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Ten geleide 
In het eerste nummer van de zeventiende jaargang van 'Tilburg, tijd
schrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur' komen drie bijdra
gen voor die duidelijk een bredere regio beslaan dan alleen Tilburg. 
Ook qua tijd is de spreiding groot: van de vroege middeleeuw^en tot het 
begin van de twintigste eeuw. 

Over de lakennijverheid voor circa 1750 is tot voor kort altijd minder 
bekend geweest dan over de industriële ontwikkeling in de negentien
de een twintigste eeuw. Opmerkelijk is dat in vrij korte tijd twee au
teurs zich met de materie (van de oudere wolnijverheid) hebben bezig
gehouden. Het artikel dat Gerard van Gurp schreef voor 'Textielhis
torische Bijdragen' wordt in 'Tilburg kort' besproken. Leo Adriaenssen 
schreef een artikel dat toegespitst is op de zeventiende eeuw. Adriaens
sen gaat daarbij in op de veranderingen in productie maar vooral ook in 
de handelsbetrekkingen. Waar kwam de wol vandaan, hoe werd ze 
aangevoerd, welke verschuivingen waren er in de markt. De steden 
's-Hertogenbosch en Amsterdam spelen hierbij een grote rol. 

Jan van Eijck schreef een bijdrage over wat naar alle waarschijnlijkheid 
de eerste vliegmachine is geweest die in Tilburg geland is. Het betrof de 
Fransman Le Lasseur die op 27 juni 1911 op weg naar Gilze-Rijen de 
weg kwijtraakte en in de omgeving van het Groeseind is geland. Later 
op de dag stortte Le Laseur neer tussen Alphen en Riel. 

Lauran Toorians analyseert op scherpe wijze het boekje van W.G. van 
Dijk schreef over het ontstaan en de verbreiding van het Christendom 
in Noord-Brabant, meer in het bijzonder in Oisterwijk en omgeving. 
Toorians wijst op de grote problemen rondom het bronnenmateriaal en 
de interpretatie daarvan. Met name geldt dat wanneer gegevens erg de
taillistisch (strikt lokaal) worden behandeld. De bewondering voor wat 
Van Dijk verricht heeft, is er niet minder om. 

'Tilburg kort' bevat veel nieuws over publicaties die over Tilburg ver
schenen en ook zijn er enkele uitgebreidere besprekingen in opgeno
men 
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*Drs. Leo Adriaenssen 
(1945) studeerde 

Nederlandse taal- en 
letterkunde en geeft 

beroepsmatig politieke en 
materiële steun aan 

illegalen. Hij schreef o.a. 
een geschiedenis van 

Hilvarenbeek en houdt zich 
bezig met historisch 

onderzoek naar het begin 
van de zwareivapen-
industrie in de Lage 
Landen, het Noord-

Brabantse landverkeer in de 
zeventiende eeuw en 

postnatale abortus sinds 
1400 in deze provincie. 
Momenteel voltooit hij 

artikelen over de 
geschiedenis van de 

lakenververijen in Tilburg 
en omgeving, het vollen 

van Tilburgse lakens en het 
begin van de Tilburgse 

lakennijverheid. 

Spaanse wol voor Tilburg 
L e o A d r i a e n s s e n * 

I n het beg in van de zeventiende eeuw 

boomde de Ti lburgse lakenindustr ie . Het 

aantal weefgetouwen groeide stormach

t i g . De concurrentiepositie tegenover 's-

Hertogenbosch, Leiden en andere pro

ductiecentra was door de lage arbeidslo

nen groot. Bovendien h i e l d e n de 

Ti lburgers gel i jke tred met de mode- en 

k w a l i t e i t s o n t w i k k e l i n g e n door evenals 

de Leidenaars te kiezen voor het weven 

van lichtere lakenstoff en en als grondstof 

de fijne Spaanse w o l te gaan gebruiken . 

I n d i t a r t ike l k o m t ter sprake hoe i n de 

zeventiende eeuw de w o l w e r d aange

voerd en i n w e l k o n t w i k k e l i n g s k a d e r 

van product ie- en handelsbetrekkingen 

de w o l v o o r z i e n i n g k a n w o r d e n geplaatst. 

Tilburgse promesses 
Aanvankelijk werd inlandse (binnenlandse) 
wol gebruikt. De drieëntwintig Tilburgse pro
cesstukken uit 1563-1621 die betrekking heb
ben op wol, betreffen voorzover dat kan wor
den onderscheiden uitsluitend Kempense 
wol.^ De in de stukken genoemde leveranciers 
woonden te Tilburg, Hilvarenbeek, Westel-
beers. Alphen, Vessem en Turnhout, en er was 
sprake van wol uit Alphen, Baarle en Merks-
plas. De lakenmaker of drapenier Adriaen 
Peter Jan Diercxss bijvoorbeeld betrok blijkens 
de voogdijrekening van zijn kinderen wol uit 
T i l b u r g (althans van Ti lburgers) , Baarle, 
Hilvarenbeek, Hoogstraten, Brecht, Visé en 
'Caster.^ Uit andere boedelrekeningen uit de 
eerste vier decennia van de zeventiende eeuw 
blijken ook wolleveranties uit Turnhout, Ois
terwijk, Reusel, Weelde, Vessem, Helmond, 
Antwerpen en Den Bosch.-* Ook de wol die 
door inwoners van Brecht, Turnhout, Weelde, 
Oosterhout (winterwol en "tweescheir"). Loon 
op Zand, Essen, Gierle, Retie, Dessel, Hel
mond, Stabroek, Zundert, Wuustwezel en 
Meer aan Tilburgers werd geleverd om er la

ken stoffen van te weven, zal Kempens zijn ge-
weest."* 

In Tilburg moet de lakenproductie aanvanke
lijk een bijverdienste zijn geweest van de boe
ren, die hun eigen schaapswol daarvoor ge
bruikten. De schapenhoudende boeren uit de 
naaste omgeving voorzagen de wevers van 
grondstoffen, maar ook in Antwerpen en Den 
Bosch werd wol gehaald. De lakenkoper en 
drapenier Jan Peters van Spaendonck kocht in 
1625-1626 zowel inlandse wol te Vessem als 
Spaanse wol te Antwerpen.'' De oudste ver
melding van te Tilburg vervaardigd 'Spaans 
laken' stamt uit ongeveer dezelfde tijd.*' De 
overgang naar het gebruik van Spaanse wol 
vond in Engeland plaats in de jaren twintig. ' 
In Leiden, waar tot dan met Duitse en inlandse 
wol werd gewerkt, wordt met zekerheid voor 
het eerst in 1615 het gebruik van Spaanse wol 
geconstateerd, terwijl deze in de Amsterdam
se beurskoersen sinds 1624 is opgenomen.** 
Tijdens de wapenstilstand van 1609-1621 lijkt 
's-Hertogenbosch een belangrijke wolleveran
cier te zijn geworden. De tientallen in die jaren 
aangeknoopte kredietrelaties tussen inwoners 
van Tilburg en Den Bosch wekken een eerste 
vermoeden van Den Bosch als centrale wol
markt, wat door andere bronnen kan worden 
bevestigd. Voor schepenen van Den Bosch 
werden gedurende het Twaafjarige Bestand 
184 promesses van Tilburgers aan Bossche
naars verleden met een totale waarde van 
ƒ 45.080." In 1609 en 1610 worden dergelijke 
schuldbekentenissen nog niet gezien, maar in 
1611 beten Peter Janss Mutsaerts met drie en 
Jan Henricx Willems van Berlicum en Johanna 
Jeronimus Wijnants met elk een lening aan een 
Tilburger het spits af. In 1613 en 1614 beloof
den 33 en 32 Tilburgers in totaal ƒ 12.472 te be
talen aan Bossche burgers. 

Verreweg de grootste schuldeiser was Claes 
Janssen Donckers (t 1633). Hij was handelaar 
in wol en wollen lakens en nam n titre personnel 
sinds 1611 84 maal Tilburgse schuldbekente
nissen aan, maar ook nog eens 45 maal namens 
het Groot Ziekengasthuis, waarvan hij in 1611-
1629 rentmeester was. De klerken van dit zie
kenhuis, Guilliam Donckers en Wouter Cril-
laerts uit Tilburg, die ook zijn persoonlijke die
naars waren, gaven tijdens zijn leven nog eens 



26 maal krediet, wat het totaal brengt op 155.̂ " 
Het ziekenhuis had een groot hoevebezit in de 
meierij van Den Bosch en was in de eerste helft 
van de zestiende eeuw een belangrijke leve
rancier geweest van wol aan de lakenmakers 
van Oisterwijk. In de tweede helft van die 
eeuw ontbreekt echter in de rekeningen de 
post 'verkoop van wol ' , vermoedelijk door het 
verdwijnen van het Kempense stalrecht.'^ Dat 
het ziekenhuis toch intensieve banden had 
met Tilburg, komt misschien voor rekening 
van rentmeester Donckers, die de instelling 
lijkt te hebben gebruikt als kredietbank. 
Gedurende het bestand van 1609-1621 ontvin
gen Claes Donckers c.s. 118 schuldbekentenis
sen van Tilburgers. Na de hervatting van de 
oorlog ging het Bosch'-Tilburgse kredietver-
keer door, waarbij Peter Mutsaerts naast Claes 
Donckers op de voorgrond trad. Hij was ge
boortig van Tilburg, woonde te 's-Hertogen
bosch en was rentmeester van de abdij van 
Tongerlo, die in Tilburg grote belangen had en 
bovendien evenals het Bossche ziekengasthuis 
veel hoeven in de meierij.Op eigen naam en 
namens de abdij trad hij tientallen malen op 
als geldschieter. Voor de abdij geldt hetzelfde 
als voor het Bossche ziekengasthuis: het aan
vankelijk grote schapenbezit was overgedra
gen aan de pachters. In 1574 had Tongerlo 
3892 schapen, in 1582 nog maar 821. 

Identificatie van de schuldeisers geeft vermoe
dens over de aard van de kredietverschaffing: 
de oudsten (1611), Mutsaerts en Jan van Ber
licum, waren wollenlakenkopers, en Johanna 
Wijnants behoorde tot de lakenhandelaars
familie Van Resandt. Aan de andere kant kun
nen veel Tilburgers worden geïdentificeerd als 
lakenmakers of -kopers. Jan Herman Janss 
bijvoorbeeld, schuldenaar van Mutsaerts in 
1611^^ liet voor zich weven en vollen.'* Meus 
Jan Heynen, die in 1611 aan Van Berlicum 
ƒ 450 beloofde te betalen'^, blijkt twee jaar later 
een schuld te hebben aan een lakenvolder'*', 
bekende in 1620 ƒ 600 schuldig te zijn aan het 
Groot Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch, liet 
in 1621 vollen te Woensel'^ was in 1622 ƒ 162 
schuldig aan de weduwe Van Berlicum en 
ƒ 500 aan Huybrecht Adams van Buedel, in 
1626 ƒ 300 aan Mutsaerts ten behoeve van de 
kinderen van Willem Cornelis Horevoirts te 
Tilburg, in 1627 ƒ 800 aan dezelfde, in 1633 
ƒ 203 aan de in Den Bosch woonachtige wedu
we van de secretaris van Tilburg en ƒ 600 aan 
Peeter Gerardts Vuchts en in 1636 ƒ 350 aan 
Geraert van Nuenen en ƒ 136 aan Mutsaerts'**; 
voorts reed hij in 1625 als voerman op Breda, 
Geertruidenberg en Heusden.'" Van Berlicum, 
Van Buedel, Mutsaerts en Vuchts waren 
Bossche lakenkopers, terwijl Jan Herman Janss 
en Meus Jan Heynen mogen worden aange

merkt als Tilburgse lakenkopers, of liever dra-
penier-lakenkoper en voerman-koopman. 
De identificatie van andere Tilburgse krediet
nemers brengt wevers, woldetaillisten, voer-
lui-handelaars en koopman-ondernemers in 
het zicht. Een van de klanten, Cornelis Jan 
Henricxs de Wael, verklaarde in 1618, dat hij 
landbouwer was en wolwever met een jaar
omzet van meer dan 100 steen woP"; deze 
combinatie wordt in de eerste helft van de ze
ventiende eeuw veelvuldig gezien. 

Na het overlijden van Claes Janss Donckers 
'citeerde' zijn weduwe in 1633-1635 31 Tilbur
gers om betaling te krijgen^' en in zijn nalaten
schap in 1636 worden nog 54 schepenschuld
brieven van Tilburgse origine opgesomd. 
Bijna alle schuldenaren kunnen worden geï
dentificeerd als Tilburgse lakenkopers of -we
vers.̂ -̂  Ook te Oisterwijk stonden veel schul
den uit, waarvan er vier in 1633-1635 werden 
geciteerd en 22 in 1636 tussen de nabestaan
den werden gedeeld. Dat ook veertien inwo
ners van Haaren bij Donckers in het krijt ston
den, kan een aanwijzing zijn voor textielhuis-
nijverheid in dit onder de eninge van Oister
wijk ressorterende dorp. 
Over de aard van de transacties tussen Don
ckers en de Tilburgers wordt in de schepen
schuldbrieven niets meegedeeld. Het kunnen 
zowel rentedragende leningen zijn geweest als 
schuldbekentenissen voor geleverde goederen 
en/of diensten. Aangezien van een aantal van 
Donckers' contacten kan worden vastgesteld 
dat zij in de lakenproductie of -handel van 
Tilburg werkzaam waren, is de aanname ge
rechtvaardigd dat hij handelde in zijn kwali
teit van koopman in wol en wollen lakens. Een 
bewijs (met terugwerkende kracht) voor zo'n 
relatie tussen geldschieter en ontvanger kan 
echter pas worden geleverd met behulp van 
de juridische aanspraken door zijn opvolgers 
Melchior en Elias Donckers. 

Bossche aanspraken 
Naast de Bossche schepenschuldbrieven vor
men de civiele procesdossiers te 's-Hertogen
bosch en Tilburg belangrijke bronnen voor de 
geschiedenis van de lakennijverheid. Die van 
Tilburg zijn geïnventariseerd tot 1635, die van 
Den Bosch in het geheel niet. 
Tilburgers konden hun plaatsgenoten voor het 
eigen schepengerecht dagvaarden, maar Bos
schenaars konden hen naar de stad ingebie-
den.̂ "* 'Buitenlanders', zoals Amsterdammers, 
moesten zich vervoegen in Tilburg, maar kon
den ook in Holland een Tilburger of zijn bezit
tingen (handelswaar) laten arresteren. 
Het rechterlijke archief van Den Bosch heeft 
een omvangrijk fonds van niet geïnventari
seerde civiele processtukken, die zonder enige 



chronologische of andere ordening in bijna 
duizend dozen zijn opgeborgen.^'' De jaren 
veertig tot en met negentig van de zeventiende 
eeuw zijn oververtegenwoordigd. Om een in
druk te krijgen van de juridische kwesties van 
voor en na die tijd zouden de rollen kunnen 
worden geraadpleegd, maar die hebben als 
nadeel dat de casus zelden wordt omschreven 
en dat wordt volstaan met namen (en woon
plaatsen) van de partijen. 
De meest expliciete civiele processtukken zijn 
de aanspraken, omdat daarin de eisende partij 
zijn vorderingen uiteenzet om deze door een 
deurwaarder aan de schuldenaar te laten be
zorgen. Vaak werden de aanspraken clusters-
gewijs uitgebracht, als de koopman zijn boe
ken op orde bracht, geld nodig had of was 
overleden. In zo'n geval kan een (substantieel) 
deel van de klantenkring zichtbaar worden. 
Verschillende aanspraken van Bosschenaars 
aan Tilburgs adres blijken betrekking te heb
ben op niet voldane, voor Bossche schepenen 
verleden schuldbekentenissen. A l deze aan
spraken vermelden dat de schuld werd aange
gaan voor geleverde wol dan wel koopwaren. 
Als de belangrijkste wolleveranciers komen 
uit de processtukken de Bosschenaars Elias 
Donckers (1636-1673), Peter van Wolffs-
winckel (1642-1678), Laureijns van Berckel en 
zijn zoon Dirck (1653-1665), Johan Baptista 
Doncquers en zijn weduwe (1653-1680), Jacob 
Huijgermans (1658-1679) en Melchior Don
ckers (1663-1689) naar voren. Zo zijn er van 
Elias Donckers 29 promesses voor schepenen 
van Den Bosch, 22 aanspraken voor het sche
pengerecht aldaar^*" en 7 aanspraken voor dat 
te Tilburg bekend, terwijl uit een steekproef^^ 
in de Bossche rollen nog 10 zaken tevoorschijn 
kwamen^**, de Tilburgse boedelrekeningen 3 
leveranties van Spaanse wol en 4 schulden to-
nen^' en in Elias' sterfhuis (1675) ten slotte 17 
vorderingen en evenveel kwade schulden te 
Tilburg worden aangetroffen.-"' Van Peter Jan 
Franssen van Wolffswinckel zijn er 26 Bossche 
schepenschuldbrieven en 16 Bossche en 4 Til
burgse aanspraken; de steekproef in de rol van 
Den Bosch leverde nog 19 andere zaken op en 
in zijn sterfhuis (1682) inventariseerde men 27 
Tilburgse vorderingen.^' 
Peter van Wolffswinckel wordt meerdere ma
len expliciet "coopman van wolle" genoemd-"* ,̂ 
terwijl Jacob Huijgermans, die zich meestal 
koopman van wol en wollen lakens noemde, 
slechts eenmaal zo heet.''-' Ook Elias Donckers 
lijkt zich te hebben geconcentreerd op de wol-
handel, aangezien hij nooit wordt gezien als 
betrokken bij een transactie met wollen stof
fen. 

Als voorbeeld voor de Bossche wolhandel be
spreek ik de familie Donckers, die zich sinds 

1531 bezighield met droogscheren en laken
handel en sinds ongeveer 1600 de belangrijk
ste lakenververij exploiteerde. 
Melchior Donckers (1576-1647), broer van 
Claes, volgde zijn schoonvader Goyaert van 
den Grave op als lakenverver, maar hield zich 
evenals deze tevens bezig met de handel in 
wol en linnen. In 1632 maande hij Jelis Kelst te 
Oirschot, Lyntken Cannaers te Oisterwijk en 
de Tilburgers Laureyns Bus, Jan Beris, Willem 
Jans van de Loo, Adriaen Cornelis Vinck, Wou
ter Wouters, Jacob Crijnen (volder) en Hanrick 
Holsters tot betaling, maar onduidelijk is of hij 
voldoening wilde voor verfloon of voor wolle
veranties.''"' 
Duidelijker is de weesrekening van de onmon
dige kinderen van Anthonis Willem Jan Peter 
Huyben viilgo Thonis Hoecken te Ti lburg. 
Hoecken had in 1613 en 1614 ƒ 400 geleend 
van Claes Donckers, die in 1626 wegens wan
betaling of -prestatie beslag legde op een per
ceel land.^^ In 1628 was hij ƒ 181:14:0 schuldig 
aan Jan van Lissem te Tilburg, ƒ 39 aan Peter 
Daneels te Reusel en ƒ 78:10:0 aan Dirck 
Mallants te Turnhout, telkens voor ontvangen 
woP^ en in 1630 werd zijn in Den Bosch ge
kochte wol door soldaten uit het garnizoen 
Breda in beslag genomen.-̂ ^ Toen zijn huishou
den in 1636 werd opgeheven, werden blijkens 
de boedelrekening twee weefgetouwen ver
kocht voor ƒ 24 en ƒ 9:10:0. Te Weelde, Tilburg 
en 's-Hertogenbosch (Melchior Donckers) 
moest nog ƒ 188:1:0, ƒ 9:8:0 en ƒ 15:15:0 voor 
geleverde wol worden betaald, ƒ 8 aan Peter 
Adriaen Mutssarts voor het verven van lijsten, 
ƒ 2:8:0 aan Goyart de kaardenmaker voor het 
leveren van kaarden en ƒ 21 aan Daniël Sebas-
tiaen Daniels voor vollen.^** 
Van acht aanspraken namens Melchior Don
ckers kan eenduidig worden vastgesteld dat 
het om wolleveringen te Tilburg ging.^" Van 
de klanten kunnen er vier als lakenmaker wor
den geïdentificeerd, terwijl twee partijen zich 
"inne compagnie van coopmanschap" toeleg
den op de distributie van wol onder de we
vers. Sommigen van hen betrokken later, in de 
jaren vijftig en zestig, ook wol van de Bossche 
kooplieden Huijgermans*", Van Berckel*' en 
Van Wolffswinckel*- en twee van hen kochten 
tevens te Leiden in. Een negende afnemer van 
wol was Adriaen Dominicus Gysen van Gor-
com te Oisterwijk, die al klant was geweest 
van Claes Donckers.*'' 

De oudste zonen van Melchior Donckers wer
den lakenververs te 's-Hertogenbosch en Breda 
en de derde, Elias Donckers (1607-1673), legde 
zich toe op de wolhandel. Aanvankelijk werk
te hij in naam van zijn vader. Hoewel hij nog 
lang daarna handelde in wol, zijn slechts tot in 
1655 aanspraken op zijn Tilburgse klanten be-



kend. Overigens leverde hij ook (Spaanse) wol 
aan wevers, drapeniers en/of lakenkopers in 
de wolcentra Geldrop en Peer.** 
Achttien Tilburgse afnemers van Elias' wol 
konden worden achterhaald. Van hen worden 
er twee lakenkoper genoemd en acht lakenma
ker. Van de overige zeven worden er vijf ook 
gezien als klanten van de Bosschenaars Van 
Wolffswinckel*^, Huijgermans** en Van Ber-
ckeF, en van kooplieden te Rotterdam, A m 
sterdam en Heusden. 
Meestal wordt bij de leveringen door Elias 
Donckers expliciet gesproken van Spaanse 
wol . Zo kreeg Jan Oomen*^ eind 1652 de reke
ning gepresenteerd voor een op 19 april 1650 
aan hem en Jan Jacobs Greinen geleverde "bael 
prima Cassaris w o l " van 349 pond, na aftrek 
van 25 pond tarra netto 324 pond ad 2572 stui
ver, die binnen zes maanden had moeten wor
den betaald. Bovendien had Donckers op 29 
juni 1651 aan Oomen "een bael prima Soria 
w o l " van 231 pond geleverd, netto 211'^ pond 
ad 32 stuiver, te betalen binnen zes maanden, 
plus 6/2 stuiver voor de helft van het waag
geld, ergo ƒ 337:14:8.*" 

Melchior Donckers (1634-1689) was een zoon 
van de lakenverver Johan Baptista Donckers. 
Zijn oudere broer Martinus had de ververij 
overgenomen en Melchior concentreerde zich 
op de handel. Hij verhandelde Bossche pro
ducten als naalden en kanten naar Spanje^" en 
importeerde vandaar wol. 
Van zijn Tilburgse handelsrelaties konden er 
acht nader worden geïdentificeerd:^' drie a vijf 
lakenmakers^^, een voerman^-* en twee koop
lieden. Henrick Bastiaen Smitten^* bijvoor
beeld kocht in 1661 op 22 maart van Donckers 
een baal met netto 303 pond wol ad 1672 stui
ver, op 14 augustus 30 pond "secunde Sevilss 
wolle" ad 19 stuiver en op 17 december een 
baal met netto 134 pond wol ad 23 stuiver, wat 
een te betalen bedrag van ƒ 436:12:8 opleverde. 
Daarvan was in 1663 ƒ 100:14:0 voldaan en 
bleef dus nog ƒ 335:18:8 te betalen.^s Hij had 
ook Geldropse en Eindhovense klanten.^* 

Extrapolatie van het beeld dat oprijst uit bo
venstaande selectie van de Tilburgse contac
ten met drie generaties wolhandelaars Don
ckers in de periode 1647-1687 mag leiden tot 
de vaststelling dat de kredieten die hun voor
ganger Claes Donckers in 1611-1633 gaf aan 
Tilburgers, eveneens voortsproten uit leveran
ties van wol. Claes Donckers en Peter Muts
aerts zouden dan nomine proprio belangrijke le
veranciers zijn geweest van de voornaamste 
grondstof van de Tilburgse lakennijverheid en 
in hun functies van rentmeesters van het 
Bossche ziekengasthuis en de norbertijnenab
dij van Tongerlo geldschieters. 

Of zij ook Spaanse wol hebben geleverd, is on
bekend, maar de daarvoor benodigde han
delscontacten waren er. Claes Donckers bij
voorbeeld leverde rond 1620 te Duinkerken 
wijnazijn uit 'Sint Lucas' (Sanlücar de Barra-
meda bij Cadiz) en te Keulen Spaans riet (cala-
mus caesius)?'^ Ook zijn broer Melchior, die 
overigens door huwelijk was opgenomen in 
een familienetwerk van Brabantse Hollanders 
en Spanjaarden, betrok in 1620 goederen uit 
Duinkerken^^, de stad vanwaar volgens de Lei
denaars door zeerovers buitgemaakte Spaanse 
wol ("buytwol") naar Tilburg werd geïmpor
teerd^" - oneerlijke concurrentie dus. 

In of kort na de tijd van Claes Donckers en 
Peter Mutsaerts blijkt het gebruik van Spaanse 
wol courant te zijn geworden. Tilburgers koch
ten voortaan vooral Soriaanse, Segoviaanse en 
Sevilliaanse wol , maar ook Cassarese (wol uit 
Caceres in de Extramadura), "albarassine" (uit 
Albarracin), "albersine" (uit Albazin), "f lori-
tonse" (uit Segovia) en "moline" (uit Molina). 
De beste kwam uit de omgeving van Segovia, 
gevolgd door die uit het eveneens Castiliaanse 
Soria*"; 's winters trokken de kuddes van 
Segovia en Soria naar Extramadura (de trans
humance), waar de tijm een verfijnende invloed 
uitoefende op de vacht.*' 
De merinoschapen leverden lange witte of 
zwarte wol , die in het voorjaar werd gescho
ren. De lammerwoL die korter en minder dicht 
was, werd vooral door hoedenmakers ver
werkt.*^ Meestal werd de wol ongewassen en 
ongezuiverd geëxporteerd; als ze werd gewas
sen, verloor hij gemiddeld 50% aan gewicht. 
Het sorteren leverde de kwaliteiten "prime" 
("priem"), "seconde" ("secunde") en "tierse" 
("ierce") op (naar het Spaanse prima, segunda 
en tercera): de fijnste wol kwam van de rug en 
de hals, de middensoort van de dijen en de 
staart, de slechtste van de buik en de keel.*^ 
Volgens een Leids rapport uit 1662 was er 
voor twee halve lakens ter lengte van 17 smet
ten (dat is samen 76 ' / 2 el) - de kam 4 ellen 
breed -, 140 pond tierse, 135 pond seconde of 
130 pond prime ongewassen Segoviaanse wol 
nodig.** Voor de Tilburgse jaarproductie van 
minstens 5000 lakens*' was dus 325.000 a 
350.000 pond Segoviaanse wol nodig. 
Er werden ook andere wolsoorten in Tilburg 
verwerkt. In 1647-1650 leverde Van Wolffs
winckel Poolse en Zeeuwse wol** en Huijger
mans verkocht in 1656-1663 aan een Tilburger 
Oosterse (Oost-Duitse) en Poolse wol.*^ Ook 
Portugese en Pommerse wol werd gebruikt.*" 
Af en toe wordt gespecificeerd in bilwol, fijne 
grijze wol (uit Pommeren*"), fijne vale woL 
zwarte (lammer)woL plompwoK?) of (zwarte) 
lijstwol.^" Geraert Adriaen Jan Wouters (t 1644) 
werkte met b i l w o l en met inlandse wol uit 
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Hilvarenbeek, Weelde en Baarle^'; Peeter Qui-
rijn Peeters (t 1673) met schaarwol, waarmee 
vermoedelijk inlandse wol werd aangeduid, 
bilwol en Spaanse wol/^ De Spaanse wol was 
soms "van den beste gewasschen", soms onge
wassen/^ Te Amsterdam en Leiden waren 
wolwasserijen en wolscheiders^*, maar ook te 
Breda werd wol gewassen^ ,̂ terwijl in 1684-
1686 de Tilburger Antonis Cornelis Swanen 
van zijn dorpsgenoot Peeter Sijmon Hollen 
leerde kaarden, spinnen en wol zuiveren/* 

Hollandse wolcostumen 
De clientèle van de drie generaties Donckers 
bestond uit lakenmakers, drapeniers, wolde
taillisten, voerlui en lakenhandelaars. De ten
dens dat de koopman-ondernemers allengs de 
plaats innamen van de drapeniers en laken
makers, wordt weerspiegeld in deze klanten
kring. De Tilburgse bankroetier (1689) Peeter 
Gorems bijvoorbeeld kocht wol in, liet daar
van stoffen weven en verkocht deze te A m 
sterdam en Leiden.'''' 

Een andere tendens vormde het oprukken van 
de Hollanders op de Tilburgse wolmarkt. Van 
de klanten van de eerste generatie Donckers 
(t 1647) zijn alleen nog Bossche wolinkopen 
bekend, in de tweede generatie ( t 1673) ver
schijnen drie Tilburgers die ook in Holland in
kochten (Leiden 1661, Rotterdam 1666, A m 
sterdam tegen 1670) en tijdens de derde gene
ratie (Melchior Donckers: t 1689) werd behal
ve in Den Bosch ook wol ingekocht te Leiden, 
Amsterdam en Rotterdam. Bovendien lijkt 
Melchior de Hollandse leverings- en betalings
voorwaarden te hebben overgenomen. 

De eerste meldingen van Hollandse wolleve
ranties stammen uit 1617-1623, toen Tilburgers 
van Tielman Corstiaens te Dordrecht verschil
lende soorten wol kochten van lO'^ tot 28/2 
stuiver het pond.^** (De hoogste prijzen wijzen 
overigens op Spaanse wol.''") In de jaren veer
t ig w i l d e de Amsterdammer Arnoul t van 
Naerden verrekenen met de "laeckendrap-
pier" Jan Gysbertssen Verschueren; hij had in 
1644 en 1645 (Spaanse) wol geleverd, die deels 
in natura (lakens), deels in geld was betaald."" 
In de jaren zestig blijkt uit een reeks verslagen 
van wolvisitaties, dat de aanvoer door Hol
landse kooplieden belangrijk was geworden."' 
In dat decennium werden zevenendertig par
tijen wol te Tilburg geïnspecteerd. Daarvan 
kwamen er drie uit Rotterdam, twee uit Lei
den, drie uit Antwerpen en slechts een uit 's-
Hertogenbosch."^ De rest kwam uit Amster
dam. De inspecties vonden meestal plaats naar 
aanleiding van klachten over de hoeveelheid 
met de wol meegewogen en dus meebetaald 
vui l , vaak ook over de kwaliteit van de wol of 
het ondergewicht. Vijf Amsterdamse wolhan
delaars verklaarden in 1683 op verzoek van 
"de gezamenlijcke kooplieden in laken tot 
Tilburch (...) dat, alzo de Spaansche wollen be
last ende vermengt zijn met vet ende vuijli-
cheyd", het vanouds de gewoonte was dat van 
een baal Spaanse wol van 175 pond de tarra 38 
pond bedroeg en van een baal van 200 a 250 
pond 58 a 60 pond."^ Te Amsterdam plachten 
de wolkopers bovendien bij het opmaken van 
de rekening eerst de gewone tarra af te trekken 
en vervolgens de door de tarrameesters gecon
stateerde schade."* 

Zoals de Bossche wolhandel, afgaande op de 
overgeleverde archiefstukken, in 1647-1687 
werd gedomineerd door de families Donckers 
en Van Berckel, Peter van Wolffswinckel en 
Jacob Huijgermans, waren in het overgangs
decennium 1660-1669 verschillende Hollandse 
wolhandelaars nadrukkelijk aanwezig op de 
Tilburgse markt. Zo zijn er van Bernaert Wale-
wijns, "coopman van Spaensche wolle"" ' te 
Amsterdam, zes Bossche en dertien Tilburgse 
aanspraken uit 1660-1670 bekend. Hij rekende 
"volgens costuijmen vande wolle", wat bete
kende dat de niet voldane koopprijs na een af
gesproken termijn (bijvoorbeeld een half jaar) 
werd verhoogd met een rente van 8%."* Zijn 
klant Hendrick Cornehs van Eethen leverde 
hem in 1662-1664 ook lakens, zonder dat dui
delijk is of dat geschiedde als (gedeeltelijke) 
betaling voor de geleverde wol of dat Van 
Eethen met de wol weefopdrachten had aan
genomen."^ Frans Jan Kolen"" verkocht in april 
1660 te Tilburg aan Walewijns twintig lakens 
ad ƒ 108, waarvan er achttien hadden moeten 
zijn gemaakt van "prime Sorie wol " , een van 



"prime Sevile w o l " en een van "prime Segovie 
w o l " , dat ƒ 150 waard zou zijn; na aankomst te 
Amsterdam bleek dat er geen laken van 
Segoviaanse wol bij was."" 
Andries Marijnis Veer, "coopman van Spaense 
wolle tot Leijden", procedeerde in 1660-1662 
zestienmaal voor schepenen van T i l b u r g , 
meestal om betaling te krijgen van geleverde 
Spaanse wol (Soriaanse, Sevilliaanse, "gemene 
seconde Segovii") en lijstwol."" Zijn weduwe 
spande in 1665 en 1667 nog twee van dergelij
ke zaken aan."' Veer had ook Engelse, Spaanse 
en andere wol geleverd in het lakenmakers-
dorp Geldrop."^ Behalve koopman in wol was 
hij drapenier; in 1651 kwam hij te Leiden in 
opspraak door een buiten de stad gemaakt la
ken te laten bereiden."•' Mogelijk was het in 
Tilburg geweven, want Veer handelde inder
daad in Tilburgse wollen stoffen. In 1663 blijkt 
althans dat hij van acht Tilburgse wolafnemers 
ter betaling dunne (ongevolde) lakens had 
ontvangen."* In 1657 had hij van een lakenko
per te Gilze de opdracht aangenomen een ge
kleurd half laken, "lanck negen smetten", voor 
ƒ 5 te (laten) vollen."' Enkele malen wordt ge
zien dat hij van Tilburgers lakens aanvaardde 
als (gedeeltelijke) betaling voor de wol."* 

Paulus Verschueren (1606-
1667) te Rotterdam, 
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Een derde voorbeeld is Paulus Verschueren te 
Rotterdam. Voor de betaling van sinds 1658 
geleverde Spaanse w o l procedeerde hij in 
1661-1665 vi jft ienmaal voor schepenen van 
Tilburg, en zijn erfgenamen in 1668 en 1669 
nog tweemaal."^ Verschillende malen liet hij 
de wol gedeeltelijk met lakens betalen."" Aan 
Gerart Antonis Joosten, wie hij in 1658 van 
april tot september drie balen Spaanse wol 
voor ƒ 595:10:0 en nog een partij voor ƒ 111 
had geleverd, bracht hij ook ƒ 90 in rekening 
voor "den arbeijt van 5 laeckens""", een aan
w i j z i n g dat hi j ze had laten bereiden. Ver
schueren, grossier in wollen lakens, liet zijn 
voorgedrukte schuldbekentenissen te Tilburg 
dagtekenen, maar zal de directe handelscon
tacten hebben overgelaten aan een factoor of 
makelaar.'"" Hij had sinds de jaren dertig een 
aandeel in de lakencompagnie van zijn schoon
familie Van Berckel en was na 1654 de enige 
vennoot. De compagnie was gevestigd in het 
huis 's Hertogenbosch in de OpperL zo genoemd 
naar de herkomst van de Van Berckel's, en be
schikte over werkhuizen, pakhuizen en laken-
ramen. 

Toen Verschueren in 1667 overleed, was zijn 
vermogen ƒ 225.000 waard.'"' Claes Donckers 
liet in 1633 een vermogen na van ƒ 44.000.'"^ 
Ter vergelijking: de rijkste Tilburger in 1665 
had een vermogen van ƒ 18.000, gevolgd door 
een schoutsweduwe met ƒ 16.000 en door de 
lakenkoopman en -drapenier Adriaen Soffaerts 
met/12.000.'"^ 
Het grote geld werd dus verdiend door de 
Hollandse groothandel. De Leidse koopman 
Pieter de la Court schreef dat toe aan een ach
terstandssituatie van de drapeniers van Til
burg (en van Weert, Oisterwijk, Utrecht, Dor
drecht, Delft, Alkmaar en andere plaatsen), 
onbekend als zij waren met het buitenlandse 
handelsrecht en voorzien van te weinig mid
delen, "namentlijck, dat sij door gebreck van 
eigene negotianten, ofte koopluiden, de be-
quaemheid hebbende, om hare gemaekte laec
kens te verkoopen, dagelijx hare laeckens niet 
alleen tot Amsterdam maer voornementlijck 
tot Leiden verkoopen moeten."'"* 

De wol werd per schip uit Amsterdam naar 
Heusden'"' of via Haarlem naar Breda'"* ver
zonden en uit Rotterdam naar Breda of via 
Gorinchem naar Heusden'"''; in Heusden en 
Breda werd ze opgehaald door Tilburgse 
vrachtrijders. Het vervoer uit Antwerpen ging 
geheel per as. De textielnijverheid verschafte 
veel werk aan de voerheden. 
De transportkosten kwamen voor rekening 
van de wolconsumenten. Op 18 juni 1689 
kocht Peeter Peeters van Baelen, koopman te 
Tilburg, twee balen wol . De eerste woog 111 



pond minus 5 pond voor de emballagetarra, 
ergo 106 pond. Daarvan weid T l i pond afge
trokken voor het Amsterdamse gewicht. Netto 
werd er 98' / 2 pond wol ad 25' / 4 stuivers in re
kening gebracht. De tweede baal woog 369 
pond wol minus 9 pond voor de zak en minus 
25 pond voor het Amsterdamse gewicht. Daar
van werd nog eens 46 pond tarra afgetrokken 
tegen de rato van 24 pond per 175 pond wol . 
Het nettogewicht van 289 pond wol werd ad 
25'/4 stuiver geleverd. Dat leverde een reke
ning op van ƒ 489:4:4. Wegens prompte be
taling werd daarop ƒ 60 voor 21 maanden ra
bat gekort (conform het gebruikelijke percen
tage van 14'°"). Bij de resterende ƒ 429:4:4 werd 
ƒ 24:12:0 voor 5% agio, ƒ 1:4:0 voor de vracht 
van Rotterdam naar Heusden, ƒ 2:18:0 voor de 
vracht van Heusden naar Tilburg, ƒ 0:6:0 voor 
sleeploon en ƒ 12:2:0 voor fooien opgeteld, zo
dat Van Baelen uiteindelijk ƒ 470:2:12 moest 
betalen.'"'' Meestal berekende de wolhande
laar ook de helft van het waagloon aan de af
nemer. 
De tarra was in 1686 te Amsterdam bij veror
dening vastgelegd op bovengenoemde rato. 
De agio varieerde van 3 tot 6%. Vaak werd 
voor directe betaling nog een korting van 1 % 
gegeven."" 

In de loop van de zeventiende eeuw deden 
zich grote verschuivingen voor op de Bra
bantse wolmarkt. Aanvankelijk lijkt de Til
burgse gemeenschap zelfvoorzienend te zijn 
geweest. De aanvoer en de detailhandel waren 
in handen van gespecialiseerde wolkopers, zo
als Jan Janssen van Lissem rond 1630-1640"' 
en later Lenaert van Pelt"-, of van de hiervoor 
genoemde wolcompagnieën. 
De voerlieden speelden een grote rol in de 
wolhandel. Gerit Willem Geritssen Schaep-
smeerders ( t 1639) bijvoorbeeld, bode van 
Tilburg op Amsterdam (waar hij een bastaard 
had), Heusden en 's-Hertogenbosch, leverde 
in de laatste twaalf maanden van zijn leven 
aan zeventien Tilburgers 3980 pond (Spaanse) 
wol , meestal voor 17 stuiver het pond met een 
rabat van 1 stuiver, en had van negen anderen 
nog ƒ 600 te goed."-^ Adriaen Soffaerts bracht 
Spaanse wol van Heusden naar de lakencentra 
Tilburg, Hoogstraten en Eindhoven"*, maar 
reed ook op A n t w e r p e n . H i j groeide uit tot 
een van de belangrijkste lakenkopers van Til
burg en was bovendien lakenreder en v o l 
der."* 
Een vergelijkbare carrière doorliep Jan Faes 
Moonen (1626-1688), die begon als voerman. 
Hij reed vooral met wol en Tilburgse lakens, 
maar had altijd ook boter, was, hoeden, eieren, 
beddepluimen (ganzenveren) of hespen aan 
boord. De bestemming was behalve Antwer
pen: Mechelen, Leuven en Brussel. Na verloop 

van tijd had hij een aantal wevers en reiers in 
dienst; hij was van voerman koopman gewor
den en van koopman lakenreder. Toen in 
1657-1659 Den Haag en Brussel tegen elkaar 
opboden om het grensverkeer tussen de gedis-
membreerde delen van Brabant en met het 
land van Luik zwaarder te belasten, liet hij een 
Staatse en een Spaanse commies arresteren, 
dreigde hij de tollenaar van Turnhout te arres
teren, weigerde hij demonstratief tol te betalen 
over zogeheten inlandse goederen, dreigde hij 
de pachter van de Spaans-Brabantse landtol 
met een proces en spande hij zo'n proces aan 
tegen de Staats-Brabantse landtol. Hij beland
de op het Steen van Antwerpen, vanwaar hij 
doorprocedeerde, gesteund door de kwartie
ren van de meierij van Den Bosch, de baronie 
van Breda, het markizaat van Bergen op Zoom, 
het kwartier van Roosendaal en de heer van 
Tilburg. Ten slotte trok hij de aandacht van de 
Staten-Generaal in Den Haag en de gouver
neur-generaal in Brussel, maar hij bereikte 
niets."7 
Nadat het gebruik van Spaanse wol algemeen 
was geworden en Amsterdam de centrale 
Europse aanvoerhaven van deze grondstof, 
kwam het zwaartepunt van de Noord-Bra
bantse wolhandel te liggen in 's-Hertogen
bosch, dat als centrale doorvoerhaven de om
zet zag groeien van 189.017 pond in 1641 naar 
454.720 pond in 1645."" Traden aanvankelijk 
Bossche wolkopers op als tussenhandelaars, 
later nam de Hollandse factoor die rol over. 
Nicolaes de Grom, koopman te Tilburg, blijkt 
in 1697 te zijn "bedient geweest in tvercoopen 
van lakenen coopen ende betaelen van wolle" 
door twee Amsterdamse handelaars."" Fran-
qois Costers was een Amsterdamse wolmake
laar, die veel aan Tilburg leverde.'^" Sommige 
Amsterdamse wolkopers vestigden zich in 
Tilburg, zoals Adriaen Uleus'^', wiens vader 
daar in 1662-1666 veel in wol had gehan
deld'^-, en Dirck Rijck. De laatste leverde rond 
1690 wol'^^ richtte in 1691 in Amsterdam een 
lakencompagnie op'^*, trouwde in 1693 met 
een Tilburgse weduwe en zond in 1705 met 
het schip Posf op Lgipte lakens naar Iskande-
run.'^' De Bossche handel had moeten ruimen 
voor de kapitaalkrachtiger kooplieden uit Hol
land en hun factoors, terwi j l in Ti lburg de 
koopman-voerman werd uitgekleed tot trans
porteur. 
Een groot verschil tussen de Bossche en de 
Hollandse wolhandelaars lijkt te zijn geweest 
dat de laatsten ook in lakens handelden. Op 
enkele uitzonderingen na lijken de Bossche
naren hun wol niet met lakens te hebben laten 
betalen'^*: de handel in wol stond los van die 
in lakens. Illustratief voor de Hollandse prak
tijk is het briefje dat Moses Dias de Pas, een 
Sefardische makelaar'^^ te Amsterdam, schreef 



op 15 maart 1672 aan Cornelis Kievits, koop
man te Tilburg: ik heb zes balen Soria, "Alber-
syne" en "petit Albersine" naar Den Bosch ge
stuurd. "Gelieft maer UE: laeckens hier naer 
toe te stuere, se sule wel vercogt worde."'^" 

Aan het einde van de zeventiende eeuw koch
ten de Tilburgers vooral wol van Amsterdam
se handelaars.'^" De wollenlakenkoper Peeter 
Jan Goorems bijvoorbeeld was een klant van 
drie Bossche wolleveranciers, van een Turn-
houtse koopman voor inlandse wol , maar ook 
van zes Amsterdamse kooplieden of firma's."" 
Een van hen was Abraham van L i m b u r g 
Janssoon ( t 1701), een koopman die tot 1685 
ook een lakenperserij had bezeten.'^' Zijn con
tacten met de Noord-Brabantse textielnijver
heid blijken uit de juridische actie die hij in 
1689 voor schepenen van Den Bosch onder
nam tegen Paulus Bogerts te Geldrop'-^^, uit de 
handelsrelatie met Goorems, die hem eind 
1689 ƒ 800 schuldig was voor geleverde wol , 
terwijl onder hem een laken, "synde een smal-
leijst", berustte'''^ en uit de ontvangst in 1696 
van een assignatie die de Tilburgse lakenko
per Christiaan Jan Koijen in 1689 had gegeven 
aan de Amsterdamse koopman en factoor 
Symon Banheijningh."* 
Hij stichtte in 1692 samen met Adam Zeeman 
"een gemeenschap en compagnie om die van 
Tilburg in commissie van lakenen te dienen." 
De vennootschap zou met ingang van 1 april 
1692 gedurende zes jaar handelen onder de 
naam Jan Abrahams van Limburg en Adam 
Seman. Jan was te jong, zijn naam werd alleen 
gebruikt "om dat de eerste comparant particu
liere negotie soo, in wollen als andere coop-
manschappen doet, waerom hij daer voor ca-
veert en instaet. Dog vermits die van Tilburg 
ook wollen voor haer laten kopen, soo sal alle 
de wollen die sy in commissie voor Tilburgers 
copen gecogt worden door Abraham van 
Limburg Janssoon op sijn particuliere naem." 
Alle schade en profijt zou op naam van de 
compagnie komen, "sulx dat op de naem van 
dese compagnie niets gecogt sal mogen wor
den, dog is dit alleenig te verstaen van sodani-
ge Tilborgers, die de compagnie in commissie 
van lakens bedient, en geen andere." Beide 
vennoten zouden winst en verlies gelijkelijk 
delen, maar in Abrahams huis zou kantoor 
worden gehouden en daar zouden de in com
missie ontvangen lakens worden opgeslagen 
zonder dat hij daarvoor huur mocht rekenen. 
Ook hield hij de boeken en de kas onder zich. 
Geen van beide compagnons mocht voor ei
gen rekening enige commissie van lakens of 
wol doen voor die Tilburgers, die zij in com
missie dienden, op straffe van betaling van 
ƒ 500 aan de vennoot. Elk van hen legde ƒ 800 
in en aan het einde van elk jaar zou een balans 

worden gemaakt."^ Twee jaar later werd 
Dankert van Velsen de compagnie binnenge
haald, die voortaan de naam Van Limburg, 
Velsen en Seeman zou dragen. De vennoten 
legden respectievelijk ƒ 3000, ƒ 3000 en ƒ 2000 
in aan "banco geit." Omdat er veel meer geld 
nodig was voor de firma zou er nog ƒ 30.000 
worden geleend.'''* 
De weduwe Van Limburg ontving in 1702 vijf 
halve witte lakens, die aan Adriaen Smittens te 
Tilburg toebehoorden.'•'^ Later in dat jaar l i 
quideerde zij met de vennoten "de compagnie 
van factorie inde Tilburgse lakenen". Zij ont
ving ƒ 518:3:8, Van Velsen ƒ 554:6:0, twee halve 
lakens en een pijlaken (grof laken) en Seeman 
ƒ 202:15:0.'-''» 
In 1701 was de nalatenschap van Van Limburg 
geïnventariseerd. Er stonden schulden te in
nen in de Verenigde Provinciën, de Zuidelijke 
Nederlanden, Duitsland, Frankrijk en Spanje. 
De Amsterdamse posten domineerden met 
veertig, te Verviers stond in veertien posten 
ƒ 54.912:9:4 open, te Aken in veertien posten 
ƒ 22.993:15:4, te Leiden in zes posten ƒ 5454:2:13, 
te Eupen in vier posten ƒ 4235:15:0. Van acht
entwintig Tilburgse debiteuren moest nog 
ƒ 20.463:11:0 worden ontvangen.'-^" 

Tot slot 
Tilburg stapte ongeveer tegelijk met Leiden 
massaal over op de Spaanse wol. Te Leiden 
vond de kentering plaats rond 1630, toen door 
de Engelse concurrentie de productie van saai
en (lichtere wollen stoffen, gemaakt van goed
kopere kamwol) niet meer loonde. Als reactie 
begon men zich te concentreren op duurdere 
stoffen, gemaakt van Spaanse wol . ' *" Een
zelfde ontwikkeling maakte Tilburg door, be
halve dat daar geen grote omschakeling plaats
vond van saaien op lakens als in Leiden, door
dat de lakenindustrie zich rechtstreeks lijkt te 
hebben ontwikkeld uit de bestaande boeren
huisnijverheid. 
Voor de bevoorrading tekenden allereerst de 
plaatselijke voerlieden, die soms voor eigen 
rekening reden, maar meestal in opdracht van 
drapeniers en later lakenreders de grondstof
fen ophaalden in Antwerpen, Heusden, Breda 
en 's-Hertogenbosch. In de laatste drie steden 
werd de Spaanse wol aangevoerd uit Amster
dam, Europa's grootste wolstapel. Aanvanke
lijk, in de eerste helft van de zeventiende 
eeuw, speelden Bossche kooplieden een cen
trale rol in de wolvoorziening, maar sinds de 
jaren 1660 werden zij van de markt gedrukt 
door Leidse, Rotterdamse en vooral Amster
damse zakenheden. Na 1690 worden er geen 
Bossche wolleveringen meer gezien. Het ver
lopen van het kredietverkeer tussen inwoners 
van Tilburg en Den Bosch kan worden afgele
zen uit de voor schepenen van Den Bosch ver-
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leden schuldbekentenissen: (146 in 1611-1619,) 
179 in 1620-1629, 70 in 1630-1639, 50 in 1640-
1649, 43 in 1650-1659, 26 in 1660-1669 en nog 
maar twee in 1670-1679.'*' 
De Amsterdammers hadden in feite de Bos
sche tussenhandel uitgeschakeld, wat resul
teerde in kortere communicatieli jnen in de 
wol- en lakenhandel. Den Bosch was een be
langrijke transitoplaats voor de doorvoer van 
wol en lakens van en naar achterlanden als de 
Vesdrestreek (Eupen en Verviers) en Aken, 
maar ook die markten werden overgenomen 
door Amsterdamse kooplieden en firma's. 
Ook in Tilburg moeten de verhoudingen zijn 
veranderd en misschien was de golf van ne
genentwintig bankroeten in de jaren zestig'''^ 
er deels aan te wijten, maar ook de handels

problemen met de Spaanse Nederlanden heb
ben hun tol geëist. 
In tegenstelling tot de Bosschenaars handel
den de Hollandse wolhandelaars ook in wol
len lakenstoff en en/of waren zij op terreinen 
van de appretise actief. Allengs verdween het 
vollen en daarmee een deel van het bereiden 
of droogscheren naar Holland en hetzelfde 
geldt voor het verven. De teloorgang van wol
handel, vollen en verven ging bovendien ge
paard aan de opkomst van de commissionaire 
lakenindustrie, die ten koste ging van de 
Tilburgse reders. Een eeuw later, tegen 1800, 
zette in Tilburg de omwenteHng in van de ma-
nufactuurproductie naar het kapitalistische 
textielondernemerschap, dat koophandel, pro
ductie en verdeling althans lokaal verenigde. 
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Het ploten en kammen van 
de wol (1594-1596) door 

Isaac Claesz. van 
Swanenburg (1537-1614) 

(Coll. Stedelijk Museum 
De Lakenhal, Leiden, inv. 

nr.S420). 

121, op 11 juni 1661 geapostilleerd rekest. Doos 123, overge

geven op 15 september 1665. Doos 124, overgegeven op 8 

november 1661. Doos 125, overgegeven op 23 september 

1664. Doos 126, aanspraak voor Poulus Verschueren te 

Rotterdam; overgegeven op 10 juli 1668. Doos 127,1662. 

Doos 128,24 januari 1662; 20 december 1661; aanspraak uit 

1661. Doos 129, overgegeven op 22 januari 1669; 12 septem

ber 1662. Doos 131, overgegeven op 30 maart 1666. Doos 

132,1663. Doos 136,2 november 1661. Doos 137, overgege

ven op 11 september 1663. Collectie Varia Tilburg, onge

nummerde doos, lijst van processen, 1660-1670. Bovendien 

liet Cornelis Segers in 1661 de door hem geleverde wol in

specteren: Tilburg R 613,10 september 1661. 

98. C;AT. Ongeïnventariseerde civiele processen Tilburg, doos 

125, overgegeven op 23 september 1664. Doos 129, overge

geven op 22 januari 1669. 

99. CAT, Ongeïnventariseerde civiele processen Tilburg, doos 

127,1662. 

100. GAT, Ongeïnventariseerde civiele processen Tilburg, doos 

126, overgegeven op 10 juli 1668. Doos 129, overgegeven op 

22 januari 1669. Doos 131, overgegeven op 30 maart 1666. 

101. R. Bijlsma, "De laken-compagnie der Van Berckels", 

Rottcniiwisch jaarlKwkje, 11-1 (1913) 83 e.v. E.A. Engelbrecht, 

De vroedschap van Rotterdam 1572-2795 (Rotterdam, 1973) 

139,169,181,182. 

102. GAH, OA, stadsrekening B 140, f 27v. 

103. GAT, OAA Tilburg 379,28 april 1665. 

104. Pieter de la Court, Het welvaren van Leiden. Handschrift nit 

liet jaar 1659. Uitgegez'en met Dnitsclie vertaling, aanteekenin-

gen en bibiiograpinsctie bijzonderheden ('s-Gravenhage, 1911) 

69. 

105. GAH, R1025, overgegeven op 10 juni 1653. GAT, Tilburg R 



613,14 april 1660. R 616,11 december 1679. 

Ongeïnventariseerde civiele processen Tilburg, doos anno 

1694-1695, overgegeven op 22 november 1694. 

106. GAH, R 581-1, overgegeven op 12 oktober 1706. R 663,20 no

vember 1705. 

107. GAT. Ongeïnventariseerde civiele processen Tilburg, doos 

127, overgegeven op 21 april 1665. Doos 178, overgegeven 

op 23 oktober 1690. Boedelrekening Tilburg 1690-8. 

108. Gemeentearchief Amsterdam N 2232, p. 582,24 maart 

1670; p. 585,25 maart 1670. 

109. GAT, Ongeïnventariseerde civiele processen Tilburg, doos 

178, overgegeven op 23 oktober 1690. 

110. Posthumus, Geschiedenis van de Leidsclie lakenindustrie, III, 

772. 

111. GAI I, R 980. GAT, Voogdijrekening Tilburg 1635-3. 

112. GAT, Tilburg R 614,26 november 1667. 

113. GAT, Collectie Varia Tilburg, ongenummerde doos, inven

taris van Gerit Willemssen, bode. Voogdijrekening Tilburg 

1659/6. 

114. GAH, R1025, overgegeven op 10 juni 1653. 

115. ARAB, Brussel, Rekenkamer 24066, f 8,16 februari 1655. 

116. GAT, Tilburg N 18, no 56, 7 november 1656. Tilburg R 613 29 

maart 1662. Ongéinventariseerde civiele processen Tilburg, 

doos 120,23 februari 1661. Doos 126. Boedelrekening 

Tilburg 1665-5, sub inkomsten, RANB. Leen- en tolkamer 133, 

f158,2 februari 1660. 

117. RANB, Raad en Rentmeester-Generaal 368. GAT, Tilburg R 

613,18 juli 1657; 16 juni 1660; 21 maart 1661; 17 januari 1662. 

OAA Tilburg 34''''. L . Adriaenssen, "Elf generaties Moonen", 

De Brabantse Leeuw, XIX (1970) 163-168. L.F.W. Adriaenssen, 

Hilvarenbeek onder de liertog en onder de generaliteit. Sociale en 

ekonomischegeschiedenis van een Kempens dorp tussen t400 en 

1800 (Hilvarenbeek, 1987) 105,106. 

118. O. Pringsheim, Beitrdge zur wirtschaftlichen 

Entwickelungsgeschichte der vereinigteïi Niederlande im 17. uiid 

18. jahrlmndert (Leipzig, 1890) 77. 

119. GAT, Ongéinventariseerde civiele processen Tilburg, doos 

1697-1698, overgegeven op 17 juni 1697. 

120. GAT, Tilburg R 614,26 juli 1669; 24 december 1669. R 616,11 

december 1679. Ongeïnventariseerde civiele processen 

Tilburg, doos 135,14 april 1668. Doos 145, aanspraak voor 

Johan Hendrick Smolders. Voogdijrekening Tilburg 1690-8, 

sub uitgaven, GAA, N 3677, f 142,3 november 1667. 

121. GAT, Tilburg R 614,16 mei 1667. Ongeïnventariseerde ci

viele processen, doos 141, overgegeven op 27 juni 1676. 

Doos 176, overgegeven op 25 juni 1691. Doos 178, overgege

ven op 23 oktober 1690. 

122. GAT, Ongeïnventariseerde civiele processen, doos 120, 

overgegeven op 12 november 1662. Doos 126, overgegeven 

op 5 februari 1664; 31 januari 1668.18 december 1668. Doos 

127,1663. Doos 133, overgegeven op 11 mei 1666. Doos 134, 

overgegeven op 22 september 1665; overgegeven op 10 

april 1666. Doos 139, rekening uit 1663. Doos 140, overgege

ven op 5 februari 1664. 

123. GAT, Boedelrekening Tilburg 1690-16, schuldenstaat. 

124. GAA, N 5613,58,1 september 1691. 

125. GAA, N 7253, p. 977,30 september 1705. 

126. GAH, N 2730, f 135,10 augustus 1662. GAT. 

Ongeïnventariseerde civiele processen Tilburg, doos 122, 

overgegeven op 29 september 1665. Doos 123, rekening van 

de desolate boedel van Adriaen Daniël Loureijs (voluit 

Adriaen Daneel Jan Vreyssen). Boedelrekening Tilburg 

1661 -4. Betaling met lakens blijkt met name uit de bij de 

Tilburgse aanspraken gevoegde rekeningen, die nagenoeg 

altijd ontbreken bij de Bossche aanspraken. Het geconsta

teerde verschil kan dus deels op de kwaliteit van de bron

nen zijn gebaseerd. 

127. De confrontatie met exotische handelspartners leidt in de 

Tilburgse archieven tot de benoeming als Anthonij Lobbes 

Sowasse van Antonio Lopez Suasso en de etnische aandui

ding van Joseph iSlunez Marchena als "een Jood in 

Amsterdam". Beiden leverden geregeld wol aan Tilburgers 

(GAT. Collectie Varia Tilburg, ongenummerde doos, 29 april 

1664. Ongéïnventariseerde civiele processen Tilburg, doos 

157,30 november 1682). 

128. GAH, 1048-1. Vgl. de brief van de wolkoper Jan van Ceulen 

te Amsterdam de dato 31 mei 1671 aan Kievits: "Soo ulie-

den een party laakes aende hant hebt, sent mij cito toe, hier 

is tegenwordig wel gevraeg" (R 2250-1). 

129. In 1680-1700 worden in de ongeïnventariseerde civiele 

processtukken van Tilburg tweeëntwintig Amsterdamse 

wolleveringen gezien, vijf Rotterdamse en geen Leidse. 

130. GAT, Ongéïnventariseerde civiele processen Tilburg, doos 

142, overgegeven op 8 november 1678. Boedelrekening 

Tilburg 1690-16. CAH, N 2825, f 168,28 augustus 1687. R 769, 

overgegeven op 16 november 1689. 

131. GAA, N 4551, p. 297,15 oktober 1685. 

132. GAH, R 310,6 september 1689, f 3. 

133. GAT, Boedelrekening Tilburg 1690-16, sub lakens in 

Holland en sub schulden. In 1689 had Van Limburg van de 

Raad van Brabant te 's-Gravenhage een mandement van 

debitis ontvangen om betaling te krijgen voor geleverde 

koopmanschappen: RANB. Raad van Brabant 204, ongef., 

1689. 

134. GAA, N 4594, p. 199,13 januari 1696. 

135. GAA, N 4576A, p. 218,31 maart 1692. 

136. GAA, N 4585B, p. 277,8 april 1694. 

137. GAA, N 4626, p. 1397,15 september 1702. 

138. GAA, N 2627, p. 1414A, 19 december 1702. 

139. GAA, N 5742, p. 1969,13 december 1701. Nog in 1706 proce

deerde de weduwe Van Limburg tegen een van hen, de la

kenkoper Huijbert Maes, die volgens haar nog ƒ 802:11:0, 

"salvo erreur", moest betalen voor de levering van zes ba

len wol in 1700 en 1701 (GAH, R 572-1, overgegeven op 3 no

vember 1706. R810,1706). 

140. B. de Vries, "De Leidse textielnijverheid in de zeventiende 

en achttiende eeuw", in: J.K.S. Moes en B.M.A. de Vries 

(uitg.). Stof nit het Leidse verleden. Zeven eeuwen textielnijver

heid (Utrecht, 1991) 84-86. 

141. GAH, R1427-1644, passim. De Bossche schepenprotocollen 

leveren een statistische impressie op van beperkte beteke

nis, want ook voor schepenbanken elders, notarissen en 

vooral ondershands zijn er schuldbekentenissen afgelegd. 

O m de gezochte schepenschuldbrieven te achterhalen heb 

ik gebruikgemaakt van de achttiende-eeuwse indices, die 

alleen de naam geven van de schuldenaar en van de plaats 

van zijn onderpand; de laatste, dus Tilburg, heb ik als selec

tiecriterium gebruikt. Een Tilburger die zijn land onder 

Goirie of elders verbond, is dus niet opgenomen. 

142. GAT, Collectie Varia Tilburg, ongenummerde doos, frag

ment van een archiefinventaris uit 1671. 



Het eerste vliegmachien in 
Tilburg 
J a n A . M , v a n E i j c k * 

*Drs. jan A.M. van Eijck 
(Alphen en Riel, 1950) is 

werkzaam als jeiigdarts en 
hoofd jeugdgezondheids

zorg van de GGD Midden-
Brabant te Tilburg, maar 

woont in Goirie. In zijn 
vrije tijd is hij conservator 

van de medisch-historische 
collectie De Dorpsdokter 
van Vroeger in Museum 

De Doornboom te 
Hilvarenbeek. Hij 

publiceert o.m. over 
heemkunde en de 

geschiedenis van de 
geneeskunde. 

Kaartje van de etappes van 
de 'Eerste Europeesche 

Rondvlucht' in 1911 (uit: 
Schoenmaker, o.c. p. 74). 

Er is eerder gepubliceerd over het eerste 

vliegtuig dat Tilburg ooit aandeed.^ Maar 

het was slechts een beperkte mededeling. 

Daarnaast is nu ook een foto gevonden 

van datzelfde eerste vliegtuig, toen dat -

na de noodlanding in Tilburg - tussen 

Alphen en Riel neerstortte. En dat is toch 

bijzonder, nietwaar? Want het gaat wel 

over 1911! Men sprak toen nog wel niet 

over een overvol Schiphol, en over het 

maximale aantal nachtvluchten en ge

luidsbelasting. Nee, men vond het alle

maal nog spannend en prachtig. 

De eerste vliegeniers 
Om ons even te oriënteren in de geschiedenis 
van de luchtvaart, zijn een paar namen en jaar
tallen nodig? In 1903 wist de Amerikaan 

Wright voor het eerst een motorvhegtuig het 
luchtruim in te sturen voor een "gecontroleer
de vlucht", zoals hij dat noemde. Hij kwam 
dat in 1908 in Frankrijk demonstreren. De 
Fransen hadden wel oren naar deze nieuwe 
sport. In juni 1909 had de eerste vlucht in 
Nederland plaats. Toen Het de gefortuneerde 
suikerfabrikant Heerma van Voss uit Leur ter 
gelegenheid van het 40-jarig bestaan van zijn 
fabriek voor het eerst een vliegtuig in Neder
land een vlucht maken. Maar liefst 3/2 minuut 
liet Graaf de Lambert, een Belg van Frans-
Russische afkomst (met vliegbrevet n° 8), de 
tienduizenden mensen versteld staan van zijn 
kunsten. Het speelde zich af op de heide tus
sen Etten en Rijsbergen. Ongetwijfeld zijn er 
ook Tilburgers gaan kijken op die zondagmid
dag. Breda liep in ieder geval massaal uit naar 
de Kloppenbergsche Heide. 
Een maand later vloog de Fransman Bleriot 
het Kanaal over. Een mijlpaal was bereikt. Er 
werden in Europa al de nodige wedstrijden 
georganiseerd. Bekend zijn de vliegweken van 
Nice en Reims (juli 1910), en de wedstrijden 
Parijs-Madrid, Parijs-Brussel en de Ronde van 
Engeland (1911). Ook in Nederland waren er 
dergelijke wedstri jden: de vliegweek van 
Arnhem in augustus 1910, en vHegdemonstra-
ties in Ede en in Soesterberg (november 1910). 
De Eerste Nederlandsche Vliegvereeniging 
werd opgericht in 1910 in Breda, met als thuis
haven het vliegkamp De Molenheide in Gilze-
Rijen.^ Daar was ook de enige vliegschool in 
ons land gevestigd. Dat was immers een ge
schikt vlak heideveld, waar al tijdens de Bel
gische Opstand van 1831 het leger van Willem 
I zijn kamp had opgeslagen. 
Nederlandse pioniers in de luchtvaart waren: 
Freddy van Riemsdijk, Gijs Kuiler, Jan H i l -
gers. Clément van Maasdijk, Frits Koolhoven 
en Henri Wijnmalen." Maar het meest tot de 
verbeelding sprak - zeker hier in het zuiden -
de jonge Antwerpenaar Jan OHeslagers. Ieder
een kende hem in die jaren als "de Antwerpse 
duivel". Men had liedjes over hem zoals: 

Als Olieslagers dood valt dan kopen wij een schaar 
En knippen heel de krullen van zijne pettelaar 
Als Olieslagers dood valt dan krijgen wij misschien 



Voor W cent konden 
toeschouwers een 

vhigschrift kopen met de 
tussenstand van de 

Europese Rondvlucht (uit: 
Van den Hout, o.c, p. 13). 
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Het is gevaarlijk zicti op het ver
boden terrein buiten de afrastering 
te bevinden. 

Hiervan zal proces-verbaal worden 
opgemaakt. 

Men wordt verzocht zich niet door 
geestdrift over eene .landing, noch 
door een ongeval te laten verlokken 
zich buiten de afrastering te begeven. 

Denk aan de onheilen elders!! 
Helpt 't comité. 

Wanneer een vlieger in ge
zicht komt zal de trompet ge

stoken worden, een revolverschot ge
lost en de roode wimpel op den toren 
geheschen worden. 

Prij» 10 C«nt. 

Eerste Nederlandsche 
Vliegvereeniging. 

Vliegkamp M O L E N H E I D E 
te GILZE-RIJEN. 

S T A N D 
V A N D E N 

Enropeeschen RoMvlnelit 

de helft van zijn centen en ook nog zijn vliegma-
cliien 
Olieslagers, Olieslagers, Olieslagers val maar dood.^ 

De vliegerij werd ook een lucratieve sport. 
Aan de vliegraces werd een flink prijzengeld 
verbonden. 

De Eerste Europese Rondvlucht 
Zo kwam de tijd om op initiatief van het 
Franse dagblad Le Journal een Europese 
Rondvlucht te organiseren, samen met Britse, 
Duitse, Belgische en Nederlandse organisa
ties.'' Ruzie tussen de Fransen en de Duitsers 
op politiek niveau (beledigen van een Franse 
minister en de mogelijkheid van spionage 
door de Duitsers) leidde ertoe de Duitsers uit 
te sluiten van deelname. Zo werd het een 
Circuit demi-européen: een "halve Ronde van 
Europa". Er moest gevlogen worden van Pa
rijs naar Luik, Venlo, Soesterberg, Gilze-Rijen, 
Brussel, Roubaix, Galais, Londen en weer te
rug naar Parijs (zie kaartje pag. 17). Er waren 
40 deelnemers die in 9 etappes in maximaal 13 
dagen deze afstand van 1600 km moesten af
leggen. Dat was toch een hele prestatie in die 
tijd! De deelnemers vlogen met ééndekkers 
(26), vaak van het type Blériot, of met twee
dekkers (14) zoals ook de enige Nederlandse 
deelnemer Henri Wijnmalen. 

De hele rondvlucht kon door het publiek goed 
gevolgd worden via de verslagen die in de 
krant verschenen. Ook de Nieuwe Tilburgsche 
Courant (NTC) publiceerde die verslagen van 
een collega-correspondent dagelijks.^ 
De vlucht begon grimmig, zo schrijft de histo
rie." Op de eerste dag verongelukten reeds 
drie piloten... Maar de wedstrijd ging door, 
alsof er niets gebeurd was: men was niet flauw 
in die tijd. Een hele karavaan zowel per spoor 
als per auto volgde de vliegeniers. Men had 
voor ƒ 50.000 aan reserveonderdelen bij zich, 
in een speciale wagon. Er werd veel georgani
seerd. Toch klaagden de deelnemers en de vol
gers nogal eens over het eten. De verslaggever 
van de NTC meldde in Gilze-Rijen dat zij een 
half uur rond het vliegveld hadden gereden 
op zoek naar fatsoenlijk eten: ". . . Was boer 
Leemans er niet geweest, ik zou dit verslag niet heb
ben kunnen schrijven..." meldde hij pathetisch. 
Vooral de grote schaal rijstebrij met suiker die 
dochter Leemans serveerde, had hen op de 
been geholpen! 
Ook toen al hadden piloten de nodige noten 
op hun zang: protesten tegen de klassering, te
gen de arbitrage en tegen de wedstrijdcom
missarissen waren niet van de lucht. En klach
ten over het weer in Nederland! Toen men na 
twee etappes in Soesterberg vier dagen aan de 
grond moest blijven wegens het slechte weer. 



spraken vooral de Fransen nijdig over dat pest
weer in Holland: in Frankrijk kon het wel eens 
een halve dag slecht weer zijn, maar in Hol
land duurde dat dagen, foei! 
De Eerste Europese Rondvlucht werd uitein
delijk slechts door negen vliegeniers met suc
ces uitgevlogen op 7 juli 1911. Winnaar was de 
Fransman André Beaumont (pseudoniem voor 
Jean Conneau), de enige die met een kompas 
en met kaarten vloog! Hij verdiende er uitein
delijk bijna ƒ 100.000 mee. De enige Nederlan
der, Henri Wijnmalen, strandde op 2 juli tus
sen Roubaix en Galais, waarbij hij zijn vlieg
tuig verspeelde.^ 

Le Lasseur, de pechvogel 
Een van de veertig deelnemers was de Frans
man Le Lasseur. Hij had de derde dag al pech 
en stond bij Echt (L) aan de grond. De NTC 
meldde: 

Lasseur nog steeds te Echt 
Lasseur heeft nog niets van zijn mecanicien ge
hoord. Hij is woedend. Bij het vernemen van den 
tijding dat heden niet gevlogen is, van Soesterberg 
naar Brussel, montert hij wat op. Kwam er nou 
maar hulp uit Parijs of elders dan kon hij zich mor
gen misschien al heel vroeg bij zijn concurrenten 
voegen om den tocht naar Brussel mee te maken. 
Een der aanwezigen veronderstelt dat den Parij-
schen mecanicien Echt misschien niet heeft kunnen 
vinden... Mogelijk is hij naar Echteld in Gelder
land gestoomd, maar Lasseur verkondigt tamelijk 
driftig dat hij duidelijk heeft geseind Echt bij 
Roermond. En dan vol spijt verhaalt hij verder: was 
ik maar niet gedaald, want mijne neerdaling was 

geheel vrijwillig, dat wil zeggen: aan mijn machine 
mankeerde niets, alleen kon ik mij niet goed meer 
oriënteren. Ik meende in de buurt van Venlo te zijn. 
Ik daalde neer om even te informeren, maar jawel, 
door een rukwind kreeg mijn machine een smak, 
zoodat ze precies ondersteboven tuimelde, om ver
volgens onzacht tegen de wereld aan te komen. De 
linkervleugel is geiieel gebroken. Ook de schroef had 
mankement. Er moet nu een nieuwe in. 

Le Lasseur kwam toch nog op tijd weg, om de 
wedstrijd te kunnen vervolgen. Hij kon nog op 
26 juni om half acht 's morgens in Venlo opstij
gen en kwam weer na de nodige troubles 's 
avonds in de buurt van Soesterberg aan de 
grond, het was niet precies op het vliegkamp, 
maar vooruit. Maar toen was de rest al weer 
vertrokken naar Brussel, via Gilze-Rijen. 
Ook Le Lasseur vertrok de volgende dag naar 
Gilze-Rijen, heel vroeg, dat was gebruikelijk. 
Maar dat ging weer niet van een leien dakje. 
Tot Tilburg wel, maar toen raakte hij van koers 
af. Het bleef ook slecht weer. De NTC meldt 
ons op de voorpagina van de editie van dins
dag 27 juni 1911: 

Vliegmachien. 
Hedenmorgen te kwart na 8 uur daalde in de 
Hoeksclw straat op het klaverveld van den landbou
wer Vermeer een vlieger die bleek te zijn Le Lasseur 
die hier landde, omdat hij, misleid door het groot 
aantal torenspitsen, die hij hierboven de stad op
merkte, de weg naar Gilze-Rijen was kwijt geraakt. 
Na een oponthoud van een flink halfuur, steeg hij, 
na informaties gewonnen te hebben, in de richting 
van de Molenheide weer op. De vlieger was uiterst 

Het vlugschrift met de 
tussenstand van de 

Europese Rondvlucht. 
Onder nr. 46 stond Le 

Lasseur met de vermelding 
"onderweg" (uit: Van den 

Hout, o.c.,p. 14). 
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tevreden over de ordelievendheid en hulpvaardig
heid van het zeer talrijlce publiel<, dat deze noodlan
ding bijwoonde. Om echter alle orde verstoring te 
voorkomen had de politie, die reeds dadelijk na de 
daling ter plaatse was, het terrein rondom de vlieg
machine vrijgehouden. Nader nieuws over deze 
vlieger vindt u onder Sport. 

Dat moet dus de eerste landing van een vlieg
tuig in Tilburg zijn gev^eest. De Hoeksche 
straat was een landweg naar de Kwadenhoek, 
vandaar Hoekschestraat. De ligging was in het 
verlengde van de Groeseindstraat, ter plaatse 
van de huidige Pastoor Smitsstraat. Daar moet 
het gebeurd zijn. En de talrijke torenspitsen 
waren niet alleen de kerktorens van de pa
rochies Heikant, Goirke, Hasselt en Hasseltse 
kapel, de Noordhoek, Sint Anna, de Heuvel, 't 
Heike, het N . H . Pauluskerkje en de oude kerk 
van Korvel, maar ook de kleine kloostertoren
tjes zoals die van de Clarissen, de Ursulinen, 
de Oude Dijk, de Visitandinen en de Kapu
cijnen . En dan ook nog de watertoren met zijn 
kleine spitsje. De kerk van de Hoefstraat was 
er echter nog niet, die kwam pas in 1913.'̂  Le 
Lasseur dacht wellicht dat hij in Rome was... 

Na deze tussenlanding steeg Le Lasseur weer 
op, met succes aangeduwd door de hulpvaar
dige en "ordelievende" Tilburgers. Hij vloog 
weer, maar niet voor lang. Hi j kwam namelijk 
wéér in noodweer terecht, werd afgedreven 

naar Alphen en Riel, en werd daar tegen de 
grond gesmakt. Lees mee met de NTC: 

De aviateur Van den Berg die op de uitkijktoren 
van ons vliegveld stond, meldt dat liij heeft waarge
nomen, hoe nabij Alphen en Riel, een vlieger door 
storm naar omlaag werd gedrongen. Het weer is 
plotseling veranderd: 't stormt en regent. 
Tien uur 
Wij zijn op onderzoek uit geweest. Le Lasseur die 
zoo kranig zijn weg had vervolgd, na al die pech 
dien Itij ondervond, en die wij hier ieder oogenblik 
verwachten, is de vliegenier die Van den Berg zag 
dalen. Hij kwam bruusk op den grond neer, zijn 
toestel is zwaar beschadigd, terwijl Le Lasseur liclü 
aan de kin werd gewond. Hiermede is 't hier in 
Gilze-Rijen vrijwel gedaan. 

De volgende dag schrijft de krant: Le Lasseur 
Iieeft de derde etappe opgegeven en is naar Brussel 
vertrokken. 

Baarde Le Lasseur in Tilburg al opzien, in 
Alphen was dat niet minder! 
De plaats waar hij in de storm tegen de grond 
werd gekwakt, was op de akker De Rips aan 
de Goedentijd achter de boerderij van de fami
lie Horevoorts, vooraan in Alphen.'" Men kon 
er alleen komen via een akker van Kiske van 
Eijck ("kromme Kees") waarop haver stond. 
Tenminste tot de noodlanding, want hoe 
Kiske het volk ook probeerde tegen te houden 

Op dit detaU van de 
plattegrond van Tilburg 

van 1912 is de Hoeksche
straat, een zijstraat van de 
Hoefstraat, rechts van het 

midden, zichtbaar. Hier 
maakte de Transman Le 

Lasseur de noodlanding in 
1911 (Cool. GATilburg). 



Dit is dan dcfoto vaii 
vliegtuig nr. 46 van de 
Fransman Le Lasseur, 

gestrand op de Goedentijd 
tussen Alphen en Riel op 

dinsdag 27 juni 1911. Heel 
Alphen liep uit, onder het 

toeziend oog van de 
marechaussee. In het 

midden de ongelukkige 
piloot (Coll.SjcfBackx, 

Alphen). 

ten faveure van de haver, het mocht natuurhjk 
niet baten: heel Alphen liep uit en vertrapte de 
haver! Een aardige anekdote is ook het ver
haal, dat enkele Alphenaren die het vhegtuig 
in de verte zagen neerstorten, gingen zoeken 
aan de Goedentijd. Zij hepen gekromd te zoe
ken in het gras, roepend "Hier moet hij ergens 
liggen, ziede gij hem?". Men wist eenvoudig
weg niet wat men moest zoeken!! Het was na
t u u r l i j k wel sensatie, een vliegmachien in 
Alphen! Jan de Roij (1900-1990) wist op hoge 
leeftijd nog smakelijk te vertellen, dat hij op de 
pilotenstoel had mogen zitten, toen het vlieg
tuig veilig en gedemonteerd was opgeborgen 
in de schuur van de familie Horevoorts, achter 
op de Goedentijd. Weken later pas werd het 
vhegtuig opgehaald. 

Le Lasseur, onze pechvogel, bleef een onbe
kende vliegenier. Aan de Europese Rond
vlucht had hij niets verdiend. Ik vond zijn 
naam ook nergens, in geen enkel boek over de 
eerste aviateurs. Niet zo vreemd overigens, 
want vergis u niet: eind 1912 waren er reeds 
2480 gebrevetteerde vliegeniers in de wereld 
met aan kop de Fransen (986), gevolgd door de 
Britten (382). Nederland stond op de tiende 
plaats met 26 piloten met brevet, en Egypte 
had er in 1912 nog maar één." 

Bleef Le Lasseur ook in het vervolg tamelijk 
onbekend, hij blijft wel de eerste vliegenier die 
Tilburg ooit aandeed. Maar ja, daar kom je ook 
niet ver mee hebt u wel gezien... 

Noten 
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Willibrord en Ansfried in 
Oisterwijk? 
L a u r a n T o o r i a n s * 

*Drs. Lauran Toorians 
(1958) is historicus en 

taalkundige. 
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Wanneer we het hebben over de 'donkere 

Middeleeuwen', dan denken de meeste 

mensen vooral aan een bedompt, armoe

dig en cultureel achtergebleven tijdperk. 

Dat is ook precies wat de bedenkers van 

deze term er in de negentiende eeuw mee 

bedoelden: de primitieve en grimmige 

puinhopen van de Romeinse beschaving, 

waarop pas na het jaar 1000 weer enige 

cultuur tot bloei kwam. Dat beeld is ech

ter onjuist, of gaat op zijn minst uit van 

een al te eng begrip van beschaving en 

cultuur. 

In de Britse traditie van v^^etenschapsbeoefe-
ning wordt het begrip Dark Ages nauwer 
gedefinieerd tot die periode (van ca. 400 tot 

700) waaruit zo goed als geen geschreven 
bronnen zijn overgeleverd. De periode is 'don
ker' onndat ons er nauwelijks een bhk in wordt 
vergund. 
Historisch onderzoek naar deze duistere eeu
wen is als het reconstrueren van het 'plaatje' 
van een grote legpuzzel waarvan 98 procent 
van de stukjes zoek is. Voor sommigen is dat 
bij voorbaat volslagen onzin en tijdverspilling, 
voor anderen gaat er een ongekende fascinatie 
van uit. Wim van Dijk behoorde ongetwijfeld 
tot die tweede groep. Hij werd gegrepen door 
het verleden van zijn woonplaats Oisterwijk 
en beet zich vast in de Dark Ages daarvan. 
N u beginnen de bronnen in onze streek pas in 
de loop van de elfde eeuw goed op gang te ko
men, zodat de donkere Middeleeuwen hier 
ook tot in die periode duren. In feite wordt ons 
maar op twee momenten een lichtpuntje in 
deze duisternis geschonken, en dan nog alleen 
in 'onze streek' in de brede zin van het woord: 
rond het optreden van Willibrord in het begin 
van de achtste eeuw, en rond de intrigerende 
persoon Ansfried en zijn vrouw Hilsondis in 
de tiende eeuw. Vandaar dus titel en thema 

van het boekje dat Van Dijk schreef en dat he
laas postuum moest verschijnen, Willibrord, 
Ansfried en Oisterwijk. Voor dit boekje is een 
behoorlijke berg werk verzet, en wie ooit heeft 
geprobeerd om op basis van twintig (schijn
baar) willekeurige stukjes de afbeelding te 
schetsen van een puzzel van duizend stukjes, 
die weet hoeveel tijd en energie daarin gekro
pen zal zijn. 
Alleen al daarom is dit boekje van belang. Van 
Dijk heeft de moeite genomen het beschikbare 
materiaal bij elkaar te zetten en heeft gepro
beerd het zodanig te schikken dat er een sa
menhangend beeld uit naar voren komt. 
Beroepshistorici hebben deze periode wehs-
waar niet links laten liggen, maar hebben wel -
meer dan elders - verzuimd om hun bevindin
gen voor een breed publiek toegankelijk te 
maken. In meerdere opzichten kan Willibrord, 
Ansfried en Oisterwijk die leemte vullen. Toch 
moeten daarbij wel enkele kanttekeningen 
worden geplaatst. Van Dijk heeft namelijk een 
toch niet onbelangrijk deel van de recentere l i 
teratuur niet gebruikt en heeft zich met dit 
boekje ook heel expliciet als doel gesteld om 
zelf een bijdrage aan het onderzoek te leveren. 
Van dat eerste ken ik de reden niet. Misschien 
kende hij die literatuur niet, misschien was hij 
door omstandigheden verhinderd er kennis 
van te nemen. 
Het tweede bezwaar is voor een lokaal histori
cus minder gemakkelijk te vergeven en brengt 
een wezenlijk gevaar met zich mee. Zoals al 
gezegd is het onderzoek naar de vroege M i d 
deleeuwen complex, en Van Dijk was geen ge
schoold historicus. In die situatie liggen er val
kuilen waar zelfs de ervaren 'beroeps' nog wel 
eens in w i l tuinen. Zo is bij Van Dijk de wens 
al te sterk de vader van de gedachte geworden 
en heeft hij enkele mogelijkheden verheven tot 
feiten. Natuurlijk is het extra pijnlijk zoiets te 
moeten constateren bij een boek waarvan de 
auteur het verschijnen zelf niet meer mocht 
meemaken, maar Van Dijk heeft zich als me
diëvist te weinig kritisch getoond en enkele 
feiten (dus niet de feiten, maar hier en daar een 
detail) laten buigen voor zijn interpretatie. 
Het boek bevat drie hoofdstukken, die de drie 
woorden uit de titel weerspiegelen. Het eerste 
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gaat dus over Willibrord en diens activiteiten 
in Midden-Brabant. Met name hier mis ik be
langrijke recente publicaties, zoals die ver
schenen ter gelegenheid van de beide Wil l i -
brord-herdenkingsjaren 1989 (congressen in 
Luxemburg en Nijmegen met daaruit voort
vloeiende bundels en de biografie door A.G. 
Weiier, Willibrords missie. Hilversum: Gooi en 
Sticht, 1989) en 1995 (congressen en een expo
sitie in Utrecht). 
Te weinig lijkt de auteur zich ook te realiseren 
dat alle geschreven informatie die we uit deze 
periode hebben, afkomstig is uit een kerkelijke 
omgeving. De kleine venstertjes die deze bron
nen voor ons vormen, zijn niet helder, verteke
nen ons beeld en laten alleen zien wat de ma
ker ervan wilde tonen. Het is al te naïef hun in
formatie zonder meer aan te nemen voor 'de 
waarheid en niets dan de waarheid'. Om ons 
te realiseren hoe eenzijdig vertekend het beeld 
is dat dit oplevert, hoeven we maar te kijken 
naar het archeologische materiaal dat we uit 
deze zelfde periode kennen en waarvoor het 
recente proefschrift van oud-provinciaal ar
cheoloog W.J.H. Verwers een goede toegang 
biedt (NortIj Brabant in Roman and Early Medie-
val Times: Habitation History. Amsterdam / 
Amersfoort: ROB, 1998). Regelmatig lijkt het 
over twee totaal verschillende werelden te 
gaan. 

Lambertus 
Waar we dit door een gelukkig toeval kunnen 
zien, is in het leven van Lambertus (bisschop 
van Maastricht/Tongeren/Luik), die ook door 
Van Dijk in zijn verhaal wordt betrokken. 

Naar mijn idee is dat niet terecht, want of 
Willibrord en Lambertus elkaar ooit daadwer
kelijk hebben ontmoet is absoluut niet zeker. 
Toch veroorloof ik me hier een kort en illustra
tief zijstapje. Aan de hand van de vroege bron
nen over Lambertus kunnen we namelijk zien 
hoe kerkelijke en seculiere visies op de feiten 
konden verschillen (waarbij de kerkelijke visie 
vrijwel steeds sterker bleek, alleen al omdat de 
mannen van de kerk de kennis van het schrift 
monopoliseerden), en ook hoezeer in deze pe
riode kerk en politiek met elkaar verweven 
waren. 
In de meer gangbare levensverhalen, en ook 
bij Van Dijk (p. 37) werd Lambertus in 705 in 
Luik vermoord door Dodon, domesticus ('naas
te verwant', 'huisgenoot') van Pippijn. De aan
leiding zou zijn dat Lambertus de onwettige 
relatie had afgekeurd die Pippijn onderhield 
met Dodons zuster Alpais en moeder van Ka-
rel Martel. Nauwkeurige lezing van de oudste 
levensbeschrijving {Vita Landiberti Vetustissi-
ma) leert echter dat dit op zijn zachtst gezegd 
een gekleurde versie van de waarheid is. In 
feite ging het om een machtsstrijd tussen twee 
families, die van Lambertus en die van Dodon. 
Inzet van die strijd was de macht over het bis
dom, dat als een familiebezit werd beschouwd. 
Lambertus was dus geen martelaar voor het 
geloof, maar slachtoffer in een hoog opgelo
pen famihevete. A l in 1936 heeft de bekende 
germanist Gerhard Eis beargumenteerd dat de 
kern van dit oudste levensverhaal geen kerke
lijke maar een seculiere bron is, die ons bij 
hoge uitzondering ongekleurd door kerkelijke 
motieven heeft bereikt. Alle latere Vitae van 
Lambertus laten de goede man sterven als 
martelaar en verdoezelen de machtspolitieke 
motieven van de moord. Wat dit laat zien, is 
hoezeer de presentatie van de feiten in onze 
bronnen wordt bepaald door de optiek van 
hun auteurs. Het is aan de historicus om te 
trachten daardoorheen te prikken. 

Willibrord 
Willibrord was misschien geen pion, maar wel 
een schaakstuk in de Merovingische politiek 
om de Friezen aan zich te onderwerpen. Van 
opportunisme was daarbij geen sprake, want 
onze strikte scheiding tussen kerkelijk en we
reldlijk is een anachronisme waarvan wij ons 
helaas moeilijk los kunnen maken. Ook Van 
Dijk heeft mijns inziens dit politieke aspect on-
derschaL zoals hij ook heeft onderschat dat de 
Frankische grondbezitters in Texandrië al lang 
christelijk waren toen Willibrord arriveerde. 
Het gebied was ook niet de 'vergeten Texan-
dergouw' (p. 12) - dat is slechts voor ons zo als 
gevolg van de bronnenschaarste. De Franken 
zaten hier al eerder dan in de streek rond Luik 
en als het inderdaad hier is dat de terugtrek-



kende Romeinen de Franken als foederati toe
lieten, dan zullen onder de nieuwe heren de 
bestaande bezitsverhoudingen toch niet we
zenlijk zijn veranderd. (Door de drastische be
volkingsafname was er in economisch opzicht 
natuurlijk wel veel veranderd.) 
De schenkers van landerijen in Texandrië aan 
Willibrord zullen dus geen nieuwkomers zijn 
geweest, maar juist de gevestigde adel die 
haar vrijheden bedreigd zag nu Pippijn - for
meel immers slechts 'eerste onder gelijken' -
zijn hongerige blikken richtte op Frisia. Ener
zijds zullen zij hebben gevreesd dat Pippijn 
zijn greep op hun gebieden verstevigde omdat 
hij toch hiervandaan de Friezen te lijf moest, 
anderzijds zal de mogelijkheid van machtsuit
breiding in Frisia hen hebben aangesproken. 
Door land aan Willibrord te schenken hielden 
zij het uit handen van Pippijn en kregen zij op 
voorhand een voet tussen de deur in het (nog 
tamelijk fictieve) bisdom Utrecht. Maar ook dit 
- moet ik bekennen - is een interpretatie. 

Het verhaal van Willibrords leven laat zich op 
basis van de bronnen probleemloos in grote l i j 
nen schetsen. Het meest recente voorbeeld 
daarvan is het al aangehaalde boek door 
Weiier. Wie echter als lokaal historicus het 
verleden van enkele vierkante kilometers pro
beert te ontrafelen, die heeft een probleem. 
Het zogenaamde 'testament van Will ibrord' 
geeft immers uitstekend weer wat de preten
ties in Echternach waren en geeft een heel aar
dig beeld van het vroege grondbezit van deze 
abdij. Maar dat dit stuk ook letterlijk het testa
ment is zoals Willibrord dat heeft opgesteld, 
dat gelooft (bijna) niemand. Dat betekent dat 
elke schenking afzonderlijk de verdenking op 
zich heeft een latere invoeging te zijn, en dus 
onbruikbaar als bron voor de vroege achtste 
eeuw. Aan deze elementaire problematiek 
gaat Van Dijk geheel voorbij. De redenering 
'als we het op de ene plek zeker weten, dan zal 
het voor de andere ook wel gelden' (gepara
fraseerd naar p. 27) gaat natuurlijk niet op. 
Ook een historisch feit vereist een positief be
wijs. 

Een paar dingen vallen meteen op wanneer 
we dit testament in zijn geheel bekijken. Ten 
eerste het aantal van de schenkingen (waarbij 
die in Frisia/Utrecht niet eens vertegenwoor
digd zijn) en het feit dat die al vrijwel meteen 
na aanvang van Willibrords missie begonnen 
binnen te stromen. Blijkbaar was het niet no
dig om eerst eens rustig aan te zien wat die 
nieuweling uit Ierland zou gaan doen. Had 
Willibrord zoveel charisma, of waren deze 
schenkingen anders gemotiveerd? Een moge
lijk antwoord op deze vraag heb ik hierboven 
al geformuleerd. Ten tweede valt op dat, waar 

zoiets genoemd wordt, deze schenkingen nog
al eens komen uit het moederlijk erfdeel van 
de schenker (of schenkster). Was dit om te 
voorkomen dat bezit dat bij een huwelijk was 
ingebracht weer aan de famihe van de vrouw 
zou vervallen en zo verloren dreigde te gaan? 
We zien in deze zelfde periode de feodaHteit 
ontstaan en hoogstwaarschijnlijk bleef in deze 
gevallen de schenker als een soort vazal over 
zijn eigen schenking beschikken. Ik kom hier 
nog op terug, want rond Ansfried lijkt mij dit 
proces nog duidelijker. 
Op nog twee andere dingen heeft Van Dijk 
zich verkeken. De overleveringen rond Wil l i -
brordputten en de Willibrord-patrocinia mo
gen niet als aanwijzing worden gezien dat de 
heilige ook inderdaad ter plekke is geweest. 
Van Dijk weet dat, maar kan zich er toch niet 
van losmaken (p. 26) en dat vertroebelt zijn be
toog. (Overigens heeft hij een Willibrord-pat-
rocinium gemist. Ook de oude en al lang niet 
meer bestaande kerk van Venloon/Loon op 
Zand was gewijd aan Willibrord.) Het tweede 
is de idee dat de Dommel deel uitmaakte van 
Willibrords 'vaste' reisroute van Utrecht naar 
Echternach. Dat lijkt mij erg onwaarschijnlijk. 
Rijn en Maas vormden al sinds de Romeinse 
tijd (en eerder) de hoofdverkeerswegen en ook 
de Romeinse wegen over land volgden deze 
routes. 
De conclusie die Van Dijk uit dit alles trekt, is 
dat Willibrords werkgebied weliswaar in 
Frisia lag, maar dat hij toch 'belangrijk aan de 
christelijke infrastructuur van Texandrië heeft 
bijgedragen' (p. 40). Ik denk dat die infrastruc
tuur al bestond en dat Willibrord daar vooral 
zijn voordeel mee heeft gedaan. Oisterwijk 
komt in dit verhaal nog niet voor, omdat - zo
als Van Dijk ook aangeeft - het nog niet be
stond. 

Ansfried 
Hoofdstuk twee is gewijd aan Ansfried en 
Hilsondis en brengt ons naar de periode rond 
het jaar 1000. Van Dijk begint hier met de ge
waagde speculatie dat het gehucht Kerkhoven 
de oudste kern van Oisterwijk zou zijn, ont
staan rond een kerk die ook nog eens door 
Willibrord met een bezoek zou (kunnen) zijn 
vereerd. Deze uiteenzetting (p. 43 ff.) doet dit 
boek zeer tekort en het is te betreuren dat Van 
Dijk zich ertoe heeft laten verleiden deze 
wensdroom zelfs maar voor 'mogelijk' te ver
slijten. 
Om te beginnen dateert de oudste vermelding 
van Kerkhoven pas uit 1304. De naam luidt 
dan Karlichoven. Op basis daarvan kan de ety
mologie onmogelijk leiden naar een betekenis 
'kerk-hoeve' (dat moet toch wel 'Kareis hoeve' 
zijn). Verder stoelt de veronderstelling dat 
Willibrord hier geweest kan zijn, werkelijk op 
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niets. Het is dan ook wrang te moeten consta
teren dat Van Dijk al deze bezwaren tegen zijn 
suggesties kende en dit toch tot 'werkhypothe
se' heeft verheven. Alle nuttige informatie die 
hij elders in dit boek aandraagt en alle zinnige 
inzichten en uitdagende en stimulerende ge
dachten worden hiermee in een kader ge
plaatst dat het de historicus wel erg gemakke
lijk maakt om dit boekje af te doen als een leuk 
stukje huisvlijt van een amateur. Dat is nu pre
cies wat Van Dijk niet heeft verdiend. 
Vervolgens komen we bij Oisterwijk. In 1230 
verleende hertog Hendrik van Brabant stads
rechten aan Oisterwijk, dat hij in 1210 had ge
sticht. Tijdstip en aard van de handeling wi j 
zen erop dat we -wijk (vicus) hier moeten be
grijpen als 'handelsnederzetting' of 'markt
plaats', de normale middeleeuwse betekenis 
voor dit plaatsnaam-element. Het zal hier zijn 
gegaan om een nieuwe jurisdictie, die werd 
geschapen in de directe nabijheid van een al 
bestaande nederzetting, en wel Oost-Tilburg. 
Dit laatste was een parochie en had daarmee 
een totaal andere juridische status dan de 
stichting van hertog Hendrik (vandaar ook dat 
de twee elkaar ruimtelijk konden overlappen). 
Dat vervolgens de handelsnederzetting het 
parochiecentrum ging overvleugelen, en daar
mee de naam Oost-Tilburg werd ingeruild 
voor Oisterwijk, is een gevolg van economi

sche en demografische mechanismen die ook 
elders plaatsvonden. 
Ansfried komt vervolgens in beeld via het 
Oisterwijkse patrocinium van St. Petrus' Ban
den. Opnieuw is de Hnk speculatief, want uit
gaande van Ansfrieds voorliefde voor St. Pe
trus' Banden komt Van Dijk ertoe ook de stich
ting van de kerk in Oisterwijk (Oost-Tilburg) 
op het conto van Ansfried te zetten. Zekerheid 
ontbreekt ook hier, maar Van Dijks speculaties 
zijn een stuk coherenter dan die rond Kerk
hoven. Grootste bron van zorg is deze keer dat 
Van Dijk zich er opnieuw toe laat verleiden 
willens en wetens een valse oorkonde (de 
schenking van Hilsondis aan Thorn) als bron 
te gebruiken. 

Voor Oisterwijk (of beter Oost-Tilburg) blijft 
alles dus opnieuw een speculatie. Wat echter 
in het bredere verhaal interessant is, is op
nieuw de vraag naar het motief van de schen
kingen van Ansfried en zijn echtgenote. Of 
daar uitsluitend diepe devotie aan ten grond
slag lag, durf ik te betwijfelen. Ansfried had 
een behoorlijke wereldlijke carrière achter de 
rug, maar zijn echtgenote had hem alleen één 
dochter gebaard. Wat zou er na zijn overlijden 
met het familiebezit zijn gebeurd? Voor mij is 
dat niet helemaal duidelijk, en kennelijk had 
Ansfried daar ook een hard hoofd in. In het 
feodale stelsel zouden zijn alloiiia vervallen 
aan de keizer, die tevens groothertog was van 
Lotharingen, de overige bezittingen waar
schijnlijk grotendeels aan de vooralsnog niet 
aanwezige echtgenoot van zijn dochter. De an
dere gebieden waarover hij gezag uitoefende, 
inclusief die van zijn vrouw, zouden daarbij 
verspreid raken en het opgebouwde familie
imperium kwam ten einde. 

De 'oplossing' zagen we al eerder. Ansfried 
stichtte in 990 op zijn allodium in Thorn een 
klooster en begiftigde dit met zijn erfgoed. 
Twee jaar later (992, maar de oorkonde is een 
falsuin en bevat op zijn minst latere invoegin
gen) schonk zijn vrouw Hilsondis ook haar ei
gen erfgoed (grotendeels?) aan ditzelfde kloos
ter. Zo werd het klooster van Thorn de recht
matige erfopvolger van hun beider bezittin
gen, en dit onvervreemdbaar voor wereldlijke 
'aasgieren'. Om ook het bestaan van hun doch
ter veilig te stellen, en bij leven hun invloed 
niet geheel op te geven, werd - met toestem
ming van de bisschop van Luik - dochter 
Benedicta tot abdis gemaakt. Het meisje kreeg 
daarmee alle wereldlijke macht die haar ou
ders hadden bijeengebracht, terwijl zij niet kon 
worden lastiggevallen door landhongerige 
minnaars. 
Enkele jaren later overleed Hilsondis en in 995 
benoemde keizer Otto I I I onze Ansfried tot 



Miniatuur uiteen in deUe 
eeuw te Echternach 

geschreven Graduale. Het 
is de oudst bekende 

miniatuur van Willibrord 
(Coll. Bibliothèque 

Nationale, Parijs. Ms. Lat. 

10510,f.lOv). 

bisschop van Utrecht. Hij deed dit waarschijn
lijk in samenspraak, en waarschijnlijk op aan
raden van Notger van Luik (Van Dijk, p. 55). 
Uit alles blijkt dat Ansfried een schrander man 
was en zowel met de keizer als met Notger 
van Luik op goede voet stond. Zo profiteerden 
alle partijen van deze constructie en bleef het 
landsheerlijk gezag van 'de Ansfrieds' (om de 
familie maar even zo te noemen) intact. 
In zijn paragraaf over Vught (p. 60 ff.) vergeet 
Van Dijk dat Ansfried na 995 op de zetel van 
Willibrord zaL en daarom ook uit naam of op 
de toon van deze illustere voorganger kon 
spreken. Dat hij zich nu op St. Martinus be
roept, is evenmin vreemd, dat is immers de 
patroon van zijn diocees en dus nu ook zijn pa
troon in de functie van bisschop. Dat hij in een 
oorkonde wordt geschaard onder de homines 
franci zegt niets over een Frankische etniciteit 
(waarvan ik betwijfel of die toen nog bestond). 
De term betekent simpelweg 'vrije mannen', 
dus in het bezit van een allodium. De idee dat 
van de twee kerken in Vught de ene een eigen
kerk en de andere een oude parochiekerk 
('oerparochie'?) is, is niet geheel nieuw maar 
wel erg interessant. Dit is een onderwerp dat 
nadere bespiegelingen zeer waard is. Verge
lijking met Loon op Zand, waar een identieke 
situatie heeft bestaan, dringt zich daarbij op. 
Belangrijk is vervolgens dat Ansfried de laat
ste graaf van Rode (St.-Oedenrode) wordt ge
noemd. Het verdwijnen van dit graafschap 
heeft alles te maken met de inlijving van grote 
delen van 'onze streken' (in Oost- en Midden-
Brabant) in het hertogdom Brabant. De bron
nen hierover zijn echter (zoals steeds) schaars 

en moeilijk te interpreteren en naar mijn ge
voel is ook Van Dijk er niet in geslaagd de fei
ten en de (middeleeuwse) fictie van elkaar te 
scheiden. De hele verhandeling over Ansfried, 
St.-Oedenrode, Hilvarenbeek en St. Petrus' 
Banden (p. 62-70) blijft daarmee mijn inziens 
'zweven' en mist voldoende feitelijke onder
bouwing. 

Oisterwijk 
Hoofdstuk drie vormt ten slotte de uiteenzet
ting van Van Dijks 'Hypothese over de kerste
ning van Oisterwijk'. Na het voorgaande zal 
duidelijk zijn dat ik veel respect heb voor het 
vele werk dat Van Dijk heeft verzet, maar dat 
ik met zijn conclusies niet instem. In feite geeft 
hij drie hypothesen, waarbij zijn voorkeur uit
gaat naar een stichting van Oisterwijk (de kerk 
van St. Petrus' Banden, en dus in feite van 
Oost-Tilburg) door Ansfried. Positief bewijs 
daarvoor ontbreekt echter volkomen. Zijn der
de hypothese, die Van Dijk ook zelf waar
schijnlijker acht, kijkt naar de heren van 
Tilburg die we kennen als Giselbert I en I I , on
geveer een halve eeuw na Ansfried. Ook zij 
werden weieens aangeduid als 'ridder van 
Rode', dus ergens zal er wel een verband met 
Ansfried hebben bestaan, maar de aard van 
dat verband kennen we niet. Giselbert I sticht
te rond 1150 de kerk van West-Tilburg ('t 
Heike), waarmee de naam Oost-Tilburg pas 
bestaansrecht kreeg (p. 91-92). 

Met dit boek is Wim van Dijk dapper in de 
voetsporen getreden van met name Bas Aarts, 
A.J.A. Bijsterveld en Willy Steurs. Het is on
danks de complexe materie uiterst leesbaar ge
worden en daarmee van groot belang om ook 
het grotere publiek - de geïnteresseerde leek -
met de oudste geschiedenis van Oisterwijk en 
wijde omgeving bekend te maken. Dat het 
boek op veel details om nuancering of correc
tie vraagt, mag niet betekenen dat beroepshis
torici het daarom terzijde schuiven. Zij zijn nu 
aan zet om ook hun versie van het verhaal te 
vertellen - in gewone mensentaal. 

W . G . van Dijk, Willibrord, Ansfried en Oisterwijk. Zoektocht naar 

liet ontstaan en de verbreiding van het Christendom in Noord-

Brabant, meer in het hijzonder in Oisterwijk en omgeving. 

Oisterwijk: Heemkundekring De Kleine Meijerij, 1998,127 pp., 

ISBN 90-9011415-7,125,-. 

Te bestellen bij Secretariaat Heemkundekring De Kleine 

Meijerij, Mr. Van Sonstraat 10,5062 C S Oisterwijk. 
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Cees van Raak, 'Heilige Michaël: keer terug!', in: 

Tilburg l^agazine, 9 (1998), nr. 4, p. 53. 
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Ronald Peeters 

Vierduizend jaar oude 
vondst op de grens Goirle-
Tilburg 

Via drs. Nico Arts, gemeentelijk ar
cheoloog van Eindhoven, ontvingen 
wij een melding van een bijzondere ar
cheologische vondst. Dicht bij de 
grens met Tilburg, ten zuidwesten van 
de wijk De Blaak en ten noorden van 
de A58, werd op het grondgebied van 
Riel, gemeente Goirie, met een metaal
detector door een particuHer, in het 
zand dat gewonnen werd ten behoeve 
van de aanleg van een geluidswal 
langs die A58, een bronzen voorwerp 
gevonden. De vindplaats ligt aan de 
rand van het beekdal van de Oude 
Leij. 
Het bewuste object bleek een complete 
bronzen randbijl te zijn. Hoewel ge-
corrodeerd door inwerking van de 
grond, is het een vrijwel gaaf exem
plaar met de maximale afmetingen 
van Hó X 51 X 15 mm. In de literatuur 
wordt dit type bijl omschreven als 
'narrow, parallel-sided low-flanged 
axe' en deze is vermoedelijk afkomstig 
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uit Zuid-Duitsland of Zwitserland. 
Deze mogelijk ritueel begraven bron
zen randbijl dateert uit de vroege 
bronstijd, zo'n 2200-1800 jaar voor 
Chr. De zeldzame vondst is een voor
beeld van een 4000 jaar oud handels
contact in onze omgeving. 

Literatuur: J.J. Butler, 'Bronze Age 
Metal and Amber in the Netherlands 
(part ILD: Catalogue of flat axes, fla-
ned axes and stopridge axes', in: 
Palaeohistoria, 37/38 (1996), p. 159-243, 
m.n. p. 179-181. 
Beschrijving vondst: Nico Arts. 
Tekening: Dirk Vlasblom, 1998. 

Heilige Boontjes, 
volksdevotie in Tilburg 

Jan van Laarhoven Boeken BV in Til
burg geeft al sedert 1989 als relatiege
schenk rond de jaarwisseling een spe
ciaal in opdracht geschreven boekje 
uit. Het negende deeltje dat onlangs 
verscheen, is van de hand van de jour
nalist en schrijver over volkscultuur 
Paul Spapens. In 'Heilige Boontjes' 
weet hij een goed beeld te schetsen 
van de volksdevotie die nu op het ein
de van de twintigste eeuw nog steeds 
in Tilburg en omgeving bloeit. Op ba
sis van eigen ervaring en waarneming 
heeft de auteur zijn indrukken op pa
pier gezet. Hij past daarbij de methode 
van participerende observantie toe, al
dus de historicus prof. dr. H . van den 
Eerenbeemt in het voorwoord. Zo ver
haalt hij over de Tilburger Kees Lavrij-
sen die al dertig keer de voetbedevaart 
Baarle-Nassau/-Hertog en omstreken 
naar Scherpenheuvel maakte, een tocht 
van 120 kilometer in drie dagen. En op 
die tochten wordt er nog steeds gebe
den en soms worden Marialiedjes in
gezet, bijvoorbeeld bij het naderen van 
de abdij van Averbode. Ook de kapel
letjes in Tilburg en omgeving raken, in 
tegenstelling tot de kerken, steeds vol
ler. Spapens heeft er een eenvoudige 
verklaring voor. Velen hebben een he
kel aan een verpHcht nummertje op 
uur en tijd als het bijwonen van een 
mis met drie heren op de zondagoch
tend. Men slaapt liever uit of zit in de 
auto op weg naar een zwarte markt in 
België. Onderweg wordt er dan eerder 
gestopt bij een kapelletje om er een 
kaarsje aan te steken. Zo eenvoudig 
ligt dat. En wellicht heeft hij gelijk. De 

Gelithogrnfeerd hedevnnrtvnnntJL' van de Hasseltse 
kapel, 1930 (Coll. Ronald Peeters; foto GA 

Tilburg). 

hoge bezoekcijfers aan de negenen
twint ig Midden-Brabantse kapellen 
ondersteunen di t gegeven. Ti lburg 
heeft op dit moment vijf kapellen: de 
Hasseltse kapel, de kapellen aan de 
Delmerweg, aan de Kapelhof en die in 
Berkel-Enschot en Udenhout. Het be
zoekersaantal van de kapel van Onze 
Lieve Vrouw ter Nood aan de Kapel
hof is hoog. Jaarlijks worden er ca. 
40.000 kaarsjes aangestoken. De Has
seltse kapel trok in 1997 naar schatting 
280.000 bezoekers, waarvan ca. 160.000 
alleen al in de meimaand. Spapens 
schrijft ook over de nog steeds popu
laire bedevaarten naar St. Cornelius in 
Esbeek, Sint Job in Enschot en naar het 
graf van frater Andreas in Tilburg, hij 
verhaalt over de wonderbaarli jke 
kracht van het water ui t de Petrus 
Dondersput en de opkomende cultus 
van de (omstreden) Pater Pio in de 
Gerardus Majellakerk aan de Wasse-
naerlaan in Tilburg. De Moderne In
dustriestad Tilburg kent nog steeds 
een levendige volksdevotie en Paul 
Spapens heeft dit op een aardige jour
nalistieke maar ook historisch verant
woorde manier in 'Heilige Boontjes' 
verwoord. 

Ronald Peeters 

Paul Spapens, Heilige Boontjes. Volksiie-
votie in Tilburg en omgeving aan het eind 
van de twintigste eeuw (Tilburg, jan van 
Laarhoven Boeken BV, 1999), 76 blz., 
[24,90. Uitluitend te koop bij antiquariaat 
De Schaduw, Nieuwlandstraat 23-25 in 
Tilburg. 

Bedevaartplaatsen in Noord-
Brabant 

In 1993 werd het inventaristatieproject 
'Bedevaartplaatsen in Nederland' door 
het Meertens Instituut in Amsterdam 
gestart dat moest leiden tot de publi
catie van drie kloeke boekwerken, 
waaraan tientallen onderzoekers on
der redactie van Peter Jan Margry en 
Charles Caspers een bijdrage zouden 
leveren. Onlangs verscheen deel 2 on
der de titel 'Bedevaartplaatsen in Ne
derland. Provincie Noord-Brabant' . 
Met 1017 blz. is dit deel onmiskenbaar 
het standaardwerk geworden over de 
bedevaartplaatsen in Noord-Brabant. 
De opzet van het boek is alfabetisch 
naar plaatsnaam. Binnen ieder lemma 
komen sytematisch de volgende items 
aan bod: topografie, cultusobject, ver
ering, materiële cultuur (bv. schilderij
en, medailles, ex-voto's, relieken etc), 
devotioneel drukwerk en bronnen. 
Wat deze laatste drie items betreft, kan 
gesteld worden dat het zeer uitputten
de en naar compleetheid strevende 



opsommingen zijn van alles wat be
kend is. De hoofdteksten geven een 
kort maar zeer helder beeld van ge
schiedenis en hedendaagse volksde
votie van de 221 bedevaartsoorden. 
Het boek is voorzien van honderden 
fraaie illustraties (Tilburg o.a. in kleur 
op p. 41-42). Ook Tilburg komt ruim 
aan bod. Charles Caspers schrijft de 
lemma's over de Hasseltse kapel (p. 
831-838), over Frater Andreas (p. 848-
854) en over de Pater Piokapel in de 
Gerardus Majellakerk (p. 854-856), 
Karin Bijker over Petrus Donders (p. 
838-847), Ottie Thiers over de W i l l i -
brorduskapel te Berkel (p. 85-90) en 
Peter Jan Margry ten slotte over de H . 
Cunera te Berkel-Enschot (p. 90-94). 
Het boek is niet goedkoop, maar een 
onontbeerlijke en waardevolle bron 
voor eenieder die in bedevaarten geïn
teresseerd is. 

Ronald Peeters 

Peter Jan Margry en Charles Caspers 
(red.), Bedevaartplaatsen in Nederland. 
Deel 2: Provincie Noord-Brabant (Am
sterdam/Hilversum, Meertens Instituut 
en Uitgeverij Verloren, 1998), 1017 blz. 
ISBN 90-6550-567-9, [144,-. 

Het overlijden van koning Willem II op 17 maart 
1849 in zijn -woonkamer van het 'oude paleis'aan 

de Nieuwendijk te Tilburg. Aan zijn voeten 
koningin Anna Paulowna (Coll. GA Tilburg). 

Koning Willem II150 jaar 
geleden te Tilburg overleden 

De gemeente Tilburg herdenkt de 
sterfdag van koning Willem 11 in een 
reeks activiteiten. Op 17 maart 1999 is 
het 150 jaar geleden dat koning Wil 
lem I I te Tilburg is overleden. Ter na
gedachtenis aan de sterfdag en de be
tekenis van Willem II voor de stad 
Tilburg heeft het College van Burge
meester en Wethouders besloten een 
reeks activiteiten te organiseren. Zo 
zal op de sterfdag zelf een tentoonstel
ling worden geopend in het Gemeen
tearchief Tilburg. In deze tentoonstel
ling zijn herinneringen aan Koning 
Willem I I te zien en krijgt de bezoeker 
een beeld van het leven van Willem II 
in Tilburg. De opening wordt opge
luisterd met de opvoering van een een
akter uit het toneelstuk De Russische 
Oranje gespeeld door Nel Kars. De een
akter gaat over het bezoek van Anna 
Paulowna, vrouw van Willem II aan 
zijn sterfbed in zijn Tilburgse woning, 
waarachter op dat moment zijn nieu
we paleis in aanbouw was (het huidi
ge Paleis-Raadhuis). 

Naast de tentoonstelling is er woens
dag 31 maart een symposium in het 
gemeentehuis over Willem II en be
stuurlijke vernieuwing toen en nu. In 
1848, het laatste regeringsjaar van 
Willem I I , is immers mede op zijn in
stigatie de grondwetswijziging door
gevoerd die de basis is geweest voor 

ons huidige staatsbestel. 
De herdenking wordt 3 april afgeslo
ten met een openluchtspektakel. Dit 
spektakel verbeeldt de uitvaart van 
Koning Willem II150 jaar geleden. 

De tentoonstelling "Herinneringen 
aan Koning Willem II in Tilburg" en 
het openluchtspektakel zijn met name 
bedoeld voor de Tilburgse bevolking 
om zo kennis te maken met deze bij
zondere episode in de geschiedenis 
van de stad. Om die reden verschijnt 
er ook een rijk geïllustreerd boek over 
Willem I I en Tilburg: "Koning Willem 
I I ; Opperbevelhebber van het leger, 
ondernemer en grootgrondbezitter in 
Tilburg", door Ronald Peeters. 

De tentoonstelling in het Gemeente
archief (Kazernehof 75) is gratis toe
gankelijk en loopt van 17 maart tot en 
met 12 mei 1999. Openingstijden: dins
dag tot en met donderdag van 09.00 
uur tot 17.00 uur, donderdag van 19.00 
tot 22.00 uur en vijdag van 09.00 tot 
12.50 uur. 

St. Michaël keert eindelijk 
terug naar Tilburg 

De beelden aan de Bredaseweg heb
ben mij als liefhebber van het katholie
ke erfgoed altijd gefascineerd door het 
unieke monumentale karakter. Inl964 
werd de beeldenrij aan de Bredaseweg 
zwaar geweld aangedaan in het kader 
van de stadsvernieuwing. Een aantal 
beelden verdween naar de sloop en na 
de actie "Heiligen gaan niet naar de 
hel" keerden tien jaar later alle beel
den terug met uitzondering van de 
tweede Michaël. Alsof deze strijder te
gen het ongeloof nog een rekening 
had te vereffenen. En dit bleek ook zo. 
In 1994 trof de bezitter van deze aarts
engel op de plaats waar de beelden al 
die jaren hadden gelegen, twee gebro
ken vleugels aan, half uit de grond ste
kend. Twee jaar later, na teruggave 
aan het kerkbestuur, bleek er in de kel
der van Janus van Raak het kerkje van 
de heilige Henricus te zijn gevonden 
en ook overgedragen. De eerste strij
der werd met de vleugels in de oude 
waardigheid hersteld, maar zijn kom
paan bleef weg. Reden voor mij om sa
men met pubhcist Cees van Raak via 
'Tilburg Magazine' het bedrijfsleven 
te benaderen. Het artikel vermeldde 



De Nieuwjaarskaart van de gemeente Tilburg 
(ontwerp Coen Tuerlings en foto Cees van Raak 

een kaartenactie met Tilburgse kunste
naars, en de gemeente Tilburg nam di
rect een voortrekkersrol door het ont
werp met St. Michaël uit te brengen als 
nieuwjaarsgroet voor 1999. 
Inmiddels bleek echter de Stichting De 
Leeuw in alle stilte reeds zover gevor
derd in het onderhandelen met de be
zitter, dat deze nu zodanig is gerustge
steld in garanties voor de oorspronke
lijke staat en plaats, en het nu dus ein
delijk zover is gekomen. Notabene op 
5 maart - mijn verjaardag - is het beeld 
opgehaald en naar de restauratiewerk
plaats van fa.Vorselaars overgebracht. 
Het is nu nog een kwestie van weken 
alvorens de gehele rij , na wisseling 
van plaatsen, wordt voltooid in oude 
luister. 
Hulde aan de Stichting De Leeuw, 
maar zeker ook aan familie De Kok, ja
renlang hoeders en nooit overstag ge
gaan voor andere belangstellenden. 
Vraag blijft nu waneer het gestolen 
zwaard van de heilige Barbara het 
daghcht weer aanschouwt. Een kwes
tie van tijd en geloof, zoals de geschie
denis laat zien. 

Hein Verschure 

Lijden aan eenheid 

Jos van Meeuwen geboren en getogen 
in Kaatsheuvel maar al weer lang wo
nend in Amsterdam, promoveerde op 

15 december 1998 op een proefschrift 
over de verhouding tussen de katho
lieke pohtieke partij en de katholieke 
arbeidersbeweging op het einde van 
de 19*" eeuw en de eerste decennia van 
de 20*̂  eeuw. Van Meeuwen is politico
loog met een sterk historische inslag 
en heeft vanuit zijn geboortestreek een 
grote belangstelling voor de politieke 
strijd van de katholieke arbeiders. Het 
onderwerp voor zijn dissertatie was 
dan ook niet vreemd. 

Zijn proefschrift verscheen in boek
vorm onder de titel 'Lijden aan een
heid. Katholieke arbeiders op zoek 
naar hun politiek recht (1897-1929).' 
De titel is al een indicatie waar het be
lang van dit boek ligt voor Tilburg. 
Immers dit was de katholieke stad bij 
uitstek, waar de katholieke arbeiders
beweging tot in de jaren zestig zou 
bloeien als bijna nergens anders. 
Van Meeuwen, die diverse bijdragen 
heeft geschreven voor dit tijdschrift, 
heeft in eerdere boeken, artikelen en 
lezingen al eens duidelijk gemaakt dat 
hij de 'klassieke' stelling over de wei
nig mondige katholieke arbeiders te
genover de politiek geëmancipeerde 
socialistische arbeidersbeweging niet 
onderschrijft. 

Bezien vanuit de arbeidersklasse moest 
vanaf het einde van de W eeuw door 
katholieken in het zuiden een drievou
dige strijd gestreden worden. Zowel 
sociaal-economisch, religieus als poli
tiek. Het eerste had te maken met het 
verbeteren van de werk- en levensom
standigheden waarbij de Tilburgse fa
brikanten weinig meewerkten on
danks het beeld dat daar van gescha
pen is. Het tweede betrof de algehele 
katholieke emancipatie die gaande 
was. Het derde had te maken met 
enerzijds de socialisten die zich te an
tikatholiek opstelden en anderzijds de 
conservatieve katholieke groep die 
doorstroming van arbeiders trachtte te 
verhinderen. Van Meeuwen geeft er 
(bekende) voorbeelden van. Uiteraard 
worden de Tilburgse ontwikkelingen 
bij dit proefschrift in een breder kader 
geplaatst. Centraal in het boek staat de 
moeizame weg die de katholieke ar
beiders moesten bewandelen om hun 
politieke emancipatie gestalte te kun
nen geven. 
Het boek is - zoals eigenlijk gebruike
lijk is bij een dissertatie - bedoeld voor 

insiders die thuis zijn in de katholieke 
geschiedschrijving of politicologische 
ontwikkelingen. Hoewel Van Meeu
wen helder schrijft en uitlegt, is voor
kennis onontbeerlijk. 

Aardig is dat een van de belangrijke 
bronnen die Van Meeuwen gebruikt 
de Nieuwe Tilburgsche Courant is. 
Deze 'krant van Arts' verkondigde op 
het gebied van de sociale ontwikkelin
gen een wat progressiever (of liever 
gezegd realistischer) geluid dan de Til
burgsche Courant (conservatief). Het 
latere (1917) Nieuwsblad van het Zui
den (in eerste instantie een onderne
merskrant) speelt hier minder een rol. 
De NTC liet zich op sociaal gebied in
spireren door de encycliek Rerum 
Novarum. Pius Arts was als oud zoe-
avenofficier sterk gericht op de paus 
en die had over politieke en sociale 
rechten heel wat minder conservatieve 
denkbeelden dan de Tilburgse (tex-
tieDfabrikanten. Anderzijds was ook 
de NTC sterk antisocialistisch. De vele 
Tilburgse voorbeelden die Van Meeu
wen in zijn boek gebruikt zijn ont
leend aan de Nieuwe Tilburgsche 
Courant of een van de vele publicaties 
over de ontwikkelingen onder de ka
tholieke Tilburgse arbeiders en hun 
voormannen. Van Meeuwen zelf heeft 
daar in het verleden de nodige bouw
stenen voor aangedragen. 

Henk van Doremalen 

jos van Meeuwen, Lijden aan eenheid. 
Katitolieke arbeiders op zoek naar hun po
litiek recht (1897-1929). (Hilversum, Ver
loren, 1998), 412 blz. ingenaaid, geïllus
treerd. ISBN 90-6550-605-5. ƒ 67. 

De Tilburgse lakenhandel 
voor 1800 

Gerard van Gurp schreef in 'Textiel
historische Bijdragen' 38 (1998), het 
traditioneel sterk op Twente gerichte 
tijdschrift over textielgeschiedenis, een 
buitengewoon boeiende bijdrage geti
teld 'De Tilburgse lakenhandel met 
Holland en Brabant in de zeventiende 
en achttiende eeuw'. 
Het beeld van de ontwikkeling van de 
Tilburgse wollenstoffennijverheid in 
de periode voor circa 1800 is sterk be
paald door de publicaties van Dijk-
sterhuis. Boeren, Van Gorp en ( indi -



reet) vooral Posthumus. De vele scrip
ties, artikelen en monografieën die 
over de textielnijverheid voor circa 
1800 verschenen zi jn, baseren zich 
vooral op het jubileumboek van P.C. 
Boeren over de Kamer van Koophan
del, kortweg getiteld 'Hart van Bra
bant' (1942). 
Daaruit sprak het beeld - overigens 
ook onderbouwd met bronnen - dat de 
Tilburgse nijverheid voor 1800 sterk 
afliankelijk was van Hollandse onder
nemers en dan met name Leidse fabri-
keurs. Het traditionele beeld is dat 
Tilburgse wevers werkten in opdracht 
van Hollandse ondernemers, maar dat 
de belangrijke nabewerkingen (appre-
tuur) feitelijk in Leiden geschiedde. 
Een zelfstandige nijverheid zou in Til
burg niet bestaan hebben. De T i l 
burgse nijverheid was zodoende af
hankelijk (commissionaire nijverheid) 
en kreeg pas eind 18*̂  eeuw sterke zelf
standige impulsen onder andere door 
de vestiging van Leidse (Hollandse) 
ondernemers. 
Die stelling wordt door Gerard van 
Gurp in dit artikel met bewijsmateri
aal ondergraven. Kort gezegd, bewijst 
Van Gurp dat al eerder dan op het ein
de van de 18'' eeuw in Tilburg een zelf
standige nijverheid bestond. Boven
dien was niet Leiden, maar Amster
dam de belangrijkste handelspartner 
voor Tilburg. 

Aanwijzingen dat het beeld correctie 
behoefde, omdat er al in de 15^ ló'^en 
17" eeuw zelfstandige wevers (en zelf
standige nijverheid) bestonden, con
tacten waren met het buitenland en 
Tilburgse ververs naar Rotterdam emi
greerden, werden als incidenteel be
schouwd. Met name Martin de Bruijn 
heeft in het verleden al eens laten 
doorschemeren, maar helaas niet in 
een uitvoerige publicatie verwoord, 
dat de Tilburgse afhankelijkheid van 
'Hollandse' ondernemers minder ge
weest is, dan altijd is verondersteld. 
Van Gurp toont in deze publicatie aan 
dat oorspronkelijk bronnenonderzoek 
soms verrassende resultaten kan ople
veren. De standaardwerken van voor
al Boeren en textieldeskundige Van 
Gorp blijken zich te veel te hebben la
ten leiden door de opvattingen (en 
verkeerde interpretaties) van Posthu
mus en Dijksterhuis. 
Voor wie in het ontstaan van de 
Tilburgse textielnijverheid geïnteres

seerd is, is het artikel van Van Gurp 
een 'must'. 

Henk van Doremalen 

Tilburg gezien door Harrie 
Janssens 1955-1975 

Hoogtedwarsstraat 1958: iedere dag 
door deze straat op weg naar school 
en weer terug. Voetgangersbrug 1957: 
daar heb ik eens geprobeerd mijn fiets
je overheen te krijgen. Broekhoven 
1960 bij de molen van Schraven: op 
zondag buiten spelen bij oma. Het 
oude stadhuis 1960: bij de hoofdin
gang snel de ene trap op en de andere 
eraf Goederentreinongeluk 1961: ik 
stond daar ook te kijken zonder echt te 
beseffen wat er nu gebeurd was. Deze 
en andere herinneringen komen spon
taan in mij op als ik het fantastische fo
toboek van Harrie Janssens doorbla
der. Voor iedere Tilburger van pak
weg boven de veertig, moet dit boek 
een zucht van herkenning geven. 
Harrie Janssens (1935) was leerhng-
wever, ketelbikker, elektromonteur en 
later docent in het technisch onder
wijs. Hij begon als assistent van een 
kermisfotograaf, portretteerde talloze 
communicantjes en dopelingen, en 'op 
het restant van het filmpje maakte ik 
dan nog wat foto's voor mezelf', zegt 
hij. En zo bouwde hij een verbazing
wekkend fotoarchief op van ruim 

15.000 negatieven. Voor de samenstel
ling van het boek selecteerde Joep 
Eijkens (1950), redacteur bij het 
Brabants Dagblad, een 145-tal foto's 
die hij van commentaar voorzag, op
getekend uit de mond van Harrie 
Janssens. Niet alle foto's in zijn archief 
zijn blijkbaar gedateerd of beschreven, 
het jaartal wordt nog al eens bij bena
dering gegeven. Soms vergist Janssens 
(Eijkens) zich ook. Het voormalige 
Natuurhistorisch Museum bijvoor
beeld, wordt aangezien voor het vroe
gere kantongerecht. Dat stond er ech
ter destijds naast. 
Stadsgezichten afgewisseld met foto's 
van mensen, hun dagelijks leven, ge
beurtenissen, indringende beelden, 
feesten en vermaak. Vele foto's stralen 
ook een zekere rust uit, wellicht ken
merkend voor die tijd. Zo werd een 
uniek document samengesteld over 
Tilburg in de periode 1955-1975. 
Boekhandel Gianotten is er als lokale 
uitgever wederom in geslaagd een 
waardevolle nieuwe aanwinst uit te 
geven in de alsmaar groeiende rij van 
Tilburgse fotoboeken. 

Ronald Peeters 

Harrie Janssens (foto's) en Joep Eijkens 
(tekst), Tilburg gezien door Harrie Jans
sens (Tilburg, Boekhandel Gianotten BV, 
1999), 145 foto's. ISBN 90-71077-35-7, 
f39,90. 

De omslagfoto van 'Tilburg 
gezien door Harrie janssens' 

toont een een van de werklieden 
die halsbrekende toeren uithaalt 
bij de renovatie van de Heuvelse 

kerk in 1957. 
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