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Algemeen antiquariaat met duidelijke 
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Nederlandse en vertaalde literatuur, 
Engelstalige boeken, buitenlandse en 
Nederlandse topografie (m.n. Bra
bant en Limburg), wetenschappen 
(o.a. geschiedenis, rechten, filosofie), 
catholica, kunst, oude kinderboeken, 
biologie, enz. Daarnaast hebben wij 
boeken over vele andere onderwer
pen. Bovendien een sterk wisselende 
kollektie prenten, landkaarten, devo-
tionalia, prentbriefkaarten, gravures, 
schoolwandplaten en oude foto 's . 
Onze aktieve Zoekdienst staat altijd 
open voor uw wensen. Verzending 
van boeken door geheel Nederland. 

Ook voor de taxatie van boeken en bi
bliotheken staan wij voor u klaar. 
Wij zijn altijd geïnteresseerd in het 
kopen van zowel oude als bijna nieu
we boeken. Wij kopen in bij partiku-
lieren en instellingen, en hebben be
langstelling voor kleine partijen goede 
boeken en gehele bibliotheken. 
Voor een bezoek bij u aan huis kunt u 
ons altijd bellen. Discrete afhandeling 
en contante betaling. 
Verder kunt u boeken aanbieden on
der winkeltijd. 

Van dit tijdschrift 'Tilburg' heb
ben wij altijd alle nummers in 
voorraad. 
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T e n g e l e i d e 
Sinds de Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed besloot o m over te gaan tot 
het uitgeven van een tijdschrift, waarin ruimte zou zijn voor artikelen op het terrein 
van geschiedenis, monumenten en cultuur, zijn tien jaren verstreken. In die tien jaar 
is gebleken dat het tijdschrift in een behoefte voorziet, vooral waar het publiceren van 
(aspecten van) recent onderzoek betreft. D e redactie is van mening dat de artikelen 
bijdragen aan een beter begrip van Tilburgs verleden en heden. De de oplage echter 
blijft - op enkele speciaal uitgegeven nummers na - aan de bescheiden kant. 
Met de 'Tilburgse Historische Reeks' hebben redactie en bestuur van de stichting in
middels een mogelijkheid geschapen o m bijdragen, die de vorm van een artikel over
stijgen, in boekvorm uit te brengen. 

In dit laatste (extra dikke) nummer van de tiende jaargang vindt u een uitvoerig over
zicht van de artikelen die in de tien jaargangen van 'Tilburg' zijn gepubliceerd. Ook 
boekbesprekingen en berichten in de rubriek 'Tilburg kort' zijn hierin opgenomen. 
Het overzicht is samengesteld door Ronald Peeters. 

Luud de Brouwer en Joost van Hest schreven al eerder over het gebied Heuvelse Ak
kers. In dit nummer wordt nader ingegaan op de stedebouwkundige, kunsthistorische 
en sociale ontwikkelingen in de Willem Il-straat. Vanaf 1870 heeft deze straat, een van 
de verbindingswegen van het centrum naar het stationscomplex, zich nadrukkelijk als 
een 'voorname' straat ontwikkeld. De auteurs beschrijven deze ontwikkeling. Zij ge
ven ook de kunsthistorische waarde van een aantal panden aan, waarbij zij pleiten 
voor meer aandacht voor wat in het verleden is gerealiseerd. 

A d de Beer werkt aan een uitvoerige studie over Tilburg in de oorlogsjaren. Een ge
deelte van zijn studie, het waarnemend burgemeesterschap van ir. H. Hondius , heeft 
hij in de vorm van een artikel afgerond. Het is gebaseerd op een groot aantal bronnen, 
waarvan er enkele pas recentelijk voor historici beschikbaar zijn gekomen. Daarnaast 
heeft De Beer gebruik gemaakt van oral history. Het artikel geeft een beeld van het 
kortstondige maar betrekkelijk onbekende NSB-burgemeesterschap van Hondius in 
Tilburg in 1944. 

De redactie 
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D e W i l l e m I l - s t r a a t , v o o r h e e n 
K o m e d i e s t r a a t ( 1 8 7 0 - 1 9 9 2 ) 
Stedebouwkundige, kunsthistorische en sociale 
ontwikkelingen 

* Luud de Brouwer 
(1958) volgde na zijn 
studie aan de Nieuwe 
Lerarenopleiding (ge
schiedenis/aardrijks
kunde) de opleiding 
aan de Rijksarchief-
school. Thans is hij 
werkzaam op het Ge
meentearchief Tilburg. 
Hij publiceerde eerder 
in 'Tilburg' over de 
muziekinstrumentenfa-
briek van Kessels, en 
samen met Joost van 
Hest over de Heuvelse 
Akkers. 

* Drs. Joost van Hest 
(1962) studeerde kunst
geschiedenis aan de 
Katholieke Universiteit 
Nijmegen. Hij pubh-
ceerde eerder in '77/-
burg' over de kerk van 
het Heike, en samen 
met Luud de Brouwer 
over de verstedelijking 
van de Heuvelse Ak
kers. 

Luud de Brouwer* en Joost van Hest* 
Toen het gebied van de Heuvelse Akkers werd bebouwd en ontsloten na de aanleg van de 
spoorlijn Breda-Tilburg, gebeurde dat niet door een gemeentebestuur dat vooropliep met initi
atieven. De gemeente had echter wel duidelijke ideeën ten aanzien van het uiterlijk van de 
hoofdstraten die, aangelegd door de Heuvelse Akkers, het stationscomplex met het centrum 
van de stad gingen verbinden. De entree van Tilburg moest stedelijke allure krijgen. 
Van de twee straten die het 19de-eeuwse ge
meentebestuur vanuit het stationscomplex 
liet aanleggen naar het centrum van de toen
malige gemeente, de Stationsstraat en de 
Willem Il-straat, is de laatste het meest in 
haar oorspronkelijke staat bewaard geble
ven. De panden die vanaf 1870 gebouwd 
zijn, vinden we nog steeds terug in de huidige 
Willem Il-straat. Daarentegen raakt de Stati
onsstraat steeds meer haar oorspronkelijke 
karakter kwijt. Om die reden hebben we de 
Willem Il-straat gekozen als onderwerp van 
dit artikel. 

De aankoop van de Oude Komedie 
Toen duidelijk werd dat het station gebouwd 
zou worden aan de zuidkant van de spoorlijn 
langs de aan te leggen Parallelweg (tegen
woordig Spoorlaan) tussen de Gasthuisring 

afb. I Cornelis Johannes 
Janssens (1789-1868). 
Anoniem schilderij, olie
verf op doek, ca. 1840. 
Pari. coll. Tilburg. 

en de huidige Willem Il-straat ' \m in 
een geheime vergadering van de gemeente
raad van Tilburg op 1 maart 1862 raadslid 
C.J. Janssens met het voorstel om het huis 
genaamd de Oude Komedie, toebehorend 
aan de erven D. van der Sande, aan te kopen. 
Dit complex gebouwen, gelegen aan de Heu
velstraat, zou een goede gelegenheid bieden 
om een nieuwe verbindingsweg te maken tus
sen het aan te leggen stationsgebouw aan de 
Parallelweg en de Heuvelstraat. Daarnaast 
zou er voldoende grond beschikbaar komen 
om langs die weg bouwterreinen te verkopen 
die de kosten van aankoop van alle percelen 
en de aanleg van de straat zouden dekken. 
Dit voorstel werd aangehouden op grond van 
het feit dat de exacte plaats van het station 
nog niet bekend was en men daarop niet wil
de vooruitlopen. 
Toen het nieuwe stationsgebouw was ge
opend, kwam C.J. Janssens in de vergade
ring van 21 december 1863 terug op zijn 
voorstel. Nu opperde hij twee mogelijkhe
den: een nieuwe straat die ruwweg het traject 
van de huidige Langestraat zou volgen en een 
nieuwe straat vanuit de Heuvelstraat, begin
nend bij de gebouwen van de Oude Komedie. 
In beide gevallen zou dat een betere aanslui
ting bewerkstelligen tussen de kom van de 
gemeente en het spoorwegemplacement. Er 
werd besloten een commissie aan te stellen 
die deze mogelijkheden zou gaan onderzoe
ken. De commissie kwam vervolgens met het 
plan om beide straten aan te leggen. Aanvan
kelijk staakten de stemmen, maar bij een 
herstemming in de volgende vergadering 
werd het voorstel met 8 tegen 7 stemmen ver
worpen. 
In 1864 probeerde Janssens het opnieuw. Hij 
betoogde in de vergadering van 5 april dat de 
Oude Komedie voor ƒ 6500 kon worden aan
gekocht. Ondanks het instellen van nieuwe 
commissies werd de knoop over de aankoop 
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WAAROP BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TILBURG, ZOO VEEL 

NOODIG ONDER NADERE GOEDKEURING VAN DEN GEMEENTERAAD, 

ZULLEN AANBESTEDEN. 
het maken der anrdcbaan en het leggen eener Keibestrating in de NIEDWE STKAAT, 

l)eginnende aan de HEUVEÏ.^TRAAT en aansluitende aan den Straatweg van 
den PARRALEI.LEWEG te 'MmTg • benevens al de leveranüën die 

tot de uitvoering van dat werk l>cnoodigd zijn. 

Lengle, hoogte en breedte. 
.\RT. 1. I)c voorhepaalde weg heeft eene lengte vun 411 inoterB cn oone breedte met de trottoir» 

vnn 11 meters; do trottoir», ter breedte van 175 centimeter», gelioel tor lengte van 6Ö0 meter» , 
de hoogte der middetkruin van den Htraatweg volgens de ge»telde baken ; de straatweg op IG centi
meter» tonrond; de trottoirs op S centimeters, naar den straatweg afwaterende. 

Graofzand. 
ART. 2. Over den geheelen weg, der voorbepaaldo lengte, eene sponning te graven tor breedte 

van 11 meters, op loodanigo diepte, dat er zoowe' aan den kant al» in het midden de» wegs 80 cen
timeter» zand onder de bestrating kan worden gebrsgt; de uitkomende grond uit de to graven spon. 
MI buiten de trottoir» over liet terrein worden go»leKt en van do hooge gedeeli^ns naar het lagere wor
den vervoerd, soodanig dat het gelieelo terrein onder eene behoorlijke vlakte wordt bewerkt; de uit
gegraven spon op te hoogen met dunne lagen scherp berg- of kuiUand, ter dikte van 16 centimeter» 
tot aangegeven hoogte behoorlijk vaat gereden of gestampt, de sponning voor de bestrating Bai op 150 
meters vooraf moeien worden in order gebragt, alvorens met het ophoogaind in de .ponning te be-
ginoen. roo ook wil de geheolo Eandsleuf op de hoogte moeten rijn afgewerkt, alvorens met het 
bestraten te boginnou. Ken eu ander te bewerken naar genoegen der heeren Besteder» of den Architect. 

Bestratingr. 
.\BT. .1. Over de geheole in Art. 1 vermelde lengte, en ter breedte van 7,50 meters, te leve

ren , bewerken en bestraten mot de noodige keijon, minsten, van de volgende afmeting. op den kop 
I t a 10 ceutinioUir. grootte, ondervlakte 10 a 12 centimeter», diep tusschen kop- en ondervlakte 16 
centimeters. De keijcn te leggen in rcgte lijn , goed in verband , welsluitend, vol in het sand, tor 
hoogte van 2 centimetor» boven de oangegevene bolroodtc, om daarna met ijieren atnmper. in te 
dHjven. Kene lengte van 10 metera bestraat lijnde, stampt men dit werk tot op 5 meters van de 
voorlaag op ; ruik» to verrigten mot ijseren stampera van minsten» 14 pond swaar, elke laag oanvan-
gemle van af de kantloag naar hot midden; indien ouder het aUmpon keijen heraten of eiheuren. 
de»e uit te nemen en do->r anderen te vervangen. 

Zoodra het »tuk i» afgestampt, geinspeoteerd en het werk door den Architect of opiigtor goed 
bevonden , gaat men over lot do dekking met sulver scherp rand Ier dikte van 2 centimeter, i neven 
de huising van den Heer II. vaj u« SAKOE, lal de straatweg met een kanUaog moeten worden be
werkt, daarvoor «uilen dc go.chiksM keijen worden uitgi'jocht, vooraf gelegd en goed aangcs'ampt en 
met grond aanvullen; voor het aanleggen vnn vleugel» en atoeiion van verschillende wogen to leveren 
en be.tralen 120 vierkante motors straatweg , met kegcn , kantlagen en sand voorjicn , soo als van 

, Je vorige wegen i» bepaald ; de oude wegen waar nieuwe aansluit, ri «uilen moeten worden verhoogd 
, \t eu volgens order bijgewerkt. 

afb. 2 Bestek en voor
waarden van aanbeste
ding voor de aanleg van 
de Willem U-straat, 
1870. 
Gemeentearchief Tilburg, 
Secretariearchief 
1810-1907, voorl. Inv. 
nr. 845. 

nog S t e e d s niet doorgehakt. 
In 1869 - C.J. Janssens was inmiddels overle
den - deed de eigenaar van de Oude Kome
die, Jan Baptist Marinus, het voorstel aan de 
gemeente om de panden van die Oude Kome
die aan te kopen mede 'dewijl hij vernomen 
heeft dat vele ingezetenen het maken van ee
ne openbare straat, wenschelijk achten vanaf 
dit punt, in regte lijn naar de Paralel-
straat'?^ De commissie die dit onderzocht, 
oordeelde dat de aankoop moest plaatsvin
den. Daarbij speelde een brief van de direc
teur van het postkantoor een rol, waarin de
ze te kennen gaf dat de minister van finan
ciën namens hem in overweging had gegeven 
'of de gemeente genegen is zich te verbinden 
tot het beschikbaar stellen het inrichten en 
het onderhouden van een geschikt postkan
toor tevens dienende tot woning voor den di

recteur'. Het Rijk was bereid om een langlo
pend huurcontract voor dat gebouw te aan
vaarden. Met deze wetenschap werd het ver
zoek van J.B. Marinus gehonoreerd en kocht 
de gemeente Tilburg de Oude Komedie voor 
ƒ 10.647,50, ruim / 4000 meer dan de gebou
wen in 1864 gekost zouden hebben. Ze ging 
vervolgens over tot sloop van de pan
den. Daarna werden de eigenaren van de 
overige percelen die in het traject van de 
nieuwe straat lagen, bereid gevonden deze 
percelen voor billijke prijzen aan de gemeen
te af te staan of voor gemeentegrond te rui
len. 
In 1870 volgde de aanbesteding van het aan
leggen van de keibestrating met trottoirs. De 
laagste inschrijvers waren J. de Beer, aanne
mer van publieke werken, samen met M. van 
Eijk en W. van Eijk, meestér-metselaars. Zij 
voerden deze werkzaamheden uit voor de 
som van ƒ 19.968,90.^' In de vergadering 
van 30 maart 1870 werd de naam van de 
nieuwe straat vastgesteld als Komediestraat. 
In 1881 wijzigde de gemeenteraad de naam in 
Willem Il-straat. 

Het uiterlijk van de straat 
In een eerder artikeH' zijn wij ingegaan op 
het verschil in bouwstijl tussen de straten die 
door of op initiatief van particulieren zijn 
aangelegd en de straten die de gemeente aan
legde. Na de Stationsstraat was de Willem 11-
straat de tweede straat die op initatief van de 
gemeente werd gerealiseerd. De leden van de 
gemeenteraad hadden een duidelijk beeld 
over het type woning dat de nieuwe straat 
zou moeten begrenzen. De gemeente was ei
genaar geworden van nagenoeg alle grond 
langs de aangelegde straat ten noorden van 
de huidige Tuinstraat. In een transportakte 
van 18 augustus 1870 werden de eerste perce
len bouwgrond langs de nieuwe straat ver
kocht. In die akte stonden onder artikel 10 
de speciale voorwaarden opgesomd die de 
gemeente stelde aan de kopers ten aanzien 
van het uiterlijk van de te bouwen panden: 
'De speciale voorwaarden Zijn: 
1- De Koopers zijn verplicht binnen twee ja
ren na de dagteekening der Koopakte op het 
gekochte terrein een (woon)gebouw te stich
ten en zoo ver te voltooien dat de buitenmu
ren tot de volle hoogte zijn opgetrokken en 
het gebouw behoorlijk onder dak is ge
bracht. 
2- De Voorgevel der gebouwen moet in eene 
rechte lijn tegen den trottoir aansluiten, zul
lende de fondamenten tot gelijke hoogte als 
de trottoirs moeten opgetrokken en de bo
venkant van de deurdrempels hoogstens 12 
centimeters boven den trottoir gelegd wor
den. De grond die tusschen de gebouwen 
opengelaten wordt hetzij voor uitweg, hetzij 
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afb. 3 Plattegrond van 
de Komediestraat (Co-
medlestraat), met aan
duiding van de percelen 
daarlangs die eigendom 
zijn van de gemeente, 
1870. 
Gemeentearchief Tilburg, 
Coll. Beeld en getuid 
(oorspronkelijk vermoe
delijk behorend tot het 
Secretariearchief 
1810-1907). 

voor het ontvangen van licht als anders mag 
niet breeder zijn dan vier meters; deze open 
plaatsen moeten binnen voorschreven tijd 
worden afgesloten door een schansmuur ter 
hoogte van minstens twee meters boven de 
trottoir, die gelijk met den voorgevel moeten 
gebracht worden en alleen naar binnen mo
gen afwateren; deze schansmuren moeten ge
maakt worden of van eerste soort gevelsteen 
langs de straatzijde gevoegd, of worden be
zet met portlandsche cement of dergelijke 
specie, mits in ieder geval net afgemaakt. 
Met toestemming van Burgemeester en Wet
houders kan de muur door een sierlijk ijze
ren hek vervangen worden. In de schansmu
ren mogen geene andere openingen gelaten 
worden dan ten behoeve van een uitweg 
voorzien van eene aan den buitenkant ge
schaafde en geverwde poort tot dezelfde 
hoogte als de muur tegen de schansmuur mo
gen geene van de straat zichtbare gebouwen 
of getimmerten worden aangebracht. 
3- De Huizen moeten met minstens eene bo
venverdieping gebouwd worden; de voorge
vels mogen geene mindere hoogten hebben 
dan zeven en een halve meters en zullen moe
ten voorzien zijn van dakgooten met kroon
lijsten, benevens afvoerbuizen vast tegen den 
muur geplaatst tot op hoogstens drie decime
ters uitstek. De Voetkrabbers moeten in den 
gevelmuur zijn vastgemaakt en mogen niet 
meer dan een decimeter voor den gevel uit

steken. 
4- Voor lederen blok of perceel zal de Koo-
per bij wijze van boete betalen eene som van 
duizend gulden voor het geval hij zal nalatig 
blijven om overeenkomstig voorschreven be
palingen en binnen den bepaalden tijd van 
twee jaren op de bouwterreinen de gebouwen 
te stichten. Hij zal in verzuim zijn en de boe
ten beloopen hebben door het enkel verloop 
van den bepaalden tijd onaangezien het recht 
van de zijde der Gemeente om de ontbinding 
der overeenkomst te vorderen.' 
Uit deze speciale voorwaarden blijkt duide
lijk dat de gemeenteraad ernaar streefde om 
de Komediestraat een voornaam en stedelijk 
aanzien te geven. De verplichting van de 
tweede verdieping en de voorschriften ten 
aanzien van specifieke uiterlijke kenmerken 
moesten de straat haar stedelijke karakter 
geven. Tevens garandeerde dat een zekere 
welstand van de toekomstige bewoners. De 
beperking in bouwtijd moest waarschijnlijk 
een waarborg geven tegen grondspeculatie en 
daarnaast een garantie zijn dat de straat bin
nen afzienbare tijd bebouwd zou raken. 
De gemeente hield het uiterlijk van de nieuwe 
straat nauwlettend in de gaten. Na het ge
reedkomen van het telegraafkantoor in het 
nieuwe postkantoor aan de Willem Il-straat 
in 1871, gaf de gemeente te kennen dat er 
geen telegraafpalen mochten komen in de 
straat 'wijl dit de net aangelegde straat te 
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veel zou ontsieren'. De raad gaf toestemming 
om een ondergrondse leiding aan te leggen.^' 
De gemeente had zich voorgenomen om de 
bouwterreinen geleidelijk aan openbaar te 
verkopen. Men wilde niet alles in één keer 
gaan verkopen.^' De reden daarvoor is niet 
bekend. 
Van de vier hoeken van de nieuwe straat was 
er al één bebouwd; de oosthoek met de Heu
velstraat. De andere drie hoeken werden nog 
in 1870 verkocht. Of de westhoek met de 
Spoorlaan (niet in handen van de gemeente), 
tot aan de Karrestraat al voor de aanleg van 
de straat bebouwd was, is niet duidelijk. 
Tussen 1870 en 1874 lag het zwaartepunt van 
de verkopen van bouwterreinen op de oost
zijde van het noordelijk deel van de Kome
diestraat. In de periode 1876-1878 werd het 
grootste deel van de westzijde tussen Kar
restraat en Tuinstraat verkocht. 
In het zuidelijk deel van de Willem Il-straat 
was de situatie geheel anders. Aan de westzij
de werden tussen 1870-1874 percelen ver
kocht voorzover die in handen van de ge
meente waren gekomen bij de aankoop van 
de Oude Komedie. Maar daar bezaten Adri
aan Pieter Ledeboer, en later Vincentius Bo-
gaers, een groot perceel dat van de Willem 
Il-straat tot aan de huidige Telefoonstraat 
doorhep. 
Aan de oostzijde was de gemeente er hele-

maal niet in geslaagd percelen te verwerven. 
De grond was daar in handen van Henricus 
Dominicus van de Sande en firma Daamen 
(hoek met de Tuinstraat). 
Uit het bovenstaande blijkt dat er in de Ko
mediestraat nog lang lege bouwterreinen 
langs de straat lagen. Rond 1880 was er spra
ke van een enigszins gesloten straatwand. 
Ondanks de duidelijke bedoelingen en regel
geving van de gemeente Tilburg is zij er niet 
in geslaagd in alles het beoogde doel te reali
seren. 
Uit het bovenstaande bleek al dat het de ge
meente niet gelukt was om alle percelen langs 
de nieuwe straat in handen te krijgen. Dat 
betekende dat daar geen speciale voorwaar
den konden worden gesteld ten aanzien van 
het uiterlijk van de te bouwen panden. De 
gevolgen daarvan konden niet uitblijven. In 
het noordelijk gedeelte van de straat was het 
westelijk hoekpand niet gebouwd volgens de 
wensen van het gemeentebestuur; de verdie
ping ontbrak. In het zuidelijk deel was de si
tuatie nog slechter. Henricus van de Sande 
bouwde kort na 1870 enkele panden op zijn 
terrein langs de nieuwe straat. Uit een artikel 
in de Tilburgsche Courant van 7 november 
1880 bleek dat die panden geen sieraad voor 
de straat waren. Deze panden verdwenen tus
sen 1875 en 1890 successievelijk onder de slo
pershamer en in hun plaats verschenen wo-
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afb. 4 Adriaan Pieter 
Ledeboer (1828-1898) 
omstreeks 1864. 
Gemeentearchief Tilburg, 
Fotocoü. Diepen, inv. 
nr. 183. 

ningen die wel aan de uiterlijke eisen volde
den. Ook deze panden hoefden niet te vol
doen aan de eisen van de gemeente, maar 
werden wel met een verdieping gebouwd. De 
enige uitzondering daarop waren de wonin
gen die Petrus van Gooi daar neerzette. 
Aan de westzijde bouwde Ledeboer om
streeks 1872 een riant woonhuis op zijn per-

afb. 5 Vincent Bogaers 
(1838-1901) en zijn 
vrouw Isa bel la Pollet 
(1842-1909). 
Foto K. Festge, Tilburg, 
omstreeks 1865. 
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ceel. Pas in 1898 verscheen er een tweede 
pand op de hoek met de Tuinstraat. Aan de
ze zijde van de straat bleef tot 1911 een groot 
gedeelte onbebouwd liggen. 
In één geval kwam er een klacht binnen over 
het niet snel genoeg bebouwen van een per
ceel. In de vergadering van 17 mei 1876 be
handelde de raad een verzoekschrift van be
woners in de Komediestraat, waarin te ken
nen werd gegeven dat van het terrein dat 
Mathias Adrianus van Velthoven had aange
kocht op 17 november 1874, slechts het 
noordelijk deel was bebouwd. De bewoners 
vonden dat 'voor de sierlijkheid der straat en 
ter bevordering van het handelsverkeer' de 
tijdelijk verleende vergunning moest worden 
ingetrokken om het terrein alsnog geheel te 
laten bebouwen. De raad oordeelde dat de 
heer Van Velthoven nog tot 30 december de 
tijd had om het terrein tenminste met een 
sierlijk ijzeren hek af te sluiten. Eerder kon 
men geen maatregelen nemen.''' Blijkbaar is 
Van Velthoven direct ingelicht over deze af
faire. Op 19 mei kwam er een tekening bin
nen van het te plaatsen hek, welke tekening 
op 24 mei door B & W werd goedgekeurd.^' 

Verkoop van bouwterreinen 
Aanvankelijk verliep de verkoop van de 
bouwterreinen voorspoedig. In de periode 
1870-1873 werden 19 percelen verkocht. In 
het midden van de jaren zeventig van de vori
ge eeuw ontstond er een stagnatie in de ver
koop. Het eerste teken van verminderde 
kooplust ten aanzien van de bouwterreinen 
vinden we in 1873. De Israëlitische gemeente 
vroeg in mei van dat jaar toestemming om op 
voordelige voorwaarden en een heel billijke 
prijs, liefst gratis, een perceel grond ten 
noorden van het postkantoor te verkrijgen. 
De gemeenteraad besloot daarin toe te stem
men, zij het dat de Israëlitische gemeente een 
bedrag van ƒ 800 zou moeten betalen. Dat 
was ƒ 700 minder dan dezelfde grond zou 
moeten opleveren bij een publieke veiling. 
De raad rechtvaardigde deze gulle bui in de 
memorie van toelichting door erop te wijzen 
dat het bouwen van de synagoge 'een sierlijk 
aanzien aan de straat zal geven en momenteel 
ten gevolge van de mindere bouwlust niet te 
voorzien is, dat bij eene publieke verkoop 
(...) dat perceeltje meer dan ƒ 800 zal opleve
ren'Deze verklaring toonde duidelijk aan 
dat de klad in de verkopen zat. 

In het licht van dit commentaar is het optre
den van de gemeente later in dat jaar op zijn 
minst merkwaardig te noemen. In de Til
burgsche Courant van 1 november 1873 werd 
de verkoop van bouwterreinen langs de 'Ko
mediestraat' , op 20 november daaropvolgen
de, aangekondigd. Vervolgens verscheen in 



afb. 6 De panden zonder 
verdieping die Petrus van 
Gooi omstreeks 1887 tiet 
bouwen. 
Foto J. Brleffles, 1980. 

de krant van 23 november de uitslag van die 
inschrijving. De gemeenteraad keurde deze 
verkopen niet goed, want op 27 november 
werd de herveiling van dezelfde percelen aan
gekondigd. De Tilburgsche Courant van 12 
december meldde dat er geen Hefhebbers 
voor deze bouwterreinen waren 'althans er 
werd niet op geboden, zoodat er bijgevolg 
ook niets verkocht werd. Deze zeldzaamheid 
werd veroorzaakt doordien Burgemeester en 
Wethouders nader bepaald hadden dat op de 
hoeken in die straat niet minder dan 12 strek
kende meters kan genomen worden. Een lief
hebber voor den hoek Poststraat reclameer
de teleur gesteld te zijn, daar van die bepa
ling niets bekend was, waarop de burge
meester verklaarde dat die wijziging later 
daaraan is toegevoegd geworden.' In de ver
gadering van 20 december 1873 werd een 
brief behandeld van reclamant Augustinus 
van den Abeelen, die had geboden op het 
hoekterrein Poststraat/Willem Il-straat, en 
zich beklaagde dat hem dat perceel niet was 
toegewezen. De gemeenteraad oordeelde dat 
er ten minste 12 meter moest worden ge
kocht, terwijl Van den Abeelen slechts 8 me
ter wenste te kopen. Daarnaast had hij 
slechts ƒ 7 geboden en wilde de raad ten
minste ƒ 8 geboden zien.'°' Conform artikel 
2 en 7 van het verkoopreglement was de raad 
gerechtigd zo te handelen."' Hierop volgde 
een staaltje negentiende-eeuws protest van 
kopers en op de nieuwe aanbieding van de 
gronden werd niet gereageerd. Het was een 
weinig stimulerende houding van het ge
meentebestuur, dat kort daarvoor consta

teerde dat de verkoop van bouwterreinen 
stagneerde. Misschien dat deze botsing tus
sen gemeentebestuur en potentiële kopers 
(mede) de animo om bouwterreinen in de 
Willem ll-straat te kopen negatief beïnvloed
de. In het daaropvolgende jaar 1874 werd 
slechts één perceel verkocht. Pas in 1875 wer
den de betreffende percelen voor de gewenste 
som verkocht, overigens niet aan dezelfde 
kopers als in 1873. 
In mei 1876 vroeg het bestuur van de Lieder
tafel 'Souvenir des Montagnards' toestem
ming om een stuk grond van 42 meter te ko
pen tegen dezelfde gunstige voorwaarden als 
de Israëlitische gemeente. Van die 42 meter 
zouden slechts 13 meter worden bebouwd en 
het overige terrein zou tuin worden, afgeslo
ten met een sierlijk hekwerk. Over de prijs 
bestond onenigheid tussen de raadsleden. De 
meerderheid wilde vasthouden aan de eerder 
vastgestelde prijs van ƒ 5 per meter, die ook 
andere kopers moesten betalen. Men was 
bang dat vervolgens andere gezelschappen 
dezelfde korting zouden wensen. De Lieder
tafel kreeg het perceel uiteindelijk voor ƒ 5 
per meter. Verder stond als voorwaarde in de 
koopakte nadrukkelijk vermeld dat '(..) het 
niet te bebouwen terrein, zal moeten worden 
afgesloten, door een sierlijk ijzeren hek, on
der goedkeuring van Burgemeester en Wet
houders.'^^'' 
Uit het bovenstaande blijkt dat de markt 
voor bouwterreinen enigszins verbeterd was; 
daardoor kon men de prijs per meter verho
gen. De prijs van ƒ 8 per meter zoals de raad 
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afb. 7 Tekening van het 
siermuurtje dat M.A. 
van Velthoven in 1876 
liet bouwen op het braak
liggend gedeelte van zijn 
bouwterrein. 
Gemeentearchief Tilburg, 
Secretariearchief 
1810-1907, voorl. inv. 
nr. 261, aanvraag 19 mei 
1876. 

in 1875 na de nodige perikelen nog bedong, 
kon niet meer worden gehaald. De vergade
ring besloot dan ook in het vervolg ƒ 6 per 
meter te vragen. Dat besluit kwam mede 
voort uit een tussenbalans waaruit bleek dat 
het aanleggen van de Komediestraat ca. 
ƒ 45.000 had gekost en dat uit de verkoop 
van bouwterreinen ca. ƒ 36.300 aan inkom
sten was binnengekomen. Om het tekort 
sneller aan te vullen, verhoogde men de prijs 
per m e t e r . D e z e verhoging belemmerde de 
verkoop niet; in de periode 1875-1877 wer
den nog eens 13 percelen verkocht. Het laat
ste perceel aan de oostzijde, ten noorden van 
de synagoge, werd pas in 1885 verkocht. 

De kopers en bewoners*^' 
In de meeste gevallen gingen de kopers van 
de percelen ook in de Willem Il-straat wo
nen. Van de 53 eigenaren was dit bij 12 per
sonen niet het geval. 
De kopers van de percelen bouwgrond langs 
de nieuw aangelegde straat waren over het al
gemeen redelijk welgestelde mensen. Uitzon
dering daarop was Adriaan Ledeboer, die 
zijn huis en grond later verkocht aan Vincen
tius Bogaers. Deze laatste had zijn fabriek in 
de Tuinstraat liggen en de pleziertuin bij dat 
huis liep door tot aan zijn fabriek. Deze bei
de heren verdienden veruit het meeste van al
le bewoners in de Willem Il-straat en behoor
den bij de toplaag van de Tilburgse samenle
ving. 
De mensen die huurden in de Willem II-
straat, zowel de hoofdhuurders als degenen 
die er op kamers woonden, kwamen uit de
zelfde middenklasse als de eigenaren. Een 
uitzondering vormden aanvankelijk de be
woners van de oude panden die H.D. van de 
Zande rond 1870 bouwde. Hier woonden fa-

briekswerkers, dagloners of mensen zonder 
beroep. Volgens de kohieren van de hoofde
lijke omslag (een soort belasting) verdienden 
zij te weinig om belasting te betalen. Toen 
die panden ca. 1890 werden gesloopt en ver
vangen door nieuwbouw, kwam er één nieu
we bewoner terug: Charles M. Marsé, met 
als beroep koopman en een geschat jaarinko
men van ƒ 2500, later ƒ 3000. Hij paste hele
maal in de klasse die de Willem Il-straat be
woonde. 
Twee eigenaren waren joods (Jacobus Jero-
nimus Hartogensis en Levi Lion) en slechts 
één was Nederlands hervormd (Adriaan Le
deboer). De overige eigenaren waren alle
maal rooms-katholiek. Het overgrote deel 
van de huurders en inwonenden was even
eens rooms-katholiek. In de hele periode 
1870-1900 woonden er 11 joden en 34 Neder
lands hervormden op een totaal van 366 be
woners. 
Negentien (van de overwegend mannelijke) 
eigenaren waren niet geboren in Tilburg. 
Slechts 6 daarvan hadden een vrouw die 
evenmin uit Tilburg afkomstig was. De ove
rige 13 niet-Tilburgse eigenaren waren ge
trouwd met een Tilburgse vrouw. Van de 34 
Tilburgse eigenaren waren er 10 getrouwd 
met een niet-Tilburgse vrouw. 
Wanneer we de totale bevolking, zowel de ei
genaren als de huurders en inwonenden, van 
de Willem Il-straat tussen 1870 en 1900 be
kijken, zien we dat van de 366 bewoners er 
223 niet uit Tilburg kwamen. 
Hierbij moet worden aangetekend dat met 
name de inwonenden (63 personen) betrek
kelijk kort in Tilburg woonden. De meesten 
van hen werkten op de werkplaats van de 
Staatsspoorwegen en daar was het verloop 
erg groot. 
Ondanks deze kanttekening tonen de cijfers 
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duidelijk aan dat, hoewel de eigenaren voor 
een belangrijk deel uit Tilburgers bestonden, 
de bevolking in de Willem I I-straat hoofdza
kelijk uit niet-Tilburgers was opgebouwd. 
De oorzaak hiervan moet gezocht worden in 
de sterke groei van de Tilburgse bevolking in 
deze en de voorafgaande periode, een groei 
die vooral bestond uit een sterke immigratie. 
De bebouwing'^' 
Wandelend door de Willem I I-straat kan 
men nog steeds de sfeer proeven van 
laat-19e-eeuwse deftigheid. De hoge en rui
me herenhuizen hebben een voornaam en 
veelal afstandelijk karakter dat typerend is 
voor een 'betere wijk' aan het einde van de 
vorige eeuw. Dit is niet alleen typisch voor de 
situatie in Tilburg. Dergelijke straten kunnen 
ook aangetroffen worden in andere Neder
landse steden evenals buiten de grenzen van 
ons land. Hun aanwezigheid is een illustratie 
van de vooraanstaande maatschappelijke po
sitie die de bourgeoisieklasse zich tussen ca. 
1850 en 1900 verworven had. Die positie 
werd kenbaar gemaakt door de bouw van 
woonhuizen waarvan de stijl teruggreep op 
kunstvormen uit het verleden. Vooral de stij
len die gehanteerd werden om de woon- en 
leefomgeving van een voortvarende elite 
vorm te geven, waren zeer populair, met an
dere woorden de inspiratie op de Renaissan
ce en de Barok vierde hoogtij. Deze stijlen 
hadden tussen ca. 1400 en de tweede helft 
van de 18e eeuw de vormgeving bepaald van 
de villa's en paleizen van een voorname 

burger- en adelsklasse. De bourgeoisie uit de 
19e eeuw vond zich inmiddels belangrijk ge
noeg om zich te spiegelen aan de aristocraten 
en vorsten van weleer. 
In de meeste Europese steden kon rond de 
eeuwwisseling dan ook een enorme bouwac
tiviteit geconstateerd worden. In veel geval
len viel die samen met de afbraak van de aan
wezige stadsmuren die sedert de Middeleeu
wen de grenzen van een plaats afgebakend 
hadden. Bevorderd door de groei van de ste
delijke bevolking en voortschrijdende in
dustrialisatie werden de inmiddels nutteloos 
geworden wallen gesloopt. Steden barstten 
letterlijk uit hun voegen. Op deze manier 
kwam er ruimte vrij voor de aanleg van voor
name woonwijken. De ligging ervan is ge
woonlijk net buiten het eigenlijke stadscen
trum. 
Het beroemdste voorbeeld is te vinden in 
Wenen. Daar werd vanaf ca. 1860 gebouwd 
aan de vele patriciërshuizen en openbare ge
bouwen langs de Ringstrasse'*', een straat 
die in de plaats gekomen was van de vroegere 
wallen en als een krans om het stadscentrum 
lag. De bebouwing toont een mengelmoes 
van historiserende kunstvormen. Neo ( = 
nieuwe)-barok, neorenaissance, neogotiek en 
neoclassicisme kunnen er in de meest overda
dige toepassingen aangetroffen worden. Te 
zamen geven ze een beeld van de westerse 
kunstgeschiedenis vanaf de Klassieke Oud
heid tot de 19e eeuw. 
Typerend voor het teruggrijpen op het verle
den is dat men de verschillende stijlvormen 
gewoonlijk niet op een puristische wijze han-

afb. 8 Het neobarokke 
herenhuis op nr. 49 dat 
omstreeks 1872 gebouwd 
werd voor fabrikant 
Adriaan Pieter Lede
boer. 
Foto J. Brieffies, 1980. 
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afb. 9 Neoclassicistisch 
herenhuis op nr. 45. In 
1898 gebouwd voor wol-
fabrlkanl Petrus Bo
gaers. 
Foto A. van Beurden, 
1945. 

teerde maar dit naar eigen smaak en fantasie 
deed. Een gebouw kon op deze manier zowel 
kenmerken uit de tijd van de Renaissance als 
van de Barok te zien geven. Ook paste men 
met het grootste gemak gotische motieven 
toe binnen een neobarok gebouw. Dit ge
bruik van historiserende vormen zonder zich 
te laten hinderen door stijlgrenzen of -fases 
is kenmerkend voor het zogenaamde Eclecti
cisme, de officiële benaming voor het terug
grijpen op het verleden. 

De herenhuizen in de Willem Il-straat zijn 
een voorbeeld van dit Eclecticisme. Hun ont
staan hangt niet samen met de afbraak van 
oude stadsmuren (die heeft Tilburg nooit ge
kend) maar met de verstedelijking van het 
gebied De Heuvelse Akkers na de bouw van 
het spoorwegstation in 1863.'''' Het meren
deel heeft motieven die ontleend zijn aan de 
Barok. Van de huidige bebouwing tonen niet 
minder dan 36 panden in meerdere of minde
re mate de betreffende stijlkenmerken.'^' 
Hiervan hebben 14 panden een bepleisterde 
gevel'^', de andere hebben een bakstenen 
muur. 
Om een indruk te geven van een neobarok 

pand volgt hier een beschrijving van het her
enhuis op nr. 49 dat omstreeks 1872 ge
bouwd werd voor de fabrikant Adriaan Pie
ter Ledeboer (zie afb.8). De brede voorgevel 
bestaande uit een sousterrain-, beneden- en 
bovenverdieping, heeft een symmetrische in-
dehng. Het middendeel is geaccentueerd 
door een risaliet c.q. een over de gehele leng
te van de gevel naar voren springend gedeel
te. Hierin bevindt zich de deurpartij met aan 
weerskanten een venster. De dubbele deuren 
zijn opgenomen binnen een portiek met trap. 
Boven het portiek is een balkon.-^''' De bal
kondeuren worden geflankeerd door twee ra
men. Links en rechts van de risaliet bevinden 
zich zowel op de beneden- als de bovenver
dieping telkens twee vensters. De basis van 
de gevel wordt gevormd door een hardstenen 
sokkel waarin twee keer drie sousterrain-
vensters uitgespaard zijn. Hardsteen is 
voorts toegepast voor de gelede cordonlijst 
(afbakeningslij st) die de beneden- en boven
verdieping van elkaar scheidt. De gevel 
wordt naar boven toe afgesloten door een 
lijst met steunconsoles. Deze fungeren als 
basis voor de goot, die de vorm heeft van een 
geprofileerde kroonlijst. Tussen de consoles 
zijn omlijste siervelden te zien. Voorts loopt 
langs de onderkant van de goot een tandlijst. 
De risaliet wordt bekroond door een timpaan 
(geveldriehoek) waarbinnen een klein, rond 
venster. Ook de diagonale timpaanlijsten 
zijn voorzien van een tandlijst. De hoeken 
van de gevel zijn verlevendigd door 'halfpi-
lasters' die de suggestie wekken te zijn opge
bouwd uit forse steenblokken. Dit suggestie
ve karakter is verkregen door bepleistering. 
Op dezelfde wijze zien we zulke steenblok
ken langs de gehele benedenverdieping. De 
overige bepleistering, langs de rest van de 
voorgevel evenals aan de andere zijden van 
het pand, is glad gelaten. De decoratie van 
het huis bestaat onder andere uit de reeds ge
noemde consoles, die de vorm hebben van 
overdadig krulwerk met leeuwekoppen. 
Voorts zijn er kruldecoraties boven het por
tiek en de ramen van de benedenverdieping. 
Ook de beide steunconsoles van het balkon 
bestaan uit krulwerk. De balkondeuren en de 
ramen van de bovenverdieping worden be
kroond door een architraaf (sierbalk) op 
twee consoles. De architraven binnen het ri-
salietgedeelte hebben naar het midden toe 
een gebogen vorm. Tot slot dient nog mel
ding gemaakt te worden van de twee veelhoe
kige erkers tegen de zijgevels. Deze on
derstrepen het symmetrische karakter van 
het pand en zijn eveneens versierd met con
soles en kruldecoraties. 
De zojuist beschreven kenmerken kunnen te
ruggevonden worden bij barokke gebouwen 
als het Koninklijk Paleis te Amsterdam uit 
1648 vv .2 ' ' of het Haagse Mauritshuis uit 
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1635.^^' Ook daar zien we de toepassing van 
'krulwerk' (in de vorm van gebeeldhouwde 
guirlandes), architraven, een risahet en een 
timpaan. Het eclectische aspect blijkt uit de 
tamelijk stereotiepe toepassing evenals een 
detail als de gotische vierpassen met punt-
hoeken in de siervelden onder de dakgoot. 
De neobarokke huizen worden afgewisseld 
door panden in neoclassicistische of neore-
naissance-stijl. De classicistische vormgeving 
is te zien bij acht panden^^' waarvan de helft 
bepleisterd is.̂ ''> Renaissancistische kenmer
ken zijn in zes gevallen zichtbaar. 
Bepalend voor het neoclassicisme is de be
heerste vormgeving. Overdaad aan decora
tieve details is achterwege gelaten. Gewoon
lijk zijn de gevels bepleisterd en wordt de 
suggestie gewekt dat ze opgebouwd zijn uit 
steenblokken. Voorbeelden hiervan zijn het 
pand op nr. 5 uit 1878 en het hoekhuis aan 
de noordoost-zijde van de straat (Spoorlaan 
360) uit 1871. De steenblokkensuggestie wijst 
terug naar het decoratieve gebruik van de zo
genaamde rustica dat in de 15e eeuw geïntro
duceerd werd binnen de Italiaanse bouw
kunst.^** Ook toen werd de suggestie gewekt 
van een gevel die opgebouwd was uit zware 
stenen. Het bepleisterde hoekpand op nr. 45 
uit 1898 heeft een veelheid aan classicistische 
details als gebroken timpanen, architraven 
en halfpilasters (zie afb. 9). In plaats van de 
klassieke beheersing zien we hier een barok
ke overdaad. Een kroonlijst met palmetmo
tieven sluit de gevels naar boven toe af. Clas
sicistische panden zonder bepleistering zoals 
op de nrs. 9, 11, 13 en 15 (1875) hebben een 
eenvoudige bakstenen gevel. De hier aanwe
zige kroonlijsten (onder de dakgoot) en sier
lijsten (langs de ramen) worden gekenmerkt 
door een strakke profilering zonder krul
werk. Ter verlevendiging is aan de kroonlijst 
een tandlijst toegevoegd.^''' Afwijkend van 
het strakke neoclassicisme zijn de neobarok
ke consoles die de architraaf dragen boven 
de deurpartijen. 
Een voorbeeld van neorenaissance-archi-

tectuur zijn de panden op de nrs. 40 en 42. 
Omstreeks 1878 zijn ze als een geheel ge
bouwd. Bepalend zijn de bakstenen gevel, de 
speklagen (horizontale contrastbanden), de 
hoogvelden boven vensters en deuren, en de 
sluitstenen met leeuwekoppen. Dergelijke 
motieven zijn ontleend aan de Hollandse Re
naissance uit de 16e eeuw. Een typisch eclec
tisch kenmerk zijn de consoles onder de dak
goot, die eerder thuishoren bij een neobarok 
pand. In of kort na 1888 is door beeldhou
wer Petrus van Tielraden het fraaie beeld
houwwerk aangebracht dat zich in de hoog
velden van de benedenverdieping bevindt (zie 
afb. 10). Van Tielraden, die tussen 1888 en 
1905 eigenaar was van deze panden, ver
beeldde hiermee op zinnebeeldige wijze de 
beeldhouw-, schilder- en bouwkunst (boven 
het linkerraam) en gaf middels een cartouche 
met tekst aan dat hij hier zijn atelier had (bo
ven de beide deuren; de tekst luidt: ATE
LIER/VAN/BEELDHOUWKUNDE/EN/ 
POLYCHROMIE). De cartouche wordt 
vastgehouden door twee griffioenen (fabel
dieren met het gevleugelde lijf van een leeuw 
en de kop van een adelaar). Boven de bene
denramen van het woongedeelte beeldde hij 
zichzelf af (rechts) en zijn vrouw. 

Het merendeel van de huizen zal ontworpen 
zijn door handwerkslieden als timmerlui en 
metselaars. Onder een dergelijke aanduiding 
moet iets anders verstaan worden dan wat 
men daar tegenwoordig mee bedoelt. Het 
gaat hier om ambachten die gelijkstaan met 
een beroep als aannemer of ongediplomeerd 
architect. Een aantal personen dat geregi
streerd staat als eerste eigenaar wordt aange
duid als timmerman, metselaar, steenfabri
kant en/of aannemer, waardoor deze groep 
niet alleen het initiatief nam tot de bouw van 
verschillende panden maar naar alle waar
schijnlijkheid ook het ontwerp geleverd 
h e e f t . D e z e situatie is niet ongebruikelijk 
en kan ook elders geconstateerd worden.^'' 
Verondersteld mag worden dat minstens drie 
gediplomeerde architecten een woonhuis in 
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de Willem Il-straat ontworpen hebben. Om
streeks 1874 werd het neobarokke pand op 
nr. 57 gebouwd voor de gezusters AUegonda 
en Catharina van Tulder. Hun broer Henri 
van Tulder (1819-1903), een bekende Til
burgse architect die gestudeerd had te Ant
werpen en BrusseP°', zal het ontwerp gele
verd hebben. Het 'dubbel huis met aanhoo-
ren' op de nrs. 25 en 27 is ontworpen door de 
Tilburgse bouwkundige F. Goijaerts.^'' 
Een ander aspect dat typerend is voor 19e-
eeuwse herenhuizen, is het feit dat de vorm
geving van elkaar begrenzende panden die 
het bezit zijn van dezelfde eigenaar in veel 
gevallen nagenoeg identiek is. De eventuele 
verschillen betreffen louter decoratieve de
tails (zie afb. ll).^^) 
Naast de woonhuizen treffen we in de Wil
lem Il-straat ook verschillende (semi-)open-
bare gebouwen aan. Hiervan bestaan nog: de 
voormalige synagoge op nr. 20 (1874), het 
voormalige sociteitsgebouw van de Liederta
fel 'Souvenir des Montagnards' op nr. 29 
(1877) en verschillende winkel- c.q. bedrijfs
panden. Een aantal hiervan vertoont nog 
steeds de eclectische stijl van hun ont
staanstijd. Bij de synagoge, ontworpen door 
de architect Edouard Fremau (hij leverde 
ook het ontwerp voor het genoemde socië
teitsgebouw)^^' zien we de orintaliserende 
vormgeving die men in de vorige eeuw toe
passelijk vond voor een dergelijk gebouw. 
Dit blijkt onder andere uit de Moors aan
doende ojiefboogvensters in de zijgevels. Het 
voormaUge bedrijfspand van ijzerhandel 
Van der Schoot op nr. 56 (1873) heeft een ty
pisch 19e-eeuwse winkelpui. De etalageruiten 
en toegangsdeuren worden geflankeerd door 
gietijzeren atlanten (dragende mannen) en 
dito leeuwen met schilden. Op de schilden 

staan de attributen van een ijzerhandel afge
beeld. 
Omstreeks de eeuwwisseling treden er be
langrijke vernieuwingen op binnen de 
westerse kunstvormen. Steeds meer kunste
naars en architecten proberen iets naar voren 
te brengen dat getuigt van een oorspronkelij
ke inspiratie. Deze vindt men onder andere 
in de plantaardige vormen van de natuur (Ju
gendstil) en het hanteren van bloksgewijs op
gebouwde vormen (de Nieuwe Zakelijkheid). 
Dit laatste beleeft zijn hoogtepunt omstreeks 
de jaren dertig. De Willem Il-straat heeft 
hiervan een tweetal fraaie voorbeelden. 
Het eerste voorbeeld is het bedrijfspand op 
nr. 2. Blijkens de eerste steen (links van de 
inrijpoort) vond in 1934 de modernisering 
plaats van het pakhuis met bovenwoning dat 
hier omstreeks 1876 neergezet was. Rijwiel
handelaar en mecanicien Marinus van Osch 
liet zijn bedrijf vernieuwen in de stijl van de 
Nieuwe Zakelijkheid. Deze blijkt uit de be
nadrukking van grote, onversierde gevelvel-
den die gekenmerkt worden door smalle 
bakstenen. Die bakstenen onderstrepen de 
horizontaliserende werking van het totaal
ontwerp. Afgezien van architectonische de
tails heeft het pand een symmetrische op
bouw. 
Een tweede voorbeeld is te zien op nr. 50. De 
bakkerij die hier vanaf ca. 1874 gevestigd 
was, kreeg in de jaren dertig een nieuw uiter
lijk. Kenmerkend zijn ook hier de grote ge-
velvelden met smalle bakstenen en de sym
metrische opbouw. De horizontaliserende 
werking van de bakstenen wordt versterkt 
door de diepliggende horizontale voegen. 
Typerend zijn voorts: het hanteren van smal
le ijzeren kozijnen en de toepassing van glas-

a/ft. 11 De oostzijde van 
de Willem Il-straat (ge
deelte tussen de Tele-
graafstraat en de 
Tuinstraat), anno 1918. 
Duidelijk is de identieke 
vormgeving te zien van 
elkaar begrenzende pan
den. Het gaat daarbij 
om hulzen die het eigen
dom waren van één eige
naar. 
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in-lood bestaande uit kleurige blokvor
men.̂ '*' Dat het pand oorspronkelijk een ne
obarok uiterlijk had, blijkt uit het gevel
restant boven de smalle poort rechts van nr. 
44. Hier is nog een overdadige console zicht
baar van de reeks die de oorspronkelijke 
goot gedragen moet hebben. 
Andere vernieuwende panden zijn de kan
toorpanden op de nrs. 29A en 29B, het nota
riskantoor op nr. 45A en het woonhuis op 
nr. 53. Vermeld dient echter te worden dat de 
vernieuwende aspecten hier veel voorzichti
ger zijn gehanteerd dan bij de twee zojuist 
beschreven voorbeelden. 
Het kantoorpand op nr. 29A en B is in 1925 
gebouwd in de tuin van het naastUggende so
ciëteitsgebouw. C.J.J. Wouters, wolfabri
kant, legde op 19 maart de eerste steen 
(linksonder op de zijgevel). De vormgeving 
toont een bewust gebruik van bak- en na
tuursteen. De strak ingedeelde voorgevel is 
verlevendigd door stenen in verschillende 
kleuren en een spel van verspringende ste
nen. Een natuurstenen omlijsting accentu
eert de deurpartij. Voorts zien we een breed 
uitstekende dakgoot. 
Het notariskantoor op nr. 45A dateert van 
1922. Door de kolossale orde (halfpilasters 
langs de gehele lengte van de gevel) en de 

afb. 12 Het woonhuis op 
nr. 53 uit 1911. 
Foto Joost van Hest, de
cember 1990. 

symmetrische opbouw blijkt de invloed van 
de Italiaanse Hoogrenaissance uit de 16e 
eeuw.^^' In tegenstelling tot het Eclecticisme 
is hier echter geen sprake van een stereotiepe 
nabootsing. Dit blijkt allereerst uit een detail 
als het ontbreken van kapitelen (dekstukken) 
boven de pilasters. Voorts wordt ook hier de 
nadruk gelegd op de horizontaliserende wer
king van smalle bakstenen die een evenwicht 
creëren met de verticale werking van de ko
lossale orde. 
Het woonhuis op nr. 53 getuigt van de in
vloed van de 'cottage'-stijl, die op het einde 
van de 19e eeuw geïntroduceerd werd in En
geland (zie afb. 12). Dit in 1911 gebouwde 
pand (zie de eerste steen in de linkerzijgevel, 
waarop de vermelding 5-9-1911, en de 
jaarsteen op de erker) is enerzijds nog tame
lijk traditioneel in de regelmatige gevelinde
ling, de toepassing van renaissancistische 
sluitstenen boven de vensters en een timpaan 
met tandlijsten als afsluiting van de erker. 
Anderzijds is die erker door de contrasteren
de werking van verspringende hoekstenen en 
het onverhuld tonen van de dragende balken-
constructie, typerend voor het rustieke as
pect zoals we dat in Engeland kunnen aan
treffen bij de villa's en landhuizen van de ar
chitect Charles Voysey (1857-1941) die in 
hun totaalontwerp evenmin een radicale 
breuk vormen met het verleden.^*' 

De Willem Il-straat anno 1992 
Tegenwoordig is de oorspronkelijke functie 
van veel panden in deze straat sterk gewij
zigd. De veranderde ideeën over het persoon
lijke leefklimaat die na de Tweede Wereld
oorlog steeds meer opgang deden, hebben er
toe geleid dat veel herenhuizen hun authen
tieke woonfunctie verloren hebben. Ze wer
den opgedeeld in appartementen of in ge
bruik genomen als kantoor. Ook panden als 
de synagoge en het sociëteitsgebouw 'Souve
nir des Montagnards' hebben een bestem
ming gekregen die sterk verschilt van die 
waarvoor ze gebouwd waren. Van een klein 
aantal winkelpanden getuigt het daarin ge
vestigde bedrijf tot op de dag van vandaag 
van een historie die teruggaat tot voor de 
Eerste Wereldoorlog. Sloop heeft slechts in 
zeer beperkte mate plaatsgevonden. In 1975 
vond de afbraak plaats van het voormalige 
postkantoor op de noordwest-hoek van de 
Telegraafstraat. Dit gebouw was in 1910 ge
bouwd op de plaats van het oorspronkelijke 
postkantoor.^''' Tegenwoordig is hier een 
klein plantsoen. Het woonhuis met sigaren
winkel op de hoek met de Tuinstraat moest 
in 1981 in allerijl gesloopt worden vanwege 
verzakkingen. Later verscheen hier nieuw
bouw. Ook in het gedeehe tussen de 
Tuinstraat en de Heuvelstraat is oorspronke-
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afb. 13 Advertenties in 
de Tilburgsche Courant 
van respectievelijk 19 juli 
1876 (l), 2 augustus 1877 
(rb) en 8 februari 1880 
(ro). 

LIEDBBTAFBL 
„Souvenir d e s M o n t a g n a r d s " 

T E T I L . B U R G . 

0 

AANBKTEDiG .«e, fflCERTZML. 
Op nader te bepalen dag lal door de 

Directie van -voornoemd gezelschap worden 
overgegaan tot de AANBESTEDING 

v a j n h e t m a k e n e e n e r 
C o n c e r t x a a l I n d e C o m e -
d i e s t r a a t a l h i e r . 

Zij, die naar dit werk verlangen te 
dingen, kunnen zich aantneldeu bij den 
Heer E D U A R D F R E M A U , Architect, 
alwaar het be»tek ter inzage zal te be
komen zijn en nadere inlichtingen ge
geven worden. . y ' 

NaiMM dt Dirfclie ,/ y/' 
( I ) E . J A : « a 8 B K « , Freiident. 

/̂ VERHUISD 
i n H u i d e n e n L e d e r , 

.an de X i e u i v l a n i l s t r a a t naar de 
f o t t i f i l i e f t l t ' a a t . 

TiLBL'Ro, 25 Julij 1877. ' " 2 

Ti: H ü ü l l : 
[en net inpiictit «[tÉHÖIS, 

BEVATTEJtDE : 
Zo8 K a m e r s , K o u k e n , Kelder 
e n z . , rnÜPt T u i n t j e , s taande en 

g^elegen in do C<>m^(lir.-<tfaat. 

T o bevra' 'en aan het Bureau dezer Conrant. 
lijke bebouwing vervangen door nieuwbouw. 
Omstreeks de jaren vijftig hebben hier de 
eerste afbraakactiviteiten plaatsgevonden. 
De wijzigingen hebben er niet toe geleid dat 
het eigen karakter van de Willem Il-straat 
onherkenbaar geworden is. Zelfs ondanks de 
sloop van panden geeft de straat een overtui
gend beeld van de geschetste ontwikkelingen 
in de afgelopen driekwart eeuw. 
Een aantal panden is inmiddels reeds ge
plaatst op de gemeentelijke monumenten
lijst.^^' Verheugend is het feit dat er binnen 
de gemeente plannen bestaan om de straat de 
status te geven van Beschermd Stadsgezicht. 
Dit zou dan aansluiten op het landelijke mo
numentenbeleid, dat erop gericht is om ook 
panden en gebouwen uit de periode 1850-
1940 tot beschermd monument te verklaren. 
In het kader hiervan heeft de afgelopen jaren 
het Monumenten Inventarisatie Project 
(MIP) plaatsgevonden, dat in Tilburg inmid
dels afgesloten is. Desondanks was op het 
moment van het ter perse gaan van dit artikel 
de sloop van het woonhuis op nr. 53 in volle 
gang. Door de gemeente was een bouwver
gunning verleend voor te realiseren nieuw
bouw. 
Vanzelfsprekend zijn de tegenwoordige ge
meentebestuurders verantwoordelijk voor 
het vitaal houden van de Tilburgse bin
nenstad. Onzes inziens is het in het onderha
vige geval echter volkomen roekeloos om 
voorbij te gaan aan de architectuurhistori
sche waarde van dit pand en aan het authen
tieke karakter van de betreffende straat-
wand. Dit gedeelte van de Willem Il-straat is 
weliswaar het meest aangetast door sloop 
(het gaat hier om het gebied tussen de 
Tuinstraat en de Heuvelstraat, zie hierbo
ven), hetgeen niet wegneemt dat nr. 53 zowel 

links als rechts geflankeerd werd door oor
spronkelijke bebouwing, waardoor tengevol
ge van de sloop een onherstelbare bres gesla
gen is binnen het authentieke straatbeeld. 
Mede gezien het feit dat het belendende pand 
op nr. 49 behoort tot de oudste bebouwing 
en een van de meest karakteristieke objecten 
vormt, is het zeer betreurenswaardig dat de 
originele context door de gevolgde gang van 
zaken aangetast is. De gemeente Tilburg 
heeft op deze wijze opnieuw een kans ver
speeld om een nagenoeg gaaf voorbeeld van 
haar verleden krachtdadig te beschermen. 

Noten 
1. Jacob H.S .M. Veen, Sporen over de heuvel, de ge

schiedenis van de spoorwegen in en om Tilburg, 
(Tilburg, 1988), p . 20. 

2. Gemeentearchief Tilburg (GAT), Secretariearchief 
1810-1907, voorl. inv.nr. 250. 

3. GAT, Secretariearchief 1810-1907, voorl. inv.nr. 
845. 

4. Luud de Brouwer en Joost van Hest, 'Van akkerge-
bied tot Stadswijk, de verstedelijking van de Heu
velse Akkers ' , in: Tilburg, tijdschrift voor geschie
denis, monumenten en cultuur, jrg. 9 (1991) nr. 2, 
pp . 32-40. 

5. GAT, Secretariearchief 1810-1907, voorl. inv.nr. 
158, Minuten van uitgaande brieven; brief van 11 
mei 1871. 

6. GAT, Secretariearchief 1810-1907, voorl. inv.nr. 
23; vergadering van 15 juni 1870, memorie van toe
lichting bij punt 2. 

1. GAT, Secretariearchief 1810-1907, voorl. inv.nr. 
24, vergadering van 17 mei 1876, punt 7. 

8. GAT, Secretariearchief 1810-1907, voorl. inv.nr. 
261; het verzoekschrift bevindt zich niet (meer) bij 
de ingekomen stukken. 

9. GAT, Secretariearchief 1810-1907, voorl. inv.nr. 
24, vergadering van 28 mei 1873. 

10. GAT, Secretariearchief 1810-1907, voorl. inv.nr. 
24, vergadering van 20 december 1873. 
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afb. 14 De oostzijde van 
de Willem Il-straat (ge
deelte tussen Tele
graafstraat en Spoor
laan), omstreeks 1900. 
Het hoekpand is het 
vroegere postkantoor; 
daarnaast staat de Jood
se synagoge. 

16. 

17. 

11. GAT, serie akten van aan- en verkoop van percelen 
door de gemeente Tilburg, nr. 62. 

12. GAT, serie akten van aan- en verkoop, nr. 75. 
13. GAT, Secretariearchief 1810-1907, voorl. inv.nr. 

24, vergadering van 17 mei 1876, punt 7. 
14. De gegevens in deze paragraaf zijn afkomstig uit de 

kohieren van de hoofdelijke omslag 1870-1899 en de 
bevolkingsregisters 1870-1900. De genoemde getal
len zijn niet absoluut, d.w.z. dat wij niet de preten
tie hebben dat we iedere inwoner van de Willem II-
straat hebben kunnen achterhalen. Verder zijn de 
kinderen van de gezinnen niet als bewoners meege
teld. 

15. Alle gegevens ten aanzien van eigenaren van perce
len en bouwjaren zijn afkomstig uit het kadaster 
van de gemeente Tilburg, tenzij anders vermeld. 
Aangezien in het kadaster aangegeven bouwjaren 
een a twee jaar kunnen afwijken van de exacte 
bouwdatum, zijn de hieruit gedestilleerde bouwja
ren bij benadering. 
K. Varnedoe, Wien 1900. Kunst, Architektur & De
sign, (Keulen, 1987), p . 25. 
Zie hierover: 'Van akkergebied tot stadswijk', a.w. 
(noot 4). 

18. Het betreft hier de panden op de volgende nrs.: 1, 
3, 10, 12, 15A, 16, 17, 21 , 23, 24, 28, 29, 30, 31 , 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41 , 49, 57, 58, 59, 60, 62, 
68, 70, 82, 84, 86, 88, 90. 

19. De nrs. 10, 12, 16, 24, 28, 30, 32, 38, 4 1 , 49, 57, 82, 
84, 86. 

20. De oorspronkelijke hoofddeuren zijn vervangen 
door moderne exemplaren. Ook de balkonbalustra
de is gemoderniseerd. 

21 . Voor een afbeelding, zie: A. Blunt e.a.. Barok en 
rococo Architectuur en decoratie, (Amerongen, 
1979), afb. 234. 

22. Voor een afbeelding, zie: N . Pevsner, Europese ar
chitectuur, deel II, (Rotterdam, 1979), afb. 68. 
D e n r s . 2, 5 ,9 , 11, 13, 14, 15 ,45 . Verder dienen nog 
vermeld te worden: de hoekpanden aan de Spoor
laan 360 en 362. 
De nrs. 2, 5, 14, 45. Ook de in de vorige noot ge
noemde hoekpanden zijn bepleisterd. 
De nrs. 8, 18, 19, 40, 42, 56. 
Een voorbeeld is het Palazzo Rucellai te Florence, 
door Leon Battista Alberti gebouwd in 1446-1451. 
Voor een afbeelding, zie: N . Pevsner, o.c. (noot 
22), deel I, (Rotterdam, 1977), afb. 129. 

27. Deze is slechts bewaard gebleven bij het pand op nr. 
9. 

28. Deze veronderstelling betreft de volgende panden. 
De nrs. 8, 10, 12, 14: eerste eigenaar is aannemer en 
steenfabrikant Johannes Cornelis van den Heuvel. 
De nrs. 16 en 18: idem. Nr. 19: t immerman en aan
nemer Johannes Wilhelmus van der Schoot e.a. Nr. 

23. 

24. 
25. 
26. 

30: metselaar Wilhelmus van Gorp. Nr. 32: timmer
man Johannes Kramer. De nrs. 34 en 36: metselaar 
Peter van Riel. De nrs. 41 en 43: metselaar Marinus 
van Eijck. De nrs. 52 en 52A: timmerman Ludovi-
cus Adrianus Franciscus Franken e.a. 

29. Zie: R van Ditzhuyzen, 'Heerenhuizen die den stand 
niet ontsieren' . De eerste bewoners en eigenaren van 
de Haagse Jan van Nassaustraat, (overdruk uit het 
iaarboek De Haghe), s.1. ( 's-Gravenhage, 1987), pp. 
108-109. Dit boekje is de weerslag van een vergelijk
bare studie over een 19e-eeuwse straat met heren
huizen. 

30. J. van Laarhoven (red.), tent. cat. 'Naar gothieken 
kunstzin' Kerkelijke Kunst en Cultuur in Noord-
Brabant in de negentiende eeuw, ('s-Hertogen-
bosch. Noordbrabants Museum, 1979), p . 114. 

31 . GAT, Tilburgsche Courant (TQ, 19-3-1876. 
32. Dit is te zien bij de volgende nrs.: 1 en 3, gebouwd 

door de herbergier Norbertus Sebregts; de nrs. 9, 
11, 13, 15, door wasbleker Petrus Blomjous; de nrs. 
24-28, door grossier en banketbakker Josephus van 
de Pas (de gevels van de benedenverdieping zijn la
ter gemoderniseerd); de nrs. 30 en 32, in 1876 ge
bouwd door metselaar Wilhelmus van Gorp (nr. 30) 
en de t immerman Joannes Kramer (nr. 32, op grond 
van Wilhelmus van Gorp); de nrs. 33 en 35, door 
commissionair Adrianus Justinus Boes; de nrs. 34 
en 36, door metselaar Peter van Riel; de nrs. 40 en 
42, door Johanna Eva Swagemakers, weduwe van 
de wijnkoper Mathias Adrianus van Velthoven; de 
nrs. 52 en 52A, door timmerman Ludovicus Adria
nus Franciscus Franken en zijn vrouw Theresia Wil-
helmina van Roessel; de nrs. 58 en 60, door verver 
en winkelier Adrianus Mathias van den Bosch; de 
nrs. 88 en 90, door kleermaker Josephus Norbertus 
van Beurden; de panden op de nrs. 8, 10, 12 en 14, 
door aannemer en steenfabrikant Joannes Cornelis 
van den Heuvel. Deze vier hebben een identieke ge
velindeling (op nr. 12 is de gevel van de benedenver
dieping veranderd) maar wijken van elkaar af in de 
stijlkeuze. Bovendien heeft alleen nr. 8 een bakste
nen gevel, de overige panden zijn bepleisterd. 

33. GAT, TC, 20-8-1874 en 26-7-1877. 
34. Oorspronkelijk was de winkelpui omgeven door te

geltableaus waarin kleurige, blokvormige patronen. 
Deze zijn medio 1991 verwijderd. 

35. Een voorbeeld van Hoogrenaissance-architectuur 
zijn de drie door Michelangelo ontworpen paleizen 
op het Capitool te Rome, 1538-1564. Voor een afb., 
zie: F. Hart t , History of Italian Renaissance Art 
Painting.Sculpture.Architecture, (New York, 
1987), afb. 703 en 704. 

36. N . Pevsner, o . c , deel II, p. 210-211. De afbeeldin
gen 124 en 125 geven hier een voorbeeld van huizen 
naar ontwerp van Voysey. 

37. Ronald Peeters, 'Tilburg in beeld 1945-1980', (Til
burg, 1982), p . 41 . 

38. D e n r s . 9, 11, 13, 14, 15, 15Aen 17, 16, 1 9 , 2 0 , 2 1 , 
23, 29, 30, 31, 32, 33, 34-34A, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
42, 45, 47-49, 57, 58, 60, 62, 68. 

Villem 11 straal insl postkantoor Olburg 
UUfftTa: 41. (J. V u t l c r Kin.u.r. TilhuT^ 
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W a a r n e m e n d b u r g e m e e s t e r 
H o n d i u s , e e n p a r a d o x a l e 
v o o r b i j g a n g e r 
17 juli 1944 - 17 september 1944 

* Drs. Ad de Beer (1935) 
was leraar Geschiede
nis aan de Hogeschool 
Katholieke Leergangen. 
Hij pubhceerde o.a. 
leerboeken, het boekje 
'Gewone mensen. Vijf 
verhalen over Tilbur
gers in de Tweede We
reldoorlog' (1989) en 
artikelen in 'De Linde
boom' (Tilburg, 1984). 

Ad de Beer* 
In de ochtend van donderdag 13 juli 1944 werd burgemeester Van de Mortel gearresteerd, om
dat hij weigerde mee te werken aan het vorderen van werkkrachten bestemd voor de voltooiing 
van de kustverdedigingswerken in Zeeland. Vier dagen later benoemde dr. Wimmer, General-
Kommissar voor Bestuur en Justitie, ir. Harmanus Hondius, wethouder voor de bedrijven en 
gemeentewerken in Nijmegen, tot waarnemend burgemeester van Tilburg. De benoeming had 
uitdrukkelijk een tijdelijk karakter. Hondius bleef wethouder in Nijmegen, maar werd gedeta
cheerd in Tilburg. Iedere week reisde hij heen en weer tussen zijn werk- en woonplaats, totdat 
hij na het weekend van 16/17 september niet meer naar Tilburg kon terugkeren als gevolg van 
de luchtlandingen en de strijd rond Nijmegen en Arnhem. Hij werd daarop benoemd tot waar
nemend Commissaris van de Provincie van (het niet bevrijde deel van) Gelderland. Daarmee 
kwam op onverwachte wijze een einde aan een NSB-interregnum. Op 27 oktober 1944, bevrij
dingsdag, keerde Van de Mortel, na drie en een halve maand onderbreking, weer terug als bur
gemeester. 

In de twee overzichtswerken over de oorlog 
en bezetting in Tilburg: 'Tilburg in de oor
logsjaren 1940 - 1945' (J. Poort) en 'Tilburg 
1940 - 1945. Jaren van verduistering' (Frans 
Janse), wordt maar in één geval verwezen 
naar het optreden van Hondius. Op woens
dag 6 september werd op het Lijnsheike een 
lid van de Grüne Polizei neergeschoten. De 

Duitsers dreigden als reactie daarop gijze
laars te fusilleren en de huizen op het Lijns
heike met de grond gelijk te maken. Beide 
schrijvers zijn het erover eens dat het aan het 
optreden van Hondius te danken is geweest 
dat zij afzagen van de voorgenomen repre
saillemaatregelen. Voor het overige heerst er 
stilte rond zijn persoon. 

afb. I Ir. H. Hondius 
(rechts), A. Mussert 
(midden) en M. van 
Lokhorst (geheel links) 
buigen zich over de sane
ringsplannen van de bin
nenstad van Nijmegen na 
het bombardement. 
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OER REICHSKOM M I SSAR 
fOR Oie BESET̂ IEN NIEOEBLANOISCHEN GEBIEIE 

DER 0 E N E R A L K O M M I 8 8 A R 

fa« VERWALIUNG UNO JUST12 

ApeIdoorn, 
deB 17. J u l i 1944. 

Ve 3 

An 
Herrn Wethouder I r . H. H o n d l u s 
N i j m e g e n . 

I n der Beilage erhalten Sie den E r l a B , duroh den 
Sie mit der e instwei l igen Wahrnehmung der Sesohfifte des 
Bürgermei s t er s der Semeinde Ti lburg beauftragt werden. 
Duroh dieaen Auftrag wird der Entscheidung über die end-
g ü l t i g e Besetzung des Bürgermeisteramtea dieser Semeinde 
nioht vorgegriffen. 

1 Anlage. 

afb. 2 Benoemingsbrief 
van Wimmer, 17 juli 
1944. Let op Wimmers' 
opmerking dat de benoe
ming van Hondius geen 
enkele consequentie in
houdt wat betreft de uit
eindelijke beslissing over 
de benoeming van een 
burgemeester in Tilburg. 

Hondius' benoeming: matiging in een conflict 
Met de benoeming van Hondius hoopte 
Wimmer een steeds verder escalerend con
flict tussen de NSB-burgemeester van Nijme
gen, Marius van Lokhorst, en zijn wethou
der, Hondius, binnen de perken te houden. 
Gedeeltelijk was dit een beleidsconflict, 
waarbij Van Lokhorst zich in zijn positie be
dreigd voelde door de dominante Hondius. 
Gedeeltelijk was het een moreel conflict, 
waarbij Hondius zich verzette tegen de drei
ging die van de houding van Van Lokhorst 
uitging op de Nijmeegse bevolking.'' Daar
bij had Hondius naam gemaakt door op 
voortvarende wijze de hulpverlening na het 
bombardement op Nijmegen op 22 februari 
1944 (Van Lokhorst was op dat moment met 
ziekteverloO te organiseren en te coördine
ren, én door zijn weigering om de begrafenis 
van de slachtoffers te laten ontaarden in een 
nationaal-socialistische propagandamani-
festatie. Dit tot ongenoegen van Mussert, 
met wie hij al eerder op gespannen voet was 
geraakt door zijn protest tegen de instroom 
van Duitsers bij Fokker.^' Mussert zag het 
liefst dat de weerspannige wethouder ontzet 
zou worden uit zijn functie. Maar de uitein
delijke beslissing daarover lag bij de Duitse 

autoriteiten, en Hondius kon rekenen op de 
steun van dr. Schneider, de Beauftragte (ver
tegenwoordiger van de Rijkscommissaris) in 
de provincie Gelderland. Achter de schermen 
overlegde deze met zijn Brabantse collega 
Selmer. De uiteindelijke oplossing: Hondius 
werd, met behoud van zijn Nijmeegse func
tie, gedetacheerd in Tilburg. Hijzelf toonde 
zich verrast, maar aanvaardde de benoeming 
als 'een eervolle voorlopige oplossing'. Mus
sert voelde zich achteraf misleid. Hij had zijn 
toestemming voor de benoeming gegeven, er
van uitgaande dat Hondius daardoor auto
matisch ontheven zou worden van zijn Nij
meegse functie.^' 

Kennismaking en algemene opstelling 
Na zijn beëdiging op 18 juli door Wimmer, 
reisde de nieuwe waarnemend burgemeester 
de volgende dag naar Tilburg om kennis te 
maken met de wethouders. Tegen Janssens, 
de eerste wethouder, verklaarde hij dat hij 
op geen enkele manier wilde ingrijpen in de 
bestaande ambtelijke structuur en werkwijze 
van de ambtenaren. Hij nam daarom bewust 
zijn intrek in het leegstaande Paleis-
Raadhuis en niet in het stadhuis. Janssens 
zou als zijn verbindingsman optreden. Voor 
het geval een ambtenaar bepaalde kwesties 
wilde bespreken, kon deze telefonisch con
tact opnemen met zijn secretaresse, Fetske 
Beerents, die hij uit Nijmegen had meege
bracht. En zo komt het dat verschillende 
gemeente-ambtenaren hem niet eens ken
den."*) 
Het college van B. en W., dat officieel ont
bonden was in 1941, maar door Van de Mor
tel als (informeel) college was gehandhaafd, 
werd door hem zonder meer overgenomen, 
'omdat ik op deze wijze zonder eenige moeite 
de hangende problemen toegelicht kreeg'. 
De eerste kennismaking werd afgesloten met 
een serie korte gesprekken met de hoofden 
van diensten en hoofdambtenaren. Zij stel
den hem op de hoogte van de problemen 
waarmee zij in hun functie geconfronteerd 
werden. Het geheel overziende concludeerde 
hij dat de houding van de voor een gesprek 
uitgenodigde ambtenaren 'een volmaakt cor
recte om niet te zeggen een tegemoetkomen
de was'.^^ Die tegemoetkomende houding 
verklaarde hij (en verklaart hij nog steeds) 
uit zijn bekendheid als de organisator van de 
hulpverlening in Nijmegen na het bombarde
ment van 22 februari 1944.''* Na deze twee
daagse oriëntatie op het gebied van het ge
meentebeleid, volgde in tweede instantie een 
kennismaking met de Ortskommandant, 
Hauptmann Pitsch, die hij overigens al ken
de als voormalig Ortskommandant van Nij
megen, en met leden van de NSB-top, m.n. 
de districtsleider. Van Leeuwenberg, en de 
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kringleider, P. Pitz. De heerbancomman
dant van de Tilburgse WA, Fred OuwerHng, 
maakte zelf zijn opwachting.^' 
De Zeeland-affaire 
Op 20 april 1944 eiste Selmer, de Brabantse 
Beauftragte, dat Van de Mortel een contin
gent Tilburgers zou aanwijzen voor te
werkstelling aan Duitse kustverdedigings
werken op Schouwen-Duiveland en dat hij 
op regelmatige tijden zou zorgen voor aflos
sing daarvan. In eerste instantie gaf hij toe 
aan deze eis, maar hij het de oproepen uit
gaan op aanwijzing van de Beauftragte (wat 
beslist niet de bedoeling was). Daarna herzag 
hij zijn standpunt en weigerde hij iedere me
dewerking. Selmer loste dit probleem op 
door de Ortskommandant op te dragen raz
zia's te organiseren, die uitgevoerd moesten 
worden door de gemeentepohtie en de Land
wacht. Op 6 juni en 21 juni werden aan de 
hand van lijsten honderden Tilburgers ge
pakt en naar Zeeland gestuurd om de daar al 
werkzame stadgenoten af te lossen en het 
contingent te vergroten. Daarna werden op 
beperkte schaal, niet systematisch en op on
regelmatige tijden, op straat en in bioscopen, 
kleinere razzia's georganiseerd. Er was een 
verzadigingspunt bereikt. Het reservoir ar
beidskrachten dat voor de tewerkstelling in 
aanmerking kwam en nog niet tewerk was 
gesteld, raakte uitgeput. Het gevolg was dat 
degenen die op dat moment in Zeeland werk
ten, niet werden afgelost.'' 
Waarschijnlijk heeft Hondius van de Beauf-

UIRECHT, 21 T'-'li 1 9 ^ 
G E M E E N T E U T R E C H T 

Nt. d ! / ? : AFOÏ:;.-blnet 

Vcnnebl In Uw antwoord dMum 
«I nunimrr vnn dttca Mtf 

AAN den lieer ÏI .Hondius, 
Doornbosch 1 5 , 
i: i j n e t; e n . -

N.A.V BRjEP VAN 
(WDERWEHP: benoeiriug. 

afb. 3 Officiële geluk
wens van de NSB-
burgemeester van 
Utrecht, C. van Ravens-
waaij, 21 juli 1944. In 
een persoonlijke handge
schreven notitie verwijst 
Van Ravenswaaij naar 
het conflict tussen Hon
dlus en Van Lokhorst. 

ICf iLieracd, 
i':£crne wenscli 11: U geluk Liet 

Uw l:enoe..dn£:- tot '.v-nd."Burgemeester ven 
TiluLU-f^. I k "ben erven overtuit:d, dct 
U i n deze func t i e ons land en Volic 
ui tstekende diensten au l t bevdjsen en 
I n jiet werk de bevi-edicinc z u l t vinden 
die onze Eppootate belooninf- i s . 

H o u Z e e ! 
De 'lur.-emeeater van ü t r e o i i t , 

c/, ( C . V £ i i krvüu; 

tragte opdracht gekregen deze kwestie te re
gelen. In overleg met de directeur van het 
Gewestelijk Arbeidsbureau en de Fachbera-
ter (de Duitse arbeidsbemiddelaar) werd af
gesproken dat de politie onopvallende in
specties zou houden in Tilburgse cafés om 
'nietsnutters en zwarthandelaren' op te pak
ken. Daardoor konden de 'bonafide' arbei
ders voor langere tijd worden afgelost.'"' 
Het karakter van het beleid van Hondius 
Het bewind van Hondius kan men karakteri
seren met het begrip 'indirect rule'. Hij 
besprak regelmatig de gemeenteproblemen 
met de gezamenlijke wethouders en hield 
daarbij duidelijk rekening met hun adviezen. 
Voor het overige het hij hen ongemoeid in 
hun intern beleid, dus binnen hun eigen 
werkgebieden. Naast zijn werk als wethou
der in Nijmegen (waarvoor hij ook regelma
tig op reis was) beperkten zijn directe activi
teiten in Tilburg zich tot: 
1. het regelen en corrigeren van specifieke 
bestuurlijke kwesties, waarop hij opmerk
zaam werd gemaakt door middel van verzoe
ken en klachten; 
2. het aanhoren en eventueel honoreren van 
privé-klachten en -verzoeken; 
3. het ondernemen van acties in het belang 
van de bevolking. Deze acties hadden meer 
het karakter van privé-acties. 
Bestuurlijke kwesties 
Wat vermakelijk was de kermis-affaire. 
Hondius had geen bezwaar tegen het houden 
van de jaarlijkse kermis. Dat was zijn goed 
recht. Maar hij had, in zijn onwetendheid, 
ook bepaalde toezeggingen gedaan aan ker
misexploitanten. En dat kon niet. Toezeggin
gen doen over standplaatsen was een zaak 
van de Standplaatscommissie."' 
Hij liet zich uitvoerig informeren over het 
functioneren van de luchtbeschermings
dienst, brandweer en politie. Dit in verband 
met een mogelijke luchtaanval op Tilburg. 
De klacht van politie-majoor Boersma, dat 
de gemiddelde Tilburger nonchalant reageer
de op het sein 'luchtalarm', nam hij bijzon
der hoog op. Begrijpelijk, gezien zijn erva
ringen in Nijmegen. De pohtie kreeg op
dracht om bij luchtalarm streng op te treden 
tegen mensen die op straat bleven lopen en 
hij hchtte zijn instructie in een artikel in de 
Nieuwe Tilburgsche Courant als volgt toe. 
'Mij staan nog levendig voor oogen de afgrij
selijke tafereelen na het bombardement van 
Nijmegen. Ik zie nog voor mij de honderden 
lijken van mannen, vrouwen en kinderen, 
nog klinkt mij het gekreun der tallooze ge
wonden in de ooren. " '̂ De ambtenaren 
werd verboden om pubhek dat zich bij het 
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— — — —«.«̂  WW î iuii 1LL-ourjü, cuLr»öOiXDr, on 
afb. 4 Passage uit het pood vonr>],';one n a a r T ü b i i r E , v/onr i k , "oij :iando von dwi c r i f f l e r ctor p r o v i i c i e , do 
maandrapport van Hon- iJortJioudcrs t a i e tadimiao b i j o o n \vaA l a ton loepor oai ïoauiiB t o i c l o n » 
dius, juli 1944. Cn Potidoiflnp 20 J u l i l i e t i k a l l e lioofeten vnn d'oiiBt en hoof (te : 4)tanarm, do e a i i ia cloii 

nu' r , b i j ndj koren on s p m k r e t i o d o r vroi lion o a . 20 t ifcuter., v;oerA3or i k o a . c o o * n 
pewoonli.i'-MC' i j idrak vwi d o » a3**GnarBn ItrBOfj e n , vfat b e l w i R r i J l B r f;oaoht noot Woriteu, 
ook liet o!T;olDerdo het f-oval ï / a s . I k liBi- n i o t ondoic zof- -an Sta: dnt fle lioudinf-; van do 
door r i i i i.iitnQnoodif;dB aribtcauxpein eec vo lnankt o o r r o c t e oi' n i e t t o » r , r o n oo: teroiaoot-

• kO-.'BlHTq VfOS, 
Cn ri.idttg 21 J u l i aaakto I k oon POIB n n a r ViollaBBbuis, v/nr-rvor i k hot A i e l roedte ta 
lai^ti s c ï i r i j v o ï i aan •;,dd ,25 J u l i , u i t o o n » 9 t t o , t o i w i j l 
op aatordBj^ 2g J u l i d& o n v o r l s / l l d a B l i j I » soone net feBcn.ViBi! LoMïorBt ton stadlii i iao t o 
n i j ï B 081 plattfcB vond, 
^'P 2ar-dfl({ 2^ J u l i beaooltb i k doe avondB deen oauTti^rrfco TOOT do provinoio i l o ldor land , 
Dr.Sc:-j-,oidor, dio ;nij t o o s t o m i n g gaf t o t hot nBonoaon var. rrd.jn soorotarosso OÏ: d ia 
:-dj t o v o i c oo!i aitto t o r b o s c h i k l d n s s t o l d e voor der. t i ^ d von het v/oBmeiBWohap t o ï i ibiur;. 

"t^tindcf: g!j. J u l i vond de o o r s t e v a r n a d o r ü i f vim turt-onBostor on ./othoudore p l a a t s i 
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geven van luchtalarm in de gemeentekanto
ren bevond, de straat op te sturen.'^' Hij 
reageerde geïrriteerd op de ontduiking van 
het 'verhuisverbod' en stuurde bij in het toe
wijzingsbeleid van woningen door het Ge
meentelijk Woningbureau. 
In december 1942 had Van de Mortel bij ver
ordening vastgesteld dat vestiging in Tilburg, 
of verhuizing binnen de stad, alleen toege
staan was na schriftelijke toestemming van 
de burgemeester. De bevoegdheid om toe
stemming te geven (of te weigeren) werd ge
delegeerd aan het hoofd van het Evacuatie
bureau (J. Poort). De bedoeling was om zo 
de verdeling van de schaarse woonruimte in 
de hand te houden. Met deze verordening 
werd de hand gelicht. Particulieren wezen ei
gen woonruimte toe aan kennissen en rela
ties. Misbruik makend van de woningnood 
vroegen zij dikwijls 'ongehoorde sleutelgel-
den'. Was de overeenkomst gesloten, dan 
werd zonder vergunning van adres veran
derd. In een scherpe brief attendeerde hij 
Poort op deze situatie en hij droeg hem op 
het verbod 'op een zeer krachtdadige manier' 
toe te passen, zodat hij zich zelf met deze 
kwestie niet behoefde te b e m o e i e n . D e 
Woningdienst van de Gemeente voerde een 
heel simpel toewijzingsbeleid van gemeente
woningen: 'wie het eerst komt, het eerst 
maalt'. Het Hoofd van de Nederlandse 
Volksdienst pleitte voor een selectief beleid, 
waarbij 'gezonde, kinderrijke doch arme ge
zinnen' voorrang zouden krijgen. Hondius 
ontbood het Hoofd van de Woningdienst 
(Houdijk), om zich te laten informeren, en 

deze beloofde in het vervolg kinderrijke ge
zinnen bij voorrang aan woonruimte te hel
pen.'5) 

Optreden tegen individueel sociaal onrecht 
Het zou te ver gaan om hier en detail alle ver
zoeken en klachten die hem bereikten te 
bespreken. Zij variëren van verzoeken om 
oogstverlof, toewijzing van woningen, ver
strekking van materiële hulp in geval van 
armlastigheid, tot klachten over het weigeren 
van een uitkering aan een gescheiden echtge
note, mishandelen van een vrouw door haar 
echtgenoot, het uit het huis zetten van een in
wonend gezin door de schoonouders, het op
zeggen van de huur door een huurder die met 
een andere vrouw was gaan samenleven en zo 
zijn gezin op straat dreigde te zetten, het on
verzorgd achterlaten van een vrouw door een 
man die elders 'in concubinaat' leefde, of het 
pesten van evacués door de hoofdbewoner 
van het huis waar zij onderdak hadden ge
kregen. In sommige gevallen verwees hij de 
verzoeker of klager door naar de bevoegde 
gemeentelijke instantie. Maar waar sprake 
was van schrijnend sociaal onrecht greep hij 
direct met kracht in.'*' 

'Deze man blijkt daadwerkelijk een smet te 
zijn op het blazoen van een behoorlijk poli
tiecorps, zoodat hij wordt overgeplaatst zoo
ver mogelijk van Tilburg, terwijl zijn salaris 
aan zijn gezin zal worden doorbetaald.''''' 
'... aan welke brief natuurlijk niet de minste 
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aandacht dient te worden besteed. [...] erbij 
gezegd, dat ik in geen geval politie-
medewerking zou verlenen bij het uitzetten 
van dit gezin. 

'Ik heb op de achterzijde van het deurwaar-
delijk schrijven [...] geschreven, dat ik er niet 
over denk in dit geval een opzegging van de 
huur te erkennen en er in geen geval toe mee
werken zou, dat politieassistentie zou wor
den verleend.'^"^^ 

Individuele acties 

Hondius kreeg in brede Tilburgse kring be
kendheid door het incident op het Lijnshei-
ke. Toen hij in de namiddag van woensdag 6 
september in Tilburg aankwam, vergezeld 
van zijn Nijmeegse collega Klarenbeek, deel
de Janssens hem mee dat op het Lijnsheike 
een lid van de Grüne Polizei tijdens een per-
soonsbewijscontrole was neergeschoten en 
dat de Duitsers op het punt stonden ongeveer 
twintig gegijzelde burgers als represaille te 
fusilleren. Hij belde de Ortskommandant 
op, waar de gegijzelden zich op dat moment 
bevonden, en begaf zich naar de comman-

afb. 5 Rapportage van 
Hondius aan Selmer, 
Beauftragte in Noord-
Brabant, over zijn eerste 
bevindingen in Tilburg, 2 
augustus 1944. 

' B S . FB, 

2 iagustuB 19ljl4« 

« B i l I h r DoBueh « l o h Trtsiteïum wwehobeD l4t wol l te 
l e h Vcmm. in ku«s« i Zugeo BerleM? e r e t t ó t a a « b e r dsn 
lauf aer Dingo in TUbujrg aaoh i»inei> BmeiBMmg TOhr-

im erotim Tagajalao naoh * m Bestioh i a Hiwto Buw», 
h«ba JaJi dia Stadbr&a ziMajamen gerufmi m i B i t MaSa» 
Beteiatsoliaft geiaoht. 

Js&abliBtcBi Sago s i a d dl0 snriiliohBn f Ax<andna: 
Kstm. i a d 3etri*bsdtreM:oren, «ton e l a « n aasb d»a «kdatm^ 
TOB a i r oiageladaa f ü r olno perBoallate tteterredjag f « a 
sa.2o l'lnuben. Hlerduroh habe l0h Tim dan Lsutcti « inaB 
6\*8n Slndruok b«k»«i»n ktmnia and, wa» o i g « i t l l » h w i e h -
t i g e r l a t , b l n teh * n aarre» awsh a i a -Degrlf f . 

U e Zi iaamgenloé^e vom Burgamaiater und SNs&dbréfbeB 
habe i ö h « » i t a r d u i o l p o f ü h r b , n w i l lah auf diaae Waiaa 
am sehas l l s ten dia hsngeudes Froblaoa H B I T «arda* 

I c h habe « a l t e r «o£ort Kcntakb auf genonEoen a l t dam 
itaharaaobtkoiniBBatontea, HatqptMBan Pi tsoh, dwi lab TOB f r ü -
her her aas KljnegeB sehcn Isaante, w e i l e r «ooh 
l ingers Ze i t a l s Oztskosnmderat elngesatst var* I f i r bil>ezi 
TBis über dleee ./Isderfjegegiimg | e g e n B e i t l g g r f r e u t , w a l l 
in IJijEBgen auch e l a gwtes Terhaltnis svdsebMi OrtakoiB-
Bandantiir und GeBeindeTOrttand lawoaend i s t . 

Hit dem D i a t r l c t s l a i t e r m d dsn. K r i n g l a i t e r der 
aewegtaig aaohte i eh ISekanntsohaft, w a i l auob elne Ver* 
b l n t o i g fflit dem Arbeitsaiifc aitfggEoanam worden i s t imd 
«smr naoh HüoSapweïffl ndt fer P o l i » ! , » » d i» b e r ü u * a 

dwx Hemt Beat»£tragten 
f ü r die Provina ï loord-Brabaat , 

TOCSïT, 

dant van de 'Grüne Polizei', majoor Furch. 
Hij wist hem te overreden de fusillering af te 
gelasten en de gijzelaars in vrijheid te stellen. 
Ook zou hij bewerkt hebben dat afgezien 
werd van het opblazen van de woningen op 
het Lijnsheike. Maar 's avonds, om ongeveer 
acht uur, werd hij door Furch opgeroepen. 
Deze deelde hem mee dat hij drie voor
aanstaande Tilburgers had laten gijzelen. Hij 
zou hen de volgende dag om drie uur laten 
executeren, wanneer de dader zich vóór die 
tijd niet gemeld had, of er geen gegevens 
zouden zijn binnengekomen die zouden lei
den tot zijn arrestatie. De gegijzelden waren 
H . Bijvoet (handelsagent), R. van Doorn (ar
chitect) en F . van Buchem (geneesheer
directeur). Hondius schreef een 'Ernstig be
roep op [de] Tilburgsche bevolking' en richt
te zich via de plaatselijke radiodistributiecen-
trale rechtstreeks tot de bevolking met het 
verzoek om alles in het werk te stellen, opdat 
de dader vóór drie uur kon worden opge
pakt. De oproep werd ieder uur herhaald en 
ook verspreid door een geluidswagen van de 
gemeentepolitie. Toen hij meer gegevens had 
over de vermoedelijke dader (welke informa
tie is niet duidelijk), stelde hij zich weer in 
verbinding met Furch en wist te bereiken, dat 
de executie werd uitgesteld met 24 uur. Uit
eindelijk slaagde hij erin hem te bewegen de 
gijzelaars in vrijheid te stellen. Furch liet de 
drie gijzelaars bij zich roepen en zei, wijzend 
op Hondius en Van Loon, voorzitter van de 
Nederlandsch-Duitsche Kultuurkamer: 'U 
heeft het aan deze heeren te danken dat U 
heen kunt gaan.' Aan de verdiensten van 
Hondius in deze zaak wordt door geen enke
le informant (w.o. de Tilburgse getuigen in 
het na-oorlogse proces tegen Hondius) ge-
twijfeld.21) 

Intussen was de laatste fase voor de bevrij
ding van de stad begonnen. De geallieerde le
gers stonden op enkele tientallen kilometers 
afstand van de stad. Kort na Dolle Dinsdag 
dreigde de voedselvoorziening vast te lopen. 
Hondius stelde zich in verbinding met Vrij, 
hoofdingenieur van Unielever in Rotterdam. 
Deze beloofde hem 30 ton margarine en vet. 
Hij begaf zich daarop naar Rotterdam en 
bracht onder 'zeer gevaarvolle omstandighe
den' (aldus Janssens) de voorraad naar Til
burg. Nog vertelt hij met smaak over de 
moeilijkheden die het transport ondervond 
bij het passeren van de Moerdijkbrug. 
'Ik mocht er niet door. Die korporaal zegt: 
'Wie is hier de baas?' Nou die heb ik een si
gaar gegeven. Ik moet hier door. Ik kom van 
Rotterdam, ik ben die en die en de Rijkscom
missaris vindt het goed. 
Op 13 september constateerde hij dat de ko-
lenpositie zo slecht was, dat hij de bedrijven 
opdracht gaf om de produktie te staken. Een 
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afb. 6 De Nieuwe Til
burgsche Courant van 5 
augustus 1944. 

TILBURG 

Bij luchtalarm van 
de straat 

Politie zal InrrUpen 
D e waarnemend burgemeester van TllbxjTg, Ir, H. Hondius, lütte dezer dogen tegenover oaa zijn grooto verwondering erover, dat de Tilburg&che bevolking voor het overgroote doel zich bU luohtalarm niet stoort aan het voorschrift a l s . dan onnüddellUlt delcking te zoeken. N l ^ omdat het hier een veror. deninr betreft die nageleefd moet worden omdat het zoo fvcchreven staat" «Idun de heer Ilondlua, „niaar mU staan nog levendig voor ooeen de a/rrUsel^jbe tafereelen na het bombardement van NDmer'en. Ik zie nof' voor jnii de honderden H}ken van mannen. vronwen en kinderen, ncx kllnltt mU het ge-kreun der tallooxe gewonden In de ooren. Het i> daarom, dat Ik in het bcianc der Tilbureïche bevolking wen»ch, dat bU luchtalarm de 'men . sclicn op straat onmiddell^pt dek. ktng zoeken. Wtft NUmegen trof kan ook Tilhnrjr treffen en wanneer men hl'-r bU luchtalarm doet alsof er niet« aan de h m d Is, kan bet niet ander» of er vallen tal van slacbtdffeDi. H-anneer er werkelüĴ  eens bommen vallen". w y kunnen niet ant'jsrs dan den bm-gemèc.Tter, die destijds met de leiding der oprulmings^erkzaLam-heden en de berging der slachtof-fCTfl te Nijmejen belast was, volko. men pclljk geven Zoo gaat het niet langer. En flat dc politie thana op-du-acht hci'ft; gekregen om bU luchtalarm strcnK op te treden tegen hen, die doen a lwf er geen verordening bestmt welke de verplichting oplegt direct dekking te zoeken, kan-riet. anders dai;, ieders irwtemmlrfg hftijen. Men zU dus hü deze in zUn eigen welbegrepen belaxijj gewaarschuwd: .,BU luchtalarm van de straat 1" 

deel van de industriële kolenvoorraad moest 
overgeheveld worden naar de Gasfabriek en 
het Elektriciteitsbedrijf. De fabrikanten kre
gen de waarschuwing om tussentijds geen 
kolen te ontvreemden. De arbeiders die door 
de stopzetting werkloos werden, zouden 
worden tewerkgesteld bij het opruimen van 
de bruggen die door de Duitsers waren opge
blazen. Dit in verband met een zo snel moge
lijk herstel van de aanvoer van grondstoffen, 
wanneer de situatie weer genormaliseerd zou 
zijn. Verder zouden zij ingezet worden bij 
het transporteren van de vrijgekomen kolen 
en het kappen en zagen van hout, nodig voor 
de huisbrandvoorziening. 

Concluderend kan men zeggen dat de rol die 
Hondius vervulde van preventieve aard was. 
Daarbij liet hij de bestaande bestuurlijke or
ganisatie intact en intervenieerde niet op de 
terreinen van de wethouders. 'Je wordt er als 
volkomen vreemde vent heen gestuurd [...] 
Nou, wat moet je dan gaan doen? In zo'n 
plaats een regiem oprichten van lieden die je 
niet kent? Dat is toch waanzin. 

Geen politieke bevoorrechting 
Het beeld, dat men van een leidinggevend 
NSB-functionaris had, was ongeveer als 
volgt: hij omringt zich met partijgenoten in 
ondergeschikte functies, vestigt een NSB-
regiem en maakt de belangen van de stad on
dergeschikt aan die van de NSB en de bezet
ter. Aan dit beeld beantwoordde Hondius op 
geen enkele manier. Hij achtte politieke 
overtuiging een persoonlijke aangelegenheid 
(zoals wij nog zullen zien). Wat telde was be
kwaamheid. 
Met de Tilburgse NSB als organisatie onder
hield hij geen contacten. Wel had hij contact 
met enkele lokale NSB'ers, omdat hij hen ge
schikte mensen v o n d . T o e n er een vacatu
re kwam voor de functie van chef Onderwijs 
en Personeelszaken, ging hij onmiddellijk 
akkoord met het voorstel van Janssens om 
H. de Leeuw, een niet-NSB'er, te benoe
men.^*' Twee NSB'ers die solliciteerden naar 
een bestuurlijke of ambtelijke functie, kre
gen als antwoord dat hij geen mensen aan
trok, omdat hij zijn opvolger daardoor niet 
in de problemen wilde brengen. 
Ook begunstigde hij geen NSB'ers door toe
wijzingen. Een 'persoonlijk en streng ver
trouwelijk' verzoek van de kringleider om 
hem, om gezondheidsredenen, een andere 
woonruimte te geven, werd afgewimpeld met 
de opmerking dat hij geen vorderingsbe
voegdheid had. De kringleider moest zich 
maar wenden tot de Duitse instanties.^*' 
Hetzelfde gold ook voor Rijksduitsers. De 
leider van de Technische Noodhulp in Til
burg klaagde dat hij opgescheept zat met 
twee Rijksduitsers die leidende functies had
den, maar 'waardeloos' en 'niet bekwaam' 
waren. Hij was ze daarom liever kwijt dan 
rijk. Hondius hield ruggespraak met majoor 
Beek, de landelijke leider van de Technische 
Noodhulp, en adviseerde daarna om naar ei
gen inzicht te handelen. Anders gezegd: 
vindt u ze niet geschikt, verwijder ze dan.^'' 
Dat hij een tegemoetkomende houding aan 
de dag legde ten opzichte van de eisen van de 
bezetter, is ook niet aanwijsbaar. Toen de 
Duitse Weermacht arbeidskrachten eiste 
voor tewerkstelling op het vUegveld Gilze-
Rijen, en Janssens (als wethouder van Pu
blieke Werken) en Bouwmeester (als chef 
van de Afdeling Registratuur) weigerden om 
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Van dit rondschrijven B . v . p , oen exemplaar B B k o n 
voor a l l e hoofden -van dions-fc. 

OndoJWarp: 

L u o h t a l a r m , TILBUEG, 12 Jüig.lSlik, 

Het i s adj gebleken, davi'̂ clo geneentelijkB hureatix b i j 
luchtalarm het aanwezige publiek naar bui ten, de straat 
o p , s t i i u r t . 
Ik wi j s U e r o p , dat deze gewoonte verkeerd i s , daar het 
ju i s t de bedoeling dient t e z i jn om de nensohen zooveel 
mogelijk bümenshuis te houden, daar mi;)n eigen e r m r l n g 
mij heeft geleerd, dat hot groots te aantal slaohbofrers 
ontstaat door bonspl lrt ters . 
Het had llijmegen vele honderden doodai gespaard, als i sn 
er VDor had gezorgd, zoo wein ig mogelijk lierlen op s traat 
aanwezig waren göweest, 
ïï dient dus b i j luohtalarm die maatregelen t e noiijen, die 
noodig z i jn -roor de zekei«telling van de be langr i jks te 
bescheiden OTB Vn dienst betreffende, t e m i j l , voor zoove: 
aanwezig, van de schui lgelegenheid gebruik moet worden 
gemakt , waarbij het aan liet publiek VB rb oden moet vrorderi 
het eebouw te ver la ten , aangezien op straat onïïdddellijke 
bekeuring v o l g t . 
Ik verzook aan een en ander s t i p t de hand t e w i l l e n 
houden, daar d i t in het belang is van a l l e betroM<:enen. 
Ik herhaal h i e i t i j hetgeen ik reeds in de krant heb v e r 
meld, dat het mij n i e t gaat om het s t a r aanhouden van het 
hieromljent bestaande voorschr i f t , doch dat de wreede 
werfcelijldieid en de e l l e n de, h i eru i t voortvloeiend, mij 
heeft gewezen op bepaalde f e i t e n , w e a A i j het onvewint-
woordelijk zou z i j n , indien ik van deze l eer ing ten bate 
van de aan mijn zorgen toevertrouwde burgerbevolking 
geen gebruik maakte. Dit voorschrift i s dus een u i t ing van bezorgHheid en moet a ls zoodanig worden opgevat, ook a l wordt het door soinmi-ge» nsnsohen n ie t begrepen en meenon z i j , dat )iet onjuis t i s . De praktijk i s hier de eenige leermeester en het is verstandig van de ervarinitai , die e lders orgedaar. z i jn , ten v o l l e p r o f i j t t e treWren. 

DE BURGEïMSTOR VAi: TILiVuSG, 
H S / F 3 . 

afb. 7 Schrijven van 
Hondius aan de hoofden 
van diensten van de ge
meente Tilburg, met 
richtlijnen hoe te hande
len bij luchtalarm, 12 
augustus 1944. 

hieraan mee te werken, drong hij verder niet 
aan en nam hij ook geen ambtehjke tegen
maatregelen.^^' 
Hondius over Van de Mortel 
Nadat Janssens hem verteld had dat Van de 
Mortel gegijzeld was, beloofde hij dat hij 
zich zou inspannen om hem vrij te krijgen. 
Ook wilde hij een bezoek brengen aan me
vrouw Van de Mortel. Janssens raadde hem 
dat laatste, om tactische redenen, af. Me
vrouw Van de Mortel zou hem zeker niet wil
len ontvangen. En dat advies nam hij ter har
te.^'' Voor het Tribunaal verklaarde hij dat 
Van de Mortel door zijn voorspraak bij de 
Duitse autoriteiten in vrijheid was gesteld. In 
een later stadium gaf hij toe dat dit laatste in
derdaad niet aantoonbaar was.^^' En het is 
ook niet juist. Van de Mortel werd na zijn ar
restatie overgebracht naar het gijzelaars
kamp in St. Michielsgestel. Kort na Dolle 
Dinsdag werden de gijzelaars overgebracht 

naar het (inmiddels ontruimde) concentratie
kamp Vught, waarna zij op 12 september in 
vrijheid werden gesteld. 
Hondius zag Van de Mortel als een man met 
een passieve houding. Hij vond overigens al
le burgemeesters van het 'Ancien Régime' 
passief. Dat was geen veroordeling; het was 
het vaststellen van een begrijpelijk feit. Zij 
waren niet ingespeeld op de uitdaging die uit
ging van de bezettingssituatie en konden zich 
daarom ook niet agressief opstellen.^"*' Eind 
juli 1944 werd de hulpkeurmeester van het 
slachthuis. Groot, door de Arbeits-Kontroll-
dienst van zijn bed gelicht. Hondius schreef 
onmiddellijk een felle brief naar deze dienst. 
Van een burgemeester die aangesteld was 
door de Rijkscommissaris mocht men niet 
verwachten dat hij zoiets liet passeren. Bij 
een passieve burgemeester was het begrijpe
lijk dat men buiten hem om ingreep. Maar in 
dit geval had men eerst overleg moeten ple
gen met hem. Hij eiste onmiddellijke invrij
heidstelling van Groot. En de Arbeits-
Kontrolldienst ging door de knieën. Groot 
werd vrijgelaten. Er zouden geen ambtena
ren meer worden gearresteerd en als er spra
ke was van voornemens om te arresteren, 
dan zou dat gebeuren na overleg met de bur
gemeester.^^' Hondius' systeem was eenvou-
ding. De bezetter bestaat niet. Wat bestaan 
zijn diverse hiërarchisch geordende personen 
en organisaties. Beroep je op het gezag van 
de hoogste instantie of functionaris (die het 
verst weg zit) en hou daarmee lagere uitvoe
rende instanties in toom. 

Hondius: een profielschets 
Hondius vroeg eens aan Janssens wat hij met 
hem zou doen wanneer de Geallieerden plot
seling Tilburg zouden bezetten. Janssens ant
woordde: 'Dan arresteer ik U onmiddellijk 
en zet U in een kamer en niet in een cel'?^^ 
Proeft u de waardering? Er zit iets para
doxaals in de beleving van degenen die hem 
hebben leren kennen tijdens de bezetting. Hij 
was lid van de NSB, maar beantwoordde niet 
aan het stereotype beeld dat men van een 
NSB'er had."' Om met Janssens te spreken: 
'Uiteraard stonden de wethouders van Til
burg wat wantrouwend tegenover den 
N.S.B.er Hondius en wij hebben ons dikwijls 
afgevraagd, 'hoe hebben wij het nu eigenlijk 
met hem?', daar zijn gedragingen dit wan
trouwen nimmer hebben gemotiveerd'. 
Hij wordt door de mensen die met hem heb
ben samengewerkt gekarakteriseerd als een 
amicale, charmante persoonlijkheid die 
daardoor, én door zijn inzichten domineer
de. Maar tegelijkertijd was (en is) hij ontvan
kelijk voor argumenten van gesprekspart
ners, aangenomen dat dit redelijke argumen
ten waren (zijn). Hij gelooft in redelijk 
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overleg. Hij is intelligent, in staat om in kor
te tijd gegevens op te nemen en om daarbin
nen zo te selecteren dat een probleem over
zichtelijk wordt, zodat het in de kern (al
thans wat hij ziet als kern) kan worden 
aangepakt. Daarmee hangt samen dat hij een 
doe-mens is. Een probleem is een 'matter of 
fact', dat 'industrieel', dat wil zeggen zo effi
ciënt mogelijk moet worden aangepakt. In 
die zin organiseerde hij in Nijmegen direct na 
het bombardement van 22 februari 1944 de 
hulpverlening. Hij leerde deze aanpak als 
stuurman bij de koopvaardij, als hoofdinge
nieur/directeur bij de machinefabriek HK 
Jonker en Zonen in Amsterdam en als alge
meen bedrijfsleider bij Fokker in Amster
dam. Daarmee parallel groeide zijn gevoel 
voor discipline. Nu nog reageert hij zeer 
emotioneel wanneer het gesprek komt op de 
muiterij op het oorlogsschip 'De Zeven Pro
vinciën', in 1933. Die discipline werd gekop
peld aan redelijkheid. De leidinggevende 
moet zijn ondergeschikte medewerker duide
lijk kunnen maken waarom hij een opdracht 
geeft en discipline eist. Er mag nooit sprake 
zijn van discipline om de discipline; dus geen 
kadaverdiscipline. Daarbij ontwikkelde hij 
een heel concreet sociaal verantwoordelijk
heidsgevoel, dat zich richtte op degenen die 
aan zijn leiding waren toevertrouwd en zich 
manifesteerde in verzet tegen flagrante in
breuk op hun (sociale) positie. Door zijn rei
zen als koopvaardij-officier en zijn verblijf 

afb. 8 De Nieuwe Til
burgsche Courant van 7 
september 1944. 

Ernstig beroep op Tilburgsche 
bevolking 

D e burgemcaster verzoekt ons opname van he t volgende beroep op de bevolltlng. dat reeds door de radïodistributie en luidsprelcerauto der politie 15 omgeroepen: 
..Ondanks alle waarschuwingen, die van de zyde der overheid en geestelijkheid gegeven zijn, waarby er op attent werd eemaakt . dat er onder alle omstandigheden voor te waken is, dat orde en rust moeten worden bewaard, is bU een persoonsbe-wijs-contrOie, gisterenmiddag, door een jongeman THOMAS OOBNELIS VAN DEN BROEK geboren 29 Januai-i 1922 te 

iMTi op Zand, volgens opgave spinner op een laken-fpbriek, met een revolver op den controfeerenden Dul t -schen politiebeambte geschoten, waarbU de ie doodelljk werd verwond. 
Daar gedurende d e n u i t -zonderingstoe-stand he t standrecht 'wcrclt toegepast, is door de Dultsohe politie opdracht gegeven, de huizen in de omgeving van de plaats \ k ^ r de aanslag zich afspeelde, te ontruimen, en de manne-!i.*:e bewoners neer te sch ie ten. 
Toen mU dit bericht gisterenmiddag bereikte, heb ik alles in het werk gesteld, om deze terechtstelling te voorkomen, waarbij het mU tot groote dankbaarheid stemt, dat mü dit is mogen gelukken, dank zy de medewerking van de zijde van eenige Duitsche instanties . 
De Duitsche politie stelt zich op het standpunt, dat in oorlogstijd een derROlijk ver-Krijp dient te worden gestraft, en heeft daarom in hechtenis doen, nemen, DRIE 

I zeer bekende burgei-s van Tilburg. 

Meldt degene, die dit schot gelost heeft, zich niet vóór hedenmiddag DRIE ütJR of worden er althans niet voor dezen tijd zoodanige aanwijzingen verkregen, die tot on-middellUke arrestatie kunnen lelden, dan worden deze drie burgers gefusilleerd!! 
Stemt het my dus eenerzüds tot groote dankbaarheid, dat het leven van een belangrijk aantal onsohuldlge burgers is gespaard, anderzijds beklemt mij het feit, van een even-tueele terechtstelling van aan dezen aanslag vermoedelijk even onschuldige menschen, ook aJ is hun aantal veel geringer. Ik doe daarom een beroep op U allen, alles in het werk te stellen, om ervoor te zorgen, dat de dader vóór hedenmiddag DRIE UUR wordt gevat, ü behoeft zioh slechts te realiseeren, in welke ondragelijke sparming en angst deze drie menschen en hun families verkeeren, om te begrijpen, dat het Uw mensche-lijke plicht Is, om alles wat in Uw vermogfen Is. te doen, om deise verschrikkelijke te rechtstelling te voorkomen !" De burgemeester van Tilburg HONDIUS 

Uondenbekron inf en. 
Onze stadgenooten behaalden te Dongen op hun Clubdag in het Leo XlII-gebouw «ie volgende prUzen; M. Ver-heyen met drie boxers 3 eerste prijzen Z.G. en 3 speciale prijzen; C. v. Gorp met Dobberman's pinchers, reu, Ie prijs Z.G. met s p e c ; C. Riemes met Colly's reu. 2 Goed met teef. goed; v. Oud-heusden met Colly. tecf, Ie prijs Z.G. en spec. tevens op 3 na beste hei-dershond; C. Jansen met Colly, reu, 1 goed met teef 2 goed. l a 

in Nederlands-lndië (hij werkte o.a. als 
boormeester bij de B.P.M. op Sumatra) 
werd hij een nationalist. In het programma 
van de NSB herkende hij zijn eigen opvattin
gen over discipline, maatschappij-ordening 
en nationalisme. Hij werd vanaf 1934 dona
teur van de Beweging en gaf zich in 1939 op 
als lid daarvan (alhoewel het lidmaatschap 
pas op 16 november 1940 geregistreerd werd 
als gevolg administratieve wanorde binnen 
de NSB). In feite maakte hij door zijn dona
teurschap en later lidmaatschap geen keuze 
in de eigenlijke zin. Althans zo voelt hij dat 
niet. Hij herkende in het NSB-programma 
wat hij in zichzelf herkende. Als zoveel za
kenlieden en bedrijfsmensen had hij geen af
finiteit voor ideologisch en politiek hande
len. De politieke demonstraties van de NSB 
waren maar 'franje' &n hij hield zich daarvan 
afzijdig. De ideologische of politieke signa
tuur van zijn medewerkers was een privé-
aangelegenheid die in het overleg geen rol 
mocht spelen. Wat telde, was redelijkheid, 
zakelijkheid en bekwaamheid. Vandaar ook 
dat hij in februari 1944 los van ideologische 
overtuiging hulp vroeg en gaf, en pertinent 
weigerde de begrafenis van de slachtoffers te 
laten ontaarden in een politieke demonstratie 
van de NSB. 
Het probleem voor degenen die hem leerden 
kennen tijdens de bezetting was: hoe kan ie
mand die zo intelligent is, lid zijn en blijven 
van een beweging als de NSB. Hij zag hoe de 
NSB afgleed en uiteindelijk een willoos in
strument van de bezetter werd. Hij pro
testeerde daar ook tegen. Niet in algemene 
termen, maar weer heel concreet, wanneer 
hij met dit afglijden binnen zijn werk gecon
fronteerd werd, m.n. bij Fokker en als wet
houder van Nijmegen. Zijn ruzies met Mus
sert en Van Lokhorst vinden daarin hun ba
sis. De toenemende discrepantie tussen 
enerzijds het handelen van de NSB'ers en an
derzijds de 'theoretische mérites' van het 
programma was voor hem geen argument 
om de Beweging vaarwel te zeggen. GedeeUe-
lijk kwam dit voort uit zijn rechtlijnig den
ken: eenmaal gekozen, blijft gekozen. Ge-
deeUelijk werd (naar eigen zeggen) zijn aan
blijven als lid ingegeven door de gedachte dat 
de kleine groep van intellectuele NSB'ers, 
waartoe hij zichzelf rekende, een matigende 
invloed kon uitoefenen binnen de Beweging. 
Gedeeltelijk zag hij de NSB, in de uitzonde
ringstoestand van de bezetting, als het enige 
institutionele kader waarbinnen nog iets ge
daan kon worden in het algemeen belang (te 
onderscheiden van de vraag wat de NSB als 
institutie gedaan heeft voor het algemeen be
lang). Daarbij had (en heeft) hij de overtui
ging dat hij als privé-persoon of als functio
naris zich nooit schuldig heeft gemaakt aan 
strafbaar gedrag. 
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afb, 9 Anoniem schrij
ven, gericht aan Hondius 
naar aanleiding van de 
kwestie Lijnsheike. 

Blijft nog de vraag naar zijn houding tegen
over de bezetter. Als ingenieur bij de firma 
Jonker verbleef Hondius vóór de Duitse in
val dikwijls in Duitsland. Hij sprak vloeiend 
Duits en wist hoe hij op zakelijk niveau met 
Duitsers kon omgaan. Het Nationaal-
Socialisme interesseerde hem niet en hij zag 
alleen de oppervlakkige kanten daarvan. De 
Duitse inval ervoer hij, als nationalist, als 
een inbreuk op de zelfstandigheid, maar, als 
pragmaticus, tegelijk als een vaststaan feit. 
Men had de keuze tussen 'attentisme', een 
kat-uit-de-boom-kijken, waarbij men geen 
risico's nam, of een actieve houding als 'Hol
landse NSB'er'. Hij merkte dat hij door zijn 
persoonlijke karaktertrekken, zijn opleiding 
(academicus), ervaring en leeftijd (hij was 
ouder dan de gemiddelde Duitse autoriteit) 
invloed had en dat er naar hem geluisterd 
werd. Hij karakteriseert de gemiddelde Duit
se autoriteit uit de bezettingstijd (uitgezon
derd dan de 'politiekelingen') als redelijk en 
vatbaar voor redelijke (tegen)argumenten. 
Het typische was, dat hij juist door zijn do
minant gedrag bij de Duitsers een krediet 
had (,'Der Kerl hat Mut'), wat hij weer aan
wendde om ongelimiteerd gedrag te bestrij
den. Men leze er het artikel van P. van Idde-
kinge, 'Leidersbeginsel in de praktijk' op na, 
waarin met name gesproken wordt over zijn 
interventies in Nijmegen en het kamp Rees 
(om enkele voorbeelden te noemen) ten 
gunste van de bevolking. In zijn voorstelling 
werkte hij met a-politieke mensen in een za
kelijk (a-politieke) situatie. Daardoor iso
leerde hij de mens van zijn politieke achter
grond. Daardoor zag hij pas achteraf het 
structureel inhumane karakter van een ideo
logie als het Nationaal-Socialisme en de in-
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Oisterwijk 127, 185 
OHemeulen 285 
Oude Heikant 92 
Oude Markt 72, 96 
Pont , De 307 
Quirijnstok, Heikant- 163, 167 
Reitse Hoevenstraat 220 
Schans, kerk en pastorie 86 
Scryption 305-306 
stadhuis 278-279 
station, centraal 2, 3 
Tilburgen, De 146, 151 
Tilburg-Turnhout 128-239 
Tilliburgis 146, 151 
Tongerlo abdij 175 
pachthoeven 70, 159 
parochie 176 
Turnhout 128,239 
Veldhoven 233 
Vlaanderen 194 
Vught, Kamp 247 
Wilhelminapark 93 
Willem II, Rijks-HBS Koning 231 
Willem Il-straat 266, 270 
Zandleij , De 134 

86 



Zaken 
abdij 175 
abri 's 10 
adresboek 126 
archeologie / onderzoek 120, 143-157, 281 
Archeologische dienst 120 
Archeologische Werkgemeenschap 154-155 
archiefinventarissen 102 
architect(uur) 84, 228, 256, 259 
archivaris 261 
Argie 117, 119 
automatiseren 17 
bakkerij Vorselaars 84 
ballenmakerij 202 
bedelzak 110, 112 
bedrijfsdrukwerk 219 
begraafplaatsen 173-174 
belastingen 114 
Belgisch Nederlander 128 
bevrijding 181 
bibliografie 48 
bibhotheek 17, 47 
bidprentjes 54 
biografieën 257 
blauwsloten 19, 187 
Bloemkrans, (tijdschrift) 193 . 
boekjes, zeldzame 116 
boerderijen 71 
boeren 144, 149 
Brabantia Nostra 129 
Brandweer 234-236 
burgemeester 180 
Crispinus en Crispinianus, Gilde St. 205 
cultuur 13, 45 
dialect 50, 53 
Dionysius, gilde Sint 122 
doophuisje 169 
drukker 203 
Eerste Wereldoorlog 140 
fabrieken 74-83, 219 
fabriekshuis 78 
fabrieksstad 142 
Fabrijkwezen 227 
feest- en gelegenheidsliederen 199 
foto's 204 
gebouwd Tilburg, nooit 273 
Fransche ketels 223 
gebruikstextiel 299 
gedenknaald Koning Willem 11 73 
geldzak 110, 112 
Gemeentearchief 105, 118, 280-291 
gemeente Tilburg 67 
getouwen 212 
gezongen, we hebben 201 
Gilden, Onze 285 
Gildenbond, R.K. Tilburgse 138 
grafmonumenten 173 
grens 128 
heer van Tilburg 262 
herdenkingspenning 85, 160 
Historische Reeks, Tilburgse 18-19, 187 
infanterie 181 
Jongensweeshuis, R.K. 283 
Joodse begraven 174 
kadans van de getouwen. De 212 
Kamp Vught 247 
kasteel van Tilburg 156 
katholiek 161, 193, 198, 206, 248 
katoendruk 296 
kerk 86, 127, 164-165, 168 
kermis 55, 57, 59 
kettingdrogen 222 
korenvelden 141 
kozakken 100 
kunst 6, 12, 13 
Kunstkring Tilburg 13 

late middeleeuwen 147, 152 
leerbewerkers 205 
Leeszaal, R.K. 17 
liederen, feest- en gelegenheids- 199 
lindeboom 232 
Lindeboom, jaarboek De 107, 113, 130-131, 
133 
looiersgezellen 206 
Masterplan Beeldende Kunst 5, 9 
merkwaardigheden 123 
metaalnijverheid 208 
Mill Hill 172 
molen 87-88 
monumentenlijst 60, 66 
monumenten(zorg) 60-63, 65-69, 87 
Moordhoek 245, 260 
1933 179 
1940-1945 180-186, 282, 287 
1944 181 
1945, na 178 
NOAD 263 
nijverheidstentoonstellingen 214 
Noordbrabants Historisch Jaarboek 99 
Norbertijnen 158, 286 
Nutsbibliotheek 17 
Openbare Bibliotheek (zie: bibliotheek) -
Paap van Gramschap, De 189 
pachthoeven 70, 159 
parochie 176-177 
parochie-archieven 162 
pastorie 86, 166 
pensioenfonds 217 
pers 127 
Philharmonie 125 
Polymuseum 293 
poortgebouwtje 169 
premonstratenzer abdijen 175 
rellen 233 
restauratie(nieuws) 64, 85, 120, 143, 148, 160 
riolen 19, 187 
Rode Kruis afdeüng Tilburg 188 
ruimtelijke ontwikkeling 269, 277 
Rijks-HBS Koning Willem 11 231, 249 
schilderkunst 4 
schilderijen 11 
schoenmakers 206 
scripties 30, 32, 34 
Scryption 305-306 
SIC, tijdschrift 198 
sigarennijverheid 210 
signalement, Tilburg 16, 21-29, 31, 33, 35-44 
sociale woningbouw 271 
socialist / socialisme 17, 109 
spelling 53 
spoorlijn 239-243 
spoorwegaansluitingen 241 
spoorweggeschiedenis 237 
spreekwoorden 51-52 
stad 136 
stadsgezichten, beschermde 90-91 
stadspomp 72 
stadsrecht 97, 137 
stadssleutels 135 
staking 215 
stedebouwer 272 
stoom(machine) 120 
stoomtrein 120 
straatnamen 274-276 
straten 104 
Stijl, De 2, 3 
tap en tafel, Tilburg aan 58 
tentoonstelling 280-307 
textielfabrieken 75, 77 
textielgeschiedenis 48 
textielportretten 298 
textielmuseum (zie: gebouwen-index) -
Textieltechnici, Ver. van Tilburgse 213 

textieltekens, Tilburgse 221-226 
Textuur 301 
Tilburgsche Courant 203 
thuiswevers 216 
tramwegen 238 
trappisten 171 
Tweede Wereldoorlog (zie: 1940-1945) -
vakbeweging 108 
vakorganisatie, katholieke 206 
veldwerkersdag 200 
Vier Winden, De 195 
visitandinnen 170 
volkshuisvestingsbeleid 267 
Volt, De 209, 236 
vroegmiddeleeuws 146, 151 
werkend zitten 305 
Wetenschappelijke Kring 132 
wevers 144, 149, 216, 297 
weverswoning 220, 225-226, 228 
woUenstoffenfabriek 211, 230 
wolnijverheid, Tilburgse 217 
wolstad 218 
woningbouw, sociale 271 
ijshockey 264 
Ijzertijd 145, 150 
IJzertijdnederzetting 120 
zadelmakerij , NS- 204 
zigeunerkamp 190 



Tilburg kort 
Tilburg signalement XXII 
Ad Gevers, 'Hovers. The History of a famous 
Dutch Company ' , in: Aipethoac, F . Pierre 22 
Sentier des Fosses Rouges, 922240 Malakoff, 
France, 1992, 16 blz. Inl. Ad Gevers, Thorbec-
kelaan 70, 5694 CS Son en Breugel. 
Frans Covers, Pyama-House. Ontdekkingsreis 
door het uitgebreide netwerk van de piloten-
hulp tijdens de Tweede Wereldoorlog: 
1943-1944, Hapert, 1992. 
N.B. Tilburg passim, m.n. p. 95-97. 

L.M.J . Boegheim, 'Noodgeld van Tilburg' , in: 
De Beeldenaar, jrg. 16, 1992, nr. 4, p . 152-158. 

P .H . Kylstra, 'Franciscus C. Donders 
1818-1889', in: A.J . Kox (red.). Van Stevin tot 
Lorentz. Portretten van achttien Nederlandse 
natuurwetenschappers, Amsterdam, uitg. Bert 
Bakker, 1990, p. 143-155. 
N.B. In 1980 eerder uitgegeven bij Uitgeverij 
Intermediair Amsterdam. 

Stratenregister, Gemeente Tilburg, 1992, 4e 
editie. Verkrijgbaar in het Gemeentelijk Infor
matiecentrum, Stadhuisplein 132, Tilburg, tel. 
013-358575,7 7,95. 

Arthur Wortmann, 'Een boekenbastion voor 
alleman. Universiteitsbibliotheek in Tilburg 
van Martien Jansen' , in: Archis, 1992, nr. 10, 
p. 36-40. 

Janny Rodermond, 'Recent werk van Coenen 
& Co ' , in: De Architect, 1992, nr. 10, p . 46-53 
en 62-67. 
N.B. Betreft o.m. Masterplan Koningsplein 
e.o., en bedrijfspand Haans in Tilburg. 

Michael Lehmann, 'De associatieve kracht van 
een gebouw. Kantoor Haans van Jo Coenen' , 
in: Brabantia, jrg. 41 , okt. 1992, p . 20-21. 

Frans Verbunt, Honderd Grand café's In Ne
derland, 's-Gravenhage, Staatsdrukkerij /Uit
geverij SDU, ƒ 24,95. 
N.B. De Tilburgse auteur Frans Verbunt be
schrijft 107 grand cafés in Nederland, waarvan 
er drie in Tilburg staan: 1'lndustrie, Grand Ca
fé D'n Beiaard en Café Cher. 

Anselmus Terstegge, 'Honderd jaar monniken
leven In Koningshoeven', Tilburg, 1992, tweede 
druk. 
N.B. Deze tweede druk bevat een los supple
ment dat de periode 1984-1992 behandelt. Dit 
supplement is voor ƒ 2,50 los verkrijgbaar in de 
abdij. De nieuwe druk, inclusief het supple
ment, kost ƒ 25,40. 

In 'Tilburg Magazine' , dat dit jaar aan de der
de jaargang bezig is (acht nummers tot en met 
september j.1.), verscheen een aantal histori
sche artikelen. Van de hand van Ronald Pee
ters: '120 jaar Tilburgse hofleveranciers. Een 
koninklijk privilege?' (II, nr. 1, p . 33-39); 'Ar
chitectuurprijs voor Jan van der Valk, 
1873-1961' (II, nr. 2, p. 18-23); 'Nederlands 
Textielmuseum in Madurodam' (II, nr. 3, p . 
37-43); 'Tilburger Sjef van Dongen in de witte 

hel van Spitsbergen. Spectaculaire redding na 
vergaan van het luchtschip de Italia in 1928' 
(11, nr. 4, p . 51-57); 'De Paap van Gramschap. 
Vier eeuwen schrijven en drukken in Tilburg' 
(III, nr. 1, p . 47-51); 'Gerard van Spaendonck 
(1746-1822). Gevierd Tilburgs bloemschilder 
aan het Franse hof' (111, nr. 2, p. 12-17); en 
'Met het oog op Donders. Tilburger prof. dr. 
F .C. Donders (1818-1889), een van 's werelds 
grootste oogheelkundigen uit de vorige eeuw' 
(111, nr. 3, p . 13-17). Van de hand van Anton 
van Oirschot: 'Tilburg kreeg 150 jaar geleden 
zijn eerste krant ' (II, nr. 1, p. 30-32); 'Zonder 
het leger wordt het in Tilburg een heel stuk le
ger' (II, nr. 3, p. 53-55); en 'Bart van Pelt. De 
kathoheke socialist die maar geen wethouder 
mocht worden' (III, nr. 3, p . 24-25). Paul Spa
pens schreef 'Middeleeuws oogstfeest groeide 
uit tot van vitaliteit blakende kermis' (11, nr. 2, 
p . 52-53). 
Jan Naaijkens, Dè's Biks. Een verklarende lijst 
van een aantal Beekse dialectwoorden, aange
vuld met enkele taalverschijnselen en toegelicht 
met voorbeelden en uitdrukkingen die ontleend 
zijn aan de Beekse volkstaal en het Beekse 
volksleven, Hilvarenbeek, De Hilverbode, 
1992, 180 blz., geïll., ƒ 10. 
N .B . Tot het Middenbrabantse dialect behoren 
o.a. het Beeks en het Tilburgs. 

L .F .W. Adriaenssen, 'De Leeuw uit De Bont ' , 
in: De Brabantse Leeuw, j rg . 41 , 1992, nr. 4, p . 
202-212. 
N . B . Tilburg passim. 

L.F.W. Adriaenssen, 'Adriaenssen uit Van den 
Kouwelaer uit Paters uit Van Heestaden. Gin-
neken - Teteringen - Tilburg 1', in: De Brabant
se Leeuw, j rg . 41 , 1992, nr. 4, p . 226-231. 

J. van Gils, 'Nijver en notabel Goirle. Van 
Gorp ' , in: De Brabantse Leeuw, j rg . 4 1 , 1992, 
nr. 1, p . 36-51. 
N .B . Tilburg passim. 

J. van Gils, 'Nijver en notabel Goirle. Van Ra-
vels' , in: De Brabantse Leeuw, j rg . 41 , 1992, 
nr. 2, p . 110-126. 
N .B . Tilburg passim. 

J. van Gils, 'Nijver en notabel Goirle. Van 
Croonenburg ' , in: De Brabantse Leeuw, jrg. 
41 , 1992, nr. 3, p . 162-171. 
N .B . Tilburg passim. 

J. van Gils, 'Nijver en notabel Goirle. Van 
Diessen', in: De Brabantse Leeuw, j rg . 41 , 
1992, nr. 4, p . 212-225. 
N.B. Tilburg passim. 

N .N. , 'Drostambt van Tilburg te koop ' , in: De 
Brabantse Leeuw, j rg . 4 1 , 1992, nr. 2, p . 80 en 
126. 

Middeleeuws Tilburg 
In het tijdschrift 'Tilburg' zijn enkele bijdragen 
verschenen over het middeleeuwse Tilburg, en 
van diverse titels werd in 'Tilburg kort ' melding 
gemaakt. De volgende literatuurverwijzingen 
kunnen wij er nog aan toevoegen: 

J. Hendriks, 'Goirle, Groote Akkers: Een tus
senbalans van drie jaar archeologisch onder
zoek' , in: Fibula, jrg. 28, nr. 4, 1987, p . 10-17. 

J. Hendriks, 'Nieuwe nederzettingen in de 
Noorderkempen (Noord-Brabant) ' , in: Ar-
chaeologia Mediaevalis, }rg. 12, 1989, p . 75-77. 

J. Hendriks, 'Nieuwe onderzoeken naar het 
vroegmiddeleeuwse 'Tilliburgis", in: Archaeo-
logia Mediaevalis, j rg . 13, 1990, p . 68-69. 

J. Hendriks, 'XlIde-Xlllde-eeuwse migraties 
in groot-Tilburg (NI.) ' , in: Archaeologia Medi
aevalis, jrg. 15, 1992, p. 78-80. 

Drs. J .P .C .A . Hendriks, De middeleeuwse stad 
oisterwijk In het hertogdom Brabant: Een ne
derzetting zonder stedelingen, in: De Kleine 
Meijerij, jrg. 43 , nr. 3, 1992, p . 59-71. 

Jos Smulders, 'Sporen van vroegmiddeleeuwse 
kolonisten op de Groote Akkers te Goirle? ' , in: 
Rond de schutsboom. Periodiek van de Stich
ting Heemkundige kring 'De Vyer Heertgang-
hen'Goirle, jrg. 12, nr. 2, sept. 1992, p . 24-34. 

Scripties 

In de periode 1988-1992 werden door de biblio
theek van het Gemeentearchief Tilburg de vol
gende afstudeerscripties ontvangen (zie ook 
'Tilburg' , 1989, p . 22, 62 en 94): 

Anja Pigmans, Gedeeld geloof, verdeelde poli
tiek. Politieke organisatie der katholieken In 
Tilburg 1896-1917, z.pl. en z.uitg., 1984, 118 
blz. (kandidaatsscriptie; bibl. nr. 6571). 

A .Th .M. de Kort, Gemeentebestuur, politiek 
en pers in Tilburg tijdens de eerste jaren van de 
Duitse bezetting, 10 mei 1940-december 1941, 
z.pl. en z.uitg., 1984 (doctoraalscriptie; niet 
openbaar zonder toestemming auteur; bibl. nr. 
6614). 

J .A .A .M. Pieterse, Adriaan van der Willigen 
1766-1841, Utrecht, Rijksuniversiteit, 1985, 
109 blz. (doctoraalscriptie; bibl. nr. 6619). 

Thijs Kemmeren, Goirle, bevolking en bestaan 
1850-1915, Utrecht, Rijksuniversiteit, 1987, 
129 blz., 2 delen (doctoraalscriptie; bibl. nr. 
6780). 
N .B . Tilburg passim. 

Margo Hutten, Ruim baan voor de bus, Til
burg, Katholieke Universiteit Brabant, 1988, 78 
blz. (doctoraalscriptie; bibl. nr. 6834). 

Joost Witte, Roomse demokraten buiten de 
moederpartij. De geschiedenis van de 
Roomsch-Katholieke Volkspartij en de Katho
lieke Democratische Partij: 1922-1939, 
Utrecht, Rijksuniversiteit, 1989, 101, 5 blz. 
(doctoraalscriptie; bibl. nr. 6646). 
N .B . Tilburg passim. 

W . P . M . van Dijk, Asperges et Mundabor. Een 
onderzoek naar de katholieke doopnaamgeving 
in twee Brabantse parochies 1715-1890, z.pl. en 
z.uitg., 1989, 84 blz. (doctoraalscriptie; bibl. 
nr. 6682). 

A. Megens, De Opstand. Brabants tijdschrift 
voor het natlonaal-soclallsme, z.pl. en z.uitg., 
1989, 46 blz. (bibl. nr. 6356). 

A. Schepers, De werkverschaffing In Tilburg In 
de jaren dertig, z.pl. en z.uitg., 1989, 99 blz. 
(bibl. nr. 6613). 
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J . J .A .M. Gorisse, Het sprookje van de mu
ziek. Een historisch en kuituur-sociologisch on
derzoek naar de zakelijke en industriële bedrij
vigheid zoals die tussen 1880 en 1955 bestond 
rond de muziekinstrumentenfabriek van 
M.J.H. Kessels en de voortzettingen daarvan, 
Tilburg, Katholieke Universiteit Brabant, 1990, 
X, 236, 99 blz. (doctoraalscriptie; bibl. nr. 
7029). 

W.J .M. Mentink, Produktie en reproduktie. 
De relatie tussen demografische kenmerken en 
vrouwenarbeid, Tilburg 1885-1920, Nijmegen, 
Kathoheke Universiteit, 1992, 49 blz. (docto
raalscriptie; bibl. nr. 7124). 

J . T . W . H . van Woensel, De Zuid-Oosterspoor
weg en de Nederlandsche Zuid-Oosterspoor
wegmaatschappij. De spoorlijn Tilburg -
's-Hertogenbosch - Nijmegen in de periode 
1842-1894. Een case-studie naar de trage aanleg 
van het Nederlandse spoorwegennet, Nijme
gen, Katholieke Universiteit, 1992, 161 blz. 
(doctoraalscriptie; bibl. nr. 7112). 

Andere bekende recente scripties: 

Angeline Kersten, De Fraters van Tilburg en 
het Caecilianisme (kerkmuziek) (aanw. in bibli
otheek Generalaat Fraters van Tilburg). 

Jeroen van den Eijnde, Joan Willems, Nijme
gen, Katholieke Universiteit, 1990 (docto
raalscriptie). 
N.B. Betreft de in Tilburg geboren poHticus Jo
an Willems (1909-1974). 

Eugène van Gerwen, De veranderende vrije-
tijdsfunctie van de Heuvelstraat. Een histori
sche, ruimtelijke en functionele analyse van de 
hoofdwinkelstraat van Tilburg, Tilburg, Ka
tholieke Universiteit Brabant, 1992, 185 blz. 
(doctoraalscriptie). 

Ronald Peeters 

Exposities Nederlands Textielmuseum 
Tot en met 17 januari 1993 is in het Nederlands 
Textielmuseum in Tilburg nog de expositie te 
zien onder de titel ' Internatonale Biënnale van 

Lausanne, hedendaagse textielkunst; een keu
ze ' . Het museum selecteerde 40 objecten uit de 
circa 1000 inzendingen voor deze internationaal 
bekende Textielbiënnale van Lausanne. 

Tevens is er tot en met 31 januari 1993 een foto
tentoonstelling te zien als eerste uit de serie 'Uit 
het textielverleden': ' foto 's van de Tilburgse 
woUenstoffenfabriek Triborgh ' . Deze fabriek 
was tot 1960 gevestigd in de Bisschop Zwij-
senstraat. De 30 historische foto's tonen ver
schillende fasen van de wolbewerking, zoals het 
twijnen, de weverijvoorbereiding, het weven en 
de nat- en droogappretuur. 

(Persbericht) 

Literatuurgids Noordbrantse geschiedenis 
Op 31 oktober j . 1 . werd de Literatuurgids voor 
de Noordbrabantse geschiedenis gepresenteerd. 
Het is de nieuwe en bijgewerkte editie van de 
gids van drs. A . C . M . Kappelhof uit 1978. Dit 
handboek voor iedere onderzoeker naar de re
gionale en lokale geschiedenis van Noord-
Brabant, bevat 876 van de belangrijkste titels 
over de geschiedenis van onze provincie, met 
een nadruk op recente publikaties. De Brabant
collectie van de KUB in Tilburg telt duizenden 
titels. Deze zijn toegankelijk gemaakt door de 
sinds 1980 jaarlijks verschijnende Brabantse 
Bibliografie en via de in 1989 in gebruik geno
men Brabant-Databank. Juist de grote hoeveel
heden Brabantse Uteratuur maakt het voor de 
beginnend onderzoeker niet gemakkelijk om 
een eerste selectie te maken. De Literatuurgids 
voor de Noordbrabantse geschiedenis is een 
derde zeer bruikbaar hulpmiddel dat thans be
schikbaar is. De literatuurvermeldingen zijn 
ook van commentaar voorzien over inhoud en 
bruikbaarheid. Er staan 55 directe verwijzingen 
naar Tilburgse publicaties in. De samensteller 
van de gids heeft de belangrijkste werken over 
Tilburg inderdaad genoemd. Bij de hoofdstuk
jes over lokale geschiedenis mis ik met name de 
tijdschriften, zoals bijvoorbeeld ons eigen tijd
schrift 'Ti lburg ' . Het jaarboek 'De Linde
b o o m ' is wel vermeld. 

Ronald Peeters 

Jan Brouwers, Literatuurgids voor de Noord
brabantse geschiedenis, Tilburg/'s-Hertogen
bosch, Tilburg University Press/Stichting Bra
bantse Regionale Geschiedbeoefening, 1992, 
XI, 269 blz., ISBN 90-361-9912-3, f 24,50. 

Brabantse spreekwoorden 
In 'Tilburg' 1989, nr. 1, p . 23 is het boek 'De 
Brabantse spreekwoorden' besproken. Onlangs 
verscheen de vierde, geheel bijgewerkte en met 
ongeveer 500 spreekwoorden uitgebreide editie. 
Grondlegger van de verzameling spreekwoor
den is de in 1907 in Tilburg geboren en in 1978 
in Waalre overleden Hein Mandos. Hij was le
raar Nederlands in Eindhoven en onder ande
ren (hoofd)redacteur van Brabants Heem. Zijn 
gehele leven heeft hij Brabantse en dus ook vele 
Tilburgse spreekwoorden verzameld, die in 
1985 werden ondergebracht in de Hein Man-
dosstichting te Waalre, de uitgeefster van het 
boek. 
Op 4 november ontving zijn weduwe Miep 
Mandos-van de Pol, die verantwoordelijk is 
voor de uitgave, de legpenning van Brabants 
Heem, een onderscheiding die zelden wordt 
verleend. 
Zie: Ronald Peeters, De Paap van Gramschap, 
Tilburg, 1992, p. 109 en Het Nieuwsblad 
5-11-1992. 

Ronald Peeters 

Drs. H. Mandos en M. Mandos-van de Pol, 
'De Brabantse spreekwoorden', Waalre, 1992, 
680 blz., f 59,50. 

Kerk en pers in Oisterwijk 
Onlangs verscheen deel 2 van de 'Oisterwijkse 
Historische Reeks' (zie voor deel 1 'Tilburg' , 
1991, p . 51) onder de titel 'Naar verluidt ... 
Kerk en pers in Oisterwijk'. Het is een uitgave 
van de Sint Petrus Stichting te Oisterwijk, 
waaraan zeven auteurs hun medewerking heb
ben verleend. Het boek behandelt de geschiede
nis van de pers in Oisterwijk ter gelegenheid 
van het 75-jarig bestaan van het Kerkklokje, 
een van oorsprong ' roomsch' pastoorsblaadje. 
Veel aandacht wordt besteed aan de geschiede
nis van Oisterwijk sinds 1917. Het boek bevat 
ook historische gegevens over Tilburg. We le
zen onder andere dat schoenfabrikant P . van 
Arendonk in 1917 uit Oisterwijk naar Tilburg 
vertrok, en dat de Oisterwijkse bevolking tot de 
komst van het Kerkklokje in 1917, was aange
wezen op een van de drie Tilburgse kranten. De 
grondleggers van het Kerkklokje van Oister
wijk, Haaren en Moergestel, waren de Tilburg
se broers en boekdrukkers Fons en Gust van 
den Boogaard. De redactie van het blad werd 
gevormd door de RK geestelijkheid. 

Ronald Peeters 

Th. Cuypers (red.) e.a.. Naar verluidt... Kerk 
en pers in Oisterwijk, Oisterwijkse Historische 
Reeks 2, Oisterwijk, 1992, 148 blz., geilt. 

Twijnerij en weverij van N. V. WoUenstoffen
fabriek Triborgh, ca. 1940. Coll. Nederlands 
Textielmuseum, Tilburg. 
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Wever Jan Dirken en zijn Tilburgse vrouw Pe-
tronella Donders te Goirle, ca. 1900. Coll. Jef 
van Gils. 

Scryption 
Scryption, Museum voor schrift- en Icantoor-
techniek, aan de Spoorlaan in Tilburg heeft van 
het colllege van B. en W. voor de komende drie 
jaar een subsidie gekregen van ƒ 150.000 per 
jaar. Het unieke en professioneel ingerichte 
museum kampt nog steeds met aanloopproble
men. Met deze financiële bijdrage wordt het be
stuur van Scryption in staat gesteld andere fi
nancieringsbronnen te vinden. De gemeente 
Tilburg gaf het museum reeds eerder financiële 
injecties: in 1987 een verbouwingskrediet van 
ƒ 400.000 en voor 1991 en 1992 / 40.000 per 
jaar ten behoeve van salariskosten van een 
interim-directeur. 
Binnenkort krijgt het museum de beschikking 
over de omvangrijke collectie reken- en kasre
gisters van de Moret-Groep, in vakkringen be
kend als de 'Moret-collectie'. De Moret-Groep 
zal tevens een belangrijke financiële bijdrage 
aan het museum geven voor onder andere on
derhoud en expositie van deze bijzondere col
lectie. 
De najaarstentoonstelling 'De Remington' is 
verlengd tot 14 februari 1993. Naast technische 
aspecten van de machines die Remington 
maakt, wordt aandacht besteed aan het feno
meen 'typiste' , de vrouw in het kantoor en in 
het produktieproces, de massaliteit van het 
kantoor en de teloorgang van de mechanische 
kantoormachines ten gunste van de elektroni
sche apparaten. 

Ronald Peeters 

Een eeuw Goirle 1870-1970 
Op 20 november j .1 . werd aan de burgemeester 
van Goirle het eerste exemplaar van 'Een eeuw 
Goirle 1870-1970' uitgereikt, een grootfor-
maatboek met 550 foto's over de geschiedenis 
van Goirle in de periode 1870-1970. Jef van 
Gils en Ronald Peeters hebben met de uitgever 
Boekhandel Soeters uit Goirle het lang ver
wachte en meest uitgebreide boek over Goirle 
gepubliceerd. 
De auteurs maakten een selectie uit de omvan
grijke privé-collectie van Jef van Gils, die uit 
ruim 3500 Goirlese foto's bestaat. De 550 schit
terende, vaak nog nooit gepubliceerde foto's in 
het boek zijn voorzien van uitvoerig commen

taar. Ruim 2000 verschillende namen zijn opge
nomen, en alle oorspronkelijke Goirlese fami-
hes komen erin voor. Vaak trouwden de Goir-
lenaren met dorpsgenoten, en zo werd op den 
duur iedereen wel familie van iedereen. Het 
boek bevat naast groepsfoto's en portretten 
ook honderden foto's van dorpsgezichten en 
gebeurtenissen. 
Jef van Gils en Ronald Peeters hadden naast 
het maken van een fotoboek ook nog een ander 
doel voor ogen. Zij wilden de geschiedenis van 
Goirle in hoofdlijnen vastleggen. De foto's zijn 
gerubriceerd in zeventien hoofdstukken, leder 
hoofdstuk bevat dan ook een uitvoerige inlei
ding op die foto's. Enkele thema's die behan
deld worden, zijn: de oudste foto's en fotogra
fen, Goirlenaren, ruimtelijke ontwikkeHng, 
straatgezichten, buitengebied, landbouwers, 
wevers en fabrikanten, middenstanders, de ge
meente, openbaar vervoer, onderwijs, 
gezondheids- en sociale zorg, de Eerste en 
Tweede Wereldoorlog, sport en ontspanning, 
evenementen, folklore, gilden, cultuur en het 
rijke roomse leven etc. 
Voor de geschiedenis van Tilburg is dit Goirlese 
boek zeker van belang. Goirle maakte tot 1803 
immers deel uit van de heerlijkheid Tilburg en 
Goirle, en de geschiedenis van de tijd daarna 
heeft vele raakpunten met die van Tilburg (bv. 
Fraters van Tilburg, textielindustrie, migratie 
e t c ) . 

Jef van Gils en Ronald Peeters, Een eeuw Goir
le 1870-1970, Goirle, Boekhandel Soeters, 
1992, Vlll, 200 blz., ca. 550 foto's, ISBN 
90-801208-1-2 geb., f 48,50. 

'Kunst Onderweg' herzien 

Toen in 1986 het boek 'Kunst Onderweg, 166 
kunstwerken in Tilburg' verscheen, was het al 
snel duidelijk dat dit boek spoedig een herziene 
herdruk zou moeten krijgen. Niet omdat deze 
eerste editie niet voldeed, integendeel zelfs, 
maar eenvoudig om het feit dat de gemeente 
Tilburg juist bezig was met de uitvoering van 
het Masterplan Beeldende Kunst. Dat leverde 
sindsdien een aantal nieuwe beelden op . Maar 
ook andere kunstwerken, die geen deel uit
maakten van het Masterplan, verschenen in het 
stadsbeeld. En een enkel kunstwerk is na 1986 
verdwenen. De geheel herziene tweede editie 
verscheen in november j . 1 . : 'Kunst Onderweg. 
212 kunstwerken in Tilburg' . Het is een fraai 
vormgegeven boek geworden, met goed han
teerbare en uitklapbare kaarten waarop de ver

schillende locaties van de kunstwerken per 
stadsdeel zijn gerangschikt. De tekst (per object 
een pagina) is steeds van dezelfde opbouw, 
waarmee de lezer antwoord krijgt op de vragen: 
wie heeft het vervaardigd en waarom, waarvan 
en wanneer is het gemaakt, wie was de op
drachtgever en waar is het te vinden? Een ver
betering met de vorige editie is ongetwijfeld het 
fotowerk, waarvoor de fotograaf Wil van Dus-
seldorp tekende. Hij kreeg de opdracht dankzij 
de medewerking van Fuji Photo Film BV. De 
uiterst lage prijs van het boek (f 18,50) is con
currerend voor andere fotoboeken van dezelfde 
kwaliteit. Het boek is verkrijgbaar bij hel Ge
meentelijk Informatiecentrum, het Gemeen
tearchief en bij Boekhandel Gianotten. 

Ronald Peeters 

Paul van de Sande, Kunst Onderweg. 212 
kunstwerken in Tilburg, Tilburg, Gemeente 
Tilburg, 1992, geïll., ISBN 90-71241-10-6. 

f 18,50. 

Het Bels Lijntje 
Op I oktober 1992 was het precies 125 jaar ge
leden dat de voormalige spoorlijn Turnhout -
Tilburg in gebruik werd genomen. Mede naar 
aanleiding van dit feit werd op 25 oktober j . 1 . 
in Baarle-Nassau het boek 'Het Bels Lijntje. De 
geschiedenis van de spoorlijn Turnhout - Til
burg (1867-1992)' van Joseé Slegers aangebo
den aan de burgemeesters van de gemeenten die 
door deze spoorlijn met elkaar verbonden wer
den. Hiermee ging een lang gekoesterde wens in 
vervuUing. Velen wisten dat de schrijfster aan 
de universiteit van Leuven op de geschiedenis 
van deze lijn was afgestudeerd en dat haar li
centiaatsscriptie in 1988 bekroond was met de 
prijs voor geschiedenis en volkskunde van de 
provincie Antwerpen. Maar slechts weinigen 
waren in het bezit van deze publikatie. Dat de 
bekroning terecht was, zal iedereen kunnen 
beamen na lezing van 'Het Bels Lijntje', welk 
boek een wat uitgebreide en geïllustreerde be
werking is van de scriptie. Zowel het ontstaan 
als de ontwikkeling van de spoorlijn wordt zeer 
duidelijk en goed leesbaar behandeld. Speciale 
aandacht is gegeven aan de betekenis van de 
lijn voor de door haar ontsloten streek, waarbij 
de nadruk vooral ligt op de geschiedenis van 
het voor niet ingewijden onverklaarbaar grote 
station 'midden op de heide' , het grensstation 
Baarle-Nassau-Grens/Weelde. Van alles wat 
met dit station te maken heeft zijn tekeningen 
opgenomen, zowel van de perceelsituaties, het 
oorspronkelijke emplacement, de stationsge
bouwen als de dienstwoningen, die hier voor 
het spoorweg- en het douanepersoneel ge
bouwd moesten worden. Vanzelfsprekend 
komt hierbij ook de ingewikkelde grenssituatie 
tussen de Belgische gemeenten Weelde en 
Baarle-Hertog en het Nederlandse Baarle-
Nassau (de beroemde enclaves) aan de orde. 
Slechts weinigen zullen weten dat hier na de 
Tweede Wereldoorlog nog een juridische strijd 
is gevoerd om de erkenning van een Belgische 
enclave die jarenlang 'vergeten' was. Dat daar
naast het bedoelde station ook nog eens de oor
zaak werd van het ontstaan van het Belgische 
dorp Weelde-Station op ruim zes kilometer af
stand van het hoofddorp Weelde, wordt duide
lijk uit de doeken gedaan. Het boek biedt dan 
ook een forse bijdrage aan de kennis van zowel 
de spoorweggeschiedenis in dit deel van Euro-
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pa, als aan de geschiedenis van de streek. Al
leen de pure spoorwegliefhebbers komen iets 
minder aan hun trekken, gewend als zij zijn aan 
droge opsommingen van materieel dat op be
paalde lijnen in bepaalde periodes dienst deed. 
Zij moeten het stellen met enkele aardige fo
to 's , die wat dit betreft een tipje van de sluier 
oplichten. Maar alle anderen, of zij nu belang
stelling hebben voor de economische en ver-
voerspolitieke geschiedenis van spoorwegen, 
voor regionale geschiedenis of voor bijvoor
beeld grenzen als scheidend of bindend element 
in het algemeen, zullen 'Het Bels Lijnte' zeer 
appreciëren. 
Jacob H.S .M. Veen 
Joseé Slegers, Het Bels Lijntje. De geschiedenis 
van de spoorlijn Turnhout - Tilburg (1867-
1992), Baarle-Nassau, uitg. Em. de Jong, 1992, 
168 -(- XXII blZ; geïll., ƒ 44,50. 

Tilburgse Historische Reeks 2. Blauwsloten en 
riolen 
De Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuur
goed heeft in opdracht van de Publieke Werken 
ter gelegenheid van de presentatie van het 
(nieuwe) gemeentelijk rioleringsplan Tilburg 
een boek laten schrijven dat als deel 2 in de Til
burgse Historische Reeks verschijnt. 
Het boek Blauwsloten en riolen handelt over de 
geschiedenis van het Tilburgse rioolstelsel. Niet 
alleen de aanleg van de rioleringen, maar ook 
de betekenis voor de openbare hygiëne en het 
milieu komen aan de orde. De auteur, drs. 
Henk van Doremalen, schetst de ontwikkeling 
van het rioolstelsel en de zuiveringsplannen te
gen de achtergrond van de demografische, eco
nomische en stedebouwkundige ontwikkeling 
van de stad. Het boek geeft ook een beeld van 
de besluitvorming in het verleden over de ele
mentaire, maar kostbare voorziening, riole
ring. 
Door een aantal specifieke omstandigheden is 
de geschiedenis van het Tilburgse rioolstelsel 
een bijzonder verhaal. Riolering en afvalwater
zuivering hebben zich in Tilburg op een speciale 
manier ontwikkeld. De uitgestrektheid van de 
stad, de ligging van Tilburg in drie afwaterings-
gebieden (Donge, Leij en Zandleij), het ontbre
ken van open water, de aanvankelijke versprei
de bebouwing zelfs in het 'centrum' , de over
heersende positie van de textielindustrie, de 
aanleg van een waterleidingstelsel en de tot 
'blauwsloten' verworden waterlopen overal in 
de stad, speelden tot in het nabije verleden een 
rol. Meer recent komen bij de saneringen en 
verdichting van de binnenstad, de aanleg van 
nieuwe grote woonwijken en industrieterrei
nen, vooral in het westelijk en noordelijk deel 
van de stad, vernuftige oplossingen om water
overlast te bestrijden en milieu-eisen aan de orde. 
Het boek bevat tabellen, kaartjes, tekeningen 
en foto's. 

Drs. Henk van Doremalen, Blauwsloten en rio
len. Een mllleu-hlstorlsche studie over Tilburg 
en zijn rioolstelsel, Tilburg, Stichting tot Be
houd van Tilburgs Cultuurgoed, Tilburgse 
Historische Reeks 2, 1992, 144 blz., geïll., 
ISBN 90-74418-02-3, f 24,50 (abonnees 'Til
burg': f 18,50 excl. verzendkosten). 

Brabantse biografieën 1 

De Stichting Regionale Geschiedbeoefening te 

's-Hertogenbosch heeft onlangs in samenwer
king met uitgeverij Boom te Meppel/Amster-
dam het eerste deel gepubliceerd van de serie 
Brabantse biografieën. Er zijn 48 biografieën 
van bekende en ook minder bekende Braban
ders in gepubliceerd door evenzoveel verschil
lende auteurs. De uitgevers willen op den duur 
ruim 500 biografieën publiceren, en dat komt 
neer op een serie van tien boeken. Hoewel het 
in de bedoeling ligt om met name amateur
historici de stukken te laten schrijven, valt het 
op dat 33 van de auteurs van deze eerste uitgave 
een academische titel hebben. Misschien zijn 
het niet allemaal historici. De verscheidenheid 
aan bijdragen maakt de bundel heel interessant 
en goed leesbaar. In het eerste deel zijn vooral 
de uit Midden-Brabant afkomstige personen 
goed vertegenwoordigd, bijvoorbeeld: Fons 
van den Boogaard, de uit Tilburg afkomstige 
drukker-uitgever in Oisterwijk; Dr. P .C . de 
Brouwer, emancipator van Brabant en o.m. 
grondlegger van het St.-Odulphuslyceum; in
dustrieel en pubHcist Armand Diepen; priester
dichter en vakbondsvoorman Henri Donders; 
geneesheer en taalkundige Johannes Goropius 
Becanus (Hilvarenbeek); dominee Jacob van 
Heusden (Hilvarenbeek); tekenleraar (o.a. Til
burg) Constantijn Huijsmans; dichter van De 
Stijl Antony Kok; schrijver Ed. de Nève; jour
nalist Uri Nooteboom; kinderboekenschrijver 
(Puk en Muk) A . J . F . van Ostaden; schrijver 
dominee G.D.J . Schotel; en politicus Joan Wil
lems. 

Ronald Peeters 
J. van Oudheusden (red.) e.a., Brabantse bio
grafieën 1. Levensbeschrijvingen van bekende 
en onbekende Noordbrabanders, s-Hertogen-
bosch/Meppel/Amsterdam, 1992, 208 blz., 
geïll., ISBN 90-5352-046-5, f 24,50. 

De Opening in De Pont 
Met De Pont , het centrum voor hedendaagse 
kunst, heeft Tilburg naast het Nederlands Tex
tielmuseum en het Scryption een derde cultuur-
tempel van nationale betekenis gekregen. Sinds 
de opening op 12 september j . 1 . hebben al dui
zenden mensen een bezoek gebracht aan dit 
prachtige door de architecten Bethem en Crou-
wel verbouwde voormalige textielcomplex van 
De Beer aan het Wilhelminapark. Over de 
grondlegger mr. Jan de Pont , schreef ik in 'Til
burg' (1992, nr. 2, p . 48). 
De eerste tentoonstelling heet eenvoudigweg 
'De Opening ' . Van twintig nationale en inter
nationale kunstenaars worden werken getoond, 
die in de expositieruimtes uitermate goed tot 
hun recht komen. Centrum en kunstwerken 
zijn van grote allure. Bijzonder fraai is de, rela
tief goedkope, catalogus bij de tentoonsteUing. 
Er zijn ook hoofdstukken gewijd aan Jan de 
Pont en de verbouwing van de textielfabriek 
van De Beer. De eerste oplage van 1500 exem
plaren was al spoedig uitverkocht. 
'De Opening' is nog te zien tot en met 31 janua
ri 1993. 
Ronald Peeters 
Wllma van Asseldonk e.a.. De Opening, Til
burg, De Pont stichting voor hedendaagse 
kunst, Tilburg, 1992, XXIV, 152 blz., geïll., 
ISBN 90-74529-01-1, f 45. 
Hendrik Driessen, De Opening, Tilburg, De 
Pont stichting voor hedendaagse kunst, Til
burg, 1992, f 2 (gidsje). 
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De Paap van Gramschap 
V I E R E E U W E N S C H R I J V E N E N D R U K K E N I N T I L B U R G 

Ronald Peeters 

D e Paap van Gramschap brengt vier 
eeuwen schrijven, uitgeven en drukken 
in Tilburg in beeld. In ruim 3 0 0 
hoofdstukjes maakt Ronald Peeters 
duidelijk dat Tilburg op literair gebied 
heel wat te bieden had en heeft! 
Een breed scala aan onderwerpen komt 
aan bod. 
Ruim 2 0 0 foto's ondersteunende tekst. 
Van een aantal auteurs zijn bloem
lezingen opgenomen. 

Wat hebben A . C . Baantjer, Nicolaas 
Beets , Antoon Gooien, Antoon 
Duinkerken, Gerard Reve , Cees 
Nooteboom, Willem Elsschot en de 
wetenschaps-historicus Prof. Dr. E.J. 
Dijksterhuis met Tilburg te maken? 
Het boek "de Paap van Gramschap" 
geeft daar antwoord op. 
D e Paap van Gramschap is een uitgave 
van Boekhandel Gianotten BV. 
196 pagina's 2 3 0 foto's. 
Prijs ƒ 3 7 . 5 0 

Konalil I'cctiM-s De Paap van Gramschap 
VitT t'cuwcn sc-hrijvcn en drukken in Tilburg 

Boekhandel Gianotten 
Emmapassagc 17 Tilburg. Tel . (013) 682991 fax (013) 3 5 5 9 6 2 . 

Meer dan een kritisch 
oog voor drukwerk 

speciaal aanbevolen: 
boeken • tijdschriften • brochures 
losbladige interieurs • kalenders 
hard-kartonnen kinderboeken 
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