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Ten geleide 
Het tijdschrift Tilburg heeft vanaf het begin in juli 1983 veel aandacht besteed 
aan textielhistorie. Logisch want tal van ontwikkelingen die zich — zeker de 
laatste twee eeuwen — in Tilburg hebben voorgedaan, zijn nauw verbonden 
met het ontstaan, de bloei en de ondergang van de textielnijverheid. Ook in de 
drie bijdragen die dit nummer bevat, komt de textielindustrie, zij het op geheel 
verschillende wijze, naar voren. 
Na de Tweede Wereldoorlog blijkt er een vereniging te hebben bestaan van ka
derfunctionarissen uit de textielindustrie, die haar oorsprong vond aan de Til
burgse textielschool. Onlangs kreeg het gemeentearchief de beschikking over 
een aantal stukken van deze Vereniging van Tilburgse Textieltechnici. Henk 
van Doremalen schreef een artikel over deze organisatie. 
Ton Wagemakers schreef in het eerste nummer van 'Tilburg' over een fabrieks-
feest bij H. Eras en Zonen. Naar zijn mening zeggen die fabrieksfeesten iets 
over de arbeidsverhoudingen. Naar aanleiding van een feest in 1927 bij Pieter 
van Dooren, het inmiddels legendarische, eerste moderne bedrijf van Tilburg, 
gaat hij hier nader op in. 
De derde bijdrage aan dit tijdschrift is iets bijzonders, ze heeft namelijk een 
prijs gewonnen. Gebaseerd op jarenlang genealogisch onderzoek schreven 
Wim van Hest en Willem van Heijst een verhaal over hun voorvaderen. De 
'Van Heijsten' combineerden, als zovele Tilburgers, generaties lang het boe
renbedrijf met het thuisweven. 
In Tilburg Kort onder meer een bespreking van het boek 'Tilburg eens de 
wolstad van Nederland' door Cor van der Heijden. 
Rest ons nog te vermelden dat het volgende — speciale — nummer in maart 
1988 zal verschijnen. 
De redactie 

Deze uitgave werd mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Van Raak B. V., Vollenhoven Groot-Olie B. V., 
Melis Gieterijen B. V. en de Vereniging van Tilburgse Textieltechnici. 
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De Vereniging van Tilburgse 
Textieltechnici 
Henk van Doremalen 
Hoewel Tilburg nog steeds een 1500-tal arbeidsplaatsen telt die men tot de textielindustrie kan 
rekenen, is de bedrijfstak al lang niet meer dominerend. In de periode 1945-1960 was dat nog 
wel het geval. De textielnijverheid drukte toen niet alleen een duidelijk stempel op de ar
beidsmarkt, ze had ook op allerlei andere terreinen invloed. 
In deze periode — wat 1948-1957 betreft achteraf wel 'De Gouden Tijd' genoemd voor de tex
tielindustrie — is de Vereniging van Tilburgse Textieltechnici opgericht. De vereniging, die een 
klein archief heeft nagelaten, kan omschreven worden als een organisatie van kaderfunctiona
rissen uit de textielindustrie. Zeker in de beginfase was ze als vereniging van oud
afgestudeerden nauw gelieerd aan de textielschool.* 

Afb. I Advertentie 
V.T.T.-blad mei 1953 
(coll. Nederlands Textiel
museum). 

Tot het einde van de jaren veertig werd het 
textielonderwijs voor staffunctionarissen in 
Tilburg gegeven aan de Middelbare Textiel-
dagschool en aan een aantal aan die school 
verbonden avondopleidingen. Eerst in 1948 
werd de tweejarige cursus aan deze opleiding 
omgezet in een vierjarige met een stageperio
de. Kort daarna, op 10 juli 1951, kreeg de 
school ministeriële toestemming om het pre
dikaat 'Hogere Textielschool' te voeren. De 
afgestudeerden van deze HTS en haar voor
gangster vormden, voorzover ze als textiel-
technicus werkzaam waren, in eerste instan
tie het potentiële ledenbestand van de VTT. 
Volgens de Volkstelling van 31 mei 1947 wa
ren er toen 63.448 mannen en 22.533 vrou
wen werkzaam in de textielnijverheid. In bij
gaande tabel hebben we voor een aantal 
functies een onderverdeling gemaakt uit dit 
bestand van 86.000 personen. Behalve de to
taalcijfers betreft het hier vijf van de in to
taal 30 bedrijfssoorten, waarin de textielnij
verheid was onderverdeeld. Op deze wijze 
kan men zich een beeld vormen van het aan
tal kaderleden in de textielindustrie ten op
zichte van het totale personeelsbestand. 
Men kan stellen dat er ongeveer 2500 kader
functies waren in de textielnijverheid. Daar
onder waren er ruim 500 die men tot de wol
industrie kan rekenen. Zeker in Tilburg, 
waar de wolindustrie een dominerende posi-

M i d d e l g r o l e 
W o l l e n s t o H e n f a b r i e k 

in he l Z u i d e n d e s lands zofkl 
voor s p o e d i g e i iu l iens l tredi ï iü e e n 

S t a f f u n c t i o n a r i s 
d i e , na g e b l e k e n gesch ik the id , voor
namel i jk zal w o r d e n belast mei het 
coördineren van al le bedrijfsafde
l i n g e n , o n d e r h o u d e n van e e n n a u w 
contac t tussen direct ie e n hedrijf. 
a l s m e d e d e verantwoorde l i jkhe id 
voor het p e r s o n e e l s l i e h e e r . 
H o o f d v e r e i s t e n z i jn : 
H . T . S . - d i p l o m a e n meerdere jaren 
ervar ing o p t e c h n i s c h c o m m e r c i e e l 
g e b i e d in e e n l e i d i n g g e v e n d e ftmctie. 
Lee l t i jd niet b e n e d e n 3 0 jaar. 
O o d sd ienst R .K. 

• 
Scl ir i f le l i jke soHiritnMes met uit-
voeritje inhc l t t ingen over op le id in
g e n en verrichte werkzaHinheden en 
voorz ien van e e n r e c e n t e pasfoto 
g e l i e v e m e n on<ler letfers T U S 
te r ichten aan het G e m e e n s c h a p 
pelijk Instituut voor T oegepHste 
P s y c h o l o g i e , W^ilhehi i inapark '25, 
T i l b u r g . 

directeuren bedrijfsleiders employés arbeiders totaal 
m. vr. m. vr. m. vr. m. vr. m. vr. 

spoelerijen en twijnerijen 6 15 2 26 14 177 309 240 336 
wolververijen 8 43 20 18 659 18 731 38 
wolspinnerijen en sajetfabrieken 18 124 2 135 128 4474 1217 4791 1352 
wolweverijen 54 1 221 4 308 205 5774 1700 6434 1914 
wollendeken- en viltfabrieken 8 41 106 99 1274 250 1442 349 
totaal 94 1 444 8 595 464 12358 3494 13638 3989 
totaal textielnijverheid 480 22 1811 131 4260 2484 55032 19551 63448 22533 

bron: CBS, Volkstelling 1947 deel A 2 
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Afb. 2 Het nieuwe ge
bouw van de Textiel
school omstreeks de ope
ning in 1930. 

tie innam in de textielsector, had een belang
rijk deel van de staffunctionarissen zijn (eer
ste) opleiding aan de textielschool genoten. 
Eerste aanzet 
In 'de Tex', het sinds 1939 bestaande maand
blad van de Enschedese textielschoolvereni
ging, verscheen in mei 1946 een oproep ge
richt aan de 'oud-afgestudeerden der 
Middelbare Textieldagschool te Tilburg' . In 
dit bericht werd het denkbeeld geopperd te 
komen tot een vereniging van oud-studenten. 
Men werd opgeroepen zich te melden bij een 
voorlopig secretariaat. 
In het najaar blijkt het idee om in navolging 
van Enschede ook in Tilburg tot een organi
satie van afgestudeerden te komen al wat 
concreter gestalte te hebben gekregen. Er is 
nu sprake van een werkcomité bestaande uit 
de heren J. Blomjous, H. Kersemaekers, J. 
Mulder en dr. ir. Borgesius. De beide laatst
genoemden doceren aan de middelbare tex
tieldagschool, de rechtstreekse erfgenaam 
van de al in 1878 opgerichte textielschool in 
Tilburg. 

Zowel in Enschede als in Tilburg bestonden 
al textielstudentenverenigingen. Teti, het Til
burgse textielstudentencorps, dateerde uit 
het begin van de jaren veertig. De Twentse 
equivalent, de EHTSV, had al een wat oude
re historie. Beide verenigingen kenden ook 
een officieel orgaan. In Enschede was dat 'de 
Tex', opgericht in 1939 en momenteel nog 
steeds bestaand als 'de Tex-Textilis'. Het Til
burgse blad dat in 1946 of 1947 opgericht is, 
ging door het leven als de 'Pickwick-tijding' 
en werd enkele jaren opgesierd door een te
kening van een spinnewiel op de voorpagina. 
Beide bladen gingen aanvankelijk als school
bladen naar studenten en geïnteresseerde ex-
studenten. 
Vanuit 'de Tex' komt in 1945 het idee om 
met een wat professionelere aanpak (onder 
meer door de oprichting van een aparte stich
ting) een uitgave te gaan verzorgen die aan de 
eisen van de Nederlandse textielindustrie kan 
voldoen. Men presenteert zich als 'Maand
blad voor de textielindustrie' en richt zich tot 
de studenten en afgestudeerden aan de beide 
textielscholen. 
Het is in dit kader, de oprichting van de Ver
eniging der Gediplomeerden der Hogere Tex
tielschool in Enschede (VGHTS) en de pro
fessionalisering van 'de Tex', niet ver
wonderlijk dat men ook in Tilburg tot een 
vereniging kwam waar afgestudeerden hun 
kennis konden uitwisselen en vernieuwen. 
Doelstellingen 
In het najaar van 1946 was nog niet duidelijk 
of een vereniging van oud-studenten van de 
Middelbare Textieldagschool inderdaad rea
liseerbaar was. Het werkcomité had 160 aan
meldingsformulieren verzonden, waarop 
door 104 personen werd gereageerd. De eer
ste stap om tot een organisatie te komen was 
daarmee gezet. 
Op vrijdag 24 januari 1947 wordt in hotel Ri-
che de eerste algemene ledenvergadering ge
houden, 56 leden blijken daar aanwezig te 

Afb. 3 Begin jaren vijf
tig. Tilburg wordt nog 
gedomineerd door ker
ken en fabrieken. 
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Afb. 4 Omslag statuten 
en huishoudelijk regie- S t O t U t e n ment. 

Huishoudel i jk R e g l e m e n t 

van de 
VERENIGING van TILBURGSE TEXTIELTECHNICI 

V.T.T. 
Konlnkl f j l : g o e d g e k e u r d bIJ 
besluit d.d- 20 Dec. 19*8 

G e v e s t i g d te T i l b u r g 

zijn. Het werkcomité heeft concept-statuten 
en een huishoudelijk reglement opgesteld, 
waarmee het eerste bestuur aan de slag kan. 
'Het doel der vereniging is het vormen van 
een textiel wetenschappelijk centrum en het 
verstevigen en vernieuwen van het contact 
tussen de gediplomeerden van de middelbare 
textieldagschool te Tilburg', aldus artikel 2 
van de statuten. De heer J. Mulder, directeur 
van de middelbare textieldagschool, zegt in 
zijn openingsrede voor de vergadering: 'De 
vereniging wil zich bewegen op het gebied der 
textielwetenschappen in de ruimste zin en wil 
niet zijn een vereniging ter behartiging der 
stoffelijke belangen der leden'. 
Het doel kan verwezenlijkt worden door het 
houden van lezingen, het organiseren van ex
cursies en bijeenkomsten en het onder de le
den laten circuleren van vaktijdschriften. De 
band met de textielschool is nog vrij direct. 
Niet alleen behoren de heren Mulder en Bor
gesius tot de initiatoren, de vereniging maakt 
ook gebruik van de bibliotheek en de verga
derruimte van de school. 
Mr. B.J .M. van Spaendonck, die tal van 
functies vervult in het bedrijfsleven en werk
geverskringen, plaatst de vereniging van Til
burgse textieltechnici in een breder kader. 
Hij acht, in een voorwoord bij het eerste 
VTT- tijdschrift in het najaar van 1947, een 
nauw contact tussen de Tilburgse textieltech
nici van groot belang. Hij plaatst zijn be
schouwing tegen de achtergrond van de 
scherper wordende concurrentie in binnen-
en buitenland, die naar zijn mening weer zal 
ontstaan, wanneer er meer evenwicht zal ko
men tussen vraag (de enorme na-oorlogse be
hoefte aan textielgoederen) en aanbod. Bij de 
uitwisseling van ideeën over de gang van za

ken in nationaal en internationaal verband, 
het bespreken van nieuwigheden op textiel-
techisch gebied en het toetsen van eikaars 
opinie over diverse onderwerpen zouden de 
Tilburgse textieltechnici naar de mening van 
Van Spaendonck veel nut kunnen hebben 
van de vereniging en haar maandblad. 
Bestuur en leden 
Op de eerste vergadering van de VTT werd 
een vijf personen tellend bestuur gekozen. 
Zover we hebben kunnen nagaan heeft de 
vereniging in haar bestaan twaalf bestuursle
den gehad. Onder aan dit artikel is hiervan 
een overzicht gegeven. De eerste bestuursle
den die gekozen werden, waren: voorzitter 
W. Kars, secretaris H. Kersemaekers, pen
ningmeester C. Wouters, J. van Dijk en G. 
Gimbrère. 
Met het bemannen van het secretariaat waren 
aanvankelijk wat problemen. De heer Kerse
maekers droeg zijn taak nog in het eerste jaar 
over aan B. Schoenmakers. Ook deze vervul
de de functie slechts enkele maanden. Op 21 
januari 1948 werd E. Blomme tot secretaris 
gekozen, die dat werk een aantal jaren zou 
verrichten om vervolgens opgevolgd te wor
den door W. Broekhoven. Ten slotte heeft 
ook de heer C. Verschuuren het secretariaat 
nog beheerd. 
Het voorzitterschap en het beheer over de fi
nanciële middelen wisselden minder vaak van 
persoon. De heer C. Wouters van twernerij 
en ververij Broekhoven is de eerste en enige 
penningmeester van de vereniging geweest. 
Hij was zowel bij de oprichtings- als de liqui
datievergadering aanwezig. W. Kars legde in 
december 1953 wegens drukke werkzaamhe
den het voorzitterschap neer. Tot zijn opvol
ger werd H.B.M. van Spaendonck, de tweede 
en tevens laatste voorzitter van de VTT, ge
kozen. Per 1 januari 1954 nam hij het voor
zitterschap van Kars over. 
Aan het einde van het eerste jaar dat de ver
eniging bestond (1947) waren er volgens de 
boekhouding 107 betalende leden. Daarvan 
waren er 59 afkomstig uit Tilburg, e.o., 13 
uit het gebied Eindhoven/Helmond en 10 uit 
de rest van Noord-Brabant. Eén lid werkte in 
het buitenland en de overige 24 werkten en 
woonden verspreid over het hele land 
(Randstad o.a. Leiden, Veenendaal, Twen
te). De vereniging droeg op dat moment geen 
typisch Tilburgse stempel. Het bindende ele
ment bestond daaruit dat men in Tilburg aan 
de textielopleiding gestudeerd had of daar als 
docent werkzaam was, zoals de leden J. Mul
der, A. van Amelsfoort, ir. Borgesius, P . v. 
Gorp en J. v.d. Veen. Onder de eerste leden 
treffen we slechts één vrouw aan: mej. W. 
Blomjous. 
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Afb. 5 Studenten van 
het cursusjaar 1935-1936 
afdeling appreteren en 
verven. V.l.n.r. de heren 
C. Hermans, E. Donders, 
A. Dassen, L. Gaillard, 
Jansing, A. Valfen, 
Ch. Janssen, D. Grutte-
rink, C. Wouters en 
dr. ir. T.W.A. Borgesius. 

Meer inzicht in de samenstelling van het le
denbestand krijgen we uit de ledenlijst per 30 
mei 1954. De vereniging telt dan 89 leden, na
dat ze aanvankelijk was gegroeid tot 126 le
den in het voorjaar van 1950. De ledenlijst 
uit 1954 laat zien in welke functie de leden 
werkzaam zijn: 28 leden blijken een directie
functie bij een (industrieel) textielbedrijf te 
bekleden. Nog eens 15 personen zijn 
verkoop-, produktie- of bedrijfsleider, en 11 
leden werken in het textielonderwijs. De ove
rigen zijn werkzaam als vertegenwoordiger 
(6), dessinateur (3), hebben een eigen zaak (3) 
of de werkkring is niet bekend of niet opge
geven. 
Het vijf hoofden tellende bestuur bestaat op 
dat moment uit: H.B.M. van Spaendonck 
(voorzitter), directeur bij Van Dooren & 
Dams, W.M. Broekhoven (secretaris), direc
teur HTI Goirle, C.I .A.M. Wouters (pen
ningmeester), directeur twernerij & ververij 
Broekhoven, C .P . J .M. Verschuuren, direc
teur Tilvetex. H .C .M. Brands, directeur Til-
kamwol. 
De ex-bestuursleden die op de ledenlijst uit 
1954 voorkomen, waren G.M. Gimbrère, di
recteur Tilburgse Wolwasserij, W. Kars, di
recteur Swagemakers-Caesar, H .M.M. Ker
semaekers, vertegenwoordiger bij Verschuu-
ren-Goette, J .A .A. J .M. Blomjous, directeur 
De Rooy-van Dijk en E.J .Th. Blomme, be
drijfsleider Clitex in Clinge (Zeeland), het 
enige bestuurslid in dit overzicht dat niet in 
Tilburg werkzaam was. Het zal in dit kader 
geen bevreemding wekken dat de vereniging 
zich uitsluitend met textieltechnische vraag
stukken bezighield en zich bijvoorbeeld niet 
begaf op het terrein van de materiële belan
genbehartiging. De advertenties in het VTT-
blad, waarin bedrijven (naamloos) op zoek 
zijn naar kaderpersoneel, zijn de enige voor
beelden waaruit blijkt dat de leden ook stof
felijke belangen hadden. 

Het maandblad 
Opvallend genoeg wordt in de eerste leden
vergadering van het VTT niet gesproken over 
de oprichting van een eigen tijdschrift. Toch 
moet dit aspect al spoedig aan de orde zijn 
gekomen. In de ledenvergadering van 25 juli 
1947 blijkt dat men zowel redactioneel als fi
nancieel volop bezig is met de voorbereiding 
van een lijfblad. De redactiecommissie, 
waarvan in ieder geval G. Gimbrère deel uit
maakte, krijgt van de vergadering lof toege
zwaaid voor het project. Men stelt zich ten 
doel in het blad tot uiting te brengen wat er 
in de vereniging leeft. Er wordt gerekend op 
de medewerking van de leden waar het het 
aanleveren van kopij en advertenties betreft. 
Het eerste nummer van 'V.T.T. Maandblad 
van de Vereniging van Tilburgse Textieltech
nici' verschijnt op 7 oktober 1947. Het be
staat uit acht pagina's gedrukt over twee ko
lommen. Mr. B.J .M. van Spaendonck was 
bereid gevonden een 'Ten Geleide' te schrij
ven, waarin hij de betekenis van het blad en 
de vereniging aangeeft. 
In dit eerste nummer was verder een verslag 
van de ledenvergadering van 25 juli opgeno
men. Op vakinhoudelijk gebied maakte de 
nog jonge vereniging zijn doelstelling direct 
waar. Van de hand van P . J .M. van Gorp ver
scheen een artikel getiteld 'Nieuwe Syntheti
sche Vezels (Plastics) en het krimpvrij maken 
van wol door middel van kunstharsen'. J. 
Mulder, directeur van de textielschool, 
schreef over 'Nylon tegenover de bekende 
textielgrondstoffen en haar verwerking als 
Filament en Stapelvezel'. En iemand die te
kent met ' J .v .V. ' behandelt in het artikel 
'Het ontmengingsvermogen van een schrob-
belmolen' de resultaten van enige proefne
mingen op dit gebied. Verenigingsnieuws, 
een overzicht van de lezingen die op het tex-
tielcongres in Amsterdam zullen worden ge
houden en de rubriek 'Textiel Tribune', 
waarin textieltechnische vragen aan de orde 
kunnen komen, completeerden dit eerste 
nummer van het nieuwe textieltijdschrift. 
De eerste advertenties, die naast de verkoop 
van losse nummers het benodigde geld moes
ten opleveren, blijken geplaatst te zijn door 
C. Verschuuren-Goette en (de hele achterpa
gina) door de N.V. Wollenstoffenfabriek 
Triborgh. 
Het tweede nummer speelt in op de actuali
teit door uitvoerig in te gaan op het op 10 en 
11 oktober 1947 gehouden Textielcongres. 
Het tijdschrift wordt in de beginfase (de eer
ste jaargang beslaat 144 p.) gekenmerkt door 
technische uiteenzettingen naast verslagen 
van vergaderingen en lezingen, en relatief 
weinig advertenties. 
Bob Gimbrère maakte deel uit van de eerste 
redactiecommissie, geholpen en opgevolgd 
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Maandblad van de Vereniging van Tilburgse Textieltechnfcï 
Redactie: Qerard van Swietenstraat 68, Tilburq - Abonnementsprijs niet leden f. 6.00 p. j aar 

Afb. 6 De kop van hei 
eerste nummer van het 
V.T.T.-blad (coll. Neder
lands Textielmuseum). 

door de heren Kersemaekers, Mulder en Van 
der Veen en in een later stadium Van Gorp. 
Artikelen 
Al in het eerste jaar dat het VTT-blad be
staat, geeft de redactie commentaar op het 
feit dat de leden-lezers zo weinig reageren op 
het maandblad. De redactie was van mening 
dat juist door samenwerking, door het publi
ceren van ervaringen, vragen e.d. veel bereikt 
zou kunnen worden in de textielindustrie. Ze 
schrijft: 'Wij weten allen wel, dat vooral in 
vroeger jaren een zeker waas van geheimzin
nigheid hing over onze industrie, en dat dit 
principe nog lang niet is losgelaten'. Vervol
gens wordt verwezen naar 'Textile World ' , 
waarin door allerlei mensen uit de textielin
dustrie ervaringen worden uitgewisseld. 'Wij 
vragen ons af of het niet tijd wordt, dat deze 
idee langzaam doorgang gaat vinden in onze 
vereniging, en dat zonder de 'geheimen' der 
bedrijven, waarin men werkt, prijs te geven, 
actief wordt medegewerkt aan de opbouw 
van een eigen wetenschap. Hiermede wordt 
dan tevens gewerkt aan de versteviging van 
de idee, die ten grondslag ligt aan onze vere
niging'. 
Een wezenlijke verandering vindt er niet 
plaats bij de leden, reden waarom de heer 
Mulder de problematiek van het VTT-blad in 
de ledenvergadering van 19 januari 1949 uit
gebreid aan de orde stelt. Besloten wordt om 
een enquête te houden naar de belangstelling 
onder de leden voor het blad. 
De enquête en de toezegging van de leden om 
artikelen te schrijven leveren niet op wat re
dactie en bestuur ervan hoopten. Het zou ei
genlijk een steeds terugkerend thema zijn. 
Op een enkele bijdrage van een goedwillend 
lid na bleef het werk voor het VTT-blad gro
tendeels 'voorbehouden' aan de redactie. 
Voor zover dit aan de namen bij de stukken 
te zien valt, is veel gebruik gemaakt van (uit
geschreven) lezingen, waarvan er zeker in de 
beginjaren van de vereniging jaarlijks een 
tiental werd gehouden. Later (na 1950) neemt 
de frequentie van de lezingen blijkbaar wat 
af, maar ze blijven belangrijke bouwstenen 

leveren voor het blad. Ook het vezelinstituut 
TNO was na verloop van tijd een trouwe, le
verancier van textielwetenschappelijke kopij. 
Een naam die opvallend vaak opduikt, wan
neer men de zeven jaargangen van het tijd
schrift doorbladert, is die van P . J .M. van 
Gorp. Vanaf juni 1949 was hij min of meer 
de vaste recensent van het blad. Ten tijde van 
het opgaan in 'de Tex' was hij hoofdredac
teur van het VTT-blad. Vooral de technolo
gie van het spinnen en weven, waarin hij do
cent was aan de HTS, behoorde tot het 
terrein bij uitstek waarover hij veel schreef. 
Ook andere docenten van de HTS leverden 
regelmatig bijdragen aan het tijdschrift. Zo 
zijn over de spin- en weeftechniek ook artike
len te lezen van A. Hombergen en J. v.d. 
Veen. Over het appreteren verschenen bijdra
gen van de hand van A. van Amelsfoort en 
J. Mulder. Op het terrein van schei- en na
tuurkunde waren ir. Borgesius en ir. Kool ac
tief. Overigens kwamen er ook niet-
ondertekende artikelen voor in het VTT-
blad. 
Waren de leden niet bijzonder actief in het le
veren van artikelen voor het blad, hun bij
drage kwam wel tot uiting toen men overging 
tot het laten houden van lezingen door de ei
gen leden. De heer Ed. de Grood beet hier het 
spits af met een lezing getiteld 'Methode, in
koop en keuring van textielgoederen voor mi
litaire doeleinden'. Uiteraard verschenen de
ze lezingen ook in geschreven vorm in het 
eigen tijdschrift. 
Fusie 
De speciale band die de VTT met de HTS 
had, kwam goed tot uiting bij het 75-jarig be
staan van de Hogere Textielschool. De VTT 
geeft dan een speciaal jubileumnummer uit, 
waarin de ontwikkeling en de stand van za
ken in het hogere textielonderwijs in Tilburg 
worden geschetst. Dit fraaie en historisch 
waardevolle nummer (het drukwerk werd 
verzorgd door drukkerij A. Reijnen die in de 
VTT een goede klant verloor) is een van de 
laatste nummers die de VTT zelfstandig uit
geeft. De fusiebesprekingen met de Tex zijn 
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dan al gaande. 
In de loop van 1953 besloot het bestuur het 
eigen orgaan op te laten gaan in het meer lan
delijk gerichte tijdschrift 'de Tex' . De voor
zitter zet op de jaarvergadering van 26 no
vember 1953 uiteen dat 'de achtergrond van 
het blad alsook de te verwerken materie' te 
klein is om op langere termijn het kwalitatief 
hoge niveau te handhaven. Aangezien de 
scheiding wolindustrie-katoenindustrie hoe 
langer hoe meer vervaagt, zou de Tex, die op 
een meer zakelijke grond gevestigd is, op den 
duur een te grote concurrent worden. Neder
land is te klein voor twee of drie goede tex-
tielbladen, zo meent de voorzitter. 
De vergadering gaat overigens niet zonder 
slag of stoot akkoord met de fusie. Met name 
vindt men de samenwerking met het traditio
neel 'vijandige' Enschede problematisch en 
ziet men het eigen blad niet graag verdwij
nen. Het contract dat het bestuur met de 
Stichting De Tex heeft afgesloten, wordt uit
eindelijk gesanctioneerd. Vooral ook omdat 
het bestuur van de VTT voor zijn blad rela
tief gunstige voorwaarden heeft weten te be
dingen. Zeker wanneer men bedenkt dat ach
teraf (in 1955) blijkt dat de jaren 1950, 1951 
en 1953 verliesgevend waren geweest voor het 
VTT-blad, terwijl men steeds verondersteld 
had dat de zaken goed liepen en alleen het 
speciale jubileumnummer verlies had opgele
verd. 
Feitelijk krijgt de door de VTT te benoemen 
redactie-adviesraad van drie leden (P. van 
Gorp, H. Brands en C. Verschuuren) zeggen
schap over de inhoud van de 'wolsector' van 
de Tex. 

Bestuursleden van de VTT 1947-1957 
J .A.A.J .M. Blomjous 
E.J .Th. Blomme 
H.C.M. Brands 
W.M. Broekhoven 
J. van Dijk 
G. M. Gimbrère 
W. Kars 
H. M.M. Kersemaekers 
B. Schoenmakers 
H.B.M. van Spaendonck 
C. P . J .M. Verschuuren 
C.I .A.M. Wouters 

secretaris 1948- ca. 1951 
secretaris ca. 1951- 1957 

voorzitter 1947-1953 
secretaris 1947 
secretaris 1947 
voorzitter 1954-1957 
penningmeester 1947-1957 

Bestuur bij opheffing van de vereniging 21 februari 1984 
Hans van Spaendonck 
Stan Verschuuren 
Kees Wouters 
Wim Broekhoven 
Herman Brands 

voorzitter 
secretaris 
penningmeester 

Behalve de redactieadviesraadsleden ver
schijnen ook de namen van J. Mulder, A. 
van Amelsfoort en T. Borgesius als medewer
kers in de colofon van 'de Tex' . Er was dus 
zeker sprake van ruime invloed vanuit de 
VTT en het Tilburgse op 'de Tex'. 
Met het opgaan van het VTT-blad in 'de Tex' 
wordt het proces van het zich losmaken van 
de textielschool verder versterkt. Met name 
over studiegroepen waaraan men bijvoor
beeld in 1956 de nodige aandacht heeft be
steed, waren er nog wel intensieve contacten 
met de HTS, en uiteraard was er ook een 
historische band met de opleiding, maar via 
'de Tex' is die binding er niet direct. De Tex 
is nu het textielwetenschappelijke blad dat 
weliswaar acht aparte pagina's van de VTT 
telt, maar dat zich ten doel stelt de gehele tex
tielindustrie te bestrijken. 
Erfgenamen 
Men kan stellen dat de VTT als organisatie 
die zich ten doel stelt wetenschappelijke con
tacten te bevorderen, in 1957 ophoudt te be
staan. Deze taak wordt feitelijk overgeno
men door de Nederlandse Vereniging voor 
Textiel-Techniek (NVTT). De vijf bestuursle
den van de VTT zijn nauw bij de oprichting 
van deze landelijke vereniging betrokken. 
Op 28 februari 1957 wordt op initiatief van 
de Nederlandse Vereniging voor Textielche-
mie, waarvan H. van Spaendonck bestuurs
lid was, in Arnhem een bijeenkomst georga
niseerd waarop de besturen van NVTC, 
VGHTS en VTT vertegenwoordigd zijn. 
Doel is te komen tot een landelijke organisa
tie van textieltechnici. 
De heer Van Spaendonck zet hier uiteen, dat 
de VTT in Tilburg is uitgegroeid tot een open 
vereniging voor textieltechnici. De binding 
met de HTS is wat het reünie-karakter be
treft, losgelaten. De afgestudeerden van de 
HTS die onderling contact willen blijven 
houden, zijn volgens Van Spaendonck geor
ganiseerd in TETI, de studentenvereniging 
van de hogere textielschool. Wat Tilburg be
treft, is er geen bezwaar tegen de stichting 
van een landelijke vereniging van textieltech
nici. 
Op een tweede bijeenkomst te Arnhem, op 18 
maart 1957, stelt men vast dat de VTT de 
laatste jaren feitelijk voldoet aan wat men 
landelijk met de NVTT voor heeft. Men be
sluit tot de oprichting van een voorlopig co
mité, waarin de vijf bestuursleden van de 
VTT de heren Van Spaendonck, Broekho
ven, Brands, Verschuuren en Wouters zitting 
nemen. In een brief aan de leden zet het be
stuur van de VTT zijn gedachten over de tot
standkoming van een landelijke vereniging 
uiteen. Een efficiëntere werkwijze en een be-
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Als Voorzitter van de Vereeniging van Tilburgsche Textiel
technici (VTT| heb ilc in het laatste nummer van haar 
maandblad een slotwoord gericht tot alle leden en belang
stellenden. 
Het doet mij daarom bijzonder veel genoegen, dat ik nü ook 
een woord ten geleide mede mag geven aan het nieuwe 
blad, dat het grootste gedeelte van de textielsector zal gaan 
bestrijken. 
De eisen, die niet alleen de tijd, maar vooral ook het veel
zijdige gebied der textiel ons stelt, hebben ons genoodzaakt 
uit te zien naar een vorm van ons (VTT) orgaan, waarin een 
groter terrein dan alleen de wol wordt bestreken. Ook aan 
ervaringen, opgedaan in andere sectoren van textiel dan ons 

afgebakend wolterrein, kunnen, neen moeten wij de onze toetsen, en dit is een van de 
belangrijkste overwegingen geweest, die de doorslag hebben gegeven, om tot een samen
werking met „De Tex" te besluiten. 
Vele en diepgaande besprekingen met de uitgeefster van dit blad hebben ons het welover
wogen besluit doen nemen, onze publicaties met die van „De Tex" tot één orgaan te 
bundelen. 
De VTT blijft verantwoordelijk voor de inhoud van haar rubriek en onze eigen redactie
commissie ziet zich voor de zware, maar zeer dankbare taak gesteld, de inhoud daarvan op 
waardige wijze te verzorgen. 
Ik ben ervan overtuigd, dat het enthousiasme, waarmede onze redactie-commissie zich altijd 

Afb. 7 Het V.T.T.-blad 
is voor hel eerst opgeno
men in De Tex. V. T. T. -
voorzitter Wim Kars (fo
to) schrijft een inleidend 
woord (coll. Nederlands 
Textielmuseum). 
Afb. 8 Studenten van de 
cursus appreteren en ver
ven 1939-1940. Op de 
foto onder meer de he
ren H. Brands, H. van 
Spaendonck en directeur 
J. Mulder. 

tere coördinatie vormen de lioofdargumen-
ten. 
Volgens prof. J. Beyer, hoogleraar in de tex
tieltechniek en beoogd voorzitter van de 
nieuwe vereniging, moet het doel van de 
NVTT zijn, het bevorderen van het contact 
tussen de leden, en de praktische en weten
schappelijke vorming van hen die qua werk 
in de textielindustrie op een behoorlijk peil 
staan. Van een binding met een bepaalde op
leiding is geen sprake meer. Voor de VTT (en 
de Enschedese VGHTS) ziet hij eventueel 

nog een taak weggelegd als gezelligheidsver
eniging. 
Het bestuursbesluit van de VTT om met de 
NVTT in zee te gaan wordt toegelicht op een 
buitengewone ledenvergadering van 24 april 
1957. Na een levendige discussie besluiten de 
aanwezige leden (slechts 10) tot instemming 
met het bestuursvoornemen. 
Op 6 mei 1957 wordt de NVTT te Utrecht op
gericht. Namens de VTT zijn de vijf hiervoor 
genoemde bestuursleden bij de oprichting be
trokken. VTT secretaris Wim Broekhoven 
deelt de leden van de VTT in juli mee dat het 
definitieve NVTT-bestuur op 6 juli 1957 in 
Arnhem tijdens de eerste Algemene Leden
vergadering zal worden gekozen. Hij gaat er
van uit dat de VTT-leden die geen tegenbe
richt sturen er geen bezwaar tegen hebben dat 
ze als NVTT-lid zullen worden ingeschreven. 
De VTT-secretaris schrijft ten slotte: 'Het 
ligt in de bedoeling onze eigen vereniging 
voorlopig nog niet op te heffen of te wijzi
gen, doch voorlopig op non-actief te stellen, 
zowel wat contributie als activiteit betreft, 
zodat alle krachten en steun verleend kunnen 
worden aan de N.V.T.T. ' 
Hoewel de VTT zich in 1957 en 1958 nog is 
bezig blijven houden met het organiseren van 
bijeenkomsten en gezamenlijke reizen naar 
NVTT-lezingen in Arnhem, worden de 
hoofdtaken van de Tilburgse vereniging in 
feite door de NVTT overgenomen. 
Op 6 juli 1957 wordt een zeven personen tel
len NVTT-bestuur gekozen, waarin als Til
burgse representanten Hans van Spaen
donck en Wim Broekhoven zijn opgenomen. 
In 1968 sluiten de NVTT, de NVTC en de 
Nederlandse Vereniging voor Brei- en Tricot
techniek zich aaneen tot de vereniging 'Ne
derlands TextieHnstituut'. Verenigingsor
gaan wordt 'de Tex' , het textiel-weten-
schappelijk tijdschrift waarin het VTT-blad 
is opgenomen en dat in 1961 is gefuseerd met 
het sinds 1920 bestaande periodiek 'de Tex
tielindustrie'. 
Zowel qua organisatie als qua presentatie is 
wat plaatselijk ontstaan was nu opgegaan in 
een brede landelijke vereniging. 

Belang 
Onvermijdelijk rijst de vraag: wat is het be
lang geweest van de VTT? Opgericht als vere
niging waar afgestudeerden aan de Tilburgse 
middelbare textieldagschool hun contacten 
konden verstevigen en vernieuwen, is ze geë
volueerd tot een organisatie van textiel
technici, die getuige de aard van de lezingen 
en de publikaties in het VTT-blad met name 
know-how bezat op het terrein van de wolin-
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Afb. 9 Een door de 
kunstenaar Theo van 
Delft (1883-1967) ver
vaardigde gevelversiering 
boven de hoofdingang 
van de voormalige Hoge
re Textielschool aan de 
Noordhoekring. 
Het reliëf, dat een beeld 
geeft van het produktie-
proces in de textielin
dustrie, is in 1928 bij ge
legenheid van het 
vijftigjarig bestaan van 
de Tilburgse Textiel
school aangeboden door 
de oud-leerlingen. 

dustrie. 
Feitelijk heeft de vereniging tien jaren be
staan, ook al is eerst in 1984 tot opheffing be
sloten. In de loop van 1957 is de VTT opge
gaan in de Nederlandse Vereniging van 
Textieltechniek. Al eerder was de belangrijk
ste publieke spreekbuis van de VTT opge
gaan in het technisch-wetenschappelijk tijd
schrift voor de textielindustrie 'De Tex'. Wat 
zich eerst op plaatselijk niveau in Enschede 
en later in Tilburg manifesteerde, werd zo, 
via 'de Tex' en de NVTT, op landelijk niveau 
voortgezet. 
De VTT heeft zich in de periode 1947-1957 
vooral beziggehouden met het organiseren 
van lezingen en excursies, en middels het 
VTT-blad en discussies aanreiken en bespre
ken van kennis over de textielindustrie op we
tenschappelijk verantwoord niveau. Men kan 
dit omschrijven als belangenbehartiging in 
geestelijke zin. Op het materiële vlak of in 
politieke zin (bijvoorbeeld t .o.v. de overheid) 
is de VTT nooit actief geweest. Blijkbaar 
vond men het ongewenst om in deze zin voor 
de leden op te treden. De bestuursleden wa
ren, zeker in de eerste na-oorlogse jaren, be
kende namen in de Tilburgse samenleving. 
Ze bekleedden evenals de meeste leden vrij
wel uitsluitend leidinggevende functies in de 
textielindustrie. 
Hoewel er ook discussies gevoerd werden 
over de organisatie van het textielbedrijf. 

bleef een kijkje in de keuken van de ander 
niet toegestaan voor de textieltechnici, ook al 
heeft de vereniging met een beroep op haar 
wetenschappelijk karakter geprobeerd, het 
waas van geheimzinnigheid dat er rond de 
textielbedrijven hing, te doorbreken. Zo wa
ren excursies voor de leden naar andere Ne
derlandse textielbedrijven niet mogelijk. 
Toen de VTT in 1947 werd opgericht, lag een 
periode van groei voor de textielindustrie in 
het verschiet. Het op peil houden van de 
technische kennis was zoals in het eerste 
nummer van het VTT-blad verwoord werd 
zeker van eminent belang. Het opgaan van de 
vereniging in een landelijke organisatie ge
beurde in een tijd dat de eerste tekenen van 
recessie zich aandienden. Toen de Tilburgse 
vereniging (officieel) werd opgeheven, was de 
textielindustrie goeddeels uit Tilburg verdwe
nen. De leden van de VTT moeten in hun 
functie van directie- of kaderlid zeker bij de 
herstructureringsoperaties in de textielsector 
betrokken zijn geweest. De stukken en tijd
schriften die de vereniging heeft nagelaten, 
geven geen goed beeld hoe over deze materie 
werd gedacht. De vereniging was van mening 
hier geen taak te hebben. Ze heeft zich be
perkt tot haar oorspronkelijk geformuleerde 
taak: het verstevigen en vernieuwen van de 
wetenschappelijke contacten tussen textiel
technici. In die zin heeft ze voldaan aan de 
taak die ze zichzelf gesteld had. 

) Bij het samenstellen van dit artikel is vooral gebruik 
gemaakt van een (beperkt) archief dat door het (voor
malig) bestuur van de VTT gedeponeerd is bij het ge
meentearchief. Aanvullend materiaal werd verstrekt 
door de heren C .J .M. Wouters en P . J .M. van Gorp. 
Een belangrijke bron vormde voorts het VTT-blad, 
dat vrijwel compleet aanwezig is op de bibliotheek 
van het Nederlands Textielmuseum. Ook de tijd
schriften 'de Tex' en 'de Textielindustrie' die geraad
pleegd zijn, zijn op het Textielmuseum aanwezig. 

Chronologie 
mei 1946 plannen voor een oud-studentenvereniging 
november 1946 bijeenkomst werkcomité bestaande uit de heren Blomjous, Borgesius, Kerse

maekers en Mulder 
24 jan, 1947 oprichtingsvergadering VTT, verkiezing eerste bestuur met als voorzitter Wim 

Kars 
7 okt. 1947 verschijning van het eerste nummer van het VTT-maandblad 
20 dec. 1948 koninklijke goedkeuring van de vereniging 
26 nov. 1953 Hans van Spaendonck wordt tot voorzitter gekozen 
7 dec. 1953 verschijning van het laatste nummer van het VTT-maandblad 
jan. 1954 samengaan van het VTT-blad met 'de Tex' 
6 mei 1957 VTT en VGHTS (Enschede) gaan samen in de NVTT 
6 juli 1957 eerste algemene ledenvergadering NVTT 
1961 de tijdschriften 'de Textielindustrie' en 'de Tex' gaan samen. Het nieuwe tijd

schrift heet 'de Tex' 
1968 NVTT gaat op in Nederlands TextieHnstituut 
1972 De Tex en het Belgische blad Textilis fuseren: 'de Tex-textilis' 
21 febr. 1984 besluit tot opheffing VTT 
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^Den goeden geest en de prettige 
verhouding' 
Pieter van Dooren 100 jaar stoom 
Ton Wagemakers 

Afb. 1 Het tegeltableau 
dat in 1927 werd aange
boden door het perso
neel. Thans is het aan
wezig in de collectie van 
het Nederlands Textiel
museum (foto Archief 
Wolspinnerij Pieter van 
Dooren, Gemeentearchief 
Tilburg). 

Kees Daor aon de Laij zal 't fist zijn in 't veurjaor. Den 28 sten Mai is 't 100 jaar gelejen dè 
Pieter van Dooren veur 't irst in 't Zuiden van ons laand de stoomkracht in z'n febriek 
brocht! 

Bart De Van Dooren's zijn altij veuruitstrevende fabrikaanten gewist! 
Kees Ik maag alles nog nie uit 't builtje klappen mar in stilte wordt er hard gewerkt. 
Bart Is er al 'n comité saomengesteld ter huldiging of zoo! 
Kees Stil Bart nie zoo veurtvaorend zijn, alles stap voor stap. 
Zo ging dat voor de oorlog in Tilburg. Kees 
en Bart bespraken elke week op populaire 
wijze de roddels en de geruchten in de Til
burgsche Post. Ditmaal hadden ze het bij het 
rechte eind. 
In 1827 had Pieter van Dooren, als eerste Til
burgse textielfabrikant, voor zijn spinnerij en 
voUerij een stoomwerktuig, gekocht. Dit was 
ingehaald met het gooien van stenen door het 
werkvolk, en met muziek — de Harmonie 
speelde — door de hogere standen. Verzet en 
feest. Hoe moesten patroon en werklieden 
met elkaar omgaan in een echte stoomfa
briek? Er moest nog geleerd worden, hoe ze 

met elkaar konden omgaan in conflict en in 
harmonie. 
Dit verhaal gaat over hoe 100 jaar later, in 
1927, bij Pieter van Dooren over de ideale 
harmonie door de firmanten, arbeiders en sa
menleving gedacht werd. Tot nog toe is bij 
het bestuderen van de Tilburgse textielge-
schiedenis het fabrieksfeest als historische 
bron nauwelijks gebruikt. In het eerste num
mer van dit tijdschrift heb ik geschreven over 
een fabrieksfeest bij H. Eras en Zonen in mei 
1885. Tóen werd als ideale harmonie tussen 
patroons en werkvolk gezien: 'Gemeenschap 
en toch begrepen onderdanigheid'. In 1927 
heeft de ideale harmonie, dat wil zeggen de 
geaccepteerde ongelijke verhouding, een ge
wijzigde inhoud gekregen. In de toekomst zal 
ik een aantal fabrieksfeesten uit de 19e en 20e 
eeuw op dit aspect onderzoeken om de ver
schuivingen in beeld te brengen. Het artikel 
over de harmonie-gedachte bij Eras in 1885 
en dit over Pieter van Dooren in 1927 kunnen 
als de eerste bouwstenen gezien worden. 
Tegeltableau 
Het feest ving aan met een reünie van het per
soneel en een gezamenlijk avondeten op vrij
dag 27 mei. Daarna trok het personeel al zin
gende 'Zonder onzen heer Van Dooren 
kunnen wij niet leven' (zeer toepasselijk!) 
naar de geïllumineerde fabrieksterreinen. 
Daar was men aanwezig bij de diverse serena
des, gebracht aan de firmanten. Een goed be
gin, waar toch iets aan ontbrak. De volgende 
ochtend werd het goedgemaakt. De festivitei
ten werden hervat met een H. Mis. De familie 
Van Dooren en het personeel gingen geza
menlijk naar de kerk. Na de plechtige mis be
gaf de stoet zich naar de fabrieksgebouwen. 
In de spinnerij, herschapen in een feestzaal 
met draperieën, guirlandes, vlaggen en bloe-
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Afb.2 Feestvreugde op 
het fabrieksterrein. Voor 
één keer gaf de fraaie fa-
brieksklok niet het tijd
stip aan waarop men 
binnen moest zijn. 

Afb. 3 Het f eestlint (Ar
chief Wolspinnerij Pieter 
van Dooren, Gemeen
tearchief Tilburg). 

men, voerde de voorzitter van de feestcom
missie, J. van Eerdewijtc, 't eerst het woord. 
Wat waardeerde hij nu vooral in de fabrikan
ten? Op de eerste plaats huldigde hij hen om 
hun werkkracht. Verder vond hij van groot 
belang 'dat zij niettegenstaande modernere 
tijden toch hun gevoel voor hun personeel 
behielden'. 
Eind jaren '20 wordt dus voor een ideale har
monie tussen fabrikant en arbeiders nog be
langrijk gevonden, dat de fabrikant meeleeft 
met (zijn) arbeiders. 
Als dank bieden de arbeiders noch zichzelf 
aan in de vorm van een groepsfoto, noch een 
fabrikantenportret om hen te eren, maar een 
afbeelding van de fabriek als symbiose van 
techniek, patroon en arbeiders. 
Het geschenk bestaat uit een groot tegelta
bleau (1,10 m breed en 2,10 m lang) waarvan 
de bovenkant trapvormig is. De voorstelling 
op het tableau is ontleend aan een luchtfoto 
van de fabriek uit omstreeks 1920. Het is uit
gevoerd door de Porceleyne Fles te Delft. 
Het tableau kreeg een plaats in de vestibule 
van het kantoor. (Terzijde: nu aanwezig in 
het Nederlands Textielmuseum.) 
In ideale harmonie 
De oudste der firmanten, de heer F .G .P . van 
Dooren, nam na ontvangst van het tegelta
bleau het woord. Volgens de verslaggever 
van het feest memoreerde Van Dooren speci
aal 'den goeden geest en de prettige verhou

ding, die steeds bij zijne firma bestaat tus-
schen patroons en werkvolk'. Van arbeiders
zijde hield de meesterknecht, H. Robben, 
ook nog een woord. Hij omschreef de ideale 
harmonie als volgt: 'steeds kunnen geschillen 
door onderling overleg tot oplossing worden 
gebracht en, hoewel onder deze omstandig
heden organisatie feitelijk overbodig is, toch 
worden de arbeiders door den patroon zelf 
tot organiseren aangespoord'. 
Harmonie betekent niet meer 'onderdanig
heid' zoals in 1885, maar 'onderling overleg'. 
En deze harmonie maakt volgens de 
meesterknecht vakorganisatie zelfs overbo
dig. Waarom denken de fabrikanten en de 
katholieke samenleving daar verschillend 
over? Het antwoord vinden we in de 
toespraak van de aanwezige minister van Ar
beid, Handel en Nijverheid, prof. Slotema-
ker de Bruine. Hij wijst op de gevaren van de 
verdergaande industrialisatie, waardoor het 
patriarchale verband tussen patroons en 
werklieden in vele bedrijven verdwijnt. En 
verder: 'In de jagende fabrieken bestaat er 
een groot gevaar voor den mensch in den ar
beider om onder te gaan — de mensch met 
zijn vreugde in de natuur, in zijn gezin, voor 
zijn zieleleven, zijn godsdienstigheid'. Voor 
Pieter van Dooren lag dat anders. De minis
ter had met blijdschap vernomen, zoals hij 
meedeelde, dat zowel de leiders als de arbei
ders katholiek georganiseerd waren. Op deze 
wijze kon voor hem een ideale harmonie ont
staan 'waar patroons en arbeiders samen 
voelen dat hun gezamenlijke werk ten bate 
van het geheel moet strekken, waarin men-
schen kunnen bestaan, menschen met een 
ziel, met hun stoffelijke, tijdelijke en eeuwige 
behoeften'. 
Was in 1885 een katholieke mentaliteit nog 
voldoende, in 1927 diende men ook katholiek 
georganiseerd te zijn. De verzuiling voegde 
een nieuwe dimensie aan de inhoud van har
monie toe. 

Samenvattend kunnen we de ideale harmonie 
in 1927 als volgt formuleren: het gaat om een 
patriarchaal verband, waarin de fabrikant 
meeleeft met het wel en wee van de arbeiders 
en in onderling overleg met hen geschillen in 
de fabriek oplost. Het verband krijgt verder 
inhoud en wordt tevens verzekerd doordat 
zowel de fabrikant als de arbeiders katholiek 
georganiseerd zijn. 

H U L D E aan P I E T E R L . C. VAN D O O R E N , 
den energieken oprichter der eerste fabiiek door stoom gedreven, te TILBURG. 

28 M E I 1827 • 28 MEI 1927 
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Afb. 4 Directie en perso
neel poseren in een fa
briekshal ten behoeve 
van de feestfoto. Op de 
voorgrond het portret 
van de oprichter tegen 
een uit bloemen vervaar
digd model van de 
stoomketel uit 1827. 

Feestgave 

Afb. 5 Het zakje waar 
het extra loon in zat (Ar
chief Wolspinnerij Pieter 
van Dooren, Gemeen
tearchief Tilburg). 

Het bleef niet alleen bij woorden. Er werd ge
danst en gezongen bij een grote Feestpoort. 
Met vier bussen van de Brockway maakte het 
personeel een tochtje naar het Liesbosch. Bij 
terugkomst 's avonds was er opnieuw een 
feestmaal en trad het indertijd bekende duo 
De Laat op. Bovendien besloten de firman
ten om iedereen 'een feestgeschenk onder en
veloppe' te geven. Bij de aanbieding bleek 
dat voor een ideale harmonie niet iedereen 
gelijk hoefde te zijn. Het ging erom ieders 
persoonlijke verdienste zowel wat betreft de 
positie die iemand bekleedt als het aantal ja
ren van toewijding en werkzaamheid te er
kennen en te wegen. Het werd aldus opge
lost: 'Zij die vastgeld hebben, krijgen een 

FEESTGAVE 
ter gelegenheid der herdenking van den dag, dat 
de eerste stoomfabriek, door stoom gedreven, in 
den jare 1827 door PIETER V A N D O O R E N 
— werd in werking gesteld, — 
voor , ... 

T I L B U R G , 28 Mei 1927. 

extra weekloon uitgekeerd en voor wie een 
uurloon is vastgesteld, die krijgen als extra 
weekloon hun uurloon vermenigvuldigd met 
het aantal uren van de volle week, — terwijl 
een ieder daarenboven ontvangt zoveel gul
dens als hij of zij hier jaren en gedeelten van 
jaren heeft gewerkt'. 
Uit deze weloverwogen oplossing blijkt, dat 
in die ideale harmonie zowel plaats is voor 
hiërarchische verhoudingen als respect, los 
van positie, voor 'toewijding'. 
Tilburgse textiel 
Geven de festiviteiten, de toespraken en de 
cadeaus bij het 100-jarig bestaan van Pieter 
van Dooren, tevens een goed inzicht in de ar
beidsverhoudingen in de wollenstoffenin-
dustrie van Tilburg rond 1920-1930? Ik denk 
niet helemaal. Door zijn ligging aan de rand 
van de stad, was Pieter van Dooren altijd een 
beetje apart gebleven. Verder werkten er 
geen wevers, die meestal zelfstandiger en ei
genzinniger waren dan spinners. Kortom het 
was er iets patriarchaler, gezapiger, prettiger, 
en er was meer begrip voor ongelijke verhou
dingen, vermoed ik, dan in de andere Til
burgse textielfabrieken. 
Maar. . . verder onderzoek is nodig om een 
preciezer beeld te krijgen van de langzame 
veranderingen in de ideeën over de ideale 
harmonie tussen fabrikant en arbeiders in de 
Tilburgse textielindustrie. 

Bron 
Gemeentearchief Tilburg, Archief wolspinnerij 'Pieter 
van Dooren N.V. ' te Tilburg 1827-1968, Stukken betref
fende het 100-jarig bestaan, nrs. 665-680. 
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De geldzak en de bedelzak 
Wim van Hest en WHIem van Heijst* 

De grashalm is dezer grote wereld waardig 
waar hij groeit. 

(R. Tagore) 

De geldzak en de bedelzak hangen nooit honderd jaar aan dezelfde deur, zo luidt een oude 
volksspreuk; armoede en rijkdom wisselen elkaar voortdurend af. Wie de geschiedenis van een 
familie over een langere periode nagaat, zal inderdaad die steeds terugkerende slingerbeweging 
ontdekken: na een tijd van vooruitgang volgt een periode van neergang; een periode van tegen
slagen en terugval wordt gevolgd door een nieuwe opbloei. 
De Tilburgse familie Van Heijst/Van Hest vormt hierop geen uitzondering. In deze bijdrage 
valt te lezen hoe men soms datgene wat dank zij harde arbeid en taai doorzettingsvermogen 
werd opgebouwd, in een volgende periode weer verloren zag gaan. Maar steeds weer zijn er 
familieleden die stapje voor stapje uit zo'n donker dal omhoog weten te klimmen, een nieuwe 
start maken, om na enkele jaren weer te worden teruggeslagen door oorlogen, epidemieën, 
faillissementen... 
Vreemdeling, Waar kom je vandaan? Hoe heet je? Wat doe je? Waar ga je naar toe? 
Vier vragen die steeds weer terugkomen, in woord maar zeker ook in gedachte. Vragen die in 
de tijd die wij Middeleeuwen noemen, vaak letterlijk van levensbelang waren. Het was een tijd 
vol van primitieve angsten, argwaan uit lijfsbehoud, voorzichtigheid uit overlevering. 
En zo wandelt er vanuit de dertiende eeuw iemand ons twintigste-eeuwse blikveld binnen die 
uit Heijst komt, boer is en Goyaert heet, of Jan of Pauwels of Aert.... Tenminste, dat vermoe
den we, zoals we op deze bladzijden veel moeten vermoeden, doodgewoon raden omdat er 
geen rechtstreekse bron is. 
Die bron is er wel in 1340 als er in het cijnsre-
gister van de hertog van Brabant — dit is een 
lijst van belastingbetalers — voor het eerst de 
naam 'van Heijst' verschijnt. De veertiende-
eeuwse 'belastinginspecteur' Tielman van 
Son vermeldt dan onder Oisterwijk (ook wel 
Oost Tilburg genoemd) dat Pauwels van 
Heijst 3'/2 schelling moet betalen. En onder 
West Tilburg (het huidige Tilburg) wordt de 
St. Stevenscijns betaald door 'Heylwig, relic-
ta Arnoldi de Heijst et liberi eius'. 
Misschien waren Pauwels en Aert broers. 
Allebei hebben ze een zoon die Goyaert heet 
en dan zou het niet zo gek zijn als de grootva
der ook de naam Goyaert droeg. Zeker weten 
we het niet, maar . . . . afijn laten we het nu 
maar aannemen: hij komt uit Heijst en we 
noemen hem Goyaert. 
Wat kan onze voorvaderlijke landverhuizer 
bezield hebben? Was hij een ' laat ' , een on
vrije? Dan zal Goyaert zeker naar Den Bosch 
zijn gevlucht. Na een jaar en een dag niet te 
zijn opgeëist door zijn heer, werd hij poorter, 
ingezetene van de stad, en vrij man. Of, zoals 
het Privilegium Trinitatis uit 1330 zo mooi 
zegt: 'Nadien dat een man es worden porter 
in de stadt van den Bosch, sone sal hi niet 
sculdech sijn iemans eijghen te wesen, mer hi 
sal na die rechte der stadt vriheit ghebruken' . 
In de Bossche Protocollen — dit zijn de boe

ken waarin vanaf 1367 allerlei transacties in 
de Meierij zijn vastgelegd — komen rond 
1370 enkele Van Heijsten voor die in Den 
Bosch wonen. Pauwels bijvoorbeeld, ge
trouwd met Elisabeth, dochter van Peter van 
Mondewijc, die men ook wel Plaetmaecker 
noemde, omdat hij smid was. 
En dat Pauwels een waardige schoonzoon 
wordt, blijkt een tiental jaren later als er ach
ter zijn naam ook het beroep Smidt ver
schijnt. Wie weet heeft Pauwels meegewerkt 
aan de wereldberoemde faam van het Bos
sche smeedwerk uit die tijd. Na het laken wa
ren de messen en spijkers namelijk het twee
de uitvoerprodukt van Den Bosch. Een mes 
heette in Spanje een Belduque! Kun je na
gaan! 
En we dromen verder over stamvader Goy
aert. Heeft hij zijn kans gegrepen onder de 
regering van hertog Jan I? Al was de prins-
*) De beide auteurs zijn al vete jaren bezig met het na

zoeken van de geschiedenis van de familie Van 
Heijst/Van Hest. 
In diverse archieven — en vooral in het Tilburgse Ge
meentearchief — vonden zij zoveel interessante feiten 
over deze familie dat het erg moeilijk was tot een to
taaloverzicht te komen. 
In 1986 schreef het Algemeen Nederlands Verbond 
een prijsvraag uit over families uit Noord-Nederland 
met een naam die wees op een Zuid-Nederlandse her
komst. Dit werd de aanleiding om bovenstaand ver
haal op papier te zetten. Dat met dit artikel de eerste 
prijs werd gewonnen, was een leuke bijkomstigheid, 
maar niet het hoofddoel van de auteurs. 
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bisschop van Luik heer van Heijst en Meche-
len, toch kan de aantrekkingskracht van de 
hertog wel eens zo groot zijn geweest dat on
ze Goyaert zijn steentje heeft 'meegevochten' 
in de expansiepolitiek van de Brabantse her
togen; in 1288 in Woeringen bijvoorbeeld. 
Vast staat dat Jan van Heelu melding maakt 
van een verblijf van het hertogelijk leger in 
1282 in Oisterwijk. Misschien heeft Goyaert 
zo wel zijn vrijheid en bezit verdiend. Trou
wens, de bisschoppen van Luik kunnen ook 
een duit in het voorouderlijk reiszakje ge
daan hebben. In de hele Meierij hadden ze 
een dikke kerkelijke vinger, en waarschijnlijk 
ook nog wel een iets minder dik wereldlijk 
vingertje, in de pap. 

Afb. 1 Kaart uit 1591 
van het voormalige her
togdom Brabant, met 
Mechelen rechtsboven in 
cartouche en Tilburg en 
Den Bosch middenlinks. 
Uitgave van Ortelius 
1606 (coll. Gemeentear
chief Tilburg). 

Feit is dat in de beginjaren van de veertiende 
eeuw naast de familie Van Heijst ook de 
naam Van Mechelen in het Tilburgse voor
komt. Wie weet wat er gebeurd is om die uit 
Heijst en Mechelen naar Tilburg te krijgen. 
Terug naar de droom om vandaaruit de wer
kelijkheid te bereiken. We stellen vast dat het 
Bossche poorterverhaal over Goyaert koffie-
dikgenealogie is. Maar toch... Het zou kun
nen verklaren waarom er tijdens de veertien
de eeuw Van Heijsten vermeld worden in 
Oirschot, Tilburg, Udenhout, Alphen en Riel 
en 's-Hertogenbosch. De ambachtslieden en 
handelaren uit Den Bosch maakten veel 
winst. Deze winst werd hoofdzakelijk in on
roerend goed belegd. Bewijzen daarvan zijn 
gevonden tot in de verste uithoeken van de 
Meierij. 
Ja, zo zou het begonnen kunnen zijn: vader 
Goyaert die als onvrije zijn fortuin zocht in 
de afgelegen streken van het Brabantse her
togdom, Heijst ontvluchtte en in de jonge, 
dynamische stad 's-Hertogenbosch een be
staan opbouwde dat genoeg opbracht om 

zijn kinderen die onafhankelijkheid te geven 
waar hij zelf zo voor had moeten vechten. 
't mud rogge 
Pauwels van Heijst is de eerste die, voor zo
ver wij weten, zwart op wit vereeuwigd wordt 
voor het nageslacht. 
Hij moest belasting betalen en was daarmee 
een van de 7500 'cijnsplichtigen' in de Meie
rij. Dat betekent dat hij zeker tot de draag
krachtige personen moet hebben behoord. 
Het bezit van Pauwels zal een landbouwbe
drijf zijn geweest. Hij en die enkele duizen
den 'draagkrachtigen' hadden hard te ploete
ren in de Brabantse bodem. In de elfde eeuw 
beschreef een monnik uit St. Truiden het 
noordelijke deel van de gouw Toxandrië als 
volgt: 
'De Kempen bestaat uit uitgestrekte vlakten, 
verschroeid door de hitte van de zon en onge
schikt om ten nutte van de mens gebruikt te 
worden; het zit er vol holen van rovers, van-
waaruit deze, in hun verreikende blik door 
niets in Gods schepping gehinderd, gemakke
lijk de reizigers kunnen overvallen' (vert. M. 
Spierings). 

En dat landschap, nog niet gehinderd door 
de zegeningen van de moderne landbouwin
dustrieën, zal na een paar schamele honderd 
jaren zeker niet ingrijpend veranderd zijn. 
Restanten van dat laiidschap zijn nog spora
disch terug te vinden, hoewel daar wel een 
flinke portie fantasie bij nodig is. Het Kwar
tier van Oisterwijk heeft in onze tijd nog en
kele hoekjes waar men de geesten van Pau
wels, Goyaert, Aert en hoe al die primitieve 
bijgelovige sappelaars ook mogen heten, ziet 
sprokkelen, die hei afgraven voor mest, 
schielijk hun weg zoekend, want bijgeloof 
was er alom, meestal te voet of met de osse-
wagen, want een os at slechts half zo veel als 
een paard. 
De gemeynt, dat wil zeggen de gemeenschap
pelijke gronden die door iedereen gebruikt 
werden om vooral schapen te laten grazen, 
was overal. De akkers van Pauwels en zijn 
tijdgenoten lager ermiddenin en waren op 
een primitieve manier afgescheiden met lage 
zandwallen. Dit diende om de wind en loslo
pend vee tegen te houden. Pauwels moest erg 
zuinig zijn op zijn zaaigoed. Elk zaadje lever
de slechts 3 a 4 nieuwe zaadjes op, dat wil 
zeggen ongeveer 4 a 5 mud per ha. Een ge
middelde hoeve besloeg zo'n zestien ha, 
waarvan steeds een groot gedeelte braak lag. 
Reken dan maar uit: ongeveer vijftig mud 
opbrengst per jaar , voornamelijk rogge, rog
ge die gebruikt werd voor het dagelijkse 
brood, voor de pap en voor de belasting. 
Daarnaast werd er ook nog haver, gerst en 
hop verbouwd. De haver was voor het vee en 
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de gerst en hop waren voor de bierbrouwerij
en. 
En als rechtgeaard middeleeuwer zal Pauwels 
menige kruik geleegd hebben. Het bierver-
bruik was namelijk veertigmaal hoger dan 
nu! Wat wil je als alle voedsel dat kon beder
ven royaal werd gezouten. 
En zo kan dat verhaal over Pauwels minu
tieus verteld worden. Archeologie, moderne 
statistiek en systematisch bronnenonderzoek 
hebben de wetenschappelijke bouwstenen ge
leverd. 
Voor ons, twintigste-eeuwse beeldverslaaf-
den, kunnen de schilderijen van Pieter Brue-
gel ('de boeren Bruegel') meer vertellen over 
de landsaard van het Brabantse boerenvolk 
dan menige zwaarwichtige studie. In de af
beeldingen van deze kempenaar zien we Goy
aert, Pauwels en verder voorgeslacht mee
doen in het gewoel van het boerenvolk. Vaak 
geteisterd, vertrapt, maar steeds weer vol
doende spankracht tonend om uiteindelijk 
dat mud rogge belasting op te kunnen bren
gen. 

Ook de linde verliest haar bloesem... 
Willem van Heijst, kleinzoon van Pauwels, 
mag dan geen voorouder in rechtstreekse lijn 
zijn, hij is interessant genoeg om in onze ge
nealogische schijnwerper geplaatst te wor
den. 
Op 4 november 1390 koopt hij een hoeve in 
Westilborch. 't Guet terlijnde, zoals die boer
derij heet, koopt hij van de dochters van 
Wouter van den Amervoort. Dat wil zeggen 
dat hun echtgenoten de koop afsloten. De 
'handelingsbekwaamheid' van vrouwen is 

immers nog geen eeuw oud. 
Willem is echter niet de enige eigenaar. Zijn 
drie broers bezitten ieder een vierde deel van 
de hoeve. Tussen 1390 en 1410 komt Willem 
ook in het bezit van de delen van zijn broers. 
Tot zover boert Willem van Heijst uitste
kend. Dan echter moet Willem problemen 
hebben gekregen. Zo naarstig als hij al het 
onroerende goed naar zich toetrekt, zo snel is 
dit tijdelijke bezit weer verkocht. 
In 1412 verkoopt hij " t guet terlijnde' aan de 
Bossche geldschieter Gerit Scilder. En in 
1414 verkoopt Willem aan diezelfde Gerit 
Scilder al zijn beesten en kleinvee of 'varende 
goed' . En dan verdwijnt Willem uit de ge
schiedenis. Het goed Terlijnden komt echter 
nog tot in onze tijd terug. In Tilburg is een 
school Terlinden, de bibliotheek in die buurt 
heet 'Lyndacker' en een straatnaam daar 
heet 'Oude Lind' . 

Was Willem failliet? Aan het einde van zijn 
leven? Vertrok hij misschien naar onbekende 
streken? 
We vinden geen nakomelingen van hem en 
zijn vrouw Lijsbeth. 
Misschien braadde hij de harinck om den ro-
ge oft kuyt (verkwistte hij zijn goed) of treck-
te hi omt lanxte (trachtte hij iets in zijn voor
deel te bedisselen). 
De Vlaamse spreekwoorden, uitgebeeld door 
Pieter Bruegel, geven het antwoord op de pe
rikelen van Willem: 
Wie weet waeromme de ganzen bervoets 
gaen? 
Hier-om en daer-om gaen de ganzen baer-
voets. 
Ofwel: Alles heeft zijn reden, ook voor Wil
lem! 
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Spitten en spinnen 

Afb. 3 De Staatse troe
pen belegeren twee door 
de Spanjaarden bezette 
kastelen te Tilburg 
(Broekhoven en Hasselt). 
Deze tekening dateert uit 
de vorige eeuw en is van 
M.J. Wegenaar (KUB 
Tilburg, Brabantica Col
lectie). 

Met het verlies van Terlinden zijn we onze 
Willem dan wel uit het zicht verloren, in 1433 
echter koopt zijn verre neef Daneel Jans van 
Heijst een huis aan de Hoirenvoirt, evenals 
Terlinden gelegen in het noorden van Til
burg. 
In 1452 huurt hij, samen met drie anderen, 
voor een periode van drie jaar een windmo
len van Vrouwe Margriet, de weduwe van 
Jan van Berlaer, heer van Helmond. Daneel 
is echter niet als molenaar verdergegaan; wel 
wordt hij in 1467 vermeld als eigenaar van 
'die hoeve ter Hoirenvoirt ' . Dit geeft reden te 
veronderstellen dat hij het boerenbedrijf uit
oefende , zwoegend in bange afhankelijkheid 
van de grillen van moeder natuur, van tijd tot 
tijd geplaagd door misoogsten, epidemieën, 
oorlogsdreiging en economische crises. Het 
moeten stugge volhouders zijn geweest, die 
oudste Van Heijsten, en vele generaties later 
— zelfs tot in onze eeuw toe — vinden we 
nog altijd boeren onder Daneels nakomelin
gen. 
In het vijftiende- en zestiende-eeuwse Tilburg 
waren nog vele woeste gronden aanwezig, 
grotendeels bestaande uit hei die afgegraasd 
werd door talrijke schapen. Rond 1530 ko
men we dan ook in de Tilburgse schepenpro
tocollen erg vaak vermeldingen tegen van 
schaapskooien. 
Het spinnen en weven van de wol geschiedde 
niet langer voor eigen gebruik maar groeide 
stilaan uit tot een echte huisnijverheid. Net 
als de meeste Tilburgers combineerden ver
schillende leden van de familie Van Heijst ge-

neraties lang hun boerenbedrijf met het 
thuisweven. Enkele Van Heijsten werden in 
de tweede helft van de zestiende eeuw ook ac
tief in de lakenhandel. Zo was Adriaan Cor-
nelis van Heijst lakenkoopman in Tilburg; 
zijn broer Peter was 'lakencremer' in Breda. 
Door het handeldrijven kwamen onze fami
lieleden wat ruimer in hun geldelijke midde
len te zitten en begonnen ze ook meer invloed 
te krijgen. Een broer van bovengenoemde 
Adriaan en Peter, Jan Cornelis van Heijst, 
was in 1580 en 1594 'Borchmeester' en tussen 
1588 en 1593 was hij 'H . Geestmeester' (ar-
menmeester). Zijn dochter trouwde met de 
schout; In het tegenwoordige Tilburg zouden 
ze zeggen: 'Staand trouwt staand' . 
Met de tachtigjarige oorlog brak een lange 
periode vol onzekerheid aan. Enerzijds gaf 
de ligging van Tilburg in het grensgebied tus
sen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlan
den aanleiding tot een levendige smokkelhan
del; anderzijds had het oorlogsgebeuren ook 
zijn schaduwkanten: inkwartiering van 
vreemde troepen, strooptochten, brandschat
ting en plundering, verplichte leveranties van 
voedsel, vee of goederen en daarbij hoge af
koopsommen om het militair gespuis uit de 
buurt te houden. In 1580 wordt Adriaen Da
niels van Heijst met een aantal buren door de 
Spaanse troepen van Haultepenne gevangen 
genomen, beschuldigd van moord op twee 
soldaten. Bij een verhoor te Oisterwijk 'wor
pen hem di souldaten vanden solder door een 
cruyscazijn opte strate so dat hij vanden vall 
den hals brack' . 
Als in 1629 Den Bosch valt, komt ook Til
burg onder de invloed van het Noorden. Bij 
de Vrede van Munster in 1648 krijgt de nieu
we toestand zijn definitieve beslag: Tilburg 
gaat nu deel uitmaken van Staatsbrabant, 
een generaliteitsland waar de 'Hoog Mogen
de Heren' uit Holland het gezag uitoefenen. 
De kerk van Tilburg gaat over in protestantse 
handen en de bevolking trekt om haar gods
dienstoefeningen te houden naar de Spaanse 
Nederlanden: er wordt een grenskerk ge
bouwd te Steenvoort, onder Poppel, een ge
bied dat in onze tijd Nieuwkerk heet. 
In deze 'troebele tijden' verlaten verschillen

de famiheleden Tilburg. Soms is dat om 
godsdienstige redenen, zoals hij Floris van 
Heijst, een pater kapucijn die in Diest ver
bleef en mogelijk ook gardiaan was van het 
klooster te Herentals. 
Marie van Heijst, de dochter van zijn broer 
Peter, wordt begijn in Turnhout. 
En in 1628 schrijft Adriaen van Heijst vanuit 
Leuven aan zijn Tilburgse familie dat hij op 
het punt staat om te vertrekken naar het 
klooster van Tervueren. Zeer nederig onder
tekent hij: 'Frater Prudentius, capucien en 
sondaer ' . 
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Afb. 4 Omstreeks de 
eeuwwisseling werd deze 
foto van het gezin van 
overgrootvader Van Hest 
in de tuin aan de Has
seltstraat gemaakt. Op 
de achtergrond de huizen 
aan de Van Bylandt-
straal. Zittend v.l.n.r. 
Jana Mutsaers en haar 
man, overgrootvader Jan 
van Hest. Staande 
v.l.n.r. (opa) Frans, 
Bart, Kee (zuster Dona-
ta). Janus, Toon, Antje 
en Willem (coll. W. van 
Hest Tilburg). 

Meer economische motieven zullen in het 
spel zijn geweest bij Willem van Heijst, die 
rond 1625 opduikt in Roosendaal onder de 
bijnaam 'Moerman ' . Willem wordt de stam
vader van een tak Van Heijst in West-
Brabant, voornamelijk bestaande uit land
bouwers. 
Via Dongen belandt Adriaen Peter van 
Heijst eveneens in Roosendaal. Bij zijn nako
melingen verandert — waarschijnlijk onder 
invloed van het dialect — de schrijfwijze van 
de familienaam in: Van Hest (overigens: ook 
in Tilburg doet zich dit verschijnsel voor). 
En aangezien de Westbrabanders de letter H 
vaak niet uitspreken wordt de naam al spoe
dig: Van Est. 
De bekende wielrenner Wim van Est stamt 
uit deze tak. Andere Van Esten vestigen zich 
aan de Belgische zijde van de grens: te Eeke
ren, Kapellen, Hoevenen en Antwerpen. 
Ene Jan Jans van Heijst is kort voor 1650 
bierbrouwer te Sprang. Zijn familie ver
spreidt zich via Culemborg naar het westen 
van Nederland, onder andere te Vlaardingen 
en Rotterdam. Door naamstoevoegingen 
ontstaan in deze tak dubbele namen: De 
Vries van Heijst, Van Büüren van Heijst, 
Van den Ham van Heijst, Graevestein van 
Heijst en De Virieu van Heijst. 
Bij het nageslacht van deze Jan ontmoeten 
we de meest uiteenlopende beroepen, varië
rend van bankier tot melkbezorger, van nota
ris tot pakhuisknecht, van goud- en zil
versmid tot haringexporteur. 
Nog een bierbrouwer, Willem Jans van 
Heijst, verlaat zijn geboorteplaats Tilburg en 
wordt burger van Geertruidenberg. Zijn zo
nen komen we later tegen in Amsterdam, 
Dordrecht en Leiden. 
Peter van Heijst, de al eerder genoemde Bre
dase ' lakencremer' , wordt de stamvader van 
een tak Van Heijsten die via Baarle-Hertog 
afzakt naar Hoogstraten. Ook hier treffen 
we weer enkele bierbrouwers aan, maar ook 
begijntjes, een kapelaan te Wortel en een 
pastoor te Meerle. 
Jan Cornelis van Heijst brengt het tot sche
pen, stadhouder, secretaris en schout van 
Wuustwezel. Zijn ene zoon wordt pastoor in 
Aartselaar, zijn andere zoon is brouwer en 
schout in Wuustwezel. 
En wel erg ver van huis eindigt het leven van 
Wouter Hendrickx van Heijst. Rond 1687 
verlaat hij Tilburg en treedt in dienst van 
'Sijne Keijserlijcke Majestijt', Leopold I. 
Heeft Wouter nog gestreden tegen de Tur
ken? We weten het niet, maar omstreeks 
1688/89 zou hij zijn overleden aan boord van 
een schip dat hem naar Dalmatië voerde, ten
minste... dat verklaart zeven jaar later een 
sergeant die hem gekend heeft. 

'En de weverkens zijn er geen heren...' 
Hoe verging het intussen de Van Heijsten en 
Van Hesten die in Tilburg waren gebleven? 
Voor de meesten van hen bleven landbouw 
en textielnijverheid de voornaamste bronnen 
van inkomsten. 
Lange tijd werkten de Tilburgers in opdracht 
van drapeniers (lakenbereiders) uit Leiden. 
Deze heren zagen kans om hun produkten in 
Tilburg tegen lagere lonen te laten spinnen en 
weven dan in hun eigen stad. Erg breed zul
len onze voorouders het dus wel niet gehad 
hebben. 
Later gaan de Leidse fabrikanten hun werk
plaatsen in Tilburg zelf vestigen en in de 
tweede helft van de achttiende eeuw veran
dert de 'commissionaire' nijverheid — waar
bij dus 'in opdracht ' werd gewerkt — tot een 
meer zelfstandige industrie. 
De negentiende eeuw bracht voor onze voor
ouders belangrijke veranderingen. Veel 
thuiswevende familieleden maakten de stap 
naar de textielfabriek. Toch verliep deze 
overgang in Tilburg niet erg snel. De komst 
van de eerste stoommachine, in 1827, wekte 
grote woede en onrust bij de bevolking: men 
gooide bij de woning van de fabrikant de rui
ten in, zo bevreesd was men voor het verlies 
van werk. 
Voorlopig bleef de mechanisatie nog erg be
perkt. Het duurde nog tot circa 1850 voordat 
het eerste mechanische weefgetouw in Til
burg werd geplaatst. Pas in de jaren zestig en 
zeventig krijgen de fabrieken de overhand, 
hoewel het thuisweven nog lange tijd van be
tekenis blijft. 
Opa Frans van Hest was de zoon van zo'n 
echte Tilburgse thuiswever. 
Toen hij in 1870 geboren werd, woonden zijn 
ouders. Jan van Hest en Adriana Mutsaers, 
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Afb. 5 Contract tussen 
opa Van Hest en F.M. 
Straeter, fabrikant in 
kamgarens, opgemaakt 
op 12 juni 1913 (coll. W. 
van Hest Tilburg). A /. ^ ^ ^ ^ 

^^^/^ 

'9'r 

mm.- ^ 4 / 

Afb. 6 Opa Frans van 
Hest en zijn gezin om
streeks 1916. V.l.n.r. 
staande: Martina, inge
kwartierde soldaat en Ja-
na. Zittend middenrij: 
Miet, Frans van Hest 
sr., Marie van Alphen, 
Wim, Jan en Frans jr. 
Zittend op voorgrond: 
Anna en Toon (coll. W. 
van Hest Tilburg). 

nog in de Reit. Enkele jaren later verhuisde 
het gezin naar de Hasseltstraat. 
Opgroeiend tussen de getouwen leerde Frans 
al van jongs af aan mee te helpen. Maar hij 
zag ook hoe ongeveer vijftien uur werken per 
dag het gezin toch geen vetpot verschafte: het 
gemiddelde inkomen van een thuiswever be
droeg toen zo'n ƒ 4,50 a ƒ 5,— per week. 
Vader Jan probeerde er nog wat bij te verdie
nen door te handelen in lijmvlees en we mo
gen aannemen dat moeder Jana, die voor 
haar huwelijk naaister was, ook 'in haar 
trouw' actief bleef met naald en draad om zo 
het gezinsinkomen nog wat te vergroten. 
In 1898 staat Jan te boek als fabriekswerker, 
maar het is natuur niet uitgesloten dat er nog 
een tijdlang werd bijverdiend met thuiswe
ven. 
Uit een van 1906 daterende plattegrond van 
het rond 1875 gebouwde huis aan de Has
seltstraat is te zien dat het dan niet langer als 
wevershuis in gebruik is: het huis is opge
deeld in twee woningen. 
Het lag voor de hand dat Frans, als oudste 

zoon, zo snel mogelijk zijn steentje moest 
bijdragen in het onderhoud van het gezin; 
dat betekende: naar " t febriek'. 
De werkomstandigheden daar waren echter 
ook verre van ideaal. 

Duidelijke taal spreekt wat dit betreft 'n 
fragment uit een brief van een anonieme Til-
burger, daterend uit 1887. Dat de dagen lang, 
het werk zwaar en de lonen laag waren komt 
hierin schrijnend naar voren: 
'Die onge luk vaaders die Daar 15 en half uur 
staan zug ten zon der zon of maan te zien dan 
spreekt den va briekant over het groot dag 
geld dat zij ver diennen maar het is niet voor 
den ar me slaaf.' 
Ondanks alle armoede en het gevoel te wor
den uitgebuit klinkt een typisch Tilburgse on
derdanigheid (door fabrikanten en geestelijk
heid bij de mensen erin gehamerd) door in 
het roerende verzoek: 
'Zeer ge achte heeren wanneer zij het geluk 
eens mogten heb ben van ver mindering van 
uuren(.. .) agt bare heeren zij het u met oopen 
mont en hart toe roepen ge dankt zijt u eedele 
heeren.' 

Als Frans in 1897 trouwt, is zijn beroep we
ver. Hij zal toen, zoals de meeste fabrieksar
beiders rond 1900, ƒ 6,— a ƒ 7,— per week 
verdiend hebben. 
Inmiddels verhuisd naar de Capucij-
nenstraat, blijft opa nog zeker een jaar of 
tien werkzaam als wever. In het adresboek 
van 1911 blijkt hij intussen getouwsteller te 
zijn geworden. Twee jaar later was hij werk
zaam bij F.M. Strater ('de Zomermolen' , 
specialiteit in Kamgarens) als eerste ge
touwsteller; hij heeft dan een maandsalaris 
van ƒ 80,—. In het toen opgemaakte contract 
werd overeengekomen dat het loon elk jaar 
met ƒ 5 , — per maand omhoog zou gaan, tot 
een maximum van ƒ 100,— per maand in 
1918. 
In 1915 verklaarde de 'Vereeniging van Til
burgsche Fabrikanten van Wollen Stoffen' 
dat Frans al ruim 22 jaar bij haar in dienst is 
geweest en 'geduurende dien tijd eerlijk en 
eervol zijn plicht heeft gedaan' . In hetzelfde 
jaar wordt hij tweede meesterknecht en gaat 
dan ƒ 100,— per maand verdienen, anderhalf 
jaar eerder dan hem in het contract van 1913 
in het vooruitzicht was gesteld. 
Nu was de tijd van de eerste wereldoorlog 
dank zij grote legerorders ook een voorspoe
dige periode voor de Tilburgse textielin
dustrie. In de jaren na 1922 brak een moeilij
ker tijd aan door een sterke concurrentie uit 
het buitenland. Daarna volgden crisisjaren, 
en in 1935 leidde een loonsverlaging tot de 
grote Tilburgse textielstaking. Opa heeft dat 
niet meer meegemaakt; een jaar eerder was 
hij al overleden. 
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Afb. 7 In 1875 werden 
de huizen Hasseltstraat 
241-239 als één grote we
verswoning gebouwd. 
Hier groeide Frans van 
Hest op. 

Afb. 8 Op deze groeps
foto staat derde van 
rechts Willem Norbert 
van Heijst (1863-1948), 
naast hem zijn dochter 
Anna en uiterst rechts 
zijn nicht en stiefdochter 
Francisca van Heijst. Fo
to ca. 1930 (coll. W. van 
Heijst Tilburg). 

De oude fabriek... 
Zo 'n vijfhonderd jaar na dato wordt er weer 
een Willem van Heijst geboren. Om precies 
te zijn in 1863. 
Een jaar later begint zijn vader Francis sa
men met oom Adriaan de 'Firma gebr. Van 
Heijst, tot het drijven en uitoefenen van 'n 
leerlooyerij affaire'. 
En dit wordt uiteindelijk de tak van industrie 
waar opa Willem zijn brood in zal gaan ver
dienen. 
Dat eerste bedrijfje ligt nog in het vage over
gangsgebied van boerenbedrijf naar fabriek. 
Het hele gezin moet meehelpen. Moeder Van 
Heijst loopt enkele keren per week met een 

kruiwagen vol leer naar Loon op Zand, toch 
altijd nog een wandeling van achttien km per 
keer. 
Als we al ver in de twintigste eeuw zijn, zal 
de hele familie haar kennen als 'klèèn moe-
derke' . 
Opa Willem leeft in een middenstandsmilieu. 
Er zijn enkele 'dienstmeiden en knechten' en 
de familie bezit wat onroerend goed, voorna
melijk mastbos en akkers. 
In 1891 is opa getuige bij het huwelijk van 
zijn broer Piet met Hendrika van Erven. De 
bruid is slechts twintig en zal op dat moment 
niet vermoed hebben dat ze zeven jaar later 
zal trouwen met de getuige van weleer. Aan 
dat tweede huwelijk van haar is een turbulen
te tijd voorafgegaan. Vlak na de dood van 
haar man heeft ze zelfs een jaar lang in Turn
hout gewoond terwijl haar drie kleine kinde
ren in Tilburg bij familie achterbleven! 
Maar goed, ze komt terug en trouwt met Wil
lem. Vermoedelijk om de schoenfabriek in de 
familie te houden. 
En Willem gaat het aanvankelijk voor de 
wind. Hij koopt de nieuwste machines, heeft 
eigen stoomaandrijving en de winkel naast de 
fabriek. 
In 1912 echter begint de rampspoed. Zijn in
kopen zijn te groot geweest, de verkoop is te 
laag en dus gaat opa Van Heijst failliet. 
Het hele faillissement speelt zich af tussen 
1912 en 1914. Het enige dat hij uiteindelijk 
mag houden zijn 'drie bedden met toebehoo-
rende lakens en dekens, eenige mans- en 
vrouwenkleeren en circa 3 zakken aardappe
len'. 
Na wat omzwervingen door de stad gaat hij 
in 1915 na de dood van zijn vrouw in het 
huisje van zijn ongetrouwde broer 'Jaoneke' 
wonen, pal naast zijn vroegere winkel. 
Zijn twee eigen kinderen blijven bij hem wo
nen, de kinderen uit oma's eerste huwelijk 
zijn reeds getrouwd of wonen bij familie. 
Ook voor andere familieleden had dit faiüis-
sement grote gevolgen. Opa's broer Hendrik, 
die een goed lopende bakkerij bezat, had 
borg gestaan en was in een klap alles kwijt. 
In alle haast, ontredderd, vertrok hij met 
vrouw en kinderen naar Rotterdam omdat 
hij daar werk kon krijgen. 

Er is veel overeenkomst tussen de tragedie 
van Opa Willem en van de Willem uit de 
veertiende eeuw. 
En tot op de dag van vandaag bestaat er in 
Tilburg nog een herinnering aan opa Van 
Heijst. Geen Terlinden of Lyndacker, nee, 
het enige wat er van zijn fabriek rest is een 
parkeerplaats en een restaurant in de voor
malige schoenwinkel. 
En de naam van dat restaurant? The Old 
Factory! 
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Tilburg kort 
Tilburg, eens de wolstad van Nederland 
Van een van de oudgedienden als het gaat 
om de geschiedschrijving van Ti lburg , ing. 
Van G o r p , verscheen onlangs een lijvige 
studie die de ups en downs van de Ti lburgse 
wolnijverheid tot onderwerp heeft. Het 
boek is prachtig geïllustreerd en zonder 
meer een sieraad voor de boekenkas t . M a a r 
het uiterlijke aspect is voor mij slechts b i j 
zaak: het moet gaan om de inhoud . 
Van G o r p is zonder meer de grote specialist 
in Neder land als het gaat om de s tand der 
techniek in de wollenstoffenindustr ie . In 
het voorwoord citeert de inleider, dr . 
F . B . A . M . Verhagen, een brief van de Cul
turele Raad Noord -Braban t waar in hij een 
'uniek deskundige o p het terrein van de 
technische kant van de text iel industr ie ' ge
noemd wordt . In enkele hoofds tukken 
maakt Van G o r p deze reputa t ie meer dan 
waar . Vooral hoofds tuk 1 kan mijn bewon
dering wegdragen. To t in lengte van ja ren 
zal dit gedeelte van het boek als s t andaard
werk dienst kunnen doen als men iets te we
ten wil komen over de verschil lende fasen 
en deelbewerkingen bij de p roduk t i e van 
wollen stoffen. Vanaf het wassen van de ru
we wol tot en met het verven van de lakens 
passeren alle facetten de revue. Over de 
meeste van deze deelbewerkingen is her en 
der verspreid al wel het nodige geschreven, 
maar nergens (bij mijn weten a l thans niet) 
is dit op zo 'n heldere, compac te en over
zichtelijke manier gebeurd. In de volgende 
hoofds tukken wordt op min of meer chro
nologische wijze de aa rd en o m v a n g van de 
mechanisering van de wolnijverheid be
schreven. Hierbij worden vele soor ten , ma
ten en merken van sp inmachines , weefge
touwen, etc. genoemd, vaak met de 
vermelding van het bedrijf waar ze ge
plaatst werden. Dit m a a k t e op mij een vrij 
willekeurige indruk, en ik zet dan ook 
vraagtekens bij de ma te van volledigheid 
van deze beschrijvingen en o p s o m m i n g e n . 

iNÜ. P.J.M. V A N G O R P 

T I L B U R G 
eens de WOLSTAD van Nederland 

Bloei en ondergang 
van de 

rilburgse woilenstotTcnindustri^ 

Zoals reeds opgemerk t vo rmen de onde rde 
len waar in de techniek (zowel in de beteke
nis van aspecten van het a rbeidsproces als 
in de ma te van mechaniser ing) centraal 
s taa t , de sterke kan t van het boek . Minder 
geslaagd zijn naar mijn mening de hoofd
s tukken met een sociaal-economisch stem
pel. Hierbij kan Van G o r p niet varen op 
een k o m p a s met 'eigen e rvar ingen ' of 'ei
gen onde rzoek ' als r ichtsnoer , m a a r is hij 
afhankeli jk van s t andaa rdwerken en over-
heidspubl ikat ies . Van G o r p kan wat betreft 
deze onderde len niets anders doen dan be
s taande oordelen (vaak vooroorde len) be
vestigen. O p een aan ta l p laatsen slaat de 
schrijver de plank duidelijk mis of t rekt hij 
wel erg voorbar ige conclusies . O p basis van 
welke a rgumen ten een u i t spraak als de vol
gende gedaan kan en mag worden , is mij 
een raadsel : 'B innen tien j aa r tijd werden 
2000 a 3000 handwerks l ieden in Ti lburg 
overbodig , o m d a t vijf a zes grote fabrieken 
textielmachines gingen instal leren ' (blz. 
99). De juis theid van de op blz. 118 gedane 
u i t spraak ' m e d e d o o r de onder l inge concur
rentie . . . daa lde de kostpr i js van de Til
burgse s toffen ' dur f ik ook stellig in twijfel 
te t rekken . Het is weinig passend o m o p el
ke slak zout te gaan leggen. Ik noem deze 
zaken om aan te geven da t met de kor te re 
hoo fds tukken , die de sociale en economi
sche ontwikkel ingen beschri jven, een smet 
geworpen wordt o p de kwali tat ief veel bete
re hoofds tukken waar in de techniek be
schreven word t . Ik dur f zelfs stellen dat de 
au teur er beter aan had gedaan zich tot het 
laats te te beperken . 

To t slot moet me nog iets van het har t dat 
een wrange n a s m a a k bij me achterl iet . Ve
len beschouwen de per iode vanaf 1945 — of 
in andere gevallen vanaf 1960 — als een pe
r iode die d o o r geschiedschrijvers beter niet 
bes tudeerd en beschreven kan worden o m 
dat de ' t i jd voor historische reflectie ' nog 
on tb reek t . Dat deze s te l l ingname in een 
aanta l gevallen juist is, heeft onder andere 
Van G o r p met zijn voor laa t s te hoofds tuk 
bewezen. Hij was uit hoofde van zijn func
tie — docent aan de H o g e r e Textielschool 
— actief be t rokken bij het verdwijnen van 
de wol industr ie uit T i lburg . Zijn beschri j 
ving van deze voor hem treurige episode ge
tuigt steeds van een 'par t i p r i s ' : de fabri
kan ten hebben gedaan wat ze konden doen 
en de schuld voor de ondergang ligt bij de 
arbeiders . Een onderzoek waar in o p basis 
van een sociologische invalshoek het proces 
van verval en onde rgang van de Ti lburgse 
wolnijverheid op een 'kr i t i sche ' manier be
keken word t , word t als 'ontegenzegli jk 
marxis t isch ' (blz. 196) a fgedaan . De manie r 
w a a r o p a ldaar ( = blz. 195/233) een stuk 
recente geschiedenis geschreven word t , is 
eerder ' po lemiek ' te n o e m e n . 
Mijn negatieve ui t la t ingen wegen niet o p te
gen het positieve da t in dit boek aangetrof
fen word t . N iemand die zich met het Til
burgse verleden bez ighoudt , kan om dit 
boek van Van G o r p heen. M a a r het gemis 
van een goede beschri jving van de sociaal-
economische si tuatie blijkt ook hier weer 
manifes t . Laa t ons hopen dat de subsidie
gevers, zoals die o p blz. 335 genoemd wor
den , ook dan van de par t i j willen zijn. 
Cor van der Hei jden 

P.J.M. van Gorp, 'TUburg, eens de wolstad 
van Nederland. Bloei en ondergang van de 
Tilburgse wollenstoffenindustrie', Eindho
ven, 1987, 335 blz.; ISBN 90 6404 0192; 
prijs ƒ 45,—. 

De straten van Tilburg 
Toen een aan ta l j a ren geleden tussen de 
Koest raa t en de Enschotses t raa t een nieuw 
woningcomplex verrees, werd dat P a r k De 
H o r i o n g e n o e m d . Een niet uit Ti lburg af
komst ige bewoner heb ik eens uit horen leg
gen da t de n a a m vermoedel i jk te maken 
had met 'een pa rk da t vroeger aan de hori
zon van de stad moet hebben gelegen'! Een 
creatieve oploss ing, m a a r onjuist . Wie niet 
weet da t hier ooit Janssen de H o r i o n ' s wol
lenstoffenfabriek gestaan heeft, s taat bij de 
uitleg van deze s t r a a t n a a m voor raadsels . 
S t r a a t n a m e n hebben niet altijd bes taan . In 
vroegere tijden vols tonden a lgemene aan
duid ingen (bij de molen , aan de dijk) of 
wist men gewoon waar i emand w o o n d e . 
W a n n e e r een gemeenschap gaat groeien, 
zoals Ti lburg in de 19e eeuw, of de bureau
cratie gaat t oenemen , word t het belangrijk 
o m exacte ad resaandu id ingen te hebben . 
S t r a a t n a m e n zijn voor een belangri jk deel 
reflectoren van de geschiedenis van een 
s tad . In dit kader is het een ui ts tekend idee 
geweest van Rona ld Peeters om tekst en uit
leg te verschaffen over de 1576 s t raa tna
m e n , die Ti lburg (eind februari 1987) rijk 
is. De ui tgave is als vijfde deel verschenen 
in de serie 'De geschiedenis van Ti lburg in 
f o t o ' s ' , beter bekend als 'T i lburg in bee ld ' . 
Van iedere s t r a a t n a a m is een beknop t over
zicht o p g e n o m e n en de tekst is zoals gebrui
kelijk in deze serie voorzien van vele fraaie 
i l lustrat ies. 
Leden van het kon ingshuis , Nobelpr i jswin
n a a r s , na t iona le en in te rna t iona le g roo the
den , ze hebben in heel Neder land s t raa tna
men gekregen. Een aardiger aspect voor de 
in Ti lburg geïnteresseerde lezer, zijn na
tuurl i jk de typisch Ti lburgse benamingen . 
Welke jeugdige Ti lburger of zich recentelijk 
hier gevestigd hebbende a l lochtoon weet 
wat een schrobbe laa r , een voller of een 
plesser is. N a m e n uit de text ie lbuur t , die 
nauw verweven zijn met het industriële ver
leden van de s tad . En wie kent Pieter Brink-
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m a n , H a r r y Verbunt of W i m Berlcelmans, 
verzetsmensen uit de Tweede Were ldoor 
log. Zo zijn er in het nieuwste boek van R o 
nald Peeters h o n d e r d e n n a m e n te v inden 
die te maken hebben met het pol i t ieke, soci
ale, economische of culturele verleden van 
Ti lburg . 
Enkele opval lende aspecten wil ik nog aan
kaar ten . In Ti lburg bli jken slechts 36 expli
ciete v r o u w e n s t r a a t n a m e n voor te komen 
(tegen 669 m a n n e n ) . W a t emanc ipa tor i sche 
bewegingen betreft , heeft T i lburg nooi t 
vooropge lopen . In de benamingen van de 
straten is dat terug te v inden . Ui tzonder ing 
is de emancipa t ie van de kathol ieke burge
r i j , eind I9e, begin 20e eeuw. Kathol ieke 
namen zijn er dan ook vo lop . Verspreid 
over de hele stad komt men n a m e n van pa
ters en heiligen tegen. 
Voor mensen die in lokale geschiedenis of 
h e e m k u n d e geïnteresseerd zijn, vo rmen na
men als de C o b a Pu l skens laan , het T im
m e r m a n s p a d , Schotelplein, Kesselsstraat en 
de tal loze t opon iemen meer ' l evende ' bena
mingen d a n n a m e n van rivieren, p laa tsen , 
b loemen of vogels . N a a r mijn smaak is een 
s t raat genoemd naa r de schrijfster Elise van 
Calcar historisch gezien ' aa rd ige r ' dan het 
af lopen van het alfabet van p l a a t s n a m e n , 
zoals da t in Ti lburgs bui tenwijk De Reeshof 
gebeur t . Veel van de nieuwe n a m e n die ge
geven gaan worden aan de won ingcom
plexen, die b innen de r ingbanen gebouwd 
worden , s taan al vermeld in het boek van 
Rona ld Peeters . O o k hier heeft de s t raa tna-
mencommiss ie , die het college van B & W 
adviseert over de s t r a a t n a m e n , een aard ige 
kans laten liggen. W a a r ooit Van Aren-
donks schoenenfabr iek s tond , eens een van 
de groots te schoenfabr ieken van Neder
land, had een relatie gezocht k u n n e n wor
den met de leer- en schoenenindus t r ie , in de 
I9e eeuw, na de text iel industr ie de g roo ts te 
bedri jfstak in T i lbu rg . De Nobelpr i j swin
naars Zernike en Debije hebben er nu een 
s t raat gekregen. 
Rona ld Peeters verk laar t de s t r a a t n a m e n , 
hij heeft ze niet gegeven. Uit zijn boek 
blijkt duidelijk da t de n a m e n die in de loop 
der t i jden aan de s t ra ten in Ti lburg zijn ge
geven, alles te m a k e n hebben met de ge
schiedenis van de s tad . Met het boek in de 
hand kan men d o o r een flink deel van de 
Ti lburgse geschiedenis wande len . 

H e n k van Doremalen 

Fr. Anton van Oirschot e.a.. De Fraters 
van Zwijsen. 100 jaar fraters op de Neder
landse Antillen, Z u t p h e n , 1986, 191 blz . , 
geïll. ISBN 906011.510.4 

Het o p e n b a a r vervoer tijdschrift Tilburgse 
Tijdingen (zie 'T i l bu rg ' 1987, p . 23) publ i 
ceerde ar t ikelen van J a c o b H . S . M . Veen 
over: Stadsbusdienst Tilburg (nr. 47 , april 
1987), Tramplan Tilburg-Den Bosch deel 1 
(nr. 4 8 , jun i 1987), deel 2 (nr. 49 , augus tus 
1987), deel 3 en De Tilburgse overwegmisè
re (nr . 50, ok tobe r 1987). 

50 jaar KNNV Tilburg, J u b i l e u m n u m m e r 
'De O u d e Ley ' , ui tgave van de Kon . Neder
landse Natuurh i s to r i sche Vereniging afd. 
T i lburg , 68 blz. geïll. ƒ 5 , — . Verkr i jgbaar 
bij het N o o r d b r a b a n t s N a t u u r m u s e u m Til
burg . 

Drs. Kees Kolen, Willem U 90 jaar in beeld 
1896-1986, u i tg . De Schaduw, Ti lburg 
1987, 88 blz. geïll . , ISBN 90-5083-005-6, 
ƒ 27 ,50. 
Dit fo toboek bevat nagenoeg alle elftalfo
t o ' s van 1898-1987. 

R P 

Gedenknaald koning Willem II 
O p 2 o k t o b e r j . I . werd o p het Stadhuisplein 
d o o r mr . P . J . M . H o u b e n , commissar is der 
koningin in de provincie N o o r d - B r a b a n t , 
de nieuwe gedenknaa ld van koning Willem 
II on thu ld . Deze ca. 10 m hoge a lumin ium 
obelisk o p een zwar t granie ten fundat ie is 
een geschenk van J u n i o r k a m e r H a r t van 
Braban t aan de bevolking van Ti lburg en 
past geheel b innen de d o o r de gemeente 
on twikke lde ' C o m p a c t e S t ad ' -p l annen . De 
on twerper van het m o n u m e n t is de H a a r e n -
se kuns t enaa r T o n Buijnsters die het , vol
gens eigen zeggen, als zijn moois te op
drach t in zijn leven beschouwt . 
O p de b ronzen gedenkplaa t s taat onder 

Ronald Peeters, De straten van Tilburg, 
uitg. Boekhandel Gianotten B. V., Tilburg 
1987, 198 blz. geilt., ISBN 90.71077.17.9. 
f 48.50 

Tilburg signalement 
Paul Spapens, Kapellen in Midden-
Brabant, T i lburg , 1987, ui tg. He t Nieuws
blad . Dit met pentekeningen geïl lustreerde 
boekje bevat 25 verhalen over Middenb ra 
bantse kapelletjes, onder andere over de 
Hasseltse kapel . Pri js ƒ 12,95. 

Twaalfde lustrum van het Tilburgs Studen
tencorps St. Olof 1927-1987, z .pl . en z . j . 
(Ti lburg, 1987), 207 blz . , geïll. 
Hier in onder meer een historische ' K r o 
niek ' van het s tuden tencorps (p. 74-163). 

meer de volgende tekst : 'Ter herinnering 
aan koning Willem II . Hij overleed op 17 
m a a r t 1849 in zijn woning , die dicht bij de
ze plaats heeft ges taan . Dit gedenkteken 
vervangt een vorig m o n u m e n t dat hier van 
1874 tot 1968 heeft gestaan ter herinnering 
aan zijn over l i jden ' . 
Meer gegevens over dit projekt van de Juni
o r k a m e r a lsmede over de betekenis van ko
ning Willem II voor Ti lburg , zijn te vinden 
in het boekje 'Koning Willem II en Ti lburg ' 
(zie 'T i lbu rg ' 1987, p . 62) en in een kleine 
expositie in het gemeentelijk informatiecen
t r u m . 

Rona ld Peeters 

Tentoonstelling 
C o n s u m e n t e n en zelfs ook s tudenten en 
vakmensen k o m e n in het algemeen pas met 
woningtextiel in aanrak ing zodra er eind-
p r o d u k t e n tot s tand zijn gekomen . Elk in
zicht in het voora fgaande proces ontbreekt 
o m d a t meestal in het diepste geheim wordt 
gewerkt . De door het Neder lands Textiel
museum georganiseerde tentoonstell ing 
'Textieldesign, van schets tot p r o d u k t ' be
oogt een kijkje te geven in de ' keuken ' waar 
het on twerpproces zich afspeelt . Vier Ne
der landse bedri jven — Art i for t , Van Be-
souw, Kendix en De Ploeg — hebben mee
gewerkt aan de inrichting van de 
tentoonstel l ing d o o r hun mater ia len en ge
gevens aan de openbaarhe id prijs te geven. 

De Goirlese firma Van Besouw, één van de 
deelnemers aan de tentoonstel l ing, dateert 
al van 1839. Sinds 1904 m a a k t Van Besouw 
ook tapi j t . Van 1967 tot 1984 werkt men sa
men met een on twerps tud io . Momenteel is 
de design voor nieuwe tapij ten uitbesteed. 
Textieldesign, van schets tot p r o d u k t . 
18 december tot en met 13 m a a r t 1988. 

Wij verzoeken U vriendelijk het abonne
mentsgeld voor 1988 zo spoedig moge
lijk te betalen (zie bijgevoegde nota). 
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DE STRATEN VAN TILBURG 
BOEKHANDEL CIANOmN 
Een nieuw boek van Ronald Peeters in 
de serie „Tilburg in Beeld". Evenals de 
vorige delen is ook dit boek fraai 
uitgevoerd: 208 pagina's met 330 foto's, 
gebonden in linnen band met luxe 
stofomslag. 

Prijs ƒ 48,50 

boekhandel gianotten b.v. 
tilburg heuvelpoon 359 5038 DW tel. 013-682991 

Eerder verschenen bij de Stichting tot behoud 
van Tilburgs cultuurgoed als themanummers van 
"Tilburg": 
— Norbertijnen 1134-1984 (sept. 1984) 
— 200 jaar brandweer in Tilburg (dec. 1985) 
— Textielfabrieken in Tilburg (maart 1986) 
— Vier beschermde stadsgezichten in Tilburg 

Guni 1986) 
— Groene Long (september 1987) 


