leveren (dus 
samen ongeveer 450 liter). Liesbet reserveerde het 
vruchtgebruik in alle beemden en hooilanden, die zij 
zo nodig ook mocht verkopen zonder toestemming 
van haar kinderen. De kinderen moesten haar ieder 
elk jaar 25 pond boter leveren, te vervallen soo sy die 
vereysctien sal, en elk twee karrenvrachten droge turf. 
Mocht dit niet voldoende zijn, dan moest de bewoner 
van het huis waarin zij woonde haar leveren wat de 
weduwe verder nog aan turf nodig had. In het huis be
hield zij de grote kamer met het gebruik van de zolder 
daarboven en de achterkelder in het nieuwe huis - ik 
kom hier nog op terug. Tot haar profijt behield Liesbet 
erfelijk een stuk akkerland, geheten de Ketelairs ac
ker, met nog het gebruik, waarschijnlijk ook geduren
de haar leven, van een stuk land dat aan de Heilige 
Geest - de armenzorg - van Tilburg vermaakt was. 
Uit de roerende goederen zou de weduwe van haar 
kinderen de som van 200 carolusgulden ontvangen. 
De kinderen zouden de aanwezige schulden en nog 
verschuldigde belastingen betalen. Ze mochten hier
toe de roerende bezittingen verkopen, maar Liesbet 
mocht hieruit eerst het huisraad nemen en behouden 
dat zij nodig had. Ook kreeg zij het levenslang gebruik 
van vier roeden - ongeveer 130 m^, een flink stuk dus 
- van de tuin van het huis. Degene van de kinderen 
die dit huis bij de scheiding en deling zou verkrijgen 
zou die op eigen kosten voor haar moeten spaeyen en 
messen (omspitten en mesten dus); de andere twee 
kinderen zouden haar het gebruik leveren van twee 
appelbomen, die Liesbet mocht uitkiezen. Voorts zou
den de kinderen ieder elke week aan hun moeder een 
pot suetmelx en een pot botermelx moeten leveren.2" 
En ten slotte moest de was voor haar gedaan worden 
door de huurder van het nieuwe huis op zijn kosten." 
Men mag gezien het bovenstaande aannemen dat de 
weduwe op haar oude dag niets tekort is gekomen. 
Opvallend is dat er in de akte niet gesproken werd 
over de lichamelijke verzorging in geval van ziekte en 
invaliditeit. Kennelijk was het vanzelfsprekend dat die 
door of vanwege de kinderen behartigd zou worden. 
Verder is opmerkelijk dat er, gezien de overeengeko
men leveranties, kennelijk zonder meer van uitgegaan 
werd dat alle drie de kinderen in de buurt zouden blij
ven wonen. We zullen zien dat dit inderdaad het geval 
is geweest. 

Op dezelfde dag, 28 februari 1619, gingen de kinderen 
over tot scheiding en deling van de door hun vader na
gelaten immobilia. We kunnen het vastgoed dat Peter 
Adriaan op het moment van zijn overlijden bezat, ver
gelijken met een fiscale opgave en taxatie uit 1604. 
Bij de deling werd aan Adriaan het volgende toe
bedeeld (tenzij anders opgegeven liggende aan de 
Berkdijk): 
- een schuur en schop aan het oude huis met daar

aan liggend erf, van 5 lopenzaad (Iz.) en 41 roeden 

(r.); erachter lag een steeg die ook door zijn broer 
Jan en zuster Marie gebruikt zouden worden; 

- een stuk leenland,^^ leenroerig aan de erfgena
men van Arnoud de Borchgrave, 4 Iz. en 31 r.; 

- een stuk zaailand, 1 Iz. 41 r., gelegen aan de 
Cruyswecti (dit was de tegenwoordige Koren
bloemstraat); 

- een stuk zaailand, 6 Iz. 33 r., ook aan de Kruis
weg; 

- een stuk zaailand, 2 Iz. QV2 r., ook aldaar; 
- een stuk zaailand, geheten het Byltken, 1 Iz. ZlVi 

r., in de Sctiyffve; 
- een weiland, 4 Iz. 15 r., aan de Berkdijk, grenzend 

aan de gemeynte, dit wil zeggen de gemeen
schappelijke gronden; 

- nog een weiland, 2 Iz. 2 r., aldaar. 
Uit het Byltken moest een pacht van 3 lopen rogge 
worden betaald aan de rector van het Onze-Lieve-
Vrouwealtaar in de kerk van Tilburg. Verder was voor
waarde dat de waskuil achter het huis dat aan Adriaan 
ten deel was gevallen, ook gebruikt mocht worden 
door Michiel Willem Joosten en de bewoners van 
zijn huis en door Adriaans broer Jan en zuster Marie. 
Verder moest Adriaan samen met Michiel de omhei
ning onderhouden tussen het perceel van Michiel en 
het eerste aan Adriaan toebedeelde perceel met de 
schuur en het schop. 
Michiel Willem Joost Beris Eelkens was gehuwd met 
Margriet, dochter van Daniël van Beurden, dus een 
zuster van de weduwe Liesbet. Er woonde dus heel 
wat familie bij elkaar. Op de datum van de deling, 
28 februari 1619, verkochten de gebroeders Adriaan 
en Jan van Spaendonck samen met Michiel en diens 
twee zonen Willem en Jacob een stuk leenland aan de 
Berkdijk, leenroerig aan de erfgenamen van Arnoud 
de Borchgrave, aan Corstiaan zoon van wijlen Cornelis 
Martensz. de Post.^' 
Bij de erfdeling viel aan Jan van Spaendonck ten deel: 
- het nieuwe huis, bakhuis en daaraanliggend erf, 3 

lz.25r.; 
- een stuk zaailand, 1 Iz. 32 r., grenzend aan een 

weg die onverdeeld tussen de erfgenamen zou 
blijven en die 9 voet breed moest zijn; 

- een stuk zaailand, 1 Iz. 41 r., aan de Kruisweg; 
- een stuk zaailand, 5 Iz. 26 r., leenroerig aan de 

erfgenamen van Arnoud de Borchgrave, ook aan 
de Kruisweg; 

- een stuk zaailand aldaar, geheten den Ryacker, 4 
Iz. 20 r.; 

- een stuk zaailand, 4 Iz. 4 r., bij de Heyninge; 
- een weiland, geheten de Langeweye, 2 Iz. 22 r., 

weer aan de Berkdijk, aan het oosteind grenzend 
aan de hiervóór genoemde steeg; 

- een weiland aldaar, geheyten Gerit Reynen weye, 
4 Iz. 26 r., met het ene einde grenzend aen die ge
meynte van Tilborcti ende Goirle. 

Jan moest uit de Rijakker 8 lopen rogge per jaar beta
len aan de Heilige Geest van Oisterwijk. 
Jan en Adriaans zuster Marie kreeg toebedeeld: 
- een huis, schuur en daaraanliggend erf, 2 Iz. 41 r., 

gelegen tussen de gemeenschappelijk gebleven 
steeg, omme dairover by de voirsctireven Marie 



ende Jan haren broeder met Adriaen Jan Goyart 
Crillarts geweechtte worddene; 

- een stuk zaailand aldaar, 1 Iz. 32 r.; 
- nog een stuk zaailand, 1 Iz. 42 r., aan de Kruis

weg; 
- nog een stuk zaailand, 7 Iz. 18 r., tussen de 

Kruisweg en eenen anderen acl<erwech; 
- nog een stuk zaailand, geheten de Corte Vooren, 2 

Iz. 10 r., in de Schijf, grenzend aan een akkerweg; 
- nog een stuk land aldaar, geheten die Deeren (?), 

1 Iz. 24 r. tot twee parceelen aen malcanderen lig
gende, eveneens aan een akkerweg; 

- een stuk weiland, van der gemeynte innegenomen 
synde, 5 Iz. 10 r., aan de Berkdijk; 

- nog een stuk weiland aldaar, oock tot boomgaert 
liggende, 1 Iz. 14 r., alwair de steeghde desselffs, 
liggende beneffens Adriaens erve, hal ff ende haiff 
mette voirschreven Marie gebruycktsai wordden. 

Marie mocht ook de put gebruiken op het erf van haar 
broer Adriaan en moest die samen met hem onder
houden. 
Het erfelijk bezit van vastgoed hoefde vanzelfsprekend 
nog niet ook het gebruik ervan in te houden; het kon 
ook verhuurd of verpacht worden. Maar uit een groot 
aantal gegevens in deze akte blijkt dat de weduwe van 
Peter Adriaan van Spaendonck en haar kinderen veel 
goederen zelf in gebruik hebben gehad en gehouden 
en dat zij ook ter plekke aan de Berkdijk woonden. 
Opmerkelijk is dat Adriaan geen huis toebedeeld 
kreeg, alleen een schuur en schop bij 'het oude 
huis'. Ik acht het niet onaannemelijk dat hij het oude 
huis zelf al in zijn bezit heeft gehad, al heb ik daar
van geen akte teruggevonden.Na zijn overlijden 
verkocht zijn zoon Jan op 5 februari 1630 namelijk 
een huis, tuin, schuur, turfschep en daaraanliggend 
erf aan de Berkdijk, gelegen tussen erf van Jacob 
Michiel Joost Beris Eelkens aan de ene zijde en erf 
van Adriaan Corstiaansz. van Baerdwijck aan de 
andere zijde, strekkende van de straat tot aan een 
steegje aldaar, toekomend aan de kinderen van Jan 
Petersz. van Spaendonck en genoemde Adriaan van 
Baerdwijck. Er is sprake van een waterkuil achter dit 
huis, waaruit Jacob Eelkens en de kinderen van Jan 
Petersz. van Spaendonck hun water mochten halen. 
De belendingen van het complex met de schuur en het 
schop bij de deling van 28 februari 1618 luidden: erf 
van Michiel Willem Joost Beris Eelkens de ene zijde en 
Marie Petersz. van Spaendonck, die later zou trouwen 
met Adriaan van Baardwijck, aan de andere zijde. Ook 
hier strekte dit perceel zich uit van de openbare straat 
tot aan een steeg die Marie en haar broer Jan geza
menlijk gebruikten. Het ging dus om hetzelfde huis. 
In de boedel bevonden zich dus drie huizen. In de op
gave van 1604 waren er dat nog maar twee. Wellicht 
is 'het nieuwe huis', waarvan in 1619 sprake is, pas 
na 1604 gebouwd. Een deel van de landerijen herken
nen we nog uit de opgave van 1604. Maar de totale 
hoeveelheid is nog aanzienlijk vermeerderd. Peter van 
Spaendonck en zijn vrouw Liesbet hebben dus niet 
slecht geboerd. In het algemeen waren de tweede 
helft van de zestiende en de eerste van de zeventien
de een periode waarin de landbouwprijzen hoog wa

ren, terwijl de lonen daarbij achterbleven. Zo werden 
de problemen die de oorlog met zich meebracht voor 
de boeren enigszins gecompenseerd. 

Liesbet overleed eind september 1623; op 2 oktober 
van dat jaar werd zij begraven.^' Er vond opnieuw een 
erfdeling tussen haar kinderen plaats. Voor Marie 
trad nu haar man Adriaan Corstiaan Anthonisz. van 
Baerdwijck op. 
Zoals, gezien de bepaling dienaangaande in de 'tocht-
akte' van 28 februari 1619, te verwachten was, be
stond een aanzienlijk deel van de nalatenschap uit 
beemden. 
Adriaan ontving als zijn portie: 
- een beemd van 5V2 lopenzaad in de Blootbeemden, 

die zich uitstrekte van de Leij - dit wil zeggen de 
Donge - tot een erf toekomende aan inwoners 
van Huiten; 

- de helft in een ongedeelde beemd, waarvan de 
andere helft aan Jan Nicolaas Stevensz. toe
behoorde, in het geheel 2 bunder ( - circa 2 ha) 
omvattend, gelegen in het Land van Breda in de 
Lange Hoeven. Dit was in de richting van Gilze.^^ 

Uit het perceel van 572 lopenzaad moest jaarlijks een 
'gewincijns' worden betaald aan de heer van Tilburg 
op Sint-Stevensdag (26 december). Dat was de datum 
van de inning van de grondcijnzen in Tilburg. Uit dit 
perceel moest hij de helft van de grondcijns betalen, 
soe verre daerennighe vuytgaende is. 
Zijn broer Jan kreeg toebedeeld: 
- een stuk zaailand van 3 Iz. aan de Berkdijk; moge

lijk de hiervoor genoemde Ketelairs acker; 
- de helft in een ongedeelde beemd, waarvan de 

andere helft aan zijn zwager Adriaan Corstiaansz. 
werd toebedeeld, in het geheel 9 Iz., gelegen in 
de Blootbeemden, zich uitstrekkend van de Lei 
tot een erf toekomende aan inwoners van Huiten. 
Hieruit moesten verschillende cijnzen worden 
betaald, waaronder den Borchgrave chyns, alsnu 
toecomende mynen heere van Tilborch en de helft 
van eenen braspenninck gewinchyns jaerlycx op 
SInte Stevens dach te betalen. 
Adriaan Corstiaan van Baerdwijck ontving in naam 
van zijn vrouw: 

- de andere helft in de zojuist genoemde beemd; 
- noch een stuck erff tot vuytgesteken torff lig

gende, 3 Iz. groot, gelegen in de Blootbeemden in 
den Haensberch. Het stuk was gelegen tussen erf 
van schout Herman de Roy aan de ene en erf van 
Corstiaan Cornelis Martensz. de Post aan de an
dere zijde en strekte zich uit tot ennighe bodems 
eertyts van der gemeynte gecocht synde; 

- een beemd van 8 Iz. in het Land van Breda in 't 
Reek. 

Uit het turfveld moest een cijns worden betaald aan 
de gezworenen van Tilburg. Dit waren de bestuurders 
van de gemeynte, de gemeenschappelijke gronden. 
Hieruit blijkt dat dit stuk grond ooit uit de gemeint was 
uitgegeven. 
Dat ter plaatse nog turf gewonnen werd, blijkt uit de 
bepaling dat de verkrijger moest toestaan te weghen 
met torff oft andere vrachten syne voirschreven twee 
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swagers naer ende van een stuck bempden, desen 
deylsluyden in 't gemeyn noch toebeholrende west-
warts vuer de Leye hieraenliggende. 
Voor de niet gespecificeerde turfvelden en heibodems 
behielden de deylsluyden - de deelgenoten in de 
boedelscheiding - ieder hun derde part. Adriaan van 
Baerdwijcl< moest uit zijn derde deel in een beheympt 
heyvelt In de Calverstaert t'eynden den Haensberch 
een stuiver cijns aan de hertog van Brabant beta
len, en wel op Sint-Matheusdach in Oisterwijk.^'' De 
Haansberg en het Rek lagen aan de Donge in de rich
ting vanGilze.^'^ 

Over de rol van Adriaan Petersz. van Spaendonck 
(generatie V in de genealogie) in de dorpssamenle
ving van Tilburg is helaas niet veel bekend. Het lijkt 
er niet op dat hij bestuursfuncties heeft bekleed. In 
ieder geval moet zijn vermogen, vermeerderd met de 
erfenis van zijn vrouw, groot genoeg zijn geweest om 
er comfortabel van te kunnen leven. Misschien had hij 
geen gemakkelijk karakter: minstens tweemaal werd 
hij voor de schepenen gedaagd. In 1614 was hij in een 
geschil verwikkeld met Wouter Cornelissen de Ruijter 
over afgekapte heesters^'^ en twee jaar later met 
Sebastiaan Cornelis Jansz. van Gilze over het doodbij
ten van een schaap door de hond van Adriaan.^' 
Aan het leven van Adriaan, zijn vrouw en alle kinderen 
op één na is op dramatische wijze een eind gekomen. 
Op 6 juli 1626 werden beide ouders met de kynderen 
tegelijk begraven (zie afb. boven). Aangenomen mag 
worden dat zij allen het slachtoffer zijn geworden van 
de pest die toen woedde en die waarschijnlijk in deze 
periode aan een derde deel van de Tilburgse bevolking 
het leven heeft gekost. De epidemie is waarschijnlijk 
aangewakkerd en versterkt door de troepenbewegin
gen; in 1625 werd de stad Breda belegerd en ingeno
men door de Spaanse troepen. 

Zoon Jan (generatie VI) heeft als enige zijn ouders 
en zijn broers en zussen overleefd. Voor minderjarige 
wezen werden altijd voogden aangesteld, die reke
ning en verantwoording moesten afleggen over hun 

beheer van hun bezittingen. Helaas is er geen voog
dijrekening bewaard gebleven. Dit was wel het geval 
bij de kinderen van Jans gelijknamige oom, de broer 
van zijn vader, die met diens vrouw in hetzelfde jaar, 
op 30 januari 1626, werd begraven, waarschijnlijk 
eveneens als slachtoffer van de pest. In maar liefst 
zes opeenvolgende rekeningen werd verantwoording 
afgelegd van de inkomsten en uitgaven ten behoeve 
van de kinderen: twee dochters, Maria en Cornelia, 
en een zoon, Gijsbert. De dochters werden beiden be
gijn in Turnhout, terwijl Gijsbert, met wie dit artikel is 
begonnen, studeerde in Antwerpen en Leuven, waar 
hij als gezegd op 14 november 1641 promoveerde. 
Hun lotgevallen worden hier verder buiten beschou
wing gelaten, al is het van belang op te merken dat 
de activiteiten van Jan Petersz. van Spaendonck als 
textielondernemer uit deze rekeningen kunnen wor
den afgeleid. Overigens wekken de gegevens niet de 
indruk dat hij deze bezigheid als zijn hoofdberoep be
schouwde. 

We bepalen ons verder tot Jans ongelukkige gelijkna
mige neef Jan Adriaansz. van Spaendonck (generatie 
VI), die zijn beide ouders en zijn broers en zusters al 
op jonge leeftijd op zo'n tragische wijze verloor. Op 
5 februari 1630 verkocht deze, als bynaer mundich 
sone wylen Adriaen Peter Adriaen Cornelissen van 
Spaendonck, verweckt vuyt wylen Jennekens synre 
huysvrouwe, dochtere wylen meester Jan Berys van 
Oirie, met toestemming van zijn voogden het door hem 
geër fde huis, dat we hiervóór hebben leren kennen als 
'het oude huis', aan zijn oom Adriaan Corstiaansz. 
van Baerdwijck, gehuwd met zijn tante M a r i e . D a t 
Adriaan van Baerdwijck zijn voogd was en Jan (Jan) 
Beris van OerIe zijn toeziend voogd, blijkt uit een akte 
van dezelfde datum, waarbij werden verkocht aan 
Bartolomeus Jan Gerit Beris van OerIe: 
- een stuk zaailand, geheten de Korte Voren, 2 Iz. 

972 r. groot, in de Schijf aan de Kruisweg; en 
- een stuk zaailand van 1 Iz. 41 r. aldaar.''" 
Adriaan van Baerdwijck verkocht op dezelfde datum 
aan Jacob Michiel Willem Joost Beris 
- een stuk zaailand, eveneens de Korte Voren gehe

ten, 2 Iz. 10 r. groot; 
- een stuk zaailand van V/2 Iz., ook in de Schijf aan 

de Kruisweg."' 
Op 1 oktober 1632 droeg Jan Adriaansz. van Spaen
donck, nog steeds bynae mundich zynde, met as-
sisentie van zijn voogden een stuk zaailand bij de 
Korvelse molen over aan Cornelis Jan Jansz. van 
den Merenberch, die het op zijn beurt transporteerde 
aan Jan Jochems Verschueren, borgemeester van de 
heerlijkheid Tilburg en Goirle."^ Of deze overdracht 
iets te maken had met betaling van de dorpslasten, is 
niet duidelijk. Op 28 april 1635 trouwde Jan met Maria 
Jansdr. van Baerdwijck, een dochter van de broer van 
zijn voogd en van Deliana Brock."^ 
Als puber had Jan de hervatting van de oorlog na 
het aflopen van het Bestand in 1621 meegemaakt. 
De gruwelijke pestepidemie waaraan zijn ouders en 
broers en zussen vijf jaar later ten prooi vielen, werd 
zoal niet veroorzaakt dan toch op zijn minst bevorderd 
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door de troepenbewegingen. In 1629 werd de hoofd
stad van de Meierij belegerd en ingenomen door de 
Staatse troepen onder stadhouder Frederik Hendrik. 
Er ontstond een conflict over de soevereiniteit van de 
Meierij, waarin Tilburg gelegen was. Dit geschil werd 
over de rug van de Meierijenaren uitgevochten. Beide 
partijen hieven er belastingen en dwongen de ingeze
tenen tot gehoorzaamheid aan de vaak tegenstrijdige 
besluiten. 
Maar ofschoon het Noord-Brabants platteland aldus 
opnieuw door alle plagen van de oorlog geteisterd 
werd, beleefde Tilburg in de hieropvolgende decen
nia een sterke groei. De lakennijverheid bloeide en, 
hoewel de winsten vooral in Holland gemaakt werden, 
profiteerde ook Tilburg mee. Het is echter sterk de 
vraag of Jan Adriaansz. van Spaendonck in deze bran
che actief is geweest of althans gebleven. De weinige 
gegevens die over hem bewaard zijn gebleven, wij
zen er eerder op dat hij zich op den duur vooral op de 
landbouw en de exploitatie van landbouwgrond heeft 
gericht. Zoals we gezien hebben, deed hij nog vóór 
hij volwassen werd afstand van verschillende stuk
ken landbouwgrond en blijkens een fiscale opgave uit 
1649 was zijn grondbezit bescheiden, waarschijnlijk 
in totaal niet veel meer dan 4 ha. Onder de herdgang 
Korvel vinden we; 
23-12- O Jan Adriaens van Spaendonck, saijlant in 2 
parceelen 9 lopens. 22 roijen 
5 -8 -0 weylant 2 lopens. 8 roijen 
13- 0-0 meteenhuijsinge 
5 -0 -0 endeeenecleijnewoninge 
onder de herdgang Berkdijk: 
25- 6- O Jan Adriaenssen van Spaendonck, saijlant 3 
lopens. 36 roijen 
9 -5 -0 weijlant 3 lopens. 35 roijen 
en ten slotte onder de speciale rubriek Noch beemden 
aen Lievegoir ende daer ontrent gelegen:'''' 
3-10-0 Jan Adriaens van Spaendonck in 2 partijen 5 
lopenss. 45 roijen. 
De cijfers vooraan geven de belastingaanslag weer in 
guldens, stuivers en oorden (1 oord was VA stuiver). 
Deze taxatie van het grondbezit werd gemaakt een 

jaar nadat in 1648 door de Vrede van Munster einde
lijk een eind gekomen was aan de oorlog. Deze vrede 
werd voor het noordelijk deel van het oude hertogdom 
Brabant overschaduwd door de omstandigheid dat dit 
gebiedsdeel geen gewestelijke autonomie verkreeg, 
maar als Generaliteitsland door de Staten-Generaal 
en de Raad van State van de nieuwe Republiek der 
Verenigde Nederlanden werd bestuurd. Economisch 
gezien was dit overigens niet zo rampzalig als in het 
verleden wel is voorgespiegeld. De Tilburgse laken
nijverheid kende de decennia na de vrede nog een 
duidelijke bloei. De bevolking zou in de loop van de ze
ventiende eeuw groeien tot meer dan 9.000, meer dan 
driemaal zoveel als aan het begin van de oorlog. De 
landbouw kende echter een algemene conjuncturele 
inzinking. Een grote klap voor Tilburg betekende het 
begin van de Franse Oorlog in 1672. Bij de inval van 
de Franse troepen werd Tilburg op rampzalige wijze 
uitgeplunderd. De schade zou 181.115 gulden hebben 
bedragen, in die tijd een gigantisch bedrag. 

Jan Adriaansz. van Spaendonck komt voor op de lijst 
van Tilburgse capitalisten uit 1665. Deze lijst bevat 
65 personen met een vermogen van meer dan 2.000 
gulden. Volgens de opgave bedroeg Jans vermogen 
2.800 gulden."'' Hij behoorde hiermee tot de 'subtop' 
van de Tilburgse samenleving. De hoogste vermogens 
bedroegen hier overigens slechts 18.000 gulden, wei
nig wanneer men die vergelijkt met bijvoorbeeld die 
van Hollands kooplieden. Dat Jan ook als textielon
dernemer werkzaam was, heb ik (nog) niet kunnen 
vaststellen; uitgesloten is het echter niet. 
Bij zijn overlijden - hij werd begraven op 29 septem
ber 1676 - blijkt zijn onroerend vermogen echter zeer 
aanzienlijk te zijn. Het bestond voornamelijk uit grond 
verspreid over Tilburg en Goirle. Wanneer in de toe
komst het rechterlijk archief van Tilburg weer beter 
toegankelijk is, zullen de aankomsttitels wel in de 
schepenprotocollen te vinden zijn."" 
Nadat ook Jan Adriaansz. van Spaendoncks vrouw, 
Maria Jan Corstiaansz. van Baerdwijck, op 12 april 
1680 overleden was"' - het echtpaar had op 17 maart 
1663 een testament op de langstlevende gemaakt - " ^ 
werden de goederen op 14 april 1682 door de zeven 
nog in leven zijnde kinderen Jan, IJsbrand, Jenneke, 
Deliana, Begga, Maria en Elisabeth, gedeeld. 
Hierbij kreeg Jan (generatie VII) toebedeeld - ik laat 
een toelichting over de ligging achterwege:"" 
- een huis, schuur en daaraanliggend erf, groot 

6 Iz., in Goirle aan het Ven (thans de Frankische 
Driehoek); 

- zaailand, 3 Iz., aldaar; 
- zaailand aldaar, genaamd Het Berckstuck; 
- zaailand aldaar, V2 Iz. groot; 
- een beemd aldaar aan de Wenincxfoortendijck; 
- weiland, 1 Iz., in Tilburg in OerIe; 
- hooiland in Waalwijk; 
- moerveld in Tilburg aan de D/pte;"" 
- een heiveldje aan de Schoot; 
- een veldje aan de Oude Leij; 
- een heiveldje aan de Schoten. 
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De andere erfgenamen ontvingen gelijkwaardige 
parten. Hieronder bevonden zich behalve zaailand, 
weiland, beemden en velden nog een huis, schuur 
en schop in Tilburg in OerIe en een huis, schuur en 
schop aldaar op Korvel .De zusters Begga en Maria, 
die beiden begijn waren in Turnhout, kregen geza
menlijk een portie toebedeeld. Op 24 oktober 1682 
verhuurden zij hieruit een perceel akkerland van 
6'/2 lopenzaad in Tilburg in de Schijf tussen de twee 
Kruiswegen.52 waarschijnlijk was dit een stuk grond 
dat al tot het bezit van hun overgrootvader Peter 
Adriaansz. van Spaendonck had behoord. Ook het 
hooiland in Waalwijk dat hun broer Jan erfde, heeft 
mogelijk nog deel uitgemaakt van het oudvaderlijk 
bezit. 

Overzien we al deze gegevens, dan kunnen we vast
stellen dat de werkzaamheden van de hier behandel
de Van Spaendoncks niet of slechts in beperkte mate 
in de Tilburgse textielnijverheid hebben gelegen. Na 
Peter Adriaansz. van Spaendonck (generatie IV) heb
ben zij voor zover bekend ook geen overheidsfuncties 
meer bekleed. Dit was na de Vrede van Munster in 
1648 ook nagenoeg onmogelijk geworden, omdat de 
familie katholiek is gebleven en katholieken in begin
sel dergelijke functies in de Republiek der Verenigde 
Nederlanden, waartoe ook Tilburg behoorde, niet 
meer mochten uitoefenen. De trouw aan het oude ge
loof blijkt uit de leverantie van begijnen in enkele ge
neraties aan het Turnhouts begijnhof. Het lijkt er zelfs 
op dat de zojuist genoemde Begga al min of meer 
voorbestemd was voor de begijnenstaat; haar naam 
verwijst immers naar de legendarische stichtster van 
de begijnenorde. Wat de economische ontwikkeling 
van de familie betreft, bood de exploitatie van grond
bezit klaarblijkelijk voldoende mogelijkheden om een 
zekere mate van welstand te bereiken, te behouden 
en uitte bouwen. 

Noten 
1 In de akte staat Gijsmert, maar deze naam Is verderop In de akte en

kele malen gew/ijzigd In Gijsbrecht. 

2 In het handschrift Gijsmars. 

3 De datum is niet ingevuld. De akte zal dus niet gepasseerd zijn of 

slechts een concept zijn geweest. De vindplaats is Regionaal Archief 

Tilburg (RAT), Rechterlijk archief (R.) Tilburg, 620bis, nr 76. 

4 Hij voerde Immers al de titel van mr 

5 H. Bots, I. Matthey, M. Meyer, Noordbrabarttse studenten 1550-1750 

(Tilburg 1979) 658. 

6 Voor de Van Heysts zie Nederland's PatriciaatTi (1989) 107-127, ald. 

108-109, en M.W.J. de Bruijn, 'De hoeve "Het Goed ter Linden" in de 

Stokhasselt', Tiiburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en 

cuituuri: (2003) 35-46, 

7 L, Adriaenssen, 'De oudste generaties van de familie Van Spaendonck', 

De Brabantse Leeuw52 (2004) 23-24. 

8 J.H. van Mosselveld, 'Genealogie Van Spaendonck', Nederland's 

Patriciaat W (1954) 351 e.v Over Jan Willemsz. (generatie I) en zijn 

kinderen zie ook Adriaenssen, a.w., 24-25. 

9 Vanwege de omvang van het materiaal zijn voor de toegankelijk

heid van deze bronnen nadere toegangen hoogstnoodzakelijk. Bij het 

Regionaal Archief Tilburg zijn deze toegangen voor een deel gedigi

taliseerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de zogeheten collectie-Van Dijk, 

een cartotheek met duizenden fiches op familienamen en patronie-

men. Merkwaardigerwijs - het gaat immers om een familie met veel 

bezittingen - leverde raadpleging van de gedigitaliseerde toegangen 

slechts weinig gegevens over de hier behandelde Van Spaendoncks 

op. Het is denkbaar dat in de toekomst meer gegevens over de hier 

behandelde generaties Van Spaendonck aan het licht zullen komen. 

10 Voor de Tilburgse geschiedenis In deze periode zie M.W.J. de Bruijn, 

'Groeien tegen de verdrukking in. 1450-1780', in: C. Gorisse (red.) 

Tilburg stad met een levend verleden (Tilburg 2001) 99-188, en de 
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11 Van Mosselveld, a.w., 352. 
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denlsii (2QÜ2) passim. 
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ondernemerschap in de textiel naast de landbouw werd uitgeoefend, 

blijkt bv. ook uit M.W.J. de Bruijn en H.TL.M. Ruiter, Een zeventlende-

eeuws 'fabriekshuis' in 7;7tiurg (Tilburg 1988). 
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in Tilburg, 1890-1919 
Frans Kense * 

* Drs. ing. Frans Kense is ais 
teciiniscii-beclhjfsl<unclige 
met name geïnteresseerd 

in de technische en 
economische ontwii<l<ellngen 

van Tiiburg. Na de publicatie 
van 'Antoniusstraat, een tijd 

lang'C), is hij actief binnen de 
Heemi<undeknng Tilborch en 

met het geven van lezingen 
over de geschiedenis van 

Tiiburg 

Aan het eind van de negentiende eeuw was 
er sprake van een aantal ingrijpende tech
nologische innovaties zoals de elektrische 
verlichting, de automobiel en de telefoon. 

Wat de telefoon betreft, liet de overheid het 
opzetten van een lokale telefoondienst over 
aan het particuliere initiatief, met als gevolg 

dat er 32 particuliere telefoonondernemin
gen in Nederland actief zijn geweest. Hier 

staat deze ontwikkeling van de telefoon in 
Tilburg centraal, tot aan de overname door 

de PTT in 1919. 

Ontwikkeling in Nederland 
De telefoon deed in 1877 in Nederland zijn intrede, 
ruim één jaar na de toekenning van het telefoonoctrooi 
aan Alexander Graham Bell. Nadat tegen het einde van 
1880 de Nederlandsche Bell Teiephoon Maatschappij 
(NBTM) was opgericht, werd in de eerste helft van 
1881 het hoofdstedelijke telefoonnet onder leiding 
van een Amerikaanse Bell-ingenieur geïntroduceerd. 
Het ging naar alle waarschijnlijkheid op 1 juni 1881 
van start met 49 abonnees. Al in 1883 werd een ex
perimentele interlokale verbinding opgezet tussen 
Amsterdam en Haarlem. 

Vanaf 1885 richtten ook andere bedrijven telefoonnet
ten op. Hierbij was de elektrotechnische firma Ribbink 
Van Bork & Co. uit Amsterdam degene die over heel 
Nederland verspreid, actief was. Rond 1895 telde 
Nederland totaal 32 particuliere telefoonnetten. De 



TELEPHOONNET. TILBURG. 
L i j s t v a n A b o n n é ' s : 

Aelen, M. 
29 ArDold, A 
74 Bergh Kr*bbend»m, »«ti den 
51 Bergh, L . E. van deo 

BergmaiiB, P. F. 
Bogacn-Diepen. 

40 Boksers k Zoon, 0 . 
18 Br«nd« & Zonen, W. 

Broeckx, Looi», Café Snisse. 
121 Brouwer», J . 
89 CaU & Cie.'. Oebr 
11 Daamen, N., Wolstraat 

148 , , Broekhoven 
63 Diepen, Qebr.. Korvel 

130 Diepen. Oostave 
143 Dooreii, P. van 

Dooren, Wed. Fr . van 
64 Dooren Dam», vao 

115 Eraa * Zonen, H . Ooirke 
144 , , , , HroekboTon 
147 Franken & Kozendaal 
116 Uaafabriek 
35 lielderscho Credietvereeniging 

146 Ulabbeek, J . A. van, Broekhoven 
2 , • >• fipoorlaan 

69 HoBand. D A . 
Holtscbneider, Jo> 
Hooiemanii, Ferd. 

71 Houben 4 Zoon, C. 
Janesen Mes 
Keritens 4 De Charro 
Lenglet, Johau 

10 Lombarta Junior, E. A. 

36 Loipmea, Louis 
30 Luüten, N . (Tilbargaobe Courantl 

129 Margnen, Jnlea 
96 Meelis, Hubert 

1."»1 Merc i , Q e b r . 
Me^denbergh, B. van den 

118 Mommers k Co, C. 
Mortel, J . van de 

25 Muteaerts i Zonen, Frans 
99 Politie boofdbveau 
65 , Korrel 
15 , Heuvel 

!17 . Goirke 
PeBsers de Bondt 

120 PesBors & Zonen, N., Lange Nienwt. 
101 > > O > Wolwassehér^ 
3B Piron, Ferd. 

124 Pollet & Zonec 
Port, A. F. van de 

19 Kükstelegraaf 
90 Sociëteit Philhannonie 
13 Spaendonrk k Zonen, U . C. Tan 

Strater, KoningshoeTen 
, Zomerstraat 

1 Staatsspoor, GoederenstatioD 
12 Swagemakers-Bogaerts 

Swagemakcrs, Louis, OpperbraBdB. 
Swagemakers & Cie, DeniB 

34 Noord BrabantBrhe Stoamtram-My. 
Spoorlaan 

128 WaeeOcrghe, A. L . i . Tan 
WeertB, Ch. 

140 WoutorB, C J . 
H.H abonné's worden attent gemaakt dat de vermelde nummers nog 

gewgzigd worden. 
Beleefdelijk Terzoeken wg bovenstaande en volgende opgaven te willen 

bewaren tot het verfichynen van onzen QID3. 
Het Centraal bureau i* geopend op werkdagen van 8 uur v o o r - to t 9 uur 

namiddags: op Zoa- ea PecstilagKB van 8 - 9 voorm., \ - t en 7 - 8 nam. 
KdiT Met ingang van 1 iali a. s. worden de abonné'^ des nachts in verbinding 
gebracht met een ALAKHINRiC'HTING aan bet hoofd bureau der politie. 

Men schelle dan na 9 ure niet dan in heege aooduilielUhheid. 
Abonncmentsvoorwaarden en inlichtingen verkrijgbaar bjj den Heer 

Mts. HOLTSCaKEIDBB. 
AiMTKRDAa, Juni 1890. 

RIBBINK VAN BORK & Co. 

De eerste Tilburgse 
telefoongids van juni 1890, 
waarin 46 abonnees met en 
19 zonder telefoonnummer 

zijn opgenomen. Advertentie 
in de 'Nieuwe Tilburgsche 

Courant' van 29 juni 1890 
(Coll. RAT). 

helft daarvan was in het bezit van de NBTM. Veel tele
foonbedrijven bezaten slechts netten in één of enkele 
steden. 

De aanstaande netexploitanten zochten hun potenti
ële abonnees vooral binnen de kring van het leidende 
bedrijfsleven ter plaatse. In Amsterdam waren het 
vooral de bankiers, effectenhandelaren, kassiers, 
makelaars en fabrieksdirecteuren die als eersten 
tot aansluiting overgingen. In Rotterdam gingen de 
rederijen en cargadoors voorop, in Tilburg de wol-
stoffenfabrikanten en -handelaren, in Groningen de 
rijke graanhandelaren en effectenmakelaars, en in 
Enschede de katoenfabrikanten. Vanuit deze leidende 
sectoren volgden dan de vrije beroepen, het klein
schaliger bedrijfsleven en de middenstand. De tele
foon bood deze bedrijven het voordeel dat snel, zon
der tussenkomst van een telegraafbeambte, vanuit 
de directiekamer gecommuniceerd kon worden met 
andere ondernemingen.' 

Tilburg heeft niet vooropgelopen met zijn telefoonin
troductie in 1890 maar heeft zich wel aan de een na 

grootste leverancier, Ribbink van Bork verbonden. 

Ribbink Van Bork & Co. 
De aanleg en exploitatie van lokale telefoonlijnen was 
van oorsprong een particuliere aangelegenheid in 
Nederland. Een van de grote partijen daarbij, Ribbink 
Van Bork & Co., was gevestigd in Amsterdam en opge
richt in 1883. Zij exploiteerde de lokale telefoondien
sten in tien steden, namelijk in Leiden, Delft, Kampen, 
Zwolle, Deventer, Middelburg, Vlissingen, Breda, Den 
Bosch en Tilburg.2 

Exploitatie van de interlokale lijnen was voorbehouden 
aan de Rijkstelefoondienst, die daarvoor voorlopig de 
houten telegraafpalen met telegraaflijnen toepaste. 
Per 1 januari 1919 gingen de particuliere lokale tele
foondiensten over naar het Rijk, waardoor de Post- en 
Telegraafdienst tot PTT werd. 

De belangrijkste gebeurtenis tijdens de exploitatie 
door Ribbink Van Bork & Co. was op 5 januari 1897. 
Het Tilburgse telefoonnet was toen door de plotselin
ge vorst bij mistig weer op vele plaatsen uitgevallen, 
doordat de palen het zware gewicht van de ijsafzet
ting op de draden niet konden dragen en afknapten. 
Dus niet draadbreuk maar mastbreuk veroorzaakte 
problemen. 
Hierop volgde op 8 maart het bericht dat de meeste 
Tilburgers bezwaren maakten tegen het plaatsen van 
telefoonpalen in de omgeving van hun woning met 
als gevolg dat de aanleg van de telefoon ernstig werd 
vertraagd.^ Tilburg heeft toen een half jaar zonder te
lefoon gezeten om die schade te kunnen herstellen. 
Voor de gemeenteraad was deze calamiteit een hei
kel punt bij de onderhandelingen over verlenging van 
de verleende concessie. De invloed van deze storing 
blijkt uit het telefoongebruik. Het gemiddeld aantal 
gesprekken per abonnee was 616 in 1896 en viel te
rug naar 403 in het rampjaar 1897. Na het herstel in 
1898 steeg het vervolgens weer naar 589.'' 

Jos Holtscbneider was de eerste tien jaar, tot 1901, 
directeur in Tilburg bij Ribbink Van Bork & Co. Deze 
Joseph Bernard Holtscbneider, in 1851 in Spellen bij 
Düsseldor f geboren, overleed in Tilburg in januari 
1901. In het adresboek van 1879 staat hij al vermeld 
als 'horlogemaker. Markt M100', nu Oude Markt 30. 

Dat de overheid in de landelijke telefoongids de lokale 
telefoondiensten niet waardeerde, blijkt uit het feit dat 
in de gidsen van 1901 t/m 1918, de naam en het tele
foonnummer van de plaatselijke telefoonmaatschappij 
ontbreekt!^ 

Telefoon in Tilburg vóór de start in 1890 
Voor het opzetten van een lokaal telefoonnet, was 
een vermogen nodig voor het plaatsen van stalen te
lefoonmasten en houten palen met de bijbehorende 
telefoondraden. De technologie in de telefooncentrale 
was relatief simpel. In Tiiburg was er een duidelijke 
belangentegenstelling tussen de gemeenteraad en de 
Kamer van Koophandel." De gemeenteraad wilde via 



Rechts het telegraafkantoor 
aan de Willem li-straat, 

waarin in Tiiburg voor het 
eerstin 1883 getelefoneerd 
kon worden. Foto omstreeks 

1900. (Part. coll. Tilburg). 

onderhandelingen, naast lage tarieven, zoveel moge
lijk kosteloze aansluitingen in het gemeentehuis. De 
Kamer van Koophandel wilde snel telefoon dus snel 
een keuze van leverancier. Continu, in de negenjarige 
periode tussen de start in Amsterdam en in Tilburg, 
zijn er potent ië le aanbieders actief geweest om hier 
de nodige goodwill te kweken. 

Het begon met het initiatief in 1882 door de Tilburgse 
heren Charles Marsé en Jos Holtscbneider en een 
zekere Gerritzen uit Nijmegen als financier, die bij de 
gemeente concessie hebben aangevraagd voor het 
exploiteren van een telefoonlijn te Tilburg. 
De Tilburger Charles Marsé (geb. ca. 1851) was win
kelier in ijzerwaren, Comediestraat 1066 (Willem ll-
straat 57). Hij was direct geïnteresseerd in het leveren 
van de gegalvaniseerde staaldraden voor de telefoon
leidingen en het profielijzer voor de ijzeren telefoon
masten. 
Jos Holtscbneider was, zoals vermeld, horlogemaker 
en met zijn kennis van fijn-mechanica zou hij een ge
schikte persoon zijn om de aanleg en het beheer van 
de telefoontoestellen en de telefooncentrale te verzor
gen. 
Jos Holtscbneider was dus eerst bezig om zelfstandig 
een gemeenteconcessie te krijgen. Uiteindelijk trad hij 
in dienst van de 'concurrent' Ribbink Van Bork & Co. 
als plaatselijke directeur. 

In 1883 was er voor het eerst telefoon in Tilburg. 
Vanuit het telegraafkantoor aan de Willem ll-straat 
kon men met Goirle bellen via het zogenaamde rijks
telefoonnet.'' Hoe deze verbinding met de gespreks
partner verder tot stand kwam, is niet bekend. Het is 
waarschijnlijk dat de telegraafbode in Goirle de ge
sprekpartner in Goirle moest berichten dat er op een 
bepaalde tijd een gesprek uit Tilburg zou komen en of 
men zo vriendelijk zou willen zijn om op een bepaalde 
tijd op het telegraafkantoor in Goirle aanwezig te zijn. 
Het gebruik hiervan heeft zich ontwikkeld van 1.000 
gesprekken in 1884 tot 1.457 in 1897, het laatste jaar 
dat het gebruik is gepubliceerd. In 1897 waren naast 
Goirle, ook Baarle-Nassau, Hilvarenbeek, Alphen, 

Ulecoten en Riel telefonisch bereikbaar, vanuit het te
legraafkantoor. 

De firma G.C. van Spaendonck & Zonen had er in 1884 
genoeg van om te moeten wachten en heeft zelf aan 
de regering machtiging gevraagd tot het aanleggen 
van een 'elektro-telephonische geleiding' tussen de 
op de Heuvel en in de Koestraat gelegen wollenstof-
fen fabrieken. Het is niet bekend of deze aanvrage is 
gehonoreerd. 
De firma Bertels uit Amsterdam heeft in dat jaar een 
andere aanpak gekozen: niet bij de gemeente maar 
door bij de uiteindelijke gebruikers belangstelling te 
trekken. In de zaal van de Souvenir des Montagnards 
in de Willem ll-straat hadden zij een demonstratie
telefoontoestel geplaatst. De talrijke proeven daar 
slaagden uitstekend waardoor 23 intekeningen volg
den.^ 

De concessie van Pessers en 
Holtschneiderin1885 

In 1885 had de gemeente ten slotte een voorlopige 
concessie verleend tot de aanleg van een telefoonlei
ding in de gemeente Tilburg aan de heren H. Pessers 
(wollenstoffenfabrikant) en Holtscbneider, beiden te 
Tilburg woonachtig. De aansluitingskosten bedroegen: 
voor 1 tot 150 aansluitingen f50; voor 150 tot 200 
f 45 en boven de 200 aansluitingen f 40 per aan
sluiting. De gemeente kreeg 5 aansluitingen gratis. 
Bovendien was de telefoondienst dag en nacht be
mand." Daarop weet de pers te berichten dat het 
centraalbureau voor de concessionarissen van de 
telefoon gevestigd werd in de Mariastraat. De heren 
Pessers en Holtscbneider hadden voor dat doel in 
die straat een woning aangekocht, waarachter een 
toren van 17 meter hoog zou worden opgetrokken. 
Vanaf dit hoge punt kon men draden over de hoog
ste huizen spannen. Wel was de bevolking bang dat 
door deze draden de kans op blikseminslag toenam.^" 
Jarenlang werd er over de details van deze conces
sie en de vereiste rijksgoedkeuring onderhandeld met 
als resultaat dat in juli 1888 de concessiebesprekin
gen definitief waren vastgelopen. De potent iële kan
didaten uit het verleden kwamen daarmee weer in 
beeld. Ribbink Van Bork & Co. vroeg een definitieve 
concessie aan onder voorwaarden die ongeveer over
eenkwamen met die van hun ingeleverde stukken 
van juni 1885. Eindelijk werd er haast gezet aan de 
toekenning. Al begin september werd met de, tevens 
vereiste, min is ter ië le beschikking nr. 15 conces
sie verleend aan de firma Ribbink Van Bork & Co. te 
Amsterdam tot 'de aanleg en het gebruik van gelei
dingen in de gemeente Tilburg voor publiek verkeer'. 

Hierna gaf de Tilburgse gemeenteraad in oktober de 
plaatselijke toestemming om een telefoonnet aan te 
leggen en voor de duur van twintig jaar te exploite
ren.'' De abonnementsprijs voor aansluiting en ge
bruik van de telefoon bedroeg ten hoogste MO per 
jaar. Het centraal bureau werd gevestigd in de na
bijheid van de politiepost, beneden in het stadhuis, 
tegen een huur van f50 per jaar. De resterende 20 
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maanden tot juli 1890 waren hard nodig voor het wer
ven van abonnees en aanbrengen van masten, palen 
en leidingen. De meeste palen waren van hout, met 
als belangrijkste paal de stalen mast op de Markt die 
op 26 juni 1890 'zeer netjes vervaardigd in de vorm 
van een eifeltoren' op zijn voetstuk werd geplaatst. De 
geregistreerde abonnees kregen op 15 juni hun tele
foontoestel in huis. Eind juni was dit aantal opgelopen 
tot 65. Over eventuele feestelijkheden op 1 juli, bij de 
ingebruikname van de lokale telefoon, is verder niets 
bekend.'^ 

Echt functioneel werd de telefoon pas tien jaar later. 
In juni 1899 was het telegraafkantoor opgenomen 
in het intercommunaal (interlokaal, F.K.) telefoonnet. 
Vanuit een telefooncel in het kantoor aan de Willem 
ll-straat, kon men met alle abonnees in Nederland te
lefoneren. Het plaatselijke particuliere net werd nog 
niet aangesloten, ongetwijfeld omdat de details over 
de kosten en baten tussen de PTT, namens de over
heid, en Ribbink Van Bork & Co. grondige onderhan
delingen vereisten. Februari 1900 was die aansluiting 
van het plaatselijke telefoonnet op het interlokaal rijk
stelefoonkantoor gerealiseerd. Direct daarop in febru
ari volgde ook de aansluiting van het stadstelefoonnet 
aan het internationale telefoonnet.'^ 

In 1900, dus nog onder leiding van Jos Holtscbneider, 
is de telefooncentrale verplaatst van het gemeente

huis naar Tuinstraat 62, naast het Gildenbond, waar 
deze tot 1919 heeft gewerkt. 
Deze verhuizing in 1900 was voor de gemeenteraad 
aanleiding om de naam van de naastgelegen straat te 
veranderen van Haagstraatje in de 'Telephoonstraat'. 
Na het overlijden van Jos Holtscbneider in 1901 werd 
Isaac Ie Grand uit Biervliet de beheerder, met de ver
melding in het Tilburgse bevolkingsregister als voor
malig beroep 'commies van de posterijen'.''' 

Vanaf 1899 is de firmanaam Ribbink Van Bork & Co. 
veranderd in 'Algemeene Teiephoon Maatschappij', 
waarbij de originele concessie lopend tot 1908 is 
omgezet in een nieuwe concessie met een looptijd 
tot uiteindelijk 1919. Van het beheer van Ribbink Van 
Bork & Co. tussen 1890 en 1919 is hier, maar ook el
ders, bijna niets bewaard gebleven, met uitzondering 
van enkele jaarverslagen en foto's van de centrale in 
de Tuinstraat. Toen de telefooncentrale zich in het ge-
meenthuis bevond, tussen 1890 en 1900, heeft daar 
op het dak een soort 'kooipaal' gestaan, die niet op 
oude ansichtkaarten te herkennen is. 
Met de nieuwe concessie van Ribbink Van Bork & Co. 
van 1899, namen zij de verplichting op zich geleidelijk 
aan de luchtlijnen te vervangen door grondkabels. Er 
bleven telefoonpalen, zogenaamde stijgpalen nodig, 
om de leiding nu via de grondkabel en de stijgpaal 
naar de panden te voeren. Volgens opgave van Ribbink 
Van Bork & Co. konden zodoende 23 bestaande palen 
voor de luchtlijnen, die over de huizen heen liepen, 
vervangen worden door maar 6 stijgpalen.'^ 

Telefoongidsen 
De eerste Tilburgse telefoon'gids', bestond uit een 
krantenadvertentie in de Nieuwe Tilburgsche Courant 
van 29 juni 1890. Van de eerste 65 abonnees op die 
lijst, waren er 46 voorzien van een telefoonnummer, 
5 van een straatnaam en 9 van een wijknummer. Men 
ging ervan uit dat de vermelde personen genoegzaam 
bekend waren. Nummer 1 was voor het 'Staatsspoor, 
Goederenstation' en het hoogste nummer 148 voor 
'Daamen, N; Broekhoven'. 
Omdat we nu gewend zijn dat alle telefoonnummers 
eenzelfde aantal cijfers bevat, is het curieus te zien 
dat tot 1925 de Tilburgse nummers in lengte varieer
den van 1 tot 3 cijfers. Hierbij intrigeert de ogenschijn
lijk onlogische volgorde van de nummers en ook, bij 
de namen, of het ging om een bedrijfsaansluiting of 
om een huisaansluiting. De logica van de nummering 
blijkt in de indeling naar wijk te liggen. 
In de periode van 1890 tot 1901 is het aantal abon
nees in Tilburg toegenomen van 65 tot 179, met 
steeds 'Staatsspoor' op nummer 1. Ook raakt men 
zich bewust van het commercieel belang van naams
bekendheid. Bijvoorbeeld, in de gids van 1901, met 
179 aansluitingen, is het telefoonnummer 35 te vin
den bij 'Agentschap Geldersche Crediet-Vereeniging, 
La Bree' en bij 'Crediet-Vereeniging, ..." en bij 
'Geldersche . . . ' en ten slotte bij 'La Bree, J.A.'. 

Vanaf 1901 verschijnen er regelmatig landelijk gidsen 
waarin abonnees van de diverse particuliere tele-
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foonmaatschappijen zijn samengevoegd, steeds met 
daarin ool< de Tilburgse aansluitingen. De Tilburgse 
vermeldingen in de landelijke gidsen van 1901,1904, 
1915 en 1925 zijn nu in digitale vorm beschikbaar en, 
voor zover mogelijk, aangevuld met de straatnaam en 
huisnummer en dikwijls met het beroep of de bedrijfs-
activiteit.''^ 

Het is niet bekend of er van de regelmatig in Tilburg 
verschenen lokale telefoonlijsten, uitgegeven door 
Ribbink Van Bork & Co. uit de periode 1890 tot 1901, 
nog exemplaren bestaan. De originelen, dan wel ko
pieën ervan horen zeker in het Regionaal Archief 
Tilburg thuis. 

Telefoonpalen en luchtlijnen 
Op de vele foto's, tot en met 1927, van de Oude Markt 
vormt de telefoonmast naast de kerk een kenmerkend 
beeld. Het was een van de geconstrueerde ijzeren pa-

De kooipaal achter de bestaande uit vier opgaande hoekijzers, met ho-
iindeboom op de Heuvel in rizontale en diagonale verbindingen. De constructie 

1905. (Coll. RAT). van de masten was door de hele stad vrijwel identiek. 

maar de vorm van de 'kooi' varieerde sterk. Te oorde
len naar de ansichtkaarten was de hoogte tussen de 
15 en 20 meter. Pessers en Holtscbneider dachten in 
1885, als vermeld, over een hoogte van 17 meter. De 
PTT had rond 1920 vier standaarduitvoeringen var ië
rend in lengte van 23,25 m tot 25,60 m. 
Ter referentie, de toren van de Heikese kerk is 62,5 
meter hoog. 

De telefooncentrale met de handbediende schakelpa
nelen bevond zich in het oude raadhuis aan de Markt. 
Pas na 1900 kwamen de telefoon-grondkabels in ge
bruik, omdat tot dan toe de vochtisolatie voor grond
kabels nog ontoereikend was. Tot die tijd waren alle 
telefoonlijnen dus luchtlijnen, van paal naar paal met 
daarbij enkele stalen masten. Naast de al genoemde 
afgebroken masten in 1897 kwamen er vaker proble
men voor. In mei 1891 bijvoorbeeld wisselden sneeuw, 
hagel en regen elkaar af, gepaard gaande met hevige 
bliksem en windvlagen, waardoor veel schade werd 
veroorzaakt. Hierbij werden totaal 25 klossen van de 
telefoon vernield. Deze glazen klossen, dienden als 
isolatoren van de draden en waren bevestigd op de 
masten en huizen. Een soortgelijk stormgeweld in no
vember 1894 zorgde voor een zestal omvergeworpen 
telefoonpalen.''' Gezien de problemen met afgebroken 
masten in de winter van 1897 valt te betwijfelen of op 
de beschikbare ansichtkaarten steeds de originele 
masten uit 1890 staan. Het kunnen de vervangende 
masten uit 1897 zijn. Meest waarschijnlijk zijn het de 
stijgpalen die vanaf 1900 werden gebruikt. 

Gebruik door abonnees 
Vanaf het begin betaalde men een vast bedrag van 
f40 per jaar, waarbij de gesprekken gratis waren. Dit 
bedrag komt ongeveer overeen met het bruto-inko-
men over circa twee maanden van een textielarbeider 
in die tijd. 
De centrale was bemand van 's morgens 8.00 uur tot 
's avonds 9.00 uur, 6 dagen per week, met op zon
en feestagen bemanning van 8.00 tot 9.00, 13.00 
tot 14.00 en 19.00 tot 20.00 dus totaal 81 uur per 
week.'^ 
Een indruk van het telefoongebruik over de maand 
februari 1891 geeft een krantenbericht. Het aantal 
abonnees was toen 111 en het aantal gesprekken 
die maand bedroeg 4.560. Dat is gemiddeld per ge
bruiker 41 gevoerde gesprekken in februari of ca. 10 
gesprekken per week. Voor de telefooncentrale zelf 
was dit gemiddeld 14 gesprekken per uur, aan- en af 
te sluiten.'^ 
Het belang van Tilburg voor Ribbink Van Bork & Co. 
blijkt uit het jaarverslag van 1904/1905. Tilburg als 
een van hun tien steden, had maar 8,3% van het to
taal aantal aansluitingen en slechts 5,9 % van het to
taal aantal gesprekken. 
Het aantal gesprekken in Tilburg in 1904 per abon
nee was gemiddeld 591 oftewel ruim 11 gesprekken 
per week en daarmee nauwelijks toegenomen ten 
opzichte van de tien gesprekken in 1891.2' Het totale 
aantal lokale gesprekken in de Tuinstraat-periode in 
de jaren 1900 tot 1914 nam fors toe van 106.000 naar 



Het telefoonkantoor zat sinds 
1900 in de Tuinstraat 62. 

Foto 1918. (Coll Museum 
voor Communicatie, 's-

Gravenhage). 

2.280.000 gesprekken per jaar, terwijl de interlokale 
en internationale gesprekken samen, via de PTT in de 
Willem ll-straat, in die jaren in ongeveer gelijke mate 
toenam van 5.900 naar 159.000.^2 

Het concessiegebied en de 
constructiemasten 

Het concessiegebied was door de gemeente in 1888 
bepaald, zoals aangegeven op de plattegrond uit 
1910. Voor de uithoeken van het concessiegebied met 
een beperkt aantal aansluitingen zijn met zekerheid 
eenvoudige houten telefoonpalen gebruikt zoals we 
die nu onder andere nog kennen van het platteland in 
zuidelijke landen. Deze houten palen zijn op oude fo
to's van de Goirkestraat, Bisschop Zwijsenstraat en bij 
de fabriek van Pieter van Dooren nog te herkennen. 

Vanaf 1890 was Ribbink Van Bork & Co. verplicht alle 
aanvragen binnen dit gebied te honoreren en de be
nodigde masten en lijnen daarheen te plaatsen. Er 
bestaan maar enkele ansichtkaarten waarop een hele 
mast is te zien. Meestal is alleen de voet van de mast 
zichtbaar. 

Noten 
Met dank aan Ronald Peeters en mr Louk J.A. Simons voor tiun suggesties 

en Joop Wever voor de fotoreproducties van het Ribbink Van Bork-album. 

1 0. de Wit. 'De beginjaren van het Nederlandse telefoniesysteem'. 
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De Seinzaai van het 
telefoonkantoor in de 

Tuinstraat 1918. (Coll. 
Museum voor Communicatie 

's-Gravenhage). 

Rond 1900 had Tilburg verspreid over de stad zo'n 50 
fabrieksschoorstenen, 10 kerktorens en 5 molens. De 
indruk zou kunnen bestaan dat een paar telefoonmas
ten erbij niet veel invloed gehad heeft op het aanzien 
van de stad. Echter de geplaatste telefoonmasten, op 
drukke knooppunten van wegen en meestal op het 
trottoir, waren voor de bevolking erg onpraktisch. 
Door versnelde toepassing van ondergrondse tele
foonleidingen en daarmee het geleidelijk aan ver
dwijnen, tot aan Tweede Wereldoorlog, van de te
lefoonpalen en -masten werd na tientallen jaren 'de 
beëindig ing van het ongerief in en de ontsiering van 
het stadscentrum door de telefoonpalen' gerealiseerd. 
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2005 was een vruchtbaar jaar voor de 
Tilburgse archeologie. Niet alleen kreeg het 
gemeentelijk interimbeleid ten aanzien van 

het archeologische erfgoed in de aanloop 
naar een nieuwe Monumentenwet steeds 

meer gestalte en wordt de archeologie 
hierdoor ingebed in de procedures van de 

ruimtelijke ordening, ook was 2005 een jaar 
van nieuwe vondsten en ingeloste verwach

tingen. 

Zo werd naast tal van archeologisctie bureau- en 
veldinventarisaties, in opdracht van de gemeente of 
van particulieren, een aantal opgravingen uitgevoerd. 
Enkele hiervan brachten spraakmakende of unieke 
resultaten naar voren, zoals de Romeinse nederzet
ting bij de Surfplas of het laatmiddeleeuws "kasteel" 
Huize Moerenburg. In de volgende alinea's wordt aan 
de hand van de respectieve periodes waaruit de loca
ties dateren chronologisch kort ingezoomd op de re
sultaten van vijf onderzoeken. 

Loven-noord, het Schaapsven 
Dat de locatie een hoge archeologische potentie had, 
met name om en bij het Schaapsven, was reeds ge
bleken bij veldverkenningen in de jaren 1990. De aard 
van de toen talrijk gevonden vuursteenartefacten deed 
vermoeden dat bij het Schaapsven mogelijk sprake 
is van een steentijdsite, daterend uit de periode tus
sen de midden steentijd' en de nieuwe steentijd^. 
Deze overgangsperiode, toen de mens de stap zette 
van een zwervend jagersbestaan naar een sedentair 
landbouwersleven, is bijzonder slecht gedocumen
teerd voor de Brabantse dekzandgebieden. De studie 
van een dergelijke overgangssite kan dan ook sterk 
bijdragen tot onze kennis over deze overgang, die ook 
wel neolithisatie wordt genoemd. Naar aanleiding van 
een nieuw op te stellen bestemmingsplan werd dan 
ook in opdracht van de gemeente Tilburg een inven
tariserend archeologisch onderzoek opgestart voor de 
locatie Loven-Noord I. 

Hoewel op basis van de honderden vondsten, steen-
tijdbewoning bij het Schaapsven kan worden aan
getoond, kan niet met zekerheid worden gezegd of 
hiervan nog sporen in de ondergrond bewaard zijn 
gebleven. Om dit te weten te komen kreeg de firma 
BAAC BV uit den Bosch opdracht een inventariserend 
veldonderzoek (IVO) te verrichten. Dit IVO bestond in 
eerste instantie uit het opstellen van een verwach
tingsmodel aan de hand van een bureaustudie en een 
veldonderzoek door middel van bodemkarterende 
boringen. Een intensieve veldverkenning waarbij de 
akkers in raaien worden belopen en afgezocht naar 
vondsten kon vooralsnog door de aanwezige gewas
sen niet worden uitgevoerd. Deze fase van het onder
zoek wordt in het voorjaar van 2006 alsnog afgerond. 
Toch werden al tijdens het booronderzoek een tweetal 
afslagfragmenten en één intacte afslag gevonden ten 
noordoosten van het Schaapsven. 

Hoewel het huidige reliëf door jarenlange cultivatie en 
potstalbemesting is afgevlakt, kon in deze verkennen
de fase van het onderzoek een in hoofdzaak noord
zuid geor iënteerde dekzandrug met een gemiddelde 
hoogte van 12,5 tot 13,2 meter herkend worden. Het 
hoogste punt van deze meerledige dekzandrug ligt in 
het zuidoosten van het gebied nabij de kruising van de 
spoorlijn en de Burgemeester Bechtweg. Samengevat 
bestond het oorspronkelijke landschap uit een uitge-
stoven laagte met daarin het Schaapsven en ten noor
den en oosten hieraan grenzend een hogergelegen 
stuifwal of dekzandrug. Deze landschappelijke situ
atie is gevormd door de overwegende westenwinden, 
waardoor lokaal het zand uitstuift tot op het water-
ondoorlatende leem. Het uitgestoven zand zet zich dan 
ten oosten van de afgestoven laagte af en ontregelt 
eveneens de afwatering van het gebied, waardoor op 
de leemlaag een ven ontstaat. Met name het gebied 
tussen het Schaapsven en de dekzandrug en ook de 
hogergelegen dekzandkoppen waren interessant voor 
bewoning. De aanwezigheid van water en het reliëf 
zorgen voor een interessante biotoop die respectieve
lijk beschutting en een natuurlijke voorraad aan voed
sel met zich meebrengt. De situatie van een stuifven 
met steentijdbewoning op de begeleidende stuifwal is 
in Tilburg trouwens niet uitzonderlijk. Een gelijkaar-



dige site is bel<end bij het voormalige Kraaiven op het 
industrieterrein-Noord. 

Volgens de eerste onderzoeksresultaten van BAAC 
geldt voor de locatie rond het Schaapsven en op 
de hogere dekzandrug een hoge archeologische 
verwachting voor de periodes van het Meso- en 
Neolithicum, maar eveneens voor de brons-^ en ijzer
tijd''. Naar aanleiding van de eerste onderzoeksresul
taten zal nu verder ingezoomd worden op deze zones 
met een hoge archeologische verwachting door mid
del van een waarderend veldonderzoek; de verwach
tingen zijn althans hoog gespannen. 

De regio van de Katsbogte, Stappegoor en de Surfplas 
Het historische landschap tussen Goirle en Tilburg 
wordt in hoge mate bepaald door het beekdal van de 
Katsbogte en de begeleidende oost-west geor iën 
teerde dekzandruggen. Deze hoge ruggen waren van 
oudsher geschikt voor de landbouw en een gelief
koosde plek om te wonen. Om de droge zandgron
den vruchtbaar te houden werd na de Middeleeuwen 
potstalbemesting toegepast. Door het eeuwenlang 
ophogen van de akkers met heideplaggen en mest uit 
de poststallen, ontstond een esdek, een dikke humus-
houdende bouwvoor. Naast het feit dat plaatsen waar 
zich vanaf de Middeleeuwen^ een esdek vormde, vaak 
daarvoor reeds door hun gunstige ligging in gebruik 
waren, bieden esdekken een fysieke bescherming aan 
dieperliggende archeologische grondsporen tegen in
grijpende landbouwactiviteiten als diepploegen en het 
scheuren van de bovengrond. 

Diverse archeologische waarnemingen getuigen dat 
het gebied langs de Katsbogte reeds in vroeger tijden 
intensief bewoond en benut werd. Ten noorden van de 
Katsbogte zijn verschillende locaties bekend met ar
cheologische sporen uit de ijzertijd, zoals het bedrij
venterrein het Laar, bij Stappegoor en bij Leijendaal. 
Met uitzondering van de locatie Stappegoor, waar 
naast heel wat vondsten uit het Neolithicum, metaal
tijden en Middeleeuwen ook sporen van begraving en 
een woonplaats uit de Ijzertijd zijn aangetroffen, be
treft het voornamelijk vondsten van kuilen en greppels 
en losse aardewerkfragmenten. 

De vroegste vondst van de escomplexen ten zui
den van de Katsbogte is die van een Romeinse munt 
(solidus^)bij Abcoven gevonden in de as van een turf
vuur. Bij Abcoven aan de Hoge Wal zijn ook verschil
lende vondsten van urnen bekend. Op diverse plekken 
in Goirle en aan de Rillaersebaan zijn in de jaren 1980 
en 1990 archeologische opgravingen verricht. Hierbij 
kwamen met name resten van bewoning uit de ijzer
tijd, Romeinse tijd en vroege en late Middeleeuwen 
aan het licht. Bij archeologisch onderzoek in Goirle op 
de Huzarenwei werden recent nog vijf huisplattegron
den uit de ijzertijd aangetroffen, maar ook een laat-
Romeinse nederzetting, hetgeen bijzonder zeldzaam 
is in het zandgebied ten zuiden van de grote rivieren. 

Dichter bij de Surfplas werd in 1940 bij werken aan 

de Nieuwen Rielsche Weg, de huidige Rillaersebaan, 
een aantal vroegmiddeleeuwse graven ontdekt. Dit 
terrein, dat op de Archeologische Monumentenkaart 
als archeologisch waardevol wordt aangemerkt, ligt 
in de gemeente Goirle, net ten oosten van het toe
komstige bedrijventerrein T58. Bij een proefsleuven
onderzoek uitgevoerd door BAAC bv ten behoeve van 
het huidige ontwikkelingsplan werd weliswaar geen 
grafveld aangetroffen, maar wel bewoningssporen 
uit de ijzertijd en enkele Romeinse vondsten die aan
sluiten bij de in 2005 aangetroffen archeologische 
resten op de terreinen van het toekomstige bedrijven
terrein T58. Recente vondsten in Stappegoor en aan 
de Surfplas versterken het bestaande beeld van het 
(pre)historische nederzettingspatroon op de dekzand
ruggen langs de noord- en zuidzijde van de Katsbogte 
op de grens tussen Tilburg en Goirle. 

Stappegoor 
Bekend was dat de akkers ten zuiden van de Ringbaan 
langs de Stappegoorweg archeologische waarden 
herbergen. Door de AWN-afdeling Midden-Brabant 
werden immers in de tweede helft van de jaren 1980 
bij herhaalde veldverkenningen meerdere archeolo-
gica verzameld. Met name de talrijke vondsten van 
Barend Melis, duiden op de hoge archeologische ver
wachting van dit gebied. Naast vele middeleeuwse 
aardewerkfragmenten deed Melis langs de randen van 
het hogere centrale deel van de akker een groot aan
tal vondsten uit de ijzertijd, zoals aardewerkscherven, 
maar ook een glazen La T è n e - a r m b a n d ' en een in
tact miniatuurpotje met opstaande lobben (mogelijke 
grafgift). Ook neolithische mobilia, zoals slijpstenen, 
een stenen dissel, fragmenten van een gepolijste bijl 
en een maalsteen, bevonden zich onder de vondsten. 
De akker was echter reeds voor de aanleg van het 
zwembad en de ijssporthal grotendeels ontgrond en 
verpleegd, met uitzondering van de hogergelegen kop 
aan de huidige rotonde, hetgeen wel de vele vondsten 
aan het oppervlak verklaarde, maar de hoop op onver
stoorde grondsporen de kop indrukte. 

Op basis van de bekende vondsten werd reeds in 
maart 1995 in opdracht van de gemeente een klein
schalig proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op de 
locatie van de huidige parkeerplaats ten westen van 
de rotonde. In totaal werden hierbij 21 sporen gevon
den, uit de prehistorie en Middeleeuwen. Het betrof 
grote en kleine paalkuilen, twee afvalkuilen en een 
aardewerkdepot uit de late bronstijd-ijzertijd en een 
ontwateringsgreppel uit de Middeleeuwen. In het 
proefsleuvenonderzoek werd het vermoeden beves
tigd dat het noordelijke en zuidelijke deel van de akker 
grotendeels door ontgronding verstoord was. Op basis 
van de vondsten en sporen werd de locatie wel opge
nomen als gebied met archeologische waarde op de 
Archeologische Monumentenkaart (AMK) onder num
mer 9005 (50F-15). 

Gelet op de huidige plannen voor het gebied 
Stappegoor, waarbij het bodemarchief onherroepe
lijk verstoord zal worden, werd dan ook in het najaar 



Proefsleuvenonderzoek bij 
Stappegoor, locatie van 

de huisplattegrond uit de 
Ijzertijd. Op de achtergrond 

de ijssporthal. (Foto Bart 
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van 2005 door BILAN aanvullend een inventariserend 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op de nog onbe
bouwde terreinen bij de ijssporthal en de hogere de
len van de akker langs de Stappegoorweg, maar ook 
in het beekdal om een eventuele relatie overheen de 
Katsbogte naar de bekende nederzettingsgeschiede
nis bij de Bakertand en de Groote en Bremakkers te 
onderzoeken. 

plan van ca. 1830. Het vondstmateriaal dateert hier 
ten vroegste uit de zestiende eeuw. Ten zuiden van de 
meest oostelijke sleuf, langs de Stappegoorweg, is op 
het minuutplan trouwens een gebouw te zien dat ech
ter niet door een sleuf werd aangesneden. Gelet op 
de datering van de grachtstructuren kent dit gebouw 
mogelijk een zestiende-eeuwse oorsprong en kunnen 
we zodoende spreken van een agrarische nederzet
ting uit de late Middeleeuwen-Nieuwe Tijd A^ aan de 
voet van de beekdalglooiing van de Katsbogte, in het 
zuiden van het plangebied. 

Surfplas-Zuid (locatie T58) 
Voorafgaand aan de geplande ontwikkeling van het 
gebied bij de Surfplas, Boschkens en Bakertand werd, 
rekening houdend met een hoge trefkans op archeo
logische resten, in 2001 een archeologische bureau-
en veldinventarisatie voor het gebied uitgevoerd. 
Deze inventarisatie bestond uit de combinatie van een 
bronnenonderzoek, een booronderzoek en een veld-
kartering. Het onderzoek werd onder een gezamenlijk 
opdrachtgeverschap van de gemeenten Tilburg en 
Goirle uitgevoerd door BILAN-Fontys Hogescholen. 
Gebaseerd op de gaafheid van de bodem, de aan
getroffen vondsten en de algemene archeologische 
geschiedenis van de regio, werd een hoge archeolo
gische verwachting uitgesproken voor het gebied ten 
zuiden van de Surfplas. 

De eerste fase van het onderzoek diende inzicht te 
verschaffen over de aan- of afwezigheid, de aard, 
het karakter, de omvang, de datering, de gaafheid, de 
conservering en de relatieve kwaliteit van de archeo
logische waarden. Een tweede fase, waarbij nader zal 
worden gekeken naar afgebakende zones met arche
ologische waarden, is gepland voor 2006. 

Uit het onderzoek in 2005 is tot dusverre gebleken 
dat in het noorden en het midden van het plangebied 
het archeologisch vlak in de bouwvoor is opgeno
men, waardoor archeologische sporen hier geheel of 
gedeeltelijk zijn verdwenen. Vooral op de flank van 
de dekzandrug, richting Katsbogte zijn grote delen 
van het plangebied diep ontgrond waardoor eventu
ele archeologische resten volledig uitgewist zijn. Toch 
werden in het gebied Stappegoor nog archeologische 
sporen aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid 
van een agrarische nederzetting uit de ijzertijd op 
de dekzandrug in het noorden van het plangebied. 
Voornamelijk dieperliggende sporen als kuilen en 
paalkuilen werden hier nog aangetroffen, en hoewel 
de bodem bij de ijssporthal voor een aanzienlijk deel 
is afgetopt, kon hier ook een deel van een huisplat
tegrond worden herkend. De aard van de plattegrond, 
met twee dichte rijen binnenstijlen en een zware mid
denstaander, wijst op een datering in de vroege of 
midden-ijzertijd. 

In het midden van het plangebied, ten zuiden van het 
parkeerterrein, werden vooral subrecente grachten 
aangesneden, die op of evenwijdig met perceels
scheidingen lopen, zoals ingetekend op het minuut-

Tijdens het volgend waarderend proefsleuvenon
derzoek verricht door de firma BAAC in januari 2004 
werd de archeologische verwachting bevestigd. Naast 
nederzettingssporen uit de ijzertijd, zoals kuilen en 
paalgaten, en uit de Middeleeuwen, zoals greppels 
en karresporen, werden ook artefacten en scher
ven uit de steentijden, ijzertijd, Romeinse periode en 
Middeleeuwen aangetroffen. De trefkans op een pre
historische nederzetting was dermate groot dat door 
de gemeente Tilburg werd besloten om het terrein 
vlakdekkend te laten onderzoeken door middel van 
een opgraving in dambordpatroon. Hierdoor zou de 
archeologische informatie die anders naar alle waar
schijnlijkheid verloren zou zijn gegaan bij de aanleg 
van het bedrijventerrein alsnog gedocumenteerd en, 
zij het exsitu, toch behouden kunnen blijven. 

Tijdens de opgraving, die in de zomer en het najaar 
van 2005 plaatsvond, werd de hooggespannen ver
wachting meer dan ingelost. In het noordoosten van 
het plangebied werd door de archeologen van BAAC 
een nederzetting uit de Romeinse tijd aangetroffen, 
waarbij naast woonstructuren ook sporen van econo
mische activiteiten zoals ijzerbewerking werden her
kend. Jammer genoeg bleek dat een deel van de ne
derzetting vermoedelijk vernietigd was bij het graven 
van de Surfplas. Desalniettemin kwam een cluster 
van negen huisplattegronden aan het licht. De woon
structuren waren opgebouwd uit zware middenstaan
ders die de nok van het dak droegen en wandpalen 
die het uiteinde van de dakstructuur droegen en de 
wand vormden. Bij een enkele woning werd ook de 
bijhorende wandgreppel herkend. Daarnaast werden 



ook twee waterputten, waarvan één met vlechtwerk, 
een potstal, enkele silo's of voorraadkuilen en diverse 
spiekertjes of graanschuurtjes aangetroffen. Naar het 
westen toe kwamen meer ijzertijdscherven en enkele 
ijzertijdsporen "boven grond", hetgeen doet vermoe
den dat op het aangrenzende terrein mogelijk ook nog 
ijzertijdbewoning kan worden aangetroffen. 

De mater ië le vondsten beperken zich bijna uitsluitend 
tot aardewerkscherven. Deze dateren van de ijzertijd 
tot de Middeleeuwen. De middeleeuwse scherven 
zijn voornamelijk aangetroffen in de bouwvoor en het 
esdek. De andere scherven komen uit de bruine laag 
onder het esdek - mogelijk een oude akkerlaag - en 
de sporen. Verspreid over het terrein zijn vijf fragmen
ten aangetroffen van drie blauwe glazen armbanden 
en een glazen kraal. De glazen armbanden kunnen 
gedateerd worden in de late ijzertijd, voor de glazen 
kraal geldt waarschijnlijk hetzelfde. In het uiterste 
noordoosten van het terrein zijn vijf Romeinse munten 
ontdekt met een metaaldetector. Daarnaast werd in 
het westelijk deel van het terrein ook een afgedankte 
maalsteen teruggevonden. 

Op dit moment wordt door de onderzoekers van BAAC 
nog hard gewerkt aan de uitwerking van de opgra
vingsresultaten. In het voorjaar van 2006 wordt een 
uitgebreid opgravingsrapport aan de gemeente aan
geboden. Binnen de gemeente worden vooruitlopend 
hierop reeds de mogelijkheden bekeken om de arche
ologische informatie in het bedrijventerrein T58 in de 
toekomst blijvend beleefbaar te maken. 

Huize IVIoerenburg 
Bij saneringswerken op de terreinen van de RWZI-
oost werd in juli een bijzondere archeologische vondst 
gedaan. Tijdens het saneren van een gedempte sloot 
bleek de uit te graven vulling uit te waaieren tot bui
ten het te saneren gebied. Hier werden, door de oplet
tende machinist, resten aangetroffen van wat bij na-

Opgraving van de 
noordwestelijke hoek van 

de omgrachting van Huize 
Moerenburg met de houten 

beschoeiing en buitenste 
funderingen van het huis 

(Foto Bart Debunne). 

dere beschouwing bakstenen funderingen, massieve 
houten palen en de hoek van een gracht met houten 
beschoeiing bleken. 

Door de graafwerkzaamheden werd een deel van de 
vindplaats blootgelegd, onder meer door het weg
graven van de bovenste grondlaag en de top van de 
(historische) grachtvulling. Het vermoeden rees snel 
dat de aangetroffen resten van archeologisch belang 
waren en mogelijk toebehoorden aan het voormalige 
Huize ll/loerenburg dat vanaf de late Middeleeuwen 
aan de Moerenburgseweg stond, maar waarvan de 
laatste fysieke getuigenis omstreeks 1760 door sloop 
uitgewist werd. Over de exacte locatie bestond echter 
geen eenduidig standpunt. Door de vondst op de ter
reinen van de RWZI kan deze discussie echter alvast 
gesloten worden. 

Huize Moerenburg bestond op het eind van haar be
staan uit een fors omgracht landhuis met twee voor
uitstekende vleugels, gesitueerd bij de Korvelse 
Waterloop en de Moerenburgseweg. De enige af
beelding van het huis, een schilderij uit circa 1700, 
toont een landgoedachtige opzet met het huis op 
een omgracht eiland en daarachter een formele tuin 
in de geometrische Franse stijl. In Tilburg behoorde 
de Moerenburg vanaf de late Middeleeuwen met het 
kasteel bij de Hasselt, de beide omwaterde huizen 
op Broekhoven en de omgrachte Waterhoef nabij De 
Veldhoven tot de belangrijkste gebouwen. 

Door BAAC bv werd naar aanleiding van deze vondst 
in opdracht van het Waterschap de Dommel en in sa
menspraak met de gemeente besloten tot een waar
derend onderzoek van de reeds blootgelegde resten. 
Gedurende enkele weken werd onderzoek verricht 
naar de aangesneden grachthoek en funderingsres-
ten. De resultaten waren bemoedigend. Uit het onder
zoek bleek dat de noordwestelijke hoek van de om
grachting rond het eiland waarop het huis stond, was 
ontdekt. De funderingsresten op het centrale eiland 
dateerden in de vroegste fase vanaf de 14de eeuw en 
liepen door tot in de 18de eeuw. De oudste fundering 
uit de 14de-15de eeuw is met haar aanlegbreedte van 
1,3 meter, tevens de zwaarste, latere fasen blijken 
veel lichter. Het onderzoek leverde tevens vele hon
derden vondsten op, die een mooi beeld scheppen van 
het mater ië le leven van de voormalige bewoners van 
het huis. 

Als gevolg van de resultaten van het onderzoek zal in 
2006 de omgrenzing van de site worden vastgesteld: 
Tevens wordt in gezamenlijk overleg tussen de ge
meente en het Waterschap "gebrainstormd" over ma
nieren om de site van Huize Moerenburg inzichtelijk te 
maken voor het grotere publiek en te visualiseren in 
het landschap. In een speciaal nummer van Tilburg, 
tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur 
(april 2006), wordt uitgebreid aandacht besteed aan 
het gebied Moerenburg en de opgraving van het Huize 
Moerenburg in het bijzonder. 



Proefsleuvenonderzoek 
Quirijnboulevard. 18e-

eeuwse waterput uit 
IJsselsteentjes (Foto Bart 

Debunne). 

Quirijnstok, De Kuds 
Naar aanleiding van de herontwikkeling van de lo
catie Quirijnboulevard in Tilburg-Noord, die gepaard 
zou gaan met ingrijpende bodemverstoringen bij de 
herinrichting van het park en de bouw van nieuwe 
woningen, werd besloten een archeologisch en cul
tuurhistorisch bureauonderzoek te laten uitvoeren. Dit 
onderzoek werd gevoerd door BILAN en leidde tot een 
aantal interessante vaststellingen. 

In het gebied is nu bijna niets meer aanwezig dat 
nog herinnert aan een vroegere situatie. Er zijn al
leen nog wat restanten van oude beplanting langs 
de Van Anrooylaan en Van Ingenhovenlaan. Toch 
lag hier tot circa 1965 een kleine nederzetting met 
de naam De Kuds die hoogstwaarschijnlijk terug
gaat tot de Middeleeuwen. De Kuds maakte deel uit 
van een aantal nederzettingen in dit gebied die deels 
hun oorsprong vinden in vroegere ontginningshoeven 
(Einzelhöfe) . De opbouw van het gebied geeft ook 
aanwijzingen voor bewoning uit eerdere perioden, 
waaronder de ijzertijd en de steentijd. 

Het spreekt vanzelf dat een gebied in een dichtbevolk
te stad in archeologisch opzicht lokaal sterk verstoord 
kan zijn. Tot 1965 was het plangebied echter nauwe
lijks verstoord door grootschalige grondverzet en/of 
bebouwing. Dat veranderde radicaal met de aanleg 
van de wijken Heikant en Quirijnstok. Op basis van de 
beschikbare gegevens en het bureauonderzoek was 
het niet duidelijk of de bodem onder het (voormalig) 
esdek verstoord is door eventuele ophoging/egalisa
tie, óf dat er vooralsnog archeologische resten aan
wezig waren. Dit was reden genoeg om een inventa
riserend proefsleuvenonderzoek te laten verrichten, 
gericht op het aantreffen van resten van onder meer 
prehistorische bewoning, maar met name het laat
middeleeuwse gehucht De Kuds. 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden ten noor
den van het Andriessenpad uitgezonderd enkele per
ceelsgrachten geen noemenswaardige archeologische 
resten gevonden. Ten zuiden van het Andriessenpad 

werden wel summiere resten van het gehucht De 
Kuds aangetroffen, zij het geen resten ouder dan de 
18de eeuw. Naast een gebouw met or iëntat ie op de 
voormalige Heikantsebaan, waarvan de hoek van de 
plattegrond werd aangesneden, werd een intacte wa
terput, opgebouwd uit ijsselsteentjes, aangetroffen. 
Onder het vloeroppervlak van het gebouwtje werd een 
intacte roompot aangetroffen. Ook ten zuiden van de 
vroegere Heikantsebaan werd nog een deel van een 
fundering in opstand gevonden, dit gebouw wordt 
gedateerd in de eerste helft van de 19de eeuw. Ten 
westen hiervan werd bij de huidige basisschool een 
deel van een plattegrond aangetroffen,bestaande uit 
een aantal paalsporen met een centrale zware mid
denstaander. Volgens het minuutplan uit 1832 en de 
analyse van oude luchtfoto's zou hier een Vlaamse 
schuur hebben gestaan. 

De ligging van de voormalige Heikantsebaan kon 
duidelijk worden bepaald. Door het opgeven van de 
Heikanstebaan en de daarmee gepaard gaande sloop 
is van de vroegere bebouwing en infrastructuur bijna 
niks meer overgebleven. Hoewel de Kuds als baanne-
derzetting daadwerkelijk werd aangetroffen en over 
dit deel van Tiiburg weer een stukje informatie is in
gewonnen, scoorde de site uitzonderlijk laag inzake 
gaafheid. De sporen werden dan ook niet als behou-
denswaardig aangemerkt. 

Besluit 
Met de archeologische onderzoeken in 2005 is we
derom een tipje van de sluier met betrekking tot het 
Tilburgs archeologisch erfgoed gelicht. Door mid
del van inventarisaties en gericht onderzoek wordt 
het archeologische landschap steeds beter in beeld 
gebracht. Het uiteindelijke doel is hierbij in de grond 
niet redden wat er te redden valt, maar meer nog het 
archeologisch bodemarchief zo volledig mogelijk in 
kaart brengen. Op dat vlak was 2005 een uitermate 
geslaagd jaar. 

Noten 
1 Midden steentijd of Mesolithicum: ca. 8.800-4.900 v.Chr. 

2 Nieuwe steentijd of Neolittiicum: ca. 5.300-2.000 v.Chr. 

3 Bronstijd: 2.000-800 v.Chr 

4 Ijzertijd: 800-12 vChr 

5 Vroege Middeleeuwen: 450-1.050 n.Chr Late Middeleeuwen: 1.050-

1.500 n.Chr 

6 Romeinse gouden munt met een gewicht van 1/72 deel van een 

Romeins pond. De solidus werd voor het eerst geslagen rond 310 tij

dens de regering van Constantijn de Grote. Deze muntsoort werd snel 

de belangrijkste gouden munt van het Romeinse Rijk. 

7 La Tène: De La Tène-periode is een periode in de ijzertijd genoemd 

naar de archeologische vindplaats (1857) van La Tène aan de noord

kant van het meer Neuchatel in Zwitserland. De La Tène-periode liep 

tijdens de late ijzertijd (vanaf 450 v Chr tot de Romeinse periode in 

de Ie eeuw v Chr). Deze periode vloeit voort uit de Hallstatt-periode 

(vroege ijzertijd) en wordt traditioneel onderverdeeld in de "La Tène I-" 

(6de eeuw vChr), "La Tène II-" (ca, 450-100 vChr) en "La Tène III-

periode" (Ie eeuw v.Chr). 

8 Nieuwe Tijd: 1.500 n.Chr-nu, onderverdeeld In NTA (1.500-1.650 

n.Chr), NTB (1,650-1.850 n.Chr) en NTC (1.850 n.Chr tot heden). 
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