
TILBURG 

laat 't zien! 

Tijdschrift voor 
geschiedenis, 
monumenten 
en cultuur 

De Comediekwestie 1809 

Over de belangrijkheid 
van de Tilburgse textiel 
omstreeks 1809 

J A S . van Spaendonck in 
het licht van zijn tijd 

1. 

Jaargang 27 
april 2009 
nummer _ 

200 vrouwen - een ontmoeting in textiel €4,95 



Tilburg, 
tijdschrift voor geschiedenis, 

monumenten en cultuur 
Verschijnt driemaal per jaar 

Jaargang 27, nr. 1 
april 2009 

Uitgave 
Stichting tot Behoud van 

Tilburgs Cultuurgoed 
K.V.K.: S 41096029 • ISSN: 0168-8936 

www.historietilburg.nl 

Redactie 
Ronald Peeters (eindredactie) 

Jeroen Ketelaars, Rob van Putten 

Redactiesecretariaat 
Ronald Peeters 

Montfortanenlaan 96 
5042 CX Tilburg 

rpeet8rs@historietilburg.nl 

Abonnement 
€14,50 

Losse nummers 
verkrijgbaar in de 

boekhandel (€ 4,95) 
Abonneren door 

overmaking op de 
rekening van de Stichting 
tot Behoud van Tilburgs 
Cultuurgoed te Tilburg 

Gironummer 5625554 
AMRO-bankrek.nr. 

42.81.63.343 
onder vermelding van 
'abonnement 2009' 

Omslagfoto: 
Tentoonstelling 1909 (RAT) 

Vormgeving 
Ronald Peeters 

Opmaak en druk 
Drukkerij Gianotten B.V., Tilburg 

Ten geleide 
Het kan eigenlijk geen enkele Tilburger ontgaan zijn: in 2009 viert Tilburg feest. De af
trap van het feestjaar vond op 1 januari op grootse wijze plaats op het Willemsplein. 
Nog tal van andere activiteiten staan de komende maanden op de planning. Een van 
de redenen van al die feestelijkheden die nog staan te gebeuren, is de verheffing in 
1809 van het toenmalige dorp Tilburg tot stad. 
Ook tijdschrift Tilburg s\aa\d stil bij die historische gebeurtenis. De bijdragen 
in dit nummer hebben dan ook alle betrekking op dat belangrijke jaar 1809. Zo be
schrijft Ton Wagemakers de rol die de textiel twee eeuwen geleden in Tilburg innam 
en neemt Henk van Doremalen de nijverheidstentoonstelling onder de loep die in 
1909 werd georganiseerd ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de stad 
Tilburg. De gedegen bijdrage van wijlen C.J. Weijters, waarin de toekenning van de 
stadsrechten nauwkeurig wordt besproken, verscheen weliswaar al eerder in Rooms 
Leven/Kerknieuws, maar heeft aan houdbaarheid niet ingeboet. Reden voor de redac
tie om Weijters' oorspronkelijke artikelenreeks nu integraal in dit tijdschriftnummer op 
te nemen. Martin de Bruijn wijdde een bijdrage aan de in de textiel en politiek actieve 
Jan Anthonie Sebastiaan van Spaendonck (1755-1831), Ed Schilders beschrijft hoe 
een theaterstuk in 1809 voor behoorlijk wat opschudding zorgde, en Astrid de Beer en 
Petra Robben laten zien hoe tweehonderd Tilburgse vrouwen met totaal verschillende 
achtergronden ieder op hun eigen manier de stad Tilburg en de textiel beleven. 
Al met al een overval nummer, passend bij een stad die zijn tweehonderdste verjaar
dag viert. 
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Tilburg tot stad verheven 
18 april 1809 

C . J . Weijters 

' Met dank aan de 
tieerA.PM. Weijters te 

Valkenswaard, zoon van C.J. 
Weijters, voor het verlenen 
van toestemming om deze 

artikelenserie opnieuw te 
publiceren. 

H 
^ k C.J Weijters O894-1988) 

in 1981. (RAT) 

In 1968 publ iceerde C.J. Wei j ters (Ti lburg 

1894 - Va lkenswaard 1988) een v ier ta l ar

t i ke len in Rooms Leven/Kerkn ieuws, n u m 

mers 21 (17 mei ) , 22 (24 mei ) , 24 (7 jun i ) 

en 26 (21 jun i ) over de s tadsrechtver len ing 

van Ti lburg in 1809 door kon ing Lodewi j k 

Napoleon en de pol i t ieke gevolgen daarvan. 

Hieronder vo lg t een integrale herd ruk van 

deze al meer dan veer t ig jaar oude a r t i ke len 

ser ie. 

1 Hoog bezoek op komst 
In het voorjaar van 1809, gedurende de maanden april 
en mei, bezocht koning Lodewijk Napoleon het depar
tement Brabant. De voorbereiding op deze lange reis 
was een grote zorg van de landdrost van Brabant, mr. 
P. de la Court, die al weken van tevoren aan de bestu
ren van de steden en dorpen, die de koning zou aan
doen, de nodige instructies had doen toekomen om de 
ontvangst van Z.M. op waardige wijze te doen verlo
pen. De 25e maart gaf hij reeds een algemene aan
wijzing om zo spoedig mogelijk de voorjaarsschouwe 
te houden over wegen en bruggen, opdat alles tijdig 
gereed zou zijn voor het bezoek van de koning. Precies 
een week later, de 30e maart, verscheen een nieuwe 
mededeling van de landdrost, waarin hij ter ken
nis bracht de zo blijde als belangrijke tijding te heb
ben ontvangen, dat Z.M. de Koning na de 4e april het 
departement Brabant zou bezoeken. Vanaf deze dag 
moesten de vlaggen van de torens wapperen, zolang 
de koning binnen de grenzen van het departement zou 
verblijven. Verder gelastte, inviteerde of adhorteerde 
[adhortatie\s 'aansporing', red.] de landdorst, al naar
gelang de verhouding, waarin hij tot de betreffende 
personen stond, om maatregelen te nemen en voorbe
reidingen te treffen op het hoge en vererende bezoek. 

Tilburg in rep en roer 
Na dit schrijven kwam men ook in Tilburg volop in ac
tie. Het gemeentebestuur besprak in zijn vergadering 
van zaterdag 1 april de missive en kwam tot de vol

gende besluiten. Alle personen met eigendom gelegen 
aan de publieke Straaten, Wegen en Baanen werden 
aangezegd te zorgen, dat die wegen, vooral de toe
gangswegen tot het dorp Donderdagavond a.s. in de 
beste ordre moesten zijn, want vrijdag daaraanvol
gend zou daarover de schouw worden gevoerd. 
Het gemeentebestuur besloot verder de volgende dag 
opnieuw te vergaderen om met de burger-kapiteinen 
in de verschillende wijken, enkele notabelen en de 
hoofdlieden van de drie gilden enige noodzakelijke re
gelingen te treffen. 

Versieren van het dorp 
Met de eersten werd de versiering van het dorp be
sproken. Het bestuur kwam met een uitgewerkt plan 
voor de dag. Er zouden vijf erebogen worden opge
richt, een op het Marktplein, op de Heuvel, aan het 
uiteinde van de Nieuwe Dijk, op de Veldhoven en op 
Korvel. De onkosten aan materiaal en arbeidsloon 
zouden voor rekening van de gemeente komen, de 
versiering zou ten laste komen van de burgerij, die 
haar bijdrage kon geven in de collecte, die de burger-
kapiteinen verzocht werden te houden. Deze moesten 
ook de meisjes uit de verschillende wijken namens het 
gemeentebestuur uitnodigen de passende versierse
len te vervaardigen en ten slotte werd hun gevraagd 
zich met de leiding hiervan te belasten. De kapiteins 
namen het gevraagde gaarne op zich of zoals de notu
len het meer feestelijk uitdrukken "alles 't welk bij hun 
gratieuselijk is aangenomen". 

De erewacht 
Hierna volgde een bespreking met de heren P Vreede, 
J. de La Geneste. D. Gijben en B. Mutsaers. Hun 
werd gevraagd of zij eenige uit het fabriekweezen en 
Notabelen dezer gemeente wMm verzoeken eene cal-
vacade of erewagt [wellicht is 'cavalcade' (= optocht 
te paard) bedoeld, red.] te vormen om de koning aan 
de grens van de gemeente te ontvangen en gedurende 
deszelfs verblijf alhier onder Hoogstdeszelfs bevelen te 
staan. 
Ook deze heren hebben hun taak gratieuselijk geac
cepteerd en reeds de volgende dag boden zij het 
bestuur een lijst van veertien personen aan om als 
erewacht te fungeren, waarbij Paulus Vreede als com-



"Het kasteeltje' van Martinus 
van Dooren aan de Nieuwe 

Dijk (latere Bisschop 
Zwijsenstraat) waar koning 

Lodewijk Napoleon in 

Foto eind 19e eeuw. (RAT) 

mandant en Arnoldus Diepen als adjudant bovenaan 
stonden. Vervolgens werd aan de hoofdlieden van de 
drie gilden gevraagd of deze ook mee wilden optrek
ken in de koninklijke stoet, waarin natuurlijk werd toe
gestemd. 
Maar een feest is geen feest zonder muziek. Daarom 
zouden de lieftiebbers van 't Musiek worden uitgeno
digd om door het maken van muziek aan 's konings 
verblijf nog meer luister bij te zetten. 

De koninklijke stoet 
In grote trekken waren hiermede de voorbereidin
gen getroffen voor 't bezoek van koning Lodewijk 
Napoleon. De 4e april gingen de vlaggen omhoog aan 
de torenkerk en de Hasseltse kapel en nu was het ver
der wachten op nadere mededelingen en instructies. 
Op donderdag 13 april vertrok de koning met een tal
rijk gevolg van het Loo om zijn Brabantse reis te be
ginnen. Niet minder dan achttien hofdignitarissen of 
andere voorname personen, waaronder de Minister 
van Binnenlandse Zaken, vergezelden hem op zijn 
tocht, waarbij nog kwam een commando van zestig 
cavaleristen en een vrij groot aantal bedienden. 
Diezelfde dag nog ontvingen de betrokken gemeente
besturen in Brabant van de landdrost bericht, dat de 
koning zijn reis had aangevangen. Zij kregen tevens 
opdracht voor de nodige logementen te zorgen en 
maatregelen te treffen voor de stalling van de paar
den. Het moest zo geregeld worden, dat in het huis, 
waar Z.M. zou logeren, daartoe ook gelegenheid was 
voor drie of vier personen uit 's konings gevolg. Voor 
tafelzilver behoefde men niet te zorgen; dat bracht de 
koning zelf mee evenals zijne eigen fijne wijnen. 

Logies bij fabrikant van Dooren 
Er werd verondersteld, zo luidde het verder in het be
richt aan het gemeentebestuur van Tilburg, dat de ko
ning in deze plaats zou logeren bij de heer Martinus 
van Dooren. Waarschijnlijk zijn hierover wel vooraf
gaande besprekingen gehouden of vertrouwelijke 
mededelingen gedaan. De bijzondere zorg van het ge
meentebestuur voor het in orde maken en houden van 

de Nieuwe Dijk, de straat waar Van Dooren woonde, 
doet wel vermoeden, dat het plaatselijk bestuur ten
minste officieus op de hoogte was. 
De keuze van Martinus van Dooren als gastheer van 
de koning bij zijn bezoek; aan Tilburg, kan enige ver
wondering wekken. Immers alle of f ic ië le personen, de 
leden van het gemeentebestuur en de schepenbank 
waren hierbij gepasseerd. Van Mosselveld tekent op 
dit punt aan, dat de maatschappelijke positie van de 
fabrikanten door hun rijkdom zeer gestegen was en 
hun een plaats had gegeven boven de regenten en 
ambtenaren. De ligging en de geschiktheid van de 
woning van Van Dooren - in de volksmond het kasteel
tje genoemd - om enkele dagen als koninklijk verblijf 
te dienen, kan ook een factor van betekenis zijn ge
weest. 

Zakelijk gastheer 
Vanuit de vergadering van het gemeentebestuur ont
ving Martinus van Dooren ambtelijk mededeling, dat 
de koning te zijnen huize zou verblijven. Terstond na 
het ontvangen van deze kennisgeving verscheen de 
uitverkorene in de vergadering van het dorpsbestuur 
met een dubbel verzoek. Op de eerste plaats vroeg 
hij de heren zijn woning te willen komen bezichtigen. 
Vervolgens, hoe vererend de uitverkiezing voor Van 
Dooren voor hem moge zijn geweest, de fabrikant
gastheer bleef toch ook zakenman. Dit blijkt uit zijn 
tweede verzoek dat hem van wege deze gemeente 
mogt worden goedgesproken voor de extra-ordinaire 
te rijzen kosten. 

Het gemeentebestuur willigde beide verzoeken in, 
hield zich verder bezig met de regeling van logies, 
inkwartiering van manschappen en stalling van paar
den, alles bijeen een werk, dat ongetwijfeld niet zo 
eenvoudig Is geweest en besloot nu ook over te gaan 
tot het planten van mastboompjes op de Heuvel, langs 
de Steenweg, de Nieuwe Dijk en de Zomerstraat. 
Hiermede waren de voorbereidende werkzaamheden 
voltooid en Tilburg was gereed zijn vorst op waardige 
wijze te ontvangen. Dit geschiedde op maandag 17 
april 1809. 

2 Omstreeks drie uren in de namiddag arriveerde de 
koning, komende van Moergestel, aan de grens van 
de gemeente Tilburg, waar hij even voorbij de Baars 
werd ontvangen door schoutciviel W. A. Dams en de 
14 leden van de Garde d'Honneur onder commando 
van Paulus Vreede. Op de Heuvel stonden de leden 
opgesteld van de drie gilden St. Joris, St. Dionysius 
en St. Sebastiaan, die zich, toen de Koninklijke stoet 
daar was aangekomen, hierbij aansloten. Terwijl de 
klokken luidden en de muziek speelde, trok de koning 
onder het gejuich van de menigte langs de Nieuwe 
Steenweg en de Markt naar de Nieuwe Dijk, waar Z.M. 
ten huize van Martinus van Dooren zijn intrek nam. 
Hier vond de begroeting plaats door het gemeente
bestuur, namens hetwelk de schoutciviel in een korte 
Franse toespraak de koning welkom heette. Hij bracht 
echter niet alleen de genegenheid en de vreugde van 
de Tilburgers tot uiting, maar ook hun moeilijkheden 



en zorgen om de achteruitgang van handel en indu
strie door de oorlogsomstandigheden. 

Belangstelling voor economische zorgen 
De koning dankte welwillend voor de ontvangst en in
formeerde vervolgens naar de toestand der gemeente, 
waarop de schoutciviel in het kort antwoordde. Meer 
in het bijzonder liet hij uitkomen, dat het voor Tilburg 
van het grootste belang was, zowel voor de landbouw 
als voor de handel en de industrie, indien voor deze 
plaats een kanaal kon worden gegraven. De koning 
zegde toe deze kwestie te zullen laten onderzoeken en 
indien het mogelijk zou zijn aan het verlangen van de 
ingezetenen te voldoen. 
Hierna werden de leden van het gemeentebestuur 
uitgenodigd de volgende morgen om acht uur weer 
aanwezig te zijn, ten einde de koning te vergezellen bij 
zijn voorgenomen bezoek aan enkele fabrieken en de 
kerken. De plechtige ontvangst was hiermede beë in
digd. Daarna verleende de koning audiënt ie aan ker
kelijke personen, de garde d'Honneur van Tilburg en 

Eindhoven, alsmede aan afgevaardigden uit de omlig
gende plaatsen. 

Toneelvoorstelling in de Comedie 
Om zeven uur 's avonds begaf de koning zich met zijn 
gevolg naar de Comedie om er een voorstelling bij te 
wonen. Deze Nieuwe Comedie lag nabij de oostelijke 
hoek van de tegenwoordige Heuvelstraat en Willem II 
straat. Het jaar te voren, in 1808 had de toneelvereni
ging, die sinds 1778 bestond onder de zinspreuk: 
De zugt om hulp te blén aan schamele deugd en vlijt 
Kweekt hier de kunstmin aan, spoort onze nijverheid 
zich hier gevestigd. Geheel in de geest van de toneel
vereniging, die haar uitvoeringen gaf ten bate van het 
armbestuur, schonk de koning een gift van f500 aan 
de Grote of Heilige Geestarme van Tilburg. Met het bij
wonen van deze voorstelling was het programma van 
de eerste dag van 's konings bezoek afgewerkt. 
Aan de schrijver van het Tilburgse kroniekje danken 
we nog de bijzonderheid, dat in de stoet, die de koning 
begeleidde, een troep voerlieden te paard meetrok 
met blauwkielen aan. 

Wachten van acht tot elf, maar... 
Op de tweede dag van het bezoek, dinsdag 18 april, 
was het gemeentebestuur om acht uur aanwezig aan 
de woning van Martinus van Dooren, 't Palijs, zoals het 
verslag zegt, om de koning op zijn tocht door Tilburg te 
vergezellen. De heren hebben lang moeten wachten, 
want pas om elf uur is de koning vertrokken. Zoals 
later bleek had hij die morgen een belangrijk besluit 
getekend. 
De fabriek van zijn gastheer en die van Paulus Vreede, 
beide aan de Nieuwe Dijk gelegen, werden bezocht, 
alsook de torenkerk en de beide schuurkerken. Nadat 
Lodewijk van deze lange tocht was teruggekeerd, 
ontving hij het gemeentebestuur In afscheidsaudi-
entie. De koning betuigde zijn grote voldoening over 
het bezoek aan Tilburg en deed mededeling, dat hij 
die morgen het besluit had ondertekend, waarbij deze 
plaats tot stad verheven werd. Het lag verder In zijn 
voornemen van deze plaats een groote stad te maken, 
de fabrieken te favoriseeren door de buitenlandsche 
laakenen te bezwaaren en zoo mogelijk in het bezwaar 
van de binneniandsche paspoorten te voorzien. Ook 
maakte de koning zijn verlangen kenbaar, dat Tilburg 
een mooi stadhuis zou krijgen, dat op de Heuvel ge
bouwd zou moeten worden. Er dienden ook een hospi
taal en een nieuwe gereformeerde kerk te komen. 
Toen was het ogenblik van vertrek aangebroken. Het 
was ongeveer drie uur in de namiddag. Wederom luid
den de klokken, de muziek speelde en dezelfde stoet, 
die de koning bij zijn intrede had begeleid, deed hem 
nu ook uitgeleide bij zijn vertrek naar 's-Hertogen-
bosch. De Garde d'Honneur genoot de hoge eer Z.M. 
op diens verzoek tot in de hoofdstad van Brabant te 
escorteren. 

Weinig geloofwaardige voorstelling 
Tot zover het verhaal van de gebeurtenissen tijdens 
het bezoek van koning Lodewijk aan Tilburg, hoofdza
kelijk naar de gegevens van het ambtelijk opgemaakte 



verbaal. Dit verhaal kan ons echter maar matig vol
doen met betrekking tot het feit, waar het hier eigen
lijk om gaat, de verheffing van Tilburg tot stad! De se
cretaris van het gemeentebestuur vermeldt alleen, dat 
de koning aan het bestuur de mededeling deed, dat hij 
op de morgen van dinsdag 18 april 1809 bij Koninklijk 
Besluit Tilburg tot stad verheven had. Het is dus blijk
baar niet geschied na een bespreking met of ten over
staan van het gemeentebestuur, dat pas naderhand 
door de koning hiervan in kennis werd gesteld. 
Het wordt vaak zo voorgesteld, dat koning Lodewijk bij 
zijn bezoek aan Tilburg zo zeer onder de indruk raakte 
van de omvang en de betekenis der industrie in deze 
plaats, dat hij haar nog tijdens zijn verblijf in Tilburg 
bij Koninklijk Besluit tot stad verhief. Naar de opvat
ting van deze schrijvers zou het een spontane reactie 
geweest zijn op nieuw verworven kennis en inzicht, 
vooral ook als verband gelegd wordt met het bezoek 
aan de twee genoemde fabrieken. Dit moet onjuist 
geacht worden, omdat het Koninklijk Besluit reeds 
getekend was voor het bezoek plaatsvond. Het mag 
echter betwijfeld worden of des konings kennis van de 
Tilburgse industrie wel zo geheel nieuw was, hetgeen 
dan de spontaniteit, waarmede hij het betreffende be
sluit zou genomen hebben, min of meer betrekkelijk 
maakt. 

Reeds veel eerder op de hoogte 
Reeds voor zijn komst naar Tilburg moet de koning 
behoorlijk op de hoogte geweest zijn van de betekenis 
der Tilburgse wolindustrie. Zijn belangstelling en zorg 
voor de welvaart van zijn onderdanen zijn bekend. In 
april 1808, juist een jaar voor zijn bezoek aan Tilburg, 
was op zijn initiatief te Utrecht een tentoonstelling 
gehouden met het doel aan de Nederlandse industrie 

In de stoet die de koning 
begeleidde trok een troep 

voerlieden te paard mee met 
blauwkielen aan. Prent van 

Maaskant omstreeks 1810. 
(Pan. coil.) 

meer bekendheid te geven. Op deze tentoonstelling 
was Tilburg met elf inzendingen vertegenwoordigd, 
die elk in haar verscheidenheid en samenstelling 
de gehele productie van het bedrijf te zien gaven, 
Daarmee stond het op de eerste plaats wat het depar
tement Brabant betrof en landelijk nam het de tweede 
plaats in. Het werd alleen door Amsterdam, dat twaalf 
inzendingen had, overtroffen. Dit feit kan toch niet aan 
de belangstellende aandacht van de koning zijn ont
gaan. 

Maar er Is meer 
Toen het in 1809 vaststond, dat koning Lodewijk het 
departement Brabant zou bezoeken, had hij aan de 
landdrost de wens te kennen gegeven door een al-
dernauwkeurlgste statistiek op de hoogte te worden 
gesteld van de toestanden in dit departement. De 19e 
juni 1808 bracht de landdrost dit verlangen van de ko
ning ter kennis van de plaatselijke besturen. Het ge
meentebestuur van Tilburg haastte zich aan de wens 
van de vorst te voldoen en zond reeds de 2e juli 1808 
een rapport aan de kwartierdrost van Oisterwijk. Deze 
Staat der Fabrijken en Trafijken binnen de gemeente 
Tilburg van 2 july 1808 was met zorg samengesteld, 
liet duidelijk de belangrijkheid van de industrie zien en 
bracht tevens moeilijkheden en bezwaren met midde
len tot verbetering naar voren. 

De kwartierdrost van Oisterwijk moest de binnenge
komen rapporten van de gemeentebesturen verwer
ken in een algemeen overzicht van de toestand in 
zijn district en dit aan de landdrost opzenden met de 
opgaven van de gemeentebesturen. Uit de rapporten 
van de kwartierdrosten werd door de landdrost een 
algemene statistiek van het departement samenge
steld, die als Précis Statistique du Département de 
Brabant üe 12e september 1808 naar de koning werd 
gezonden. Bij deze statistiek was een Tableau géné-
ral des Manufactures gevoegd, waarin de gegevens 
over de industrie afzonderlijk waren verwerkt. Bij ge
legenheid van het bezoek heeft het gemeentebestuur 
van Tilburg nog een memorie van Tilburgs Finantien, 
Armfonds, Fabrieken, Trafieken, Molens, Bevolking, 
Parochiale Kerk, Landerijen etc. samengesteld. Uit het 
opgemaakte verbaal van het bezoek blijkt echter niet 
of deze al of niet aan de koning is aangeboden of met 
hem besproken. 

Industrie speelde geen beslissende rol 
Het lijdt evenwel geen twijfel of koning Lodewijk heeft 
al vóór zijn bezoek aan Tilburg kennis genomen van de 
toestand in deze plaats. Al zal de deskundige toelich
ting op de rapporten, die hij misschien van zijn gast
heer, de alleszins bekwame fabrikant M. van Dooren, 
heeft ontvangen, een en ander verduidelijkt hebben, 
het staat toch wel vast, dat de koning volstrekt niet 
als een vreemdeling In Jeruzalem is gearriveerd en 
dat de mogelijkheid, dat reeds van te voren het besluit 
werd vastgesteld om Tilburg tot stad te verheffen, 
niet zo onwaarschijnlijk is. Het lijkt zelfs niet verme
tel te veronderstellen, dat in laatste instantie de be
tekenis van de industrie niet het beslissende motief is 



L O D E W I J K N A P O L E O N , door de 

Gratie Gods en de Conftitutie des Koningrijks, 
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geweest bij deze verheffing. De tekst van het betref
fende Koninklijk Besluit noemt de industrie niet, maar 
spreekt alleen van de belangrijkheid van het dorp 
Tilburg en de grootte van het aantal inwoners. 

3 Tijdens de Brabantse reis van de koning werden 
op 3 mei 1809 ook Roosendaal en Oosterhout tot stad 
verheven, een feit, dat de mening versterkt, dat de 
drie besluiten tot verheffing als stad, reeds voor de 
reis waren gepland. In het Koninklijk Besluit betref
fende deze laatste twee plaatsen werden alleen de 
uitgestrektheid en volkrijkheid als motief voor de ver
heffing aangegeven. Verder stond in dat besluit, dat 
deze steden in rang zouden volgen na Tilburg, waarbij 
Oosterhout voor Roosendaal kwam. Beslissend is hier 
de oppervlakte en het aantal inwoners. Tilburg, 7.946 
bunder, ruim 9.000 inwoners. Oosterhout, 7.297 bun
der, ruim 6.000 inwoners. Roosendaal, 5.715 bunder, 
ongeveer 5.000 inwoners. De veronderstelling lijkt wel 
gewettigd, dat naar dit schema de beslissingen geno
men werden. 

Het grootste en formidabelste dorp 
Het Koninklijk Besluit van 18 april 1809^aarb i j 

Tilburg, door de landdrost genoemd het grootste en 
formidabelste dorp in 't geheele Departement M stad 
werd verheven, luidt aldus. 

Lodewijk Napoleon, door de gratie Gods en de consti
tutie des koningrijks Koning van Holland, Connetable 
van Frankrijk. In acht genomen hebbende de belang
rijkheid van het dorp Tilburg; In acht nemende, dat 
deszelfs bevolking meer dan 9000 zielen bedraagt en 
aan de gemelde gemeente een bewijs onzer tevreden
heid willende geven; 
Hebben wij besloten en besluiten: 
art. 1 Het dorp Tilburg wordt tot eene stad verheven 
en zal dientengevolge onder de steden van het rijk ge
rangschikt worden. 
art. 2 De landdrost van het departement Brabant zal 
ten spoedigste aan den minister van Binneniandsche 
Zaken een voorstel doen, behelzende eene nominatie 
ter vervulling der plaatsen van Burgemeester, Wet
houders en Vroedschappen der stad Tilburg, ten einde 
door ons benoemd te worden. 
art.3 Onzen minister van Binneniandsche Zaken is be
last met de uitvoering van het tegenwoordige besluit 
Gegeven te Tilburg, den 18 van Grasmaand van het 
jaar 1809 en van onze Regeering het vierde. 

Lodewijk. 

Wat had dat te betekenen? 
In principe had de verheffing van Tilburg tot stad 
staatsrechtelijk geen betekenis, In het verleden was 
dat wel het geval geweest, maar twee dagen nadat 
Tilburg onder de steden was opgenomen, verscheen 
een nieuwe wet op het bestuur der gemeenten, die 
principieel geen onderscheid maakte tussen steden 
en dorpen, zodat de verheffing tot stad alleen een 
kwestie van eer en aanzien was. Men zou alleen kun
nen zeggen, dat het Koninklijk Besluit van 18 april 
1809 de toepassing van de Wet van 20 april 1809 voor 
Tilburg eerder haar beslag gekregen heeft. 

Wat de veranderingen van 1809 inhielden zal ons 
duidelijker worden, als wij eerst de oude geldende 
regeling nog eens bezien. Deze dateerde van 1803, 
met wijziging vooral door de gemeentewet van 15 
april 1807 Het gemeentebestuur van Tilburg werd 
gevormd door zeven personen, aangesteld door het 
Departementaal Bestuur, later door de landdrost van 
Brabant. De leden kozen zelf hun president. Er waren 
tevens zes gecommitteerden, wier vergadering onder 
de leiding stond van de president van het gemeente
bestuur en die onder andere bevoegdheid hadden in
zake belastingen, salarissen en het afsluiten van de 
dorpsrekening. Van de zeven leden van het gemeente
bestuur waren er vijf aangewezen om tevens schepen 
te zijn. Met twee schepenen uit Goirie vormden zij de 
rechtbank voor Tilburg en Goirie samen, wederom on
der een zelf gekozen president. Het was in hoofdzaak 
een civiele rechtbank, die in criminele zaken alleen 
bevoegdheid bezat in overtredingen, waarop slechts 
een geldboete was vastgesteld en in fraudes en over
tredingen betreffende de landsmiddelen. 
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Koninklijk Besluit van 
18 april (RAT) 

De schoutciviel 
Aparte vermelding, meer bepaald sinds de gemeen
tewet van 1807, verdient het ambt van schout-civiel. 
Men zou hem een hulpofficier van justitie kunnen 
noemen, die onder de bevelen stond van-de officier 
bij een van de zes criminele rechtbanken in Brabant. 
Geheel zelfstandig trad hij op in civiele zaken en in de 
twee reeds genoemde gevallen van criminele justitie, 
die onder de bevoegdheid van de plaatselijke recht
bank vielen. In deze gevallen spande [spannen = een 
rechtszitting houden] hij de bank en maande schepe
nen tot recht. De schout-civiel was echter ook betrok
ken bij het bestuur van de gemeente. Zonder lid te zijn 
van het gemeentebestuur had hij het recht de verga
deringen ervan bij te wonen, zat dan aan de rechter
zijde van de president en kon in alle zaken preadvies 
uitbrengen. Hij was een soort dwarskijker namens de 
landdrost, aan wie hij kennis moest geven van de ge
nomen besluiten, eventueel met zijn gevoelen, indien 
hij het besluit in strijd achtte met de wet. In buiten
gewone gevallen kon hij zelfs het gemeentebestuur 
bijeenroepen en voorstellen doen omtrent maatrege
len en reglementen van politie. Bleef het gemeente
bestuur nalatig in het nemen van politiemaatregelen, 
dan moest hij hiervan aan de landdrost kennis geven. 
De schoutciviel ontving exemplaren der besluiten van 
het lands- of departementsbestuur en rekwireerde bij 
het plaatselijk bestuur de afkondiging ervan. Tevens 
was hij belast met de brandschouw en de schouw over 
wegen en rivieren ten overstaan van een plaatselijke 
commissie. Eigenlijk was hij de hoogste functionaris in 
de gemeente. In de notulen van de vergaderingen van 
het gemeentebestuur wordt zijn naam altijd het eerst 
genoemd en we zagen reeds, dat bij het bezoek van 
de koning de schout-civiel het meest op de voorgrond 
trad en de off ic iële woordvoerder was. 

Nieuwe gemeentewet 
De Wet van 20 april 1809 bracht het bestuur van de 
gemeente op een geheel ander plan. Volgens artikel 8 
van deze wet moest iedere gemeente bestuurd wor

den door een burgemeester, wethouders en vroed
schappen. Al deze functionarissen werden benoemd 
door de koning, die tevens bepaalde hoeveel wethou
ders en leden van de vroedschap er zouden zijn. 
Het volgend artikel bepaalde, dat de koning moest 
beslissen in welke gemeenten burgemeester en wet
houders een bezoldiging zouden ontvangen en hoe 
groot die zou zijn. De vroedschappen waren daarvan 
uitgesloten. 
Artikel 11 stelde vast, dat in gemeenten boven de 
8.000 zielen, burgemeester en wethouders geen 
rechterlijke functies konden uitoefenen. Dit bleef voor
behouden aan de schoutciviel met de schepenen, die 
echter geheel buiten het bestuur van de stad stonden. 
De regeling van de plaatselijke belangen was geheel 
toevertrouwd aan burgemeester en wethouders, ter
wijl met de uitvoering van wetten en besluiten van ho
gerhand alleen de burgemeester belast was en daar
voor de verantwoordelijkheid droeg. De vroedschap 
trad in de plaats van de vroegere commissarissen en 
had medezeggenschap in f inancië le zaken. 

Tilburgers weinig enthousiast 
Uit de of f ic ië le bescheiden van de ontvangst des ko
nings spreekt geen enthousiasme, noch zelfs blijd
schap om de verheffing van Tilburg tot stad. Evenmin 
is dit het geval met de notulen van de vergadering van 
het gemeentebestuur op 5 mei 1809, waarin medede
ling werd gedaan, dat de landdrost van Brabant amb
telijk kennisgeving deed van die verheffing. Tevens 
werd het gemeentebestuur aangeschreven, om zo 
spoedig mogelijk de nodige drietallen van geschikte 
personen aan de landdrost voor te dragen ten einde 
daaruit de nominatie van Burgemeester, Wethouders 
en Vroedschappen te formeren, zoals artikel 2 van het 
Koninklijk Besluit van 18 april 1809 voorschreef. 

Voorgestelde namen 
In een buitengewone vergadering van 12 mei 1809 
heeft het gemeentebestuur aan deze opdracht vol
daan. Van het onderling overleg is niets vermeld, 
Alleen het resultaat hiervan, een lijst met 25 namen 
van personen, die naar het oordeel van het gemeente
bestuur voor de verschillende ambten in aanmerking 
kwamen, wordt meegedeeld. De opdracht om voor de 
te vervullen functies drietallen van geschikte perso
nen aan te wijzen, is eigenlijk toch maar slordig uitge
voerd. Misschien kon men het daarover niet eens wor
den, maar er worden geen drietallen genoemd voor 
bepaalde ambten. Het is een algemene lijst zonder 
nauwkeurige opgave voor welk ambt. De lijst, zoals 
hij was opgemaakt, gaf alleen aan, gezien de volgorde 
van de namen, dat de voorkeur van het gemeentebe
stuur uitging naar de zittende leden: 
Petrus Josephus Mathijs, actueel President. Leden 
van het Gemeentebestuur: Arnoldus van Meurs; 
Anthony Govert Pessers; Dionysius Verbunt; Ad. van 
Gils; Dionysius Botermans. 
Niet leden van 't Gemeentebestuur. Mr. J.F.J. Baesten; 
Johan Adriaan van Meurs, senior; Paulus Vreede; 
Gerardus Gommarus Dams; Mart. Corn. van Dooren; 
Nicolaas Roelandse; Peter Cornelis Brouwers; Peter 



van Liemd; Jan Arnoldus van Meurs, Arn. zn.; Jan 
Frans Suys; Gerardus Bogaers; Corn. Woestenberg; 
Arnoldus Witlox; Wouter Panis; Joii. Sw/agemakers; 
Jan Anthony van Spaendonck. 

Bij de neus genomen 
Intussen was al dat werk vergeefs geweest en waren 

de leden van het gemeentebestuur niet weinig voor 
de mal gehouden. Immers de 4e mei 1809 was reeds 
het Koninklijk Besluit getekend, waarbij aan de steden 
Grave, Geertruidenberg, Willemstad, Steenbergen, 
Tilburg, Oosterhout en Roosendaal, in afwachting van 
nadere organisatie, een gemeentebestuur werd ge
geven, bestaande uit een burgemeester en twee wet
houders, ter zijde gestaan door een secretaris. Voor 
Tilburg werd benoemd tot burgemeester Martinus 
van Dooren en tot wethouders A. van Gils en mr. J.F.J. 
Baesten. Bij een beschikking van de Minister van 
Binnenlandse Zaken van 9 mei 1809 werd de land
drost van Brabant belast met de uitvoering van dat 
Koninklijk Besluit. 

Groot onbeliagen 
De 12e mei, precies de dag, dat het gemeentebestuur 
de voordracht opmaakte voor het toekomstig stads
bestuur, ondertekende mr. P de la Court de kennisge
ving aan het gemeentebestuur van de gedane benoe
ming en wees hij de schepen Arnoldus van Meurs aan 
om deze besluiten uit te voeren en het stadsbestuur 
te installeren. Eigenlijk was W. A. Dams als schout
civiel de man geweest, aan wie deze taak zou moe
ten zijn opgedragen, zoals ook met de schoutenciviel 
van Oosterhout en Roosendaal was geschied. Maar 
Dams was juist in deze dagen in de uitoefening van 
zijn functie geschorst, omdat hij verantwoordelijk 
werd gesteld, dat Tilburg geen medewerking had ge
toond om het besluit van de koning uit te voeren, de 
zaterdagse markt naar de vrijdag te verplaatsen. In de 
vergadering van 20 mei werden de mededeling en het 

Martinus van Dooren (1756-
1811) werd In 1810 op 
tiet paleis van St Cloud 
te Parijs tol eerste maire 

(burgemeester) van Tilburg 
benoemd. (RAT) 

besluit van de landdrost bij het gemeentebestuur aan 
de orde gesteld en zonder meer voor kennisgeving 
aangenomen. In de notulen ontbreekt elk commen
taar. We kunnen ons echter voorstellen, dat er buiten 
de orde een grote ontevredenheid tot uiting moet zijn 
gekomen. Nu aan de heren de werkelijke gang van za
ken duidelijk was geworden, moeten zij zich toch wel 
gegriefd hebben gevoeld, dat alles buiten hen om was 
beslist, dat naar hun gevoelen werd gevraagd, toen de 
beslissing reeds genomen was en dat benoemingen 
waren geschied, die allerminst in hun verwachtingen 
lagen en waarbij van het oude dorpsbestuur, dat zij in 
zijn geheel op de voorgrond hadden geplaatst, alleen 
Van Gils als wethouder in het stadsbestuur een plaats 
had gekregen. 

4 De installatie van het stadsbestuur op 27 mei 1809 
was dan ook niets meer dan een off ic ië le plechtigheid, 
correct in de vorm, waarbij elk feestbetoon achterwe
ge is gebleven. Te groter nog moet wel het gevoel van 
onvoldaanheid geweest zijn, nu alleen nog slechts de 
burgemeester kon geïnstal leerd worden. Wethouder 
van Gils was door ziekte verhinderd aanwezig te zijn 
en Baesten was niet verschenen. 
Het oude dorpsbestuur, door de heer Commissaris Van 
Meurs tegen vijf uur in het gemeentehuis bijeengeroe
pen, ontving van deze ambtelijke mededeling, dat zijn 
bestuur geëindigd was, zodra het nieuwe bestuur zou 
zijn beëdigd en geïnsta l leerd. Aan de heren werd dank 
gebracht voor de goede diensten aan de gemeente 
bewezen, waarna ogenblikkelijk de benoemde bur
gemeester, M.C. van Dooren, de vergaderzaal bin
nentrad en op verzoek van de commissaris tegenover 
hem aan de tafel plaats nam. De secretaris las hierna 
de besluiten voor, die de benoeming inhielden van het 
nieuwe stadsbestuur en de regeling van de installa
tie. Daarna legde de burgemeester in handen van de 
commissaris de voorgeschreven eed af, waarna deze 
het nieuwe bestuur voor geïnsta l leerd verklaarde. Met 
een gepaste aanspraal< van commissaris Van Meurs, 
die door de burgemeester in behoorlijke termen werd 
beantwoord, was de plechtigheid geëindigd. Van de 
zijde van het nu ontslagen dorpsbestuur is niet offici
eel gereageerd, noch op de rede van de commissaris, 
noch op die van de burgemeester. 

De burgemeestersrede 
De toespraak van deze laatste, de eerste burgermees-
terlijke rede in Tilburg gehouden, luidde aldus: Door 
Zijne l\/lajesteit geroepen tot de post van Burgemeester 
dezer gemeente, die Hoogstdezelve zo goedgunstig 
behaagd heeft tot eene stad te verheffen, gevoele ik, 
hoe vererend ook deze benoeming moge zijn, in mij 
eene huiverigheid, die deszelfs oorsprong ontleend uijt 
eene bewustheid van deezen mijne nieuwe bediening. 
Ongewoon in regeringszaken en geen voorgang vin
dende, zal alles voor mij nieuw zijn; eene verdubbe
ling mijner krachten, de medewerking van Heeren 
Wethouderen, van wiens ijver en welwiliigheid ik mij 
overtuigd houde, zullen allen In staat zijn ter mijner 
ondersteuning, opdat ik mag beantwoorden aan het 
vertrouwen, dat Z.M. in mij heeft gelieven te stellen. 



Mr. J.F.J. Baesten (1757-
1823), wethouder van 
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omstreeks 1785. 

(Stadsmuseum Tilburg) 

Gij Mijnheer, wien ik mijne gevoeligheid betuige voor 
de deelneming, die gij in deze mijne benoeming stelt, 
gij in wiens handen ik zoeven de plechtigste aller be
lofte van trouw aan Z.M. de Koning, van voldoening 
aan hoogstdeszelfs bevelen, van betrachting mijner 
verplichtingen heb afgelegd - weest tevens getuige 
van de verzekering mijner verklaringe, dat ik alle mijne 
poginge daarheen zal trachten te wenden, opdat het 
welzijn van deze stad en het geluk van deszelfs ingeze
tenen daarvan het gevolg zijn zullende, het voor mij ten 
allen tijde een streelend genoegen wezende. Wanneer 
ik deze post zal verlaten en tot de kring mijner amb
teloze medeburgeren terug keeren, de bewustheid 
mede te nemen, dat geen opzet, maar minder doorzigt 
de oorzaak van mogelijk te begane misslagen zijn ge
weest 
Mijne Heren, gijlieden, die met de belangens dezer 
gemeente zijt belast geweest en ingevolge de veran
derende orde van zaken uwe ambtsbetrekkingen staat 
je verlaten, ontvang namens deze stad, welke ik thans 
de eer heb te vertegenwoordigen, de plechtigste dank 
voor alle uwe werkzaamheden. Draagd de overtuiging 
met U, dat onze medeburgeren zich met genoegen 
zullen herinneren, dat U lieden noch tijd, noch moeite 
te veel geweest is, wanneer de belangens dezer ge
meente dezelve vorderen. Ik zal het mij steeds tot eene 
verplichting achten deze Uwe voetsporen te volgen in 
de overtuiging, dat het welzijn dezer stad daarvan on
afscheidbaar gevolg zal zijn. 

Nieuwe zalcen weinig feest 
Hiermede eindigen de notulen van de vergaderingen 
van het gemeentebestuur oude stijl, Van meerdere 
toespraken, receptie of feestbetoon wordt met geen 
woord gerept. Izaak Bles, die in zijn functie als secre
taris was bevestigd, heeft bij deze gelegenheid een 
nieuw notulenboek aangelegd, onder de in de gegeven 
omstandigheden niet onaardige, zelfs veelzeggende 
titel: Register der deliberatiën van den Burgemeester 
der Stad Tilburg. Van het stadsbestuur was immers al
leen nog maar de burgemeester geïnsta l leerd. Vreemd 
en zonderling was het tot nu toe toegegaan bij de ver
heffing van Tilburg tot stad en de gebeurtenissen, die 
er mee te maken hadden en deze vreemde gang van 

zaken zou niet ophouden voor het volledige bestuur 
zijn taak had aanvaard. 

IVIoeilijkheden rond 
wetiioudersbenoeming 

Burgemeester Van Dooren moet zich wel zonderling te 
moede gevoeld hebben, toen hij daags na zijn instal
latie, als stadsbestuurder alleen voor die taak stond. 
Zonder de minste ervaring hierin, was hij volledig aan
gewezen op zijn eerste ambtenaar, de secretaris. Vier 
dagen later legde wethouder Van Gils, die eerder door 
ziekte verhinderd was, in handen van de burgemees
ter de vereiste eed af en aanvaardde hij zijn taak. 
Eerst drie weken later gebeurde dit met de andere 
benoemde wethouder mr. J.F.J. Baesten. Deze had 
bezwaren de eed af te leggen en in functie te treden, 
zolang hem niet legaal gebleken was, welke persoon 
werd bedoeld voor de andere wethoudersfunctie. Wat 
was dan wel het geval? 
Het Koninklijk Besluit, inhoudende de benoeming van 
het stadsbestuur van Tilburg, was zonder twijfel slor
dig geredigeerd. Op de eerste plaats was de naam van 
de burgemeester niet juist weergegeven als M.C. van 
Doorn. Verder waren als wethouders genoemd Van 
Gils en Mr J.F.J. Baesten. Nu was er in geheel Tilburg 
wel niemand, die er aan twijfelde of met Van Gils was 
de schepen A. van Gils bedoeld. Maar het stond er niet 
uitdrukkelijk, voornaam of een nadere aanduiding ont
braken en dat was nu het bezwaar van mr. Baesten. 
Daarom was hij op 27 mei niet verschenen en toen hij 
de 5e juni daaraanvolgend door de burgemeester op
nieuw werd opgeroepen om de eed af te leggen en zijn 
ambt te aanvaarden, was hij ten slotte wel bereid de 
eed te doen, maar wilde niet in functie treden voor aan 
zijn bezwaar was tegemoet gekomen. De burgemees
ter nam hier natuurlijk geen genoegen mee. In de cor
respondentie over deze zaak tussen de burgemeester 
en de landdrost heeft deze laatste geen poging ge
daan om aan het verlangen van Baesten te voldoen, 
maar eenvoudig geëist , dat de benoemde zou gehoor
zamen en doen wat van hem gevraagd werd. 

De slag om de arm 
Op vrijdag 25 juni werd Baesten wederom door de 
burgemeester opgeroepen, die hem de beslissing van 
de landdrost meedeelde. Baesten heeft toen de eed 
afgelegd en zijn functie aanvaard, nadat hij een lan
ge verklaring had afgelegd. Hierin gaf hij te kennen, 
dat hij meerdere malen zijn gevoelen in dezen aan de 
landdrost ter kennis had gebracht, maar nu deze bij 
zijn opvatting bleef, meende hij niet langer te mogen 
weigeren. Hij gaf nochtans zijn mening niet prijs, nam 
geen enkele verantwoordelijkheid voor mogelijke ge
volgen in de toekomst en behield zich het recht voor 
zo nodig zich later nog tot een hoger gezag te wenden. 

Nog geen gemeenteraad 
Tilburg had nu zijn burgemeester en twee wethou
ders, een vroedschap echter ontbrak nog. In juli 1809 
wendde de burgemeester zich tot de landdrost, wat te 
doen met het Plan van plaatselijke belasting, daar het 
voortbestaan van het college van gecommitteerden 



Lakzegelstempel van Tilburg 
uit de periode van het 

Koninkrijk Holland 1806-
1810. (Stadsmuseum 

Tilburg) 

twijfelachtig was. De landdrost antwoordde, dat, nu er 
nog geen vroedschap was benoemd, het plan moest 
worden opgemaakt met de gecommitteerden. Door 
deze beslissing werd, althans voorlopig, dit college 
gehandhaafd. Het bestond uit Jan Francis Suijs, Corn. 
Woestenberg, Arnoldus Witlox, Nicolaas Daamen, 
Gerardus Gommarus Dams en Nicolaas Roelandse. 
Van de leden van het vroegere dorpsbestuur was al
leen A. van Gils in het stadsbestuur opgenomen. Voor 
zover de leden van het oude gemeentestuur ook sche
pen waren geweest, bleven zij met de schoutciviel de 
rechtbank vormen, maar stonden overigens geheel 
buiten het bestuur van de stad. 

Wie was IVI. C. van Dooren? 
In het stedelijk bestuur was volgens de opzet van de 
wet van 1809 de burgemeester de centrale figuur. De 
benoemde functionaris, M. C. van Dooren, was een 
man van 55 jaren, toen hij aan het hoofd kwam; van 
zijn zo pas tot stad verheven geboorteplaats. Hij was 
de oprichter van de firma Van Dooren en Dams en ge
huwd met Adriana Josepha Dams, een zuster van de 
schout-civiel. 
Uit alles blijkt, dat Martinus van Dooren zijn fabriek 
met energie en kennis van zaken leidde en met recht 
een kundig en bekwaam fabrikant genoemd mag wor
den. Maar hij was eigenlijk alleen maar fabrikant. Van 
het politieke en sociale leven had hij zich bewust zo 
goed als geheel afzijdig gehouden, juist met het doel 
zich helemaal aan zijn zaak te kunnen geven. Wel was 
hij in 1787 lid geweest van de in Tilburg opgerichte 
Vaderlandse Sociëtei t , maar hierbij waren vooral eco
nomische motieven in het spel. 
Toen in 1803 een organisatie van het dorpsbestuur 
was tot stand gekomen, werd hij tot gecommitteerde 
benoemd, maar na twee jaren bedankte hij wegens 
drukke werkzaamheden in zijn fabriek. Daarvoor, in 
het jaar 1802, had hij maandenlang in conflict gele
gen met het dorpsbestuur om zijn benoeming tot arm-
meester, die hij niet wilde accepteren. Beide partijen 
hielden taai vast aan hun standpunt en van de zijde 
van het gemeentebestuur waren er harde woorden 
gevallen aan het adres van Van Dooren, aan wie ge
brek aan burgerzin en offerbereidheid werd verweten. 
Tegenover hem werden vele met name genoemde 
personen gesteld, die in dezelfde omstandigheden 
niet geweigerd hadden de functie van armmeester 
een lastpost zonder geldelijk voordeel, ten behoeve 
van de gemeenschap op zich te nemen. Op de man af 
werd zelfs zeer scherp opgemerkt, dat een fabrikant, 
die van de bloei in de industrie het meest profiteerde, 
ook gerust eens iets bijzonders voor de armen mocht 
presteren in tijden van malaise. Van Dooren liet zich 
echter niet van zijn stuk brengen, ging zelfs bij het 
hoogste gezag, het Staatsbewind, in beroep en werd 
daar in het gelijk gesteld. Bij de reorganisatie van het 
armbestuur in 1806 had hij zich echter een benoeming 
tot raad laten welgevallen en was als zodanig niet on
verdienstelijk werkzaam geweest. 
Het is wel vreemd, dat deze man, wiens verleden geen 
enkele aanwijzing gaf een publiek ambt te ambiëren 
en geen redelijke waarborgen voor een deskundige 

vervulling ervan, nu opeens geroepen werd tot de 
hoogste positie in zijn stad. Op welk bestuurlijk niveau 
en door wie hij als zodanig naar voren werd gescho
ven, is mij uit Tilburgse archiefstukken niet gebleken. 
Persoonlijke voorkeur van de koning of de minister van 
Binnenlandse Zaken heeft waarschijnlijk bij de benoe
ming de doorslag gegeven. Niet zo vreemd is, dat het 
bestuur van Tilburgs eerste burgemeester, gezien zijn 
antecedenten, naar de mening van Van Mosselveld op 
sommige punten is te kort geschoten en dat de ver
houding tussen hem en het vroegere dorpsbestuur te 
wensen overliet. Burgemeester Van Dooren, sinds de 
inlijving van [door, red.] Frankrijk gewoonlijk als Maire 
aangeduid, heeft zijn ambt niet lang mogen uitoefe
nen. De 15e juni 1811 is hij overleden. 
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We schrijven 1809. Tilburg heeft sinds circa 
1778 een 'toneelzaal' waar amateurs, lief
hebbers, in die tijd ook wel dilettanten ge

noemd, toneel- en declamatievoorstellingen 
organiseren. Veel allure heeft de zaal niet. De 

bronnen spreken van een 'schuur' gelegen 
aan de Nieuwlandstraat. In 1808 komt daar 

verandering in als het gezelschap met steun 
van een onbekende geldschieter zijn intrek 
kan nemen in een pand op de hoek van de 

Heuvelstraat en de Willem ll-straat. Tilburg 
had nu een echte 'Comedie', de eerste thea

terzaal. 

De activiteiten van het amateurgezelschap waren de 
geestelijkheid niet altijd welgevallig. Toneelspel en 
theaterbezoek stonden vanouds in een kwalijke more
le geur; de vereniging had zowel katholieke als protes
tante leden; de opgevoerde stukken konden politiek 
gevoelig liggen; en het gevaar bestond dat de vrou
wenrollen ook echt door vrouwen gespeeld zouden 
worden. De inkomsten van de uitvoeringen kwamen 
echter ten goede aan de armlastigen van de stad, en 
dat was de reden waarom de katholieke geestelijkheid 
het bestaan van de Comedie tolereerde. Tot 1809. Het 
jaar van de 'Comediekwestie'. 

Eind 1808 wordt in de Bossche Courant bekendge
maakt dat op 6 januari in de Comedie twee toneel
stukken van Franse makelij zullen worden opgevoerd. 
Omstreden toneelstukken, blijkbaar, want vicaris Van 
Alphen^ schrijft onverwijld een brief van afkeuring 
aan de pastoor van de parochie 't Heike, Evermodus 
Duchamps. Van Alphen schreef de brief als pr ivéper-
soon, maar Duchamps was zo onverstandig, en mis
schien ook wel zo overmoedig, de brief vanaf de kan
sel voor te lezen en nog wat aan te dikken met zijn 
persoonlijke opvattingen. Hij liet zich vanaf de preek
stoel onder andere ontvallen: ...dat het even zoogoed 
waare een aantal gemeene vrouwspersonen In te roe
pen, en het geld, hetwelk deze door hare buitenspo

righeden mogten verdienen aan den armen op te offe
ren...'^ Zulke diffamerende faa/wensten de beledigde 
comedieleden niet te accepteren, maar Duchamps 
gaf geen krimp en maakte hun duidelijk dat noch zij 
noch zelfs diegenen, welken slechts aanschouwers 
waren, van hem of andere priesters van hunnen zon
den zouden worden geabsolveerd?VKans Van Alphen 
is verstandiger. Hij ontvangt een deputatie uit Tilburg 
en verzekert haar dat hij voornemens is een brief te 
schrijven waarin hij de openbaarmaking van zijn eer
ste brief betreurt. Hij zal pastoor Duchamps uitdruk
kelijk opdracht geven deze herroeping van de eerste 
brief van de kansel voor te lezen. 
Daarmee zou de zaak in der minne geschikt zijn, ware 
het niet dat een ander deel van de comedieleden haar 
afkeuring van de gang van zaken had vastgelegd in 
een brief aan koning Lodewijk Napoleon. De afspraak 
was de brief nog 24 uur op te houden voordat hij zou 
worden verzonden aan de koning. Mogelijk zou Van 
Alphen of Duchamps alsnog Inbinden. Dat deed Van 
Alphen dus inderdaad, maar tegen de afspraak In 
was de protestbrief aan de koning toch al verzonden. 
Lodewijk heeft de kwestie in onderzoek gegeven aan 
zijn Minister van Eeredienst, maar het is niet bekend 
welke gevolgen dat gehad heeft." 

Maar waarover ging de rel nu eigenlijk? Over twee to
neelstukken. Zeker. Maar wat was er mis mee? 
In de bronnen komen we de twee gewraakte theater
stukken tegen onder verschillende titels. 
- Le soldat par force / Soldaat door geweld / Soldaat 
door dwang 
- La femme deserteur [sic] I De vrouw deserteur 
In een brief met inlichtingen over de comediekwes
tie aan monseigneur J.B.R. Van Velde de Melroy^ vat 
Anthonius - Primus - van Gils de twee stukken als 
volgt samen: allebei gemeenzame theaterstukken die, 
alleen al door hun titels, een belediging van het open
bare gezag deden vrezen, alsmede enig onheil wat be
treft de goede zeden.^ 
Het lijkt er dus sterk op dat de beide stukken niet 
verdacht bevonden werden uit hoofde van enige in
houdelijke kennis, maar louter wegens hun titels. 
Juist die titels bleken bij nader onderzoek voor het 
overgrote deel onjuist. Toen ik Le soldat par force 
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in geen enkele Franse bibliografie kon vinden, en 
Soldaat door geweld nergens in een Nederlandse, 
bleek de vertaling van force met dwang de juis
te w/eergave. De soldaat door dwang bleek zelfs 
vrij bekend op het Nederlands toneelrepertoire.' 
In 1782 werd de tekst uitgegeven in Amsterdam als 
Kluchtig blijspel, verrijkt met zang. De vertaler dan 
wel bewerker was Phil. Fred. Lynslager (Lijnslager). 
In 1781 had een uitvoering ervan in Amsterdam enige 
beroering gewekt, maar om heel andere redenen dan 
men in Den Bosch en Tilburg wellicht gevreesd zal 
hebben. De soldaat uit de titel is een domme maar 
rijke boer die zich laat ronselen voor het leger. De di
rectie van de Amsterdamse schouwburg eiste dat de 
gedwongen soldaat een oranje pluim op zijn muts zou 
dragen als steun aan de Oranjegezinden in Holland. 
De hoofdrolspeler, Albartus Schippers, weigerde dat, 
en werd op staande voet ontslagen.^ We weten nu dat 
Soldaat door dwang een komedie is, die geschreven 
werd door de zeer succesvolle Franse toneelauteur 
Louis Anseaume (1721-1784). Vervolgens bleek het 
eenvoudig de Franse titel van het stuk te traceren via 
gespecialiseerde databestanden op het internet. De 
oorspronkelijke titel was Le Milicien, een eenakter die 
in 1762 voor het eerst opgevoerd werd in het theater 
van Lodewijk XVI en Marie-Antoinette in Versailles. 
Tot 1797 is het tientallen malen gespeeld in Parijs, 
Brussel, Toulouse, en ook in Maastricht. Het lijkt dus 
een stuk dat zowel tijdens het zogenaamde ancien 
régime als na de Franse Revolutie zonder problemen 
op de planken kon worden gebracht. Behalve dan in 
Tilburg.^ Le Milicien was dus geen gewoon toneelstuk 
maar een kluchtige opera, ofwel een opera bouffon. 

Het muzikale deel, de airiettes, werd gecomponeerd 
door Egidio Duni (of Duny). Het lijkt dus waarschijnlijk 
dat ook de voorgenomen Tilburgse uitvoering orkes
tratie en zang behoefde, maar geen van de bronnen 
vermeldt dit alsfeit.'" 

De zoektocht naar La femme deserteur / De vrouw 
deserteur verliep eveneens langs onvermoede we
gen. Ook deze titels zijn onvindbaar in Franse dan wel 
Nederlandse bib l iograf ieën, en ook hier rept geen van 
de Tilburgse bronnen van een auteur. Dankzij een tip 
van Marcel Gielis (die zeer bekend is met het leven 
van Primus van Gils) kwam ik echter uit bij een notitie 
op het internet die gewag maakt van La fille deserteur, 
wat de populaire, en misschien wat spannender be
naming geweest is van het stuk Hennette. Heel veel 
is er niet bekend over dit drama in drie bedrijven.^'' Het 
werd in 1781 voor het eerst uitgevoerd, en wel ten 
huize van de Parijse comédienne Frangoise-Marie-
Henriette Saucerotte, die waarschijnlijk ook de auteur 
is. Uit niets is gebleken dat La fille deserteur een lang 
toneelleven beschoren is geweest, in Frankrijk noch 
Nederland. Dat maakt het des te meer bijzonder dat 
het in 1809 op het affiche wordt geplaatst van de 
Comedie in Tilburg. Gezien de consternatie van die 
dagen mogen we ons afvragen of vicaris Van Alphen 
in Den Bosch bekend was, niet met de inhoud van het 
stuk, maar met de reputatie van de schrijfster ervan. 
Frangoise-Marie-Henriette Saucerotte (1756-1815), 
is de Franse theatergeschiedenis ingegaan als 
Mademoiselle Raucourt. Op 17-jarige leeftijd debu
teerde ze aan het toneel, en ze speelde vele vrouwen
rollen uit het klassieke Franse repertoire. En ze was 
lesbisch. Bovendien schaamde ze zich niet om daar
voor uit te komen. Haar verhoudingen met gevoels-
verwantes stak ze niet onder stoelen of banken.^^ 
Tijdens de Franse Revolutie werden La Raucourt en 
andere acteurs van de Comedie Frangaise gevangen 
gezet als koningsgezinden, maar Napoleon zelf heeft 
haar in 1806 in ere hersteld met een pensioen. Zou 
La fille deserteur de Bossche vicaris Van Alphen ver
ontrust kunnen hebben omdat hij de reputatie van 
Raucourt kende? Was dat het 'onheil' waarover Van 
Gils schrijft? Ik betwijfel het. Zoveel kennis van mo
dern toneel hadden de heren niet, zelfs niet uit hoofde 
van hun beroep. Het is veel waarschijnlijker dat de 
verontrusting gewekt werd, zoals Van Gils het schreef, 
alleen al door hun titels. Want hoe je het nu regis
seert of speelt, een vrouwelijke deserteur kon je zelfs 
in de Comedie van Tilburg anno 1809 niet meer laten 
spelen door een man. Vandaar, denk ik, dat pastoor 
Evermodus Duchamps vanaf zijn kansel gewag maak
te van gemeene vrouwspersonen. 

Soms herhaalt de geschiedenis zich op bijzonder 
fraaie wijze. La Raucourt overleed in 1815. Haar dood 
was haar laatste comediekwestie. De pastoor van 
haar Parijse parochie weigerde de uitvaart te vol
trekken. Niet omdat ze een beruchte lesbienne was, 
maar omdat ze op de planken triomfen gevierd had. 
De comedieliefhebbers van Parijs waren beledigd, be
legerden de kerkdeuren, en bezetten de kerk. De ko-
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ning, Loclewijl< XVIll, was net zo verstandig als vicaris 
Van Alphen. Hij stuurde met spoed een brief aan de 
pastoor en de bezetters. La Raucourt, de vrouw die 
deserteerde, kreeg haar laatste rustplaats op Père-
Lachaise. 
En uiteindelijk hebben ook de Tilburgse comedielief
hebbers hun gram gehaald. Nadat Lodewijk Napoleon 
op 17 april 1809 in Tilburg was gearriveerd werd hij 
door de notabelen nog diezelfde avond meegenomen 
naar de Comedie, naar een uitvoering van Soldaat 
door dwangP 
Het loonde de moeite. De koning schonk vijfhonderd 
gulden aan de Tilburgse armenkas. 

Noten 
1. Van Alphen was vicaris (vicarius) omdat in l(atholiek Nederland op dat 

moment de bisdommen nog niet hersteld waren; in feite had hij wel de 

macht van een bisschop. 

2. Ik ontleen het citaat aan het artikel 'Een toneelcrisis in 1809 - Kerk 

en Comedie' van Carel Bloemen, in De Maasbode, 11 juni 1933. 

Bloemen citeert op zijn beurt uit het rekest waarmee de Comedieleden 

bij Lodewijk Napoleon protesteerden tegen de beledigingen van Van 

Alphen en Duchamps. Bloemen geeft als verblijfplaats van dit rekest; 

'Algemeen Rijksarchief, eeredienst no. 62 D 118'. 

3. Idem, 

4. Carel Bloemen, het genoemde artikel in De Maasbode. 

5. J,B,R, baron monseigneur Van Velde de Melroy was grootaalmoezenier 

aan het hof van Lodewijk Napoleon, 

6. De volledige brief van Anthonius van Gils is opgenomen in 'Bossche 

bijdragen bouwstoffen voor de geschiedenis van het bisdom 's-Herto

genbosch; deel XXVIII, 1965-1966.' A. Frenken e.a. (red.) De brief is bij

lage II, p. 213-216. De originele tekst luidt;,,. rune et l'autre pieces de 

theatre ordinaires et qui, par leur titre seul, faisoient craindre quelque 

offense envers l'autorité civile, et quelques impressions sinistres pour 

les moeurs. Ik heb de Franse spelling van Van Gils onveranderd over

genomen. 

7. Zie met name de gegevens op de website van Ceneton (Census 

Nederlands Toneel) www,let,leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton, 

8. De anekdote is te vinden in Een theatergeschiedenis der Nederlanden, 

Fi.L. Erenstein (red.), 1996, Le Milicien wetü in 1763 in Nederland voor 

het eerste opgevoerd als De soldaat door dwang, in de bewerking 

van J. Toussaint Neyts; in 1770 als Den lands-soidaet, bewerking van 

F, Cammaert; en weer als De soldaat door dwang in 1779 en 1782, 

in de bewerking van RR Lijnslager (deze gegevens uit J,A. Worp, 

Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland dl, 2, 

1907). Voor een lijst van stukken van Anseaume die in de Nederlandse 

schouwburgen opgevoerd werden, zie de internetversie van J, te 

Winkel, Ontwil<kelingsgang der Nederlandsche Letterkunde: www. 

dbnl.org 

9. Voor een uitgebreide lijst van Anseaumes werk en de uitvoeringsdata, 

zie de website César; www,cesar,org,uk/cesar2/ 

10. De bladmuziek van Duni voor Le Milicien bevindt zich in de collectie 

van de Openbare Bibliotheek Amsterdam, 

11. Een exemplaar van de gedrukte tekst bevindt zich in de Koninklijke 

Bibliotheek, 

12. Over Saucerotte is veel te vinden op het internet. Haar enerverende 

theater- en liefdesleven wordt (anekdotisch) beschreven in Le nu 

au théatre depuis l'antiquité, Drs L. Nass & G,-J, Witkowski (1909 & 

1914) 

13. Zie Van Heidorp tot industriestad, H, Schurink (red,), 1955; en in kor

ter bestek; Pierre van Beek, 'Kasteeltje van Van Dooren', Nieuwsblad 

van het Zuiden, 9 mei 1970, Over de 'comediekwestie' ook; Pierre 

van Beek, 'Comedie leidde tot een diep-ingrijpend conflict', het 

Nieuwsblad van het Zuiden 16 december 1976, De artikelen van Van 

Beek zijn on line beschikbaar op www.cubra.nl, bezorgd door Ben van 

de Pol. Verder; Uit het dagboek van Adriaan van der Willigen drossaard 

in Tilburg 1795-1802 met annotatiën «oorzien door Lamb, G. de Wijs, 

1939. 'Een paar bladzijden uit de geschiedenis van het Tilburgsche 

dilettantentooneel' door Gerard van Leyborgh (= Lambert G. de Wijs); 

Nieuwe TilburgscheCourant9\um 1931, 
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In 1809 verleent koning Lodewijk Napoleon 
Tilburg stadsrechten zowel vanwege de 

grootte als de belangrijkheid van het dorp. 
Als stimulator van de nijverheid in zijn 

koninkrijk doelt hij bij dat laatste zonder 
twijfel op de belangrijkheid van de Tilburgse 

textiel. Ik begin met een schets van de 
politieke en economische context waarbin

nen de Tilburgse ontwikkelingen hebben 
plaatsgevonden. In het tweede deel van dit 
artikel laat ik zien hoe men met de kansen 
is omgegaan en tracht ik het resultaat, de 

belangrijkheid van de Tilburgse textiel, uit de 
doeken te doen. 

PieterVreede (1750-1837). 
(RAT) 

In september 1794 worden generaal Charles Pichegru 
en zijn Armé du Nord met alle egards in Tilburg ont
haald. Het Franse revolutieleger was in 1793 de 
strijd om de Noordelijke Nederlanden begonnen. De 
Tilburgse patriotten, die jarenlang met name de vrij
heid van ondernemen hadden bepleit, zijn opgetogen. 
Sinds de intocht van de Fransen wordt er een koers 
ingezet om een vrije binnenlandse markt te laten ont
staan door het opheffen van tollen, lokale accijnzen en 
in- en uitvoerrechten tussen de gewesten.^ Ook mag 
men in Tilburg voortaan de geweven stukken zelf na-
bewerken zoals vollen, droogscheren en verven. Tot 
dan toe gebeurde dat in Holland. De Fransen laten de 
nieuwe (Bataafse) Republiek c.q. de Nederlandse be
volking een flinke prijs voor de 'bevrijding' betalen. Het 
Franse leger van 25.000 manschappen moet geher
bergd, gevoed en . . . gekleed worden.^ Dat laatste is 
een fantastische kans voor Tilburg. Onder aanvoering 
van Pieter Vreede ziet een aantal grotere Tilburgse 
ondernemers kans om aanzienlijke legerorders voor 
lakenstoffen binnen te halen. 
Naast deze gunstige ontwikkelingen moet ook ge
noemd worden, dat na 1802 de scheepvaart zodanig 
gestremd wordt door de oorlogssituatie dat als gevolg 
hiervan dat de lakenhandel met de overzeese gewes
ten vrijwel tot stilstand komt. Daardoor neemt de con
currentie weer toe op de binnenlandse markt. In het 
algemeen mag gesteld worden, dat onder de Franse 
invloed voor de Tilburgse wolnijverheid de kansen de 
overhand hebben gekregen op de belemmeringen, 
zoals die voorheen gespeeld hadden. De komst van 
Lodewijk Napoleon zal daar een extra impuls aan ge
ven. 

Kansen en belemmeringen 
Juni 1806 wordt Lodewijk Napoleon tot koning ge
kroond van het koninkrijk Holland. In Tilburg wordt dat 
groots gevierd met vlaggen, muziek, klokgelui en een 
fraaie illuminatie.^ Kennelijk ziet Tilburg nieuwe kan
sen met Lodewijk Napoleon, die het als zijn opdracht 
ziet om de nijverheid zoveel mogelijk te bevorderen. 
Daarnaast blijft de ontwikkeling van de Tilburgse wol
nijverheid mede afhankelijk van de gevolgen van de 
(oorlogs)handelingen en de politiek van zijn broer kei
zer Napoleon. De laatste kijkt toch meer naar het be
lang van Frankrijk. Zo besluit hij bijvoorbeeld dat het 
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roodverven van bepaalde onderdelen van uniformen 
uitsluitend in Frankrijk mag plaatsvinden. Een krach
tige impuls aldaar, maar Tilburg een kans ontnemend 
om hierin een positie te verw/erven. 
Met name de beslissing in 1806 van Napoleon om een 
economische blokkade in te voeren tegen Engeland 
pakt op verschillende manieren uit voor de Tilburgse 
wolnijverheid. Het heeft tot gevolg dat er in de loop 
van de volgende jaren steeds minder katoen wordt 
ingevoerd en daarmee de katoennijverheid uiteindelijk 
sterk achteruit zal gaan. We weten inmiddels dat die 
blokkade niet meteen effectief was en er vermoede
lijk een omvangrijke katoensmokkel plaatsvond." Dat 
vermoeden komt overeen met het feit dat in Tilburg 
pas in 1809 alle (vijf) katoenfabrieken worden geslo
ten bij gebrek aan katoen als grondstof. Met name 
voor de grovere en goedkopere wollen stoffen, zoals 
baaien en karsaaien als vervanger van katoen, ont
staan er zo vanaf 1806 zeer geleidelijk meer moge
lijkheden op de binnenlandse markt. De andere kant 
van de medaille is dat door de blokkade geen nieuwe 
machines uit Engeland ingevoerd kunnen worden, wat 
een vertraging in de mechanisering inhoudt, waardoor 
andere leveranciers op het continent gevonden moet 
worden. Voor de productie van fijne lakens ligt het 
weer anders. Zij is sterk afhankelijk van de exportmo
gelijkheden en de orders van de diverse legereenhe
den. Zo schrijft in 1808 de Drost van het Kwartier 's-
Hertogenbosch dat op dat moment de productie van 
Tilburgse lakens terugloopt als gevolg van de voort
durende oorlog, waardoor niet meer naar Frankrijk, 
Italië en Turkije uitgevoerd kan worden.^ Maar voor 
de verkoop van goedkope stoffen zoals karsaaien en 
bevers op de binnenlandse markt heeft dat weer geen 
enkel negatief effect. 

Tot zover kan geconcludeerd worden dat de Tilburgse 
textiel in die jaren binnen een grillige politieke con
text moet zien te opereren, waardoor de toegenomen 
economische vrijheden niet volledig benut kunnen 
worden. De jaren erna, 1809 - 1812, kunnen zonder 
aarzeling als de periode met de gouden kansen voor 

Tilburg betiteld worden door marktbescherming en het 
weghalen van enige belemmeringen. In 1809 neemt 
de koning enige fiscale maatregelen die gunstig zijn 
voor de gehele wolnijverheid. Zo komt er de algeme
ne maatregel, waardoor voor import van alle buiten
landse goederen een extra heffing volgt.^ Daarnaast 
worden enige specifieke maatregelen afgekondigd, 
zoals de vrijstelling van rechten voor invoer van wol 
en het verhogen van de uitgaande rechten op ruwe 
wol. Verder ondergaat het invoerrecht op geverfde la
kens een verhoging tot 15% en dat van ongeverfde tot 
10%.' Als een jaar later, juli 1810, Napoleon een einde 
maakt aan het koninkrijk Holland en het inlijft bij het 
Franse Keizerrijk heeft dat onder meer een strengere 
handhaving van de blokkade tot gevolg. In principe is 
er zo minder concurrentie op de binnenlandse markt 
en wordt het nog gunstiger als in 1812 ook de Franse 
markt wordt opengesteld. Ten slotte vragen de veld
slagen van Napoleon in die jaren vele uniformstoffen, 
stoffen die Tilburg kan leveren. 

Hoe groot de positieve invloed op de Tilburgse tex
tiel is geweest tijdens de Franse overheersing tussen 
1794 en 1814 kan ook omgekeerd worden berede
neerd met het gegeven dat de wolnijverheid in Tilburg 
in een diepe crisis terecht zal komen, nadat Napoleon 
definitief verslagen wordt, en deel zal gaan uitmaken 
van het Koninkrijk der Nederlanden. Door de ophef
fing van de blokkade zal de Engelse katoen het vas
teland overstromen, waardoor de vraag naar goedko
pere wollen stoffen sterk gaat verminderen. Ook de 
Franse legerorders vallen weg en daarmee krijgt de 
lakenindustrie met sterke stagnatie te kampen. Daar 
zal nog bijkomen dat het nieuwe bewind de terug
gang en stagnatie niet met orders compenseert, maar 
deze juist aan de concurrentie van boven de Moerdijk, 
Rotterdam en Leiden, verstrekt.^ 

Sterkte en zwakte 
Tegenover kansen en belemmeringen uit de omge
ving staat de sterkte en zwakte van de Tilburgse tex
tiel. Slaagt men erin een kans te benutten door eigen 
sterkte, of weet men door eigen zwakte de kans niet 
te verzilveren? Is een belemmering een signaal om 
nieuwe markten of nieuwe producten te ontwikkelen, 
of moet men noodgedwongen door eigen zwakte zich 
bij een situatie neerleggen? 
In zoverre de aanwezigheid van gegevens het mogelijk 
maakt, wordt in het navolgende voor deze periode een 
zogenaamde SWOT-analyse uitgevoerd 
SWOT = Strengths, Weaknesses, Opportunities & 
Threats (sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen). 
Het is geen uitputtende analyse, maar gekozen wordt 
om enige belangrijke activiteiten en momenten nader 
te beschouwen. De analyse beweegt zich op het snij
vlak van externe factoren als kansen en belemmerin
gen, zoals hierboven beschreven, en de interne facto
ren van sterkte en zwakte van de Tilburgse textiel c.q. 
de ondernemers. Deze paragraaf wordt afgesloten 
met het resultaat van het handelen, zoals terug te vin
den in de Memorie van 1809, de Volkstelling van 1810 
en de opvatting van enige deskundigen. 
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Volmolen 
In 1783 richten IVlartin C. van Dooren en Gerard Dams 
de firma IVI.C. van Dooren & Cie op voor het produce
ren van lal^enstoffen. De vaders van de compagnons 
hadden het vak van lakenhandelaar uitgeoefend. 
Martin en Gerard staan model voor een aantal on
dernemende jongelieden, die in die tijd in Tilburg het 
beroep van textielfabrikant gaan 'uitvinden'. Ze stui
ten op allerlei belemmeringen, zowel op het gebied 
van het produceren als van de handel. In 1794 dienen 
Tilburgse lakenfirma's A.B. Mutsaers, Vreede en Van 
Marie, (Martin) Van Dooren en (Gerard) Dams en de 
firma C. van Bommel bij de Staten-Generaal een ver
zoek in om de beperkingen weg te nemen, die voor 
Tilburg gelden voor het nabehandelen van de gewe
ven wollen lakens, zoals vollen, droogscheren en ver
ven. Tot een antwoord zou het niet meer komen. Zoals 
boven al aangegeven zouden kort daarna de Fransen 
het voor het zeggen hebben. Eind juli 1795 komt er de 
aankondiging ('Plakkaat'), dat voortaan alle beper
kingen en belemmeringen worden opgeheven.^ Zijn 
de Tilburgse lakenfabrikanten sterk genoeg om deze 
kans te verzilveren? Ten dele lijkt dat. Aan 'Den Haag' 
wordt het verzoek gericht om binnen de Tilburgse 
grenzen een volmolen voor lakens te bouwen. Juni 
1797 wordt toestemming ('Octrooi') verleend en een 
jaar later wordt een vennootschap opgericht tot stich
ting en exploitatie van een windvolmolen. Zeven ven
noten doen mee: de zwagers Martin van Dooren en 
Gerard Dams, August en Anthony Verbunt (vader en 
zoon), Adriaan B. Mutsaers, Peter S. Brouwers, Joh. 
Chr. Swagemakers, allen zowel fabrikant als financier 
in Tilburg en enkel als financier J.B. Verheyen uit het 
naburige Loon op Zand. Iedere vennoot draagt 1000 
gulden bij. Mei 1799 zal het eerste laken in de wind
volmolen worden gevold. Deze innovatie mag als een 
belangrijke doorbraak gezien worden in de mecha
nisering van de Tilburgse textiel. Een dergelijk stevig 
initiatief en succes blijven uit met betrekking tot het 
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verven van geweven lakens. Er zijn wel lakenver
vers in die tijd, zoals de Van Spaendoncks, Jan Suys, 
Josephus en Cornelis Verbunt, maar van vernieuwing 
of schaalvergroting is niets bekend. Ze beperken zich 
ook veelal tot het meer eenvoudige blauw- en zwart-
verven. En daarbij wordt bij dit verven lang niet altijd 
van het dure en kwalitatief betere indigo gebruikge
maakt, maar het goedkopere blauwhout of provincie
hout, waarvan de kleurechtheid lang niet zo goed is.^° 
Een verklaring waarom de Tilburgse fabrikanten wel 
de sterkte hebben om aan het vollen een Innovatieve 
impuls te geven en te zwak zijn om het verven op een 
hoger plan te brengen, vereist nader onderzoek en 
moet ik die hier schuldig blijven. 

Tentoonstellingen 
Een andere kans. Lodewijk Napoleon begint meteen na 
zijn aantreden maatregelen te treffen om de binnen
landse nijverheid te stimuleren. Een van de mogelijk
heden ziet hij in het organiseren van tentoonstellingen 
waar producten uit de eigen industrie getoond kunnen 
worden. Oktober 1807 vaardigt Lodewijk Napoleon 
een decreet uit, waarin de zaken voor een dergelijke 
activiteit worden geregeld." Vervolgens wordt januari 
1808 het Koninklijk Besluit afgekondigd dat de eerste 
openbare tentoonstelling van volksvlijt in april 1808 
te Utrecht gehouden zal worden. In totaal schrijven er 
139 deelnemers in, waarvan 38 uit het departement 
Brabant. Tilburg komt met 11 inschrijvingen, allen la
kenfabrikanten, en wordt alleen door Amsterdam met 
12 inschrijvingen overtroffen. De Tilburgers grijpen 
de mogelijkheid aan om zich te presenteren. De vol
gende firma's doen mee: Van Dooren en Dams; N.F. 
Daamen en Zn; I. van Dooren; Van Dooren, Elsensohn 
en Wildanger; Van der Hoeven, Vreede en Cie; M. van 
Dun; C. Hutten; H. Michielse en Hoppenbrouwers; A. 
van Opstal; N. van Son; J. van Venrooy.'^ 
Vrijwel alle inzenders produceren militaire stoffen. 
Daamen voegt aan zijn inzending een brief toe waarin 
hij meedeelt dat zijn bedrijf ongeveer 14 jaar bijna 
niets anders dan stoffen voor militairen had gemaakt 
en vraagt aan de regering opnieuw orders voor leve
ranties aan het leger. Ignatius van Dooren (broer van 
Martin) stuurt onder andere witte (ongeverfde) mi
litaire lakens in. De firma Van Dooren, Elsensohn en 
Wildanger toont een collectie witte militaire lakens en 
witte en grijze militaire karsaaien. Ten slotte de twee 
grootste firma's. M. van Dooren en Dams is aanwezig 
met een inzending fijne zwarte lakens, blauw laken, 
fijn zwart casimir, wit soldatenlaken en verder grijs 
en wit soldatenkarsaai en het bedrijf Van der Hoeven, 
Vreede en Cie zendt diverse soorten lakens, casimir, 
bever en karsaai. 

In 1809 zal opnieuw een tentoonstelling worden ge
houden, ditmaal in Amsterdam. De belangstelling is nu 
heel wat kleiner: uit Helmond komen vijf deelnemers 
en uit Tilburg slechts twee met dezelfde stoffen als in 
1808." Kennelijk had de eerste tentoonstelling niet te 
veel opgeleverd en presenteren alleen de twee groot
ste bedrijven zich weer. Zo zendt Van Dooren en Dams 
17 stukken in, waaronder weer wit soldatenlaken en 
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verder vele soorten baaien, karsaaien en bevers.^" 
Het lijkt erop dat vooral de grotere lakenfabrikanten 
geprofiteerd hebben van de mogelijkheid om zich op 
nationaal niveau te presenteren. 

Spinassortiment 
Tussen 1800 en 1802 maakt J. Goldberg, agent van 
de Nationale Oeconomie, een rondreis door Brabant 
om een beeld te krijgen van de nijverheid. Hij bezoekt 
daarbij ook enige Tilburgse lakenfabrieken. Over de 
fabriek van Vreede en Van MarIe is hij met name onder 
de indruk door de grootte en de goede inrichting w/aar-
in de volledige productie van lakens geschiedt, behou
dens het vollen, dat op hun eigen volmolen in de naas
te omgeving wordt gedaan. In algemene termen merkt 
hij verder op dat 'de lakenfabrijken zeer gepaste werk
tuigen hebben, waardoor de wol wordt geschoffeld 
en gekaard.'^^ Mogelijk kunnen we de 'zeer gepaste 
werktuigen' opvatten als een eerste schuchtere stap 
naar mechanisering van het spinnen. Van een echte 
grote doorbraak is geen sprake, anders waren er wel 
meer berichten over verschenen. De eerstvolgende 
aanwijzing vinden we terug in een brief van de firma 
Van der Hoeve, Vreede en Cie gericht aan de minister 
van Binnenlandse Zaken van 18 maart 1808, waarin 
ze schrijft dat ze gedeeltelijk gebruikmaakt van ma
chinale werktuigen.^^ Vermoedelijk zal het gegaan zijn 
om een voorbewerking van het spinnen, met name het 
schrobbelen en kaarden van de wol. Er was alle reden 
toe om werktuigen bij het spinnen in te gaan zetten 
bij een oplopende vraag, omdat er snel een tekort aan 
handspinners zal gaan ontstaan. Elke extra wever die 
nodig is om aan de vraag te voldoen betekent vier ex
tra spinners om aan de vraag van garens te kunnen 
voldoen. Bovendien bedragen de loonkosten voor het 
handspinnen ongeveer veertig procent van de totale 
personeelskosten. Mechanisering zou de kosten flink 
kunnen drukken. De vraag wordt opportuun of en hoe 
je aan 'betrouwbare' machines moet komen. In 1806 
bezat de firma Jan van Heukelom te Leiden, reeds 
enige spinmachines 'op de Engelse machinale practijk 
ingerigt'. Mogelijk waren deze machines nog net voor 
de blokkade uit Engeland g e ï m p o r t e e r d . " 
Het is de firma Van Dooren en Dams die in 1809 als 

eerste in Tilburg slaagt om een complete machinale 
spinnerij aan te schaffen, bestaande uit twee assor
timenten voor strijkgaren.^** Ze worden gehaald uit 
Verviers door de firma W. Cockerill. De beslissing van 
Martin van Dooren om een machinale spinnerij te in
stalleren, zal een beslissende impuls blijken voor de 
mechanisering van het spinnen. Reeds een jaar later 
zal de net opgerichte fabriek van Diepen Jellinghaus 
& Co bij dezelfde firma ook spinassortimenten bestel
len. In 1812 bezitten de vijf grootste lakenfabrikanten 
een machinale spinnerij. Naast de eerdergenoemde 
zijn dat de firma Vreede; Schoffers en Bogaers; en 
Swagemakers.^^ Een moderne industrie is geboren. 
Als verklaring voor de opkomst van de machinale spin
nerij worden door de Engelse textielhistoricus Jenkins 
twee factoren genoemd; het verhogen van de produc
tiesnelheid en het leveren van constante standaard
kwaliteit. Volgens Muntjewerff ligt de verklaring voor 
Tilburg bij de grote vraag van omstreeks 1809 -1812, 
waardoor de productie van garens achterbleef bij de 
vraag uit de weverij. Volgens hem stond in Tilburg niet 
'de verhoging van de arbeidsproductiviteit voorop, 
maar de verhoging van de gehele productie, met an
dere woorden, een schaalvergroting'. Arbeidskosten 
spelen volgens hem geen bepalende rol.^" Ik ga mee 
met zijn verklaring van schaalvergroting. In tegen
stelling tot Muntjewerff geloof ik echter dat de sterke 
stijging van spinlonen in die jaren, zoals hierboven 
aangegeven, wel degelijk ook een rol gespeeld heeft 
en gaat hij te gemakkelijk uit van het idee dat de loon
kosten hier altijd laag waren. 

Resultaat 
'In den jare 1809 begon in de fabrijk een allerleven-
digste arbeid en bloey te ontwikkelen, zoodanig dat in 
korten tijd gebrek aan werkvolk was.'^^ 

Memorie 
Een eerste beeld van wat alle inspanningen van de 
fabrikanten en de arbeiders gedurende de Franse tijd 
hebben opgeleverd, ontlenen we aan een Memorie. 
Ze wordt opgesteld door de gemeente Tilburg ten be
hoeve van koning Lodewijk Napoleon ter voorberei
ding van zijn bezoek aan Tilburg in april 1809. Over de 



textiel komen we onder meer het volgende tegen. Er 
zijn 30 fabrikanten die voor eigen rekening werke.n en 
15 in commissie. Zij houden zich voornamelijk bezig 
met de productie van lakenstoffen. Daarnaast zijn er 
300 kleine weverijen waar zowel lakens als de goed
kopere soorten als bevers, baaien en karsaaien wor
den geproduceerd. Verder zijn er 6 lakenververijen, 
1 lakenvolmolen en een aantal toeleveringsbedrijven 
zoals 8 kaardenmakerijen en 2 rietmakerijen voor de 
weefgetouwen.22 Het beeld roept een tweedeling op: 
de grote jongens die zich gespecialiseerd hebben in de 
lakenproductie en een grote groep van kleine (familie) 
bedrijfjes die zich voornamelijk met de goedkopere 
stoffen hebben beziggehouden. 

Volkstelling 
Een precies beeld van de werkgelegenheid is er 
dankzij een door keizer Napoleon voorgeschreven 
Volkstelling, die in 1810, na de inlijving bij het Franse 
Keizerrijk, wordt gehouden. 
Volgens de telling heeft Tilburg bijna 9.700 inwoners. 
Voor die tijd is dat aanzienlijk, in Brabant is alleen 
's-Hertogenbosch van grotere omvang. Bijna 70% van 
de hoofden van de huishoudens is werkzaam in de nij
verheid. Misschien verrassend, maar indertijd geven 
slechts 360 mannen als hoofdberoep boer of boeren
knecht op.^" De arbeidsmarkt in Tilburg heeft duidelijk 
een stedelijk karakter. Als we de cijfers van de nijver
heid nader bezien, blijkt dat de arbeidsmarkt wordt 
gedomineerd door de textiel: de helft van alle hoofden 
van huishoudens is daarin werkzaam en ik neem aan 
dat een belangrijk deel van de rest van de nijverheid 
en van de (kleine) dienstensector afhankelijk is van de 
textielsector. 
Gaan we kijken naar de twee activiteiten met de 
grootste omvang in de textiel, het weven en het spin
nen, dan komen we tot de volgende cijfers: in totaal 
zijn er 590 wevers, waaronder slechts tien vrouwen. 
Het weven is een echt mannenberoep.ln totaal zijn 
er ruim 2.450 spinners in Tilburg actief. Het spinnen 
wordt altijd typisch als een vrouwenberoep gezien. Zo 
vinden we 93% van de vrouwelijke hoofden van huis
houdens terug als spinsters. En ruim een kwart van 
alle Tilburgse niet-hoofden van huishoudens, voorna
melijk getrouwde vrouwen en thuiswonende kinderen 
spinnen garen. De grote verrassing uit de Volkstelling 
is dat 35% van het totaal aantal spinners man blijkt te 
zijn! Een paar verklaringen zijn daarvoor te geven. De 
grote behoefte aan spinkracht doet op dat moment de 
spinlonen toenemen en het wordt daardoor ook aan
trekkelijk voor mannen om dat beroep uit te oefenen. 
Dat geldt met name voor het spinnen van garen dat 
gebruikt wordt voor de lakenindustrie, omdat daar de 
hoogste lonen zijn. Verder begint het spinnen door de 
mechanisering zich te verplaatsen naar de fabriek, het 
domein van de mannen en de jongens. 

Deskundigen 
Zo precies we over de omvang van de werkgelegen
heid uitspraken kunnen doen, zo vaag moeten we 
zijn over de omvang en de soort van de productie. We 
zullen trachten op basis van verspreide gegevens en 

elkaar tegensprekende deskundigen enige indicaties 
te geven. Uitgaande van de inschatting dat de jaar
productie over de periode 1810 tot 1813 vrijwel con
stant (op hoog niveau) blijft^^, kunnen we cijfers uit de 
verschillende jaren gebruiken om tot uitspraken over 
1810 te komen. Verder moeten we aannames hebben 
van de gemiddelde lengte en breedte van een gewe
ven stuk en mogelijk onderscheid in de soorten stof
fen. Over de gemiddelde lengte van een geweven stuk 
zijn twee verschillende opvattingen. De textieldeskun-
dige P.J.M. van Gorp schrijft dat een geweven stuk 
een lengte heeft van gemiddeld vijftien a zestien smet, 
omgerekend ongeveer 67 Brabantse el (ca. 54 meter). 
Vermoedelijk baseerde Van Gorp zich op horen zeg
gen van de praktijk van de thuiswever van omstreeks 
1900 en nam hij aan dat het voor alle tijden gold.^' De 
andere deskundige Van Gurp, zich baserend op schrif
telijke bronnen van vroegere tijden, heeft het over 30 
el als de lengte van een laken.Grofweg de helft! We 
hebben de neiging om Van Gurp aan te houden, als 
we het hebben over de lengtemaat van een stuk van 
omstreeks 1810. Maar het valt op dat Van Gurp het al
leen over lakens heeft en de grovere stoffen uit die tijd 
zoals baaien, bevers en karsaaien niet noemt. Daar is 
echter een groot verschil in de breedte van die stof
fen. Voor het weven van een lakenstof werd een breed 
getouw gebruikt, bediend door twee wevers en voor 
de andere stoffen een smal getouw, bediend door een 
wever. Dat scheelt ongeveer de helft in de breedte: ca. 
150 versus ca. 75 centimeter. Om iets meer te kun
nen zeggen over de omvang en soort productie moe
ten we een indicatie hebben over de aanwezigheid van 
de twee typen getouwen. De dichtstbijzijnde opgave 
voor Tilburg is van 1816: 325 grote getouwen en 174 
smallere getouwen.Een verhouding van 65% laken 
en 35% grovere soorten. Onze inschatting voor 1810 
ligt op een verhouding van ca. 60% laken en 40% gro
vere soorten. Ik vermoed dat Van Gurp zich te veel op 
de lakenfabricage heeft gericht en dat voor de gehele 
wolnijverheid heeft veralgemeniseerd. 

Een derde textieldeskundige, E. van Nederveen-
Meerkerk, heeft berekend dat in 1810 in Tilburg 
10.210 stukken zijn geproduceerd.3° Haar berekening 
is gebaseerd op mijns inziens drie verkeerde aanna
mes: de lengte van een geweven stuk, ze volgt hier 
Van Gorp; dat in Tilburg een weefgetouw standaard 
twee meter is; en ze gaat enkel uit van laken.^^ Verder 
is het verbazend dat in dezelfde staat voor Leiden een 
productie van 23.636 stuks wordt vermeld, terwijl el
ders wordt geschreven dat er in die tijd meer wevers 
in Tilburg werkten dan in Leiden en 'Tilburg aan het 
begin van de negentiende eeuw de leidende positie in 
de Nederlandse wolnijverheid definitief had overgeno-
men'!^^ kunnen we deze tegenstrijdigheden en 
eerdere uitspraken duiden? Het kan zijn dat een deel 
van de Tilburgse productie bij Leiden is geteld, omdat 
daar de nabewerking plaatsvond. Zeker is dat zowel 
Van Gurp als Nederveen-Meerkerk te veel is uitge
gaan van de productie van een laken om de omvang 
van de totale productie te berekenen, terwijl mogelijk 
ca. 40 % van de productie een grover product was 



(dikker garen, dus minder inslag) en de tielft van de 
breedte van een laken had. Afsluitend houd ik het er 
voorlopig op, dat de omvang van de productie c.q. het 
aantal geweven stukken (met en zonder nabewerking) 
in Tilburg weieens dichter bij 20.000 dan 10.000 zou 
kunnen liggen. 

Conclusie 
Met de komst van de Fransen in 1794 ontstaan er vrij
heden in het ondernemen en krijgt de nijverheid meer 
kansen. Het betekent ook dat we betrokken raakten in 
veldslagen en oorlogen van keizer Napoleon. Enerzijds 
opent dat de weg naar grote legerorders en anderzijds 
leidt dat ertoe dat exportmarkten korte of langere tijd 
gesloten raakten. In het algemeen kan gesteld worden 
dat de Tilburgse textiel de kansen gegrepen heeft, die 
tijdens het Franse overheersing zijn ontstaan. Toch is 
het goed om hier nuanceringen aan te brengen, omdat 
we anders in huidige c l ichébeelden over deze periode 
blijven hangen. We hebben gezien dat de vrijheid die 
voor de Tilburgse textiel ontstaat met betrekking tot 
het nabewerken slechts ten dele wordt benut. Er komt 
een gezamenlijk initiatief om te investeren in het vol
len van stoffen, maar een vergelijkbaar initiatief voor 
het verven blijft uit. Zeer belangrijk voor de groei en de 
schaalvergroting van een deel van de Tilburgse textiel 
zijn de legerorders geweest. Vijf ondernemingen, die 
zich met name richten op de fabricage van lakenstof
fen, kunnen zo uitgroeien tot flinke ondernemingen. 
Het zijn uiteindelijk die ondernemingen die voor de 
mechanisering van het spinnen zorgen. Mogelijk heeft 
de blokkade een vertragende rol gespeeld, omdat men 
geen spinmachines uit Engeland kon importeren en op 
zoek moest gaan naar een alternatief. Met de spinma
chines van Cockerill uit Verviers slagen ze erin om de 
spanning op de arbeidsmarkt voor spinners te vermin
deren en daarmee verdere opdrijving van loonkosten 
te voorkomen en kan men ook aan de vraag blijven 
voldoen. Voor de productie van goedkope wollen stof
fen zoals karsaaien en bevers ligt de situatie geheel 
anders. Daar blijft een kleinschalige productie in stand 
met weinig innovatie. Vermoedelijk blijven ze aantrek
kelijk voor de binnenlandse markt door de relatief lage 
loonkosten in vergelijking met een stad als Leiden. 
De combinatie van innovatieve lakenindustrie voor de 
legerorders en het in stand houden van de productie 
van grovere stoffen voor de binnenlandse consumen
tenmarkt zorgen voor een omvangrijke textielproduc-
tie in Tilburg. Uit de gegevens van de Volkstelling van 
1810 kan geconcludeerd worden dat de arbeidsmarkt 
door de omvang van de textielnijverheid een stedelijk 
karakter heeft gekregen. Tilburg heeft bovendien de 
leidende positie in de Nederlandse wolnijverheid van 
de stad Lelden definitief overgenomen. 

Aan bovengenoemde conclusies kan nog de uitspraak 
van de gezaghebbende historicus Mokyr toegevoegd 
worden dat Tilburg tot aan 1830 als enige plaats in 
Nederland beschouwd kan worden waar een moderne 
industrie succes had.^^ Met recht verdiende Tilburg 
het predicaat van stad door de belangrijkheid van de 
textiel, en het was logisch dat Martin van Dooren, dé 

exponent van de innovatie van de Tilburgse textiel, als 
eerste burgemeester werd benoemd. 
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Jan Anthonie Sebastiaan van 
Spaendonck in het licht van zijn tijd 

Martin W.J. de Bruijn* 

* Martin W.J. de Bruijn 
(Tilburg 1948) studeerde 

rechten en promoveerde op 
de jurisdictie over onroerend 

goed in de stad Utrecht 
in de Middeleeuwen. Hij 
is historisch ondernemer 
en publiceert regelmatig 

op het gebied van de 
rechtsgeschiedenis 

kerkelijke geschiedenis 
economische en sociale 

geschiedenis monumenten 
en topografie In 'Tilburg stad 

met een levend verleden' 
schreef en redigeerde hij 
de hoofdstukken over de 

vroegmoderne tijd. 

Het is in 2009 niet alleen precies dertien 
eeuwen geleden dat de naam Tilburg voor 

het eerst werd vermeld, maar dit jaar wordt 
ook het tweehonderdjarig jubileum van het 

Tilburgs stadsrecht gevierd. Deze heug
lijke gebeurtenis was voor de de Stichting 

Joannes Antonius van Spaendonck aanlei
ding om aan dr Martin W.J. de Bruijn op

dracht te geven tot het schrijven van een ar
tikel over leven en werken van haar voorzaat 

Jan Anthonie Sebastiaan van Spaendonck 
(1755-1831) in de jaren tot aan de periode 

omstreeks de verlening van het stadsrecht 
op 18 april 1809. 

Inleiding 
In 1754 verkocht landgraaf Wilhelm III, prins van 
Hessen-Kassei, voor 165 duizend gulden zijn heerlijk
heid Tilburg en Goirie aan Gijsbertus Steenbergensis, 
graaf van Hogendorp, vrijheer van Hofwegen, enzo
voorts. Deze verkoop was niet zomaar een privaat
rechtelijke rechtshandeling maar een transactie met 
een publiekrechtelijke component. De 'heerlijkheid' 
vond haar oorsprong in de Middeleeuwen en was 
nauw verbonden met de feodaliteit, het leenstelsel. 
Hierin was een leenman aan een leenheer trouw ver
schuldigd en moest hij hem met raad en daad bijstaan. 
Hij ontving hiervoor van de leenheer een leengoed, 
zoals bijvoorbeeld een heerlijkheid, dit wil zeggen het 
goed van een heer. En dergelijk bezit leverde niet al
leen inkomsten op maar ook overheidsgezag. De heer 
had onder meer het recht om regenten - bestuurders 
en rechters - in zijn heerlijkheid aan te stellen en af 
te zetten. De heerlijkheid Tilburg en Goirie werd aan
vankelijk in leen gehouden van de hertog van Brabant, 
na de Tachtigjarige Oorlog van de Staten-Generaal 
van de Republiek der Verenigde Nederlanden, die in 
de rechten van de Brabantse hertog waren getreden. 
Hoewel zich met de Republiek een gedecentraliseerde 
staat in moderne zin had gevormd, was het middel

eeuwse leenstelsel er nog in grote lijnen intact gela
ten. Het zou pas na de inval van de Fransen in 1794 
en de vestiging van de Bataafse Republiek worden 
afgeschaft.^ 
De hoogadellijke prins van Hessen-Kassei was een 
heer op afstand geweest. Hij liet het beheer van de 
heerlijkheid Tilburg en Goirie over aan een rentmees
ter, gedurende een aantal jaren in de persoon van 
de geboren Tilburger Jan Anthonie van Spaendonck 
(1705-1776). Onder zo'n rentmeester bezaten de 
Tilburgse regenten een betrekkelijke autonomie. Via 
hem legden zij aan de heer voorstellen voor, bijvoor
beeld nominaties voor nieuwe collega's, voordrachten 
die vrijwel altijd werden ingewilligd. Deze gang van 
zaken maakt duidelijk dat een rentmeester zoals Jan 
Anthonie van Spaendonck in de heerlijkheid stevige 
invloed kon uitoefenen. 

Tilburg rond 1750 
Tilburg, dat al sinds de Middeleeuwen samen met 
Goirie een heerlijkheid vormde, was rond het midden 
van de achttiende eeuw een groot dorp, zowel in op
pervlakte als inwoneraantal. Het telde ongeveer acht
duizend inwoners, vrijwel allemaal rooms-katholiek, 
die zich vanouds voornamelijk met de landbouw en 
met de fabricage van wollen stoffen bezighielden. De 
boerenbedrijven waren er doorgaans tamelijk klein en 
een flink deel van de grond was niet in het bezit van de 
boeren maar werd gepacht van grootgrondbezitters. 
Relatief zware grondbelastingen maakten het er niet 
gemakkelijker op om als boer een redelijk bestaan te 
leiden. Toch was de tweede helft van de achttiende 
eeuw een betrekkelijk gunstige tijd voor het agrarisch 
bedrijf. 
De wolnijverheid beperkte zich in Tilburg grotendeels 
tot de wolbereiding en het weven. Dit werd nog hoofd
zakelijk in huisnijverheid gedaan. Lakenkooplieden 
gaven de wol ter bewerking uit aan min of meer zelf
standige wolbereiders, spinners en wevers, die hun 
werk thuis verrichtten, en verkochten de eindproduc
ten aan de groothandel. Voor een deel werkten deze 
koopman-ondernemers in commissie voor Hollandse 
opdrachtgevers. Wél verschenen in deze tijd de eer
ste 'bijzondere gebouwen', waarin de productie werd 
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geconcentreerd en afhankelijke loonarbeiders onder 
direct toezicht werkten. 
Terwijl de nijverheid in de Republiek vrijwel voort
durend in een crisis verkeerde, viel dit in Tilburg nog 
redelijk mee. Het dorp bezat een belangrijk privilege 
op het gebied van de invoer van grond- en hulpstof
fen voor de wollen stoffen en de uitvoer van eind- en 
halfproducten. Terwijl het platteland van noordelijk 
Brabant, 'Staats-Brabant', als buitenland werd be
schouwd hoewel het staatrechtelijk tot de Republiek 
behoorde, werden Tilburg en Goirie wel als Staats be
schouwd. Zij vormden een douane-enclave en konden 
goedkoper dan het omliggende gebied de genoemde 
grond- en hulpstoffen voor de lakennijverheid impor
teren en half- en eindproducten in de Republiek invoe
ren. Bovendien was het leven in Tilburg zo goedkoop 
dat het dorp ook hierdoor een belangrijk productie
voordeel bezat. De misère werd vooral geleden in 
industriesteden zoals Leiden, die niet met dergelijke 
begunstigde nijverheid op het platteland konden con
curreren. Alleen de groothandel profiteerde ervan. 
Door deze betrekkelijk gunstig situatie telde Tilburg 
een aantal welvarende ondernemers, zowel in de la
kennijverheid als in andere economische sectoren. 
Men zou verwacht hebben deze economische toplaag 
ook terug te vinden in het bestuur van de heerlijk
heid en het dorp. Maar dit was niet het geval. In de 
Republiek der Verenigde Nederlanden mochten in 
beginsel alleen protestanten van de bevoorrechte 
Nederduits-gereformeerde kerk openbare ambten be
kleden. Omdat de Tilburgse bevolking nagenoeg ge
heel rooms-katholiek was, viel de economische elite 
er niet samen met de politieke. De regenten waren 
voor een aanzienlijk deel van elders afkomstig. 
Opmerkelijk hierbij is overigens dat het beheer van de 
f inanc iën en de armenzorg wél door katholieken werd 
uitgeoefend. De oorspronkelijke reden hiervan was 
dat het geen aantrekkelijke functies waren. De zoge
heten borgemeesters, de ontvangers die de dorpsfi-
nanciën beheerden, moesten met hun eigen vermo
gen voor hun administratie instaan. Afgezien van de 
vaste afdrachten mochten ze alleen uitgaven doen in 

opdracht van de werkelijke regenten. Ook nadat dit 
systeem veranderd was - het salaris was verhoogd 
en voortaan waren de eigenlijke dorpsbestuurders en 
rechters, de schepenen, verantwoordelijk voor het be
heer - , werden toch nog katholieken als borgemees
ter aangesteld. Toen Gijsbertus Steenbergensis heer 
geworden was, werd Jan Anthonie van Spaendonck 
ontslagen als rentmeester van de heerlijkheid, maar 
werd hij hierop aangesteld als borgemeester van het 
dorp Tilburg. Deze functie zou hij van 1755 tot 1762 
bekleden. Toen vaardigde de Raad van State een re
solutie uit, waarbij het katholieken verboden werd om 
dergelijke functies uit te oefenen. 
Er bestond in deze tijd overigens in Tilburg een goede 
verhouding tussen protestantse en katholieke elite. 
Zo leerden renteniers, fabrikanten, regenten, ambte
naren, handelaren en winkeliers, en de welvarendste 
ambachtslieden en boeren elkaar beter kennen in het 
Sint-Hubertusgilde, dat in 1755 was omgevormd tot 
een jachtsoc ië te i t .^ Al bestonden er verbodsbepalin
gen op politieke discussies, het kon niet anders dan 
dat de situatie van de Republiek er werd besproken, 
dat er nieren werden geproefd en ideeën uitgewisseld. 
Het leek dan ook onvermijdelijk dat dit op den duur in 
meer politiek gerichte organisatie zou uitmonden. 

Jan Anthonie Sebastiaan 
van Spaendonck 

In deze sfeer werd in februari 1755 Jan Anthonie 
Sebastiaan van Spaendonck geboren. Hij was de 
zoon van genoemde Jan Anthonie en van Theresia 
Couwenberg. De ouders waren beiden geboren 
Tilburgers. Jan Anthonie Sebastiaan kreeg dus de 
voornamen van zijn vader. Zijn laatste voornaam 
heeft hij wellicht te danken aan het lidmaatschap van 
zijn vader van het Tilburgs handbooggilde van Sint-
Sebastiaan, maar hierover ontbreken de gegevens. 
Doorgaans noemde junior zichzelf net als zijn vader 
eenvoudigweg Jan Anthonie. 
Jan Anthonie senior was in Tilburg gedoopt op 1 juli 
1705, zijn veel jongere vrouw Theresia Couwenberg 
18 januari 1721. Het echtpaar was in 1743 in Tilburg 
getrouwd. Van de kinderen die zij kregen overleef
den drie zonen en twee dochters de gevaarlijke kin
dertijd. Gerard, geboren in 1746, zou een grootse 
carr ière als kunstschilder in Parijs tegemoet gaan. 
Zijn in 1752 geboren broer Cornelis zou hem volgen 
naar Parijs en eveneens kunstschilder worden. Beide 
kunstenaars bleven ongehuwd. Dit was ook het geval 
met de twee overlevende dochters, Helena Maria en 
Maria Elisabeth, die in Tilburg winkelierster werden. 
Jan Anthonie Sebastiaan was de enige uit het gezin 
die trouwde en met zijn aandeel in de erfenis van zijn 
ouders een carr ière tegemoet zou gaan in de textiel
nijverheid en het bestuur van zijn geboorte- en woon
plaats Tilburg. 
Hun voorgeslacht had voor het grootste deel al gene
raties lang in Tilburg gewoond en behoorde er tot wat 
men de subtop van de dorpssamenleving zou kunnen 
noemen. Hun vader Jan Anthonie van Spaendonck 
was al op jonge leeftijd, in 1733, rentmeester gewor
den van de graaf Van Hessen-Kassei. Zoals gezegd 
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werd hij, toen de heerlijkheid in 1754 verkocht werd 
aan Gijsbertus Steenbergensis, ontslagen als rent
meester van de heer en korte tijd later aangesteld als 
borgemeester van het dorp Tilburg. Opmerkelijk was 
dat hij hiermee stuivertje wisselde met de toenmalige 
borgemeester Albertus Baesten, die nu heerlijk rent
meester werd. 
Het lijkt niet erg waarschijnlijk dat Jan Anthonie se
nior ook textielondernemer is geweest. Waarschijnlijk 
leefde hij naast zijn eventuele bestuursfuncties van de 
exploitatie van boerenbedrijven en verdere inkomsten 
uit onroerend goed. In ieder geval erfde hij van zijn 
voorouders een tamelijk uitgebreid grondbezit. 

Stadhouder Willem V op bezoek 
Gezien de positie van zijn vader zal de jonge Jan 
Anthonie Sebastiaan ai vroeg kennis hebben genomen 
van de politieke en economische toestand in het dorp. 
Over zijn jeugd weten we verder niets. Het zal wel in
druk hebben gemaakt dat zijn oudste broer Gerard in 
1764, toen achttien jaar oud, in de leer werd gedaan 
bij de decoratieschilder Willem Jacob Herreyns in 
Antwerpen. Zijn ouders betaalden voor hem driehon
derd gulden per jaar aan leergeld, een fors bedrag, 
ongeveer het jaarloon van een arbeider. Nadat hij in 
1769 had meegewerkt aan de beschildering van een 
decoratiepoort ter gelegenheid van de intocht van 
stadhouder Willem V, waarvoor hij in twaalf dagen 
dertig gulden aan loon ontving, vertrok hij met een 
collega naar Parijs om daar verder carr ière als kunst
schilder te gaan maken.^ 
Misschien heeft de tien jaar jongere Jan Anthonie 
Sebastiaan wel geprobeerd in zijn voetsporen te tre
den, maar het is ook denkbaar dat hij gespeend was 
van talent of ambities in die richting. Dit talent was 
wel aanwezig bij zijn iets oudere broer Cornelis, die in 
1773 zijn broer naar Parijs zou volgen. 
Het is niet uitgesloten dat Gerard in 1769 in Breda de 
stadhouder met eigen ogen heeft kunnen aanschou

wen, maar evenmin dat zijn kleine broer Jan Anthonie 
Sebastiaan al drie jaar eerder daartoe in de gelegen
heid is geweest. Op 17 juni 1766 had namelijk de net 
in functie getreden, achttienjarige stadhouder Willem 
V Tilburg bezocht. Bij zijn ontvangst was Jan Anthonie 
senior als oud-borgemeester aanwezig en namen 
Tilburgse schoolkinderen deel aan een optocht.'' De 
elfjarige Jan Anthonie junior kon toen niet bevroeden 
dat hij eer bracht aan de persoon die hij in latere jaren 
misschien wel het meest van iedereen verafschuwd 
heeft. En nog minder dat hij onder diens zoon, de late
re koning Willem I, aan het eind van zijn leven weer als 
lid van de stedelijke raad van Tilburg een overheids
functie zou gaan bekleden. 
Hoe de opvattingen over het bestuursstelsel van 
de Republiek bij hem thuis in 1766 waren weten we 
niet, maar veel instemming met het stadhouderlijk 
regime en de regentenregering zal bij zijn vader niet 
aanwezig zijn geweest. Hij was immers enkele jaren 
tevoren door een resolutie van de Raad van State uit 
zijn borgemeesterschap gezet en kort daarop was de 
heer van Tilburg, die toch al weinig sympathie genoot, 
begonnen met grootscheepse aantasting van de ge
meenschappelijke gronden, de gemeint, die eeuwen
lang in het vreedzaam bezit en gebruik van de inwo
ners waren geweest. Gezien het belang dat deze gron
den voor de uitoefening van het boerenbedrijf hadden, 
bracht deze aantasting en schending van de rechten 
in het dorp bijna een volksopstand teweeg.^ 

In de textiel 
In deze periode begon in de Tilburgse textielindustrie 
de geleidelijke overschakeling naar het grootbedrijf. 
In het jaar dat de jonge stadhouder Willem V Tilburg 
bezocht, werd in het dorp voor het eerst een 'fabrieks-
huis' van drie lagen en een zolder neergezet, die het 
voorbeeld zou worden voor de vele fabrieken die het 
dorp later zou tellen. Het betrof hier het gebouw van 
de fabrikeur Martinus van Bommel aan de Nieuwe 
Dijk, de latere Bisschop Zwijsenstraat. Anders dan in 
de huisindustrie werkten in deze 'manufacturen' - van 
echte mechanisatie was nog maar zeer beperkt spra
ke - ai tientallen loonarbeiders onder direct toezicht.'' 
Waarschijnlijk kreeg Jan Anthonie Sebastiaan, toen 
hij volwassen aan het worden was, van zijn ouders 
de raad zich ook te gaan bekwamen in het textielvak. 
Zijn vader overleed in maart 1776, ruim zeventig jaar 
oud. Kort na zijn overlijden, op 8 januari 1777, kocht 
de weduwe Van Spaendonck van haar zuster Clazina 
Couwenberg voor 150 gulden ten dienste van den 
soon Johan Anthony van Spaendonck gereedschap dat 
tot de affeeren van het laaken bereiden en de ververelj 
is raekende. Volgens de van de verkoop opgemaakte 
akte bestond het verkochte gereedschap uit eerste-
lijk de pers, met de persbrieven ende plaaten, blocken 
en plancken en verders dat daer toe behoort, alle de 
scheeren met het loot, bilstokken en waenten, de dis
sen met de blocken en de kratten en toesligtdis (?) 
met de boerstels en bord, allen de kaerden, gemaeckt 
als ongemaeckt, de bollen en kruijssen, de restee-
len, den rouwback, de raem met alle het nieuw hout 
dat daertoe gesaegt is, dennevoet en wouwe, en de 
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raem soo lang op de plats te laeten staen en den wegt 
daarvoor te gebruijken soo lang als hem gelleven sal, 
sonder Iemands tegenseggen; twee verfketels, met de 
haspels, twee mortlere, een groote en een kleijne, met 
den stomper, en de kuijp om de lakens nat te trappen, 
en verders al wat aan de droogscheerderelj en ver
verelj toebehoort. Ook de ketels mocht hij zo lang la
ten staan als hij wilde met het gebruijk van den spoel-
kuIjlJ Deze aankoop heeft Jan Anthonie Sebastiaans 
verdere beroepsmatige carr ière voor een groot deel 
bepaald. Opmerkelijk is dat tot dan toe de familietak 
waaruit hij was voortgekomen zich niet aanwijsbaar 
met de lakennijverheid had beziggehouden. Voor zo
ver bekend was alleen zijn verre zeventiende-eeuwse 
oudoom Jan Petersz. van Spaendonck lakenkoopman 
geweest.^ 
Waarschijnlijk is de aankoop van ververij- en appre-
tuurgereedschap begin 1777 gedaan met het oog op 
een voorgenomen huwelijk. Jan Anthonie Sebastiaan 
trouwde namelijk nog in hetzelfde jaar, op 2 juni 1777, 
met Maria Allegonda Pessers. Zij was een dochter van 
de textielondernemer Peter Jan Pessers en Theresia 
Wuyts. Het echtpaar bleef, net als de ouders, waar
schijnlijk wonen in de Tilburgse wijk Veldhoven. Jan 
Anthonie zal zijn bedrijf hebben uitgeoefend in het 
vroegere huis van zijn grootouders Couwenberg, in 
de herdgang Veldhoven nummer 99.^ Het is echter 
niet duidelijk of het echtpaar ook in dit huis woonach
tig was. De bewaard gebleven huizenregisters geven 
hierover geen uitsluitsel.'" 
Het huwelijksgeluk duurde niet lang. In 1780 over
leed Maria Allegonda enkele weken na de geboorte 
van haar tweede kind, Ludovicus, gedoopt op 8 maart 
1780. Zij werd begraven op 30 maart, nadat het echt
paar op 20 maart nog testament had gemaakt." Jan 
Anthonie Sebastiaan bleef achter met twee kleine kin
deren en zou pas in 1785 voor de tweede keer in het 
huwelijk treden. 

Cultuur en politiek 
Precies in de periode van Jan Anthonie Sebastiaans 
eerste huwelijk gingen in Tilburg hervormingsgezin-
den zich organiseren. Dat gebeurde in eerste instantie 
vooral op cultureel gebied. In 1775 was bij de uitvaart 
van de instrumentenmaker Hendrik van de Knikker 
een instrumenteel requiem in de kerk gespeeld. Dat 
was een ongehoorde nieuwigheid. Kennelijk was er 
sprake van een muziekgezelschap: muzikanten luis
terden het feest op van de Tilburger Antonius van Gils, 
die in 1779 tot de beste student, de 'primus', van de 
Leuvense universiteit was uitgeroepen. In 1778 werd 
bij herbergier Cornelis Daamen aan de Steenweg (de 
Heuvelstraat) de Comedie opgericht, waar muziek- en 
toneelvoorstellingen werden gegeven. Op 8 april 1779 
werd er bovendien een leesgezelschap gesticht, waar 
kranten en tijdschriften werden gelezen en besproken. 
Dat dit ook zaken van politieke aard betrof behoeft 
geen nader betoog. En dat dit ook tot politieke orga
nisatie heeft geleid, heeft de loop van de geschiedenis 
aangetoond. 
De toestand in de Republiek was er inmiddels niet 
beter op geworden. In 1773 was de Amerikaanse op
stand tegen het Engelse moederland uitgebroken. In 
de Republiek bestond in brede kring sympathie voor 
die vrijheidsstrijd. Er werd ook ijverig handel gedre
ven met de opstandelingen. Zo raakte de Republiek 
in 1780 verzeild in de Vierde Engelse oorlog, waar
door de toch al kwakkelende economie een nog gro
tere slag kreeg. Engeland beheerste de zeeën en het 
handelsverkeer over zee kwam goeddeels stil te lig
gen. De ontevredenheid nam hierdoor sterk toe; er 
werd steeds meer aangedrongen op staatkundige en 
economische hervormingen. De hervormers noem
den zich patriotten, maar onder hen zijn verschil
lende groeperingen te onderscheiden. Tegenover de 
Oranjepartij bevonden zich zowel hervormingsgezinde 
regenten, die wilden vasthouden aan het stadhouder
lijk regime en de soevereine gewesten, als radicalen, 
die uitgingen van volkssoevereiniteit met algemene 
verkiezingen en de vorming voorstonden van een een
heidsstaat. Aangezien er na de beëindig ing van de 
oorlog in 1784 een nieuwe oorlogsdreiging ontstond, 
grepen de hervormers de gelegenheid aan om zich te 
gaan bewapenen; in het hele land werden er toen pa-
triotse vrijkorpsen of exercitiegenootschappen opge
richt. Tegen deze bedreiging van zijn positie bleef de 
in het algemeen besluiteloze stadhouder vooralsnog 
passief. 

Huwelijk met een 'Haagse' juffer 
In deze periode van toenemende spanningen over
leed in februari 1784 een ongehuwde oom van Jan 
Anthonie Sebastiaan, Norbertus Henricus (Hein) van 
Spaendonck. Deze had door zijn drankverslaving een 
dusdanig ongeregeld leven geleid'^ dat de erfgena
men afstand deden van zijn boedel, mitsdien de aditle 
van dien voor hun ten uyttersten nadeellg en prejudl-
clabel zoude zijn. Uit de akte van repudiatie, die hier
van op 16 maart 1784 werd opgemaakt, blijkt dat Jan 
Anthonies broer Gerard op dat moment in Parijs ver
bleef en hun broer Cornelis in Mechelen.'^ 
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Op 13 april 1785 trad Jan Anthonie Sebastiaan op
nieuw in het huwelijk, en wel in het bestuurscen
trum van de Republiek, 's-Gravenhage, met Maria 
van Oijen. Hiertoe werd op 18 maart van hetzelfde 
jaar een inventaris opgemaakt, die inzicht geeft in 
zijn bezittingen. Ervan uitgaande dat deze inventaris 
een juist beeld geeft, kan eruit worden afgeleid dat 
Jan Anthonie redelijk comfortabel leefde, maar dat 
van rijkdom niet gesproken kan worden. Er was 200 
gulden aan contant geld in huis. Verder de gereed
schappen tot de wol ie fabricq beboerende, 150 gulden 
waard. Dit bedrag kwam dus overeen met de door 
zijn moeder in 1777 gedane aankoop. Verder worden 
vermeld twintig stoelen (samen 6 gulden waard), een 
groot en een klein kabinet (30 gulden), vier bedden, 
peluwen en kussens goed en slegt (50 gulden), een 
huijshorologie (16 gulden), twee paar lakens en vijf 
wollen dekens (25 gulden), vier tafels (4 gulden), een 
lessenaar (4 gulden), voor 25 gulden aan koper- en 
ijzerwerk en voor 16 gulden aan tin, twee koppelen 
gordijnen, theekopjens, verder geleljewerk of aar
dewerk en potten en verdere rommelerije, samen ter 
waarde van 10 gulden, net als het pelle- en verder lij-
waet. Over kunst en sieraden wordt niet gesproken. 
Verder bestond er een praetensie in den boedel ten 
laste van Gerrit Daamen in Suriname, dan waervan 
geen apparentie is datter ietwes van zal inkoomen en 
dus als disparate schuld word opgegeeven ter somme 
van f 300 O 00(300 gulden, O stuivers, O pennin
gen). Er waren nog geen erfgoederen (onroerend 
goed) in de boedel. En tot slot was er 300 gulden en 
10 stuivers aan schulden."' 
Hoe is de bruidegom in verbinding gekomen met de 
Haagse juffer Maria van Oijen? Wanneer we haar 
doopceel lichten, blijkt dat het contact minder ver van 
huis zal hebben gelegen dan gedacht wordt. Maria van 
Oijen was een dochter van Pieter van Oijen, die in 1715 
geboren was als zoon van Peter Noijens (!) en Maria 
van Spaendonck uit Hilvarenbeek. Pieter werd op 3 
mei van genoemd jaar in Hilvarenbeek gedoopt.'^ Zijn 
vader was hier op 28 januari 1714 als weduwnaar van 
Pieternel Jacobsdochter van Laarhoven hertrouwd 
met Maria Petersdochter van Spaendonck. Ze waren 
allebei afkomstig uit Hilvarenbeek.'^ Na zijn vertrek uit 

het Brabantse zal Pieter Noijens zijn naam veranderd 
hebben in het deftige Van Oijen. In Den Haag trouwde 
hij op 19 juli 1739 met Maria van den Broek, ook een 
Brabantse, afkomstig uit Dinther. Terwijl hun doch
ter Maria van Oijen nog - en wel op 2 juni 1746 - in 
Den Haag werd geboren, was dit niet meer het geval 
met haar broer Hendrik, die in 1752 in Leiden het licht 
zag. Ook het nageslacht van deze familie woonde in 
Leiden." Het contact tussen Jan Anthonie Sebastiaan 
en zijn tweede bruid heeft dus waarschijnlijk zowel 
met haar herkomst uit het Brabantse Hilvarenbeek als 
de beroepsbezigheden van haar vader - in de textiel
industrie - te maken hebben gehad.'^ Er bestonden 
in ieder geval contacten met de in Brabant woonach
tig gebleven familie: na de dood van een dochter van 
een Maria Petersdochter Noijens - mogelijk een nicht 
- en van haar man Anthonie Peter Hensen trad Jan 
Anthonie Sebastiaan als toeziend voogd voor hun nog 
onmondig kind op.'^ 
Ook het huwelijk tussen Jan Anthonie Sebastiaan en 
Maria van Oijen was overigens van korte duur. Zij over
leed op 6 februari 1787, twee weken na de geboorte 
van haar eerste kind, dat Pieter Anthonie (Petrus 
Antonius) werd genoemd. De eerste voornaam ver
wees naar de voornaam van Maria's vader. Opnieuw 
was Jan Anthonie in korte tijd weduwnaar geworden 
en omdat het door Maria ter wereld gebrachte kind in 
leven bleef, zat hij nu met drie moederloze kleine kin
deren. 
Opmerkelijk is de rol die de moeder van Jan Anthonie 
Sebastiaan, Theresia Couwenberg, tot haar dood in 
1796 in zijn carr ière bleef spelen. Zij bezat het vrucht
gebruik van de boedel van zijn vader. In 1784 leende 
Jan Anthonie junior als princlpaalen debiteur ende 
Theresia Couwenberg, weduwe van wylen Jan Anthony 
van Spaandonk, zyn borge een som van 200 gulden, 
die pas in 1800 werd afgelost,2o en in 1786 verkocht 
Cornelis Gerard Couwenbergh aan zijn zuster. Jan 
Anthonie Sebastiaans moeder, voor 408 gulden een 
huis met daarin een groote lakenpers tot deselve fa-
brlcq gehorende en een tuin, beide gelegen aan het 
Ven (het tegenwoordige Piusplein).^' Het is aanneme
lijk dat de lakenpers voor Jan Anthonie bestemd was. 
Het huis bleef veertien jaar in de familie en werd in 
1800 door de gezamenlijke kinderen in een publieke 
verkoping voor een veel hoger bedrag, te weten 1235 
gulden, verkocht.^^ De aankoop in 1786 zal dan ook 
wel een familieprijsje zijn geweest. Zoals we nog zul
len zien is het voor de carr ière en vermogensopbouw 
van de kinderen Van Spaendonck van groot belang 
geweest dat het gezin waaruit Theresia Couwenberg 
kwam verder geen nakomelingen telde en dat dus al
leen de Van Spaendoncks erfgenamen waren. 

Patriotten en Oranjegezinden 
in het generaliteitsland Staats-Brabant bleef de be
wapening van de patriotten in de jaren tachtig van de 
achttiende eeuw vooralsnog uit. Om de gemoederen 
bedaard te houden besloot de Raad van State tot een 
inventarisatie van klachten. In de heerlijkheid Tilburg 
vormde de zogeheten corporele vergadering, bestaan
de uit regenten, oud-regenten en de voornaamste in-



woners, een commissie van dertien personen om alle 
grieven die er binnen de heerlijkheid leefden te inven
tariseren. Tot schrik van de behoudsgezinden gingen 
deze gecommitteerden, onder wie zich verschillende 
patriotten bevonden, zich ook met andere zaken be
moeien. Zo vroegen zij in 1787 inzage in de dorpsre
kening over 1784. Ofschoon dit op zich niet ongeoor
loofd was, was het in tijden niet voorgekomen. Hun 
pogingen leverden enig succes op.^^ 
Maar voor er in Tilburg een goed georganiseerde 
patriottenbeweging op gang gekomen was, namen 
de zaken op landelijk niveau een andere keer. Naar 
aanleiding van de aanhouding door patriotten van de 
vrouw van de stadhouder, Wilhelmina van Pruisen, bij 
Goejanverwellesluis, stuurde haar broer, de Pruisische 
koning, een leger naar de Republiek om het gezag 
van de stadhouder te herstellen. Het patriotse verzet 
werd daarop snel de kop ingeslagen. Duizenden pa
triotten vluchtten naar het zuiden, naar de Oostenrijke 
Nederlanden en Frankrijk. In Tilburg werd op 22 
september 1787 in navolging van de stad 's-Herto
genbosch de Oranjevlag op de toren van de kerk ge-
plaatsL^" Naast gerechtelijke vervolging vonden in 
de hele Republiek wraakacties door Oranjegezinden 
plaats, waaronder grootscheepse plundering van hui
zen van patriotten. Deze acties maakten het stadhou
derlijk regime nog meer gehaat. 
In hetzelfde jaar stierf hier, nadat twee jaar eer
der haar man Gijsbertus Steenbergensis overleden 
was, zijn weduwe Jacoba Soetje Broncken, die hem 
als vrouwe van de heerlijkheid Tilburg en Goirie was 
opgevolgd. Zij werd op haar beurt opgevolgd door 
haar zoon Diederik Johan graaf van Hogendorp van 
Hofwegen. Deze was patriotsgezind en in Amsterdam 
kolonel en kapitein van de schutterij. Na een korte 
ballingschap kon hij zich in zijn heerlijkheid vestigen. 
Onder zijn protectie werd Tilburg zelfs gedurende de 
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komende jaren een uitwijkplaats voor gevluchte patri
otten, die er betere tijden afwachtten. 

Groeiend vermogen 
Op 16 mei 1791 trouwde Jan Anthonie Sebastiaan 
van Spaendonck voor de derde keer, en wel met de 
geboren Tilburgse Dorothea Suijs. Zij was een doch
ter van de uit Oisterwijk afkomstige, welgestelde 
Andries Suijs en van Anna Paulusdochter van Drunen. 
Haar broer Jan Francis zou vanaf 1803 verschillende 
functies in het Tilburgs gemeentebestuur vervullen. 
Dorothea was negen jaar jonger dan haar man. Zij zou 
hem zeven kinderen schenken, waarvan er vier vol
wassen werden. In de huwelijksvoorwaarden werd 
vastgelegd dat er een algehele gemeenschap van goe
deren zou bestaan en dat alle kinderen uit dit huwelijk 
en de voorgaande van de bruidegom gelijkelijk in de 
erfenis zouden d e l e n . i n 1794 kreeg het echtpaar uit 
de boedel van wijlen Andries Suijs en Anna Paulus van 
Drunen de helft in een huis en verschillende landerijen 
onder Drunen, Helvoirt en Cromvoirt toebedeeld." 
Lang na het overlijden van de al genoemde tante 
Clazina Couwenberg ten slotte - zij werd op 7 febru
ari 1789 begraven - droeg haar ongehuwd gebleven 
broer Cornelis op 14 juni 1797 zijn vruchtgebruik in de 
helft van haar nalatenschap, onder voorbehoud van 
een uitkering aan hemzelf, over aan de kinderen Van 
Spaendonck.28 
Ten slotte was eind mei 1796 in haar woonhuis De Een 
Zwaan op de Heuvel moeder Theresia Couwenberg 
gestorven. Zij werd op 27 mei begraven. Op 1 juli 1797 
werd haar boedel gescheiden en gedeeld. Alle vijf kin
deren waren hierbij aanwezig. 
De erfenis bestond uit een tamelijk omvangrijke hoe
veelheid onroerend goed, behalve in Tilburg ook in 
Moergestel en Goirie. Het is hier niet de plaats de uit
gereikte porties te specificeren. Het volstaat te zeggen 
dat aan Jan Anthonie Sebastiaan werden toebedeeld: 
- een huis en tuin in Tilburg op de Veldhoven; 
- een tuin en aangelag aldaar aan het Molenstraatje; 
- een perceel land aldaar in het Kerkstraatje; 
- een percel weide bij het Kerkstraatje; 
- een perceel blekkelingveld achter Broekhoven; 
- een perceel heibodem in Goirie; 
- 5/8 deel onverdeeld in een perceel blekkelingveld 

op Broekhoven; 
- een obligatie van 130 gulden. 

Van de deling bleef uitgezonderd eene huijsinge, van 
ouds genaamd De Eene Swaan, met de hoven, schuur 
en de drie wooningen daar aan gehoorende, zoo en 
gelijk die thans gebruijkt worden door voornoemde 
kinderen Van Spaandoncq en andere respective huur
ders, gestaan en gelegen alhier te Tilburg op den 
Heuvel. Met de kinderen zullen hier bedoeld zijn de 
twee zusters Helena Maria en Maria Elisabeth, die in 
dit centraal gelegen pand, op de zuidwesthoek van 
de Heuvelstraat, een winkel hebben gedreven. Bij hun 
overlijden werden zij beide winkelierster genoemd. 
Door de deling is Jan Anthonie eigenaar geworden van 
het fabriekshuis dat hij mogelijk al als huurder (mee) 
bewoonde.3" Dank zij deze erfenissen kon hij zijn in-
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komen als lakenverver, -bereider en -koopman aan
vullen met de inkomsten uit onroerend goed. Mogelijk 
diende een aantal verkopen in 1800 en 1801 door Jan 
Antlionie en zijn broers en zusters voor verdere inves
teringen in zijn bedrijf. Het betrof hier onder andere 
het door hun moeder gekochte huis aan het Ven, dat 
1235 gulden opbracht.3' 

De Fransen in het land 
In het begin van de jaren negentig lagen in Tilburg zo'n 
vijftien- tot zestienhonderd Pruisische soldaten inge
kwartierd. Veel overlast schijnen ze niet gegeven te 
hebben.32 gok Jan Anthonie Sebastiaan zal wel niet 
aan inkwartiering ontkomen zijn. De toestand in de 
Tilburgse textielnijverheid was intussen belabberd. In 
een rekest vroegen 33 Tilburgse lakenkooplui wegens 
de jammerlijken toestand van de fabriquen als gevolg 
van de buitenlandse concurrentie aan de Staten-
Generaal om alleen export van binnenlandse goederen 
naar Indië toe te staan. Dit verzoek werd ondersteund 
door de Amsterdamse kooplieden, waaruit blijkt dat 
een flink deel van de handel van wollen lakens via 
Amsterdam liep.^^ 
Toen de Fransen in 1792 naderden, durfden de patri
otten weer op de voorgrond te treden. Maar nadat in 
januari 1793 de hoop op een doorstoot ijdel gebleken 
was moesten zij vluchten. Onder degenen die toen in 
Tilburg woonden waren de patriotten PieterVreede uit 
Leiden, Cornelis den Tex uit Amsterdam en de geboren 
Tilburger Willebrord Dams. Ruim anderhalfjaar later, 
in augustus 1794, keerden zij met de zegevierende 
Franse legers terug. Een tijd van grote veranderingen 
brak aan. 
Nadat het Franse leger begin september tot Tilburg 
doorgestoten was, werd het dorp onmiddellijk met 
verschillende gevolgen van de oorlog geconfronteerd: 
gewonden, inkwartieringen, gedwongen leveranties, 
de besmettelijke ziekte van 'de rode loop' en stil
stand van het economisch verkeer. Hier kwam nog 
bij dat de heer met zijn zieke vrouw en een deel van 
het dorpsbestuur naar het noorden vluchtten, zodat 

er een mach tsvacuüm ontstond. Ter aanvulling van 
het schepencollege werden er twee 'noodschepe-
nen' benoemd: Josephus Verbunt en Pieter Cornelis 
Brouwers, de eerste katholieke schepenen sinds meer 
dan een eeuw. Op 12 april 1795 werden voor het eerst 
verkiezingen gehouden voor het schepencollege. Als 
schepenen werden gekozen Willebrord Dams, Pieter 
Vreede, Adriaan van der Willigen, Johan Petersz. 
Pessers en dr. Peter Jos. Matthijs, twee protestan
ten (Vreede en Van der Willigen) en drie katholieken. 
Van 'godsdienstijver' was in deze periode nog geen 
sprake. De nieuwe bestuurders namen tal van maat
regelen om de moeilijke positie van de heerlijkheid en 
het dorp te verbeteren. Een ervan was dat de heer
lijke rechten van de 'zogenaamde heer' Diederik van 
Hogendorp vervallen werden verklaard. Hoewel de 
heer van Tilburg en Goirie zich patriot noemde, nam 
hij er geen genoegen mee, maar kon alleen proteste
ren en verder machteloos toezien.2" 

Politiek actief 
Uit deze tijd dateert de eerste vermelding van politieke 
activiteit van de kant van de inmiddels veertig jaar 
oude Jan Anthonie Sebastiaan. Op 6 juni van hetzelfde 
jaar 1795 werd er opnieuw een afdeling van de zoge
heten Vaderlandsche Sociëtei t opgericht en behoorde 
naast onder anderen Den Tex, Van der Willigen, Dams 
en Pessers ook Jan Anthonie tot de leden. Er hing een 
radicale sfeer, die door de Fransen zeer geapprecieerd 
werd.3^ Tot verkiezing van Jan Anthonie Sebastiaan in 
een van de vertegenwoordigende lichamen leidde zijn 
lidmaatschap van de sociëte i t vooralsnog niet. 
In deze tijd was het voormalige generaliteitsland 
Noord-Brabant een zelfstandig gewest geworden. 
Staats-Braband moe van slavernij, verklaard in 't eind 
zichzelven vrij was de zinspreuk van de Vaderlandsche 
Sociëtei t in Tilburg. De zinspreuk stond op de leden-
kaarten. 
Opmerkelijk is dat de familie Van Spaendonck in het 
bezit is van het zegelstempel van de Tilburgse afde
ling van desociëte i t .3^ 



Adriaan van der Wiliigen 
(1766-1841), gescliiiderd 
door Wybrand Hendril<s in 

1811. (Frans Halsmuseum, 
Haarlem) 

Ledenkaart van de 
Tilburgse afdeling van de 

Vaderlandsche Sociëteit voor 
Adriaan van der Willigen. 

(RAT) 

Brabant kreeg zijn vertegenwoordigers in de Nationale 
Conventie, zoals het nieuwgevormde parlement werd 
genoemd. Zowel op landelijk, gewestelijk als plaat
selijk niveau trad er een periode van verwarring in, 
waarbij voortdurend wijzigingen in bestuur en be
stuurssamenstelling optraden en de gematigden het 
langzamerhand van de radicale patriotten wonnen. 
Maar na een landelijke staatsgreep door deze radi
calen op 22 januari 1798, die onder leiding stond van 
de Tilburger Pieter Vreede, werden in Tilburg gema
tigde bestuurders, die in een kort na de machtsgreep 
gehouden verkiezing waren verkozen, vervangen. 
Gerard van den Hout (landbouwer en graanhande
laar), Anthonie Govert Pessers (winkelier) en Hendrik 
van Tulder (bakker) moesten plaatsmaken voor Jan 
Anthonie Sebastiaan van Spaendonck (lakenverver), 
Pieter Sebastiaan Brouwers (lakenfabrikant) en Pieter 
van de Loo (drankslijter). Alle nieuwe bekleders van 
ambten moesten de volgende eed afleggen: 
Ik verklaare te hebben een onveranderlijken afkeer 
teegens het stadhouderschap, de aristocratie, de re-
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Staatsbraband, moe tan J!aayeni:j , 
Verklaart in 'l eind zichzchen rrij. 
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geringloosheid en het foederalisme. Ik beloove op mijn 
burgertrouw, dat Ik den post als lid der municipaliteit, 
mij opgelegt, getrouwelijk zal waarneemen?^ 

Op 28 maart werden ook nog de leden Adriaan Barend 
Mutsaers en Dionisius Verbunt uit hun ambt ontzet, 
als zijnde de teegenswoordige ordre van zaaken in 
den juisten zin niet toegedaan. In hun plaats werden 
Cornelis Verbunt en Gijsbert Jansen benoemd. 
Jan Anthonie Sebastiaan was een trouw bezoeker van 
de municipaliteitsvergaderingen, die om de paar da
gen gehouden werden. Ondanks de moeilijke politieke 
en economische situatie kwam er een kostbaar pro
ject ter tafel: het aanleggen van een vaart van Tilburg 
naar 's Gravenmoer ten behoeve van het handelsver
keer met het noorden. 

De eerste grondwet 
In april 1798 werd er in de gezuiverde grondverga
deringen een eerste grondwet aangenomen, waarin 
het staatsbestel op een geheel andere leest werd 
geschoeid. Er kwamen een vertegenwoordigend li
chaam, dat getrapt werd gekozen, en een uitvoerend 
bewind. In de plaats van de historisch gegroeide pro
vincies en gewesten werd het land verdeeld in acht 
departementen. Ook werden de gilden opgeheven. De 
macht van de radicalen was echter van korte duur. Op 
12 juni vond er in 's-Gravenhage een nieuwe staats
greep plaats."" Nog geen maand later, op 8 juli, ver
schenen in de vergadering van de Tilburgse munici
paliteit de burgers Gallé en Ammerlaan, leden van het 
intermediair administratief bestuur van het voormalig 
gewest Bataefsch Braband, met de opdracht om aan 
te stellen Adriaan Barend Mutsaers, Dionisius Verbunt, 
Anthonie Govert Pessers, Michiel Verschuuren, Pieter 
Cornelis Brouwers, Gerardus van den Hout en Hendrik 
van Tulder. Vervolgens werden alle de leeden der te
genwoordige municipaliteit deezer gemeente, behou
dens derzelver verantwoordelijkheid, uit hunne posten 
ontslaagen en daar van verklaard vervallen, waarna de 
nieuwe leden werden beëdigd, overigens onder het
zelfde eedformulier.'" 
Hiermee kwam aan de politieke carr ière van Jan 
Anthonie Sebastiaan een abrupt eind voordat die goed 
en wel begonnen was. Hij doet zelf van een en ander 
verslag in de van hem bewaard gebleven boekhou
ding: 
1798 den 24 februarij heeft J. Antonij van 

Spaendonck den eed afgelegt als borger 
capitein (dit wil zeggen wijkmeester) van de 
Velthooven. 

1798 Den 3 maert de verklaring afgelegt als 
scheepen van Tilborg. 
Den 10 maij in commissie geweest voor de 
gemeente van Tilborg na Den Bos 2 dagen 
f 7 0 0 

1798 Den 8 jullj ontslaegen van het ampt van 
schepen, alhoewel in commissie benoemt 
om den 9ste jullj de quartiersvergaedering 
te moete bijwoonen tot Oisterwijk, dus een 
dag vacatie f2160 

Voldaan 1798.^^ 



Tijdens tiet 
raadslidmaatschap van 

Jan Anthonie Sebastiaan 
werd er in Tilburg een 

volksfeest gehouden, waarbij 
een vreugdezang werd 

aangeheven op de vrijheid, 
de eenheid en de vrede 

(RAT) 

V R E U G D E - Z A N G , 

Gezongen by het Folks-Feest, ge
vierd te Tilburg , den Mei 
1798, Aet vierde Jaar der Ba-
taavfche Vryheid. 

Stem : Een Jager zou uit jagen gaaa 

Tilburg nu in vreugd herleef, 
Triumpi! 

Deez hec nieuwe luister geef, 
Triumpk! 

Dat ieder zyn genoegen uit 
E n niets de gulle vreugde ftuit, Triumpk! 

Triumph! Triumpk l 
' t Veelhoofdig monster legt verplet, his. 
Op Eenheid rust thans onze wet , his. 
Zoo word in dit Gemeenebest 
De Vryheid voor altoos gevest bis. 

Juich dan, o braave Burgers, juich! biSk 
Dat elk de Vryheid dankbetuig, bis. 
Terwyl men haar in Feestgewaad 
Eerbiedig omvoert langs de Itraat bis. 

Zie! hoe de Deugd haar fteeds verzelt, bii. 
Daar fchelle Faam haar lof vermeit, his 
De lieve Vrede volgt haar ftoet. 
Gepaard aaet ryken Overvloed, bh 

Het zegelstempel van de 
Tilburgse afdeling van de 
Vaderlandsche Sociëteit, 

dat via de familie van 
Spaendonck is overgeleverd. 
(RAT Colt Stichting Joannes 

Antonius van Spaendonck. 
Foto Jan Stads) 

Al was hij dus op 8 juli 1798 ontslagen als schepen, 
hij heeft toch daags daarna zijn reis als Tilburgs afge
vaardigde naar de vergadering van het Kwartier van 
Oisterwijk - een van de kwartieren van de Bossche 
Meierij - nog gemaakt en uiteindelijk ook vergoed 
gekregen. Of hij hierna voorlopig zijn bekomst van de 
politiek heeft gehad of ook op den duur nog te extreem 
bevonden werd, is niet duidelijk. Vanaf 1803 werden 
ook meer radicale patriotten weer in de landelijke en 
gemeentelijke politiek opgenomen. In ieder geval zou 
het tot 1810 duren voor Jan Anthonie weer een over
heidsfunctie ging bekleden. Zoals we zullen zien wa
ren de politieke omstandigheden toen totaal anders 
geworden. 

Signalement 
Uit deze tijd, van kort vóór de eeuwwisseling, zal het 
schilderij dateren waarop Jan Anthonie Sebastiaan 
afgebeeld staat met zijn zoontje Jan Anthonie, het 
eerste kind van zijn derde vrouw. Deze veelzijdig ge
talenteerde jongen zou niet alleen blauwverver, leer-
bereider en koopman in manufacturen worden, maar 
ook de eerste amateurarcheoloog die Tilburg gekend 
heeft. Hij heeft onder meer lijkurnen uit de brons- en 
ijzertijd aan het licht gebracht en gedocumenteerd.''^ 
Vader Jan Anthonie Sebastiaan heeft hierin al de ron
de trekken die hij op zijn iets latere portret van Adriaan 
de Lelie heeft. Zoals zijn signalement op een paspoort 
van 13 augustus 1811, in vertaling luidt: lengte van 
een meter 70 centimeter; haar bruin; voorhoofd rond; 
wenkbrauwen bruin; ogen blauw; neus gewoon; mond 
idem; baard bruin; kin dubbel; gezicht rond en vol; 
tint gekleurd; bijzondere tekenen: een litteken op het 
voorhoofd."" 

Dit artikel is niet de plaats om de vele politieke en mi
litaire gebeurtenissen van de komende jaren in detail 
te schetsen. In ieder geval bleven de Franse oorlogs
lasten de Bataafse Republiek als een molensteen om 
de nek hangen. Nog in hetzelfde jaar 1798 vond er een 
inval in Noord-Holland plaats van de Engelsen en de 
Russen, welke aanval maar met moeite werd afge
slagen, ten dele doordat de Oranjegezinde zeelieden 
weigerden te vechten tegen Oranje. Erfprins Willem, 
de zoon van de stadhouder en latere koning Willem I, 
bevond zich namelijk in het Engelse leger. In 1800 
'schonk' de Republiek 3 miljoen gulden aan Frankrijk, 
wat de inmiddels consul geworden Napoleon Bona
parte niet voldoende voor de toekomst vond, waarna 
hij aandrong op vervanging van de Bataafse regering, 
in september 1801 vond er weer een staatsgreep 
plaats, en wel door de Franse bevelhebber en drie 
leden van het uitvoerend bewind. Een nieuwe staats
regeling, die in de plaats moest komen van die van 
1798, werd verworpen, maar door de thuisblijvende 
stemmers als voorstemmers te verklaren toch aange
nomen. Veel voormalige regenten uit het stadhouder
lijk regime werden daarop in hun functie hersteld. Ook 
werd weer teruggekeerd naar de oude provinciegren
zen. Van democratie was geen sprake meer. Eigenlijk 
kan men zeggen dat de toestand van het stadhouder
lijk regime van vóór 1795 min of meer terugkeerde. 
Zoals we gezien hebben, keerden na een korte tussen
periode in de eerste helft van 1798 op 8 juli de meeste 
gekozenen van begin van dat jaar in het dorpsbestuur 
van Tilburg terug. Het enige nieuwe gezicht was toen 
Michiel Verschuuren. Hiernaast bleven de bekwame 
drossaard Adriaan van de Willigen, aanvankelijk ra
dicaal maar tot gematigder inzichten bekeerd, en de 
ervaren dorpssecretaris Izaac Bles in functie. Doordat 
de burgerwacht beter georganiseerd werd, werden 
orde en rust in de heerlijkheid beter verzekerd. De 
strenge winter van 1798/99 leidde echter tot onvoor
stelbare armoede en de loting voor deelname aan 
de strijd tegen de Engelsen en Russen tot onlusten, 
waarbij de huizen van Dams en Verbunt op de Heuvel 
werden geplunderd en in brand gestoken. De opstand 



mechanisering: in 1769 werden de stoommachine en 
een spinmachine uitgevonden, tussen 1785 en 1790 
het mechanisch weefgetouw. \/anzelfsprel<end gin
gen deze ook, zij het met enige vertraging, in Tilburg 
toepassing vinden. Om gebruik te kunnen maken van 
de mechanisering maar ook omwille van de efficiency 
was het noodzakelijk de arbeid in één gebouw te la
ten verrichten. De hoogbouw van Van Bommel aan 
de Nieuwe Dijk uit 1766, de tegenwoordige Bisschop 
Zwijsenstraat, vormt hier het eerste symptoom van de 
invoering van het grootbedrijf, al was dit aanvankelijk 
nog de zogeheten manufactuur. 

Jan Anthonie Sebastiaan en 
zijn zoontje Jan Anthonie op 

een anoniem schiidehj van 
I<onvóór1800. (Pan. colt) 

pende Bossche burgers en het garnizoen van Heusden 
worden neergeslagen. De plunderaars werden opge
pakt en gevonnist. 
Tot overmaat van ramp nam drossaard Adriaan van 
der Willigen na de staatsgreep van 1801 ontslag, om
dat hij zich niet met de nieuwe staatsinrichting kon 
verenigen. Pogingen om hem voor de heerlijkheid 
te behouden leden schipbreuk. President-schepen 
Michiel Verschuuren nam zijn taken voorlopig over, 
maar stierf op 10 januari 1803. Dit jaar bracht een 
nieuwe bestuursinrichting voor de gemeenten. Hierbij 
werden de dorpen Tilburg en Goirie, die eeuwenlang 
samen een heerlijkheid hadden gevormd, definitief 
van elkaar gescheiden. Op het gebied van de recht
spraak bleef de vereniging overigens nog tot 1811 
bestaan. Op 8 maart 1803 werd Willebrord Dams be
noemd tot schout-civiel als opvolger van drossaard 
Adriaan van der Willigen. 

Economische bloei 
Dank zij de protectionistische en autarkische econo
mische politiek van de Fransen en grote legerorders 
leefde de nijverheid op. In 1802 weigerde Martinus 
van Dooren de functie van armmeester, omdat hij naar 
eigen zeggen wel driehonderd arbeiders werk gaf en 
het daarmee te druk had."^ 
In de tweede helft van de achttiende eeuw hadden zich 
spectaculaire ontwikkelingen op industrieel gebied 
voltrokken. De opkomst van het grootbedrijf ging gelijk 
op met de uitvinding en geleidelijke toepassing van de 

Ook Jan Anthonie Sebastiaan van Spaendonck zal als 
lakenverver, -bereider en -koopman van deze gunstige 
situatie geprofiteerd hebben. Hiervan getuigt een be
waard gebleven onderdeel van zijn boekhouding over 
de jaren 1798 tot 1807. In zijn weinig fraaie en niet al
tijd even duidelijke handschrift noteerde Jan Anthonie 
onder meer de geleverde verfstoffen. Met tal van on
dernemers in Tilburg en daarbuiten deed hij zaken, 
maar bijvoorbeeld ook met zijn schoonzuster Johanna 
van Oijen in Den Haag,"' aan wie hij onder meer lap
pen lakense stof toestuurde: 
7503 
den 21 maert aen haer gezonden 4V4 el azuurblauw la
ken nog 2V4 el azuurblauw laken a 7 gl. 15 st d'el 

f5216 4 
voor haer ontfangen van Chatrlen Peters f 15 O O 
1 halfstokruskalamlnk*^ a IVA st en 16 el f 9 4 0 
aen achterstallige interest tot den 30 november 1802 
zomma van f 44 3 O 

Was deze Johanna van Oijen winkelierster, net als zijn 
beide zusters? Op 2 december 1805 - voor sinterklaas 
misschien? - stuurde hij haar 4 pond chocolade van 
26 stuivers per pond, dus in totaal voor 5 gulden en 4 
stuivers, ongeveer het weekloon van een arbeider. Dat 
zal toch niet alleen voor eigen gebruik zijn geweest. 
Waarschijnlijk waren de prijzen in Tilburg zo veel la
ger dan in Den Haag dat de transportkosten er niet toe 
deden. Jan Anthonie hield verder wel van een gokje 
en kocht regelmatig loten van zijn schoonzuster in de 
koninklijke loterij."^ 
Van de zes kinderen die zijn derde echtgenote hem 
inmiddels geschonken had, waren er drie als zui
geling overleden, wat in die tijd overigens niet on
gebruikelijk was. De moeder overleefde gelukkig 
steeds het kraambed. Met de geboorte van nog een 
zoon Gerardus Cornelis (Gerrit), die op 26 april 1804 
gedoopt werd, zou het gezin, nu nog bestaande uit 
zeven kinderen, compleet zijn. In zijn boekhouding 
tekende de trotse vader aan: Gerardus Cornelis van 
Spaendonck is gebooren den 25 april 1804 savons om 
negen uuren. Zijn peter is den zeer eerwaerden heer 
Wilhelm Joseph Suijs, cap(ellanus) d(lvi) Jacobiin den 
Bos, en zijn peet Maria Elisabeth van Spaendonck.^° 
Aan deze Gerard Cornelis is door de voorzitter van 
de Stichting Joannes Antonius van Spaendonck, 
zijn nazaat Barend Jan van Spaendonck, een speci
ale monografie gewijd, die hem ook in de context van 
de Tilburgse samenleving plaatst.^' In hetzelfde jaar 



Paspoort met signalement 
waarmee Jan Anthonie 

Sebastiaan In 1811 naar het 
buitenland, mogelijk naar zijn 
broers in Parijs reisde (RAT, 
380. Archief van de Familie 

Van Spaendonck 1793-
1914, inv nr 6) 

1804, op 21 mei, trouwde Jan Anthonie Sebastiaans 
oudste dochter, IVlaria Theresia, met de Tilburgse 
schoenmaker Cornelis Vermeer. 

Het Koninkrijk Holland 
Met de vrijheid, gelijkheid en broederschap die de 
patriotten samen met de Fransen hadden beloofd te 
brengen, was het intussen steeds verder bergafwaarts 
gegaan. De Franse omwenteling van 1789 was door 
de revolutionairen zelf gesmoord in bloed: de revolutie 
had haar eigen kinderen opgegeten. Er was sprake van 
een sterke politieke reactie. Als gevolg hiervan had in 
Frankrijk de parvenu-generaal Napoleon Bonaparte 
zich in 1800 opgewerkt tot consul en vier jaar later 
kroonde hij zichzelf in aanwezigheid van de paus tot 
keizer. Het eenhoofdig gezag bracht echter geen vre
de. De komende jaren zouden zijn legers - waarvoor 
hij zowel de veroverde landen als zijn bondgenoten f i
nancieel leegzoog - in grote delen van Europa dood en 
verderf zaaien om zijn machtshonger te bevredigen. 
De bestuursvorm in de Bataafse Republiek volgde die 
van het grote voorbeeld Frankrijk. In 1805 kwam, on
der dwang van Napoleon, de uitvoerende macht on
der het eenhoofdig bewind van een 'raadpensionaris', 
Rutger Jan Schimmelpenninck. Maar al binnen een 
jaar werd deze vervangen door een koning, en wel 
Napoleons jongere broer Louis (Lodewijk). Hiermee 
waren de voormalige zeven verenigde gewesten voor 
het eerst in meer dan twee eeuwen weer een ko
ninkrijk, tevens een eenheidsstaat, dat het Koninkrijk 
Holland werd genoemd. 

Een voordeel van dit eenhoofdig gezag, met een na
genoeg machteloze volksvertegenwoordiging, was 
dat er op een ef f ic iënte wijze wetgeving kon worden 
vervaardigd en er daadkrachtig bestuurd kon worden. 
En dit was wat er in de praktijk ook gebeurde. Voor 
de uitvoering van de taken werden bekwame mannen 
benoemd, waarbij niet gekeken werd naar hun gezind

heid. Zowel patriotten als Oranjegezinden kwamen in 
aanmerking voor overheidsfuncties. Hier kwam bij dat 
de nieuwe koning, ondanks zijn eigenaardigheden en 
moeilijk karakter, zich welwillend tegenover zijn on
derdanen opstelde, dit vaak tot ergernis van zijn grote 
broer, de keizer. Het gevolg is geweest dat zeer veel 
wetgevende en uitvoerende maatregelen werden in
gevoerd, die al in de voorafgaande periode waren 
voorbereid, op tal van gebieden: f inanciën en belas
ting, recht, godsdienst, onderwijs, kunsten en weten
schappen. 

Koninklijke belangstelling 
Ook op economisch gebied betoonde de koning zich 
actief. Zo vaardigde hij op 8 oktober 1807 een decreet 
uit dat er om de twee jaar in de paasweek een natio
nale tentoonstelling zou worden gehouden, waarop de 
producten van de nijverheid zouden worden vertoond. 
De eerste tentoonstelling werd in april 1808 in Utrecht 
gehouden. Elf Tilburgse lakenfabrikanten schreven 
ervoor in. Dit aantal werd alleen door Amsterdam met 
twaalf deelnemers overtroffen. Leiden was slechts 
met vijf lakenfabrikanten vertegenwoordigd. 
In hetzelfde jaar werd er een enquête gehouden be
treffende de Staat van Fabryken en Trafyken, Op 19 
juni 1808 deelde de landdrost van Brabant aan de ge
meentebesturen mee dat hij een brief van de koning 
had ontvangen inhoudende dat Z.IVI. de Koning van 
Holland het voornemen heeft het Departement Braband 
te doorreizen en dientengevolge wenst te hebben een 
allernauwkeurigste Statistiek van dat gedeelte van zijn 
Rijk. Al twee weken later kwam Tilburg met een Staat 
van Fabryken en Trafyken binnen de Gemeente Tilburg 
van 2 July 1808. Uit dit verslag blijkt onder meer dat 
er in Tilburg op dat moment veertig 'lakenfabrieken' 
waren.53 In goede tijden waren er tussen de vier- en 
vijfduizend mensen in de lakennijverheid werkzaam. 
Dit zal wel op enige overdrijving berusten, maar enke
le duizenden zullen het er wel geweest zijn. Als middel 
ter opbeuring van de nijverheid werd het graven van 
een kanaal van Tilburg naar 's Gravenmoer genoemd, 
zodat er via de Donge en de Maas een rechtstreekse 
waterverbinding met Holland tot stand zou komen. 
Zoals we gezien hebben is een plan voor een derge
lijke verbinden al in de Tilburgse municipaliteit tijdens 
het lidmaatschap van Jan Anthonie Sebastiaan in 
1798 ter tafel gekomen. 

In deze tijd werkten de meeste arbeiders nog als 
thuiswerkers en werden alleen de eindbewerkingen 
in een speciaal gebouw verricht. Hiertoe behoorde 
vanzelfsprekend de ververij en lakenbereiderij waar
mee Jan Anthonie Sebastiaan van Spaendonck zich 
bezighield. Gegevens over het aantal mensen dat er 
werkzaam was zijn er helaas niet bewaard gebleven. 
De kwaliteit van de Tilburgse lakens werd geroemd. 
Op de nationale tentoonstelling van 1809 werden de 
producten van de firma Van Dooren en Dams, waar
voor ook Jan Anthonie Sebastiaan werkte, met goud 
bekroond.55 
Overigens betekende de periode van het koninkrijk 
Holland, tussen 1806 en 1810, een neergang van de 
conjunctuur en hiermee ook voor de Tilburgse laken-



nijverheid. Voor een deel was dit te wijten aan de in
voering van het Continentaal Stelsel door Napoleon. 
Hierdoor was alle handel met Engeland verboden. 
Maar door de voortdurende oorlog heette ook de uit
voer naar Frankrijk, Italië en Turkije onmogelijk te 
zijn. 56 

Stadsrechtverleningen 
De reactie die er, mede onder Franse druk, in het be
stuurssysteem van het Koninkrijk Holland plaatshad, 
nam soms achterhaalde vormen aan. Dit gold bijvoor
beeld voor het opnieuw instellen van een constitutio
nele adel in 1809, maar het was in zekere zin ook het 
geval met een reeks door koning Lodewijk Napoleon 
ondernomen stadsrechtsverleningen. 
Het privilege van stadsrechten stamde uit de 
Middeleeuwen. Juridisch werden hierbij de steden 
losgemaakt uit het landrecht waaronder het platte
land viel. De burgers van de steden kregen voorrech
ten die aan de plattelandbewoners onthouden werden. 
Vanzelfsprekend was een dergelijke pr iv i legiër ing in 
strijd met het gelijkheidsbeginsel dat de Franse revo
lutie aanvankelijk had gebracht. 
Het anachronisme van het opnieuw verlenen van 
stadsrechten blijkt al uit het eerste geval dat zich 
voordeed. Op 17 augustus 1806 werd aan drie bij een 
legerkamp op de hei ontstane gehuchten bij Zeist ten 
oosten van Utrecht stadsrecht verleend. De Franse 
en Nederlandse soldaten hadden daar om de verve
ling te verdrijven van graszoden op een heuveltop een 
piramide met een houten uitkijktoren opgeworpen. 
Deze werd eerst naar hun aanvoerder de piramide van 
Marmont maar later de piramide van Austerlitz ge
noemd, naar de plaats in het tegenwoordige Tsjechië 
waar Napoleon op 2 december 1805 een briljante 
overwinning had behaald op een grote vijandelijke 
coalitie. Al op 21 november 1811 werd de nieuw ont
stane 'stad' Austerlitz opgeheven en bij de gemeente 
Zeist gevoegd." Er is nooit iets groters tot stand ge
komen dan de piramide zelf en een dorpje. Met meer 
recht kreeg het 'vlek' - dit wil zeggen een groot dorp 
- Assen op 13 maart 1809, inmiddels hoofdplaats van 

Bidprentje van Jan Anthonie 
Sebastiaan van Spaendonck 

(1755-1831). (RAT) 

Bid voor de Ziel van Zaliger 

'even Udvan denEd.AchiO^Raad der atadTii^uno 

'aldaar overleden den 11 September 
1 8 5 1 , i n den ouderdom van 

7G jaren en 7 maand^n^ 

Die II, eeuiPigheïdi gedenlt, en i-an t.ijn x.c<ndigti le-
ivrt niel afgaat , hcfj't of üjji geloof verloren, of 

is, gelocft hij nog, en Loet hij zijne zonden niet 
geheel uitzinnig* — ^lirevtT. over de ware 

Godsd. X. 

Bemi/tC eilander met eene l>roederUJle liefde; • . . 
en weett bezorgd om gold i« doen niet alleen voor 

God, maar ooi foor alle memchen, 
Jiox, XII. tu. t-. 

R. I . P. 

een departement geworden, een stadsrechtprivilege; 
het is sindsdien ook stad gebleven en werd hoofdstad 
van de provincie Drenthe. 
En dan Tilburg! Van 10 tot 30 april 1809 ondernam de 
koning vanuit zijn residentie Amsterdam zijn al eerder 
genoemde voorgenomen inspectietocht door Brabant. 
Bij koninklijk besluit van dinsdag 18 april 1809 werd 
het vlek Tilburg tot stad verheven. Als motieven wer
den genoemd de belangrijkheid van het dorp en de 
omvang van het bevolkingsaantal van negenduizend 
zielen. Speciaal vermeld werd dat de koning de ge
meente een bewijs van zijn tevredenheid wilde geven. 
In het tweede artikel van het besluit staat vermeld dat 
de landdrost van Brabant aan de minister van bin
nenlandse zaken een nominatie moest indienen ter 
invulling van de plaatsen van burgemeester, wethou
ders en vroedschappen, waarna de koning deze zou 
benoemen. Afgezien van het prestige dat het wel zal 
hebben opgeleverd, had het stad-zijn dus het voordeel 
dat burgemeester, wethouders en vroedschapsle
den door de koning werden benoemd. In maart 1810 
kwam dat 'voorrecht' te vervallen doordat onder 
meer Staats-Brabant bij Frankrijk werd ingelijfd. De 
Franse wet kende geen onderscheid tussen stads- en 
dorpsbesturen. De malres, adjoint-nfialres en conseils 
werden door de prefecten van de departementen be
noemd. Pas met de grondwet van 1814 na het herstel 
van de onafhankelijkheid kreeg het verschil tussen 
dorpen en steden weer enige betekenis. Terwijl in de 
dorpen de burgemeesters, wethouders en raadsleden 
door provinciale staten werden benoemd, werden in 
de steden de raadsleden benoemd door een kiescol
lege dat gekozen werd door stemgerechtigde burgers, 
dit wil zeggen mannelijke ingezetenen die jaarlijks 
minstens acht gulden in de beschreven rijksbelas
tingmiddelen betaalden. Door de koning werden in de 
steden drie burgemeesters voor het leven benoemd, 
die beurtelings voor een jaar de functie van president
burgemeester uitoefenden. Dit voordeel is blijven be
staan tot 1851, toen de gemeentewet van Thorbecke 
aan alle gemeenten gelijke rechten verleende. 

Membre du conseil municipal 
Ontevredenheid van keizer Napoleon over zijn broer 
koning Lodewijk leidde ertoe dat aan het Koninkrijk 
Holland een eind werd gemaakt. In maart 1810 wer
den om te beginnen Zeeland en het gebied ten zuiden 
van de Merwede en de Waal, dus ook het voormalige 
Staats-Brabant, bij Frankrijk ingelijfd. Op 1 juli deed 
Lodewijk afstand van de troon en bij decreet van 
9 juli werd ten slotte ook het resterend deel van het 
Koninkrijk Holland geannexeerd. 
Op 6 mei 1810 was de keizer met zijn gemalin en ge
volg op weg naar Holland de stad Tilburg gepasseerd 
zonder een voor hem gearrangeerde receptie ten huize 
van de ma/re te bezoeken.^" Men kan zich voorstellen 
dat deze doortocht ook op Jan Anthonie Sebastiaan 
van Spaendonck indruk heeft gemaakt. Deze moet 
door de opeenvolgende erfenissen en ongetwijfeld 
ook door zijn activiteiten in de textielindustrie, be
gunstigd door de gunstige conjunctuur, wei in goeden 
doen zijn geraakt. Zijn prestige in de dorpssamenie-



Portret van Jan Anthonie 
Sebastiaan van Spaendoncl<, 

in tweevoud geschiiderd 
door de Tilburgse schilder 
Adriaan de Lelie In 1819. 

(Part colt) 

ving zal nog zijn vergroot door zijn beroemde broers, 
de bloemenschilders Gerard en Cornelis, die zoals 
gezegd regelmatig naar hun geboortedorp terugkwa
men. Gerard had zelfs een met bloemen omrankt por
tret van de keizer geschilderd. Mogelijk heeft dit alles 
ertoe bijgedragen dat voor Jan Anthonie Sebastiaan 
ook een plaats in het dorpsbestuur weer binnen bereik 
kwam. Al enkele maanden nadat Staats-Brabant door 
Frankrijk was geannexeerd, op 21 juni 1810, werd het 
Décret Imperial getekend waarbij Jean Antoine van 
Spaandonck werd benoemd tot membre du conseil 
municipal de la commune de Tilbourg.^^ Hij zou zijn 
raadslidmaatschap bekleden tot aan zijn overlijden op 
11 sepember 1831. De val van Napoleon en het her
stel van de Oranjes in 1814 in het nieuwe Koninkrijk 
der Nederlanden zou geen beletsel vormen voor zijn 
aanblijven. 
De vreugde om zijn benoeming in de conseil munici-
pal'm 1810 zal nog vergroot zijn door het huwelijk dat 
zijn oudste zoon Louis op 10 juli 1810 sloot met Anna 
Gertruda van den Eijnde. Helaas werd dit spoedig ge
volgd door een droevige gebeurtenis: het overlijden 
van zijn derde vrouw, Andrea Suijs, op 3 december 
1811, waarmee Jan Anthonie Sebastiaan alle drie 
zijn echtgenotes heeft overleefd. Het verlies van zo
nen door de oorlogshonger van Napoleon en de inge
voerde dienstplicht bij loting is hem gelukkig bespaard 
gebleven. Het was overigens mogelijk om bij inloting 
'remplaganten', vervangers, te kopen, wat gezien het 
vermogen waarover Jan Anthonie Sebastiaan intus
sen kon beschikken ongetwijfeld binnen het f inancië le 
bereik lag. 

Besluit 
De laatste levensjaren van Jan Anthonie Sebastiaan 
van Spaendonck wachten nog op nader onderzoek. 
Daarom volgt hier slechts een overzicht, ontleend aan 
de gepubliceerde genealogie. Als raadslid heeft hij in 
de herfst van zijn leven niet alleen te maken gekregen 
met een slechte economische conjunctuur maar ook 
met wanorde binnen het bestuur en ambtelijk appa
raat van Tilburg. 
Waarschijnlijk heeft het hem ook op latere leeftijd 
niet aan energie en werkkracht ontbroken. In 1826, 
toen de economische toestand inmiddels aanmerke
lijk verbeterd was, sloot hij een compagnieschap met 
Norbert Swagemakers, waarschijnlijk overigens vooral 
ten behoeve van zijn zoon Gerard Cornelis, en 1829 en 
1830 nam hij zelfs nog deel aan de petitiebewegingen 
voor de vrijheid van onderwijs en drukpers, gericht 
tegen het regeringsbeleid van koning Willem I. Toen 
Jan Anthonie Sebastiaan op 11 september 1831 over
leed, liet hij zijn kinderen een aanzienlijk vermogen na 
van circa 130.000 gulden en behoorde hiermee tot de 
meestvermogende Tilburgers.^^ 
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rijmd is de mededeling die zij hierop laten volgen, dat het voor vader 

Van Spaendonck nu niet meer uitmaakte of zijn zoons ervoor kozen 

om ambtenaar of kunstschilder te worden. Het spreekt voor zich dat 

wanneer de nood echt hoog was geweest, in Tilburg werkzaamheden 

in de landbouw of de textiel het meest voor de hand zouden hebben 

gelegen. Kunstschilder worden en daarvoor een leergeld te moeten 

betalen van driehonderd gulden per jaar zou niet eens in de gedachten 

zijn opgekomen. Over het vermogen van deze tak van de familie Van 

Spaendonck zie verderop. 

4 Meelis, Losse schetsen, 104-105. 

5 Weijters.'De Reijshof', 5-14. 

6 De Bruijn, 'Natuur, arbeid, kapitaal', 116 en 120. 

7 Regionaal Archief Tilburg [hierna: RAT], Stichting J,A. van Spaendonck 

[hierna: Stichting] 39.1.1 of 40,1. 

8 Van Spaendonck, Genealogie, 53, 

9 RAT Index huizenregisters Veldhoven, Van dit huis wordt vermeld dat 

het een fabriekshuis en ververij was. Eigenaren was in 1737 Gerard 

Couwenberg, in 1756 zijn kinderen, in 1771 Clazina Couwenberg en in 

1791 de kinderen van wijlen Jan Anthonie van Spaendonck. Bewoner 

was toen Jan Anthonie (Sebastiaan). In 1799 staat deze ook te boek als 

eigenaar. Hij had het huis geërfd op 1 juli 1797 (RAT Notarieel archief 

Tilburg [hierna: Not] 146, nr. 22). 

10 Om dit te achterhalen zou nog - zeer omslachtig - onderzoek nodig 

zijn. Bij het overlijden van zijn eerste vrouw in 1780 woonde het echt

paar in ieder geval op de Veldhoven (zie hieronder). 

11 RAT Stichting 28.11. 

12 Zie Van Spaendonck, Genealogie, 67-69. 

13 RAT Stichting, 28.8; Van Spaendonck, Genealogie, 67-69. 

14 RAT Stichting 28.12.1 gulden was 20 stuivers; 1 stuiver telde 16 pen

ningen, 

15 R,-k. doopboek Hilvarenbeek. 

16 Trouwboek predikant Hilvarenbeek. 

17 Zie voor de genealogie: www.mijnstambomen.nl/oijen/pieterhtm. 

18 Later had Jan Anthonie Sebastiaan zakelijk contact met zijn schoon

zuster Johanna van Oijen in Den Haag (zie hierna). 

19 RAT Rechterlijk archief Tilburg [hierna: R.) 486, f. 73v.-74v. (7 juli 

1786); R. 451, f, 65V.-68 (4 september 1786) en Not. 112 (not. Adriaan 

van Meurs; 8 januari 1787). Meer gegevens over de familie Noijens in 

Not. 143, nr. 48 (testament van Martinus Noijens van 13 juli 1794). 

20 RAT R. 449, f. 115-115v, (10 juli 1784). 

21 RAT R. 451, f. 32-33 (28 april 1786). 

22 RAT R. 459, f. 163-163v. (5 december 1800). 
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25 Van Mosselveld, 'De magistraat', 175. 

26 RATNoL140,nr.15(14mei1791), 

27 RAT Not. 143, nr. 28 (7 april 1794); ged. Stichting 27.13 (JAS.5). 

28 RAT R. 458,6-7v. (14 juni 1797). 

29 RAT Not. 146, nr. 22. 

30 Zie hierboven. 

31 RAT R. 459, f. 163-163V. Verder op 17 januari 1801 enkele percelen 

land (R.459,f, 171-171V.), 

32 Weijters, 'Tilburg in de patriottentijd', 80, 

33 Van Gurp, Brabantse stoffen, 123, 

34 Van Mosselveld, 'De magistraat', 146-148. 

35 Ald. 150. 

36 RAT Stichting 191.2.3. 

37 RAT Oud-administratief archief Tilburg [hierna: OAA] 1097-4 (verga

dering van 3 maart 1798). 

38 Ald. (vergadering van 28 maart 1798). 

39 Ald., 5 maart 1798. 

40 Van Mosselveld. 'De magistraat', 154-155; Rosendaal, 'Verlichting', 

209-210. 

41 RAT OAA 1097-5 (vergadering van 8 juli 1798). 
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50 Ald. 
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53 In 1809 werden er dertig 'fabrikeurs' voor eigen rekening en vijftien 

in commissie genoemd (Van Gurp, Brabantse stoffen, 200 en 220, nt. 

15). 



54 Van den Eerenbeemt,'DeTilburgse nijvertieid', 177-181. 

55 Keune, 'De industriële ontwikkeling', 16-17. 

56 Van Gurp, Brabantse stoffen, 200. 

57 J.C.M. Cox, Repertorium van de stadsrechten in Nederiand. 'Quod vui-

gariter statreghte nuncupatur' {Oen Haag 2005) 56. 

58 Naar aanleiding van Lodewijk Napoleons reis door Brabant kregen op 3 

mei 1809 ook Oosterhout en Roosendaal stadsrecht. Laatstgenoemde 

gemeente moest deze status in 1814 al weer afstaan, maar Oosterhout 

heeft tot op de dag van vandaag de status van stad behouden (Cox, 

Repertorium, 55,187 en 199). 
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Fragmentgenealogie Van Spaendonck 

Jan Anthonie van Spaendonck 
ged. Tilburg 1.7.1705, begr. Tilburg (Heuvel) 26.3.1776, rentmeester van de heer van Tilburg en Goirie 
(1733-1755), borgemeestervanTilburg (1755-1762) 
tr. Tilburg 18.2.1743 
Theresia Couwenberg, dr. Gerard x Helena Nicolaasdr. van Gorp 
ged. Tilburg 18.01.1721, begr. Tilburg 27.5.1796 (Heuvel); 
hieruit: 
- Adriana Maria, ged. Tilburg 28.07.1744, overl. ??; 
- Gerardus, ged. Tilburg 23.3.1746, overl. Parijs 11.5.1822, bloemenschilder; 
- Joannes Baptista, ged. Tilburg 25.07.1748, overl. ??; 
- Helena Maria, ged. Tilburg 12.4.1750, overl. Tilburg 6.2.1838, winkelierster; 
- Cornelius, ged. Tilburg 13.05.1752, overl. ??; 
- Jan Anthonie Sebastiaan, ged. Tilburg 20.1.1755 (zie volgende generatie); 
- Cornelis, ged. Tilburg 712.1756, overl. Parijs 4.1.1840, bloemenschilder; 
- Maria Elisabeth, ged. Tilburg 2.12.1760, overl. 5.9.1839, winkelierster. 

Volgende generatie: 

Jan Anthonie Sebastiaan van Spaendonck 
ged. Tilburg 20.1.1755, overl. Tilburg 11.09.1831, lakenverver en -bereider, lid van de municipaliteit van 
Tilburg 1798,1810-1813, lid van de gemeenteraad 1813-1831 
tr.(1) Tilburg 02.06.1777 
Maria Aldegundis Pessers, dr. Peter Pessers x Theresia Wuyts, ged. Tilburg 13.09.1754, overl. Tilburg 
(Veldhoven), begr. 30.03.1780; 
hieruit: 
- Maria Theresia, ged. Tilburg 11.03.1778, overl. Tilburg 29.08.1836, tr. Tilburg 21.05.1804 Cornelis 

Vermeer, schoenmaker; 
- Ludovicus (Louis) Johannes, ged. Tilburg 08.03.1780, overl. Tilburg 05.05.1822, lakenverver, winke

lier, tr. Retie 10.07.1810 Anna Gertruda van den Eijnde; 
tr. (2) 's-Gravenhage 13.04.1785 
Maria van Oijen, dr. Peter van Oijen (= Noijens) x Maria van den Broek, ged. 's-Gravenhage 02.06.1746, 
overl. Tilburg 06.02.1787; 
hieruit: 
- Petrus Antonius, ged. Tilburg 16.01.1787, overl. Tilburg 14.06.1865, kaardenmaker; 
tr. (3) Tilburg 16.05.1791 
Dorothea Suijs, dr. Andries Suijs x Anna van Drunen, ged. Tilburg 14.05.1764, overl. Tilburg 03.12.1811; 
hieruit: 
- Joannes Antonius, ged. Tilburg 27.07.1792, overl. Tilburg 15.09.1849, blauwverver, leerbereider, 

amateur-archeoloog, tr. Tilburg 12.04.1815 Nicolaa Johanna Mutsaers; 
- Anna Catharina, ged. Tilburg 12.03.1793, overl. 12.03.1861, tr. Tilburg 03.10.1832 Jan Baptist 

Norbertus Bruggeman, textielverver; 
- Maria Elizabetha, ged. Tilburg 17.03.1795, begr. 13.06.1795 (Veldhoven); 
- Aldegundis Cristina, ged. Tilburg 15.01.1797, begr. 23.01.1797 (Veldhoven); 
- Andreas, ged. Tilburg 18.12.1797, begr. Tilburg 14.07.1798 (Veldhoven); 
- Andreas Ludovicus (Dominicus), ged. Tilburg 08.05.1800, overl. Napels 30.07.1828, regulier priester 

(dominicaan); 
- Gerardus Cornelis (Gerrit), ged. Tilburg 26.04.1804, overl. Tilburg 10.06.1873, wollenstoffenfabrikant, 

lid gemeenteraad, lid kamer van koophandel, regent stedelijk armbestuur, tr. Tilburg 22.05.1828 Maria 
Eva Swagemakers. 



De Internationale Tentoonstelling 
Stad Tilburg 1809-1909* 

Henk van Doremalen 

' Dit artikel is een 
verkorte bewerkte en 
aangevulde weergave 

van een uitgebreider 
artikel over Tilburg en de 

nijverheidstentoonsteilingen 
dat verscheen in het 

tijdschrift Tilburg jaargang 8 
nr.l (19901 

Sluitzegel tentoonstelling 
1909 (RAT) 

In 1909 werd na aanvankelijke aarzelingen 
een groots opgezette nijverheidstentoonstel

ling met uitgebreid omlijstend programma 
samengesteld ter gelegenheid van het 

100-jarig bestaan van Tilburg als stad. Het 
was voor het eerst dat de Tilburgse industrie 
en handel zich op deze wijze presenteerden. 

Wel hadden Tilburgse industriëlen al vele 
malen deelgenomen aan tentoonstellingen 

elders, maar in eigen stad was een tentoon
stelling op grote schaal nog niet voorgeko

men. Die tentoonstelling moest er in 1909 
komen. Hoe kwam die tot stand, wie expo

seerden er en wat leverde het op? 

Een groeiende stad 
Tilburg zat in die jaren in de fase dat de stad fors be
gon te groeien. In de 19e eeuw groeide Tilburg van 
een verzameling herdgangen met zo'n 10.000 inwo
ners naar een kleine provinciestad waar industrie een 
grote rol speelde. Nog in de 19e eeuw, in 1899, werd 
de grens van 40.000 inwoners gepasseerd, tien jaar 
later was Adriana van Gooi op 5 augustus 1909 de 
50.000e inwoonster. Nog eens amper een decennium 
later zou de 60.000e inwoner een feit zijn. 
De vereniging Tilburg Vooruit was op 10 juli 1907 op
gericht met als algemeen doel 'het groot maken van 
de stad'. Centraal stond daarbij het bevorderen van 
handel, industrie en vreemdelingenverkeer. Daarnaast 
werd het bevorderen van letterkundige, muzikale en 
kunstlievende bijeenkomsten beoogd. Dat paste alle
maal bij het imago van de groeiende stad, sinds 1874 
de grootste stad van Noord-Brabant. 

Het voorstel om het 100-jarig bestaan van de stad 
Tilburg op 18 april 1909 niet ongemerkt voorbij te la
ten gaan was afkomstig van dr. Berend Dijksterhuis, 
directeur van de Rijks-HBS Koning Willem II. 
Dijksterhuis was in 1899 gepromoveerd op een proef
schrift getiteld Bijdragen tot de geschiedenis der heer
lijkheid Tilburg en Goirie. 

In de vergadering van Tilburg Vooruit van 28 oktober 
1907 werd volgens de geschiedvorser Lambert de 
Wijs het besluit genomen om een grote tentoonstelling 
voor handel en industrie te houden. 

Een aarzelend gemeentebestuur 
Het initiatief om een eeuwfeest te houden was niet bij 
voorbaat van brede steun verzekerd. Het gemeentebe
stuur stelde zich aanvankelijk aarzelend op. Men had 
daarvoor twee redenen. In de eerste plaats vond de 
verheffing van Tilburg tot stad in 1809 onder Franse 
overheersing plaats. Volgens het gemeentebestuur bij 
monde van burgemeester G. Raupp 'geen aanleiding 
om het op bijzondere feestelijke wijze te herdenken'. 
Vooral ook niet - en dat was de tweede reden - omdat 
'de 'gemeente' Tilburg niets meer heeft aan de voor
rechten, die zij verkreeg door 'in den rang der steden 
te worden opgenomen'. Vooral dat laatste was opmer
kelijk. Het hele verschijnsel van het verlenen van de 
stadsrechten door Lodewijk Napoleon in 1809 werd 
als weinigzeggend afgedaan, terwijl de voorvade
ren in 1809 er toch mee ingenomen waren. Het was 
blijkbaar meer de eer dan dat het van praktisch nut 
geweest was. Bovendien was het onderscheid tussen 
steden en dorpen sinds de gemeentewet, die uitvloei
sel was van de grondwet 1848, niet meervan belang. 

De aarzeling van het gemeentebestuur verdween snel 
toen men ontdekte dat de vorm waarin het eeuwfeest 
gegoten werd, een nijverheidstentoonstelling, niet be
perkt bleef tot een plaatselijke expositie van de lokale 
middenstand. Raupp en de Tilburgse wethouders P.F. 
Bergmans, L. Goijaerts en J.M.J. Kerstens hadden, 
naast onder anderen de minister van landbouw, nij
verheid en handel A.S. Talma en de commissaris van 
de koningin in Noord-Brabant, baron Van Voorst tot 
Voorst, zitting in het erecomi té van de tentoonstelling. 
De gemeenteraad besloot voor een bedrag tot 5000 
gulden deel te nemen in het waarborgfonds van de 
tentoonstelling. Daarnaast nam hij de kosten van het 
verbeteren van de toegangswegen naar het tentoon
stellingsterrein en de aanleg van gas- en waterleiding 
voor zijn rekening. Het ging hier om een bedrag van 
4000 gulden. 
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Ontwerptekening 
tentoonstelling 1909. (Audax 

Textielmuseum Tilburg) 

Ontbrekende interesse bij 
textielindustrie 

Ook de Vereniging van Tilburgsclie fabrikanten van 
Wollen Stoffen, de VTFWS, representant van een 
groot deel van de belangrijkste industrietak van de 
stad, de wolienstoffenindustrie, had in eerste in
stantie bezwaren. 'Het idee om de Tilburgsche tex
tielindustrie, door een retrospectieve tentoonstel
ling te doen deelnemen, (werd) door onze leden 
met zeer weinig sympathie begroet', zo schreef 
de VTFWS toen haar door het college van B en W 
om advies werd gevraagd over de tentoonstelling. 
De belangrijkste industrie van Tilburg gaf daarmee 
aan dat zij niet zonder meer wenste bij te dragen aan 
de tentoonstelling. De VTFWS was van mening dat het 
niet mogelijk was een 'eenigsinds getrouw beeld' te 
geven van de Tilburgse textielhistorie vooral ook niet 
omdat 'al deze verouderde Mach iner iën en gereed
schappen bereids onder sloopershamers zijn verdwe
nen'. Dat bezwaar betrof dan met name het histori
sche gedeelte. Maar ook het aspect 'textielindustrie 
nu' kende bezwaren. Uit de discussie die binnen de 
VTFWS over de tentoonstelling was gevoerd, kwam 
naar voren dat verschillende fabrikanten van mening 
waren dat deelnemen aan de tentoonstelling meer na
deel dan voordeel zou hebben, vooral omdat de arti
kelen die men vervaardigde in het buitenland werden 

afgezet. Kortom, men zag het directe eigenbelang van 
de tentoonstelling niet en men was aanvankelijk niet 
gevoelig voor het promotionele argument. 
Het feit dat tal van buitenlandse constructeurs inte
resse toonde om hun machines en apparaten tentoon 
te stellen was een van de argumenten die een aantal 
textielfabrikanten overhaalden om toch mee te doen 
aan de expositie. Andere argumenten waren de plaats 
die het opleidingsinstituut, de weefschool, zou krijgen, 
maar vooral toch ook het inzicht dat de tentoonstelling 
groots opgezet zou worden en het plaatselijke belang 
zou overstijgen. Men koos voor een collectieve inzen
ding. 

Het comité 
Toen de aarzelingen bij het gemeentebestuur en de 
textielindustrie overwonnen waren, kon het comité 
voor de voorbereiding daadwerkelijk worden ge
vormd en aan de slag gaan. Officieel heette de expo
sitie Internationale Tentoonstelling Stad Tilburg, voor 
Kunst, Handel en Nijverheid. 
Het comi té dat zich met de voorbereiding van de ten
toonstelling bezighield, bestond uit Leon Bruyelle, 
voorzitter van Tilburg Vooruit, dr. B. Daamen, E. Elias, 
dr. A. Weijers die bij nogal wat initiatieven betrokken 
was in deze jaren (zoals onder meer de oprichting van 
de Openbare Bibliotheek), mr. A.C.B. Arts, Albert van 
Beurden, J.K. Merckx, H.C.Milius, Jos van der Schoot, 
H. van den Muijsenbergh en M. Schreinemacher. Deze 
elf leden vormden het uitvoerend comi té van de ten
toonstelling. Daarbij hielden Milius, Schreinemacher 
(eigenaar van een technisch installatiebureau) en 
Merckx zich in het bijzonder bezig met de bouwtech
nische aangelegenheden. Daamen had de commissie 
'Kunst' onder zijn beheer, terwijl Arts als hoofdredac
teur van de Nieuwe Tilburgsche Courant voorzitter 
was van de perscommissie. 
In het hoofdcomi té waren de belangrijkste industrie
takken vertegenwoordigd. Dat gold in ieder geval voor 
de wolienstoffenindustrie (Elias) en de metaalsector 
(machinefabriek Merckx, ijzerwarenhandel Van den 
Muijsenbergh en rijwielenfabriek Van der Schoot). 

Plaatselijk en internationaal 
Op 15 oktober 1908 kwam dit comi té tot de defi
nitieve vaststelling van een reglement voor de ten
toonstelling. Hierin stond omschreven waaruit de 
tentoonstelling zou gaan bestaan. Bovendien werd 
aangegeven op welke voorwaarden en tegen welke 
kosten men kon deelnemen. Het reglement werd 
met een inschrijvingsbiljet en een toelichting toege
zonden aan tal van bedrijven. De tentoonstelling in 
het 'Nederlandsche Leeds', zoals Tilburg werd om
schreven, zou uit twee afdelingen gaan bestaan. 
Afdeling A betrof de plaatselijke nijverheid, handel 
en kunst; afdeling B bestond uit een internationale 
tentoonstelling van kracht- en ambachtswerktuigen. 
In het voorjaar van 1909 wist men te melden dat het 
aantal exposanten dat ingeschreven had 'reeds het 
drievoudige bereikt had van het getal op vorige der
gelijke in Nederland gehouden Tentoonstellingen'. 
Toen stond ook definitief vast dat een groot deel van 



de Tilburgse wolienstoffenindustrie geen verstek zou 
laten gaan. Maar toch niet iedereen onderschreef de 
waarde van de expositie, want bekende Tilburgse be
drijven die ontbraken, waren onder meer Beka (des
tijds een van de grootste bedrijven in Tilburg), Pieter 
van Dooren, G. Bogaers & Zonen, Strater, Blomjous, 
Kerstens, A. Franken, Gebr. Franken en De Rooy van 
Dijk. 

Het Tilburgse bedrijfsleven 
Een groot deel van de fabrikanten (twintig) nam uit
eindelijk toch aan de tentoonstelling deel. 
Met de collectieve inzending van de Tilburgse 
wolienstoffenindustrie en de bijdrage van de Til
burgsche weefschool, de textielvereniging (vak
vereniging) Unitas en een aantal leveranciers van 
machines of onderdelen voor de (textiel)industri-
ele productie was de textielsector toch royaal ver
tegenwoordigd. Op de foto van de nijverheidszaal 
is de textielindustrie duidelijk aanwezig, op de 
opname van de machinehal is ze zelfs dominant. 
Het Tilburgse bedrijfsleven dat aan de tentoonstel
ling deelnam, omvatte naast de textielindustrie, de 
metaalindustrie en de leer- en schoenenindustrie. 
Daarmee waren ook de andere belangrijke indu
str iële sectoren in de stad vertegenwoordigd. Ook 
de Centrale Werkplaats maakte deel uit van de ten
toonstelling door met een locomotief aandrijfkracht 
te leveren. Bij de metaalindustrie moet men den
ken aan de machinefabrieken van Gebr. Deprez, H. 
Vorselaars, Jan Mandos en het bedrijf van de gebr. 
Merckx. Ook de Singer (naaimachine) Maatschappij, 
A. Hovers, N. van Blerk en de firma's Van der Schoot 
en Van den Muijsenbergh behoren tot deze categorie. 
In de sector leerindustrie komen we onder meer de fa
briek van Jan van Arendonk tegen, destijds een van de 
grootste schoenfabrieken in Nederland. 

De plaats van de tentoonstelling 
De tentoonstelling vond plaats aan rand van de toen
malige bebouwing van de stad tussen de spoorlijnen 
Tilburg-Breda en Tilburg-Turnhout. Op het terrein 
kwam later het sportcomplex van eersteklasser NOAD 
en het is eind jaren vijftig in gebruik genomen als ran
geercomplex en depot van Van Gend & Loos. De toe
komstige T-dome staat op dit terrein gepland. 
Kort voorbij de overweg van de Gasthuisstraat, nu de 
tunnel Gasthuisring, takte het Bels Lijntje af van het 
hoofdspoor richting Breda om in zuidwestelijke rich
ting te lopen. De al tientallen jaren verdwenen spoor
lijn liep vervolgens over de huidige kruising Hart van 
Brabantlaan-Ringbaan West in de richting van wat nu 
de Vierwindenlaan is. 
De hoofdingang lag aan de Eerste Herstalsedwars-
straat. De bezoekers die door de poort het terrein be
traden, zagen een ruim aangelegd park met een kiosk 
en enkele kleine gebouwtjes. Dominerend waren ech
ter drie grote gebouwen. Aan de rechterzijde (de noor
delijke kant) was de grote nijverheidszaal met daar
tegenaan de kunstzaal. Een even groot (gelijksoortig) 
gebouw stond aan de linkerzijde tegen de spoorlijn 
naar Turnhout. Dat was de machine- en werktuigen
zaal. Aan de oostkant van de tentoonstelling lagen het 
restaurant en de feestzaal met daarachter de sport
terreinen en het kermisterrein. 
Tussen de machinezaal en het restaurant was 'Ve
net ië ' geconstrueerd. Door een weekblad uit die tijd 
werd het de 'clou van de tentoonstelling' genoemd. 
Waterpartijen, terrasjes, standjes, bruggetjes en gon
dels zorgden dat hier de sfeer van Venetië was nage
bootst. Om de fontein te laten werken was een die
selmotor in gebruik. De exposant, de Nederlandsche 
Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmateriaal uit 
Amsterdam, gebruikte de gelegenheid om de werking 
van de dieselmotor als goedkope aandrijfkracht te 



Overzicht van het feestterrein 
met tentoonstellingshallen, 

1909. (RAT) 

tonen. Zoals de Tilburgse constructiewerkplaats 
voorheen A.Hovers de werking van een goederen
lift liet zien en W. van Boxtel de gelegenheid te 
baat nam om zijn kunde op het gebied van elek
trische installaties te tonen. 

Het succes van de tentoonstelling 
De tentoonstelling stond gepland voor de periode 
15 juli tot 8 augustus. Op 15 juli kwam minister A.S. 
Talma de tentoonstelling openen, op 26 juli bracht 
prins-gemaal Hendrik een bezoek aan de tentoonstel
ling. 
Al spoedig bleek dat de tentoonstelling succesvol ver
liep, niet in de laatste plaats door diverse speciale ma
nifestaties. Zo waren er feesten ter gelegenheid van 
de 50.000ste inwoner van Tilburg op 5 augustus, een 
voetbalwedstrijd tussen Willem II en een Bredase se

lectie, een Tilburgse Revue, hippische feesten op het 
sportterrein bij de tentoonstelling, kermisachtige at
tracties en dans- en feestavonden. Op vrijwel alle sta
tions in Noord-Brabant werden speciale kaarten ver
kocht om per 3e klasse naar Tilburg te kunnen reizen. 
Exacte bezoekerscijfers zijn niet bekend, maar in de 
pers werd melding gemaakt van aantallen van 20.000 
per dag. In totaal moeten enkele honderdduizenden 
mensen een bezoek gebracht hebben aan de exposi
tie. De tentoonstelling werd met een week verlengd, 
al werd daar bezwaar tegen gemaakt door de geza
menlijke koffiehuishouders. Zij zagen hun klanten 
naar de tentoonstelling trekken en waren bovendien 
bevreesd dat de koopkracht van de Tilburgers danig 
te lijden had onder de tentoonstelling. Met het oog op 
de naderende kermis wilden zij dan ook sluiting op de 
afgesproken datum. 

De bedrijvenhal van de 
tentoonstelling 1909. (RAT) 



Tilburg 200 Vrouwen 
Een ontmoeting in textiel 

Astrid de Beer en Petra Robben * 

'Astrid de Beer (1972) 
studeerde Geschiedenis en 
Taai- en Cultuurstudies aan 

de Universiteit Utreciit Vanaf 
2004 is zij werkzaam voor 

het Digitaal Vrouwenlexicon 
van Nederland. Momenteel 

werkt zij bij het Regionaal 
Archief Tilburg. 

Petra Robben (1961) leidde 
het project Tilburg 200 

vrouwen Een ontmoeting 
ln textiel'. Zij Is werkzaam 
bij Audax Textielmuseum 

Tilburg, Stadsmuseum 
Tilburg en Regionaal Archief 
Tilburg. Daarnaast studeert 
zij Cultuurwetenschappen 
aan de Open Universiteit 

Tijdens Internationale Vrouwendag op 
8 maart 2009 presenteerde het Audax 

Textielmuseum Tilburg een bijzonder tex-
tielproject: achttien tafellopers en bijpas

sende servetten ter gelegenheid van het 
feit dat Tilburg tweehonderd jaar geleden 
stadsrechten heeft verworven. Dit unieke 

tafelgoed werd gemaakt door tweehonderd 
Tilburgse vrouwen. Deze vrouwen - jong en 
oud, van allochtone en autochtone afkomst, 
hoog en laag opgeleid - spelen de hoofdrol 
in dit artikel, waarin hun verhalen over hun 

relatie met textiel én met de stad Tilburg 
centraal staan. 

Textielproject 
In 2006 initieerde het Textielmuseum het project 
'Tilburg 200 vrouwen' onder leiding van Petra Robben 
(educatief medewerl<er bij het museum). Industrieel 
ontwerper Mariette Wolbert werd gevraagd om de 
tweehonderd vrouwen te begeleiden en de textiele 
producten vorm te geven. Wolbert ontwierp een tafel
loper met servetten, bestaande uit lege vakken. Deze 
zouden gevuld gaan worden door ontwerpen van de 
deelneemsters. De randen voorzag Wolbert van een 
Brabants bonten ruitje, afgewisseld met de teksten 
'Tilburg 1809 - 2009' en 'Audax Textielmuseum 
Tilburg'. In de randen reserveerde zij ruimte om de 
namen van alle tweehonderd vrouwen in te weven. 
Elke vrouwengroep kwam twee dagdelen naar het 
Textielmuseum. In de eerste bijeenkomst werd hun 
gevraagd om een voorwerp mee te brengen, waar
mee zij een verhaal over zichzelf, over hun relatie met 
textiel of over hun band met de stad Tilburg konden 
vertellen. Tijdens de tweede bijeenkomst gebruik
ten de vrouwen hun meegebrachte voorwerp als in
spiratiebron voor een ontwerp. Ze tekenden het na, 
trokken motieven over, en, in het geval van twee lin
kerhanden, werd een voorwerp zelfs op het kopieer
apparaat gelegd! Uiteindelijk kwam iedereen tot een 

persoonlijk ontwerp in zwart-witte lijnen en vlakken. 
Het Textielmuseum weefde de tafellopers en servet
ten en borduurde het groepslogo met een eveneens 
computergestuurde machine. In de maand novem
ber van 2006, in 2007 en tijdens het TextielWeekend 
van 2008 werd een 'stand van zaken' gegeven in de 
vorm van een 'Ontmoeting in Textiel'. De tot dan toe 
gemaakte lopers en servetten werden gepresenteerd, 
evenals de portretten van de vrouwen die inmiddels 
geprint waren op textiel. 

'Handwerken een nuttige en 
vrouwelijke bezigheid' 

De deelnemers aan het vrouwenproject koppelden 
het begrip textiel aan de huisvlijt en het handwerken. 
Hoewel deze handwerktraditie nogal noest, nijver en 
rolbevestigend lijkt, zijn de aan het textielproject deel
nemende vrouwen toch uitermate trots op deze vorm 
van textielambacht. Trots op de tijd en liefde die zijzelf, 
maar ook hun moeders ervoor overhadden om zélf iets 
te maken voor hun kinderen. De textiele handwerken 
roepen emotie op: liefde, toewijding en warmte. We 
zien dit bevestigd in de voorwerpen die de deelnemers 
meebrachten naar het museum ter inspiratie voor hun 
verhaal of de ontwerptekening. Talloze onderdelen 
van de 'uitzet' of de bruidsschat passeerden hier de 
revue; servetten 'van moeders uitzet' (zelfs daterend 
van 1936), merklappen, feestkleden, een gebor
duurd tafelkleed uit de Antillen en gebedskieedjes uit 
Turkije. Ook de dooptraditie kent zo haar textiele uitin
gen; doopmutsjes en doopjurken, veelal uit de trouw
jurk van moeder gemaakt. Een van de vrouwen bracht 
zelfs een wit, linnen nachthemd mee, waarin zij haar 
vier kinderen had gebaard! Robuust en stevig gewe
ven, maar toch lief; versierd met kant en afgezet met 
ruches. De Ecuadoriaans-Braziliaanse Elsa van der 
Meulen (Stichting Caribische Senioren) vertelde dat 
het in Brazil ië gebruikelijk is om bij de geboorte van 
een kind een cadeau te geven, dat het hele leven be
waard kan blijven. Het cadeau blijkt een geborduurde 
lap, waarvan het middenstuk wordt geborduurd door 
de ouders. Daarna rouleert de lap in de familie, zodat 
iedereen die wil, iets kan toevoegen in borduursteken. 
Moeders, kinderen en textiel; een traditie die tot in de 
21e eeuw wordt doorgezet. Antillianen en Arubanen 



De resultaten van het project 
'Tilburg 200 vrouwen' 

werden gepresenteerd 
tijdens diverse 

'Ontmoetingen in textiel'. Hier 
bij de Zusters van Liefde 

Oude Dijl<. Daarbij werden de 
portretten getoond evenals 
de tafeliopers en servetten. 

(Foto Jan Stads 2007) 

zijn over het algemeen erg handig met naald en draad. 
Ze naaien l<leding voor zichzelf en voor de kinderen 
en maken lappenpoppen in traditionele klederdracht. 
Euphemia Supriana (Stichting Caribische Senioren), 
moeder van drie dochters, had de gewoonte om één 
kledingstuk nieuw te kopen en er vervolgens twee na 
te naaien. 
Handwerken werd tot in de tweede helft van de twin
tigste eeuw als een deugdzame en nuttige tijdbe
steding voor meisjes en vrouwen beschouwd, in de 
negentiende en het begin van de twintigste eeuw be
stond het leven van een meisje uit de gegoede stand 
naast 'assisteren bij de leiding van het huishouden, 
wandelen en visites maken' voornamelijk uit 'zitten 
met handwerkjes', vaak een borduurwerkje.' Vrouwen 
en meisjes uit de arbeidersklasse hadden die luxe 
niet, al hielden zij zich wel bezig met textiel: breien, 
stoppen, naaien en verstellen. Voor hen was het bit
tere noodzaak en geen tijdverdrijf. Het vak 'nuttige 
handwerken' werd al in de negentiende eeuw op de 
lagere school gegeven omdat dit 'voor arme kinderen 
onmisbaar zou zijn'.^ Een van de deelnemende vrou
wen, Hetty Groeneveld (Liberaal Joodse Gemeente / 
(Ver)binding door cultuur), vertelde dat zij al op vijfja
rige leeftijd van moeder Marlien, die overigens zelf een 
enorme hekel aan handwerken had, moest leren naai
en en handwerken voor 'als ze later in armoede zou 
geraken'. 'Het is een soort overlevingsmechanisme, 
een oerinstinct, dat naaien en handwerken', beves
tigt Marlien Groeneveld (Liberaal Joodse Gemeente 
/ (Ver)binding door cultuur). Handwerken en naaien 
werden gezien als typisch vrouwelijke bezigheden 
en als 'moeder de vrouw' niet aan het schoonmaken, 
kinderen verzorgen of eten koken was, dan zat ze wel 
te breien of te stoppen. Deze nadruk op 'vrouwelijke 
vaardigheden' kwam ook tot uitdrukking in de scho
ling van vrouwen. Lange tijd volgden er veel minder 
meisjes dan jongens onderwijs op school, om de een
voudige reden dat hun ouders een (vervolg)opleiding 
voor hun dochters niet nodig en te duur vonden: een 
meisje ging immers toch trouwen.^ Het overheersende 
denkbeeld in het debat over meisjesonderwijs was dat 
vrouwen en mannen ieder 'een eigen aard, aanleg en 
belangstellingssfeer hadden'. Meisjes kregen daarom 
tot ver in de twintigste eeuw (tot de Mammoetwet van 

1968!) een ander vakkenpakket aangeboden, dat was 
gericht op hun toekomstige leven als moeder, echtge
note en huisvrouw, met als pijlers handwerklessen, 
koken en verzorging." 

'Koken, knippen en naaien': 
huislioudonderwijs in Tilburg 

Tijdens de eerste workshop in het Textielmuseum 
werd de deelnemende vrouwen gevraagd naar hun 
relatie met textiel. Velen grepen de gelegenheid aan 
om te vertellen over de handwerklessen of de textiel-
opleidingen die zij genoten hadden. Dat resulteerde in 
zeer persoonlijke, hilarische en soms zelfs traumati
sche verhalen. Een van de deelneemsters, Annemiek 
Hamers (Mooi Zo - Goed Zo), hield er zelfs een 'tic' 
aan over: nog steeds, wanneer een handwerk klaar is, 
kijkt zij eerst aan de achterkant of het wel netjes is! 
Vroeger was het namelijk zo dat het werk dan onvol
doende werd verklaard en vervolgens helemaal uitge
haald moest worden. Marian van Stiphout (Stichting 
Stedenband Tilburg Matagalpa) herkent deze, ook in 
haar ogen onrechtvaardige, werkwijze. Als zesjarig 
meisje moest zij een nachtjapon voor zichzelf naaien, 
wat niet al te goed lukte. Het jaar daarna moest zij een 
trui voor zichzelf gaan breien. Ook hiermee was zij een 
jaar bezig. Toen beide kledingstukken klaar waren, 
was de kleine Marian inmiddels twee jaar ouder en 
enkele maten groter gegroeid zodat nachtjapon en trui 
haar niet meer pasten! 

Huishoudonderwijs in Tilburg werd aan het begin 
van de twintigste eeuw aangeboden door de Zusters 
Ursulinnen en de Zusters van Liefde van Onze Lieve 
Vrouwe van Barmhartigheid. De in juli 1904 door de 
Ursulinnen geopende huishoudschool Sint-Angela, 
was ook de eerste rooms-katholieke huishoud
school in Brabant. Deze begon met twaalf leerlin
gen uit de arbeidersklasse.5 Nog voor de Wet op het 
Nijverheidsonderwijs (in 1919) een feit was, gaven 
deze congregaties al knip-, naai- en breilessen aan 
(fabrieks)meisjes.'^ In 1910 startten de Zuster van 
Liefde een kookschool in het meisjespatronaat Sint-
Dionysius. Huishoudonderwijs te Tilburg is in 1916 
ontstaan uit dit patronaat, omdat 'de heren geeste
lijken en ook Monseigneur het een behoefte des tijds 
vinden en een middel om veel gezinnen weer geluk
kig te maken door het vormen van bekwame huis
moeders, die zeiven bedreven zijn in knippen, naaien, 
verstellen, koken etc.'' Naast de huishoudscholen en 
internaten waren er dag- en avondscholen waar knip-
en naailessen werden gegeven. Hoewel wettelijk gere
geld was dat elk kind (dus ook meisjes!) een bepaald 
aantal jaren naar school moest werden de kansen op 
voortgezet onderwijs voor meisjes bepaald door de 
klasse waartoe zij behoorden, wat erop neerkwam 
dat meisjes uit de arbeidersklasse (die oververtegen
woordigd was in Tilburg) weinig onderwijs volgden na 
de lagere school. Soms volgden zij nog de herhalings
school of de fabrieksschool die als specifiek doel had
den om fabrieksmeisjes de meest basale huishoudelij
ke vaardigheden zoals koken, handwerken en naaien 
te leren.^ In de jaren vijftig kwam de dominantie van 
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de katholieke cultuur steeds meer onder druk te staan 
toen door de maatschappelijke en economische ver
anderingen de verzuiling intrad. De tweede industria-
lisatiegolf bracht de vestiging van veel nieuwe bedrij
ven, en daardoor werkgelegenheid, met zich mee. Er 
ontstonden nieuwe beroepen (en mogelijkheden) voor 
mannen en vrouwen.^ Door de toegenomen werkgele
genheid vestigden arbeiders vanuit andere provincies 
en uit andere delen van de wereld zich in Tilburg, met 
alle gevolgen van dien. Grote klassentegenstellingen 
waren langzaamaan verdwenen na de bevrijding en 
vrouwenorganisaties zoals het Katholieke Vrouwen 
Gilde (KVG), Katholieke Arbeiders Vrouwen (KAV) 
en Katholieke Boerinnen Bond (KBB) boden moge
lijkheden tot bijscholing voor wie daar belangstelling 
voor had.'° Hoewel ook daar nog lange tijd kook-, 
huishoud- en handwerkcursussen werden gegeven 
en gezinsvooriichting om 'de huisvrouw met raad en 
daad bij te staan' kon men daar ook terecht voor le
zingen over het Tweede Vaticaanse Concilie, verkeer, 
beroepskeuze en gezinsbegroting." De verstelcur-
sussen, van oud nieuw maken en andere activiteiten 
waren in de oorlogsjaren het succes van de KAV en 
ook de naai- en stopclubs voor grote gezinnen en 
zieke moeders ('maar niet straf georganiseerd') zijn 
een van de dingen die de KAV kenmerkten.'^ Breien 
voor de missie werd ook gedaan, Louise Donjacour 
(Stichting Stedenband Tilburg Matagalpa), herinnert 
zich nog goed dat zij en haar zusjes moesten 'breien 
voor de missie'. In eerste instantie wollen zwachtels, 
later mochten de gevorderden onderbroeken breien, 
eveneens voor de missie. 

'Borduren uit de nonnentijd'en Akte K 
van 'Knoei' 

De gevoelens van de deelneemsters over het hand-
werkonderwijs blijken divers. Zo spreekt een van 
de deelneemsters van 'borduurwerk uit de nonnen-
tijd'. Op de Antillen kreeg Reginaida Piar (Stichting 
Caribische Senioren Tilburg) ook handwerkles van 
nonnen. Reginaida raakte gefrustreerd nadat zij vier 
jaar lang aan een en hetzelfde borduurwerkje met 
bloemen had gewerkt. Toen het na vier jaar eindelijk 
klaar was, gooide zij het weg. De Zusters van Liefde 

bleken tijdens dezelfde gesprekken echter zelf best 
trots op hun bijdragen aan het naai- en handwerkon-
derwijs. Zuster Wilhelmina wist op haar vijfde namelijk 
al dat ze 'tante zuster' wilde worden en ontwikkelde 
zich tot een onderwijzeres in hart en nieren. Gaf les 
aan jonge kinderen in de Jordaan in Amsterdam en in 
Grave leerde zij zelfs aan dove en blinde kinderen de 
knepen van het handwerkvak. Andere zusters zoals 
Anny de Jong en Anne Bol behaalden allerlei akten zo
als de akten K en U, bevoegdheden voor het geven van 
handwerken en later handvaardigheid. Zuster Renée 
Geurts zat zelf van haar vierde tot haar eenentwintig
ste bij de Zusters van Liefde op school. Later zou zij er 
zelf intreden. Ook zij behaalde tijdens haar opleiding 
de akte K, maar voor haar stond deze 'K' voor 'Knoei'. 
Bovengenoemde handwerklessen hebben zich voor 
het grootste gedeelte waarschijnlijk afgespeeld tij
dens de lagereschoolperiode en vóór de invoering van 
de Mammoetwet in 1968, toen de nadruk meer op al
gemene vorming werd gelegd en niet meer op koken, 
knippen en naaien. 

Andere deelneemsters aan het textielproject ver
telden over hun lessen op de huishoudschool of an
dere (textiel)beroepsopleidingen. Julia Burgers 
(HERA-netwerk) kreeg op de MMS (Middelbare 
Meisjesschool) handwerkles met breien en haken. 
Geen frustraties, maar ook geen hobby. Voor Diana 
Kik (HERA-netwerk) voelden de handwerkvakken als 
een verplichting; zij moest immers 'opgeleid worden 
tot goede moeder'. Nell Schoenmakers (Stichting 
Vrouwenraad) kreeg naailes op de modevakschool. 
Vader werkte bij de textielfabriek en bracht lappen 
stof voor haar mee. Anny Robben-van Wagenberg 
(KVO Berkel-Enschot Heukelom) zat in Udenhout op 
de huishoudschool vlak na de oorlog. Vanwege gebrek 
aan textielmateriaal, kregen de jonge meisjes op
dracht om kleren te maken van ultradun vloeipapier. 
Met de hand moesten de diverse onderdelen aan el
kaar worden genaaid. O wee, als de papieren scheur
den! Deze soort frustraties kent de generatie ROC 
Modelyceum, TeHaTex of Academie voor Beeldende 
Vorming helemaal niet meer; het kunstvakonderwijs 
was juist een aanvulling op hun persoonlijke ontwik
keling. Mar ie -Thérèse Blomme (HERA-netwerk), 
Sanne Evertz, Sandra Leenhouwers en Lee Chin 
Kok (Stuurgroep Internationale Vrouwendag) en Ice 
Poelstra-lgnacio (Stichting Vrouwenraad) studeer
den aan de Academie voor Beeldende Vorming, Alice 
Lampe (Weverij Vincentius), Elisabeth van Emmerik 
(Liberaal Joodse Gemeente / (Ver)binding door cul
tuur) en Ronny Vreeman (Tilburg Varié) volgden de 
opleiding TeHaTex en Wendy de Wijs en Shirley van 
de Broek (MFA De Poorten / De Twern) kregen lessen 
op mbo-opleidingen zoals het ROC Modelyceum en 
Modeacademie Vogue in Amsterdam. 

Textiel met de paplepel erin 
Je kunt er niet omheen. Vraag tweehonderd Tilburgse 
vrouwen naar hun relatie met textiel en Tilburg en ge
heid dat je verhalen krijgt over de Tilburgse textielin
dustrie. Vaders, moeders, broers en zussen die in de 
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fabriek werkten, en de talloze textielfabrieken als de
cor van de stad tot aan de jaren zestig en zeventig. 
Delian de Brouwer (Zusters van Liefde) woonde in 
Tilburg-Zuid. Het uitzicht vanuit haar ouderlijk huis 
werd gedomineerd door de AaBe-fabriek. Delian vond 
de lichtreclame echter prachtig. Renée Geurts (Zusters 
van Liefde) herinnert zich ook nog goed de geluiden 
van de spinnerijen en weverijen in de Kloosterstraat. 
Mar ie -Thérèse Blomme (HERA-netwerk) vertelt dat 
vader les gaf op de Detex. Daarnaast was hij dessi-
nateur, waardoor het huis altijd vol lag met lapjes stof. 
De vader van Trees Schepens (Stichting Vrouwenraad) 
werkte bij de weverij van Mommers, en de vader van 
Maria van Berkel (Stichting Vrouwenraad) was tex-
tielmachinemonteur, moeder spinster en Maria zelf 
werkte bij Tilkamwol. Vader Van Laak (Hanny van 
Laak, KVO Berkel-Enschot-Heukelom) werkte bij 
De Regenboog en de moeder van Victoire Knibbeler 
(KVO Berkel-Enschot Heukelom) zat in de textiel-
middenstand. Oor Flipse, echtgenoot van Riek Flipse 
(Stichting Stedenband Tilburg Matagalpa), was een 
bevlogen vakbondsman, afkomstig uit de Achterhoek. 
Ook Riek zelf zat in de textiel bij de Firma Meijerink. 
De zus van Renée Geurts (Zusters van Liefde) werk
te op kantoor bij Mutsaerts. Wanneer de fabrikant 
op bezoek kwam bij huize Geurts dan 'werd het hele 
huis van onder tot boven gepoetst.' Ook Joos van 
Puijenbroek (Tilburg Varié) kreeg de textiel met de 
paplepel ingegoten. Vader, zus (Miet) en broer speel
den allen een rol in de Tilburgse textielgeschiedenis. 
Vanaf de jaren zestig komen de gastarbeiders naar 
Tilburg. Vanuit Joegoslavië kwam Snezana Roknic 
(Stichting Vrouwenraad) op 30 mei 1970 als gastar-
beidster naar Tilburg om spinhuizen te produceren 
voor textielfabrieken. De toenmalige werkgever van 
Snezana, de spinhulzenfabriek Dr. Van Roosmalen 
(naast de Drie Suisses aan de Ringbaan-Oost) kon 
in Nederland niet voldoende werknemers krijgen 
en ging in samenwerking met de eigenaar van de 
naastgelegen 'Wasserij Modern' naar Joegoslavië 
om mensen te werven. Snezana had zich opgegeven 
voor uitzending naar het buitenland om te werken en 
geld te sparen. Zij woonde, samen met drie andere 

Joegoslavische vrouwen, in een pension boven het 
bedrijf en werkte uiteindelijk acht jaar in de spinhul
zenfabriek." Stavroula Sarantaki (Griekse Vereniging) 
vertelt over zichzelf en haar man Evangelos Sarantaki, 
die vanuit Griekenland naar Nederland kwam om in de 
textiel te gaan werken; hij als kaarder bij DKT, een ka-
toenfabriek aan de Ringbaan-Oost, zij als speelster bij 
A & N Mutsaers en later bij Thomas de Beer. 

In de jaren zeventig stortte de textielindustrie ineen; 
Annemiek Hamers (Mooi Zo - Goed Zo / (Ver)binding 
door cultuur) vertelt dat zij nog op de bres is gespron
gen 'ergens tussen 1972 en 1974' om sluiting van 
de Firma Enneking te voorkomen. Ook Anneke van 
Luijken (Stichting Stedenband Tilburg Matagalpa) 
was getuige van deze teloorgang. Als afstudeerproject 
interviewde Luijken talloze vrouwen die werkzaam 
waren geweest in de textielindustrie. Dit resulteerde 
in een publicatie en een tentoonstelling 'Thuiswerk, 
verborgen arbeid: thuiswerk in Nederland en India'.'" 
Anja van Splunder (HERA-netwerk) werkte in de jaren 
zeventig en tachtig bij het voormalige arbeidsbureau, 
met als taak om jongeren te bemiddelen naar werk. 
Daarvoor bracht zij een bezoek aan diverse textielbe
drijven. De bemiddeling ging echter moeizaam omdat 
de jongeren niet wilden werken in de textiel. Het was 
namelijk vaak zwaar en lawaaierig werk, waar hun 
ouders alles al vanwisten.'^ 

Het lijkt misschien dat de huisvlijt en het handwer
ken een con t inuüm vormen vanaf de 19e tot en met 
zelfs de 21e eeuw. Toch zien we in de jaren zeventig 
en tachtig van de 20e eeuw een doorbreking daarvan. 
Het cursusaanbod van de KVO in Berkel-Enschot en 
Heukelom bijvoorbeeld werd afgewisseld met een 
cursus 'Pech Onderweg'. De plaatselijke garagehou
der werd ingeschakeld om de vrouwen te instrueren 
en te helpen bij het verwisselen van kapotte auto
lampen of een lekke band. Feniks (Stedelijk Centrum 
voor Emancipatie) organiseerde een achtdelige cur
sus 'klusjes in huis voor vrouwen' waarin vrouwen 
leerden hoe ze een wandje moesten aftimmeren, de 
gootsteen ontstoppen, deurbeslag aanbrengen en een 
verlengsnoer maken. Onder de deelnemers bevonden 
zich ook twee zussen van 60 en 65 jaar die meededen 
'omdat we zo verdomd onhandig zijn.' Gemakkelijk 
was het niet: 'met een naaimachine heb ik minder 
moeite. Een mantelpak heb ik zo gemaakt.''^ Ook bij 
het verhaal van de Griekse Stavroula Sarantaki zien 
we een breekpunt in de textieltraditie vanaf de jaren 
zeventig. Niet zozeer vanwege het feminisme, maar 
door de verhuizing van Griekenland naar Tilburg. 
Stavroula trok met haar Griekse man in bij een kost-
vrouw, een kamertje in de Boomstraat. Dit zou zeven 
jaar dienen als zit-, eet- en slaapkamer. Vanwege de 
beperkte ruimte moest Stavroula haar kinderen achter 
laten bij opa en oma evenals het traditionele weefge
touw dat elk Grieks gezin in huis had staan. 

Hier kom ik nooit meer! 
Hoewel vele nieuwkomers en migranten moesten 
wennen in het voor hen nieuwe Tilburg, blijken de 



meesten na verloop van tijd toch trots op hun stad en 
ervaren zelfs heimwee als zij gedurende langere tijd 
de stad verlaten. Anja van Splunder (HERA-netwerk) 
kwam naar Tilburg om te studeren en dacht op de 
eerste dag van aankomst: 'Hier kom ik eens, maar 
nooit meer!' Een andere vrouw vertelt hoe ontheemd 
zij zich voelde, doordat ze de Nederlandse taal niet 
kon spreken. Tenminste, dat dacht zij tijdens haar 
schoonmaakwerkzaamheden in een kantoor, te mid
den van een groep Tilburgse vrouwen. Deze spraken 
echter net zo min Nederlands, het bleek gewoon zeer 
plat Tilburgs te zijn! Ook Ronny Vreeman (Tilburg 
Varié) legt uit dat vrienden en kennissen haar min of 
meer meewarig aankeken, toen zij vertelde dat zij 
naar Tilburg ging verhuizen. 'Het is ongelooflijk wat 
er in Tilburg allemaal georganiseerd wordt op cultu
reel gebied. De mensen zijn hier doeners; wordt er 
iets georganiseerd, dan doen ze mee. Zoals bij het 
Festival van het Levenslied, dan staat dat hele plein 
vol!' Toos van Poppel (Tilburg Varié) beaamt dat. 'We 
hebben hier Theater De NWE Vorst, de Brabantse 
Kunststichting, Theaters Tilburg en prachtige musea. 
Kortom, we beschikken over ongelooflijk veel talent.' 
Joos van Puijenboek (Tilburg Varié) ging voor haar 
verpleegwerk naar Overijssel, naar Hengelo. Maar 
elk weekend kwam ze maar al te graag terug naar 
Tilburg. 'Ik wilde naar de markt op het Piusplein, naar 
de Bananenkoning die op de treeplank van de vracht
wagen kammen bananen verkocht. En ik kwam speci
aal voor de rauwe ham van de beste slager die je hier 
kunt vinden. Ik houd dan ook van ambachtelijk mooi 
gemaakte spullen en etenswaren. En die vind je ner
gens beter dan hier in Tilburg.' 

Conclusie 
Vrouwen, textiel en handwerken, deze combinatie is 
nu, in het begin van de 21e eeuw, niet meer zo van
zelfsprekend als zij lange tijd geweest is. Gelukkig 
hebben vrouwen tegenwoordig de vrijheid om zelf te 
kiezen wat voor opleiding ze willen volgen, en een le-

De groep Stichting ven als moeder en/of echtgenote behoort al lang niet 
Caribische Senioren. meer tot het 'ideale plaatje'. Handwerken werd vroe-

(Foto Jan Stads) ger beschouwd als een nuttig, en bovenal vrouwelijk, 

tijdverdrijf voor vrouwen en meisjes. Maar niet voor 
iedereen was handwerken een tijdverdrijf, voor veel 
vrouwen was het bittere noodzaak dat zij zelf kleren 
konden maken, verstellen, breien en stoppen. Meisjes 
werden opgevoed en geschoold voor een leven als 
moeder, echtgenote en huisvrouw. In het meisjeson
derwijs lag de nadruk dan ook op het aanleren van 
'vrouwelijke vaardigheden' zoals koken, knippen, 
naaien en handwerken. In Tilburg werd het meisjes
onderwijs opgestart door de Zusters van Liefde en de 
Zusters Ursulinnen. Buiten deze huishoudscholen wa
ren er nog dag- en avondscholen waar men knip- en 
naailessen kon volgen. Ook vrouwenorganisaties als 
de KVG en KAV boden kook- en handwerkcursussen 
aan. Vanaf de jaren vijftig zien we hoe het ideaalbeeld 
van de vrouw als moeder en echtgenote steeds meer 
af begint te brokkelen onder druk van verzuiling, indu
strialisatie en de gevolgen daarvan. En in plaats van 
'breien voor de missie' of verstelcursussen boden de 
verschillende vrouwenorganisaties cursussen aan als 
'Pech Onderweg'en 'klusjes in huis voor vrouwen'. 
De textiel als leidraad voor een verhaal over tweehon
derd Tilburgse vrouwen. Zij allen hebben een relatie 
met Tilburg én met de textiel, al dan niet in positieve 
zin. Zij allen kregen de traditie van het handwerk, de 
huisvlijt en de textiel overgedragen via hun families, 
hun vaders en hun moeders. De organisaties en de 
textielindustrie in de stad droegen daar uiteraard hun 
steentje aan bij. De verhalen over textiel en Tilburg 
van deze tweehonderd vrouwen staan niet op zichzelf. 
Het zijn ragfijne draden die met elkaar verweven zijn 
in een zeer bijzonder textielproject; achttien tafello
pers en vierenvijftig bijpassende servetten. 
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Zandkantse molen in Udenhout', in: De Kleine 
Meijerij, jrg. 60, 2009, nr. 1, p. 5-21. 

Ton de Jong en Norbert Hendrikse, De gezegende er
fenis. Nalatenschap van 1200 Nederlandse religieu
zen op Curagao (Hilvarenbeek, Ton de Jong, 2008), 
160 bIz., geïll., ISBN 978-90-77747-23-0. Info® 
kabeljauws.nl, €25. 
N.B. Onder andere Fraters van Tilburg. 

Theo van Herwijnen, 'Een verloren gegaan besnijde
nis- en geboorteregister van de joodse gemeente 
van Oisterwijk uit de 18de eeuw/begin 19e eeuw', in: 
De Kleine Meijerij,\rg. 59, 2008, nr. 4, p. 135-147 
N.B. Tilburg passim. 

Frans Kense, Henk van Doremalen en Cees van 
Raak, Groot Tilburgs Quizboek. Duizend-en-één 
vragen over Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout 
(z.pl., PS Productions, 2009), 96 bIz., ISBN 978-94-
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Joost van der Loo, 'De vier Udenhoutse vrouwen met 
een rijbewijs', in: De Kleine Meijerij, jrg. 59, 2008, 
nr. 4, p. 131-134. 

Ans Pastoor, Nino Ritchi, Jasper Schoonhoven, 
Koen Graat en Jeroen Ketelaars, Daarom Tilburg 
CMaastricht, WEAN International b.v., 2008, 236 
bIz., geb., € 22,25. 

Maryvon Putman (eindred.). Energiek uit Udenhout: 
90 jaar Hoppenbrouwers Elektrotechniek 1918 -
2008(Udenhout,2008),64blz. 

Paul Spapens, Jan Stads, Robin van Es, Piet de Boer 
e.a., koken met kleuren. Recepten en verhalen uit de 
mondiale keuken van Tilburg (Utrecht, Nederlands 
Centrum voor Volkscultuur, 2009), 96 bIz., ISBN 
978-90-7184-075-3, €14,75. 

Anja Sparidaens (red.), Baksche Ven 100 jaar 

(Tilburg, Vereniging Baksche Ven / Den Bosch, 
Barlandus Boekproducties, 2009). 

Jos Veldhoven, 'De Keurraad voor Roomsche 
Jeugdlectuur: exponent van verzuiling', in: 
Noordbrabants Historisch Jaarboek, deel 25, 2008 
('s-Hertogenbosch, Erfgoed Brabant, 2009), p, 96-
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F,J,M. Vijverberg, 100 jaar KNO Tilburg: van kasboek 
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sabeth.nl 

Ronald Peeters 

Koningsoord in Brabant 
Waarom heeft dit boek me zo gegrepen? Was 
het de herkenbaarheid voor mij als oud-in
woonster van Berkel? Was het de combinatie 
van het alledaagse met die van het mystieke, 
intieme kloosterleven? Of was het misschien 
gewoon raak door dat ene citaat op een van 
de eerste pagina's, wat me het schaamrood 
op de kaken bracht? 

Eind november 2008 meldde ik mij bij de 
gesloten, hoge deur van het Trappistinnen-
klooster in Berkel. Ik kwam voor de pre
sentatie van het boek 'Een wijd land, 
Koningsoord in Brabant', geschreven ter 
gelegenheid van het afscheid van de zusters 
Trappistinnen uit Berkel-Enschot. Ik was te 
laat en ongeduldig rammelde ik aan de bel 
bij de deur. Wat duurde het lang en hoe lang
zaam liep de zuster in habijt, die me binnen 
had gelaten! Zo stil en zo statig, dat klooster 
met zijn lange gangen en hoge geribde ge
welven! De presentatie van het boek vond 
plaats in de kapel, de meest sacrale plaats 
van het klooster. 

Maar de boekpresentatie, en later ook het 
boek, overtroffen mijn heilige verwachtin
gen. De schrijfster Bep van Muilekom en fo
tografe Tinelou van der Elsken bleken meis
jesachtige types, die een leuke toespraak 
hielden over het ontstaan van hun boek, hun 
werkwijze en hun prettige samenwerking 
met de zusters. Ook de zusters zelf gaven 
acte de présence; zo illustreerden zij al dan
sende de geboorte van het boek en in dicht
vorm gaven zij aan hoe zeer zij het Berkelse 
zouden gaan missen. 

In het boek wordt de geschiedenis van het 
dorp Berkel-Enschot herhaaldelijk bespro
ken. Hoe verlaten Berkel er nog bij lag, kort 
na de oprichting van het klooster, wordt fraai 
geï l lust reerd met oude foto's uit het archief. 
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Ook in persoonlijke herinneringen van zus
ters wordt dit verhaald. 'Ik had er geen flauw 
idee van, dat Berkel-Enschot uit twee dorps
kernen bestond. Als kind gingen we te voet 
[vanuit Tilburg] op bedevaart naar St. Job, 
over de Enschotsebaan. Die kerk was voor 
mij Berkel-Enschot, en iets verderop hield 
het dorp dan weer op' (pg. 189). Veel her
kenning biedt hoofdstuk twee 'Het Brabants 
nest', over Mie Pieters, over de kermis, het 
carnaval, het verenigingsleven, de sacra
mentsprocessies, de forensen vanaf de jaren 
zestig en de zigeuners in de jaren zeventig. 

Het boek is luchtig en hier en daar daags. 
Zo vertelt Van Muilekom over een kist met 
verkleedkleren, waarover de zusters be
schikken: 'Niet alle spelen zijn even ernstig 
en heilig, soms spelen de zusters puur voor 
hun plezier. In de kelder bevindt zich een 
kist uitnodigende verkleedkleren en attribu
ten, zoals een paar gigantische olifantsoren, 
een berenvel, de toverhoed van een fee, het 
grasgroene hoofddeksel van een Peter Pan 
of Robin Hood'. Een ander saillant detail be
treft de maat van de onderbroeken tot aan 
de nachthemden toe! Een intiem kijkje in 
het alledaagse leven van de zusters, dus. De 
foto's van Van der Elsken illustreren dit; de 
wasserij, het paramentenatelier, het gebouw 
en zelfs het snijden van de groente, dit alles 
wordt nauwgezet vastgelegd. 

Hoewel het over gewone mensen gaat, is de 
werkelijkheid echter buitengewoon. Zo zien 
we foto's van voetwassingen, van nachte
lijke meditaties, van processies en van een 
stille rouwstoet wanneer een van de zus
ters begraven wordt. Van Muilekom en Van 
der Elsken mochten zelfs getuige zijn van 
de aflegging van gelofte voor een eeuwige 

professie. Het boek is allesbehalve saai; be
schrijvende teksten worden afgewisseld met 
citaten uit de Bijbel en hoofdstukken hebben 
een gevarieerd vertelperspectief. Zo zijn de 
ene keer de zusters zelf aan het woord, de 
andere keer geeft Van Muilekom een histo
risch overzicht van de kloosterlingen en als 
laatste vertellen dorpsbewoners over hun 
betrokkenheid bij de zusters en het klooster 
Koningsoord. 
Zuster Benedict Thissen, abdis van Abdij 
Koningsoord, spreekt in het boek haar wens 
uit: 'Het is ons verlangen dat 'Een wijd land' 
ook herkenning zal oproepen bij u die dit 
leest en die niet vertrouwd bent met ons. 
Misschien kan er een dialoog ontstaan of 
roept het iets op dat tot verder inzicht leidt 
in uw eigen leven. Moge dit boek een zegen 
zijn omdat het iets van het mysterie, dat elk 
leven is, mag laten oplichten. Zijn wij allen 
niet steeds op doortocht naar een wijd land 
in de gewoonheid van ons leven, in de liefde 
en toewijding aan wat ons dierbaar is?' 
Zowel herkenning in de gewoonheid als in
zicht in mijn eigen leven heeft dit boek mij 
gebracht. Ik zal u dan ook verklappen wel
ke passage mij zo herkenbaar voorkwam: 
'ledereen die in Koningsoord ( ) aan de 
poort belt, krijgt een paar minuten de gele
genheid om zich te bezinnen op wat hij daar 
denkt te komen doen. 'Attentie, De bel flink 
diep indrukken en dan even geduld a.u.b.', 
waarschuwt een briefje op de deur. Het is 
een verzoek om kalmte, gedaan aan mensen 
die het tempo aan de stad gewend zijn en 
niet meer aan wachten gewoon.' 

Bep van Muilekom en Tinelou van der Elsken. 
Een wijd land, Koningsoord in Brabant 
(Nijmegen, Valkhof Pers, 2008), 240 bIz., 
ISBN 978-90-5625-282-3,€ 22,50. 

Petra Robben 

Encyclopedie van Tilburg 
'In acht genomen de belangrijkheid van het 
dorp Tilburg' en de 9000 zielen tellende be
volking tekende koning Lodewijk Napoleon 
op 18 april 1809 een akte waarbij Tilburg 
stadsrechten werden verleend. Dit jaar heeft 
Tilburg dus zijn 200-jarig stadsjubileum. 
Voor een collectief bestaande uit Berry van 
Oudheusden, Ronald Peeters, Paul Spapens 
en Jan Stads vormde dit heuglijke feit aan
leiding om 'de encyclopedie van Tilburg' te 
gaan samenstellen. Uitgeverij Nieuwland 
verzorgde de kloeke uitgave met maar liefst 
592 pagina's. En net als de andere boeken 
uit het fonds van deze uitgeverij werd het 
mooi vormgegeven en fraai geï l lust reerd. 
De uitgave bevat ruim 2.000 kort en bondig 
beschreven wetenswaardigheden en feiten. 

maar het is eigenlijk volkomen onduidelijk 
waarom een bepaald lemma wel en een an
der niet is opgenomen. In de inleiding of een 
verantwoording worden de criteria daarvoor 
niet genoemd. En met de gemaakte keuzes 
ben ik niet altijd tevreden. 

De encyclopedie besteedt veel aandacht aan 
het culturele leven. Volgens mij komen zowat 
alle Tilburgse muzikanten, schrijvers en bij
voorbeeld beeldende kunstenaars aan bod. 
Zelfs beeldhouwer Mari Andriessen, die niets 
met Tilburg heeft behalve dat hij het voor de 
stadsschouwburg geplaatste kunstwerk 
vervaardigde, komt aan bod. De belangstel
ling van de samenstellers voor het culturele 
leven is overduidelijk, en het was mooi ge
weest als die gedegenheid ook bij de andere 
lemma's aanwezig was geweest. Dan had de 
lezer wellicht ook kunnen lezen dat gitaren-
man Bil! Gooien zoon was van stakingsleider 
en communist Jan Gooien, en dat het com
munistische nest van Bil! een van de redenen 
was waarom hij in de muziek ging. Geen en
kele fabrikant wilde hem namelijk in dienst 
nemen. 
De sociale geschiedenis is dan ook een van 
de thema's zijn er volgens mij onnodig on
volledig behandeld wordt. Zo vind ik het 
erg vreemd dat het lemma stakingen zich 
beperkt tot de stakingen tot en met 1935. 
Alsof er na dat jaar geen stakingen zijn ge
weest. Ook belangrijke figuren uit de sociale 
geschiedenis ontbreken. Een van de omis
sies is dat een aantal van de pioniers van de 
Tilburgse vakbeweging niet het lemma kreeg 
dat ze verdienden. Bijvoorbeeld een kleur
rijke figuur als pater Coelestinus (Hendrik 
van Vorst) die onder de Tilburgse arbeiders 
zo populair was dat hij van zijn ordeoversten 
Tilburg moest verlaten, later radicaliseerde 
en als SDAP-propagandist en vrijdenker 
Maastricht op zijn kop zette. Ook andere ar-
beidersvoormannen als Jozef Platte, die een 
eerste poging deed de Tilburgse wevers te 
organiseren, en Unitas-voorman Oldenkotte, 
die probeerde om een confessionele vakbe
weging die niet aan de leiband van het insti
tuut kerk liep van de grond te krijgen kregen 
hun lemma niet. De nazaten van Oldenkotte 
komen overigens wel aan bod. Helaas 
zoekt de lezer ook tevergeefs naar meer 
recente aspecten van de sociale geschiede
nis zoals de kraakacties en de 'Aktiegroep 
Huisvesting Jongeren'. Wel zijn er lemma's 
over de Wereldwinkel en het Centrum voor 
Ontwikkelingssamenwerking (COS), maar 
ze worden niet aan elkaar gekoppeld terwijl 
ze toch lang gezamenlijk in een pand aan 
het Besterdplein huisden. Eveneens wordt 
niet vermeld dat het COS zich ook intensief 
bemoeide met de sociale gevolgen van de 



sluitingen in de textiel. Zo speelde het cen
trum een belangrijke ondersteunende rol bij 
de samenstelling van het 'Swartboek' dat 
verscheen na de sluiting van textielfabriek 
Swabo aan de Hoogvensestraat. 
Niet alleen de sociale geschiedenis, ook 
bijvoorbeeld de kerkgeschiedenis wordt 
in mijn ogen onvolledig behandeld. Zo is er 
niet echt iets te vinden over de geschiedenis 
van de opgedrongen en mislukte reforma
tie in Tilburg. En om überhaupt iets over de 
protestantse gemeenschap te vinden moet 
je weten dat het protestante kerkje in de 
Heuvelstraat Pauluskerk heet. De katholieke 
parochies worden over het algemeen wel ge
noemd, maar het lemma beperkt zich meest
al tot een architectonische beschrijving van 
het kerkgebouw. Op zijn minst had ik graag 
de naam van de bouwpastoor gehad. Bij de 

beschrijving van de joodse gemeente mis ik 
erg de antisemitische rel rond de begrafenis 
van Samuel Catz in 1886. 
Eveneens volkomen onderbelicht is de 
Tilburgse politiek. Wel opgenomen zijn de 
burgemeesters en de meest bekende raads
leden als Miet van Puijenbroek of die waar 
een straat naar is vernoemd. Bijvoorbeeld 
Jan van Rijzewijk en Bart van Pelt. Maar 
vooral de politici van de laatste decennia 
zijn niet opgenomen. Ik zocht bijvoorbeeld 
tevergeefs naar Krügers, Pontzen, Van 
Herwijnen, Evers, Van Gurp, Hartstra, Van 
der Aa, Lambers of Baggerman. En dat ter
wijl een aantal van hen toch echt positief of 
negatief zijn spoor in de stad heeft nagela
ten. Zo was de laatstgenoemde samen met 
burgemeester Becht verantwoordelijk voor 
de afbraak van de oude binnenstad. Omdat 

de Tilburgers nog dagelijks met zijn daden 
worden geconfronteerd, vind ik dan ook dat 
Baggerman eerder opgenomen had moeten 
worden dan die ene 'belangrijke dichter' die 
door vrijwel geen enkele Tilburger wordt ge
lezen. 
Behalve onvolledigheden komen er uiteraard 
ook slordigheden voor. Een is er te vinden 
in het lemma over taxibedrijf Marsé waarin 
wordt gesuggereerd dat dit bedrijf met zijn 
koetsiersdienst al in 1838 aansloot op de 
treinen vanaf het station. Het lemma over 
de spoorwegen in Tilburg geeft 1863 als 
het correcte aanvangsjaar van de Tilburgse 
spoorweggeschiedenis. Maar ondanks dit 
soort fouten en de genoemde onvolkomen
heden biedt de encyclopedie toch voor in 
Tilburg geïnteresseerden best veel aardige 
wetenswaardigheden. Zo vond ik het heel 
leuk om te ontdekken dat van de in 1965 op
gerichte Tilburgse popgroep 'Les Cruches' 
ook de Brit Jon Anderson ooit deel uitmaak
te. In de jaren zeventig was hij met zijn apar
te kopstem zanger van de wereldvermaarde 
en door mij destijds zeer gewaardeerde rock
groep Yes. Ik ben ervan overtuigd dat ieder
een in de encyclopedie wel een voor hem of 
haar leuk feitje kan vinden. Maar als de lezer 
expliciet iets over de Tilburgse geschiedenis 
wil weten, dan adviseer ik toch nog steeds 
het in 2001 verschenen standaardwerk over 
de Tilburgse geschiedenis te raadplegen. 

Paul van Dun 

Berry van Oudheusden, Ronald Peeters, Paul 
Spapens en Jan Stads, Encyclopedie van 
ïïtóü/g(Tilburg, Uitgeverij Nieuwland, 2008), 
592 bIz., geïl l . , ISBN 9789086450299, 
€49 ,50 

Drie tentoonstellingen Tilburg 
200 jaar stad' 

Het Regionaal Archief Tilburg en het 
Stadsmuseum Tilburg hebben ter gelegen
heid van 200 jaar Tilburg stad drie opeen
volgende tentoonstellingen gepland in de 
hal van het archief aan de Kazernehof 75. 
De eerste is 'Tilburg viert feest' (van 1 ja
nuari - 17 april). Op de verjaardag van de 
stadsrechtverlening volgt de tweede tentoon
stelling: 'Tilburg krijgt stadsrechten' (18 april 
- 12 september), en de laatste in de cyclus 
is 'Tilburg 200 jaar op de kaart' (13 septem
ber - 31 december). Aan deze tentoonstel
ling zijn ook educatieve projecten verbonden. 
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 9.30-
17.00 uur en iedere tweede zaterdag van de 
maand van 9.30-16.00 uur. Toegang gratis. 
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