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Ten geleide
‘Civil society’, dat klinkt niet echt historisch. Toch sluit dit hedendaagse begrip, dat 
duidt op een maatschappij waarin burgers ondernemend, initiatiefrijk en vindingrijk 
zijn, aan bij een ontwikkeling die in de tweede helft van de achttiende eeuw al plaats-
vond. Het was een tijd waarin in Tilburg bijvoorbeeld allerlei muziekgezelschappen 
werden opgericht. Hoe die passen bij een modern begrip als ‘civil society’ beschrijft 
Petra Robben in haar artikel in dit nummer van Tilburg. 
Rob van Putten duikt in zijn bijdrage in een veel recenter onderwerp, namelijk de aan-
leg van de Ringbaan-Zuid, die vanaf het eind van de jaren twintig van de vorige eeuw 
tot stand kwam. Cees van Raak geeft in zijn artikel een mooi overzicht van de kunst-
galeries die in de loop der jaren in Tilburg gevestigd waren (en soms nu nog zijn), 
en Frans Kense heeft een zoektocht ondernomen naar de piano die prinses Sophie 
– dochter van koning Willem II en zijn Russische echtgenote Anna Paulowna – heeft 
bespeeld. Of toch niet?
U leest het allemaal in dit nummer van Tilburg, het eerste nummer van de 33e jaar-
gang, waarin traditiegetrouw ook de rubriek ‘Tilburg Kort’ in is opgenomen.
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* Petra Robben (Berkel-
Enschot, 1961) 

studeert Kunst- en 
Cultuurwetenschappen 

aan de Open Universiteit. 
In 2014-2015 rondde zij 

de bachelorfase af door 
een onderzoek naar het 

begrip civil society en 
het verenigingsleven in 

de periode 1750-1900. 
Als casus nam zij het 

muziekleven in Tilburg in 
diezelfde periode.

Muziekverenigingen en civil society in 
Tilburg ‘Een bezigheid van de burgers’

Pe t r a  R o b b e n *

Het waren individuele burgers die centraal stonden na 
de Verlichting. Zij namen initiatieven tot oprichting van 
genootschappen en verenigingen en traden vrijwillig 
toe tot associaties waar zij gelijkgezinden van andere 
standen en religies tegenkwamen. De burgers hielden 
vergaderingen, maakten notulen, stelden reglemen-
ten op en formuleerden ideële doelen om gezamenlijk 
de samenleving te verbeteren. De bijeenkomsten van 
de verenigingen en genootschappen speelden zich af 
in de publieke sfeer. Deze burgermaatschappij, ofwel 
civil society, opereerde los van de overheid, de markt 
en de kerk. Rond 1770 werden er overal in Europa 

sociëteiten opgericht: leesclubs, politieke discussie-
clubs en clubs met een muzische of andere culturele 
doelstelling. Deze eerste gezelschappen waren vooral 
elitair: de middenstand en de ‘werkende stand’ kwa-
men er nog niet aan te pas. Deze zouden pas later, in 
de loop van de negentiende eeuw, gaan deelnemen.

In dit artikel wordt eerst de ontwikkeling van het mu-
ziekleven in Tilburg chronologisch weergegeven. Er is 
een indeling te maken, die gebaseerd is op de jaren 
van oprichting van de muziekverenigingen. Ook zullen 
we zien in hoeverre ontwikkelingen als industrialisatie 
en urbanisatie van invloed geweest zijn op het negen-
tiende-eeuwse muziekleven. Na deze chronologische 
lijn wordt thematisch uiteengezet hoe het Tilburgse 
muziekleven gepositioneerd was ten opzichte van 
de kerk, de overheid en de markt. Uit het gehele ar-
tikel zal blijken in hoeverre alleen de elite of ook de 
Tilburgse fabrieksarbeiders deelnamen aan de civil 
society en in hoeverre het muziekleven zich al dan niet 
voltrok in de publieke sfeer.

1796-1820: Eerste muziekgezelschappen
Een van de eerste Tilburgse muziekgezelschap-
pen na de Verlichting bestond uit ‘eenige welden-
kende Leeden van het Muziek-Collegie’, die bij een 
schoolfeest in 1796 enkele ‘Vaderlandsche Marssen’ 
speelden. Het was een Muziek-Collegie, ofwel een 
Collegium Musicum, dat musiceerde tot het eigen ge-
noegen. De leden waren ‘connaisseurs’: ze beschik-
ten over theoretische (muziek-)kennis en componeer-
den zelf hun muziek. Het Tilburgse Collegium kwam 
waarschijnlijk tot stand op initiatief van rijkere laken-
kooplieden en -fabrikanten die hun instrumenten be-
trokken van instrumentenmaker Jan van de Knikker. 
Het gezelschap kwam regelmatig bijeen, oefende in 
besloten kring, maar organiseerde voor het publiek 
concerten in de Comedie. Deze zaal, ofwel schuur, 
diende in de periode van 1808 tot 1870 als openbare 
concertzaal bij de herberg van Cornelis Daamen aan 
de toenmalige Steenweg. 

Een tweede muziekgezelschap wordt in de literatuur 
over het Tilburgse muziekleven veelvuldig genoemd. 
Hoewel de naam niet expliciet wordt vermeld, zou het 
hier kunnen gaan om een Collegie, een klasse lager 
dan het Collegium Musicum. Een Collegie bestond uit 
de burgermiddenklasse die voornamelijk uit liefheb-
berij - op eigen initiatief - muzikale diensten in de kerk 

Het begrip civil society kennen we als een 
hedendaags ideaal: een burgermaatschap-
pij, waarin actieve burgers zelf initiatieven 
nemen, hun eigen problemen oplossen en 

zich organiseren in verenigingen en associa-
ties. Eeuwenoude vrijwillige associaties, die 
de kern vormen van de civil society, kregen 
na de Verlichting een nieuwe betekenis. De 
Tilburgse muziekverenigingen die na 1750 

werden opgericht kunnen als een onderdeel 
van de civil society worden beschouwd.

De Markt omstreeks 
1850. Aquarel door Chr. 

Schueler. (Tilburg University, 
Brabantcollectie, 

cat. nr. T 34 / 411.11 
Dion -1)
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verzorgde. In 1817 kreeg Philip van Roy, een norber-
tijner pastoor in de Heikese kerk, de leiding over Sint 
Caecilia, een kerkkoor met instrumentale begeleiding. 
In eerste instantie bestond dit uit een groep blaasmu-
zikanten, maar later werd dit gezelschap uitgebreid 
met een strijkorkest. Het koor zong zowel in de ker-
kelijke als in de niet-kerkelijke sfeer: zondags na de 
hoogmis en vrijdagavond voor belangstellenden op 
de Sociëteit. Dit Collegie, waarvan alle deelnemers 
Rooms-katholiek waren, stond ook wel bekend als het 
‘Harmoniezaalconcert’ en was verantwoordelijk voor 
de ‘Vrijdagavondconcerten’. De optredens vonden 
plaats tot in 1863, tien jaar nadat de bezielende Van 
Roy op hoge leeftijd overleed. 

In plaats van de besloten bezigheden van het 
Collegium Musicum en het kerkelijk Collegie had mi-
litaire muziek een meer openbaar karakter en was 
daardoor attractiever voor een groter deel van de 

bevolking. Zo namen in Tilburg enkele koperblazers, 
uit het groepje dat het kerkkoor instrumentaal bege-
leidde, het initiatief tot de vorming van het muziekge-
zelschap De Harmonie. Vanaf 1820 traden zij bij gele-
genheid op in de buitenlucht, ter opluistering van in-
tochten, inzegeningen en jubilea. De repetities en sa-
menkomsten van de leden vonden binnenshuis plaats, 
bij Stadsch Koffiehuis Adriaan Blomjous naast het 
stadhuis op de Markt. Zoals gezegd, legden burgers 
onder andere hun activiteiten van oprichting vast. Zo 
schreven ook de leden van De Harmonie in een ver-
slag dat ze geïnspireerd waren door de militaire mu-
ziek. Het waren burgermuzikanten: de heren A.G. 
Woestenbergh, J. Bakx, Van Groenendael, D. Emmen, 
A. van Opstal, Th. Van Opstal, F. van Opstal en Jansen 
Perié. Uit de genealogische database van Regionaal 
Archief Tilburg blijkt dat het niet om burgers uit de 
elite ging. Bij twee van de deelnemers lezen we dat 
ze winkelier en ‘stoeldraaijer’ als beroep hadden. De 
Harmonie was vooral een blaasmuziekorkest, gezien 
de instrumenten die werden bespeeld: fagot, serpent, 
ophicleïde, klarinet, trompet en trombone. In 1839 
werd deze Harmonie opgeheven.

Rond 1820 zou er nog een vierde muziekgezelschap 
in Tilburg moeten zijn. In een jubileumgids uit 1939, 
bij het 75-jarig bestaan van de in 1864 opgerichte 
Harmonie Orpheus, wordt gesproken over een lie-
dertafel in het Goirke. Als dat zo was, namelijk dat 
er werkelijk in 1820 al een liedertafel in Tilburg was, 
dan zou dat een primeur voor Nederland zijn. Tot nu 
toe is namelijk de these dat de eerste liedertafel in 
1827 in de stad Dordrecht werd opgericht. Meer aan-
nemelijk is, dat het in Tilburg om een kerkkoor gaat. 
Het Goirkes koor kreeg pas een vervolg in 1874 met 
de oprichting van Goirkes Zangschool. Tot aan die tijd 
wordt het verder nergens vermeld in de literatuur over 
het muziekleven in Tilburg. 

Koorzang buiten de kerk kwam tot aan 1825-1830 
nauwelijks of niet voor. Er waren in ons land nog 
geen zangverenigingen, mannenkoren of liederta-
fels. Met onder andere de oprichting van de landelijke 
Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst in 1829 
werd de oprichting van liedertafels gestimuleerd. De 
oude instelling Collegium Musicum maakte plaats 
voor muzieksociëteiten die functies overnamen zoals 
de organisatie van concerten met professionele mu-
zikanten, optredens van eigen leden en het bieden 
van gastvrijheid aan artiesten die van elders kwamen. 
Door toename van de verkeersmogelijkheden in de 
negentiende eeuw werden optredens van buitenland-
se artiesten meer en meer mogelijk. De muziekbe-
oefening werd aanvankelijk gevoed door de elite, die 
zich niet liet leiden door de beperkingen van de kerke-
lijke leiders. Zo maakte Noord-Brabant zich los van de 
leiband van de geestelijke leiders door de beoefening 
van muziek.

1840-1845: Deftige muzieksociëteiten
Een geliefde naam voor een sociëteit was Harmonie 
of Philharmonie, die verwees naar het streven naar 

Een zogenaamde ophicleïde 
uit de 19e eeuw. 

(Coll. Stadsmuseum Tilburg; 
foto Jan Stads)

De Nieuwe Koninklijke 
Harmonie in de Stationsstraat 

omstreeks 1918. 
(Part. collectie) 
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eensgezindheid dat kenmerkend was voor de eerste 
decennia van de negentiende eeuw. In het jaar 1840 
namen muzikale Tilburgse burgers het initiatief om 
de Philharmonie op te richten. Deze burgers waren 
al lid van de eerder opgerichte sociëteiten Concordia 
(1822) en Amicitia. Het bestuur van De Philharmonie 
werd gevormd door de Tilburgse elite. Zo waren de 
presidenten in de eerste decennia na 1840 allen 
textielfabrikant: Pieter van Dooren , P. Bogaers, C. 
J. Jansen en B. J. Mutsaers. De burgers van de civil 
society formuleerden doelstellingen om de samenle-
ving te verbeteren. Bij De Philharmonie luidde deze als 
volgt: ‘Het vormen eens gezelligen en vriendschap-
pelijken krings, samengesteld uit de fatsoenlijke bur-
ger klasse dezer stad.’ Hoewel we De Philharmonie 
vandaag de dag niet beschouwen als een muziek-
vereniging, was deze, hoewel van zeer korte duur, 
in 1840 zo wel begonnen. Slechts drie jaar waren er 
werkende - lees musicerende - leden. Daarna werd 
De Philharmonie de locatie waar concerten plaats-
vonden en leden van de latere Harmonie en Souvenir 
des Montagnards optraden. De Philharmonie was ge-
huisvest in het aan de Markt gelegen voormalige soci-
eteitsgebouw van Concordia, dat eigendom was van 
fabrikant Van der Velde.

Al eerder lazen we dat de militaire muziek inspira-
tie was voor de oprichting van burgerblaasorkes-
ten en harmonieën. Rond de eeuwwisseling en in de 
eerste decennia van de negentiende eeuw was er 
- vooral in Noord-Brabant - een concentratie van mi-
litairen en muzikaal vertoon tijdens de periode van de 
Napoleontische legers en de onafhankelijkheidsstrijd 
van België in de beginjaren 1830. Deze invloed zou 
voortduren totdat alle militaire muziekkapellen ont-
slagen werden in het jaar 1843, toen de Nederlandse 
staatskas leeg was vanwege een enorme staats-
schuld. De werkeloze kapelmeesters en militaire be-

roepsmuzikanten gingen op zoek naar een nieuw em-
plooi. Voor Noord-Brabant had dat een gunstig gevolg: 
er ontstond een grote drang tot het oprichten van mu-
ziekverenigingen en -gezelschappen. 

Het is dan ook niet toevallig dat het oprichtingsjaar 
van De Nieuwe Harmonie 1843 was. Deze heroprich-
ting van het in 1820 opgerichte muziekgezelschap 
is toe te schrijven aan het initiatief van dirigent C.A. 
Korff, voormalig militair muzikant van de 16e afdeling 
Infanterie. De Nieuwe Harmonie was de plaats voor 
nieuwkomers en niet-fabrikanten, waaronder de mid-
denstand uit de Heuvelstraat. Tot aan 1851 was het 
koffiehuis Van de Pas aan de Monumentstraat het 
onderkomen voor deze muzieksociëteit, die een for-
meler karakter kreeg dan het voormalige harmonie-
gezelschap: er vonden ledenvergaderingen plaats en 
er werden notulen geschreven. De Nieuwe Harmonie 
kreeg in 1850 een koninklijke signatuur en organi-
seerde vanaf dat jaar concerten voor de armen. Het 
was het begin van een traditie die nog lang zou voort-
duren. Deze armenconcerten zijn een voorbeeld van 
de eerdergenoemde ideële doelen om de samenleving 
te verbeteren. Qua leden kende De Nieuwe Harmonie 
zowel honoraire leden als werkende leden, die veelal 
blazers waren. Hoewel hun status lager was dan die 
van een honorair lid, blijkt dat er nog heel wat voor 
nodig was om te worden aangenomen. Bij De Nieuwe 
Koninklijke Harmonie moest men eerst twee examens 
passeren om daarna ook nog door de werkende leden 
geballoteerd te worden. 

Beschikte De Nieuwe Koninklijke Harmonie vooral 
over blazers, bij de Souvenir des Montagnards wa-
ren het zangers die tot de musicerende leden wer-
den gerekend. De initiatiefnemers voor de oprichting 
van deze eerste Tilburgse liedertafel behoorden tot 
de ‘fatsoenlijke burgerklasse dezer stad’: Tilburgers 

Leden van de Nieuwe 
Koninklijke Harmonie in 

1867. (Part. collectie)
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eveneens eerdergenoemde Koffiehuis van Blomjous, 
alwaar een eerste openbaar optreden werd gege-
ven. In 1846 trok De Souvenir naar het Tilburgsch 
Koffiehuis bij het café van Jan Marinus en in 1851 
werd er verhuisd naar de Rotterdamsche Korenbeurs 
op de Heuvel, waar vanaf datzelfde jaar ook De 
Nieuwe Koninklijke Harmonie ging repeteren. Uit 
deze serie verhuizingen blijkt duidelijk dat het geor-
ganiseerde muziekleven zich afspeelde in de publieke 
ruimte: bij cafés en koffiehuizen. 

In slechts vijf jaar tijd, van 1840 tot 1845, beschikte 
Tilburg over drie (deftige) sociëteiten, die volgens 
historica Kitty de Leeuw het wereldlijk muziekleven 
in Tilburg domineerden. Er was sprake van een ge-
wichtige standensfeer, waar het deftige Frans werd 
gesproken. Zo was een vaandel een ‘drapeau’ en 
werden leerlingen ‘élèves’ genoemd. Ondanks deze 
overwegend elitaire sfeer, was er toch sprake van een 
toenemende sociale differentiatie. Om goede muziek 
te kunnen maken, waren er meerdere stemmen nodig 
of bepaalde instrumenten. Daarbij gunden de hoge 
heren zich niet altijd tijd om zich uitvoerend met de 
muziek bezig te houden. Zo ontstond er onder andere 
een verschil tussen honoraire leden en werkende le-
den en was er sprake van sociale differentiatie binnen 
de muziekverenigingen. 

1864-1868: 
Muziekgroepen in nieuwe wijken

Rond het midden van de negentiende eeuw stond de 
stad Tilburg in het teken van groei. De grootste bevol-
kingsgroei vond plaats in de periode 1860-1870 met 
een stijging van bijna veertig procent, die werd ver-
oorzaakt door de toenemende werkgelegenheid van-
wege een gestegen vraag naar wollen stoffen tijdens 
de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) en door de 
start van de Centrale Werkplaats van de Spoorwegen 
in 1868. Geografisch breidde de stad uit door de op-
richting van nieuwe parochies, zoals Korvel (1850) en 
wijken als ´t Goirke (ten noorden van de nieuw aange-
legde spoorlijn in 1863) en de Koningswei (vanaf 1866 
als nieuw stedenbouwkundig gebied tussen de ker-
nen Heuvel en Kerk). De al dan niet nieuwe Tilburgers 
vestigden zich in de wijken en namen initiatieven tot 
de oprichting van verenigingen. De doelen die zij zich 
stelden waren onder andere het bevredigen van het 
verlangen naar muziek en het bevorderen van gezel-
ligheid en vriendschap in een tijd waarin de communi-
catiemogelijkheden nog niet groot waren.

Zo namen leden van een schutterij het initiatief tot een 
doorstart naar het jonge muziekgezelschap Orpheus 
in de relatief nieuwe wijk ’t Goirke. De oprichters en 
deelnemers behoorden tot een welvarende groep van 
ondernemers uit de wijk, de gegoede Noord-Tilburgse 
bevolking, die behoefte had aan een ontmoetingscen-
trum om onder andere gezamenlijk te musiceren. Als 
doelstelling omschreven zij ‘eendrachtig en gezellig 
verkeer’ en ‘bevordering der toonkunst’. Een eerste 
reglement werd opgesteld in 1865 voor de op dat mo-
ment dertig werkende leden. 

Jan Verschuuren, Ignatius Mutsaers, Jos Verbunt 
en Cornelis Verbunt. Zij werden waarschijnlijk ge-
inspireerd door de Pyreneesche Bergzangers of de 
Montagnards Béarnais die vanaf 1840 optredens in 
Nederland verzorgden, waaronder Noord-Brabant. 
Deze buitenlandse groepering beschikte over ef-
fectvolle zangtechnieken zoals het laten aanzwellen 
en afnemen van de stem, brommen en neuriën. De 
Tilburgse ‘Souvenir’ begon informeel met het optre-
den van enkele jongeren, waarschijnlijk leden van 
het Heikese kerkkoor. Al spoedig initieerden zij de 
vorming van een vereniging met als (ideëel) doel om 
de zangkunst te bevorderen. De burgerleden namen 
zich voor om in eigen kring te zingen, om liefdadig-
heidsconcerten te geven en belangrijke plechtighe-
den op te luisteren. Hun verenigingslied was al even 
deftig, in het Frans. Zo luidde het refrein: ‘Par ici les 
Montagnards! Vive le bonheur! Bois et chante toute la 
vie. Ca fait joie de coeur!’ De repetities vonden in eer-
ste instantie plaats bij de familie Woestenbergh thuis. 
Mogelijk gaat het hier om dezelfde Woestenbergh 
als die van De Harmonie uit 1820. Het woonhuis, Het 
Swart Peerd, was een zeventiende-eeuws pand dat 
lag op de hoek van de Langestraat en de Markt. Later 
verhuisde het inmiddels grotere gezelschap naar het 

De Liedertafel Souvenir des 
Montagnards in de Willem 
II-straat, 1900. (Coll. RAT, 
Archief 643, inv. nr. 108)

De concertzaal van de 
Souvenir des Montagnards in 

1904. (Coll. RAT)

330635_TT_nr1_2015_BW.indd   6 15-04-15   09:53



7

ontstond meer en meer een sociale en culturele diffe-
rentiatie. De ‘elitaire’ verenigingen sneuvelden en het 
verenigingsleven nam toe van onderaf. Verenigingen 
van een lagere stand dan de eerdergenoemde deftige 
sociëteiten kregen soms een religieuze kleur om de 
identiteit van de werkende en lagere middenklasse 
te vormen. In navolging op de eerste generatie lie-
dertafels kwam er een tweede in de vorm van man-
nen- en gemengde zangkoren die afkomstig waren uit 
de lagere maatschappelijke echelons. Hun liederen 
waren gemakkelijk te zingen en ‘strofisch’: het wa-
ren gezongen gedichten met een eenvoudig verhaal. 
In Tilburg zagen we in 1868 al de vereniging Oefening 
Geeft Kracht. Landelijk kwamen er verenigingen met 
soortgelijke namen als Kunst aan ’t Volk en Kunst na 
Arbeid, die niet verwezen naar een religieuze of maat-
schappelijke voorkeur, maar wel naar een identiteit 
die werd gekenmerkt door stoerheid en daadkracht. 
Het belangrijkste doel van deze verenigingen was het 
bevorderen van muzikale participatie waaraan ieder-
een, tot in de laagste klasse, kon meedoen. Enerzijds 
zorgde de industrialisatie voor nieuwe, betere blaas-
instrumenten - die gemakkelijker te bespelen waren 
dan strijkinstrumenten - waardoor het aantal blaas-
muziekverenigingen (de latere harmonieën en fanfa-
res) kon groeien. Anderzijds trok de industrialisatie 
meer burgers naar de stad, waar zij zich vestigden in 
nieuwe wijken en begonnen met werken in de fabriek 
en waar de nieuwelingen behoefte hadden aan soci-
aal contact. Hier kan aldus een relatie met industri-
alisatie, urbanisatie en sociale differentiatie worden 
gelegd. 

1877-1878: Twee sociëteitsgebouwen 
Vanaf 1870 kwamen er door de groeiende economie, 
onder andere door de industrialisatie, meer financi-
ele mogelijkheden om nieuwe sociëteitsgebouwen te 
ontwikkelen en vervolgens daar te verpozen. Zowel 
De Nieuwe Koninklijke Harmonie als de Souvenir 
des Montagnards genoten inmiddels internationale 
erkenning. De Harmonie werd zelfs ‘oppermach-
tig’ genoemd, gezien de ongekende bloeiperiode 
die het gezelschap doormaakte. De Harmonie wilde 
deze unieke positie echter veilig stellen. De kwaliteit 
moest binnenshuis blijven en samenwerking met an-
dere partijen werd verboden. Wellicht was het meer 
het standsbesef dat bepalend was voor de werkwijze 
van De Nieuw Koninklijke Harmonie. Er moest een 
nieuwe dirigent worden aangesteld omdat de musi-

Een tweede gezelschap werd opgericht op Korvel. De 
Pyreneesche Bergzangers of Montagnards hadden 
destijds zo veel indruk gemaakt dat er in 1867 nog al-
tijd een ‘L’Ècho des Montagnes’ doorklonk: de naam 
van de nieuwe liedertafel die bestemd was voor de 
Korvelse middenstand. De oprichting was op initiatief 
van vijf leden; de eerste oefeningen vonden plaats in 
de Korvelse school. Vriendschap was het enige motief 
om gezamenlijk te zingen. Blijkbaar was er geen be-
hoefte aan regelgeving en een bestuur, aangezien dat 
pas vijf jaar later werd gevormd. 

In 1868 werd een derde nieuwe wijk opgeluisterd door 
een liedertafel. In de Koningswei werd het bestuur 
van zangvereniging Oefening Geeft Kracht gevormd 
door een president, een directeur, een vicedirecteur, 
een thesaurier, een secretaris en een commissaris. 
Het diende dertig werkende leden, tien donateurs en 
maar liefst 150 honoraire leden. De zangvereniging 
Oefening Geeft Kracht repeteerde bij M.C. Emmen, 
koffiehuishouder in de Koningswei. Tussen 1840 en 
1868 waren er in Tilburg zes muziekverenigingen op-
gericht. 

1870: Een veranderende samenleving in 
Tilburg

Tot aan het jaar 1870 was het muziekleven van de 
stad nog een altijd een ‘bezigheid van de burgers’ 
geweest. Rond dat jaar veranderde de Tilburgse sa-
menleving echter door onder andere de komst van 
de rijks-hbs in 1865 en de vestiging van de Centrale 
Werkplaats van de Staatsspoorwegen in 1868. Er 

Het voormalige pand van 
L’Echo des Montagnes op 

het Korvelplein, 2008. 
(Foto Ronald Peeters)

Fragment van het 
programma bij de opening 

van het sociëteitsgebouw van 
de Liedertafel Souvenir des 

Montagnards van 14 mei 
1877. (Coll. RAT)
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elkaar samen te werken. Ook elders in Noord-Brabant 
werden er soortgelijke gebouwen en grote concert-
zalen gebouwd. Het lijkt tegenstrijdig, maar door de 
toename van openbare concerthallen en operahuizen 
diende zich een afnemende oprichtingsactiviteit van 
de beter gesitueerden aan. Deze leidde tot een terug-
loop in ledenaantallen, en vervolgens tot de sluiting 
van sociëteiten. 

Vanaf 1877: ‘Een andere laag van de 
bevolking’

Vanaf het derde kwart van de negentiende eeuw 
kwamen in Nederland de liedertafels en muziekver-
enigingen tot volle wasdom. Onder andere door struc-
turele verbeteringen op maatschappelijk terrein kon 
in Noord-Brabant de ‘eenvoudige mens op het platte 
land’ en de werkende klasse in de stad gaan deelne-
men aan het muziekleven. Zo was er een hausse in 
initiatieven die leidden tot oprichting van koren en 
muziekkorpsen, harmonieën en fanfares. Ook de 
Tilburgse werkende volksklasse zou in toenemende 
mate gaan participeren in de opgerichte zang- en mu-
ziekverenigingen als afsplitsingen uit kerkelijke krin-
gen, of arbeidersbewegingen of vakbonden. 

In 1877 kwam het initiatief voor een nieuwe lie-
dertafel tot stand uit de Congregatie-, Kerk- en 
Dilettantenzangers onder de naam Sint Caecilia. We 
zien hier een eerste uiting van katholieke signatuur, 
door de toevoeging van ‘Sint’ aan de naam van de 
muziekvereniging. Het werd een onderafdeling van de 
Zouavenbroederschap. Hoewel nog altijd wat elitair, 
haalde het zanggezelschap zijn leden duidelijk uit een 
andere laag van de bevolking dan de deftige - in een 
sociëteit gevestigde - Souvenir des Montagnards. De 
mannenzangvereniging Sint Caecilia bracht de soci-
eteit der Zouavenbroederschap tot bloei, verhoogde 
het gevoel voor de edele zangkunst en gaf tevens 
‘eene nuttige verpoozing’. Voor de oprichting van Sint 
Caecilia kwamen de leden bijeen in ‘Den Olie’, een 
olieperserij van een van de initiatiefnemers. Evenals 
de armenconcerten van De N.K. Harmonie nam ook 
zangvereniging Sint Caecilia in 1880 het initiatief tot 
liefdadigheid. Nadat Noord-Brabant in de winter van 
het jaar 1879-1880 werd geteisterd door een zware 
overstroming, organiseerde Sint Caecilia een concert 
dat fl. 893,50 opbracht. In diezelfde winter had De 
Nieuwe Koninklijke Harmonie fl. 1200,- vergaard voor 
het ‘Weeshuis’ en de Souvenir des Montagnards fl. 
1800,- voor de ‘schamele armen’, zo lezen we in het 
gedenkboek van Sint Caecilia. 

We zagen al namen van muziekverenigingen die ver-
wezen naar industriële activiteit. Zo was de in 1879 
opgerichte Zangvereniging Uitspanning na Arbeid 
een afsplitsing van de Tilburgsche Vereeniging voor 
Fabrieks- en Handwerksnijverheid. Ook vanuit ka-
tholieke organisaties werden muziek- en zangafde-
lingen gevormd zoals bij de katholieke organisatie ‘St 
Joseph-Kring met bijbehoorende Ziekenfonds’ (1885) 
die over een eigen ‘zangersafdeeling’ beschikte. Voor 
de talloze nieuwe parochiekerken die in Tilburg vanaf 

cerende leden geen leiding accepteerden van iemand 
die maatschappelijk gezien, lager op de ladder stond. 
Beroepsmusicus J. Krever werd daarom ontslagen. 

De Nieuwe Koninklijke Harmonie kreeg behoefte aan 
een geheel eigen sociëteitsgebouw met concertzaal 
en besloot daarvoor geld te gaan lenen. Het was het 
jaar 1872 en vanuit de angst voor concurrentie was 
er geen intentie om het gebouw te gaan delen met 
een andere vereniging. De Souvenir des Montagnards 
won inmiddels ook internationale prijzen en streefde 
eveneens naar een eigen gebouw. In 1877 had de 
Souvenir de primeur van een imposant sociëteitsge-
bouw met een tuin en een terras. Dit gebouw kennen 
we nu als Cinecitta aan de Willem II-straat. Slechts 
één jaar daarna pronkte De Nieuwe Koninklijke 
Harmonie met haar geheel nieuwe sociëteitsgebouw, 
dat betiteld werd als een ‘prachtige muziektempel’. 
Dit gebouw is nu nog in gebruik als De Harmonie 
aan de Stationsstraat. Het standsverschil en meer li-
berale cultuur van de ‘Souvenir’ ten opzichte van de 
‘Harmonie’ waren de redenen geweest om niet met 

Harmonie Orpheus in 1896. 
(Coll. RAT)

Bestuur en leden van 
de Zangvereniging 

Sint Caecilia in 1881,  
gevestigd in de zaal van de 

Zoeavenbroederschap ‘Fidei 
et Virtuti’ (vandaar ook de 

naam ‘Zoeavenkoor’) in de 
Koestraat. Geheel links oud-
zoeaaf Fr. Broné. (Coll. RAT)
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Plicht als voor de organisatie van een volksconcert. 
Hun ideële doelen beoogden niet alleen heil voor de 
eigen vereniging, maar ook voor het ‘volk’. Zo vroegen 
zij aan de gemeente een financiële bijdrage om ‘het 
veraangenamen van het Volksleven en veredeling van 
de Volksgeest.’

Naast initiatieven vanuit de burgers zelf, kwamen 
er ook oprichtingsactiviteiten van fabrikanten die 
voor hun arbeiders deelname aan koorzang of mu-
ziekbeoefening mogelijk maakten en bevorderden. 
Fabrikanten waren uiteraard ook burgers, maar na-
men hun initiatieven vanuit een andere hiërarchische 
positie. Zo konden textielarbeiders deelnemen aan 
een zangkoor in de weverij van de Goirlese fabrikant 
Jan van Besouw (1897). Zijn voorbeeld zou navolging 
krijgen in tal van fabrieken, aangezien onder andere 
de saamhorigheid in het bedrijf erdoor werd onder-
streept. Mathieu Kessels (directeur van de Koninklijke 
Nederlandsche Fabriek van Muziekinstrumenten 
M.J.H. Kessels) leek naast zijn ondernemerschap 
gedreven te zijn door een ideëel inzicht. Zijn activi-
teiten lieten zich goed rijmen met het onder de ver-
lichte burgerij groeiende besef van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid voor de volksklasse. Muziek zou 
‘baanbreekster tot de beschaving’ zijn, waardoor ‘de 
werkende klasse met de hoogere standen in aanra-
king’ kwam. Een toepassing van deze verheven ge-
dachte vinden we in de openbare volksconcerten en 
in de ontwikkeling van de muziekgezelschappen. In 
februari 1900 stelde Kessels een commissie in voor 
de regeling der volksconcerten en richtte hij in zijn fa-
briek een bedrijfsharmonieorkest op.

Muziek in de publieke sfeer
Op een uitzondering na, zagen we dat de muzieksoci-
eteiten en -verenigingen plaatsvonden buiten de pri-
vate sfeer. Waren het in eerste instanties zalen in kof-
fiehuizen of herbergen, later werden er zelfs eigen so-
ciëteitsgebouwen neergezet. Dat alles was nog voor-
behouden aan de elite, maar door de toename van de 
harmonieën en fanfares en het verenigingsleven voor 
de arbeiders, werden voor de lagere stand de straat, 
kiosken en cafés de plaatsen waar het muziekleven 
zich voltrok. Het ‘gewone volk’ kon gaan luisteren bij 
openluchtconcerten die plaatsvonden in kiosken, op 
pleinen en in parken, terwijl harmonieën en fanfares 
op straat paradeerden. L’Ècho des Montagnes was 
de eerste harmonie die het initiatief nam om concer-
ten te organiseren in een kiosk op Korvel. De Nieuwe 
Koninklijke Harmonie organiseerde in 1893 ter ge-
legenheid van haar vijftigjarig bestaan een groots 
volksconcert op de Grote Markt in Tilburg. 1895 was 
een kroonjaar voor de muziek toen koningin Emma en 
haar dochter Wilhelmina een bezoek brachten aan de 
stad Tilburg. De gebroeders Jos en Matthieu Kessels 
organiseerden een muzikaal defilé waarbij maar liefst 
tweeduizend muzikanten uit Noord-Brabant hun mu-
ziekklanken ten gehore brachten. Deze muzikale hul-
diging werd enkele jaren later, in 1898, herhaald door 
Mathieu Kessels bij Paleis Noordeinde ter gelegenheid 
van de inhuldiging van koningin Wilhelmina. Een dui-

eind jaren 1880 werden gebouwd, waren er zangko-
ren nodig. De leden werden gerekruteerd uit de mid-
dengroep van zelfstandige ondernemers, winkeliers 
en ambachtslieden aangezien die hun eigen tijd kon-
den inrichten als er bijvoorbeeld overdag gezongen 
moest worden bij trouwpartijen of uitvaarten. 

Een muziektype uit het laatste kwart van de negen-
tiende eeuw is de fanfare. Waar een harmonie be-
schikt over houtblazers, koperblazers en slagwerkers, 
beschikt een fanfare over alleen over de laatste twee 
groepen muzikanten. Vanuit de eerdergenoemde lie-
dertafel L’Ècho des Montagnes werd in 1878, mede 
op initiatief van president Emile van Dooren, een fan-
fare afgesplitst die een jaar later in de volksmond de 
Korvelse Harmonie werd genoemd. Uit het adresboek 
van 1900 blijkt dat er in het laatste kwart van de ne-
gentiende eeuw nog twee fanfares zijn opgericht: 
Excelsior vanuit de wijk Heuvel en Recht en Plicht bij 
de Gildenbond. Excelsior was een blazersgezelschap, 
dat bestond uit mannen en jongelingen ‘der werken-
den stand’. Hoewel lager op de maatschappelijke lad-
der, waren het nog altijd burgers die initiatieven na-
men voor zowel de oprichting van Fanfare Recht en 

Het Muziekkorps 
der Koninklijke 

Nederlandse Fabriek 
van Muziekinstrumenten 

opgericht door 
M.J.H. Kessels. Foto 1893. 

(Coll. Roger Rossmeisl)

De muziekkiosk van L’Echo 
des Montagnes op het 

Korvelplein, opgericht door 
fabrikant Van Dooren in 

1895. Foto 1925. 
(Coll. RAT)
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pen onder de arbeidende klasse en de oprichting 
van muziekkorpsen. De bloei van het muziekleven 
beïnvloedde namelijk ook de fabricage van instru-
menten en de ontwikkeling van bladmuziek als 
antwoord op een toenemende vraag. De eerderge-
noemde Jos en Mathieu Kessels vestigden zich in de 
Tilburgse wijk Veldhoven met een muziekuitgeverij 
(1886) en de Koninklijke Nederlandse Fabriek van 
Muziekinstrumenten (1889). Kessels schreef nieuwe 
composities en gaf leermethodes uit, waarmee de be-
ginners beter uit de voeten konden. Daarnaast bracht 
Mathieu Kessels het tijdschrift De Muziekbode op de 
markt. ‘Zaken floreerden en dat was te danken aan 
een toenemende activiteit in de beoefening van de 
muziek.’ 

De rol van de gemeente 
Gedurende de periode 1750-1900 was de rol van de 
gemeente Tilburg bij het muziekleven uiterst beperkt. 
Er was nauwelijks regelgeving en pas aan het einde 
van de negentiende eeuw faciliteerde en subsidieerde 
de gemeente muzikale activiteiten en muziekonder-
wijs. In 1868 nam Harmonie Orpheus het initiatief 
voor de oprichting van een muziekschool en diende 
daarvoor een subsidieverzoek in bij de gemeente. 
De burgers stelden voor om een muziekruimte toe te 
voegen aan de nieuwe rijks-hbs. Het ministerie van 
Binnenlandse Zaken wilde zelfs eraan bijdragen, maar 
de gemeente Tilburg investeerde liever in een weef-
school. Muziek was nuttig om openbare gebeurtenis-
sen op te luisteren; maar het was vooral een privége-
noegen. Pas rond de eeuwwisseling ging de gemeen-
te een grotere rol in het Tilburgse muziekleven spelen. 
In reactie op het toenemende aantal verzoekschriften 
werd een raadscommissie voor de Volksconcerten 
benoemd. Deze verklaarde zich ‘eenparig van gevoe-
len, dat dergelijke concerten, als zijnde eene gepaste 
uitspanning, welke niet anders dan ordelievend kan 
werken’ aan te bevelen waren. Aldus faciliteerde en 
subsidieerde de gemeente uitvoeringen en concerten 
in het Wilhelminapark, op Korvel en de Heuvel.

De rol van de kerk
Zo klein als de rol van de gemeente was, des te gro-
ter was die van de katholieke kerk. Bij de verenigingen 
tussen 1750 en 1830 zagen we nauwe verwantschap 
tussen het Collegie en de kerk en de Goirkese ‘lie-
dertafel’ die een kerkkoor bleek te zijn. In de periode 
tussen 1830 en 1870 speelde de kerk echter geen ex-
pliciete rol ten aanzien van de muziekverenigingen. In 
het laatste kwart van de negentiende eeuw nam die 
pas weer toe. Parochiegeestelijken zagen mogelijkhe-
den om via onder andere de muziekverenigingen meer 
aandacht te krijgen voor hun kerken en de geloofs-
praktijk. Onder het mom van een gezonde tijdbeste-
ding voor de middenklasse en arbeiders, te verkiezen 
boven dansen en cafébezoek, namen de geestelijken 
zitting in besturen van harmonieën, fanfares en koren 
die vanaf ca. 1890 in Tilburg werden opgericht. 

Tilburg was gedurende de hele periode 1750-1900 
door en door katholiek. Vooral zedenbederf was 

zendkoppig Brabants muziekgezelschap, waaronder 
de Tilburgse fabrieksharmonie van Kessels, zorgde 
voor een muzikale aubade. In datzelfde jaar werd de 
inhuldiging van de koningin door Sociëteit Orpheus 
aangegrepen voor de oprichting van een kiosk in het 
Wilheminapark. 

De rol van de markt
Het feit dat het muziekleven zich in de publieke sfeer 
afspeelde, is mede toe te schrijven aan de invloed van 
de herbergiers van de koffiehuizen. Zij hadden er na-
melijk alle belang bij dat hun klantenbestand groeide. 
Naast de organisatie van activiteiten stelden zij ruim-
tes beschikbaar om te musiceren en te oefenen. Zo 
beschikte Koffiehuis Daniels aan de Goirkestraat 
over een apart lokaal waar onder andere Harmonie 
Orpheus kon repeteren: ‘De muziek werd op het biljart 
tegen een hoed of zoo geplaatst, zoodat heel de har-
monie rond het biljart geschaard zat.’ In een nieuwe 
wijk zoals ’t Goirke beschouwde de herbergier zijn 
uitspanning als hét centrum voor sociaal contact. Er 
waren zelfs herbergiers die initiatieven namen tot de 
oprichting van nieuwe sport- en muziekverenigingen. 

Naast horeca was ook de industrie verantwoordelijk 
voor de toename van het aantal muziekgezelschap-

Optreden van de Souvenir 
des Montagnards ter 

gelegenheid van het 50-jarig 
jubileum van de Nieuwe 
Koninklijke Harmonie in 

1893. (Coll. RAT)

Leden van de Nieuwe 
Koninklijke Harmonie 

als deelnemers aan de 
historische intocht van 

koning Willem II, ter 
gelegenheid van het gouden 
jubileum in 1893. (Coll. RAT)
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381. 
Wijs, L. G. de, Gedenkboek ter gelegenheid van het 
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van de Sande (Tilburg 1937). 
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1770-1850 (Tilburg 1981). 
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Gelegenheidsdocumentatie
1864 1924 Officiëele gids der feesten te geven door 
de Kon. Erk. Sociëteit “Harmonie Orpheus” en hare lie-
dertafel “Goirkes Zangschool” Tilburg ter viering van 
haar 60-jarig bestaan (Tilburg 1924). 
Officieele gids der feesten bij gelegenheid van het 
50-jarig bestaan der Nieuwe Koninklijke Harmonie van 
26 aug. tot 4 sept. 1893 Tilburg (Tilburg 1893). 
Officieele gids jubileum Orpheus 1864-75-1939 
(Tilburg 1939). 

één van de redenen om kunst en cultuur te weren. 
Zo keerde pater H. van Mierlo zich tegen het trom-
melspel, ‘daar toch de stokken de mannelijke roede 
symboliseren en het trommelvel het maagdenvlies’. 
Als zedenbedervend werden uitvoeringen van ope-
ra’s, toneelstukken, komedies en wereldse muziek 
gezien. De repertoires van de Tilburgse (wereldlijke) 
liedertafels die ten gehore werden gebracht in de 
kerk, werden door de geestelijken tegengewerkt. 
De muziek in de kerk moest een meer gewijd karak-
ter krijgen en worden ontdaan van zijn ‘wereldschen 
tooi’. De eerdergenoemde landelijke Maatschappij tot 
Bevordering der Toonkunst, die diende om de lagere 
klassen in aanraking te brengen met muziek, kreeg 
geen poot aan de Brabantse (katholieke) grond. De 
Maatschappij was te neutraal en te liberaal.

Samenvatting en conclusie
Het Tilburgse muziekleven bestond aanvankelijk uit 
enkele groepen muzikanten uit de elite en de midden-
klasse. In de periode 1796-1820 waren er vier actief, 
waarvan er twee een sterke relatie hadden met de 
kerk. De muziekgroepen kenden meestal geen strak-
ke, formele organisatie, en of er idealistische doel-
stellingen waren is niet altijd bekend. Ook blijkt uit de 
literatuur niet wie de initiatiefnemers van sommige 
gezelschappen waren. De zes muziekverenigingen 
die in de periode 1840-1845 en 1864-1868 werden 
opgericht, kwamen uit initiatieven van burgers uit de 
elite en de middenklasse. Invloeden van de overheid, 
de kerk of de markt waren er nauwelijks. De vereni-
gingen kenden een formele organisatiestructuur met 
bestuursleden, regels en notulen. Hun doelstellingen 
waren vooral gezelligheid, vriendschap en ‘nuttige 
verpoozing’. Opvallend in deze tweede periode is de 
relatie tussen de groei van de nieuwe wijken Goirke, 
Korvel en Koningswei en de oprichting van nieuwe 
verenigingen. Het muziekverenigingsleven in de peri-
ode vanaf 1870 kenmerkte zich door een grotere rol 
van de gemeente, de markt (horeca en de industrie) 
en de kerk, onder andere door initiatieven van herber-
giers, katholieke organisaties en fabrikanten. Deze 
laatsten formeerden verenigingen om de saamhorig-
heid van hun arbeiders te bevorderen en om hen tot 
‘beschaafde’ activiteiten te brengen. Het Tilburgse 
muziekverenigingsleven, dat groeide door deelname 
van onderaf, bloeide rond 1900 als nooit tevoren en 
stimuleerde zelfs de plaatselijke industrie. 

Samenvattend luidt de conclusie, dat het muziekleven 
in Tilburg in de periode 1750-1900 grotendeels kan 
worden toegeschreven aan burgerinitiatieven die wer-
den uitgevoerd in de publieke sfeer. Gekoppeld aan 
de doelstellingen past dit in het concept van de civil 
society. Wel was er aan het einde van de negentiende 
eeuw steeds meer invloed van de overheid, de kerk en 
de commercie.
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Feestgids 50 jaar N.K. 
Harmonie, 1893. (Coll. RAT)
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liep de Ringbaan-Zuid vanaf de Broekhovenseweg 
rechtdoor naar de Koningshoeven. Deze wijziging had 
ook gevolgen voor het beloop van de Ringbaan-Oost: 
deze weg moest in zuidelijke richting worden doorge-
trokken tot de Koningshoeven. Dat maakte bovendien 
een overspanning over het zijkanaal noodzakelijk. Een 
en ander leidde tot een herziening van het bestaande 
partieel uitbreidingsplan ‘De Hoeven’.3 

Dit aangepaste plan veroorzaakte een hoogoplopend 
meningsverschil tussen ir. D. Huender, directeur van 
Publieke Werken en ir. G.J.P.M. Bolsius, inspecteur 
van de Volksgezondheid van het Staatstoezicht op de 
Volksgezondheid, afd. Volkshuisvesting te ’s-Herto-
genbosch. 
De woordenstrijd tussen de pragmatisch ingestelde 
Huender en de formalistische provincieambtenaar 
Bolsius, die graag zijn gezag wilde laten gelden, is 
te volgen aan de hand van een briefwisseling tus-
sen beide heren uit de periode januari-maart 1931. 
Uiteindelijk gaf Bolsius – zij het met veel tegenzin – 
toe. Voorlopig althans, zoals later nog zal blijken. 
Het aangepaste partieel uitbreidingsplan ‘De Hoeven’ 
was op 12 november 1930 aan Bolsius toegestuurd 
nadat hij daartoe een verzoek had gericht aan B en 
W van Tilburg. Tijdens een mondeling onderhoud met 
Bolsius op 19 december 1930 werd het plan toegelicht 
door Huender en de adjunct-directeur van PW, ir. J. de 
Jong. 
Twee maanden later, op 22 januari 1931, stuurde 
Bolsius een brief, waarin hij zijn bezwaren tegen het 
plan uiteenzette: “Buiten de geprojecteerde ringbaan 
zie ik nagenoeg geen enkele positieve gedachte in het 
plan neergelegd. Elke poging om te komen tot een van 
buiten af behoorlijk doordringen der stad met groen 
bleef tot nu toe achterwege, instede daarvan ziet men 
ontelbare kleine plantsoentjes, die elk voor zich hun 
doel missen, over de stad verspreid.” Ook zag hij te 
weinig vaste lijn in de diverse bestemmingsplannen. 
“...in de toekomst zullen bebouwingsvoorschriften 
niet kunnen worden gemist; deze zullen onderdeel 
moeten uitmaken van de diverse partieele uitbrei-
dingsplannen.” 
Op 28 januari schreef Huender terug dat herziening 
van het plan zeer urgent was. De bedenkingen van 
Bolsius werden met argumenten weerlegd. Enkele van 
diens bezwaren waren van verkeerstechnische aard, 
en Huender was van mening dat de ‘onwelwillende 
beoordeling’ van Bolsius verklaard kon worden uit het 

Aanwijzing van de Ringbaan-Zuid als rijksweg had 
onder meer als consequentie dat het oorspronkelijke 
tracé, zoals dat was vastgelegd in het stedenbouw-
kundige ontwerp van ir. Rückert uit 1916, kwam te 
vervallen.2 Ging de Ringbaan-Zuid volgens het plan 
van Rückert nog vanaf de Broekhovenseweg in een 
grote boog naar het zijkanaal om vervolgens aan te 
sluiten op de Ringbaan-Oost, in het nieuwe ontwerp 

De Ringbaan-Zuid als rijksweg en de 
controverse Huender-Bolsius

R o b  v a n  P u t t e n *

Tegen het eind van de jaren twintig van de 
vorige eeuw werd een begin gemaakt met 

de aanleg van de Ringbaan-Zuid. Vanaf 
de tweede helft van de jaren dertig verliep 

deze aanleg in versneld tempo. De reden 
daarvoor was dat de Ringbaan-Zuid in het 

Rijkswegenplan 1932 opgenomen was 
als onderdeel van Rijksweg 63 (Breda-

Tilburg-Eindhoven). Vooruitlopend daarop 
werd al vanaf 1929 overleg gevoerd tussen 

Rijkswaterstaat, B en W en de directeur van 
Publieke Werken (PW).1

* Rob van Putten (Tilburg, 
1946) was van 2005 tot 

2014 redacteur van dit 
tijdschrift, waarin hij ook 

regelmatig publiceert. Hij 
is als vrijwilliger op diverse 

terreinen actief bij Regionaal 
Archief Tilburg.

Ir. D. Huender (1875-1951). 
Krantenfoto bij zijn afscheid 

als directeur in 1938. 
(Coll. RAT)
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pleegt voor te leggen. Dit is inderdaad ‘vorbildlich’ te 
noemen.” 
Tot slot gaf hij te kennen dat hij de gedachtewisseling 
over de partiële plannen pas wilde voortzetten nadat 
hij door het gevraagde schema in staat zou zijn “... de 
beteekenis en het onderling verband dier plannen vol-
ledig te kunnen beoordeelen.” 

Huender antwoordde op 11 februari met de opmerking 
dat hij [Bolsius] “...niet schijnt in te zien, welke groote 
belangen voor de Gemeente Tilburg verbonden zijn 
aan de spoedige vaststelling van de herziening van 
het uitbreidingsplan Hoeven.” Het gevraagde schema 
was er niet, en de directeur PW achtte dat ook niet 
nodig, aangezien het slechts ging om de beoordeling 
van de wijziging van een deel van het uitbreidingsplan. 
Wat de opmerking over de bewerking van de plannen 
betreft werd er fijntjes op gewezen dat deze werkwij-
ze “...ingevolge met Uw ambtsvoorganger gepleegd 
overleg” al jaren gevolgd werd, en nooit aanleiding 
gegeven had tot moeilijkheden met of aanmerkingen 
door GS. Hij wilde van Bolsius graag duidelijkheid over 
welke onderdelen van het plan een goedkeurend ad-
vies aan GS in de weg stonden. 

De volgende dag al kwam de reactie van Bolsius. Hij 
vroeg opnieuw om het schema, alvorens aan te kun-
nen geven wat zijn bezwaren waren tegen het uit-
breidingsplan ‘De Hoeven’. “Dan zult u mij een plezier 
doen met mijn ambtsvoorganger en diens opvattin-
gen in den vervolge buiten geding te laten.” Het door 
zijn voorganger gevoerde beleid werd door hem naar 
waarde geschat, maar er was voor hem geen enkele 
aanleiding “…om diens voetstappen tegen mijn per-

feit dat Bolsius de verkeersbelangen van de gemeente 
niet goed beoordelen kon. Aangezien de volksgezond-
heid niet in het geding was, vertrouwde Huender erop, 
dat Bolsius zijn bezwaren niet zou handhaven. Maar 
daarin vergiste hij zich.

Een ander bezwaar van Bolsius had betrekking op de 
wegenstructuur in het ontworpen Leijpark. Huender 
was van mening dat, gezien de wettelijke voorschrif-
ten, volstaan kon worden met de aanwijzing als park. 
Maar met de aanleg ervan kon pas worden begonnen 
nadat de gemeente de grond in eigendom verkregen 
had. “De daarvoor geteekende aanleg onttrekt zich 
dus aan Uwe bemoeienis.”
Bolsius reageerde daarop in felle toon in een brief, 
gedateerd 7 februari. Daarin maakte hij duidelijk dat 
hij het zou betreuren, wanneer het voorliggende plan 
ter goedkeuring aan de gemeenteraad werd aange-
boden. Hij toonde zich verder nogal gepikeerd, omdat 
Huender de bevoegdheid van Bolsius om een uitbrei-
dingsplan in zijn geheel goed te keuren, in twijfel trok, 
“een mening die door GS [Gedeputeerde Staten] niet 
gedeeld wordt”, aldus Bolsius. Hij verzocht om een 
schema van de gemeente “aangevende de bestaande 
en toekomstige verkeersaderen, de verdeeling der 
verschillende bebouwingssoorten en –wijzen en de 
door U gedachte en de bestaande verspreiding van het 
groen over Uwe gemeente.” 
Verder uitte Bolsius kritiek op de werkwijze van 
Publieke Werken ten aanzien van uitbreidingsplannen: 
“...ik meen niet beter te kunnen doen, dan U aan te 
raden eens kennis te gaan nemen van de wijze, waar-
op de gemeente Eindhoven hare uitbreidingsplannen 
samenstelt en inricht en aan Gedeputeerde Staten 

Derk Huender werd op 23 augustus 1875 te Amsterdam geboren. In 1917 werd ir. Huender benoemd tot di-
recteur Publieke Werken te Tilburg als opvolger van ir. Rückert. Daarvoor was hij adjunct-directeur Openbare 
Werken te Haarlem. 
Derk Huender trouwde op 9 december 1924 te Den Helder met Jacoba Johanna Bruch (*Amsterdam 13 
maart 1882, †Velp 5 oktober 1966). 
Tijdens zijn directeurschap, waarin het inwonertal van Tilburg toenam van 60.000 tot ruim 90.000, kwamen 
tal van openbare werken tot stand, zoals de uitbreiding van het wegennet, de aanleg van nieuwe woonwij-
ken, de aanleg van parken en plantsoenen, een nieuw rioolstelsel, een slachthuis met veemarkt en de bouw 
van politieposten en badhuizen. 
Om gezondheidsredenen nam Huender begin 1938 ontslag als directeur. Bij zijn afscheid werd hem veel lof 
toegezwaaid. Benadrukt werden zijn onbaatzuchtigheid en zijn inzet voor het personeel. 
Huender verhuisde op 9 juli 1938 naar Rheden. Hij overleed te Velp op 10 februari 1951. 

Godefridus Johannes Petrus Maria (Frits) Bolsius werd op 28 juni 1891 te ‘s-Hertogenbosch geboren. 
Hij was gehuwd met Elisabeth A.M. (Lies) Leeuwenberg (*Utrecht 7 mei 1895, †1985).
Van 1922 tot 1928 was Bolsius ingenieur Burgerlijke Openbare Werken in Batavia en Semarang. 
In 1929 werd hij benoemd tot inspecteur van de volksgezondheid van de afdeling Volkshuisvesting te ’s-Her-
togenbosch. Later was hij hoofdingenieur-directeur van de volkshuisvesting in de provincie Noord-Brabant. 
Bolsius was ook betrokken bij de bouw van bruggen en andere kunstwerken van de provinciale waterstaat in 
Brabant. Verder was hij lid van de Stedebouwkundige Raad en voorzitter van de Provinciale Commissie voor 
oorlogs- en vredesgedenktekens. Hij was officier in de Orde van Oranje-Nassau.
In 1957 ging Bolsius met pensioen. Hij overleed kort daarna te Vught op 30 september 1957. 
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de voorganger van Bolsius. Huender wilde wel over-
wegen om aanpassingen te doen, “...mits deze mij 
behoorlijk worden voorgedragen en mij wordt aange-
toond, dat daarin een verbetering van de vastgestelde 
werkwijze is gelegen. Het moet U toch duidelijk zijn, 
dat niet bij iedere ambtswisseling van Inspecteur de 
wijze van bewerking der uitbreidingsplannen op mijn 
bureau kan worden veranderd.” 
Drie dagen later schreef Bolsius dat hij op 23 febru-
ari naar Tilburg zou komen om de zaak te bespreken. 
Huender heeft op deze brief [de brief van Bolsius van 
19 februari, RvP] zelf de besproken zaken met de 
hand genotuleerd. Het resultaat van de bespreking 
was in elk geval dat Bolsius zich, ondanks het feit dat 
hij zich niet in alle opzichten kon verenigen met het 
plan, en zijn bedenkingen handhaafde, bereid ver-
klaarde “...tezijnertijd aan Ged. Staten daaromtrent 
gunstig te zullen adviseeren. Hij zegt schriftelijke 
bevestiging daarvan als resultaat van het onderhoud 
toe.”
Die schriftelijke bevestiging kwam er echter niet. Toen 
Huender op 10 maart hierom verzocht, kreeg hij de 
dag daarop van Bolsius het volgende antwoord: “Ik 
heb nog eens over de zaak nagedacht en het resultaat 
hiervan is, dat ik op mijn eerder gedane toezegging 
moet terugkomen in dien zin, dat U genoegen zult ne-
men met hetgeen mondeling door mij werd verklaard 
tijdens mijn bezoek op 23 Februari jl. Door anders te 
handelen zoude ik afwijken van eene in deze Inspectie 
gebruikelijke wijze van doen en zulks komt mij, ach-
teraf bezien, ongewenscht voor. Gaarne had ik eerder 
van mij laten hooren, doch tengevolge van buitenge-
woon drukke bezigheden heeft de opstelling van dit 
schrijven inderdaad eenige vertraging ondergaan.”
Op 16 maart verwees Huender naar het verzoek van 
Bolsius van 12 november 1930, waarop formeel nog 
steeds geen antwoord ontvangen was. Door de wei-
gering een schriftelijke verklaring af te geven, kon 
deze kwestie niet afgehandeld worden. “Ik kan mij 
niet indenken, dat het bij uw inspectie gebruikelijk zou 
zijn stukken, welke nog wel op Uw verzoek worden 
verzonden, niet anders te beantwoorden, dan door 
een mondelinge meededeling.”
Met een brief van Bolsius, gedateerd 25 maart 1931, 
kon er (voorlopig) een streep gezet worden onder de 
kwestie. Bolsius zegt daarin: “Naar aanleiding van 
Uw nevenvermeld schrijven zou ik U willen voorstellen 
om de correspondentie omtrent het partieel uitbrei-
dingsplan ‘De Hoeven’ als afgesloten te beschouwen. 
Zooals u ongetwijfeld bemerkt zult hebben, bevredigt 
mij dit plan geenszins en heb ik, om mijnerzijds een 
bewijs te leveren van mijn ernstigen wil tot aangena-
me samenwerking tusschen Uw en mijn dienst, U ten 
slotte eene mondelinge toezegging gedaan, waaraan 
ik liever zoo min mogelijk word herinnerd.”

Op 25 april 1931 werd het gewijzigde uitbreidingsplan 
‘De Hoeven’ door de gemeenteraad voorlopig goedge-
keurd.4 Definitieve goedkeuring volgde op 21augustus 
1931. In beide gevallen werd zonder beraadslaging 
conform het voorstel besloten. 
Gedeputeerde Staten keurden het plan goed op 24 

soonlijke overtuiging in aldoor en slaafs te blijven 
drukken. Ik meende te mogen verwachten dat U nu 
langzamerhand met deze gedachte vertrouwd zoudt 
zijn geraakt.”
Huender toonde zich in een brief van 16 februari be-
reid om de heer Bolsius enigszins tegemoet te komen 
door vertrouwelijk inzage te geven in voorlopige uit-
breidingsplannen die nog niet door B en W beoordeeld 
waren. “Alleen omdat U dit thans van gewicht schijnt 
te achten en om eindelijk inzake het plan de Hoeven 
tot een oplossing te komen ben ik bereid daartoe over 
te gaan.” Hij wees er nogmaals op dat de gehanteer-
de wijze van ontwerpen en in tekening brengen van 
het uitbreidingsplan bepaald waren in overleg met 

Fragment van de kaart 
van De Hoeven, waarop 
het nieuwe tracé van de 
Ringbaan is ingetekend. 

Deze kaart dateert van 
ca. 1940. Daarop is ook 

de begrenzing van het 
uitbreidingsplan te zien. 

(Coll. RAT)
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februari 1932.5 Die goedkeuring bleek echter iets te 
voorbarig, zoals blijkt uit een brief die nog op dezelfde 
dag aan B en W van Tilburg verstuurd werd.
GS hadden namelijk intussen advies gevraagd aan in-
specteur Bolsius, uit wiens rapport in de brief aan 
B en W geciteerd wordt. Het “vrijwel onsamenhan-
gend geheel” van de buiten de ringbaan gelegen 
gedeelten van de partiële uitbreidingsplannen was 
Bolsius vooral een doorn in het oog. Naar zijn oordeel 
diende er niet lang meer te worden getalmd, want “de 
wilde bebouwing is zich daar reeds op bedenkelijke 
wijze aan het ontwikkelen.” Ook was Bolsius niet zo 
erg gecharmeerd van de voor Tilburg zo kenmerkende 
lintenstructuur zoals die zich vanaf de late middeleeu-
wen had ontwikkeld, maar dat was nu eenmaal een 
gegeven. De zienswijze van Bolsius was in elk geval 
voor GS aanleiding om B en W te verzoeken een uit-
breidingsplan te maken voor het gehele direct buiten 
de ringbanen gelegen deel van de gemeente. 
Op 30 maart volgde er een reactie van B en W, die er 
op neerkwam dat men van mening was dat het be-
staande plan aan alle eisen voldeed. Benadrukt werd 
verder dat binnen de ringbanen voor langere tijd vol-
doende ruimte zou zijn voor de bouw van woningen en 
bedrijven.
Pas na ruim vier maanden, op 10 augustus 1932, 
kwam het antwoord van GS, die zich andermaal 
door Bolsius hadden laten souffleren. GS drongen 
er op aan dat B en W “onverwijld” over zou gaan tot 
het samenstellen van een uitbreidingsplan. “Gaarne 
zullen wij van U vernemen, dat aan ons verzoek zal 
worden gevolg gegeven, daar wij anders zullen over-
wegen gebruik te maken van de ons bij artikel 36 der 
Woningwet toegekende bevoegdheid een termijn te 
stellen, binnen welken een volledig en door een des-
kundige samengesteld uitbreidingsplan aan onze 
goedkeuring moet zijn onderworpen.”
B en W voelden zich zeer onaangenaam getroffen 
door deze dreigende taal van GS. Om de angel eruit 
te halen nodigden B en W Bolsius uit voor een ge-
sprek. Dit gesprek, waarbij ook Huender aanwezig 
was, vond plaats op 17 november 1932. Na een uit-
voerige gedachtewisseling werd de knoop ten slotte 
doorgehakt: er zou voor de buiten de ringbaan gele-
gen terreinen een volledig uitbreidingsplan ontwor-
pen worden. Verder zou met spoed worden voortge-
gaan met het uitwerken van het verkeerswegenplan, 

dat bij Publieke Werken al in voorbereiding was. Zo 
kreeg Bolsius dus uiteindelijk toch zijn zin! Maar om-
dat de regie geheel in handen was van B en W hoefde 
Huender dit niet op te vatten als een persoonlijke ne-
derlaag.

Het hierboven bedoelde uitbreidingsplan kwam ge-
reed in 1933. Dit plan vormde de basis voor het 
Uitbreidingspan in Hoofdzaak dat in 1940 door de ge-
meenteraad goedgekeurd werd. Op zijn beurt diende 
dit plan weer als blauwdruk voor de uitbreidingsplan-
nen die in de naoorlogse wederopbouwperiode tot 
stand kwamen.

Geraadpleegde bronnen
Regionaal Archief Tilburg (RAT), Archief 19. 
Archief Publieke Werken 1871-1945. Doos 300, 
Uitbreidingsplan De Hoeven (1931). [Briefwisseling 
tussen Huender en Bolsius.]
RAT, Archief 871. Secretariearchief 1907-1938. 
Handelingen en bijlagen gemeenteraad 1931.
RAT, Archief 871. Secretariearchief 1907-1938. Inv. 
nr. W 1313/05 en W 1313/06 (1932). [Briefwisseling 
tussen GS en B en W.]
RAT, Archief 871. Secretariearchief 1907-1938. 
Notulen B en W, 1932.
www.wiewaswie.nl
www.delpher.nl/nl/kranten

Noten
1 RAT, Archief 19. Archief Publieke Werken 1871-1945. Doos 351, rap-

port directeur Publieke Werken aan B en W, 23 augustus 1932.

2 RAT, Archief 871. Secretariearchief 1907-1938. Inv. nr. W081/16 

(1931).

3 Het partieel uitbreidingsplan ‘De Hoeven’ was voor het eerst vastge-

steld bij raadsbesluit van 8 januari 1923 (goedgekeurd door GS op 11 

mei 1927). Het plan werd gedeeltelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 5 

augustus 1927 (goedgekeurd door GS op 28 september 1927).

4 Het nieuwe partiële uitbreidingsplan ‘De Hoeven’ was samengesteld 

uit het bestaande partiële uitbreidingsplan ‘De Hoeven’, het parti-

ele uitbreidingsplan ‘De Stevenzandsche Akkers’ en een deel van het 

partiële uitbreidingsplan ‘De Haven’. Het nieuwe plan omvatte het 

gebied dat werd ingesloten door de Bisschop Zwijsenstraat, de Sint 

Jorisstraat, de Stevenzandsestraat, de Piushaven, het zijkanaal, het 

Wilhelminakanaal, de rivier De Leij en de Broekhovenseweg. 

5 RAT, Archief 871. Secretariearchief 1907-1938. Inv. nr. W 1313/06 

(1931).

(p.14 boven) Fragment 
uit de kaart van het 

stedenbouwkundige 
uitbreidingsplan ir. E. Rückert 
uit 1916. De Ringbaan-Zuid 

liep volgens dit plan vanaf 
de Broekhovenseweg in een 
grote boog naar het zijkanaal 
om vervolgens aan te sluiten 

op de Ringbaan-Oost. 
(Coll. RAT)

De Ringbaan-Zuid in 1952 
ter hoogte van St. Josefzorg. 

(Coll. RAT)
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Eerst wordt stilgestaan bij het ontstaan van de eerste 
mogelijkheden tot exposeren van hedendaagse kunst 
in Tilburg. 

Voorgeschiedenis
De voorloper van de huidige galerie is de kunsthan-
del of kunstzaal, als bijzaak van een grotere win-
kel. Zo was in de jaren twintig van de vorige eeuw 
Boek- en kunsthandel Triborgh gevestigd in de 
Stationsstraat. Zoals de bijgaande foto laat zien kon 
er in een aparte ruimte geëxposeerd worden. In 1927 
hingen aldaar werken van Frans Slager (1876-1953), 
Fedor van Kregten (1871-1937), Herman Moerkerk 
(1879-1949), Henriëtte Pessers (1899-1986), Han 
Bayers (1876-1945) en André Verhorst (1889-1977). 
In de jaren daarna zouden deze kunstenaars nationaal 
erkend worden, een enkeling verwierf zelfs internati-
onale faam. Ook opmerkelijk: het waren geen ‘room-
sche’ schilders, hun onderwerpen hadden niets van 
doen met de toen allesoverheersende katholieke kerk 
(op een enkele madonna na). Het is niet overdreven 
te stellen dat het hier de eerste belangrijke exposities 
van moderne schilderkunst in Tilburg betreft. Triborgh 
verhuisde in 1936 als boekhandel (overigens ook als 
uitgeverij actief) naar (Korte) Heuvel 54, en werd in 
1947 overgenomen door Boekhandel Gianotten.
Een ander voorbeeld is De Bron, Heuvelstraat 29, 
die op de begane grond aardewerk, pitriet en textiel 
verkocht (design avant la lettre), en die eveneens 
een aparte zaal voor schilderijen had. De eigenaar 
adverteerde daar mee, met ook de aanduiding kunst-
handel (al tijdens de oorlog trouwens; de kunstenaar 
moest wel lid zijn van de door de bezetter ingestelde 
Kultuurkamer).

Kunstkring Tilburg, een particulier comité tot be-
vordering van beeldende kunsten en kunstnijverheid, 
zag in 1940 het licht. De Kunstkring werd opgericht 
door mevrouw J.E.A.M. van de Mortel-Houben en 
heeft tot 1969 bestaan. Frans Vercammen was de 
drijvende kracht achter het tentoonstellingsbeleid. 
De eerste exposities werden gehouden in de boven-
zaal van de R.K. Leeszaal in de Willem II-straat, tot 
de instelling van de voornoemde Kultuurkamer in mei 
1942. In 1947 werd de draad opgepakt en exposities 
vonden sindsdien enkele keren per jaar plaats. Eerst 
in hotels als Riche en De Lindeboom en daarna in het 
Paleis-Raadhuis en Kunstzaal Donders (zie verder-
op). Een mammoettentoonstelling over ‘Oude kunst 

Een ‘klassieke’ galerie heeft een eigen identiteit (de 
smaak van de galeriehouder zelve) ofwel een eigen 
‘stal’, bestaande uit een vast aantal kunstenaars dat 
zich aan de galerie verbonden heeft. Daarbij volgt de 
galerie de ontwikkeling van de ‘eigen’ kunstenaar 
door middel van terugkerende exposities met nieuw 
werk. Maar er zijn uitzonderingen. Zo kennen we ga-
leries zonder winstoogmerk. Er zijn galeries die (bijna) 
geheel gewijd zijn aan het werk van de galeriehouder 
zelve. En ook is er de combinatie van galerie met bij-
voorbeeld kunsthandel en/of kunstuitleen. Daarbij is 
galerie een onbeschermde titel en kan dus te pas en 
te onpas gebruikt worden. Over het al dan niet opne-
men van bepaalde namen is dan ook niet het laatste 
woord gezegd. 

Galeries in Tilburg, een overzicht
C e e s  v a n  R a a k *

Onderstaand artikel handelt over verdwenen 
en bestaande galeries in Tilburg. Van Dale 

geeft als definitie van het woord galerie: 
‘tentoonstellings- en verkooplokaal voor 

(meestal) moderne kunst’. Er wordt geëxpo-
seerd en de kunstwerken kunnen gekocht 

worden. Een galerie is een zelfstandig bedrijf 
met een zakelijke kant. Hierdoor valt de ge-

subsidieerde en de tijdelijke expositieruimte 
of vertoningsruimte buiten de context van dit 
artikel. Ook galeries die uitsluitend via inter-

net handel(d)en komen niet aan bod. 

* Cees van Raak (Tilburg, 
1954) publiceerde 
cultuurhistorische 

studies, dichtbundels en 
bloemlezingen. Hij was 

Stadsdichter van Tilburg in de 
periode 2009-2011.

Boek- en kunsthandel 
Triborgh in de Stationsstraat 

in 1930. (Coll. RAT)
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& Zoon (= Theo), Zomerstraat 26. Men kon er te-
recht voor meubels, schilderijen en aardewerk. De 
gedachte was dat bij de koop van meubilair een 
schilderij kon horen. Tot medio jaren vijftig vonden 
er jaarlijks vijf à zes tentoonstellingen plaats, ge-
organiseerd door onder andere Kunstkring Tilburg. 
Werk van de Haagse School en uit de collectie van 
de Haagse verzamelaar Pieter A. Scheen was er re-
gelmatig te zien. Voor het eerst onder de noemer 
Tilburgse School werd in Kunstzaal Donders in 1948 
werk van een aantal Tilburgse kunstenaars getoond. 
Twee jaar later exposeerden de Tilburgse schilders 
Jan van Riel (1907-1988), Gé Hurkmans (1911-1984), 
Kees Mandos (1913-2001), Frans Mandos (1910-
1977), Jos Zeegers (1920-2008) en Nico Molenkamp 
(1920-1988) er hun werk. De 250e bezoeker ontving 
een aquarel van Hurkmans, de 500e een werk van 
Zeegers. Recensent Frans Vercammen schreef in Het 
Nieuwsblad van het Zuiden (29 oktober 1950): “Wij 
hopen, dat de Tilburger de rijkdom van het hier ge-
toonde voldoende beseft, zodat hij eens gaat zien wat 
er in de schildersharten van zijn eigen stadgenoten 
leeft.” In 1957 stopte Kunstzaal Donders en het werd 
Donders Interieur.

In 1968 eindigde een reeks tentoonstellingen die door 
het Tilburgse Studenten Corps St. Olof was georgani-
seerd. Deze was gestart in 1964 met Olaf 64, waarin 
werk van twaalf Tilburgse kunstenaars te zien was, en 
stopte met Olaf 68. 
Na het tijdperk van Kunstzaal Donders en Kunstkring 
Tilburg verschenen meer en meer instellingen die 
ruimte tot exposeren boden, zoals de Brabantse Kunst 
Stichting (BKS; lidmaatschap verplicht – en dat zette 
kwaad bloed), de Vereniging van Midden-Brabantse 
Kunstenaars (MBK; met expositieruimte Bagger, 
vervolgens werkgroep De Beeldunie, en tenslotte De 
Verschijning) en het Kultureel Sentrum de Koningswei 
(met Leo Pot aan het roer). Enkele individuele kun-
stenaars konden al dan niet tijdelijk exposeren in 
winkels. Wijnand van Lieshout (1940) bijvoorbeeld, 
die toen nog schilderde (later beroemd vanwege zijn 
surrealistische collages), kreeg een stek in de etalage 
van modezaak Van den Brekel, hoek Heuvelstraat, 
Juliana van Stolbergstraat. Schilder Richard van Dijk 
(1939-2008) had jarenlang zijn vaste plek bij mode-
zaak Drijver, ook in de Heuvelstraat. En de eerste ga-
lerie diende zich aan: Hollandse Nieuwe.

Een komen maar ook een gaan
De eerste Tilburgse kunstgalerie had als naam 
Hollandse Nieuwe, en opende op 22 november 1969 
in de Gasthuisstraat 59. Lambert Tegenbosch schreef 
hierover in De Volkskrant : “(…) eindelijk eens een an-
der publiek op een Tilburgse opening en een galerie 
die ‘van onder op’ komt: twee jongens, zonder winst-
oogmerken, paar dagen lesgeven voor de kost en 
verder uit gekkigheid deze galerie voor jonge arties-
ten en jonge kopers.” Aan het roer stonden beeldend 
kunstenaars Walter Kerkhofs (1944) en Cees Gubbels 
(1940). En die kregen eerst gedonder met de inschrij-
ving bij de Kamer van Koophandel (“Het is toch geen 

in Brabants bezit’ kwam er in 1948 in het Paleis-
Raadhuis, ter gelegenheid van het regeringsjubileum 
van koningin Wilhelmina. Ook vermeldenswaard is de 
expositie ‘De Gouden Eeuw’, met schilderijen uit de 
collectie van het Rijksmuseum, in 1953, eveneens in 
het Paleis-Raadhuis. En op 1 oktober 1955 werd er de 
eerste grote overzichtstentoonstelling geopend van 
de Tilburgse School (zie verderop) met werk van 25 in 
Tilburg actieve kunstenaars.
Nadat Kunstzaal Donders verdwenen was en er 
sinds 1963 niet meer geëxposeerd kon worden 
in het Paleis-Raadhuis, organiseerde men de ex-
posities beurtelings in de Katholieke Hogeschool, 
het Natuurhistorisch Museum en het Volkenkundig 
Museum. Dit alles in afwachting van een zo gewild 
eigen Kunstmuseum, maar dat zou er nooit komen. 
Toen er geen enkele medewerking van de gemeente 
verwacht kon worden (1957-1975; tijdperk burge-
meester mr. C. Becht) hief de Kunstkring medio 1969 
zichzelf op. 

Op 21 oktober 1947 opende de reeds genoemde 
Kunstzaal Donders, boven de zaak van Jos. Donders 

Kunstzaal Donders in de 
Zomerstraat in 1947. 

(Coll. RAT)

De opening van de eerste 
tentoonstelling in galerie 
Hollandse Nieuwe op 22 

november 1969, met rechts 
kunstenaar Joachim van 

Heydenrijk. 
(Coll. Cees Gubbels)
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dag te kopen en toen kreeg ik de galerie cadeau.” Na 
te zijn afgewezen door de Brabantse Kunst Stichting 
(zie boven) besloot Jan Lemmens zijn eigen podium 
te beginnen. Hij was dan ook de eerste exposant, met 
goud- en zilverreliëfs. Tijdens de opening traden een 
pianist en een Indiase muzikant op en werd een film 
getoond van Godfrey van den Heuvel (1945). Het was 
volgens de krant een culturele happening. In 1971 
presenteerde Kokon de opzienbarende tentoonstelling 
‘TK ’71’ waaraan vele Tilburgse kunstenaars mee-
deden – zonder selectie. De expositie telde ongeveer 
75 werken van 35 kunstenaars. Wel met gerenom-
meerde namen als Joop Liesker (1920-2002) en Nico 
Molenkamp (1920-1998), maar zonder grootheden 
als graficus Ru van Rossem (1924-2007), beeldhou-
wer Hans Claesen (1925-1995) en schilder Hans van 
Zummeren (1927-1999); die wilden alleen met ‘de be-
tere’ meedoen. 

Het zeseneenkwart-jarig bestaan (het tinnen jubi-
leum) werd in mei 1977 gevierd met een speciale 
presentatie in kasteel Nemerlaer in Haaren. Zo’n 26 
kunstenaars uit de keuken van Kokon toonden er 250 
werken. In de jaren 1979, 1980 en 1981 werd kasteel 
Nemerlaer wederom gebruikt voor grotere tentoon-
stellingen. Vanaf 1982 was dit niet meer nodig, want 
de galerie was verhuisd naar een groter onderkomen, 
een voormalig bankgebouw in de Stationsstraat 38-
40. Begin 1984 begon Kokon een eigen artotheek 
met werk van 15 verbonden kunstenaars. Tussen 
1985 en medio 1989 fungeerde de kelder van Kokon 
ook als galerie, want Carla Teunissen (zie verderop) 
toonde in die dagen aldaar kunstsieraden, design en 
kunstobjecten. In februari 2006 werd het zevende 
lustrum gevierd met een uitgebreide groepstentoon-
stelling. Kunstenaars die tot ‘de stal’ van Kokon be-
hoorden, waren met name Jan van den Berg (1932), 
Carola Popma (1954), Sjef Voets (1956), Jeroen 
Vinken (1955), Lucas Silawanebessy (1949), Clemens 
Bierings, Kitling Jordens (1958) en Li Koelan. En niet 
te vergeten Werner Moonen (1940-2011). Op 3 no-
vember 2013 opende een overzichtstentoonstelling 
van hem onder de titel ‘Voortdurend Voorafgaande’, 
met schetsen, tekeningen, schilderijen en etsen. Op 
oudejaarsavond 2014 schreef Resy Reynen haar ga-
lerie Kokon digitaal uit bij de Kamer van Koophandel.

Eind jaren zeventig verschenen galeries die ook weer 
tamelijk snel van het toneel verdwenen. Zo startte 
R. La Haye in 1975 zijn gelijknamige galerie aan het 
N.S.-plein 12. Met assistentie van P. Kooistra wilde hij 
een podium bieden aan beginnende kunstenaars uit 
de regio, zonder daarbij een voorkeur voor bepaalde 
stijlen of stromingen aan de dag te leggen. Anderhalf 
jaar bestond galerie La Haye, daarna werd de knup-
pel in het hoenderhok gegooid vanwege ‘gebrek aan 
motivatie bij de uitgenodigde exposanten’. 

Eind 1976 startte Marie-Louise Hamers in de 
Telefoonstraat 10 galerie Martèl. In samenwerking 
met Galerie-S, Amsterdam, kregen vooral jonge kun-
stenaars de kans naar buiten te treden. De eerste 

viswinkel?”) en daarna met de Belastingsdienst die 
niets van hun non-profit instelling snapte – ze wilden 
namelijk alleen hun gemaakte onkosten betaald krij-
gen. De eerste tentoonstelling had als exposant Wil 
Bink (1941). Hij toonde tien zeefdrukken, drie schilde-
rijen en één film, die te zien was tijdens de opening. 
Daarna volgden nog zo’n vijf exposities, waaronder 
een officieuze met reproducties van Engelse kun-
stenaars, zoals David Hockney. Op 20 maart 1970 
opende de expositie ‘100 + EEN’: honderd afdrukken 
van een zeefdruk van Joost Sicking (1932-1986), plus 
een zeefdruk die bezoekers uitnodigde om zelf ermee 
aan de slag te gaan. De galerie sloot echter datzelfde 
jaar, want de oprichters konden de organisatie ervan 
al snel niet meer combineren met hun kunstenaars-
bestaan. Zoals we zullen zien, zou een kort bestaan 
meerdere galeries beschoren zijn. Het onderkomen 
van Hollandse Nieuwe, afgebroken vanwege verbre-
ding voor de Burgemeester Brokxlaan, was overigens 
het geboortehuis van de bekende fotograaf/organisa-
tor Ernest Potters (1953).

In datzelfde jaar 1970, tweede kerstdag, opende ga-
lerie Kokon haar deuren, Nieuwlandstraat 17, die ja-
renlang toonaangevend zou zijn. Resy Reynen kreeg 
de galerie van haar man Jan Lemmens (1935-1999): 
“Jan was weer eens vergeten iets voor mijn verjaar-

Resy Reynen en Jan 
Lemmens voor hun galerie 

Kokon in de Nieuwlandstraat, 
1981. Rechts op de hoek 

van de Mariastraat een stukje 
van galerie De Heer. 

(Foto Wil van Dusseldorp, 
coll. Resy Reynen)

Still uit een video gemaakt 
tijdens opening ‘100 

kunstenaars tonen 
tekeningen op klein formaat’, 

mei 1986. Resy Muijsers 
temidden van kunstenaars en 
klanten. (Coll. Resy Muijsers)
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zij richtte zich in belangrijke mate op buitenlandse 
kunstenaars, met name afkomstig uit Duitsland. Die 
allereerste expositie toonde houtsnedes van Leon 
Tebbe (1949) en fotowerken van Loes van Ruth. Vanaf 
midden jaren tachtig vestigde de galerie de aandacht 
op de tekening, zoals in ‘100 kunstenaars tonen teke-
ningen op klein formaat’ (mei 1986). Ook was er aan-
dacht voor kunstenaarsboeken en edities, in 1994/95 
resulterend in de groeiende tentoonstelling ‘Van 
Boeken en Bibliotheken’, met als begin de beroemde 
marmeren Steinbücher van het echtpaar Wolfgang 
Kubach (1936-2007) - Anna Wilmsen (1937). Het 
20-jarig bestaan in 1998 vierde Resy Muijsers zowel 
in de galerie als in de ruimte van ENNU (nu Park), aan 
het Wilhelminapark. Op 21 september 2003 vierde de 
galerie haar 25-jarig bestaan met een selectie van 
25 kunstenaars die ieder één kunstwerk toonden. De 
ontwikkeling door de jaren heen werd op deze manier 
beknopt getoond. 
In oktober 2006 ging een eenjarig durend project van 
start getiteld ‘Intersection’, een platform voor twintig 
Europese kunstenaars die in een zestal exposities 
in groepjes van drie of vier elkaar ‘ontmoetten’. Dit 
werd gevolgd door ‘Paint On’ (2009-2010), een serie 
van vijf tentoonstellingen. In de expositie ‘Staalkaart 
33’ was een aanzienlijk deel uit de collectie opgeno-
men die Resy Muijsers verzamelde uit de ruim 200 
tentoonstellingen die zij tussen 1978 en 2011 geor-
ganiseerd had. In 2012 verkocht Resy Muijsers haar 
woonhuis en galerie. Vanaf februari 2014 is Resy 
Muijsers Contemporary / Drawing Room gevestigd 
aan de Hoefstraat 225. Hier worden op informele 
wijze tekeningen en werken uit andere disciplines 
getoond (alleen op afspraak). Vanaf de begintijd van 
haar galerie adviseerde en bemiddelde Resy Muijsers 
bij vele kunstopdrachten.

Galerie De Heer, Nieuwlandstraat 14, hoek Maria-
straat. Arjen de Heer, toenmalig eigenaar van café-
restaurant De Korenbeurs (nu Karel) op de Heuvel, 
runde tussen 1979 en 1982 zijn galerie De Heer. 
Vanwege zijn eigen kleine kunstcollectie startte hij uit 
liefhebberij de galerie. Met name was hier moderne 
grafiek te zien, maar van een gericht expositiebeleid 
was nauwelijks sprake. Toen De Korenbeurs in fi-
nanciële problemen raakte, betekende dit tevens het 
einde van de galerie. Wel zette Arjen de Heer zijn ga-
lerie annex kunsthandel nog enige maanden voort op 
de benedenverdieping van zijn woonhuis in de Prof. 
Dondersstraat 54. Maar ook daar sloeg het noodlot 
toe: een felle brand zorgde voor het definitief einde 
van zijn kunstactiviteiten. 

Galerie Zero begon op 5 september 1982 in de 
Willem II-straat 18 en heeft acht jaar bestaan. De 
galerie werd geleid door Mariette Tuppe (zakelijk) en 
Henk van den Anker (artistiek). In het begin waren 
het kunstenaars uit Tilburg en omgeving, later kwa-
men de exposanten ook uit Den Bosch, Eindhoven en 
Breda. Galerie Zero legde de nadruk op hedendaagse, 
jonge, abstracte kunst, verwant aan het minimalisme 
(zero) uit verschillende disciplines. Zo kwamen be-

expositie ‘Honderd onder de honderd’ toonde hon-
derd etsen, litho’s en tekeningen waarvan de prijs 
schommelde tussen de 75 en 100 gulden. Begin 1977 
toonde de galerie in twee exposities werk van leden 
van het kunstenaarscollectief De Grootste Luxe na de 
Kleurenteevee. In juni 1977 werd de later succesvolle 
Hans P. Innemée (1951) als een ontdekking van gale-
rie Martèl gepresenteerd. Oktober 1978 verhuisde de 
galerie naar Willem II-straat 41, maar niet lang daarna 
sloten de deuren.

Fotograaf Dré van den Bogaard (1952-1995) studeer-
de aan de Rietveld Academie, Amsterdam, afdeling 
fotografie (1972-1977). Op 7 juli 1977 opende hij zijn 
galerie De Tuin, Tuinstraat 10, waarin hij uitsluitend 
werk van Nederlandse fotografen exposeerde. Begin 
1978 toonde Twan Hendriks (1947; zie verder) er zijn 
opmerkelijke pigmografieën. Bij gebrek aan belang-
stelling sloot galerie De Tuin ruim een jaar later. 

Op 26 oktober 1978 opende Resy Muijsers haar 
gelijknamige galerie in de Nieuwlandstraat 22. Met 
de belangrijke toevoeging: Contemporary Art, want 

Galerie Resy Muijsers in de 
Nieuwlandstraat tijdens de 

Tilburgse Galerie Tiendaagse 
in mei 1994. 

(Foto Resy Muijsers)

Galerie Zero in de 
Willem II-straat. 

(Coll. Henk van den Anker)
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disciplines: etsen, litho’s, keramiek. Galerie Kunstwan 
is alleen volgens afspraak open. www.kunstwan.nl 

Tussen 1985 en 2001 was galerie Artikel actief 
aan het Wilhelminapark 38. Galerie Artikel van kun-
stenaars Jan Spit (1940-2006) en Gerrie Peeterman 
(1943) kwam voort uit het kunstenaarsinitiatief 
‘Studio 38, blue sky service for living’ en had als on-
dertitel: galerie voor hedendaagse kunst, producties 
en tentoonstellingen. Tevens fungeerde Artikel als 
kunstuitleen. Vanaf het begin werden tentoonstellin-
gen ontwikkeld vanuit een vast concept, waarin de 
relatie tussen kunst en maatschappij werd aangege-
ven. Zoals beeldende kunst in verhouding tot architec-
tuur en de digitale beeldvervaardiging als deel van het 
grafisch gebied van de beeldende kunsten. Ook was 
er aandacht voor de reproduceerbaarheid. Zo was 
Artikel onophoudelijk op zoek naar grensoverschrij-
dingen en wisselwerkingen. Galerie Artikel schonk al 
in een vroeg stadium aandacht aan computerkunst. Er 
vonden vele, bijzondere initiatieven plaats, zoals ‘De 
Voorspelling’ waarin beeldende kunstenaars en archi-
tecten zich uitspraken over de nabije toekomst in rela-
tie tot hun werk (1995). In 1996 werd het drieluik van 
schilderkunst, grafiek en beeldhouwkunst geïnitieerd. 
Het jaar daarop lanceerde men schuin tegenover de 
galerie in het Wilhelminapark het multi-mediaproject 
‘Public Sculpture’, een soort abri waarin de bezoeker 
informatie kreeg over de kunst in Tilburg. De expo-
sitie ‘Oogappels’ met 11 kunstenaars vond plaats in 
1998 en de laatste groepsexpositie ‘Achter de wolken 
schijnt de zon’ was eind 2000, begin 2001 te zien. 
Vanwege ziekte moest Jan Spit toen stoppen met 
galerie Artikel, vijf jaar later overleed hij. Een van de 
rouwannonces begon met de zin ‘Een gedreven voor-
vechter van kunst en cultuur in deze stad heeft ons 
verlaten’. 

Galerie Kathareze, Nieuwlandstraat 31, startte in 
1983 in eerste instantie als atelierruimte voor het be-
schilderen van interieurstoffen. Carine Bedaux kreeg 
de ruimte van haar man. Samen met Marie-Thérèse 
Blomme stond ze aan het roer. De naam Kathareze 
was een speelse combinatie van de twee voornamen 
èn refereerde natuurlijk aan het Griekse katharsis. 

halve schilder- en tekenkunst ook beeldhouwwer-
ken, fotografie en grafiek aan bod. De galerie startte 
met twee groepsexposities van negen kunstenaars. 
Daarna volgden acht jaren van exposities elke maand, 
behalve de zomermaanden. Tot de vele exposan-
ten behoorden met name Ad Willemen (1941-2013), 
Hans Klein-Hofmeijer (1957), Wijnand van Lieshout, 
Bert Holvast, Rudi van Dijk (1944), Henk Vierveijzer 
(1950), Walter Agaatsz, Niko de Wit (1948), Jan 
Vinks (1937), Bibi van der Valk, Hans Lie (1941), Jan 
Radersma (1948), Wim Lemmens, Peter Thijs (1950; 
winnaar Koninklijke Subsidie), Marlies Lebesque 
(1951), Henk Eikenaar (1945), Ad Louwinger (1925-
2006) en Twan Hendriks (zie onder). 
Galerie Zero kende een samenwerkingsverband met 
galerie Van den Berg uit Den Bosch. De zomerse ope-
ningen van galerie Zero waren befaamd in cultureel 
Tilburg. Het was niet alleen een broedplaats voor jong 
talent, maar ook een ontmoetingsplaats. Bij de ope-
ningen op de zondagmiddagen werd dikwijls gemusi-
ceerd, onder andere jazzmusici Paul van Kemenade 
en Niko Langenhuijsen waren vaste gasten. 

In april 1984, tegelijk met de start van de vierde 
Tilburgse Kunstmanifestatie, opende kunstenaar 
Jozina Marina van Hees (1944) galerie Wing in een 
fabriekspand achter de huizen in de Fabriekstraat. 
Jonge kunstenaars uit de regio die nog niet opgeno-
men waren in het gevestigde kunstcircuit kregen hier 
de kans om te exposeren: ‘jonge, dynamische kunst 
waarin het vuur nog hevig brandt’. Vanwege haar ei-
gen werkzaamheden sloot de galeriehoudster in juni 
1990 haar galerie Wing.

Beeldend kunstenaar Twan Hendriks startte zijn gale-
rie Kunstwan, Bredaseweg 214, in 1985. Sinds 1981 
geeft hij al cursussen etsen in zijn atelier. Er worden 
exposities getoond van eigen werk voor verkoop en 
verhuur. Sinds 2009 zijn er ook tentoonstellingen te 
zien van collega-kunstenaars. Achter de galerie is 
het atelier gevestigd dat de bezoeker de mogelijkheid 
biedt een kijkje achter de schermen te nemen. In 1998 
vond de overzichtstentoonstelling ‘Twan 50’ plaats in 
de nabijgelegen watertoren. Momenteel is er de ex-
positie ‘Overbrugging’ te zien met werken uit diverse 

Uitnodiging voor de 
tentoonstelling ‘Oogappels’ 

in galerie Artikel aan het 
Wilhelminapark, 2009. (Coll. 

Cees van Raak)
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plaats van de expositie ‘1985-2005 20 jaar. Dat is pas 
kunst!’ en de presentatie van de grafiekmap 20 jaar 
Kathareze, met 21 prenten en gedrukt door graficus 
Walter Kerkhofs. Op 1 januari 2009 nam Ingrid Luycks 
de galerie over (zie verderop Luycks Gallery).

Galerie Bremmer, Hasselstraat 165, is in 1986 door 
Willem Kocken gestart. De galerie is vernoemd naar 
professor H.P. Bremmer, adviseur van Helene Kröller-
Müller en de ‘ontdekker’ van Vincent van Gogh. De 
exposities vinden plaats in een uit 1930 daterende 
timmermanswerkplaats, waar ooit de grootvader 
van de galeriehouder werkte. In 2012 werd de ruimte 
verbouwd tot kantoor annex expositieruimte. Om de 
relatie met het verleden levend te houden, staan er 
enkele machines uit deze vervlogen tijden. Van meet 
af aan werd gekozen om geen vaste ‘stal’ van kun-
stenaars te verwerven, omdat dan op enig moment 
geen ruimte meer zou zijn om nieuwe kunstenaars toe 
te laten. Bij groepstentoonstellingen kregen naast be-
kende kunstenaars aankomende talenten gelegenheid 
om hun werk te tonen. Opvallend is de diversiteit van 
exposanten en tentoonstellingen (Indonesië, Panama, 
Columbia etc.). Riëtte van Oss (1957) uit Rotterdam 
exposeerde als eerste bij galerie Bremmer. Op 7 juli 
1996 was er een overzichtstentoonstelling te zien 
van het werk van Richard van Dijk. De opening werd 
verricht door Ad de Wolf, zijn laatste daad als wet-
houder van cultuur. Tot op heden vonden 234 expo-
sities plaats in de galerie. De laatste tijd leidt galerie 
Bremmer een sluimerend bestaan.

Aan het Wilhelminapark nummer 125, hoek Smids-
pad, is galerie W125 gevestigd. In mei 1987 na-
men beeldhouwer Joke van Egten en haar man 
Fred Gladdines (1950-2011) deel aan het project 
‘Wilhelmina Park Kunst’ op uitnodiging van galerie 
Artikel (zie boven). Nadien bleef de tentoonstellings-
ruimte onder de naam W125 intact. Het beleid richtte 
zich niet op bepaalde stromingen of stijlen, want de 
galerie toonde zowel ruimtelijk werk als keramiek, 
schilderkunst, glaskunst en textiel. In het begin von-
den er maandelijkse exposities plaats. De laatste ja-
ren is er slechts sporadisch tentoongesteld. Wel wor-
den er nog steeds workshops in het atelier gegeven.

Kunstenaar Geert de Natris (1948) runde zijn galerie 
Par Hasard, Stationsstraat 9, in de jaren 1987-1998. 
Zelf vervaardigde hij meubelunica en artistieke in-
terieurobjecten en hij begon zijn galerie vanwege 
de beperkte expositiemogelijkheden van dergelijke 
kunstobjecten. In Par Hasard was dan ook werk te 
zien van kunstenaars werkzaam op het grensgebied 
van autonome kunst en toegepaste kunst. Zo kon 
men er gebruiksvoorwerpen zien die als autonome 
kunst gemaakt waren: kasten, lampen en stoelen bij-
voorbeeld. De eerste tentoonstelling heette ‘Meubel-
Unika’. De eerste twee jaren was er maandelijks een 
expositie te zien. Par Hasard fungeerde tevens als 
werkplaats voor opdrachten van kunstenaars, parti-
culieren en bedrijven.

Na twee jaar ging Carine Bedaux in 1985 alleen ver-
der. En drie jaar daarna startte ze als galeriehoudster, 
want de expertise met de textielkunst had haar op het 
spoor gebracht van de beeldende kunst en vormde de 
aanleiding om een galerie te openen. In twintig jaar 
tijd organiseerde zij 140 tentoonstellingen met werk 
van ruim eenentwintig kunstenaars. Carine Bedaux 
volgde de ontwikkeling van ‘haar’ kunstenaars en 
exposeerde hun werk in de verschillende fases. Met 
zeven exposities per jaar kwam ieder regelmatig aan 
bod. Tot ‘de stal’ van Kathareze behoorden onder an-
dere Hans van Zummeren, Walter Kerkhofs (zie gale-
rie Hollandse Nieuwe), Wijnand van Lieshout, Maarten 
Fleuren (1953), Adri Verhoeven (1952) en Guus 
Voermans (1949). Een bijzonder kunstwerk van Jan 
Doms (1949) en JanHein van Stiphout (1956), getiteld 
‘Emplacement’, werd op 10 januari 1999 onthuld: een 
twaalf meter lange ‘spoorwagon’ in staal en glas, op 
heuse treinrails geplaatst in de achterliggende bin-
nenplaats. Op 4 december 2005 vond de opening 

Richard van Dijk (midden) en 
wethouder Ad Wolfs (links) 
tijdens de opening van de 

tentoonstelling van Van Dijk 
in galerie Bremmer in de 

Hasseltstraat, 1996. 
(Coll. Willem Kocken)

Flyer van galerie NIKH aan 
de Bredaseweg voor de 

expositie van Eric Claus in 
2000. (Coll. Cees van Raak)
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malig koopmanshuis, gebouwd in 1780, en daarmee 
behoort het tot de oudste bebouwing van Tilburg. 
www.pjotr.nl 

Galerie Teunissen startte op 1 november 1989 in 
de Willem II-straat. Dit initiatief van Carla Teunissen 
legde zich toe op de verkoop van kunstsieraden, de-
sign en kunstobjecten als relatiegeschenk. Dezelfde 
activiteit die ze vanaf 1985 in de kelder van Kokon 
(zie boven) ontplooide. Haar beleid richtte zich op 
een doorlopende en veranderende presentatie van 
de kunstobjecten. Carla Teunissen hield per 1 febru-
ari 1993 ermee op vanwege haar werkzaamheden in 
Eindhoven.

In 1993 startte Sylvia Wassenaar haar galerie 
Excellent Art Promotion aan het Wilhelminapark 
107. Medio 1996 was er de tentoonstelling ‘When East 
meets West’ te zien, naar aanleiding van een andere 
expositie in het TextielMuseum die gewijd was aan 
de batikkunst. Op 13 mei 2000 opende een exposi-
tie met werk van Corneille (1922-2010), een van de 
voormannen van de kunstenaarsbeweging Cobra. 
Een jaar later, op 6 april 2001, kwam een ander pro-
minent Cobra-lid aan de beurt: ter gelegenheid van 
zijn tachtigste verjaardag organiseerde de galerie 
een tentoonstelling gewijd aan Karel Appel (1921-
2006). Een twintigtal grote etsen en zeefdrukken 
kon men bekijken en tevens was dit grafisch werk te 
koop. Toenmalig wethouder van cultuur Wilbert van 
Herwijnen verrichtte de opening. Niet lang daarna 
hield de galerie op te bestaan.

Na tien jaar stopte Herman Hopman (pensioen) in 
2007 met zijn beeldengalerie NIKH die hij runde op 
de benedenverdieping en in de tuin van zijn villa aan 
de Bredaseweg 422. De naam refereerde aan de 
gevleugelde Griekse personificatie van de overwin-
ning. De allereerste expositie toonde werk van beeld-
houwers Jos van Riemsdijk (1915-2005) en Paul de 
Swaaf (1934-2008), daarna volgden korte tijd later 
nog vermaarder kunstenaars als Eric Claus (1936) 
en Benzi Mazliah (1950). In korte tijd bouwde NIKH 
zo een goede naam op. Andere exposanten waren 
onder andere Marti de Greef (1951), Peter Erftemeier 
(1956; maker van het beeld ‘De Lopende Man’ voor 
de Heikese Kerk) en Monica van Dael (1943). Op 1 
september 2007 opende de laatste expositie van 
NIKH met werk van kunstenares Marianne van Schayk 
(1934). Opvallend: de galerie toonde in al die jaren 
nauwelijks werk van Tilburgse kunstenaars, slechts 
Charles Vergouwen (1946) en Niko de Wit hebben er 
geëxposeerd.

Sinds 1997 bevindt galerie Contrast, tevens kunst-
uitleen en lijstenmakerij, zich aan de Besterdring 46. 
De collectie bestaat uit hedendaagse kunst van zowel 
gerenommeerde kunstenaars als jonge talenten, zo’n 
140 namen (!) in totaal. Men kan er terecht voor schil-
derijen, werken op papier, zeefdrukken, etsen, foto’s 
en objecten (brons, hout, keramiek). Regelmatig 
wordt er geëxposeerd. www.contrast-kunst.nl

Galerie Pjotr opende op 19 mei 1988 en is gevestigd 
in de Goirkestraat 78. Het is een initiatief van Anja 
en Peter Verbraak. In de beginjaren hield de galerie 
zeswekelijkse tentoonstellingen, waarin ze een bont-
heid aan schilderkunst, beeldhouwkunst, keramiek, 
fotografie en grafiek toonde. Het beleid was erop 
gericht de kunstenaar in zijn ontwikkeling te volgen. 
Momenteel exposeert Peter Verbraak (1943) er zijn ei-
gen werk en incidenteel dat van andere kunstenaars. 
Er is werk in stock van de aan de galerie verbonden 
kunstenaars. Men kan er eveneens terecht voor het 
laten ontwerpen van meubels en andere produc-
ten (de designtak). Achter het pand bevindt zich een 
beeldentuin. Dan is er nog een atelier waar cursus-
sen op het gebied van tekenen, schilderen, boetse-
ren, keramiek en andere technieken worden gegeven 
onder leiding van Peter Verbraak. Tot twee jaar gele-
den was er eveneens een artotheek aan verbonden. 
Vermeldenswaard is de locatie: het pand is een voor-

Interieur van Studio 
Van Dusseldorp aan het 

Wilhelminapark in 2009. 
(Foto Wil van Dusseldorp)

Flyer van Galerie Via Venezia 
aan het Wilhelminapark, 

2006. (Coll. Cees van Raak)
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tweede, soortgelijke expositie, ditmaal gewijd aan 
Gerard van Rooij (1954). In 2004 stopte de fotogra-
fietak, de naam Studio Van Dusseldorp bleef. In dat-
zelfde jaar volgde een succesvolle expositie met werk 
van Marc Mulders (1958). Een grote klapper kwam 
in mei 2006: er werd fotowerk getoond van het we-
reldberoemde duo Inez van Lamsweerde (1963) en 
Vinooth Matadin (1961), in combinatie met beelden 
van Eugène van Lamsweerde (1930). Momenteel zijn 
er zo’n 24 kunstenaars verbonden aan de galerie, met 
name Linda Arts (1971), Ronald Zuurmond (1964), 
Reinoud van Vught (1960), Han Klinkhamer (1950), 
Claudy Jongstra (1963) en George Meertens (1957). 
Studio Van Dusseldorp organiseert circa vier tentoon-
stellingen per jaar. Er is tevens een beeldentuin. En er 
is een innig contact met het verderop gelegen muse-
um De Pont.
www.studiovandusseldorp.nl 

Galerie Via Venezia is sinds 1999 gevestigd aan 
het Wilhelminapark 63a in de voormalige melksalon 
van de Coöperatieve Tilburgsche Melkinrichting en 
Zuivelfabriek (CTM). Architect Jos Donders ontwierp 
deze voorbouw van de fabriek in 1913 in art deco-stijl. 
Het is een rijksmonument. De galerie heeft als toevoe-
ging: glass, art and design. Venetië is de bakermat 
van de glaskunst en de galerie is dan ook een podium 
voor internationale glaskunst. Dat bewijzen de grote 
namen die er vertegenwoordigd zijn. Ook zijn er ver-
lichtingsobjecten van diverse glaskunstenaars te zien, 
alsook design en andere kunstvormen uit de 20e en 
21e eeuw. Galeriehouder van het eerste uur Leo Wolfs 
verzorgt ook inkopen en taxaties. 
www.viavenezia-art.com

Sterkwerk, met als ondertitel ‘Internationale Galerie 
voor Kunst en Vormgeving’, was gevestigd in het 
hoekpand Noordstraat 34. Sterkwerk hield het mid-
den tussen galerie, kunsthandel en kunstenaarsinitia-
tief. Kunstenaar, organisator en docent Jack Mensink 
(1959-2014) had hiervoor al ruim zijn sporen verdiend 
in de Tilburgse kunstwereld. Samen met Deborah 
Langman riep hij in 1995 Artificial Shelter Foundation 
in het leven, een project waarin Nederlandse kunste-
naars samenwerkten met Zuid-Afrikaanse collega’s. 
Toen er in 2000 ruimte beschikbaar kwam voor pre-
sentatie en kantoor werd hiervoor de naam Sterkwerk 
bedacht. Er was met name werk van Zuid-Afrikaanse 
kunstenaars te zien, en dit betrof zowel toegepaste 
kunst als autonome kunst. De eerste expositie, ge-
titeld ‘Get down White Boy’, opende op 4 november 
2000 en toonde een bonte verzameling kleurige lam-
pen van Brett Murray en Conrad Botes. Na enkele ja-
ren hield Sterkwerk ermee op.

Ook een initiatief van een beeldend kunstenaar was 
het in 2001 gestarte Atelier Schoenmakers. Uit 
‘verzet tegen de wurgcontracten van galeriehouders’ 
begon Ger van Gerven (1947-2008) zijn eigen galerie, 
genoemd naar zijn moeder, achter zijn woonhuis aan 
de Molenstraat 14. Ger van Gerwen toonde er zijn ei-
gen werk, maar ook dat van bevriende kunstenaars, 

Wil van Dusseldorp vestigde in 1969 zijn fotostu-
dio Studio Van Dusseldorp aan de Veldhovenring 
en verhuisde vier jaar later naar een pand aan het 
Wilhelminapark 110. Hij specialiseerde zich in tech-
nische- en architectuurfotografie (in 2008 droeg 
hij rond 70.000 negatieven over aan het Regionaal 
Archief Tilburg), tevens maakte hij naam als foto-
graaf van kunstenaars en hun werk. Dit netwerk 
zou goed van pas komen. Sinds 1999 is Studio Van 
Dusseldorp ook een galerie voor internationale con-
temporaine kunst, met nadruk op West-Europa: 
schilderijen, beeldhouwwerken, grafiek en fotografie. 
Vanaf het begin is zijn vrouw Anneke van Dusseldorp-
Gianotten er intensief bij betrokken. In het eerste jaar 
vond een tentoonstelling plaats met werk van beeld-
houwer Niko de Wit, met begeleidende foto’s van 
Wil van Dusseldorp. Dat beviel goed en er kwam een 

Flyer van galerie Sterkwerk 
aan de Noordstraat. 

(Coll. Cees van Raak)

Flyer van LEGIOkunst aan het 
Wilhelminapark. 

(Coll. Cees van Raak)
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naar pur-sang Jan Karremans (1943), die ook op or-
ganisatorisch gebied zijn sporen verdiende. 
www.galeries.nl/holtrop

Op zondag 31 oktober 2004 opende burgemees-
ter Vreeman galerie De Verborgen Vondst aan de 
Bredaseweg 184. Galeriehouders Ruud Govers en 
Annebel Spijkers wilden werk tonen van kunstenaars 
die aan het begin van hun carrière stonden en nog 
niet bekend waren, vandaar de naam van de galerie. 
De eerste expositie behelsde werk van beeldhouwer 
Marc Janssens (1969) en van Wout van de Wouw 
(1955), bekend om zijn bewerkte fotografie. Er was 
ook een kunstuitleen aan verbonden. Tevens vonden 
er culturele nevenactiviteiten plaats. De galerie sloot 
op 31 december 2008.

Artroom72, St. Josephstraat 72, kwam uit de ko-
ker van beeldend kunstenaar Kees Segers (1947). 
Artroom72 bestond tussen 2004 en 2012 en had als 
ondertitel ‘toonkamer voor hedendaagse kunst’. Kees 
Segers toonde aldaar in een intieme ruimte werk van 
door hem geselecteerde veelal onbekende kunste-
naars. De doelstelling was het tonen van abstract 
werk. Vermeldenswaard zijn de exposities gewijd aan 
het werk van twee wel bekende Tilburgse kunste-
naars, namelijk beeldhouwer Hessel Kikstra (1951) en 
graficus Paul Bogaert (1953). Laatstgenoemde toon-
de een honderdtal kleine bijzondere portretten. Zeker 
niet te vergeten was de indrukwekkende expositie van 
grafisch ontwerper Alireza Siddighi (Iran, Tilburg). De 
ruimte was bekleed van plafond tot vloer met grote af-
fiches van zijn hand. In 2012 kwam er een eind aan 
de galerie. Kees Segers besloot zich weer volledig te 
richten op zijn kunstenaarschap. www.artroom72.nl 

De dan 29-jarige Steven van Grinsven opende zijn ga-
lerie ZINGERpresents in Tuinstraat 91a op 28 augus-
tus 2005. Hij werkte daarvoor in Londen als assistent 
bij Henry Peacock Gallery en het was daar dat hij con-
tacten legde met kunstenaars, met name uit Engeland 
en Duitsland. Van Grinsven richtte zich op internatio-
naal werkende jonge kunstenaars en gevestigde na-
men die niet of nauwelijks in Nederland te zien wa-
ren. De eerste expositie toonde werk van twee Britse 
kunstenaars: Jonathan Callan (1961; installaties) 
en Mike Cooter (1978; video). Een opmerkelijke ten-
toonstelling luisterde naar de naam ‘Hydrophobia II’. 
Hierbij werden 17 kunstenaars benaderd met de vraag 
of ze zich wilden wagen aan het medium aquarel; voor 
sommigen bleek dit de allereerste keer. Watervrees 
is dan ook de vertaling van de titel. De projectmatige 
werkwijze van ZINGERpresents waarbij kunstenaars 
vaak speciaal in de kleine galerieruimte kwamen wer-
ken, was succesvol. Tilburg bleek al snel te klein en 
ruim een jaar na de opening verhuisde de galerie naar 
Amsterdam. Het woord ZINGER betekent ‘iemand van 
snijdende repliek dienen’.

Galerie Hoogvensestraat, Hoogvensestraat 195, 
werd gestart door kunstenaar/filmer Zeus Hoenderop 
(1968) en bestond tussen februari 2006 en juli 2007. 

zoals Frans van Amelsfort (1952), Jan van Krieken 
(1942), Henk Eikenaar en Jan Radersma. De gale-
rie had overigens geen winstoogmerk, want Ger van 
Gerven wilde ‘geen zakenman’ worden.

LEGIOkunst, Wilhelminapark 21, opende op 27 fe-
bruari 2002 haar eerste groepstentoonstelling. Dit 
initiatief van Cecile Smeulders was in eerste instan-
tie een galerie voor toegepaste kunst en (draagbare) 
kunstobjecten. Op 30 januari 2006 opende galerie 
LEGIOkunst met een overzichtstentoonstelling naar 
aanleiding van het driejarig bestaan én de uitbreiding 
van de galerie. Deze uitbreiding bood de mogelijkheid 
om in één tentoonstelling autonome en toegepaste 
kunstvormen complementair te presenteren, maar 
ook om juist de grensgebieden tussen verschillende 
kunstvormen op te zoeken. De steeds tweemaande-
lijks wisselende tentoonstellingen lieten zowel gere-
nommeerde kunstenaars/vormgevers als jong talent 
zien. Daarnaast bouwde de galerie een vaste collectie 
op van edelsmeedkunst, keramiek, meubel-, indus-
triële- en modeontwerpen, en glas- en lichtkunst. 
Een opzienbarende expositie opende op 5 november 
2006: graficus Ad Willemen toonde grote tekeningen 
van staande naakten, geïnspireerd op Lucas Cranach 
de Oude (1472-1553). Deze expositie werd geopend 
door zowel Hendrik Driessen, directeur van museum 
De Pont, als door Ruud Vreeman, burgemeester van 
Tilburg. Het jaar daarop, op 10 juni 2007, sloot galerie 
LEGIOkunst haar deuren.

Galerie Holtrop, Goirkestraat 45, is sinds 2003 het 
permanente onderkomen van het gehele oeuvre van 
Riemko Holtrop (1914-1996). Hij was een van de pi-
oniers in de doorbraak van de moderne kunst na 
1945. Riemko Holtrop behoorde dan ook tot de avant-
gardisten van het eerste uur. Overigens toont galerie 
Holtrop nu en dan werk van andere kunstenaars, zoals 
vorig jaar met een expositie van onder andere teke-

Kaartje van Artroom72 aan 
de St. Josephstraat. 

(Coll. Cees van Raak)
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der van cultuur Hugo Backx verrichte de opening. Veel 
aanstormende talenten kregen er de kans om te expo-
seren, maar ook internationaal bekende kunstenaars 
zoals Demiak (1967) en Ron Amir (1975) toonden er 
hun werk. Men kon er gemiddeld zes exposities per 
jaar bezichtigen. Eind 2012 stopte de galerie.

Luycks Gallery is gevestigd in de Nieuwlandstraat 
31. Carine Bedaux (zie Kathareze) wilde dat de galerie 
bleef en ondanks die roerige tijd van vallende banken 
nam Ingrid Luycks per 1 januari 2009 de ruimte over. 
Een aantal van aan Kathareze verbonden kunste-
naars bleef, met name Jan Doms, Marianne van Hest 
(1956) en Hanneke Klinkum (1950). Daarnaast haal-
de zij nieuwe namen binnen, zoals Jeroen de Leijer 
(1969), S. Lloyd Trumpstein (1969), Ivo van Leeuwen 
(1969) (hun werk laat een absurdistische inslag zien), 
Vincent Dams (1983), Marjolein Landman (1973), 
Paul Bogaers (1961), René Korten (1957), Paul van 
Rijswijk (1965) en Roos Holleman (1989). Het zijn te-
rugkerende namen in het expositiebeleid van Luycks 
Gallery. 
De laatste jaren exposeerden ook enkele Belgische 
kunstenaars, bijvoorbeeld Yves Baumont (1970) en 
Henk Duijn (1950). De eerste expositie, met 17 kun-
stenaars, opende op 19 januari 2009 en had de toe-
passelijke titel ‘Appetizing’. Aan de tentoonstellingen 
is een zeker sociaal engagement, een kritische hou-
ding ten opzichte van wereldwijde ontwikkelingen in 
de samenleving geenszins vreemd, hoewel het es-
thetische aspect evenmin uit het oog wordt verloren. 
Een deel van de kunstenaars in Luycks Gallery bedient 
zich van een vervreemdende, zo niet absurdistische 
beeldtaal. Bij de tentoonstellingen vinden vaak neven-
activiteiten plaats zoals performances, voordrachten, 
lezingen, concerten en kunstenaarsgesprekken. Let 
op het logo van de galerie: de L doet sterk denken aan 
het bekende levensmiddelenmerk Luycks; de galerie-
houdster is dan ook familie. www.luycksgallery.com 

De laatste loot aan de stam is galerie De Roos, 
Veldhovenring 25, die in mei 2009 haar deuren 
opende. Galeriehouder is Jan van de Wiel. Er is mo-
gelijkheid tot exposeren zowel voor geschoolde kun-
stenaars als amateurs. Bijna iedere maand is er in 
het weekend een expositie te zien. Tijdens de ope-
ningsuren is de kunstenaar in principe aanwezig en 
er wordt beslist een eigen inzet van de exposant ge-
vraagd. 
Een bijzondere tentoonstelling opende op 2 november 
2014: expo Rozengaarde, met werk van zestien kun-
stenaars die wonen in de leefwerkgemeenschap het 
Ru van Rossem Huis in Mariëngaarde, Burgemeester 
Damsstraat 15. De expositie werd aangevuld met 
prenten van Ru van Rossem. En met deze roemruchte 
naam slaan we een bruggetje naar het begin van de 
Tilburgse moderne kunst. 
www.galeriederoos-tilburg.nl 

Samenwerking
In de loop der tijd ontstonden diverse samenwer-
kingsverbanden. Samen met instellingen als het 

In het begin toonde de galerie werk van met name 
de twee kunstenaars/boksers Joop Verhagen (1942) 
en André Janssens. Vanaf oktober 2006 organi-
seerde Hoenderop een expositie-estafette met werk 
van studenten van Fontys Academie voor Beeldende 
Vorming. Als vervolg hierop startte hij in september 
2007 zijn Kunstpodium T, Noordstraat 105, dat in-
middels met studenten van diverse kunstacademies 
en uit diverse landen zeer succesvol aan de weg tim-
mert. Overigens toonde de laatste expositie in galerie 
Hoogvensestraat werk van fotograaf Léon Obers. 

Op vrijdag 30 november 2007 opende in een voorma-
lige kapsalon (let op de naam) aan de Korvelseweg 
151 galerie Kap.Pur. De galerie was opgezet door 
Wilfred van der Velden en Arend van Zon. Naast de 
galerie was hier het webdesignbedrijf Art & Internet 
Design gevestigd. De eerste tentoonstelling was ge-
wijd aan werken van Bas Mulder. Toenmalig wethou-

Flyer van galerie Kap.Pur aan 
de Korvelseweg. 

(Coll. Cees van Raak)

Ingrid Luycks in haar galerie 
in de Nieuwlandstraat, 2015. 

(Foto Ernest Potters)
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en Cultuur (BKKC), galerie Contrast, galerie Holtrop, 
galerie Via Venezia, Park (platform for visual arts), 
Kunstpodium T, Luycks Gallery, museum De Pont, 
Studio Van Dusseldorp en het TextielMuseum. Het 
was een initiatief van galerie Kap.Pur, en is geconti-
nueerd door Resy Reynen en Ingrid Luycks. Met als 
gemeenschappelijk doel een kunstronde die iedere 
eerste zondag van de maand tussen 13.00 en 17.00 
uur plaatsvindt (een aantal is sowieso open). Vaak 
staan er extra activiteiten op het programma, zoals 
openingen, kunstenaarsgesprekken, rondleidingen, 
lezingen, performances en concerten.

Bronnen
Dieter van den Bergh, ‘Mijn kunstgalerie is geen hob-
by’(interview Ingrid Luycks), in: Univers, 15 januari 
2009.
Chris Bergman, ‘Kokon 10 jaar’, in: Het Nieuwsblad 
van het Zuiden, 29 mei 1981; 
Chris Bergman, Rondom Hans van Zummeren 
(Tilburg, 1995).
Anna van der Burght, ‘Een droombeeld dat zes ton 
weegt’, in: Brabants Dagblad, 12 januari 1999.
Gerrit van den Hoven, ‘Sterkwerk promoot Afrikaanse 
kunst’, in: Brabants Dagblad, 2 november 2000; 
‘Allerlaatste expositie in Galerie Artikel’, in: idem, 16 
december 2000’; ‘Galerie ZINGERpresents’, in: idem, 
23 augustus 2005; ‘Herman Hopman stopt met zijn 
galerie NIKH in Tilburg’, in: idem, 21 augustus 2007; 
‘Luycks nieuwe eigenares van Kathareze’, in: idem, 
20 december 2008.
P.M.J. Jacobs, Beeldend Nederland. Biografisch hand-
boek (Tilburg, 1993).
Ingrid Luycks, ‘Who’s afraid of watercolour?’, in: 
Univers, 8 december 2005; ’35 Jaar galerie Kokon’, 
in: idem, 2 februari 2006; ‘Studio Van Dusseldorp’, 
in: idem, 18 mei 2006; ‘Resy Muijsers Contemporary 
Art’, in: idem, okt. 2006; ‘De laatste ronde van galerie 
Nikè ’, in: idem, 13 september 2007; ‘Galerie Kap.Pur’, 
in: idem, juni 2008.
Ulco Mes, Zichtbaar eindeloos. Beeldende kunst in 
Tilburg 1945-1995 (Tilburg, 1995).
Berry van Oudheusden e.a., Encyclopedie van Tilburg 
(Tilburg, 2008).
Cees van Raak, Cultureel Lexicon Tilburg 1945-2008 
(Oisterwijk, 2008).
Gabriël Smeets, ‘De Kunstkring Tilburg 1940-1969’, 
in: Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten 
en cultuur, jrg. 9, nr. 1, maart 1991.

Informatie van Resy Reynen, Jace van de Ven, Jan 
Karremans, Ingrid Luycks, Anneke van Dusseldorp, 
Wil van Dusseldorp, Ulco Mes, Willem Kocken, 
Cees Gubbels, Ernest Potters, Odiel Vennix, Cecile 
Smeulders, Resy Muijsers, Carine Bedaux, Kees 
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lijke dank.

Kultureel Sentrum, Stadsschouwburg en Stichting 
Musische Vorming namen diverse galeries in de ja-
ren 1982-1987 deel aan de jaarlijkse Tilburgse 
Kunstmanifestatie, een initiatief van de MBK. 
In maart 1989 startte het Tilburgs Galerie Overleg 
(TGO) waarin zeven galeries participeerden om 
meer bekendheid te geven aan hun activiteiten en 
om de gezamenlijke belangen te behartigen: Artikel, 
Kathareze, Kokon, Resy Muijsers, Par Hasard, Pjotr en 
W125. Niet onvermeld mag blijven is dat het TGO een 
jaarlijkse Kunsttiendaagse op poten zette. 
Begin eenentwintigste eeuw vond een achttal kunst-
instellingen in de buurt van en aan het Wilhelminapark 
elkaar onder de noemer galerie en museumkwartier 
Tilburg, te weten Contrast, Via Venezia, LEGIOkunst, 
De Pont, Textielmuseum, Pjotr, Holtrop. En de weinig 
bekende galerie Votre Boutique, toen gelegen aan de 
Goirkestraat 157, die een constant doorlopende expo-
sitie toonde van kunstenaar/bokser André Janssens.
Sinds 2 oktober 2011 is er de Kunst Ronde Tilburg, 
waarin een elftal galeries en kunstinstellingen zich 
verenigd hebben: Brabants Kenniscentrum Kunst 

Programmaboekje Kunst 
Ronde Tilburg, 2011. 
(Coll. Cees van Raak)

Uitnodigingskaartje voor de 
expositie van Joost Sicking 

in Galerie Hollandse Nieuwe 
(Coll. Cees Gubbels)
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in Tilburg.2 Zijn echtgenote, de Russische grootvorstin 
Anna Paulowna (1795-1865), reisde naar Tilburg om 
hem te zien. In een brief aan haar broer, de Russische 
tsaar, schreef zij: “De twee dagen in Tilburg waren de 
gelukkigste van mijn leven”.3 
In de daaropvolgende jaren – tot aan zijn dood in 1849 
– verbleef Willem geregeld in Tilburg, mogelijk vaker 
dan in Den Haag, waar zijn vrouw woonde met hun 
kinderen. Willem bezat in eerste instantie geen eigen 
huis in Tilburg maar woonde in bij het echtpaar Van 
Dooren-Delfontaine. Deze Thomas van Dooren was 
een gefortuneerd textielfabrikant en tevens kunstken-
ner en woonde in wat toentertijd het grootste pand 
in de Tilburgse binnenstad was, gelegen op de hoek 
van de Heuvelstraat en de westzijde van de huidige 
Willem II-straat. Met een tuin die doorliep vanachter 
de Heuvelstraat tot aan de Tuinstraat. Verschillende 
notariële akten worden tussen 1834 en 1837 door de 
prins van Oranje-Nassau ondertekend ‘ten huize van 
Thomas van Dooren’.4 Met het oog op de bouw van 
een eigen paleis kocht Willem in 1835 twee naast el-
kaar gelegen huizen aan de Nieuwendijk, schuin te-
genover de pastorie waarin pastoor Joannes Zwijsen 
woonde.5 Anna Paulowna kreeg van haar man Willem 
een hoeve in de omgeving van het huidige trappisten-
klooster met haar naam, evenals hun kinderen. Over 
de Sophiahoeve schreef Tilburger en tijdgenoot Jan 
Baptist de Beer op 30 mei 1834: “H.K.H. de Prinses 
van Oranje heeft den eersten steen gelegd van de bo-
vengenoemde te bouwen hoeve. Er was tot dat einde 
veel toestel (drukte, F.K.) gemaakt. De drie schutterij-
en waren opgetrokken met het burgerharmonie-zaal-
concert. Dezelve zijn allen met wijn getracteerd. Er 
werd ook muziek gemaakt om te dansen. Mijn oudste 
dochter is er bij geweest; die met nog eenige andere 
meisjes besteld was om een troep kinderen, die bloe-
men strooiden voor de prinses, te begeleiden opdat zij 
niet verdrongen zouden worden.”6

Prinses Sophie in Tilburg
Prinses Sophie – haar volledige namen waren 
Wilhelmine Marie Sophie Louise – was de enige 
dochter van koning Willem II en Anna Paulowna en 
tevens de jongste van vier kinderen. Zij had nog drie 
broers, Willem (de latere koning Willem III), Alexander, 
Hendrik en Ernst Casimir. Sophie groeide op in 
Paleis Soestdijk, afgewisseld met verblijven in paleis 
Noordeinde, paleis Het Loo, Brussel en Tervuren. Ook 
in Tilburg verbleef zij regelmatig tussen haar acht-

Koning Willem II in Tilburg
Kroonprins Willem Frederik George Lodewijk (1792-
1849), de latere koning Willem II, was 38 jaar, toen 
hij als opperbevelhebber in de Tiendaagse Veldtocht 
in de zomer van 1831 vanuit Brabant naar België trok 
om de Belgische Opstand met geweld te onderdruk-
ken. Na tien dagen moest koning Willem I, onder druk 
van de grote Europese mogendheden, deze militaire 
campagne afbreken. Na de wapenstilstand van 12 au-
gustus 1831 trok kroonprins Willem zijn troepen terug 
tot in Noord-Brabant en vestigde hij zijn hoofdkwartier 

De piano van prinses Sophie in Tilburg
Fr a n s  K e n s e *

In het standaardwerk van Jeroen van Zanten, 
Koning Willem II, 1792-1849, is de volgende 

vermelding over prinses Sophie (1824-
1897), dochter van koning Willem II en zijn 

Russische echtgenote Anna Paulowna, te le-
zen: ‘Begin juni 1833 schreef de negenjarige 

prinses vanuit Tilburg . . . dat hij (Willem II, 
F.K.) speciaal voor haar een piano uit Breda 
had laten overkomen’.1 Deze piano bevindt 

zich nog steeds in Tilburg ... zo lijkt het! 

* Frans Kense was als 
technicus en econoom actief 
op de Avans Hogeschool. Hij 

publiceert op de site 
www.geheugenvantilburg.nl 

en hij schreef de boeken 
Antoniusstraat (2003), Tilburg 
Wolstad (2007) en Verkeer en 

vervoer in Brabant (2013).

De nog jonge prinses 
Wilhelmine Marie Sophie 

Louise (Sophie)(Den Haag 
1824 – Weimar 1897), 

prinses der Nederlanden, 
prinses van Oranje-Nassau, 
groothertogin van Saksen-

Weimar-Eisenach. 
(Coll. Stadsmuseum Tilburg; 

foto Jan van Oevelen)
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Dooren, de nichtjes Carolina en Anna van Dooren, 
van wie de vader in 1817 was overleden.10 Daarnaast 
waren er de beide buurmeisjes in de Heuvelstraat, 
Catharina en Anna Bogaers, dochters van textielfabri-
kant Gerard Bogaers. Laatstgenoemde zou als dank 
voor de hartelijke ontvangsten een zilveren theeser-
vies van Willem II hebben ontvangen, dat echter na 
de oorlog bij de familie Bogaers werd ontvreemd en 
sindsdien spoorloos is.11 Een ander leeftijdsgenootje 
van Sophie in Tilburg was de twee jaar oudere Martha 
van Dooren, dochter van textielfabrikant Pieter van 
Dooren. Zij speelden samen: “Ook zond de koning 
eens zijn adjudant naar Van Dooren om diens doch-
tertje uit te nodigen met prinses Sophie te komen 
spelen. Dit toen elfjarig meisje, de latere mevrouw 
Van Opstal-van Dooren, vertelde in haar tijd graag hoe 
plezierig zij door de Koninklijke familie was behan-
deld.”12 

De piano van Sophie
Wat betreft de muziekinstrumenten aan het hof – en 
met name piano’s – is bekend dat er in de slaapkamer 
van Willem II in paleis Noordeinde, tezamen met een 
kleine groep andere meubels, ook een piano stond.13 
Toen Sophie op negenjarige leeftijd in Tilburg haar pi-
ano kreeg, zal zij ongetwijfeld ook in Den Haag al pi-
anoles hebben gekregen. Meest bekend in Den Haag 
als pianoleraar was toen Friedrich Wirtz (geb. 1799), 
die de eerste leraar in het pianospel werd aan de 
Koninklijke Muziekschool. In hoeverre prinses Sophie 
zich heeft ontwikkeld tot een succesvolle pianiste is 
niet bekend. 

Pianofabriek De Ruijter in Breda
Eerst iets over de ontwikkeling van de piano. Naast 
het model van een vleugel ontstond in de eerste helft 
van de negentiende eeuw de zogenaamde tafelpiano 
met een horizontale klankkast op een standaard, die 
al snel populair werd. Pas in de tweede helft van de 
negentiende eeuw kwam de nu algemeen bekende pi-
ano met verticale klankkast in ontwikkeling. 

In 1832 richtte Petrus C.N. de Ruijter in Breda een pia-
nofabriek op. Om zijn instrumenten onder de aandacht 
te brengen stelde De Ruijter een piano ter beschikking 
aan de toen zeer beroemde Duitse pianiste Rosalie 
Girschner (1822-1859). Zij was zeer te spreken over 
het instrument dat volgens haar ‘kan wedijveren met 
de beste uitlandse in zijn soort’. De fabriek van De 
Ruijter heeft bestaan tot 1917 en bood in de hoogtij-
dagen tot 1860 werk aan tientallen werknemers. De 
reacties over de piano’s waren overwegend positief. 
“A. schrijft: [...] De Pianino van de Ruyter uit Breda is 
met allerhande versierselen keurig ingelegd, van bin-
nen en buiten zuiver afgewerkt, aangenaam en gelijk 
maar niet zeer krachtig van toon. [...]. B. zegt: [...] De 
Pianino van de Ruyter is regt solide en net bewerkt; 
fijn en schoon is het met paarlmoer ingelegd, hetgeen 
echter niets ter zake doet. De toon, die gemakkelijk en 
zeker aanspreekt, heeft mij zeer bevallen, maar in de 
toetsen wenschte ik meer elasticiteit. In verhouding 
van het werk is de prijs van ƒ 600 zeer billijk.”14

ste en vijftiende jaar. In de zomer van 1835 – Anna 
Paulowna bracht een bezoek aan haar zuster in 
Weimar – mocht Sophie bij haar vader in Tilburg blij-
ven.7 Zij zal zich niet verveeld hebben: “Herhaaldelijk 
gaf de prins daar, op de open binnenplaats, grote di-
ners met vooraanstaande burgers en hoofdofficie-
ren van het in Tilburg liggend leger.”8 Ook haar oom 
Frederik woonde toentertijd in Tilburg, bij de textielfa-
brikant Paulus Vreede, die kinderen van Sophies eigen 
leeftijd had. Uit een brief van Sophie van 15 augus-
tus: “Ik vermaak me hier heel goed ik heb van tijd tot 
tijd kleine soirees die heel vrolijk zijn. Ik speel bijna de 
hele dag met de kinderen van meneer Vreede in een 
mooie tuin er is een schommel en ik mag er helemaal 
alleen op. Papa heeft een heel leuk bal gegeven ter 
gelegenheid van de verjaardag van Alexander, alles 
was met bloemen versierd en de kandelabers waren 
van sparrentakken gemaakt.”9 In 1838 schreef Sophie 
in haar dagboek “Ik heb er gedanst met heel de we-
reld”. Wat niet overdreven was want in 1837 bezocht 
haar oom, grootvorst Michaël, uit Rusland Tilburg 
en twee jaar later volgde Alexander, de latere tsaar 
Alexander II. 

Het gezelschap van Sophie uit die tijd bestond on-
der andere uit de beschermelingen van Thomas van 

Tafelpiano met opschrift ‘P. 
DeRuijter à Breda’. Volgens 
overlevering uit de dertiger 
jaren van de negentiende 

eeuw. Gekocht in Tilburg in 
1975. (Part. collectie)

Fragment van de tafelpiano 
van De Ruijter. 
(Part. collectie)
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In het Breda’s Museum zijn gelukkig nog enkele pi-
ano’s van De Ruijter bewaard gebleven. Helaas zijn dit 
vereenvoudigde uitvoeringen en niet ‘met parelmoer 
ingelegd’. In 1975 kocht de Tilburgse LvH bij antiquair 
Peters aan de Spoorlaan een antieke ‘P. De Ruijter’-
piano, waarvan de klankkast toen gerenoveerd moest 
worden. Deze tafelpiano is echter wel voorzien van 
de genoemde parelmoeren decoraties. Op een piano 
zou je als decoratie guirlandes met romantische af-
beeldingen mogen verwachten. Niet echter bij deze 
tafelpiano die is versierd met gekruiste kanonnen, een 
stapel kanonskogels en rokende granaten!
Dit zou een eerbetoon kunnen betekenen aan Willem 
II, die deze (?) tafelpiano bestelde. Als eerbetoon voor 
hem als opperbevelhebber in 1831 van het leger in de 
strijd met België en daarvoor als held van Waterloo.
Ook kan dit een vereiste zijn geweest van Willem II, 
gezien de vermelding: ‘Zijn ledikant was beschilderd 
met de samengevoegde wapens (sic) van koning 
Willem II en koningin Anna Paulowna.’15

Deze Tilburgse piano is dus waarschijnlijk de piano 
waar prinses Sophie op heeft gespeeld. Zo niet, dan is 
het in ieder geval een soortgenoot!

Noten
1. Jeroen van Zanten, Koning Willem II, 1792-1849 (Amsterdam, 2013).

2. De Historische canon van Tilburg in vijftig verhalen (Tilburg, 2008), 

Stadsmuseum Tilburg Cahier 6, p. 76 .

3. Thera Coppens, Sophie in Weimar. Een prinses van Oranje in Duitsland 

(Amsterdam, 2011), p. 104.

4. Ronald Peeters, ‘Thomas van Dooren (1754-1836), koopman en 

kunstverzamelaar in Tilburg en Parijs’, in: Tilburg. Tijdschrift voor ge-

schiedenis, monumenten en cultuur, 1998, nr. 2.

5. Coppens, Sophie in Weimar, p. 128.

6. Dagboek van een Tilburger, van De Lelie en De Beer; bewerkt door Ad 

Vorselaars (2000), aanwezig in het Regionaal Archief Tilburg.

7. Coppens, Sophie in Weimar, p. 127.

8. Pierre van Beek, ‘In Tilburg woonde en stierf een koning’, in: Het 

Nieuwsblad van het Zuiden van 27 mei 1977; op www.CUBRA.nl 

9. Coppens, Sophie in Weimar, p. 128.

10. Sander Paarlberg en Henk Slechte (red.), Willem II de koning en de 

kunst (WBOOKS, Dordrechts Museum, Dordrecht, 2014).

11.  Arnout Bogaers, Memoriaal voor het geslacht Bogaers (Tilburg, 1975).

12.  Van Beek, a.w.

13.  Paarlberg en Slechte, a.w.

14.  Uit het overzicht van Nederlandse pianomerken op de site van ‘home.

scarlet.be’

15.  Paarlberg en Slechte, a.w.

De decoratie met gekruiste 
kanonnen, een stapel 

kanonskogels en rokende 
granaten die mogelijk naar 

Willem II verwijzen. 
(Part. collectie)

Tafelpiano van P. de Ruijter, 
Breda, ca. 1830. 

(Coll. Breda’s Museum. 
Bruikleen Stichting Stedelijk 

Museum, Breda. 
Inv. nr. S 6909)
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Tilburg kort
Tilburg signalement LXXIX

Dichter bij de Kunst (Tilburg, Museum De 
Pont, 2015), 64. Blz., € 3,95. 
info@depont.nl 
N.B. In het kader van TiLT, met gedichten 
van o.a. Tilburgse dichters, zoals Jaspers 
Mikkers, Frank van Pamelen, Esther Porce-
lijn, Cees van Raak, Nick J. Swart en Jace 
van de Ven.

Museum Catharijneconvent Utrecht, 32, 
(2014), 3, 26-27. 
N.B. In het artikel wordt het kerstraam uit 
1910 in de Heikese kerk in Tilburg als case 
study gebruikt, om een beeld te geven van 
de waarderingsmethodiek bij de registra-
tie van religieus erfgoed. De Handreiking 
religieus erfgoed uit 2011 (Museum 
Catharijneconvent) vormt daarbij de leidraad 
voor de manier waarop wordt geregistreerd 
en gewaardeerd.

Joost van der Loo, ‘Een emigratieverhaal 
van twee Haarense gezinnen vanuit Loon 
op Zand en Berkel-Enschot’, in: De Kleine 
Meijerij, jrg. 65, 2014, nr. 4, p. 143-149.

Marcel de Reuver, Het gesprek van de dag. 
Spraakmakende gebeurtenissen uit Tilburg 
in de tweede helft van de twintigste eeuw 
(Tilburg, Gianotten Printed Media, 2015), 
In Tilburg deel 10, 144 blz., ISBN 978-90-
6663-064-2, € 12,50.

Jan Suos, GG & GD Tilburg in fotovlucht 1920 
tot 2000 (‘s-Hertogenbosch, Uitgeverz.nl, 
2014), 116 blz., ISBN 978-94-91837-05-0, 
€ 14,95.

Hein Vera, ‘…Dat men het goed van den 
ongeboornen niet mag verkoopen’. Gemene 
gronden in de Meierij van Den Bosch tus-
sen hertog en hertgang 1000-2000 
(Woudrichem, Uitgeverij Pictures Publishers, 
2014), 335 blz., ISBN978-90-73187-85-6, 
€25,00.

Bernard Verbunt, Ed de Roos, Ton Groels, 
Karel de Beer, Onze club. Mijn club TMHC 
Tilburg. 85 jaar TMHC Tilburg en 80 jaar 
TMHC Forward in beeld / Onze club. Mijn 
club TMHC Forward. 80 jaar TMHC Forward 
en 85 jaar TMHC Tilburg in beeld (Tilburg, HC 
Tilburg, 2014), € 19,95.

Ronald Peeters

MoNUmenten in Tilburg
Wie vindt het nu niet leuk om mooie (his-
torische) gebouwen te bekijken? Voor een 
buitenstaander lijkt Tilburg op het eerste 
gezicht geen ‘mooie’ stad zoals bijvoorbeeld 
Den Bosch, Utrecht of Amsterdam, met een 
eeuwenoude historische binnenstad, grach-
ten en prachtige oude huizen en gebouwen. 
Toch heeft Tilburg ontzettend veel pareltjes, 
je moet ze alleen weten te vinden. Het zojuist 
verschenen boek MoNUmenten in Tilburg 
1-100 van Heemkundekring ‘Tilborch’ voor-
ziet in die behoefte.
Een van de doelstellingen van de heemkun-
dekring is om het gebouwde erfgoed van 
Tilburg onder de aandacht te brengen en 
te houden. Wekelijks wordt er daarom een 
‘MoNUment van de week’ gepubliceerd in de 
zaterdageditie van het Stadsnieuws. De eer-
ste honderd ‘monumenten’ (van juni 2012 tot 
en met mei 2014) zijn gebundeld in dit boek.

Heel verschillende ‘rijks- en gemeentelijke 
monumenten en andere mooie gebouwen’ 
worden er in het boek beschreven: niet al-
leen de geijkte mooie historische huizen, 
gebouwen en kerken, maar ook de karakte-
ristieke kapel Onze lieve Vrouw ter Nood, de 
watertoren, het Centraal Station en de hef-
brug over het Wilhelminakanaal. 
Een foto met daarnaast een korte beschrij-

Ad van Eijck, Wim Franken, George Bedaux, 
Ton Goossens, Miriam van den Dries en 
Jan Bogers, MoNUmenten in Tilburg 1-100 
(Heemkundekring ‘Tilborch’, 2015), 120 blz., 
€ 12,50.

Gerard van Gurp, Reformatie in Brabant. 
Protestanten en katholieken in de Meierij van 
’s-Hertogenbosch, 1523-1634 (Hilversum, 
Verloren, 2013), 272 blz. ISBN 978-90-
8704-356-8.
N.B. Tilburg passim.

Henk Haen, ‘Een bijzondere levensboom 
in Udenhout’, in: De Kleine Meijerij, jrg. 65, 
2014, nr. 4, p. 156-161.
N.B. Betreft de Mariakapel aan de Schoor-
straat te Udenhout.

Joost van Hest, ‘Het derde Blijde Geheim. 
Een kerstraam vertelt over Erfgoed in Kerken 
en Kloosters’, in: Catharijne. Magazine van 

H
et gesprek van

 de dag  M
arcel de Reuver

Het gesprek 
van de dag

tilburgnitilburgni

Marcel de Reuver

Spraakmakende gebeurtenissen uit Tilburg
in de tweede helft van de 20ste eeuw

Een nieuwe stadsdienst • Oranjefeesten • Tilburg aan de vuilnisemmer
Tilburg Pokkenstad • Start Avondvierdaagse • Wolcorso Tilburg

Willem II landskampioen • Nieuwe Heilig Hartstoet • Bels Lijntje
Tentoonstelling Hart van Brabant • De Koningswei gesloopt

Een nieuw station • Opening Stadsschouwburg
Treinbotsing op de kanaalbrug • Opening van de Maria-kapel

IJsbaan Theresia • Openbaar carnaval • Brand Vroom & Dreesmann
Bankoverval op de Heuvel • Redding Tongerlose Hoeve

De 150.000ste inwoner • Het Iglonium • Sluiting dierenpark
Koninklijk jubileum in Tilburg gevierd • De lindeboom legt het loodje

Het nieuwe Willem II-stadion • Zwembad Stappegoor
De herindeling van Tilburg en omstreken

329940_inTilburg_10_Omslag.indd   1 26-02-15   15:43
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ving, zo is het boek opgebouwd. Naast de 
bouwkundige kenmerken worden ook an-
dere bijzonderheden beschreven zoals de 
bewoners. Erg handig – vooral voor leken 
– zijn de begrippenlijst en de uitleg van de 
verschillende bouwstijlen achterin het boek. 
Niet iedereen weet namelijk wat er bedoeld 
wordt met termen als ‘klos’, ‘liseen’ of 
‘strengperssteen’.
MoNUmenten in Tilburg 1-100 is uitgegeven 
in een handzaam formaat (makkelijk om in 
tas of jaszak mee te nemen) met mooie dui-
delijke foto’s en korte ter zake doende tek-
sten. Een ideaal boekje om mee te nemen op 
een wandeling door Tilburg

Astrid de Beer

Ad van Eijck, Wim Franken, George Bedaux, 
Ton Goossens, Miriam van den Dries en 
Jan Bogers, MoNUmenten in Tilburg 1-100 
(Heemkundekring ‘Tilborch’, 2015), 120 blz., 
€ 12,50.

Over gemene gronden, 
heerlijkheden en nooddruft

De stichting van de vrijheid Oisterwijk in 
1212 was een van de strategieën die hertog 
Hendrik I van Brabant toepaste om in het be-
zit te komen van het omvangrijke gebied dat 
de Giselberten, heren van Tilburg, in de loop 
der tijd verworven hadden. Lokale heren 
‘uitroken’ noemt Hein Vera het in zijn boek 
‘... Dat men het goed van den ongeboornen 
niet mag verkoopen’. Gemene gronden in 
de Meierij van Den Bosch tussen hertog en 
hertgang 1000 – 2000. Als onderlegger voor 
dit boek diende het gelijknamige proefschrift 
waarop de auteur, jurist en informaticus, in 
2011 in Nijmegen promoveerde. 

Zoals de ondertitel al aangeeft, draait al-
les in het boek om (woeste) grond, de ‘ge-

mene gronden’ of ‘gemeynt’, die dikwijls in 
gemeenschappelijk bezit was van de dorps-
bewoners. Het merendeel ervan bestond uit 
heidevelden, maar ook moerassen, bosper-
celen en de vochtige beekdalen werden wel 
tot de gemeynt gerekend. De gemene gron-
den speelden eeuwenlang een voorname rol 
in de agrarische bedrijfsvoering, aldus Vera. 
Ze dienden niet alleen voor het weiden van 
vee (vooral schapen, maar ook wel koeien), 
maar ze leverden ook strooisel voor de stal, 
heidevlaggen als brandstof en plaggen als 
bouwmateriaal. ’s Zomers werden er bijen-
kasten uitgezet, en verder werd er turf ge-
stoken, zand afgegraven en leem gedolven. 
Het gebruik van de gemeynt was aan strikte 
regels gebonden om ‘overexploitatie’ en 
daarmee uitputting en zandverstuivingen te 
voorkomen. Overtreding van die regels werd 
streng gestraft. 

Al in de achttiende eeuw werd een begin ge-
maakt met de ontginning van de gemeynten, 
waarbij de woeste grond getransformeerd 

werd tot (productie)bos of landbouwgrond. 
Niet alle boeren waren daar even blij mee; 
velen vreesden voor het verdwijnen van de 
gemene gronden, zodat er niets meer over-
bleef voor het nageslacht: ‘den ongeboor-
nen.’
De woeste gronden waren het resultaat van 
menselijk handelen: de grootschalige ont-
bossing die al tijdens de bronstijd begonnen 
was. Doordat na de houtkap de samenstel-
ling en structuur van de bodem veranderden, 
wilde er alleen nog heide groeien. 

In het eerste deel van zijn boek gaat Vera 
uitvoerig in op de ontwikkeling van het land-
schap van de Meierij gedurende het afgelo-
pen millennium. Aan de orde komen onder 
meer de ontbossingen, het ontstaan van 
heidevelden en zandverstuivingen en het ge-
bruik van de gemene gronden. Ook staat de 
auteur stil bij de ontwikkelingen in de land-
bouw. 
In het tweede en derde deel van het boek, 
achtereenvolgens getiteld: ‘Rechten op de 
gemeenschappelijke gronden’ en ‘Instituties 
en regelgeving’ worden op verhelderende 
wijze de juridische en bestuurlijke achter-
gronden uiteengezet. Daarmee is het boek 
een geslaagde synthese van historische 
geografie, agrarische geschiedenis en 
rechts historie. 

Tilburg, het meest westelijk gelegen dorp 
van de Meierij van Den Bosch, wordt vele 
malen als voorbeeld aangehaald. Daarom is 
het boek zeker van belang voor iedereen die 
geïnteresseerd is in met name het agrarisch 
verleden van Tilburg.
‘... Dat men het goed van den ongeboornen 
niet mag verkoopen’ is zeer rijk geïllustreerd 
met foto’s en tekeningen, de meeste in kleur, 
en voor een groot deel afkomstig uit de 
Brabant-Collectie.
Jammer is wel, dat een trefwoordenregister 
ontbreekt, maar dat is – gezien de enorme 
hoeveelheid informatie die het boek bevat – 
wel te begrijpen. Wie snel even iets wil op-
zoeken kan het proefschrift raadplegen, dat 
te downloaden is via http://www.heinvera.
nl/proefschrift/Vera-%20Proefschrift.pdf

Rob van Putten

Hein Vera, ‘…Dat men het goed van den 
ongeboornen niet mag verkoopen’. Gemene 
gronden in de Meierij van Den Bosch tus-
sen hertog en hertgang 1000-2000 (Wou-
drichem, Uitgeverij Pictures Publishers, 
2014), 335 blz., ISBN978-90-73187-85-6, 
€ 25,00.
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