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Ten geleide 
De nieuwe jaargang van tijdschrift Tilburg gaat van start met enkele personele wijzi
gingen in de redactie. Na zich vele jaren belangeloos voor dit blad te hebben ingezet, 
hebben redacteuren Henk van Doremalen en Rob van Putten besloten hun plaatsen 
ter beschikking te stellen aan een 'nieuwe lichting'. De redactie van tijdschrift Tilburg 
en het bestuur van de uitgever, de Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed 
(SBTC) wil de twee vertrekkende redacteuren heel hartelijk danken voor de vele in
spanningen die zij al die jaren voor het tijdschrift hebben verricht. Toch betekent dit 
gelukkig geen echt afscheid van Henk van Doremalen en Rob van Putten. Zij blijven 
namelijk actief binnen het SBTC-bestuur en in die hoedanigheid zullen zij dit tijdschrift 
op de voet blijven volgen. 
Redactie en bestuur zijn blij dat twee zeer kundige personen zich bereid verklaard 
hebben om de vrijgekomen plekken in de redactie voor hun rekening te nemen: Astrid 
de Beer en Sander van Bladel. Zij zijn zeer goed bekend met het doen van historisch 
onderzoek en zijn beroepsmatig bovendien goed thuis in de archiefwereld. Wij heten 
hen van harte welkom. 
Rob van Putten publiceert in dit eerste nummer van de nieuwe jaargang een uitge
breid artikel over lakenververijen in Tilburg in de negentiende eeuw en nieuw redac
tielid Astrid de Beer heeft samen met Mirjam Heijs een boeiend artikel geschreven 
over muurkranten in Tilburg. Verder vindt u in dit nummer onder andere een verhaal 
van Jacques de Bakker over Adriaen en Gosewinus Bernage en een bijdrage over 
olympisch ruiter Charles Pahud de Mortanges. 
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* Ir. Rob van Putten (Tilburg 
1946) was van 2005 tot 
2014 redacteur van dit 

tijdschrift. Hij is actief als 
vrijwilliger bij Regionaal 

Archief Tiiburg. 

Lal<enverver Jan Anthonie 
Sebastiaan van Spaendonci< 

(1755-1831). Hijwaseen 
zeer vermogend man die 

bij zijn overlijden 130.000 
gulden naliet. Geschilderd 

portret doorAdriaan de Lelie. 
(Pad. Coii.) 

Lakenververijen in Tilburg 
in de 19e eeuw 

Rob van Putten' 

Dit artikel is de neerslag van een poging 
om de lakenververijen die in de 19e eeuw in 
Tilburg in bedrijf waren, in beeld te brengen. 

Een beeld dat hoe dan ook onvolledig zal 
zijn, omdat veel essentiële documenten zo

als bedrijfsarchieven, ontbreken. 
Om tot een enigszins verantwoorde recon
structie te kunnen komen, zijn tal van an

dere bronnen geraadpleegd zoals notariële 
archieven, het kadaster, hinderwetvergun
ningen en het bevolkingsregister. Vanwege 
de beschikbaarheid van bruikbare bronnen 

zal de nadruk liggen op de periode vanaf om
streeks 1840. 

De lakenververij tot 1800 
Laken was eeuwenlang het voornaamste wollen han
delsproduct van Noord-West Europa, 
Bij de bereiding van laken onderging het wollen 
weefsel eerst een verviltingsproces (het 'vollen'), 
waarna het werd geruwd, gladgeschoren en geperst. 
Daardoor ontstond een glad en zeer sterk eindpro
duct. Het verven vond meestal plaats na het vollen. 

Het bereiden van wollen stoffen begon in Tilburg in 
de Late IVIiddeleeuwen als een bescheiden neven
activiteit van het boerenbedrijf. IVIaar tegen het eind 
van de zestiende eeuw was er al een levendige han
del in Tilburgse lakens. Er werd in Tilburg niet alleen 
gesponnen en geweven, ook nabewerkingen zoals 
het vollen en droogscheren vonden in eigen beheer 
plaats. Het verven gebeurde echter elders. 
In de jaren 1625-1626 zijn er in Tilburg enkele pogin
gen ondernomen om een lakenververij op te richten. 
Deze hebben vermoedelijk maar kort bestaan, want 
na de val van 's-Hertogenbosch in 1629 moesten de 
ververijen op het platteland verdwijnen. Ondanks dit 
verbod is er in Tilburg steeds, zij het op bescheiden 
schaal, geverfd. De uit Breda afkomstige blauwverver 
Abraham Lodewijcx van Wesep, die van 1651 tot 1659 
drossaard van Tilburg en Goirie was, exploiteerde in 
de vijftiger jaren van de zestiende eeuw nog een ver
verij in Goirie (Abcoven). De meeste lakens voor de 
lokale markt werden in 's-Hertogenbosch, Breda en 
Rotterdam geverfd. Lakens, bestemd voor de export 
naar Holland en Antwerpen, gingen vooral naar Leiden 
om daar geverfd te worden. 

De restricties die gedurende de Staatse Periode 
golden ten aanzien van de bereiding van en de han
del in wollen stoffen, kwamen te vervallen toen in 
1798 de Staatsregeling voor de Bataafse Republiek 
van kracht werd. Op dat moment waren er Tilburg al 
meerdere lakenververs actief, zoals Jan Francis Suijs 
(1763-1829), Cornelis Franciscus Verbunt (1751-?), 
Johan Matthias Frankenhoff (1773-1822) en Jan 
Anthonie Sebastiaan van Spaendonck (1755-1831). 
Laatstgenoemde begon in 1777 al op 22-jarige leef
tijd als lakenverver. Twee zoons, Louis (1780-1822) 
en Joannes Antonius (1792-1849) en twee klein
zoons, Bernard (1818-1876) en Vincent (1845-1924), 
traden in zijn voetsporen. Ook een schoonzoon van 
Van Spaendonck, Jan Baptist Bruggeman (1796-
1869) oefende het beroep van lakenverver uit. 

Het verven van wollen stoffen 
Wol kan geverfd worden tijdens drie onderscheiden 
fasen van het productieproces. Allereerst kan de (ge
wassen) ruwe wol al voor het spinnen geverfd wor
den, het zogeheten 'vlokverven' of 'in de wol verven.' 
Verder kan geverfd worden nadat de wol versponnen 
is tot garen ('in het garen verven'). De derde methode 
is het zogeheten 'stukverven', waarbij de geweven 
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stof in zijn geheel in een verfbad ondergedompeld 
wordt. 
Tot omstreeks 1860 was men voor het verven van 
textiel uitsluitend aangewezen op kleurstoffen van 
natuurlijke oorsprong. Aanvankelijk gebruikte men 
voornamelijk extracten van in West-Europa inheemse 
wortels en planten zoals de meekrapwortel voor een 
rode, wede voor een blauwe en wouw (reseda) voor 
een gele kleur. Daarnaast werden Indigo (blauw)en 
brazielhout (donkerrood, paars, bruin) over land via 
de 'zijderoute' uit Azië aangevoerd. Door een sterke 
toename van het handelsverkeer over zee werden er 
vanaf de zeventiende eeuw steeds meer verfstoffen 
uit Azië en Midden- en Zuid-Amerika geïmpor teerd 
zoals blauwhout, geelhouten cochenille (kam\\n). 
Voor het verfproces waren verder tal van hulpstoffen 
nodig zoals aluin, potas, kalk, tarwezemelen (die men 
liet gisten), wijnsteen en vroeger ook urine. Sommige 
kleurstoffen waren onoplosbaar in water; deze zo
geheten 'kuipkleurstoffen' moesten eerst in een op
losbare vorm gebracht worden. Door oxidatie aan de 
lucht ontstond na het verven weer de (onoplosbare) 
kleurstof. Indigo ('the king of dyes') is zo'n kuipkleur-
stof. De oplosbare vorm is kleurloos; de donkerblau
we kleur die we kennen van de 'blue jeans' ontstaat 
pas tijdens het drogen. Het verven met kuipkleurstof

fen kon soms enkele dagen in beslag nemen. Voor in 
water oplosbare kleurstoffen (zoals meekrap) waren 
'beitsmiddelen' (metaalverbindingen) nodig om ervoor 
te zorgen dat ze voldoende hechtten aan de textiel-
vezels. Zo ontstond met aluin 'Turks rood' (fel rood), 
terwijl ijzerbeits een violette, en chroombeits een bor
deauxrode kleur gaf. 
Omdat het verfproces tussen kuip- en beitskleurstof-
fen zeer sterk verschilde, specialiseerden de ververs 
zich vroeger tot 'blauwververs' en 'roodververs.' 
Sommige blauwververs verfden echter ook met rood, 
want voor een zwarte kleur moest men het weefsel in 
twee afzonderlijke stappen verven: eerst blauw (kuip-
kleurstof) en vervolgens rood (beitskleurstof). 
Het verven van geweven stoffen vereiste zeer veel 
vakmanschap: tijdens het verven vonden er allerlei 
(toen nog niet opgehelderde) complexe chemische 
processen plaats die de verver volledig moest kun
nen beheersen. Daarbij kwam nog dat samenstelling, 
kwaliteit en kleurintensiteit van de veelal kostbare 
natuurlijke kleurstoffen sterk konden wisselen. Als er 
tijdens het verven iets misging, waren er meteen vele 
meters stof verpest. 
In 1856 maakte de jonge Engelsman William Perkin 
ongewild de eerste synthetische kleurstof: mauveïne, 
een kleur die op purper leek. Zijn toevallige ontdek
king leidde in de daarop volgende decennia tot de 
ontwikkeling van vele honderden nieuwe kleurstof
fen. Het beschikbaar komen van nieuwe, betaalbare 
kleurstoffen heeft in belangrijke mate bijgedragen aan 
de revolutie die zich aan het eind van de negentiende 
eeuw in de modewereld zou voltrekken. 
De Duitse chemische industrie had bij de ontwikke
ling van nieuwe kleurstoffen het voortouw genomen 
en wist daardoor al snel een monopoliepositie te be
reiken. Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog 
was bijna 85% van de wereldproductie aan kleurstof
fen uit Duitsland afkomstig. 

Industrialisatie 1800-1850 
De overgang van huisarbeid naar fabrieksmatige pro
ductie van wollen stoffen kwam in Tilburg in de loop 
van de achttiende eeuw geleidelijk op gang in de zo
geheten 'fabriekshuizen.' Rond 1780 ontstonden de 
eerste echte fabrieken, en kort na de eeuwwisseling 
werd door de invoering van de (door paarden aange
dreven) spinmachine een eerste stap gezet op weg 
naar volledige mechanisatie van het productieproces. 
In 1827 deed de stoommachine zijn intrede. Door de 
overgang naar industr ië le productie ontstond er ook 
ruimte voor allerlei gespecialiseerde bedrijfjes, zoals 
ververijen. 

Volgens een in 1816 opgemaakte Statistieke ta
bel der fabrieken en trafijken waren er toen twee 
lakenververijen in Tilburg, beide in de wijk Kerk: 
Johan Frankenhoff, met vier arbeiders, en Louis van 
Spaendonck, met één arbeider. Gegevens over de 
wijk Veldhoven ontbreken echter, zodat de aldaar ge
vestigde ververij van Jan Anthonie van Spaendonck 
onvermeld blijft. Verder waren er in 1816 een aantal 
katoendrukkers actief. 



De wollenstoffenfabriek van 
Diepen Jeiiingtiaus & Co op 

tiet Korveipiein beschikte 
over een eigen ververij. 
Schiiderijtje van Rudolf 

Diepen. (Pad. Coll.) 

Het overzicht noemt ooi< nog vier lakenfabrieken die 
over een eigen ververij beschikten. 
We w/illen hier benadrukken dat gedurende de gehele 
besproken periode meerdere wollenstoffenfabrieken 
over een eigen ververij beschikten. Dat waren niet al
leen grote ondernemingen zoals Pollet, Van Dooren & 
Dams en Diepen; ook enkele kleinere ondernemingen 
zoals Swagemakers & Van Spaendonck en Smits-van 
Dijk verfden zelf hun stoffen. 

Ververij Frankenhoff 
De ververij van Frankenhoff was de eerste loonverve-
rij in Tilburg met een stoommachine. Johan Matthias 
Frankenhoff werd op 22 januari 1772 geboren in het 
Duitse Monschau. 
Hij trouwde op 19 september 1803 in Tilburg met 
Arnoida Castelijns (1770-1836). Dat hij al op jeugdige 
leeftijd naar Tilburg kwam, lezen we in zijn trouwakte: 
"...dog veele jaren alhier woonagtig..." Als beroep 
wordt vermeld 'verver.' 
De lakenververij van Frankenhoff stond ongeveer 
op de plaats waar nu de denkbeeldige as IVlonu-
mentstraat-Bisschop Zwijsenstraat de rijbaan van het 
Stadhuisplein kruist. 
Na de dood van Johan Matthias in 1822, zette zijn 
weduwe de ververij voort. In 1835 kocht kroonprins 
Willem van haar onder meer twee huizen en de daar
achter gelegen ververij. Hij liet de huizen vervolgens 
verbouwen tot een groot woonhuis, dat de geschiede
nis in zou gaan als het 'oude paleis.' Voor de ververij 
stelde prins Willem een vervangende ruimte beschik
baar. Dat blijkt althans uit een vergunning uit 1840 "... 
tot daarstelling van een stoomwerktuig voor het zui
veren en droogen van geverwde wollen stoffen in een 
locaal toebehoorende aan zijnen koninklijken hoog
heid den prins veldmaarschalk." 
De vergunning was verleend aan Johannes Nicolaas 
Frankenhoff (1805-1862), die zijn in 1836 overleden 
moeder had opgevolgd. Behalve lakenverver was 
Johannes Nicolaas ook intendant van de prins en late
re koning, en na diens dood werd Frankenhoff 'belast 
met de Directie der Koninklijke Paleizen en aanhooren 
te Tilburg.' 

In 1848 liet koning Willem II voor Frankenhoff een 
nieuwe ververij en een woonhuis bouwen door tim
merman/architect/aannemer Adriaan Goyarts, die ook 
verantwoordelijk was voor de bouw van het paleis. 

Ververijen in 1848 
In 1848 waren er in Tilburg zeven ververijen in be
drijf: drie lakenververijen (Frankenhoff, Jellinghaus en 
Janssens) en vier blauwververijen (Pessers, Van den 
Hout, Van Spaendonck en Bruggeman). 
Er wordt hier weliswaar onderscheid gemaakt tussen 
lakenververijen en blauwververijen, maar een wezen
lijk verschil was er niet tussen deze in het verleden 
ontstane begrippen. Blauw was gedurende lange tijd 
de overheersende kleur voor weefsels van wol, katoen 
en linnen; daarom werden (laken)ververs ook wel als 
blauwverver aangeduid.^ Lakenververs verfden overi
gens niet alleen lakens, maar ook losse wol, en alle 
andere voorkomende weefsels zoals duffel, baai en 
flanel. 

De stoomlakenververij van Frankenhoff was in 1848 
veruit de grootste, met zestien blauwkuipen, twee 
verfketels, twee pleskommen en een indigomolen. Er 
werkten toen veertien arbeiders. 
Frederik Jellinghaus (1812-1856) kreeg in 1845 een 
vergunning voor een stoommachine in een op te rich
ten ververij en lakenspoelerij aan 'de Zooi', in de wijk 
Veldhoven. Dat was ongeveer op de plek waar nu de 
Philips Vingboonsstraat uitmondt in de Gasthuisring. 
Deze ververij had in 1848 drie kuipen en er werkten 
vier arbeiders. 

De lakenververij van Adriaan Janssens (1819-1899) 
stond aan het Goirke, en moet omstreeks 1848 zijn 
opgericht. Janssens, die niet over een stoomketel be
schikte, werkte met twee kuipen en had één arbeider 
in dienst. In 1852 verkoopt hij zijn ververij. 
Norbert Pessers (1779-1855) was begonnen als ka
toen- en linnendrukker. Zijn blauwververij stond aan 
de Stokhasseltstraat. 
De ververij van Adriaan van den Houf (1787-?), die 
eveneens als katoendrukker begon, stond in de wijk 
Heuvel. Behalve blauwverver was hij ook winkelier. 
Van den Hout vertrok in 1856 naar Brugge. 
Joannes Antonius van Spaendonck (1792-1849) was 
niet alleen lakenverver, maar ook leerlooier en koop
man in manufacturen. Verder ontpopte hij zich als een 
niet-onverdienstelijk amateurarcheoloog. Zijn leer
looierij en ververij stonden aan de Heuvel. Toen hij in 
1849 overleed, werd de ververij overgenomen door 
zijn zoon Bernard (1818-1876). Deze ververij moet ze
ker tot 1870 hebben bestaan. 
Jan Baptist Norbertus Bruggeman (1796-1869) was 
getrouwd met een zus van Joannes Antonius van 
Spaendonck. Vermoedelijk was hij aanvankelijk werk
zaam in het bedrijf van zijn zwager. Rond 1840 begon 
hij aan de Heuvel een eigen ververij, die in 1867 werd 
opgeheven. 
Pessers, Van den Hout en Van Spaendonck werkten 
ieder met één kuip, Bruggeman werkte met drie kui
pen en had drie arbeiders in dienst. 



Roodverver Caspar Houben 
(1823-1899). (Coll. RAT) 

Stoomververijen 1850-1875 
H.J. Busch & Cie. 

De ververij van Adriaan Janssens aan liet Goirl<e 
werd in 1852 gekoctit door de in 1808 in tiet Duitse 
Gladbacti geboren koopman Hermann Joseph 
Busch. Ook sticiitte Busch een roodververij aan de 
Driehuizendijk, langs de Leij. In 1854 kreeg de firma 
H.J. Busch & Cle een vergunning voor de installa
tie van twee stoomketels. Kort daarop bleek Busch 
echter "langdurig afwezig" en werden zijn bezittin
gen door zijn familie in het openbaar verkocht. Koper 
van de ververij aan het Goirke was wollenstoffen-
fabrikant Herman Eras, terwijl Johannes Nicolaas 
Frankenhoff eigenaar werd van het ververijtje aan de 
Driehuizendijk. 

Ververij Caspar Houben 
Caspar Houben werd op 16 februari 1823 geboren in 
Oirsbeck (Duitsland). In 1850 stichtte hij een rood
ververij te Enschot onder de firmanaam C, Houben 
en Cle. Medevennoot was Christiaan Lodewijk 
Busch (1819-1850), een broer van bovengenoemde 
Hermann. Toen Busch kort na de oprichting overleed, 
ging Houben voor eigen rekening alleen verder. 
In 1851 trouwde hij in Tilburg met Antonetta Leonora 
Verbunt (1826-1894). Het jaar daarop kwam Houben 
naar Tilburg, waar hij aan de Koningshoeven langs het 
riviertje de Leij een ververij begon. In 1853 werkten er 
11 arbeiders en beschikte hij over vier kuipen. 
Dat de onderneming floreerde blijkt uit het gemeen
teverslag van 1856. Hier lezen we dat de ververij van 
Houben "niet alleen merkelijk is vergroot maar ook 
eene stoommachine aan dezelve is daargesteld." In 
1857 kwam er een tweede stoomketel, later nog ge
volgd door een derde. 
Als roodverver nam Houben in de jaren 1867-1869 
een financieel belang in twee Zeeuwse garancinefa-

brieken (garancine = het rode pigment uit de mee
krapwortel). De ironie wil, dat net rond die tijd Duitse 
chemici er in waren geslaagd om alizarine - het ac
tieve bestanddeel van garancine - te synthetiseren. 
Dat leidde al spoedig tot de ondergang van de mee
krapteelt - in Nederland voornamelijk geconcentreerd 
op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden - en tot 
sluiting van de garancinefabrieken. In 1881 waren alle 
garancinefabrieken in Nederland buiten bedrijf. En zo
als de synthese van alizarine het einde betekende van 
de meekrapteelt in West-Europa, luidde de industr ië le 
productie van indigo rond 1900 de ondergang in van 
de indigoteelt in Bengalen (Br i ts - Ind ië) en op Java. 
Toen Houben zich in 1885 terugtrok uit zijn onder
neming werd het bedrijf voortgezet door zijn zoons 
Caspar (1862-1918) en Joseph (1863-1937). Hij 
bleef echter actief als ondernemer: samen met 
Johan de Bosson richtte hij in 1885 in Zevenbergen 
de beetwortelsuikerfabriek 'De Phoenix' op en in 
1888 was hij een van de oprichters van de N.V. 
Oestercultuurmaatschappij Poseidoon te Bergen op 
Zoom. 
Caspar Houben, die in 1873 genaturaliseerd werd tot 
Nederlander, speelde ook een rol in het maatschap
pelijk leven. Zo was hij regent van het R.K. Gasthuis 
en vanaf 1878 tot zijn dood lid van de gemeenteraad. 
Hij bezat veel onroerend goed, en maakte door het 
afstaan van enkele hoeven en 50 hectare grond de 
stichting mogelijk van de abdij van de paters trappist
en in 1881. Hij overleed in Tilburg op 8 januari 1899, 
De ververij C. & J. Houben werd in 1918 overgenomen 
door de firma Van den Bergh-Krabbendam en drie 
jaar later omgezet in de naamloze vennootschap 'De 
Hoeve.' In 1941 werd deze N.V. geliquideerd. 

Ververij Rozendaal 
Na de dood van Frederik Jellinghaus in 1856 
werd zijn ververij aan de Veldhoven gekocht door 
de Rotterdamse koopman Lambertus Vincentius 
Ledeboer (1795-1891). In 1863 begon hier de uit 
Leiden afkomstige lakenverver Hendrik Rozendaal, die 
het complex aanvankelijk huurde, maar in 1876 eige
naar werd. 
Hendrik Marlnus flozendaa/(1829-1883) vestigde zich 
in september 1863 met zijn echtgenote Jeanette de 
Munck in Tilburg. Naast de ververij aan de Veldhoven 
stichtte hij ook een wolwasserij/spoelerij aan de 
Driehuizendijk. 
Na de dood van Rozendaal in 1883 is de onderne
ming door zijn weduwe nog tot 1889 voortgezet. De 
fabrieksgebouwen werden vervolgens verkocht. In het 
gebouw aan de Driehuizendijk zijn nog tot omstreeks 
1900 enkele kleine ververijen actief geweest, o.a. de 
fa. Gebr Abrahams en C. üpnnsen. 

Ververij Vincent van Spaendonck 
Vincent van Spaendonck (1845-1924) was een klein
zoon van lakenverver Jan Anthonie Sebastiaan van 
Spaendonck. Van zijn vader, wollenstoffenfabrikant 
Gerard Cornelis van Spaendonck, kocht hij in 1867 
een perceel grond met een wolspoelhuisje aan de 
Koningshoeven, langs de Oude Leij. Kort daarop ging 



hij met wollenstoffenfabril<ant Jan Brouwers een sa
menwerkingsverband aan tot exploitatie van een ver
verij onder de naam Vincent van Spaendonck. Al in 
1869 installeerde hij zijn eerste stoomketel. In 1871 
trouwde Van Spaendonck met Leonie Houben, een 
dochter van Caspar Houben. 
De ververij van Van Spaendonck werd in 1918, samen 
met de toenmalige directeur, Gerard van Spaendonck, 
overgenomen door de in dat jaar opgerichte Coöpe
ratieve Ververijen van Tilburgsctie Fabrii<anten van 
Wollenstoffen. Deze coöperat ie werd later Textiel-
ververijen De Koningshoeven N.V, die in 1978 haar 
activiteiten beëindigde. Gerard van Spaendonck was 
in 1925 weer voor zichzelf begonnen in de voormalige 
ververij van Jos. Franken op Broekhoven. Tot 1967 
is op deze plaats door nazaten van de familie Van 
Spaendonck nog geverfd. 

Ververij IVl. Franckenhoff & Cie. 
Kort na het overlijden van Johannes Nicolaas 
Frankenhoff in 1862, verplaatste zijn weduwe, Maria 
Anna Theresia Lombarts (1807-1875) de complete 
ververij - inclusief stoommachine - van het centrum 
van de stad naar een leegstaand fabrieksgebouw 
aan de provinciale weg naar Hilvarenbeek. In 1865 
werd de oudste zoon van Maria Lombarts, Mathias 
Antonius (1832-1884) medevennoot. 
Het lijkt er op dat de ververij niet lang daarna in 
zwaar weer terechtgekomen was, want nadat Maria 
Lombarts zich in 1871 uit de onderneming had terug
getrokken, bleek een forse f inancië le injectie nood
zakelijk. Geldschieter was een familielid van Maria 
Lombarts, wollenstoffenfabrikant Everardus Adrianus 
Lombarts. Er werd toen een nieuwe firma opgericht, 
IVl. Franckenhoff & Cie, met Mathias als beherende en 
Everardus Lombarts als commanditaire vennoot. Al 
per 31 december 1875 werd deze vennootschap ge
liquideerd. 
Bij de verdeling van de boedel kreeg Everardus 
Lombarts onder meer het onroerend goed toegewe
zen. Mathias vertrok in januari 1878 met zijn gezin 
naar Duffel (Belg ië) , maar later keerde hij terug naar 
Nederland. Hij overleed in 1884 in Oisterwijk. 

Ververij Franken-Van Brunscliot 
In 1862 vestigde Franciscus Josephus Franken (1829-
1894) zich met zijn vrouw en dochter in Tilburg. 
Ruim een jaar eerder was de in Eindhoven geboren 

Franciscus Franken in Moergestel getrouwd met de 
- eveneens uit Eindhoven afkomstige - Josephina 
Christina van Brunschot. Het huwelijk werd geslo
ten in Moergestel, waar Franken - samen met Henri 
Vorsterman van Oijen - werkzaam was als fabrikant 
van gekleurd leer. 
Kort nadat Franken zich in Tilburg had gevestigd werd 
de vennootschap met Vorsterman van Oijen ontbon
den, en ging hij voor eigen rekening alleen verder als 
leerverver. 
In 1864 trad Franken als vennoot toe tot de firma 
N. Pessers & Cie. Samen met Nicolaas Pessers 
en Isidorus Janssens kocht hij een perceel aan de 
Goirkestraat, alwaar het drietal zich bezighield met 
het bereiden en bloten^ van huiden en het drijven 
van handel in wol en leer. Ruim een jaar later begon 
Franken onder de firmanaam Franken-Brunschot\Neer 
voor zichzelf als leerlooier en -verver. In 1866 kocht 
hij voor duizend gulden een weiland aan het Goirke 
(Julianapark) en liet daarop een ververij met woonhuis 
bouwen. 
Al in 1870 verkoopt Franken zijn eigendommen weer 
voor vierduizend gulden. Dat hij zijn bezittingen weer 
zo snel verkocht kwam omdat zich in 1869 onver
wacht de gelegenheid voordeed om zijn ververij voort 
te zetten in de buiten gebruik gestelde wollenstof
fenfabriek van Swagemakers & Van Spaendonck 
aan de Veldhoven, die ook over een stoommachine 
beschikte. Franken huurde het complex van de er
ven Swagemakers, die in 1869 vergeefs geprobeerd 
hadden om de "in volle werking zijnde Stoomfabriek 
met completen inventaris" via een openbare veiling te 
verkopen. Een tweede poging - in 1876 - om een ko
per te vinden mislukte eveneens. Pas in 1880 werd de 
fabriek verkocht aan wollenstoffenfabrikant Johannes 
Meulesteen. 
Enkele jaren eerder had Franken zijn activitei
ten al verplaatst naar de voormalige ververij van 
Franckenhoff op Broekhoven. Deze "stoomververij 
met verdere gebouwen, erven en moeras" kocht hij 
in 1878 voor vierduizend gulden van wollenstoffenfa
brikant Everardus Lombarts. Franken moet geweten 
hebben dat deze ververij spoedig verkocht zou wor
den. Anders kunnen we niet verklaren waarom hij in 
1875 een langs de Leij gelegen stuk hooiland kocht 
dat grensde aan het terrein van eerdergenoemde ver
verij, en dat enkel te betreden was via het erf van de 
ververij (daarom gold er een 'recht van weg'). 

De ververij van J.M. 
Frankenhoff & Cie stond 

ongeveer op de plaats waar 
nu de denkbeeldige as 

Monumentstraat-Bisschop 
Zwijsenstraat de rijbaan van 

het Stadhuisplein kruist. 
(Coii. RAT) 



Toen Franken zich in 1889 terugtrok uit zijn onder
neming verhuurde hij de ververij aan zijn oudste 
zoon Josephus (Jos.) (1862-1923), die met Herman 
Jacobus Rozendaal (1868-?) een vennootschap was 
aangegaan onder de firmanaam Franken & Rozendaal. 
De jaarlijkse huur bedroeg vierduizend gulden. De om
zet van de ververij moet een veelvoud daarvan hebben 
bedragen, want alleen al aan loon was de firma per 
jaar 4500 gulden kwijt (uitgaande van 15 personeels
leden met een gemiddeld weekloon van zes gulden). 
De vennootschap met Rozendaal werd in 1891 weer 
ontbonden, waarna Jos. Franken de ververij alleen 
voortzette onder de naam Jos. Franken Fzn. In 1925 
werd de ververij door de erven Franken verkocht aan 
Gerard van Spaendonck. 

Crisis 
Vanaf ca. 1850 tot in de jaren zeventig maakte 
de Tilburgse wollenstoffenindustrie een bloeiperiode 
door, maar rond 1875 ontstonden er problemen. 
Oorzaken daarvan waren onder andere een daling van 
de export, de import van goedkope buitenlandse tex
tiel, en een structurele overproductie. Pas vanaf om
streeks 1890 verbeterde de toestand weer. 
De verslechterde economische situatie in de wollen-
stoffennijverheid moet ook gevolgen hebben gehad 
voor de ververijen die immers aan het eind van de 
productieketen stonden en derhalve afhankelijk wa
ren van de 'output' van de wollenstoffenfabrieken. In 
dit licht bezien is wellicht niet alleen de sluiting van 
de ververij van IVIathias Frankenhoff te verklaren, 
maar ook het faillissement van de firma van Johannes 
Frankenhoff en het slechts kortstondige bestaan van 
de ververij van Cornelis Schreppers. 

Firma Jolian Franckenhoff 
Johannes Wilhelmus Alphonsus Frankenhoff (1847-?) 
was een broer van Mathias. Hij had een ververij in 
Goirie (Abcoven) die in 1875 failliet verklaard werd. 
Door de verkoop van de ververij met inventaris kon hij 

De ververij van Josef zijn schuldeisers schadeloos stellen. De ververij werd 
Franl<en op een briefhoofd uit gekocht door de uit Alphen en Riel afkomstige broers 

1897. (Coii. RAT) Joannes (1838-?) en Johannes Michiel Hendrikx 

(1841-1906), die in de jaren 1884-1890 ook een ver
verij in Tilburg exploiteerden. 

Stoomververij C.J. Schreppers 
Cornelis Johannes Schreppers (1847-?) was een 
zoon van lakenfabrikant Johannes Schreppers. In 
1871 begon hij een stoomververij aan de linkeroe
ver van de Leij bij het Oude Beeksepad (nu onge
veer: Berglandweg/Alpenweide). Al in 1875 bood 
Schreppers de ververij te huur of te koop aan, en in 
1876 werden de activiteiten gestaakt. Maar pas in 
1880 lukte het om het gebouw met inventaris aan een 
particulier te verkopen. Cornelis Schreppers vertrok 
toen naar het Noord-Franse Roubaix. 
De koper verhuurde de ververij vervolgens tot 1884 
aan de uit Aken afkomstige lakenverver August 
Helmich (1826-?). Daarna was de ververij achtereen
volgens in het bezit van de firma's Gebr Hendrikx [MW 
1884 t/m 1890) en Van Dooren & Dams (mn 1891 t/m 
1903). In 1904 vestigde zich hier stoomwasserij 'Het 
Groenewoud.' 

De crisis voorbij? 
Firma J.B. de Beerjr. 

Jan Baptist de Beer (1859-1892) was de jongste zoon 
van wollenstoffenfabrikant J.B. de Beer, wiens fabriek 
aan de Heuvel stond. In 1884 begon hij een stoomver
verij aan de Industriestraat. De zaken liepen blijkbaar 
goed, want al in 1885 werd de ververij uitgebreid met 
een tweede stoomketel. 
Na het overlijden van De Beer in 1892 werd de ververij 
verkocht en voortgezet door de firma CF. MorbotterS 
Co, en vanaf 1894 door de firma Couwenberg & Cie. 
In 1901 werd laatstgenoemd bedrijf geliquideerd. De 
ververij kwam toen in gebruik bij de naastgelegen 
wollenstoffenfabriek van Eliazar Elias. 

Stoomververij Janssen en Bierens 
Op 1 januari 1891 werd aan de Bredaseweg wol-, 
katoen- en goederenververij Janssen en Bierens op
gericht. Firmanten waren de broers Hendrik (1833-
1906) en Augustinus (1842-1910) Janssen, koop
lieden, en Daniël F. Bierens (1840-1900), voormalig 
meesterknecht bij de ververij van Rozendaal. In 1898 
werd de stoomververij uitgebreid met een chemische 
wasserij. In hetzelfde jaar werd de naam geïn t rodu
ceerd waaronder het bedrijf landelijk bekend zou wor
den: 'De Regenboog.' 
De firma, die in 1903 het predicaat Hofleverancier 
kreeg, groeide uit tot het grootste textielveredelings-
bedrijf in Tilburg. In 1939 werd de firma omgezet in 
een naamloze vennootschap. Ruim twintig jaar later 
werd 'De Regenboog' overgenomen door wasserij 
PaltheXe Almelo. Het bedrijf heeft zich - in sterk afge
slankte vorm - nog tot 1996 kunnen handhaven. 

Arbeidsomstandigheden in de ververijen 
In de negentiende eeuw was de arbeider voor veel fa
brikanten meer een noodzakelijke kostenpost die de 
winst drukte, dan een mens van vlees en bloed. Welke 
mensonterende omstandigheden zich in Nederland in 



fabrieken voordeden, zijn uitvoerig beschreven in het 
verslag van de Arbeidsenquête van 1887} Een gelei
delijke kentering vond pas plaats nadat paus Leo XIII 
in 1891 zijn encycliek Rerum Novarum ('Over nieuwe 
dingen') had gepubliceerd. 
Het werk in de ververij was niet bijzonder zwaar, 
maar de arbeiders werkten wel continu in een warme, 
vochtige omgeving met soms giftige stoffen. Over de 
arbeidsomstandigheden in de ververijen komen we 
iets meer te weten dankzij het hierboven aangehaalde 
verslag. 
Een van de leden van de enquêtecommiss ie , Bahl-
mann, had de ververij van Franken-Van Brunschot be
zocht. Daar had hij gezien "...dat het er sterk dampte, 
waartegen houten kokers zijn aangebracht, die den 
stoom naar buiten leiden, zoodat de temperatuur in de 
fabriel< aangenamer wordt. Dat is eene geheei nieuwe 
inrichting...[msnemg van mij, RvPj." 
Verder lezen we in de enquête dat het personeel van 
Franken-Van Brunschot verzekerd was tegen ziek
tekosten (waarvoor de werknemers overigens wel 
premie moesten betalen). Ziekenfondsen waren in 
die tijd nog een zeldzaamheid; het verslag somt ne
gen Tilburgse ondernemingen op die bij een zieken
fonds waren aangesloten. Behalve Franken-Van 
Brunschot waren dat onder meer de werkplaats van 
Staatsspoorwegen en de ververijen van Houben en 
Van Spaendonck. 
De ververij van Rozendaal was niet bij een zieken
fonds aangesloten; daar kregen de arbeiders bij 
ziekte 'het halve geld.' Aldus Daniël Frans Bierens, 
meesterknecht bij Rozendaal, die ondervraagd werd 
door de voorzitter van de commissie, het Tweede-
Kamerlid Verniers van der Loeff. Over de werktijden 
vertelde Bierens dat tijdens de zomermaanden de ar
beiders bij Rozendaal van 's morgens vijf tot 's avonds 
half acht werkten en in de wintermaanden van 's 
morgens half acht tot 's middags vijf. Tussen de mid
dag kregen ze vijf kwartier vrij om thuis te gaan eten. 
Het weekloon varieerde van vier tot zeven gulden. 

Aangenomen mag worden dat werktijden en lonen bij 
de andere ververijen hiervan niet veel zullen hebben 
afgeweken. 

Slot 
De (laken)ververijen vormden in de negentiende eeuw 
in Tilburg een weliswaar bescheiden, maar niet onbe
langrijke bedrijfstak. Toen het aantal wollenstoffen
fabrieken in rap tempo toenam, kwam er ook steeds 
meer werk voor de ververijen. Vanaf de tweede helft 
van de negentiende eeuw werd de Tilburgse ververij
sector gedomineerd door vijf tot zes grote en middel
grote ondernemingen die over stoomkracht beschik
ten. Drie van deze bedrijven hebben zich nog (soms 
onder een andere naam en eigenaar) tot ver in de 
twintigste eeuw kunnen handhaven. Naast de stoom
ververijen was er ook plaats voor kleine ververijen; 
eenmanszaken of bedrijfjes met slechts een paar ar
beiders. Uit de beschikbare gegevens valt echter niet 
altijd af te leiden of het hierbij ging om wol- of katoen
ververs. 
Om een indruk te krijgen van de omvang van de 
stoomververijen is in onderstaande tabel het aantal 
arbeiders weergegeven over de periode 1876-1895. 
(Het totaal aantal arbeiders van de kleine ververijtjes 
bedroeg gemiddeld 15 a 20.) 

Er zijn twee zaken die in deze tabel opvallen. Wat het 
meest in het oog springt, is de daling van het aan
tal arbeiders tussen 1887 en 1892 met ruim dertig 
procent (helaas ontbreken gegevens over de jaren 
1888-1891). Omdat de Tilburgse wollenstoffenindus
trie vanaf 1890 weer een bloeiperiode doormaakte, 
zou men verwachten dat er juist meer werk was voor 
de ververijen. We kunnen wel enkele verklaringen be
denken, maar die zijn zeer speculatief. Konden de ver
verijen wellicht ef f ic iënter werken door nieuwe tech
nologische ontwikkelingen of door het gebruik van 
moderne kleurstoffen? Gingen meer wollenstoffenfa
brieken ertoe over om zelf te verven? Of werd er meer 

Aantal arbeiders Aantal 
stoomketels Ververij 1876 1880 1884 1885 1887 1892 1893 1895 
Aantal 
stoomketels 

H.M. Rozendaal 20 21 30 29 24 — — — 1 

CasparHouben 64 49 48 — — — — 3 

C.&J. Houben — — — 48 48 33 35 33 3 

Vinc. van Spaendonck 46 48 43 45 45 28 30 28 2 

F Franken-Van Brunschot 21 20 24 29 26 — — — 2 

J. Franken Fzn. — — — — 15 22 16 2 

A. Heimich — 8 — — — — — 1 

Gebr. Hendrikx — — 12 13 10 — — — 1 

Van Dooren en Dams — — — — 15 10 15 1 

J.B. De Beerjr. — — 13 18 16 — — — 2 

Couwenberg & Cie. — — — 12 12 12 2 

Janssen & Bierens — — — 11 9 12 1 
Totaal aantal arbeiders 151 146 170 182 169 114 118 116 



De stoomververij van 
De Regenboog aan de 
Bredaseweg afdeiing 

sctioenververij in 1930. 
(Coii RAT) 

gebruik gemaakt van reeds geverfde garens? De twee 
laatste verklaringen zullen het grootste effect gehad 
hebben op het personeelsbestand van de ververijen. 
Wat verder opvalt is de plotselinge stijging van het 
aantal arbeiders vanaf 1884, het jaar waarin de ver
verij van De Beer werd opgericht. Kennelijk was er 
ruimte voor een zesde stoomververij. IVIogen we daar
uit concluderen dat de crisis in de textiel toen weer 
enigszins op haar retour was? 
Nader onderzoek kan mogelijk meer licht werpen op 
bovenstaande vragen. 

10 , 

De voormaiige ververij van 
Gerard van Spaendonci< aan 

de Hiivarenbeel<seweg 
in 1979. (Foto Dré van den 

Bogaard, coii. RAT) 
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Noten 
1 De naam wordt in diverse bronnen zowei gespeld Franl<enhoff als 

Franckenhoff. 

2 Het afvalwater van de ververijen, wolwasserijen en wollenstoffen

fabrieken werd geloosd op een van de vele waterloopjes die de stad 

doorkruisten. Vanwege de blauwgrijze kleur van het afvalwater kregen 

deze waterloopjes in de volksmond de naam 'blauwsloot' 

3 Bloten of ploten is het verwijderen van de wol van schapenvellen met 

behulp van natrium- of calciumsulfide. De hulden werden vervolgens 

gelooid, de afgeschraapte wol werd verkocht als 'blootwol', die overi

gens van beduidend mindere kwaliteit was dan scheerwol. 

4 Een heruitgave hiervan, bezorgd en Ingeleid door Jacques Giele, 

verscheen in 1981 in drie delen onder de titel Een kwaad leven. De 

arbeidsenquête van 1887. Deel 3 gaat onder meer over de arbeids

omstandigheden in Tilburg, De drie delen zijn te downloaden via http:// 

www,dbnl,org/. 



Geen censuur op de muur! 
De muurkrant in Tilburg 1978-1995 

Astrid de Beer en Mirjam Heijs* 

'Astrid de Beer studeerde 
Geschiedenis en Taal- en 

Cultuurstudies aan de 
Universiteit van Utrecht 
Zij werkt momenteel bij 

Regionaal Archief Tiiburg. 
Mirjam Heijs is werkzaam bij 
Regionaal Archief Tiiburg op 
de beeld- en geluidafdeiing. 

Extra editie 
"Kantelberg koele killer" 

van de muurkrant 
(30 september 1980). 

(Coii RAT) 

"Stadhuis bekent corruptie", "Van der Lee 
steelt", "Kantelberg koele killer", "Vrouwen 

uitgekleed", "Wethouder wil hogerop", 
"Foute Wouten", "Eén Brokx ellende": In 

de jaren 1978-1995 verschenen met grote 
regelmaat zeefdrukaffiches met pakkende 

koppen op de Tilburgse muren, geplakt op in 
het oog springende plaatsen zoals fabrieks-

poorten, bushaltes, brievenbussen, bij in
gangen van openbare gebouwen of in drukke 

winkelstraten. In het depot van Regionaal 
Archief Tilburg ligt een aanzienlijk deel van 

deze muurkranten opgeslagen; grote forma
ten, gedrukt op slechte kwaliteit papier en 

summier beschreven. 

De Tilburgse muurl<rant was een exponent van een 
ontwikkeling die in de jaren '60 begon. De oude po
litieke en kerkelijke structuren en opvattingen vol
deden niet meer. De Tilburger was op zoek naar 
nieuwe wegen om zich te uiten en te manifesteren. 
De Tilburgse samenleving, samen met de rest van 
Nederland, transformeerde naar een nieuwe situatie. 
De Tilburgse muurkrant heeft daar een belangrijke rol 
in gespeeld. 
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MUURÎ RANT TILBURG 
EXTRA EDiriE 

„ \ , o o « m louiun wc drie pr,>i.(eui'rrq lonqtr : 
Op W» 'itb van het ttle^ountoM^ i laon "O, » 

Tilburg in transitie 
Eind jaren '60 en begin jaren '70 was de wereld 
in een revolutionaire stemming: Vietnam, Flower
power, Provo, stakingen. In Tilburg stond de samen
leving misschien wel extra op haar grondvesten te 
trillen: de snelle ontkerkelijking kwam in het altijd zo 
roomse Tilburg hard aan.^ Bovendien waren er de so-
ciaaleconomische ontwikkelingen in de stad die een 
kentering veroorzaakten. De textielindustrie liep ten 
einde: werkloosheid en armoede waren het gevolg. 
Daarnaast hadden de plannen van burgemeester 
Becht (Cees de Sloper) de stad behoorlijk overhoop 
gehaald. Arbeiderswijken werden gesloopt, er was 
geen inspraak en de bevolking werd met een kluitje in 
het riet gestuurd.2 

In de ontwikkeling van de Tilburgse actiecultuur is de 
hogeschoolbezetting in 1969 een IJkpunt. IVIede door 
de studentenopstand vond het linkse denken ook in 
Tilburg een vruchtbare bodem. De studentengezel-
ligheidsvereniging Posjet werd na de bezetting meer 
en meer in gebruik genomen als een open jongeren
centrum. Diverse werkgroepen, actiegroepen en dis
cussiegroepen vonden er een plek: het Politiek Kafee, 
alternatieve hulpverlening zoals een Kerst-Inn, het 
s teuncomi té Nieuw Dennendaal, Kunstenaars voor 
Vietnam en het Tilburgs socialistisch koor SoLIEDair. 
ledereen was welkom, er was volop discussie en niet 
te vergeten ook muziek, toneel, moderne kunst. De 
discussie en vrijheid in Posjet zou een belangrijke rol 
gaan spelen in de eerste jaren van de muurkrant.^ 
Katalysator was het voornemen van het college 
van B&W om in het kader van de stadsontwikkeling 
een snelle verbinding aan te leggen tussen de bin
nenstad en nieuwbouwwijken in Tilburg-Noord. Dit 
zou ten koste gaan van de arbeiderswijk Groeseind. 
Samenwerking tussen actievoerders, krakers, stu
denten en bewoners onder de noemer "Tilburg Total 
Loss" leverde uiteindelijk op dat het hele plan werd 
afgeblazen.'' Er ontstond een verwevenheid en weder
zijdse betrokkenheid tussen stad en studenten. 

Op 17 januari 1975 werd het Tilburgs Aktiegroepen 
Overleg opgericht (TAO): 'De dwarsverbanden tussen 
Posjet en andere hotspots in de stad waren door de 
breed gedragen acties tot een stevig netwerk uitge
groeid. De verbreding uitte zich in steeds meer geza
menlijke initiatieven en wederzijdse ondersteuning. 
(...) Het TAO bundelde de krachten van derde-wereld-
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groepen, culturele groepen, initiatieven op het gebied 
van bouw/en en wonen, trefcentra, onderwijsgroepen, 
politiel<e partijen en diversen, welke laatste de groot
ste categorie vormde.' Het TAO was bedoeld als plat
form voor informatie en communicatie. Voor de ver
spreiding van de informatie werd voorlopig eerst ge
kozen voor een nieuwe rubriek in het reeds bestaande 
Tref sentrum Bulletin.^ 

De muurkrant in Nederland 
Muurkranten zijn 'door niet-journalisten geschreven 
en getekende, op een muur opgeplakte kranten, b.v. in 
scholen en fabrieken, gewoonlijk met kritiek op de ge
vestigde orde', aldus Van Dale. Deze beschrijving dekt 
de lading niet helemaal. In zijn scriptie 'openbaarheid 
tegen de muur' over de Arnhemse muurkrant geeft W. 
Möl ler een uitgebreidere beschrijving: 'muurkranten 
zijn grote plakkaten geplakt tegen muren van open
bare gebouwen, elektriciteitshuisjes of andere in het 
oog vallende plaatsen.' Hij vervolgt: 'De berichten zijn 
kort, hun inhoud is agiterend: ze roepen mensen op 
het ergens niet mee eens te zijn, ergens tegen te pro
testeren, tenminste erover te d iscuss ië ren. Meestal 
handelen ze over bewuste nalatigheden of manipula
ties van politici, ondernemers, bedrijven.'^ De woor
den 'antikapitalistisch' en 'anoniem' zijn ook onlos
makelijk verbonden aan de muurkranten, hoewel ze in 
beide beschrijvingen niet genoemd worden. 

In 1970 ontstond de IVIuurkrant Utrecht uit de linkse 
studentenbeweging van de jaren '60. De krant was 
bedoeld als middel tot politisering, het aanvallen van 
de rechtse ideologie en de kapitalistische tegenstel
lingen. Zij werd geschreven voor 'niet-bezitters, 
mensen met een lage positie in de maatschappij.' 
Onderwerpen en schrijfstijl moesten daarom 'direkt 
aanspreekbaar' en 'ondubbelzinnig duidelijk' zijn. 
Uitgangspunten waren agitatie en propaganda. Door 
het openbaar maken van verzwegen informatie wilde 
de muurkrant de mensen weer aan het denken te zet
ten. De nadruk lag op lokaal nieuws. De muurkrant 
ambieerde een voorhoedefunctie bij de vorming van 

een links stadsfront, waarin verschillende progres
sieve politieke partijen en andere organisaties zouden 
participeren. Zij wilde 'een activerende bijdrage leve
ren aan de strijd die moet leiden tot een rechtvaardige 
maatschappij waar het bezit van de productiemid
delen en de macht gemeengoed is en ieder gelijke 
rechten en kansen heeft.'' In het Utrechts Muurkrant 
Kollektief waren jongeren uit verschillende 'flink link
se' stromingen vertegenwoordigd, leder had een taak 
en door circulatie van taken werd vergaande speciali
satie voorkomen. De muurkrant wilde niet afhankelijk 
zijn van individuen; alle leden moesten leren schrij
ven, plakken, drukken. De organisatie was verdeeld in 
werkafdelingen en discussieafdelingen die het beleid 
bepaalden. De besluitvorming was democratisch. De 
muurkrant was onafhankelijk, anoniem, herkenbaar, 
opereerde via een postbusnummer en verscheen een
maal per week op vaste plekken. De vormgeving was 
eenvoudig en helder. Machinaal getypte tekst was uit 
den boze; dat leek teveel op een mededeling van de 
directie. 

Later ontstonden de Arnhemse (1975) en de Leidse 
(1976) muurkrant. Eind maart 1978 startte de 
Tilburgse muurkrant. Samen met Utrecht vormden de 
muurkrantorganisaties van Arnhem, Leiden en Tilburg 
de harde kern van de Nederlandse muurkrantbewe-
ging, ze hadden ongeveer dezelfde organisatievorm 
en politieke doelstellingen. Zij participeerden geza
menlijk in het Landelijk Overleg Muurkranten (LOM). 
Samen stelden ze de brochure 'uitgangspunten 
Muurkrantorganisaties Nederland' op waarin de ideo
logie en de voorwaarden voor een muurkrant beknopt 
werden aangegeven. Ook in Nijmegen, Maastricht, 
Groningen, Dordrecht, Rotterdam en Eindhoven ver
schenen muurkranten, al hadden deze aanzienlijk 
minder revolutionair elan dan die van de harde kern. 
'Een Muurkrant oprichten is geen kattepis', zo is te 
lezen in de propagandabrochure, 'Dat vergt vooraf al 
een min of meer duidelijke politiek plus een grote hoe
veelheid energie. Dat is dan ook de reden dat er nu 
nog maar een handvol echte muurkrantorganisaties 
draaien.'^ 

De Tilburgse muurkrant 
De groep van de Tilburgse muurkrant bestond uit 
mensen van divers progressief links pluimage: Kom-
munistische Eenheidsbeweging Nederland Marx
istisch Leninistisch (KEN(ml)), Socialistische Partij 
(SP), Rode Jeugd, Pacifistisch Socialistische Partij 
(PSP), anarchisten en allerlei actiegroepen. Men ken
de elkaar via die acties, bijvoorbeeld van bijeenkom
sten voor El Salvador, Nicaragua, tegen kernenergie, 
Woensdrecht, de krakersbeweging, munitietrein. De 
kracht van de Tilburgse muurkrant en het activisme 
was dat in Tilburg allerlei groeperingen samenwerk
ten: sinds 1975 in het Tilburgs Aktiegroepen Overleg, 
maar eerder al in Jongerencentrum Posjet. ledereen 
zette zijn of haar talent in om acties te ondersteunen; 
studenten van de tekenacademie zetten hun beel
dend vermogen in, bijvoorbeeld door het maken en 
zeefdrukken van affiches. De Actiegroep Huisvesting 



Jongeren (AHJ) zocht naar middelen om informatie te 
verspreiden. Het idee was een infokrant te maken of 
een muurkrant. Een paar jaar eerder was het idee van 
een muurkrant nog geparkeerd, maar nu leek de tijd 
rijp.^ Contacten werden gelegd met de muurkrantor
ganisaties van Leiden, Arnhem en Utrecht. Deze zorg
den voor ondersteuning met schrijven, het opzetten 
van een drukkerij etc. Studenten van de tekenacade
mie zetten zeefdrukkerij De Rode Zeef op. 

Op 30 maart 1978 verscheen de eerste Tilburgse 
muurkrant, met de kop "ziekenfonds sloopt." Die
zelfde dag stuurde de muurkrant (per adres Heuvel
straat 139) een brief aan de Tilburgse organisaties en 
actiegroepen: 'Beste mensen, zoals jullie inmiddels 
wel gemerkt hebben is Tilburg een oppositie-middel 
en een organisatie rijker, en wel een muurkrant. De 
muurkrant Tilburg richt zich met haar inhoud vooral 
op de werkende bevolking. Op tal van plaatsen in deze 
maatschappij is het met name de werkende klasse 
die op tal van terreinen gekonfronteerd wordt met 
uitbuiting en onderdrukking. Als we naar de werksitu
atie van de mensen kijken dan zien we dat in Tilburg 
op een beroepsbevolking van ruim 40.000 mensen 
er 5.000 als officieel werkeloos staan geregistreerd. 
Het gros van deze werkeloze arbeiders is in de wol
industrie werkzaam geweest. Zij zijn op straat ko
men te staan omdat Tilburgse fabrieks-eigenaren a 
la van Puyenbroek o.a. in arme landen jonge meisjes 
bereid vonden zich aan hun te verkopen voor weinig 
geld zodat het werk uit Tilburg daar heen verplaatst 
is. Bezien we de woonsituatie dan zien we dat tal 
van mensen (o.a. jongeren) geplaagd worden door 
woningnood en hoge huren. Dit terwijl er meer dan 
duizend woonruimtes leegstaan en huisjesmelkers 
de kans krijgen zich aan de woningnood te verrijken. 
Weer op andere terreinen zien we dat de winstzucht 
van elkaar bekonkurrerende fabrikanten leidt tot ver
giftiging van het milieu en de mensen die daarin moe
ten leven. Dit produktie-systeem (...) brengt overvloed 
voor enkelen een beetje welvaart voor meer, maar een 
minimaal bestaan voor velen en zelfs gebrek en el
lende voor het gros van de wereldbevolking. 

Aan de strijd voor de verandering van dit politieke en 
ekonomiese systeem (...) neemt de muurkrant Tilburg 
aktief deel. In onze artikelen trachten we aan de hand 
van konkrete voorvallen de tegenstellingen die tussen 
de grote groep van de werkende mensen en het hand
jevol bezitters bestaat bloot te leggen (...) De muur
krant Tilburg is een niet-partij-gebonden organisatie 
die bereid is iedere beweging die bovengenoemde 
strijd vooruit helpt en de positie van de werkende 
klasse versterkt te ondersteunen.''" 

De organisatie van de Tilburgse muurkrant vertoonde 
veel overeenkomsten met die van Arnhem, Utrecht en 
Leiden. Een centrale groep hield toezicht op de inhou
delijke en technische organisatie van de muurkran-
tactiviteiten en kwam minimaal wekelijks bij elkaar. 
Binnen de centrale groep was er een driedeling van 
taken: de interne organisatie, de externe organisatie 
en de politiek. De interne organisatie hield zich bezig 
met inhoudelijke en technische taken. Tijdens dis
cussiebijeenkomsten bespraken de deelnemers de 
inhoud van de kranten, andere muurkrantactiviteiten 
en voerden discussie over politiek relevante zaken. 
De redactie hield regelmatig vergaderingen en zorgde 
voor een goede verslaglegging. Zij hield een archief 
bij, zorgde voor de opbouw van een informantennet
werk en het tijdig afleveren van de stukken. 

De groep lay-out zorgde voor het aanleggen van een 
fotoarchief, het onderhoud van materiaal, beheerde 
de stencilmachine en maakte de mini-muurkrant, 
een handzamer gestencild formaat. De mensen van 
de drukkerij hielden zich bezig met de bouw van een 
reservedrukkerij, onderhoud van het materiaal, het 
ontwikkelen van nieuwe technieken en het tijdig afle
veren van stukken. Ook hier waren geregelde werkbij
eenkomsten en verslaglegging belangrijk. De externe 
organisatie hield zich bezig met de verspreiding van 
de 'grote', van de mini, de werving van nieuwe mede
werkers, het voorbereiden van acties en de controle 
van de in- en uitgaande post." De afdeling 'politiek' 
hield zich o.a. bezig met scholing. 

De muurkrant nr. 54 van 1 
mei 1980. (Coll. RAT] 
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De muurkrant opereerde in de sfeer van anonimiteit. 
De plaats waar de krant gedrukt werd bleef geheim 
en wie de muurkrantmedewerkers waren en wat ze 
deden, viel ook niet te achterhalen. In de publicatie 1 
jaar muurkrant in Tiiburg, die in 1979 verscheen naar 
aanleiding van haar eerste verjaardag, staat: 'Iemand 
die meedoet met de krant hangt dat niet direkt aan de 
grote klok. Waarom zo geheimzinnig? Dat komt om
dat de muurkrant rekening moet houden met tegen-
akties van de kant van de autoriteiten en de wet. Om 
kontrole uit te kunnen oefenen op dat wat mensen le
zen is voor het aanplakken van affiesjes en muurkran
ten een vergunning nodig. Om de oppositie te kunnen 
kontroleren is de wet van "vrijheid van meningsuiting" 
opgesteld. Daarin staat dat iedereen in "vrijheid" 
zijn mening mag uiten. Echter valt je mening de au
toriteiten en de wet aan, noem je een ondernemer 
een profiteur, dan wordt je de mond gesnoerd in een 
proces wegens "smaad" en "laster." Huisjesmelkers 
en ander geboefte zijn ook niet altijd tevreden over de 
manier waarop hun gedrag in de muurkrant beschre
ven staat. Vandaar de voorzichtigheid van de muur-
kranters.''^ En met reden. Iemand als huisjesmelker 
Bogaers had het zwaar te verduren in de muurkrant 
en dreigde met represailles. Hij zou daarom zelfs een 
kaart met de aanplakpunten van de muurkrant op zijn 
kamer hebben hangen.'^ 

De muurkrant was onafhankelijk: de middelen waar
mee de muurkrant gemaakt werd, waren in eigen be
heer. Iedere deelnemer aan de muurkrant stopte elke 
maand een rijksdaalder in de 'plakkerspot.' Verder 
waren er de abonnementen op de mini-muurkrant die 
geld opleverden. Met dit geld werden lijm, kwasten, 
boetes en kort gedingen betaald. Deze onafhankelijk
heid was een groot goed, de muurkrant ageerde juist 
tegen de gevestigde pers, zoals Het Nieuwsblad (üoor 
de muurkrant steevast 'Het Nietsblad' genoemd). Het 
W/euivsWad bijvoorbeeld was o.a. afhankelijk van ad
vertenties en zou daarom adverteerders ook zoveel 

mogelijk ontzien. Daardoor was zij volgens de muur-
kranters ook minder kritisch.''' De Tilburgse muur
krant heeft ook wel eens een fake-Nieuwsblad uitge
bracht. 

Tijdens bijeenkomsten met de muurkrantorganisaties 
van Leiden, Utrecht en Arnhem bespraken de leden 
de kranten en maakten duidelijke afspraken over re
gelmaat, verschijningsvorm en bronbescherming. 
Ook voor visie en informatie-uitwisseling werkten de 
vier muurkranten samen. Ze zorgden voor scholing in 
propaganda en agitatie (maatschappelijke vaardig
heden), maar ook in technische vaardigheden, zoals 
'geheimhouding-notulering', geluidstechnieken, sten
cilen, beeldtechnieken en zeefdrukken.'^ Na een paar 
jaar verliet de Tilburgse Muurkrant het centralistische 
principe van de Utrechtse muurkrant en ging haar ei
gen weg. 

Van informatie naar geplakte publicatie 
en door naar aksie 

De vele betrokken partijen en actiegroepen wisten 
de weg naar de redactie snel te vinden. Er bestond 
immers al een groot netwerk. Natuurlijk kwam veel 
informatie via de bij het TAO aangesloten groepen, 
rechtstreeks van buurtgenoten en andere informan
ten, maar ook in postbus 814 werden de onderwer
pen over vermeende wantoestanden aangedragen. 
Bronbescherming was belangrijk. Dat dit nodig was 
blijkt uit een brief aan de muurkrant (d.d. 15 novem
ber 1978) van de juridische EHBO: 'Een van de me
dewerkers van Gelcom Audio bv. is op staande voet 
ontslagen omdat zijn werkgever hem ervan verdenkt 
dat hij aan de muurkrant de nodige informatie heeft 
doorgespeeld. Betrokkene ontkent dit. Ik moge u ver
zoeken mij een verklaring te doen toekomen waaruit 
blijkt dat de publikaties in de muurkrant niet tot stand 
zijn gekomen met medewerking van betrokken werk
nemer.''^ 
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Luud de Brouwer 
"Begin jaren '80 studeerde ik aan het Mollerinstituut. Via studiegenoten die geschiedenis en 
maatschappijleer studeerden, raakte ik betrokken bij de actie en de muurkrant. Als je iets wilt 
bereiken dan moetje niet aan tafel gaan zitten praten, maar actie ondernemen. Aan het eind 
van mijn middelbare schooltijd ontwikkelde ik linkse sympathieën en dacht erover om dienst 
te weigeren, wat ik later ook gedaan heb. In de actiewereld deelde je emoties en idealen: 
we waren tegen het kapitalisme, de leegstand terwijl er zoveel woningnood was, tegen 
huisjesmelkers, en tegen het CDA. Dat was toen de dominante partij in Tilburg en Nederland. 
Ik sympathiseerde ook met de links-extremistische Rote Armee Fraktion in Duitsland, de Rode 
Brigades in Italië en het anarchisme. Het moest allemaal anders. 
Ik woonde toen in een (studenten)huis in de Leenherenstraat. Dat huis zat in een 'belboom'; 
Als er een ontruiming dreigde of als er mensen van ons opgepakt waren, kregen we een 
telefoontje. Wie aanwezig was en wilde, vertrok dan zo snel mogelijk naar de aangewezen 
plek om te protesteren, demonstreren of bezetten. Zo zijn we bijvoorbeeld naar Den Bosch 
gegaan om te demonstreren tegen de sloop van de Pedagogische Academie, maar heb ik ook 
een nacht doorgebracht in het Cenakel in Tilburg. We demonstreerden bij de opening door 
koningin Beatrix van het nieuwe Sint Elisabethziekenhuis. Verder heb ik meegelopen in de 
vredesdemonstraties (o.a. tegen de kruisraketten) in Den Haag en Amsterdam en geprotesteerd 
tegen de invoering van het collegegeld. Ik was ook aanwezig bij het kraken van een huis in de 
Poststraat. 
Mijn huisbazin was nogal actief bij de muurkrant. Zij schreef een tijdlang de muurkrant. Dat 
gebeurde in het huis. De beschreven 'moedervellen' gingen vervolgens naar de drukkerij waar 
de muurkrant werd gezeefdrukt. Waar dat was weet ik niet. Plakken was illegaal, je riskeerde 
een fikse boete als je betrapt werd. Onwetendheid was dus eigenlijk een zegen; als je niets 
wist kon je ook niets verraden. Nadat de muurkranten waren gedrukt, moesten ze gevouwen 
en verspreid worden. Dat vouwen gebeurde op een bepaalde manier om ze goed te kunnen 
plakken. Ik heb de kranten gevouwen, verspreid en geplakt. Dat plakken deden we met twee 
personen, dat was handiger en veiliger. Als het donker was gingen we gewapend met kranten, 
behangkwast en behangselplak op pad. Ja, je liep risico, maar persoonlijk heb ik daar nooit 
mee te maken gehad. Ik vond het net een spannend jongensboek." 

Nadat de voorredactie besloten had een onderwerp 
uit te diepen, werd de informatie gecontroleerd op 
waarheidsgehalte, "want we kunnen het ons niet 
permitteren om fouten te maken of onwaarheden te 
schrijven", aldus muurkrantmedewerker Kees in een 
interview voor Radio Tilburg. De gecontroleerde en 
eventueel aangevulde informatie kwam vervolgens bij 
de naredactie, die de artikelen schreef. De vorm van 
de teksten was aan regels gebonden. Als schrijver 
kreeg je maximaal honderd woorden tot je beschik
king om de boodschap over te brengen. Het moest in 
elk geval zo kort en compact mogelijk. Stevig taalge
bruik en een confronterende kop zetten de toon van 
de artikelen. De persoonlijke aanval ging de redactie 
niet uit de weg. Dat leidde tot teksten die regelmatig 
tot opschudding en kwaadheid leidden bij de geves
tigde orde. De discussies op de redactie waren vaak 
heftig maar uiteindelijk moest er iedere veertien da
gen een krant uitkomen. De redactie moest knopen 
doorhakken en legde achteraf verantwoording af over 
de inhoud aan een grotere groep betrokkenen. Tijdens 
deze vergadering droegen de deelnemers ook nieuwe 
onderwerpen aan voor de volgende edities. 

Nadat de schrijvers hun werk hadden gedaan, gingen 
de teksten naar de drukkerij. De locatie van de zeef
drukkerij was geheim. Voor het geval De Rode Zeef 
ontdekt zou worden, was er ook een reservedrukke
rij ingericht. Het drukken gebeurde handmatig, krant 
voor krant, op (doorgezaagde) restrollen van kran
ten. Na het drogen moesten de kranten gevouwen 
en verspreid worden onder de plakkers. Het plakken 
gebeurde bij voorkeur 's ochtends vroeg of overdag. 
Tilburg was ingedeeld in wijken. De plakkers waren 
gespecialiseerd om kranten zo goed mogelijk tegen 
de muur te plakken. Om het papier moeilijker van de 
muur af te krijgen, werd ook wel waterglas gebruikt. 
Per wijk werd in tweetallen gewerkt: de een stond op 
de uitkijk, de ander plakte. Als de krant eraf getrok
ken of gekrabd was, moesten de plakkers een nieuwe 
ophangen. Plakken was strafbaar (art. 63, lid 2 van 
de APV), voorzichtigheid was dus geboden. Het kwam 
voor dat plakkers werden opgepakt en een nacht in de 
cel moesten doorbrengen. In de brochure Hulp tegen 
de smeris geeft de muurkrant adviezen wat je moet 
doen als je opgepakt wordt. In het stencil 'enkele sug
gesties mbt het plakken van muurkranten' staan ook 
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tips om de politie te demoraliseren, zoals per ongeluk 
de pot met lijm om laten vallen in de politieauto of per 
ongeluk de agent met lijm besmeuren, 'dit verhoogt 
de walgingsdrempel en maakt dat ze niet graag plak
kers oppakken."''' 

Muurkrant en actiecultuur zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Het is een symbiose die vanzelf 
spreekt. De muurkrant deed regelmatig verslag van 
gevoerde acties of kondigde die aan. De artikelen in 
de muurkrant gaven soms ook aanleiding om in ac
tie te komen. De actiewereld in Tilburg was sterk ver
bonden. In het TAO waren al vroeg allerlei contacten 
gelegd en daar kwamen misstanden aan de orde die 
in sommige gevallen uitmondden in acties. Sommige 
kwesties stonden jarenlang op de agenda van de ac
tievoerders en de muurkrantredactie zoals de voort
durende woningnood in combinatie met huisjes-
melken en kraken, zoals de acties tegen Kantelberg 
("Kantelberg koele killer", 1980). Ook de onderbeta
ling en uitbuiting van personeel stelde de muurkrant 
aan de kaak, zoals bij Kalfus ("Geld zat bij Kalfus", 
1990). Ook de atoombewapening en milieuvervuiling 

waren regelmatig terugkerende thema's. Dit waren 
geen typisch lokale zaken maar ze kregen wel een ei
gen invulling in de Tilburgse context. 

De reactie van de gevestigde orde 
"Mannaerts een te domme CDA-er" stond er eind 
mei 1978 met dikke letters te lezen op de Tilburgse 
muren. In nauwelijks honderd woorden kwamen 
Mannaerts dubieuze gymnasiumdiploma, zijn intel
ligentie (zelfs te dom voor het CDA), alcoholisme en 
vriendjespolitiek aan de orde. In de gemeenteraad 
gaf deze vijfde muurkrant behoorlijk wat reuring, 
Mannaerts was des duivels en dreigde met harde 
maatregelen tegen de muurkrant. Hij wilde namen 
hebben: "Jij kent ze en ik wil ze een proces aan
doen", herinnert oud-gemeenteraadslid en wethou
der Jan Timmermans zich nog. "Een aantal van mijn 
studenten (Timmermans gaf les op de Pedagogische 
Academie te Tilburg, AdB) was betrokken bij het ma
ken van de muurkrant, dat wist ik. Ook burgemeester 
Letschert en CDA-wethouder Miet van Puijenbroek, 
beiden regelmatig het lijdend voorwerp van de muur
krant, konden nogal giftig worden omdat ik niet wilde 
zeggen wie het waren. Maar ik heb nooit iets gezegd." 
Naar aanleiding van dezelfde muurkrant nr. 5, die 
nog mild van toon was, kwamen bij het college van 
B&W brieven binnen van geschrokken raadsleden: 
'Vindt het College niet dat de inhoud van deze kran
ten beneden alle normen van democratisch fatsoen 
is er erop gericht is personen in het openbaar in hun 
persoonlijke sfeer te treffen? Is het College niet van 
mening dat door dit soort publicaties een regelrechte 
ondermijnende aanval wordt gedaan op het democra
tisch functioneren van het College, de ambtenaren en 
de Raad? Is het College van plan om zeer snel aan dit 
soort activiteiten, die met vrijheid van drukpers en 
meningsuiting niets meer van doen hebben, een einde 
te maken, vooral omdat zij kunnen uitgroeien tot een 
gevaar voor de persoonlijke veiligheid van vele bur
gers in onze Tilburgse samenleving? Wil het College 
ons politieapparaat zoveel mogelijk steunen en kracht 
geven om deze activiteiten tot in de wortel uit te roei-
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en? Is het College bereid de Tilburgse bevolking te 
waarschuw/en voor dit gevaar en hen te vragen alle 
medewerking te geven bij de bestrijding daarvan?'^^ 
Wat de raadsleden ook ergerde was dat de muurkrant 
in de Openbare Bibliotheek hing. De OB werd hierop 
aangesproken. Zij gaf te kennen dat zij het haar taak 
vond om informatie van allerlei aard ter beschikking 
te stellen en niet om daarbij censuur toe te passen, 
'het betekent uiteraard niet dat de bibliotheek een 
standpunt inneemt.' Het college liet weten deze 'me
dewerking aan de verspreiding van die - anonieme -
muurkrant zeer te betreuren.' In de Tilburgse gemeen
teraad leidde de houding van de OB tot discussies of 
de subsidie aan de bibliotheek niet beter stopgezet 
kon worden. 

De politie kreeg opdracht om grondig onderzoek te 
doen naar de muurkrant. In een vertrouwelijk rap
port (d.d. 30 mei 1978) kon de inspecteur van politie 
De Kok melden dat Postbus 814 verhuurd was aan 

de Stichting Blik en Veger Producties. Deze stichting 
was op 29 september 1976 opgericht met als doel 
'het verschaffen van informatie aan jongeren en het 
bevorderen van de communicatie tussen jongeren, 
een en ander genomen in de ruimste zin. De stichting 
probeert haar doel te bereiken door onder meer het 
uitbrengen van publicaties.' Op crimineel gebied was 
er niets nadeligs bekend van het bestuur van Blik en 
Veger, op politiek gebied was van enkelen 'een al dan 
niet nauwe(re) relatie met de PSP bekend, terwijl één 
zich in het recente verleden heeft beijverd voor op
richting van het zg. "an t i repress ie -komi té Tilburg."'^ 

In Utrecht en Nijmegen plaatste de gemeente extra 
aanplakborden waarop geplakt mocht worden. De 
gemeente Tilburg ziet daar weinig heil in: 'de illegale 
plakkers zullen daarin een poging zien van de over
heid om hun activiteiten te beperken; dat pikken zij 
zeker niet.' Enkele keren overweegt de gemeente toch 
een proef te nemen met een beperkt aantal aanplak
borden op enkele strategische plaatsen in de binnen
stad. In een bespreking hierover op 24 april 1981 laat 
burgemeester Letschert weten dat hij twijfels heeft 
over het werkelijke nut van het plaatsen van gemeen
telijke aanplakborden, maar dat hij toch meent dat er 
een proef gewaagd moet worden om in elk geval "de 
burger" de idee te geven, dat althans gepoogd wordt 
dat kwaad enigermate in te dammen. Letschert laat 
weten dat hij er bezwaar tegen heeft als de aanplak
borden ook zouden kunnen worden gebruikt voor het 
aanplakken van de muurkranten, 'maar dat zou wel 
als selectief optreden voor de voeten geworpen kun
nen worden', aldus de notulist.^" De aanplakborden 
zijn er niet gekomen en ook suggesties om artikel 63 
van de AVP aan te passen vonden weinig weerklank. 

Het einde van de muurkrant 
"Zolang er verzwegen nieuws blijft, blijft de muur
krant ook bestaan." Dat zegt muurkrantmedewerker 
Kees in 1988 bij Radio Tilburg tijdens een interview 
ter ere van de tiende verjaardag van de muurkrant. Op 
dat moment is de Tilburgse muurkrant de laatst over
gebleven grote muurkrant in Nederland. De andere 
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Informanten gezocht! 
Regionaal Archief Tilburg 
organiseert in 2015 een 
project over de Tilburgse 
actiecultuur. We zijn op 
zoek naar informatie en 
naar mensen die hierbij 
betrokken zijn geweest. 
Heb je materiaal, foto's 
of verhalen: 
stuur een mail naar 
astrid.de.beer© 
regionaalarchieftilburg.nl 

muurkranten bestonden niet meer of waren in gewij
zigde vorm verder gegaan. Mogelijk was de heteroge
niteit van de aangesloten groepen en het feit dat men 
ondanks scherpe discussie toch open bleef staan voor 
eikaars ideeën en standpunten er de oorzaak van dat 
juist de Tilburgse muurkrant zolang bleef bestaan. 
De basis hiervoor werd al gelegd in de tijd van Posjet. 
De teloorgang van de Tilburgse muurkrant zette in na 
1990. Er werden minder kranten gedrukt en geplakt, 
het principe van elke twee weken een krant werd los
gelaten. Er vond een wisseling van de wacht plaats; 
de nieuwe generatie muurkranters hield er andere 
ideeën op na. De koppen uit deze periode werden 
minder scherp en radicaal, het revolutionaire elan van 
vroeger jaren leek verdwenen. De onderwerpen ver
anderden: vaker landelijk gericht en niet specifiek op 
Tilburg. 
In 1995 komt er na 17 jaar een einde aan de Tilburgse 
muurkrant. De straten van Tilburg werden er een 
stuk saaier op, dat wel. Misschien was de muurkrant 
niet meer nodig? Misschien was er geen verzwegen 
nieuws meer dat openbaar gemaakt moest worden? 
Misschien beterden de huisjesmelkers hun leven, net 
als de politici? Misschien reden er geen chloortrei
nen meer door de stad? Welnee, was het maar waar. 
Tijden veranderen, stencilen en verspreiden hoefde 
niet meer, evenals muurkranten zeefdrukken en op de 
muren plakken. Internet nam voor een deel de rol van 
de muurkrant over. Via weblogs en Twitter kun je 24/7 
je mening geven en tegen alles en nog wat agiteren 
en propageren. Op Internet kun je een petitie tekenen 
tegen een trein met gevaarlijke stoffen die binnenkort 
(of nu al?) door Tilburg heen dendert. En wat betreft 
huisjesmelkers: De Spits! van 12 maart 2014 kopt 
'Hardere aanpak huisjesmelkers.' En nog altijd treedt 
de politiek niet effectief genoeg op. De Muurkrant is 
verdwenen, maar sommige misstanden bestaan nog 
steeds. Misschien is het tijd voor een digitale muur
krant? 

Met dank aan Jan Timmermans, Luud de Brouwer 
en twee muurkranters van het eerste uur die ook 
nu nog anoniem willen blijven. 
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Adriaen en Gosewinus Bernage 
Vader en 'onnozele' zoon als drossaard en secretaris 

van de heerlijkheid Tilburg en Goirie 
Jacques de Bakker' 

' Jacques de Bakker 
(Tilburg, 1943). Na zijn 

Studie werktuigbouwkunde 
werkte hij ais hoofd 

meet- en regeltechniek 
en hoofd automatisering. 
Vanaf 1988 werkte hij bij 

de faculteit Economie van 
de Hogeschool Brabant 

(nuAvans Hogeschool) als 
hoofd computercentrum 
en hogeschooldocent in 
IT-gereiateerde vakken. 
Sinds zijn pensionering 

is hij actief ais vrijwilliger 
om. bij Regionaal Archief 
Tiiburg Daarnaast doet hij 
archiefonderzoek naar de 

tvtuscoviters, een bende die 
rond 1700 Brabant onveilig 

maakte 

Adriaen Bernage wordt gedoopt̂  in Breda 
op 7 januari 1654 als zoon van Goszwines 

van Bernagi, stadhouder van Breda, en 
Maria Scherianns (Swaen). Over zijn jeugd

jaren is niets bel<end. Op 21 oktober 1680 
wordt Adriaen door Josephus Bonaventura 

de Grobbendonck, heer van Tilburg en 
Goirie, aangesteld als drossaard van de 

'HeerlijckheitTilborch ende Goirie.' In feite is 
hij dan de plaatsvervanger van de heer van 

Tilburg en Goirie. 

In die tijd werd dat soort ambten veelal gekocht. In 
het Regionaal Archief Tilburg bevindt zich bijvoor
beeld de originele aanstellingsbrief uit 1757 van 
Bernard Oerlemans als drossaard van Loon op Zand^ 
met bijbehorende kwitantie: "Bekenne ik onderge-
schreve ontfangen te hebben uijt handen van de Heer 
Bernardus Oerlemans, in qualitijd als Rentmeester 
van Sijne Doorlugtighe Hoogheijd den Heere, Prince 
Louis Charles, Ottho van Salm Salm, als Heer der 
grondheerlijkheijd Loon op Sant, etsetera, etsetera, 
eene somme van seven duijsent guldens hollants we
gens koop van het drossard ampt, van de voorszeide 
grondheerlijkheijd Loon op Sant, volgens Contract 
Alhier voor ingemelt." Voor 7000 gulden - een kapi
taal - had je toentertijd een drossaardambt, maar dan 
had je ook wat. Of Adriaen Bernage zijn ambt gekocht 
heeft? De aanstellingsbrief en de kwitantie zijn (nog) 
niet gevonden. 

Adriaen Bernage als drossaard 
Adriaen Bernage maakt al direct naam als drossaard 
van Tilburg en Goirie. Hij is de eerste Tilburgse dros
saard die geen herberg heeft, maar laat in de "hei-
kensche" kerk een stuk inrichten als dorpshuis annex 
raadhuis en secretarie.^ Deze kerk was gevorderd van 
de katholieken en gezien het beperkte aantal lidmaten 
van het "ware geloof" was er toch ruimte genoeg. Op 
15 februari 1681 gaat hij in ondertrouw met de 26-ja-
rige weduwe Maria Darkels vrouwe van Meliskerck 
(en Mariekerck)." Op 2 maart 1681 trouwen ze in de 
Grote Kerk in Breda.^ Enige tijd later noemt hij zich 
Adriaen Bernage, heer van Melis- en Mariekercke. 

Eenmaal in functie trekt hij zich weinig aan van de 
schepenen en gaat gewoon zijn eigen gang. Dit tot 
ongenoegen van de schepenen die een brief sturen 
aan Josephus Bonaventura de Grobbendonck, heer 
van Tilburg^ waarin zij klagen dat Adriean Bernage 
zich als een 'souverain' gedraagt en hun autoriteit 
niet respecteert: "Geven Reverentelijck te kennen de 
schepenen der heerlijckheijt van Tilborgh ende Goirie, 
hoe dat Adriaen Bernagie Drossart der voors(chreven) 
heerlijckheijdt nijet anders trachtende als den souve
rain te spelen, sigh nijet en heeft ontsiet, sonder voor-
gaende decreet van de schepenen persoenen aende 
kaeck ende inde Boijen te stellen ende wederom te 
relaxeren ende los te laeten insgelijcx sonder decreet 
ofte authorisatie maar op eigen authoriteit, als mede 
de gewoonlijcke rechtdaegen, die nootsackelijck sijn 
tot den tamelijcken Coophandel, waer uijt dese ge
meente subsisteert, haeren voortganck nijet en laet 
hebben, ende in cas van absentie, egheen behoorlijc-
ke ordres aen Schepenen, en laet om sijn ampt waer 
te nemen naer behoren t'ghene dickmaels ende lang-
duerigh gebeurt." Blijkbaar hielp dit niet - Bernage 
liet zich ook niets gelegen liggen aan de mening van 
De Grobbendonck - dus de heren Schepenen schrij
ven een request aan de Staten Generaal', die op 19 
september 1685 een besluit nemen: "Is ter vergade-
ringe gelesen de req(ue)ste van(de) schepenen van-
Tilborg en(de) Goirie, houdende dat Adriaan Bernage 
Drossard aldaar, gansch oneenig levende met den 
heer der voors(chreven) heerlijckheijt, alles toebracht 
dat hij conde tot ruine ende bederft van deselven 
heerlijckheijt,... Dat den voorn(oemde) Drossard 
oock uijt verachtinge van(de) gewoonlijcke authori-
teijt van schepenen, sonder haere kennisse, sig niet 
ontsien hadde een vrouw publijcq aende kaeck te set
ten, en eenen vasten inwoonder aldaar inde boeijen te 
sluijten, en(de) sonder kennis van schepenen wieder 
t'ontslaan." 

Adriaen Bernage 
en zijn criminele processen 

Als drossaard was het niet alleen zijn taak om crimi
nelen gevangen te nemen en te ondervragen, maar 
ook om als aanklager te functioneren bij het pro
ces dat gevoerd werd voor de 'Dingbanck' waarin 
de schepenen van Tilburg en Goirie zitting hadden. 
Daarvoor werd door hem de zogenaamde 'Tigt en 
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De 'Criminele Roiie' van üe 
schepenbank van Tilburg en 

Goirie 1629-1758. 
(Coll. RAT) 

Aenspraecke' opgesteld waarin de strafbare feiten 
werden opgesomd en de strafeis werd weergegeven 
met daarbij de plakkaten waarin deze straf was vast
gelegd. In het archief van de schepenbank van Tilburg 
en Goirie zijn over zijn ambtsperiode enorm veel stuk
ken bewaard gebleven, waaronder de 'Criminele 
Rolle' en stukken behorende bij de criminele proces
sen die door Adriaen Bernage gevoerd zijn. Vooral de 
criminele rol is een belangrijke bron van informatie. 
Deze rol bevat onder meer de verslagen van vele cri
minele processen, en in een aantal gevallen het bij
behorende vonnis van de dingbank. De processen ge
durende de gehele ambtsperiode van Adriaen Bernage 
zijn hierin terug te vinden. 

Het begint met zijn eerste, voor de huidige tijd wat 
vreemde, criminele proces op 10 maart 1681: Adriaen 
Bernagie, drossaard, contra "het doode Lichaem" van 
Gerit Jan Gerit Spaendoncq. Tijdens zijn ambtsperi
ode, die loopt van 21 oktober 1680 tot zijn dood op 17 
mei 1724, heeft hij tenminste 57 criminele processen 
gevoerd. In die periode zijn onder andere de volgende 
vonnissen uitgesproken: twee keer "levendigh ge
radbraakt en het hoofd op een pin gestelt", twee keer 
"met de strop om de hals gegeeselt en gebrandmerkt 
en levenslang verbannen", twee keer "gegeeselt en 
gebrandmerkt en levenslang verbannen", veertien 
keer doodvonnissen 'mette koorde', waarbij een ver
oordeelde "opt versoeck der vrinden het geëxecuteer
de doode lichaem vergunt een kist." Tilburger Dionijs 
Jan Anthonis Nouwens -alias Vincken - wordt door 
de Tilburgse dingbank ter dood veroordeeld. De Raad 
van Brabant verleent 'surseance' en vonnist met ver
banning van tien jaren uit het hertogdom Brabant en 
het land van Overmaze. Ook Norbert Adrian Bogarts 
- alias Huijsmans - wordt door de Tilburgse dingbank 
ter dood veroordeeld, maar krijgt eveneens surseance 
van de Raad van Brabant. Verder zijn een aantal per
sonen verbannen voor langere tijd en er werden nog 
een aantal doodvonnissen uitgesproken over daders 
die voortvluchtig waren. Op 15 augustus 1716 heeft 
"de meester van het scherpen gericht" de drukste 
dag in Tilburg, want dan worden vijf doodvonnissen 
uitgevoerd: Hendrik van Asten wordt "levendigh ge-
radbraekt en het hooft op een pin gestelt" en zijn vier 
companen "gestraft mette koorde, datter de doof naer 
volght." De uitvoering van deze straffen vond plaats 
op het schavot, dat daarvoor werd ingericht op de 
Heuvel ongeveer op de plaats waar nu het standbeeld 
van Willem II staat. 

Controle door de Raad van Brabant 
Dat ook in die tijd de overheid controle uitoefende, 
blijkt uit het feit dat de doodvonnissen van de ge
noemde Tilburgers door de Raad van Brabant vernie
tigd werden. Deze controle ondervindt ook Adriaen 
Bernage. Hij moet op 24 en 26 januari 1719 voor de 
procureur-generaal van de Raad van Brabant verschij
nen vanwege de volgende aanklachf*: "dat des niette
genstaande A. Bernagie de Meliskerke, Drossart van 
Tilborgh en Goirie in sijn district omtrent het vervolgen 
van Doodtslagers en het entameeren of voortsetten 

van procedueren tegens desselve soo onaghtsaem en 
negligent is geweest en nogh is, dat hij t'sedert het 
jaer van 1682 tot den jare 1718 incluijs negen doodt-
slager in het geheel onvervolght heeft gelaten, son
der daer ietwes inne te doen, dat hij eenige andere 
manslager wel heeft beginnen te vervolgen en dan 
wederom heeft laten steeken, en dat hij t'sedert den 
jare 1716 in vier distincte gevallen, t'elkens aan desen 
Edele Rade geadviseert heeft, dat der dader onbekent 
was, daer hij deselve nogtans naer alle apparentie 
wel soude hebben kunnen ontdekken en vervolgen, 
ingevalle hij des aan gaende sijn ampt en pligt, na 
behooren hadde willen waernemen, gelijk aen UEdel 
Mogende nu onlangs omtrent het laeste vande voor-
zeide vier gevallen, sijnde geweest een manslagh 
door Jacob Coenraets dragonder in het regiment van 
Prins Willem van Hessen gepleegt aan den persoon 
van Nicolaas van den Hout, gebleeken is." Op deze 
data worden hem twintig gevallen van doodslag in de 
heerlijkheid Tilburg en Goirie over de periode 1686 tot 
1717 voorgehouden waarbij hij moet aangeven wat hij 
daaraan gedaan heeft en waarom er geen proces of 
geen veroordeling is gevolgd. In negentien gevallen 
zijn de dader of daders zelfs bij de Raad van Brabant 
bekend. Het is niet duidelijk of vanaf het jaar 1719 de 
criminaliteit in Tilburg enorm is teruggelopen. Wel 
zien we dat door Adriaen Bernage na 1719 geen enkel 
crimineel proces meer gevoerd is. De eerste verhoren 
waarin zijn naam voorkomt, stammen van november 
1680, zijn laatste criminele zaak vinden we terug op 
15 juli 1719. Hij blijft echter tot zijn dood actief want 
zijn laatste 'Cleijne' zaak is op 19 februari 1724, zijn 
laatste "Occulaire Inspectie' op 28 april 1724 en zijn 
laatste civiele zaak op 1 mei 1724. 

Overlijden van Adriaen Bernage 
Adriaen Bernage overlijdt op 17 mei 1724 op zeven
tigjarige leeftijd. Hij wordt begraven op 22 mei 1724 
in de kerk op het 'hoge choor.' Hij is dan bijna 44 jaar 
drossaard van Tilburg en Goirie geweest. In de Noord-
Brabantsche Almanak van het jaar 1892 staat onder 
het hoofdstuk 'Verzameling Grafzerken en Wapens 
van verschillende Noordbrabantsche kerken (naar 
een oud handschrift)' het volgende: 'in de kerck tot 
Tilburg. Op een sarck in 't choor: Hier leyt begraven 
de heer Adriaen Bernage heer van Melis en Marie
kercke, in sijn leven drossaert van Tilborgh en Goirie 
obiit den 16 May 1724.' In 1827 is de oude kerk af
gebroken. Daarmee is zijn grafzerk verdwenen, maar 
zijn naam niet helemaal, want bij de inrichting van de 
wijk Zorgvlied in Tilburg is een straat naar hem ge
noemd, de Drossaard Bernagiestraat. 

Gosewinus Bernage als secretaris van 
Tilburg en Goirie 

Gosewinus Bernage, zoon van van Adriaen Bernage 
en Maria Darkels, wordt op 5 oktober 1681geboren te 
Tilburg.3 Ook over zijn kinderjaren is niets bekend. Op 
26 augustus 1709 komt de secretaris van Tilburg en 
Goirie, Anthonij Vereijck (1654-1709), na een lange 
staat van dienst te overlijden.^" In de loop van 1711 
komt Gosewinus Bernage in beeld als secretaris, door 



bemoeienis van zijn moeder. Hoe zijn benoeming tot 
secretaris gerealiseerd werd, kunnen we lezen in de 
verklaring van zijn zuster Sophia Elisabeth Bernage 
van IVIeliskercke. 

Deze verklaring" geeft een duidelijk beeld hoe de be
noeming van Gosewijn tot stand kwam zodat de let
terlijk getranscribeerde tekst hier is ingevoegd: 

"Compareerde voor Schepenen der heerlijckheden van Tilborgh ende Goirie ondergenoemt 
Sophia Elisabeth Bernage van l\/leliskercke de weicke verclaerde onder solemnelen eede, haar 
behoorlijck affgestaeft door den president Nieukerck ter instantie van haeren broeder Gosewien 
Bernage tot l\/leliskercke Secretaris van Tilborgh ende Goirie waar ende waarachtigh te wesen, 
dat sij present is geweest int begin van 1710 tot Brussel als wanneer haar moeder Maria 
Elisabeth vanArckel Vrouw van Melis en Mariekercken sijn hoogheijt Prins Willem van Hessen 
filiciteerde met de coop van Tilborgh en Goirie hem was vragende offhet haar gepermitteert 
was om te seggen dat haar soon Secretaris soude sijn van Tilborgh ende Goirie, waar op 
sijn hoogheijt belieffde te antwoorden in 't frans Jae Mevrouw uijt al mijn hert en met veel 
plaisir, Ende verders dat int begin van augustij 1712, sonder den preciesen dagh onthouden te 
hebben, Jean Anthonij Neringh Secretaris van sijn hoogeijt aan ons huijs eetende de Secretarije 
van Tilborgh en Goirie presenteerde voor sestienduijsent gulden, acht jaaren levens, en acht 
duijsent guldens wederom te restitueren, soo haer broeder voorde acht jaaren quam te 
sterven seggende hij Neringh sijn hoogheijt het duijsent gulden minder liet als hem gebooden 
was om de dienste aen hem gedaen, dat men daer op versoght te weten wien 17000 gulden 
was biedende, daar hij op seijde, lek sal u de persoon noemen als uijt Den Haegh koomen tot 
weickel tijt gijlieden u kont beraden, en middelerwijl aen sijn hoogheijt schrijven offhet hem 
geiieffde minder te doen, ende de comparante vader vragende aende voorszeide Neringh 
wanneer het geit der soude moeten sijn, antwoorde hij, gij sult tijt genoech hebben, ende 
dat daar op Neringh weg gingh,dat sij comparante den 5« september 1712 naar Brabant is 
gegaan met haar moeder ende den achsten september 1712 ten halft twaelf uren middaghs tot 
Brussel quamen ende dien middagh vande Sablon affcomende rijden besijden de MeSinten, 
sijn hoogheijt mede dien wegh aff quam, houdende met sijn koets stil stil tegens die daar de 
comparante in sat met haar moeder de weicke vroegh, wanneer het sijn hoogheijt gelegen 
quam om hem te comen opwaghten waerop de prins seijde lek sal bij u komen morgen voor de 
middagh, waer logeert gij, waar op mijn moeder sijde te logeren int Refuge van Tongerloo ende 
s'morgens den negenden september 1712 quam Robert Camerdienaer van sijn hoogheijt bij 
de comparante en haar moeder ten huijse van Ambroise coopman tot Brussel opde oude hout 
Marckt vragende off de prins daar soude komen, waar op de moeder vande comparante seijde 
sulcx niet ter derven versoecken, maar naert Refuge van Tongerloo haar logement te sullen 
keeren, doch de camerlingh wegh gaende quam aenstonts weder seggende sijn hoogheijt 
daar soude komen, t'geen geschieden, en naer het eerste compliment sijde de comparante 
moeder aen sijn hoogheijt dat sij het ampt van Secreteraris van Tilborgh en Goirie accepteerde, 
Ende vroegh wat tijt sijn hoogheijt gaffom de somme te fourneren, want dat men die niet bij 
sigh hadt leggen, waar op den prince seijde, t' souw oock geen wijsheijt sijn, oock heb lek het 
tot Tilborgh niet nodigh maar inden Haegh en men sal u tijt genoech geven, de comparante 
moeder vroegh off den prins geen geldt tot Eijdhoven begeerde waarop weder seijde het inden 
Haegh van noden hadt, ende naer andere discourssen 

Eijndelijck de comparante moeder versoeckende hetportrait van sijn hoogheijt, stonthaar 
t'selve toe seggende Laet het Robert aen 't een kennen opdat ick het niet en vergete daar is 
nu een admirabel schilder in Duijtslant, bedanckende namen affscheijt van sijn hoogheijt en 
hijgingh wegh, redenen van weiwetenschap aliegerende sij attestante intgeene voorschreven 
staet alsoo waer ende waerachtigh te wesen ende daar van noch goede kennisse te hebben 
Ende want het qoddelijck en redelijck is der waarheijt getuijgenisse te geven insonderheijt des 
versocht sijnde, heeft dese niet konnen weijgeren maar versoght hiervan Acte inne forma uit te 
geven, Actum den sevenentwintighsten october seventien hondert ende twaelff." 



Het'Raathuijs'en de 
'Secretarie'in de oude l<eri< 

aandeMarl<tin 1790. 
Tei<ening Hendrk Vertiees. 

(Foto: coii. RAT) 

Straatnaambord. 
(Foto auteur) 

Blijkbaar is de eerste toezegging van prins Willem van 
Hessen voldoende om Gosewinus Bernage in te zetten 
als secretaris want op 8 september 1711 wordt door 
hem al een attestatie mede ondertekend. De betref
fende f inancië le afspraken zijn dan nog niet gemaakt, 
want die komen pas in augustus of september 1712. 

Gosewinus blijkt niet echt capabel te zijn voor het 
ambt van secretaris. Al snel volgt op een Requeste 
waarbij zijn vader en moeder met hem ter zitting ver
schijnen, door de Raad van Brabant op 5 december 
1712 het volgende vonnis: "sijne versoghte provisie 
ontseggende."^'^ Wellicht - om alles op alles te zetten 
-wordt hij op 20 februari 1713 door belijdenis lidmaat 
van de gereformeerde gemeente in Tilburg en Goirie.'^ 
Op 23 februari 1713 wordt hij echter katholiek. In het 
doopboek is te lezen: "paaps geworden drie dagen 
nadat hij belijdenis had gedaan omdat hij hoorden 
dat het proces verloren had." Het mocht dus allemaal 
niet baten. Waarschijnlijk is Gosewinus Bernage door 

B e r n a g i e s t r a a t 

prins Willem van Hessen ontslagen want op 7 maart 
1713 volgt wederom een vonnis door de Raad van 
Brabant en wordt de prins in het gelijk gesteld met de 
uitspraak "de secretaris ampten van Tilborg, ende 
Goirie pro libiti te mogen disponeren, ende sulcx daer 
toe een bequaem persoon te mogen aenstellen, naer 
sijn believen."^" Dat doet prins Willem van Hessen 
meteen, want op 9 april 1713 wordt Johan de Jong 
benoemd als secretaris van de heerlijkheid Tilburg en 
Goirie. In de buitengewone vergadering van 13 april 
1713 van de schepenen^^ neemt drossaard Adriaan 
Bernage - onder protest - Johan de Jong de eed af 
als secretaris van de heerlijkheid. 

Met de geestesgesteldheid van Gosewinus gaat het 
steeds slechter en op 16 maart 1725 laat zijn moe
der - die intussen weduwe geworden is - hem naar 
Geel vervoeren om verpleegd te worden vanwege 
zijn krankzinnigheid. Blijkbaar kostte dat vervoer 
wel de nodige moeite want volgens de verklaringen 
is Gosewinus "des avonds laat, handen ende armen 
vastbinden ende knevelen ende also gebonden op een 
karre doen werpen ende met touwe daaraan nog vast 
gemaakt," Over dit volgens de schepenen onrechtma
tige transport van haar gereformeerde zoon "naar het 
Paapse lant" wordt dan weer een proces gevoerd dat 
op 25 juni 1725 begint.^'' Op 24 juni 1726, zestien zit
tingen later, wordt als tussentijds vonnis uitgesproken 
dat Gosewinus binnen drie weken "moet terugkeeren 
naar Tilborgh." 
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Charles Pahud de Mortanges: 
ook een beetje 'van Tilburg' 

Jeroen Ketelaars* 

' Drs. Jeroen Ketelaars 
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onderzoeker Hij Is redacteur 
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bestuurslid van de Stichting 
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Cultuurgoed. 

Topruiter en militair Charles Pahud de 
Mortanges (1896-1971) verbleef in de perio
de 1920-1922 beroepsmatig in Tilburg. Maar 
de olympisch kampioen blijkt ook op een an

dere manier met de stad verbonden te zijn. 

Aan het lijstje van sporthelden uit Tilburg werd afge
lopen februari ineens een naam toegevoegd: Charles 
Pahud de Mortanges. In het Brabants Dagblad ver
scheen toen namelijk een artikel waarin deze be
roemde ruiter een 'beetje' Tilburgs verklaard werd.' 
Dat zat zo: Pahud de Mortanges nam deel aan vier 
Olympische Spelen en behaalde daar de ene over
winning na de andere. In totaal wist de befaamde 
militaryruiter maar liefst vier gouden en een zilveren 
medaille te winnen. Maar voordat hij voor de eerste 
keer aan de Spelen meedeed (Parijs, 1924), had de 
beroepsmilitair enkele jaren in Tilburg doorgebracht. 
In mei 1920 werd hij naar Tilburg overgeplaatst waar 
hij in het tweede regiment huzaren diende en in de 
Kromhoutkazerne gestationeerd was.^ 'Pahud', zoals 
hij kortweg genoemd werd, was er betrokken bij het 
opbouwen van het paardendepot van de artillerie en 
zou er twee jaar blijven. 
"Het depot beschikte over ruim 300 paarden, meest 
zware boerenknollen, die afgericht moesten worden 
voor het verplaatsen van log artilleriegeschut", aldus 
J.PA. van Ballegoijen de Jong in zijn biografische 
boekje over Pahud de Mortanges.^ "Twee jaar lang 
deed Pahud niets anders dan paarden trainen en af
rijden. In augustus volgde zijn benoeming tot eerste 
luitenant." 
En vanwege dit tweejarige verblijf in Tilburg wordt 
Pahud de Mortanges sinds de Winterspelen in het 
Russische Sotsji, toen zijn Olympische prestaties 
in het Brabants Dagblad naast die van onder ande
ren Ireen Wüs t gelegd werden, tot de Tilburgse top
sporters gerekend. Ed Schilders wijdde er een mooie 
column aan en benoemde Pahud de Mortanges tot 
'randjestilburger': hij was weliswaar geen 'echte' 
Tilburger, maar zijn bijzondere prestaties hadden wel 
een Tilburgs randje." 

Bijzonder talent 
Als we Pahuds leven nader bekijken, blijkt dat meer 
Tilburgse elementen te bevatten dan die twee jaar die 
hij in de Kromhoutkazerne doorbracht. Daarover zo 
meteen meer, maar eerst iets over dat avontuurlijke 

en veelzijdige leven dat in 1896 begon. Toen kwam 
Charles Ferdinand Pahud de Mortanges in Den Haag 
ter wereld. 
Als 16-jarige jongen begon hij met het volgen van 
paardrijlessen bij de 's-Gravenhaagsche Stadsrij-
school in de Kazernestraat (waar in 1983 in het bij
zijn van prins Bernhard een plaquette onthuld werd 
waarmee de voormalige leerling herdacht werd). Al 
snel bleek hij als ruiter over een bijzonder talent te be
schikken. 
"leder vrij ogenblik bracht hij in of om de manege door 
en in die tijd nam hij het besluit om bij de cavalerie te 
gaan, ten einde professioneel met paarden te kunnen 
werken", aldus Van Ballegoijen de Jong.^ 
Nadat hij de HBS had afgerond, ging hij dan ook naar 
de Koninklijke Militaire Academie in Breda, waarna 
een indrukwekkende loopbaan in het leger volgde die 
hij lange tijd combineerde met zijn passie voor paar
den. "Op alle posten die hij tussen 1918 en 1940 be
kleedde, kreeg hij te maken met de meest uiteenlo
pende aspecten van het paard in het militaire leven", 
aldus zijn biograaf.'^ "Selectie van boerenpaarden, 
vervoer van pakpaarden, africhten van trekpaarden, 
training van springpaarden, verzorging en verpleging 
van alle soorten paarden behoorden tot zijn dagelijks 
werk en gaven hem een rijke ervaring op dit gebied." 
Aan het eind van het eerste jaar dat Pahud in Tilburg 
doorbracht, trouwde hij met zijn jeugdliefde Irma ba
ronesse Snouckaert van Schauburg. Zij deelde de 
liefde voor het edele dier met haar echtgenoot en was 
nauw betrokken bij de hippische activiteiten en suc
cessen van Pahud. 
In 1924 nam Pahud de Mortanges in Parijs dus voor 
de eerste keer deel aan de Olympische Spelen. Die 
deelname leverde de Nederlandse equipe waar hij 
deel van uitmaakte een gouden medaille op. Daarna 
volgden nog drie Spelen: Amsterdam (1928), Los 
Angelos (1932) en Berlijn (1936). En zoals gezegd: de 
beroemde ruiter behaalde nogal wat successen. Niet 
lang na die laatste olympiade bracht Pahud nog een 
bezoek aan zijn oude woonplaats Tilburg, om daar als 
spreker op te treden tijdens een bijeenkomst van de 
Tilburgsche Rijvereeniging.'' 

Indrukwekkend 
Ook Pahuds verdere loopbaan is indrukwekkend. Hij 
bereikte de rang van luitenant-generaal, was onder 
koningin Juliana chef van het Militaire Huis, was ja
renlang voorzitter van het Nederlands Olympisch 



Charles Pahud de Mortanges 
Olympisch kampioen 

paardrijden, op Marquis 
tijdens het Ruitedeest te 

Amsterdam, 1934. 
(Bron: Wikimedia.org) 

Comité, was lid van het Internationaal Olympisch 
Comité en oprichter van Kareol, een revalidatieoord 
voor zieke en gewonde militairen. Voor zijn vele ver
diensten werd Pahud herhaaldelijk onderscheiden. 
Toch waren er ook moeilijke periodes in zijn leven. 
Zo werd hij tijdens de Tweede Wereldoorlog door de 
Duitsers gevangengenomen (waaraan hij overigens 
wist te ontkomen door uit een rijdende trein te sprin
gen) en raakte hij bijna een hand kwijt na een ongeval. 
Bovendien verloren hij en zijn echtgenote hun enige 
zoon, Buuk. Hij werd in 1942 door de Duitsers gefusil
leerd. 

Hamaker die eigenlijk Theresia Gijsbertha Bernardina 
Daamen heette, was namelijk op 18 februari 1907 in 
Tilburg geboren.^ Haar vader was de destijds bekende 
arts dr. B.A.C. Daamen, die in zijn woonplaats onder 
meer aan de basis stond van de Wetenschappelijke 
Kring.io 
Pahud woonde dus niet alleen enkele jaren in Tilburg, 
hij huwde ook een Tilburgse. Zodoende kunnen we 
Charles Pahud de Mortanges, die in 1971 overleed, 
met enige goede wil en via een omweggetje toch een 
beetje Tilburger noemen. Welke stad zou dat nou niet 
willen? 

Noten 
1 J. van Grinsven, 'Ireen (Goirie) is Charles (Tilburg) bijna voorbij', in: 

Brabants Dagblad, 18 februari 2014. 

2 Zie: J.P.A. van Ballegoijen de Jong, Man en Paard. Het ruiterlijke leven 

van Charles Pahud de Mortanges Meppel, 1983, p. 22. Over Pahud de 

Mortanges zie ook: H. Pars, Agter de stallen. Episodes uit het leven van 

de 's-Gravenhaagsche Stadsrijschool, Den Haag, 2006, p. 53-55 en C. 

van Andel & D.W. Rosie, Olympische Sporen. De droom van hippisch 

Nederland, Eerbeek, 1995, p. 73-79. 

3 Van Ballegoijen de Jong, a.w.. p. 22. 

4 E, Schilders, 'Randjestilburgers', in: Brabants Dagblad 20 februari 

2014. 

5 Van Ballegoijen de Jong, a.w., p. 24. 

6 Van Ballegoijen de Jong, a.w., p. 20. 

7 Nieuwe Tilburgsche Courant, 2 maart 1937. 

8 Van Ballegoijen de Jong, a.w., p. 82. 

9 Regionaal Archief Tilburg, Burgerlijke stand, geboorteregister 1907, 

aktenummer 225. 

10 R. van Putten, 'Schetsen uit het leven van een tachtigjarige', in: Tilburg. 

Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur, april 1987, 

p.19. 

"Pahud en zijn vrouw hebben het verdriet niet samen 
verwerkt", schrijft zijn biograaf Van Ballegoijen de 
Jong.^ "Lang voor de oorlog was het huwelijk inhoud
loos geworden; het waren twee volslagen verschillen
de karakters, die elkaar niet aanvulden en buiten de 
paardensport niets gemeen hadden. Beiden leidden 
hun eigen leven en waren uit elkaar gegroeid." Het 
huwelijk eindigde in een echtscheiding. 
Niet lang na de bevrijding werd Pahud voorgesteld aan 
de vrouw die zijn tweede echtgenote zou worden. Zij 
heette Resi Hamaker, was weduwe, en had twee kin
deren uit haar eerdere huwelijk. Pahud de Mortanges 
trouwde met haar in juli 1949. Volgens Van Ballegoijen 
de Jong vond Pahud na 'barre jaren' nu 'de warmte 
van een gezin, dat hem veel geluk heeft gebracht.' 
Met dit huwelijk zijn we dan aanbeland bij in ieder ge
val nog een Tilburgs element in Pahuds leven, naast 
dat tweejarige verblijf in de Kromhoutkazerne. Resi 
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Henk van Doremalen, Het Vertiaal van Tilburg 
(Tilburg, Stadsmuseum Tilburg, 2013), 64 
p., ISBN: 978-90-77643-16-7, € 7,50. 

Henk van Doremalen, Het gezicht van de 
val<beweging Tilburg (Vleuten, Stichting VHV, 
Vrienden van de Historie van de Vakbew/e-
ging, 2014), 146 bIz., geï l l . , ISBN/EAN 978-
90-71562-00-06, €6 ,00 . 
Verkrijgbaar bij de Tilburgse boekhandels. 
Info: vbg-tilburg@kpnmail.nl 

Henk van Doremalen, 75 jaar ijshockey In 
Tilburg. Tilburg Trappers 1938-2013 [JWburq, 
Uitgave Henk van Doremalen Producties/ 
Stichting IJshockeybelangen Tilburg Trap
pers, 2014), 160 p., geill., in hard cover, 
ISBN 978-90-807189-4-4, € 3 0 . 
Verkrijgbaar bij de Tilburgse boekhandels en 
Brunawinkels. 

Louis Donders, Het Smidspad in Tilburg. 
Kerkepad, winkelstraat, woonstraat {JWburg, 
2013), 170 bIz., geï l l . , geb.,€ 15. 

Diny Eppenhof en Rianne Janssen, Frie
tje met: misdaadthriller uit Tiiburg (Free 
Musketeers, 2014), 190 bIz., ISBN: 
9789048431755, € 16,95. Verkrijgbaar via 
www.freemusketeers.nl 

M.A. Ghering-van lerlant. Uit het wielerspor
tarchief van Piet van lerlant. fJederiand en de 
Tour de France 1936-1958 (Breda, particu
liere uitgave, 2013), 144 bIz., geï l l . 

Frans Godfroy, Paul Kuypers en Rob Vermijs, 
1969 - Opstand In het Zuiden (Utrecht, 
Uitgeverij IJzer, 2013), 560 bIz., geï l l . , ISBN: 
978-90-8684-100-4, €29,95. 
Een historisch-filosofisch tweeluik over de 
jaren zestig en zeventig in Brabant, geba
seerd op de geschiedenis van de toenmalige 
studentenbeweging en het politiek-cultureel 
activisme in Tilburg. Met illustraties en inter
views met betrokkenen. 

Pieter de Groot, Ed Lepelaers Opel Tilburg 
/920-7976 (Tilburg, Etag-Collection, 2013), 
ISBN 978-90-811436-6-0, € 24,50. 
Verkrijgbaar via www.etag-collection.nl 

Geurt Grosfeld en Isabelle Leijser (red.). 
Fair Eest. De Tilburgse kermis als proef
tuin (Tilburg, De Ambassade voor Creatieve 
Zaken, 2013), 138 bIz. 

Irrtilburg Intilburg' 

De schonste taol 
van't laand 

D e m o o i s t e T i l b u r g s e w o o r d e n 

Ed Schilders & Ronald Peeters 

intilburg 

Rien Vissers & Han van Meegeren 

Uit het archief 
van de fraters 

info www.deambassade.net 

Jan Haagh, Hoeve 'Reeshof.' Historie en bes
chrijving van de boerderij en zijn bewoners 
(Tilburg, particuliere uitgave, 2013), 79 bIz., 
geï l l . , geb. 

B.C.M. Jacobs, Rechtsgeleerdheld-Rechts-
wetenschappen-Law School. 50 jaar rech
tenfaculteit in Tilburg 1963-2013 (Wolf 
Legal Publishers, Oisterwijk), 242 bIz., ISBN 
9789462400603, € 20. 

Kim Nagtzaam, 'Het vreemdelingenbeleid 
van de gemeente Tilburg', in: René Beyst 
e.a. (red.), IVIet ons gaat alles goed. 'De 
Groote Oorlog' in het klein (Erfgoed Brabant, 
Den Bosch, 2013), p. 158-163. ISBN: 
9789072526649, € 2 5 . 

Frank van Pamelen, Dertien. Storm, Stijn 
en Stef volgen het spoor (Tilburg, Zwijsen, 
2013), 110 bIz., geb., geï l l . , ISBN 978-90-
487-1790-3, €13,13. 
N.B. Dit jeugdboek van een Tilburgse auteur 
speelt zich af in Tilburg. 

Evelien Passier, De opmars van de muziek
industrie. Kessel en Passier, ondernemers 
met passie voor muziek (H\e\, Erfgoed Depot, 
2013), 104 bIz., geb., geï l l . , ISBN: 978-
9460320200, € 29,95. 

De kapel 
op de Hasselt 

Een bloemlezing uit het werk 
van 40 Tilburgse auteurs 

intilburg 

Tilburg in kleur 
1 9 0 0 - 1 9 3 0 

De mooiste ineekleurde ansichtkaarten 

Ronald Peeters, Tiiburg In kleur De mooi
ste ingekleurde ansichtkaarten (Tilburg, 
Gianotten Printed Media, 2014), in Tilburg 
deel 4, 132 bIz., geïl l . , ISBN: 978-90-6663-
056-7, €12,50. 

Ad van Pinxteren, 'Tilburgse kinderwa
gen van Van Delft. In het museum', in: In 
Brabant, jrg. 4, nr. 5, p. 32-33. 

Esther Porcelijn, De keren dat Ik verwaai 
(Tilburg, teleXpress, 2013), 48 bIz., ISBN: 
978-90-76937-44-1, € 1 5 . 
N.B. Esther Porcelijn (1985) was van 2011-
2013 stadsdichter van Tilburg. 

J. van der Sanden en A. van Dorp, Machf en 
pracht in Berkei-Enschot (Berkel-Enschot, 
2013),112blz.,€5. 

Ed Schilders, Moordhoek. De moord op 
Marietje Kessels in een katholieke kerk 
(Tilburg, Drukkerij Gianotten, 2013), 256 
p., geb., geïl l . , ISBN: 9789066630000, € 
22,95. 
N.B. Vierde herdruk, maar nu in fullcolor. 

Ed Schilders en Ronald Peeters, De schonste 
taol van't laand. De mooiste Tilburgse woor
den (Tilburg, Drukkerij-uitgeverij Gianotten, 
2013), In Tilburg óee\, 120 bIz., ISBN 978-
90-6663-053-6, €11,50. 



Ed Schilders en Ronald Peeters (samen
stelling), De kapel op de Hasselt (Tilburg, 
Drukkerij Gianotten, 2013), In Tilburg deel 2, 
108 bIz., geïl l . , ISBN: 978-90-6663-054-3, 
€12,50. 

Jace van de Ven, Mag ik nog wat wind van 
achteren? (ultQ. InnoDoks, 2013), € 14,95. 
N.B. Jace van de Ven is een Tilburgse schrij
ver, dichter en journalist. 

IVIark Vermeer, 'De Udenhoutse familie 
Vermeer rond 1600; Herziening van een 
genealogische misvatting', in: De Kleine 
Meijerij,]rg. 64, 2013, nr. 4, p. 157-171. 

Rien Vissers en Han van Meegeren, Uit het 
archief van de Fraters (Tilburg, Gianotten 
Printed Media, 2014), in Tilburg deel 3, 120 
bIz., geïl l., ISBN: 978-90-6663-055-0, 
€11,75. 

Jeroen van Zanten, Koning Willem II 1792-
1849 (Amsterdam, Uitgeverij Boom, 2013), 
704 bIz., geb., geïl l . , ISBN: 9789461051851, 
€39,90. 

N.B. Koning Willem II en Tilburg passim. 

Ronald Peeters 

Vijftig jaar rechten in Tilburg 

Degenen die bekend zijn met het werk van 
Tilburgse dichters kennen hem als Frank 
Valkenier, grondlegger van de Brandon Pers. 
Maar op het moment dat Valkenier deze bi
bliofiele uitgeverij begon, had hij er al een 
academische loopbaan op zitten. Voordat 
hij met emeritaat ging, doceerde hij aan de 

Tilburgse universiteit namelijk onder meer 
sociaal recht. Als prof.dr. FJ.H.M. van der 
Ven - Frank Valkenier was zijn dichtersnaam 
- is hij dan ook opgenomen in het boek dat 
Trix Jacobs schreef naar aanleiding van het 
vijftigjarig bestaan van de rechtenfaculteit 
waar Frans van der Ven werkzaam was. 

Uiteraard wordt ook aan collega's van 
Van der Ven aandacht besteed in Rechts
geleerdheid-Rechtswetenschappen-Law 
Schoof 50 jaar rechtenfaculteit in Tilburg 
1963-2013. Jos Deelen, bijvoorbeeld, was 
van 1966 tot 1989 hoogleraar burgerlijk 
recht en handelsrecht, privaatrechtelijke 
rechtsvergelijking en internationaal privaat
recht in Tilburg. "Markant is hij in uiterlijk 
met bolhoed, jas met astrakan kraag en 
witte shawl, in optreden, en vooral in zijn mi
nutieus weloverwogen taalgebruik", schrijft 
Jacobs over deze opvallende professor. 
"Welke student heeft in die jaren de bijna 
een volledige pagina beslaande eerste zin 
van zijn inaugurele rede over 'De Blinddoek 
van Von Savigny' niet drie keer herlezen?" 
Andere professoren die in Jacobs' boek ge
portretteerd worden, zijn onder anderen 
Madzy Rood-de Boer (de eerste vrouwelijke 
hoogleraar aan de Tilburgse rechtenfacul
teit). Herman Schoordijk (naar wie zelfs 
een onderzoeksinstituut vernoemd werd), 
rechtshistoricus Jos Coopmans (die er geen 
probleem van maakte om groepswerkstuk
ken 's avonds in de kroeg te bespreken), 
oud-minister Ernst Hirsch Ballin, en Philip 
Eijlander, de huidige rector magnificus van 
wat nu Tilburg University heet, maar wat in 
de beginperiode nog Katholieke Hogeschool 
genaamd was. 

Rechtshistorica Trix Jacobs was de aan
gewezen persoon om in de vijftigjarige ge
schiedenis van de Tilburgse rechtenfaculteit 
te duiken. Zoals zij in het 'Woord vooraf' al 
aangeeft, had zij op het moment dat haar 
boek verscheen, eind vorig jaar, maar liefst 
achtenveertig van die vijftig jaar van na
bij meegemaakt. Ze studeerde rechten in 
Tilburg, was in de jaren tachtig de eerste 
vrouwelijke promovendus aan de faculteit en 
in 2007 werd zij er benoemd tot hoogleraar 
oud-vaderlands recht. En Jacobs heeft zich 
er niet gemakkelijk van afgemaakt. Ze ploos 
archieven na, baande zich een weg door no
tulen en rapporten, interviewde tientallen 
betrokkenen en raadpleegde tal van andere 
bronnen. 
Het resultaat is dan ook een zorgvuldige ge
schiedschrijving waarin de gezichtspunten 
van allerlei partijen die een rol speelden in 
de faculteitsgeschiedenis aan bod komen 
en Jacobs zich nergens verliest in 'partijdig

heid.' Een taak die zij zich ook gesteld had 
toen zij de klus op zich nam. In haar voor
woord schrijft Jacobs dan ook dat zij hoopt 
'professioneel genoeg te werk te zijn gegaan 
om al te veel subjectiviteit te onderdrukken 
en vermijden.' Daaraan hoeft niet getwijfeld 
te worden. 
Jacobs heeft op een bewonderenswaardige 
manier een taai karwei geklaard. Want sinds 
de oprichting van de Tilburgse rechtenfacul
teit in 1963 heeft zich nogal wat afgespeeld. 
Zo beschrijft de auteur de interne facul-
teitspolitiek en de verschillende studenten
initiatieven die in de loop der jaren van de 
grond kwamen. Eind jaren zestig was er 
bijvoorbeeld een groepje studenten dat zeer 
kritisch stond 'tegenover de bestaande juri
dische opleiding en de wereld van de juris
ten in het algemeen.' "Zij vormen de werk
groep Krities recht, die in 1969 besluit tot 
de oprichting van een 'studentencommissie 
voor rechtskundige hulp', in de wandeling 
Juridische EHBO genoemd." De initiatiefne
mers 'starten met juridische hulpverlening 
door rechtenstudenten aan minder draag
krachtige inwoners van Tilburg', een initiatief 
dat tegenwoordig nog altijd voortgezet wordt 
binnen de Rechtswinkel en dat landelijke na
volging kreeg. 

Een ander fenomeen dat Jacobs beschrijft 
en dat nogal wat voeten in de aarde had, 
was de opkomst van de avondopleiding. Die 
kwam er in 1975 voor studenten die naast 
hun werk een juridische studie wilden vol
gen. Om aan die deeltijdopleiding te mogen 
deelnemen, moesten kandidaten in ieder 
geval 25 jaar oud zijn, kunnen aantonen dat 
zij over een 'werkkring' beschikten en dat 
zij niet in staat waren om aan te schuiven 
bij de colleges die overdag gegeven wer
den. Allemaal leuk en aardig, maar niet alle 
medewerkers van de faculteit stonden te 
juichen. Opeens hadden zij immers werktij
den tot laat op de avond en waren algemene 
diensten op de universiteit nog niet afge
stemd op avondstudenten. "De restauratieve 
voorzieningen, de dictatenverkoop, de biblio
theek, de studieadviseur, zijn niet of maar 
heel beperkt bereikbaar. Ook de tentamens 
zijn in beginsel overdag." Kortom, er waren 
heel wat knelpunten te beslechten. 

Interessant is ook de toenemende automa
tisering waar de faculteit zich voor gesteld 
zag. Beetje bij beetje groeide in de jaren 
tachtig het besef dat men niet meer om de 
computer heen kon. En het was nota bene 
de vakgroep rechtsgeschiedenis die de mo
gelijkheden van de voortschrijdende techno
logische ontwikkelingen het eerst omarmde. 
"De rechtshistorici ontwerpen een data-



bestand voor procesdossiers uit de zeven
tiende en achttiende eeuw, dat nationaal en 
internationaal belangstelling krijgt." In 1985 
kreeg de faculteit haar eerste automatise
ringsmedewerker. "Dat is de start van een 
ontwikkeling die razend snel zal gaan. Ruim 
twee decennia later functioneert er geen do
cent of onderzoeker meer zonder computer 
met internet en streeft het bestuur naar een 
papierloze administratie." 
Ook kwam er in de loop der jaren meer en 
meer diversiteit. Er werden nieuwe onder
zoeksgroepen en instituten opgericht en on
derzoek werd steeds meer inter- en multidis
ciplinair. De toenemende internationalisering 
zorgde bovendien voor vakken en opleidin
gen die in het Engels verzorgd werden. 
Zo heeft de rechtenfaculteit van Tilburg 
University heel wat veranderingen mee
gemaakt sinds 1963. Trix Jacobs heeft ze 
nauwkeurig beschreven in dit boek. Voor 
buitenstaanders is het soms misschien wat 
té gedetailleerd, maar voor iedereen die een 
'link' heeft met de jubilerende organisatie, of 
die geïnteresseerd is in onderwijsgeschiede-
nis, heeft deze uitgave veel te bieden. Puntje 
van kritiek: bepaalde foto's zijn op een 'ko-
pieerapparaat-achtige' manier afgedrukt, 
sommige illustraties (zoals de vele logo's van 
verenigingen) hebben weinig toegevoegde 
waarde en de vormgeving is vrij sober. 
Hiermee wordt geen recht gedaan aan het 
hoge niveau van het inhoudelijke werk van 
de onderzoeker en auteur. 

Jeroen Ketelaars 

B.C.M. Jacobs, Rechtsgeleerdheid-Rechts-
wetenschappen-Law School. 50 jaar rech
tenfaculteit In Tilburg 1963-2013 (Wolf 
Legal Publishers, Olsterwijkj, 242 biz., ISBN 
9789462400603, € 20. 

Het Verhaal van Tilburg 

Uit bijvoorbeeld de nog altijd groeiende web
site 'Het Geheugen van Tilburg' mag blijken 
dat Tilburg een stad is met een geschiede
nis vol verhalen. Het project 'Het Verhaal van 
Tilburg' heeft als doel het verleden nog meer 
te doen gaan leven in de stad. Op initiatief 
van Ronald Peeters en gesteund door de ge
meente Tilburg organiseren Stadsmuseum 
Tilburg, Regionaal Archief Tilburg en het 
TextielMuseum in 2014 een aantal culturele 
activiteiten, met name in de Spoorzone. 
Het gelijknamige boekje geeft in verhalende 
zin een overzicht van de grote hoeveelheid 
historisch onderzoek en publicaties van de 
laatste decennia. Hoe hebben ontwikkelin
gen plaatsgevonden? Welke lijnen zijn er 
naar voren gekomen? Wat bepaalt de iden
titeit van Tilburg? In de hedendaagse ver
anderende tijd is er immers een groeiende 
behoefte aan een kader waarin de histori
sche ontwikkeling compact kan worden ge
schetst. 

Auteur Henk van Doremalen doet een ui
terst dappere poging om een samenvattend 
beeld van de ontwikkelingen in Tilburg te 
schetsen. Realistisch is hij daarbij echter 
wel; dé Tilburger bestaat net zo min als dé 
Nederlander. Een verklaring hoe stad en sa
menleving vanuit het verleden gegroeid zijn 
is naar zijn menig zeker wel te geven. Ook de 
elementen die daarbij van belang waren zijn 
aan te dragen. 

Niet alleen bekende feiten komen aan de 
orde, we kunnen ook lezen over het recente 
onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis 
vóór de eerste vermelding van 'Tilliburgis.' 
Veel aandacht is er voor de ruimtelijke as
pecten van de ontwikkeling en vanzelfspre
kend ook voor de dominantie van de textiel
industrie. Dat Tilburg, anders dan andere 
industriesteden, bijna homogeen katholiek 
was mag ook duidelijk zijn. In de jaren 1920 
in omvang voorbijgestreefd door Eindhoven 
blijft Tilburg zich tot op heden ontwikkelen. 
Als de demografische voorspellingen klop
pen zullen die rollen na circa een eeuw wel
licht weer omgedraaid zijn. 

Sander van Bladel 

Henk van Doremalen, Het Verhaal van Tilburg 
(Tilburg, Stadsmuseum Tilburg, 2013), 64 p., 
ISBN: 978-90-77643-16-7, € 7,50. 

IJshockeyboek 
Op 21 oktober 1938 is de Tilburgse IJs
hockey Club opgericht. Op 8 december 1938 

opende de kunstijsbaan aan de Elzenstraat 
haar poorten. Op 3 maart 1939 speelde 
TIJSC zoals de vereniging toen heette 
haar eerste wedstrijd. Dat alles leidt er toe 
dat in het seizoen 2013/2014 ijshockey in 
Tilburg 75 jaar bestaat. Henk van Doremalen 
schreef op verzoek van de Stichting 
IJshockeybelangen Tilburg Trappers een ju
bileumboek. 

Het boek bevat in woord en beeld de ge
schiedenis van het ijshockey in Tilburg 
vooral aan de hand van de ontwikkelingen 
bij de hoofdformatie van Destil Trappers en 
haar voorgangers. Aan de orde komen on
der meer de ijsfabriek van Van Geloven, het 
baantje aan de Elzenstraat en de start van 
de vereniging aan de hand van sportbestuur
ders van TIVIHC Tilburg en Willem II. Ook 
kunnen we lezen over Canadese militairen 
op de ijsbaan, ijshockey op de open ijsbaan 
van Theresia en de gouden jaren zeven
tig voor Tilburg Trappers in de Pelikaanhal. 
En verder over de Nederlandse en gewone 
Canadezen van Germain Bourgeois tot Jeff 
Terminesi, de magere jaren tachtig, de dub
belslag in de jaren negentig, de nieuwe ijs-
hockeyhal op Stappegoor, het roemruchte 
Chris Verwijsttoernooi en natuurlijk ook over 
de 14 landstitels en 14 keer bekerwinst. 

Ook wordt aandacht besteedt aan de acht 
beschermde nummers van de Hall of Fame. 
Dat zijn de ijshockeyers die bijzondere 
waarde hebben gehad voor het Tilburgse 
ijshockey en hun hele carr ière voor TIJSC/ 
Tilburg Trappers hebben gespeeld. Er zijn in
terviews met zo'n twintig mensen over hun 
betrokkenheid bij Tilburg en het ijshockey 
nu of in het verleden. En ook: topscorers, 
overzicht coaches, lijst van meest gespeelde 
wedstrijden en tal van wetenswaardigheden 
en anekdotes uit de rijke geschiedenis van 
TYSC/Tilburg Trappers. 

Het boek is samengesteld door de Tilburgse 
historicus en publicist Henk van Doremalen, 
waarbij gebruik is gemaakt van het archief 
van TYSC/Tilburg Trappers, particuliere col
lecties en informanten en het beeldarchief 
van Persbureau Van Eijndhoven (PVE). 

Henk van Doremalen, 75 jaar Ijshockey in 
Tiiburg. Tilburg Trappers 1938-2013 (Tilburg, 
Uitgave Henk van Doremalen Producties / 
Stichting IJshockeybelangen Tilburg Trap
pers, 2014), 160 p., geilt, in hard cover, ISBN 
978-90-807189-4-4, € 30. 
Verkrijgbaar bij de Tilburgse boekhandels en 
Brunawinkels. 
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