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Antiquariaat 
De Rijzende zon 

Poststraat 8 
5038 D H Tilburg 
tel.: 013-360337 
winkel geopend: 
woe. t / m zat. 12-17 uur 

speciaal voor: 
+ brabantica 
- I - reizen 
+ nabije oosten 
- I - verre oosten 
+ antieke boeken 
+ kaarten 
- I - thematische prenten 

inkoop van bibliotheken 
en het bijzondere boek 

eigen uitgave: 
Ad. C. Willemen. 
Constant Huijsmans' 
laatste reis. 

catalogus 33 brabantica 

Antiquariaat 

De Rijzende Zon: 

De Expert in Tilburg 

en verre omgeving 

De Schaduw 
Antiquariaat, Uitgeverij en Boekhandel 
Nieuwlandstraat 25 
5038 SL Tilburg 013-431229 

I Antiquariaat De Schaduw: 
Inkoop en verkoop van romans, 
wetensch. boeken, oude kinderboeken, 
gravures, landkaarten, enz. 
(open: na 12.00 uur, maandag gesloten) 

Uitgeverij De Schaduw 
1. Catechismus (herdruk) ƒ 1 5 , -
2. Puk en Muk uit de 

Schaduw van Tilburg ƒ 1 5 , -
3. Uri Nooteboom: 

Jeugd in een fabrieksstad ƒ 7,90 
4. Sim en Sam (herdruk) ƒ 17,90 
5. Jan Horsten: De Vier Winden ƒ 22,90 
6. Willem II 90 jaar in beeld ƒ 2 7 , 5 0 
7. De Doopkaars (herdruk) uitverkocht 
8. Herman Post: 

De hemel is om de hoek ƒ 17,50 
9. E.v .d . Wilk: Ed de Nève ƒ 29,95 

10. Herman Post: Te voet naar Rome uitverkocht 
11. Adresboek van Tilburg ƒ 12,50 
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Ten geleide 
Luud de Brouwer schrijft in zijn artikel over de muziekinstrumentenfabriek van 
M . J . H . Kessels en de voortzettingen daarvan. Eerder werd over de muziekindustrie 
in Tilburg een scriptie geschreven door mevrouw J . Gorisse. 
Een bewerking daarvan, gepubliceerd in het tijdschrift 'Industriële Archeologie', be
handelt met name de periode 1880-1908. In dat artikel staat het ontstaan van de fa
briek, de produktie en het produktieproces centraal. De Brouwer legt de nadruk op 
de bedrijfsvorm en behandelt ook de muziekindustrie na 1908. Hij baseert zich op 
aanvullend archiefmateriaal dat recentelijk over de muziekindustrie in Tilburg be
schikbaar is gekomen. 
Joost van Hest geeft in het artikel 'Tilburg in beweging' een overzicht van de verande
ringen die zich de laatse drie decennia binnen de ruimtelijke structuur van de stad heb
ben voorgedaan. De auteur pleit voor meer aandacht voor monumentenbehoud. Hij 
meent dat waardering van eigentijdse bouwwerken en monumtenbehoud niet tegen
strijdig hoeven te zijn. 
Cor van de Heijden wijdt een uitvoerige beschouwing aan het proefschrift van Angeli-
que Janssens over de structuur van de huishoudens in Tilburg in de negentiende en 
begin twintigste eeuw. Hij geeft aan waarom binnen de academische wereld grote 
waarde wordt gehecht aan deze dissertatie die ingegeven door een aantal speciale om
standigheden Tilburg als onderwerp had. 
In Tilburg Kort enkele kortere besprekingen en veel nieuws over publikaties op het ge
bied van geschiedenis, monumenten en cultuur. 
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De Muziekinstrumentenfabriek van 
M.J.H. Kessels 
en de voortzettingen daarvan 

* Luud de Brouwer 
(1958) volgde na zijn 
studie aan de Nieuwe 
Lerarenopleiding (ge-
schiedenis/aardrij ks-
kunde)de opleiding 
aan de Rijksarchief-
school. Momenteel is 
hij werkzaam als ar
chiefambtenaar in het 
Gemeentearchief T i l 
burg. H i j publiceerde 
eerder in 'Ti lburg ' een 
artikel over de stads
ontwikkeling in het ge
bied 'Heuvelse Akkers ' 
(i.s.m. Joost van 
Hest). 

Luud de Brouwer* 

Tilburg kende in liet verleden een bloeiende muziekinstrumentenfabriel< met internationale 
naam en faam. Het doel van dit artikel is duidelijk te maken hoe de ontwikkeling van deze 
zeer specialistische tak van industrie, die in de rest van Nederland nauwelijks bestond, in Til
burg is gelopen. De nadruk ligt hierbij op de diverse bedrijfsvormen en de splitsing van de eer
ste fabriek in uiteindelijk drie verschillende fabrieken.** 

Van Heerlen naar Tilburg 

Na een jeugd waarin instrumenten bespelen, 
dirigeren en componeren een voorname rol 
spelen, beginnen de broers Pieter Joseph 
Frans (Jos) en Mathijs Joseph Hubert (Ma
thieu) Kessels te handelen in bladmuziek. 
Door een gebrek aan makkelijk te spelen mu
ziekstukken starten beide broers in 1880 met 
een muziekuitgeverij in hun woonplaats 
Heerlen.^' Kort daarna verbinden ze daar
aan een handel in muziekinstrumenten door 
agent te worden van fabrieken in Duitsland, 
Engeland en Frankrijk.^' Wanneer zijn 
broer Jos in 1884 naar Tilburg vertrekt om 
daar directeur te worden van de Nieuwe Ko
ninklijke Harmonie, gaat Mathieu Kessels 
alleen met het bedrijf verder. In 1886 breidt 
hij zijn activiteiten uit met het uitgeven van 
een muziektijdschrift: De Muziekbode. 
In de loop van 1886 verplaatst Mathieu Kes
sels zijn bedrijf naar Tilburg.'*' Volgens ei
gen zeggen gebeurt dat op zuiver economi-

afb. 1 Mathieu Kessels 
(1858-1932). 

sche gronden. Heerlen is in zijn ogen geen 
geschikte gemeente om een dergelijk bedrijf 
goed van de grond te laten komen. In het na
bijgelegen Maastricht opereert de enige pro
ducent in Nederland van koperen muziek
instrumenten, de fa. P. van Osch. Een derge
lijke concurrent wenst hij niet in zijn directe 
omgeving. Tilburg acht hij een geschiktere 
plaats omdat die gemeente centraal hgt in het 
gebied waar in die t i jd de meeste muziek
korpsen actief zijn: Limburg, Noord-
Brabant en Zeeland.^'. 

Stichting fabriek 

Op 8 december 1887 komen twee Saksische 
werklieden bij hem aan de deur die om werk 
vragen. Kessels biedt hun onderdak en laat 
hen, om het spoorkaartje terug naar Duits
land te verdienen, enkele instrumenten repa
reren die hij wilde op sturen naar Parijs, 
waar hij gewoonlijk zijn reparaties het uit
voeren. De twee Saksische arbeiders begin
nen in een waskeuken te werken. Ze doen de 
reparaties naar ieders tevredenheid en zo is 
de reparatie-inrichting geboren. Er is een 
aanwijzing voor de juistheid van dit verhaal. 
In het kohier van de hoofdelijke omslag over 
1889 staan op het adres van Mathieu Kessels 
drie instrumentenmakers ingeschreven: Aug. 
Rotte, Alv*. Fos en Rud. Sander.* '̂ Zij ko
men niet voor in het bevolkingsregister. Dat 
l i jkt het verhaal van Saksische werkheden die 
komen aanlopen te bevestigen. 
In december 1888 verschijnt de eerste adver
tentie van de reparatie-inrichting voor mu
ziekinstrumenten in De Muziekbode.''' Uit 
het oudste debiteurenboek over de jaren 
1887-1889 blijkt dat een deel van de boekin
gen betrekking heeft op gerepareerde instru
menten.^' De reparatie-inrichting draait der
mate goed dat er spoedig extra personeel no
dig is. Het aantal werknemers groeit in korte 
t i jd naar zes. Onder de arbeiders ontstaat de 
behoefte om ook nieuwe instrumenten te 
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afb. 2 Situatietekening 
helvarende bij de aan
vraag van de vergunning 
voor een smidsbed, door 
A.C. Gimbrère, 3 mei 
1889 (GA T, Secretariear
chief 1810-1907, voorl. 
inv. nr. 1312, nr. 355). 

afb. 3 Aan de westzijde 
van het Wilhelminapark 
begon Kessels naast café 
De Zwarte Leeuw in 
1890 een nieuwe fabriek, 
die hij tot 1898 in ge
bruik had. Foto 1929. 

gaan maken. Mathieu Kessels gaat op zoek 
naar een geschikte werkplaats. Op 3 mei 
1889 schrijft A . C . Gimbrère aan de gemeen
te Tilburg dat hij 'voornemens is om op zijn 
perceel (vroeger parapluiefabriek) aan de 
Wolstraat (...) een smidsbed te plaatsen ten 
behoeve der inrichting voor herstelling van 
muziekinstrumenten van den heer M.J.H. 
Kessels'. In de daarbij gevoegde beschrijving 
staat te lezen: 'De smidse dient enkel tot het 
prepareeren van koperen pijpen benoodigd 
voor de herstelling van muziekinstrumenten 
en voor het doen van kleinere reparatien.'^^ 
Hoewel deze beschrijving op geen enkele wi j 
ze rept over de fabricage van nieuwe muziek

instrumenten, spreekt een advertentie in de 
Muziekbode van 10 mei 1889 voor het eerst 
over de 'Nederlandsche fabriek van Muziek
instrumenten'. Aanvankelijk worden er al
leen koperen blaasinstrumenten gemaakt. 
Ook de werkplaats in de Wolstraat is al snel 
te klein om de groeiende stroom orders het 
hoofd te bieden. Er is behoefte aan een gro
tere fabrieksruimte. Op 4 maart 1890 vraagt 
Mathieu Kessels een vergunning aan voor het 
stellen van een smidsbed in een reeds be
staand fabrieksgebouw aan het Wilhelmina
park. In deze aanvraag is wel sprake van het 
maken van nieuwe muziekinstrumenten. 
In dit fabrieksgebouw worden de activiteiten 
uitgebreid met afdelingen voor houten blaas
instrumenten en strijk- en slaginstrumenten. 
Ook nu gaan uit het buitenland aangetrok
ken technici deze nieuwe afdelingen leiden. 
In 1890 verhuist het gezin Kessels naar het 
Langepad. De Saksische instrumentenma
kers wonen dan niet meer bij hen. Zelf 
schrijft hij over zijn 'gastarbeiders' dat het 
een soort trekvogels waren, die zich moeilijk 
aan de andere zeden en gebruiken konden 
aanpassen en daarom meestal maar kort in 
Nederland bleven. Voor de condnuïteit van 
een bedrijf is zo'n snel wisselend personeels
bestand van vakmensen natuurlijk niet goed. 
Mathieu Kessels ziet zich daardoor genood
zaakt om zich alle kneepjes van het vak zelf 
eigen te maken. Na enkele jaren leren is hij 
in staat de technische leiding van de fabrica
ge van muziekinstrumenten zelf op zich te 
nemen."' Hi j gaat zijn personeel zelf in het 
buitenland halen; zo is hij zeker van de ver
eiste vakkennis van zijn personeel. Hij zoekt 
daarnaast bij voorkeur mannen die getrouwd 
zijn; die zijn tenslotte honkvaster en rusti
ger. 

12) 

Het bedrijf begint nu aan een periode van 
grote bloei.'^' De Kamer van Koophandel en 
Fabrieken schrijft in haar jaarverslag over 
1891: 'Zo werd hier in de laatste tijd opge
richt eene fabriek van muziekinstrumenten 
die reeds aan een groot getal arbeiders werk 
verschaft en voortdurend in het bezit is van 
bestellingen voor binnen- en buitenland' .^'^^ 
Uit de kohieren van de hoofdelijke omslag 
blijkt dat het inkomen van Mathieu Kessels 
in de periode 1890-1902 stijgt van f 2500 naar 
f 12.000.'^' Het aantal werknemers groeit in 
de periode 1892-1897 van 43 naar 62.'^' In 
1894 neemt hij de fa. P. van Osch in Maas
tricht over.'^' Er worden op verschillende 
tentoonstellingen belangrijke prijzen gewon
nen die trots het briefhoofd sieren. In 1895 
wordt zijn bedrijf hofleverancier van 
koningin-regentes Emma en in 1900 van ko
ningin Wilhelmina.'^' 

Mathieu Kessels blijft ook op het gebied van 
de muziekuitgeverij uitbreiden. In 1892 
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Jïluziekinstrumenkniabriel'.en, ïilburj 

afb. 4 De beide fabrie-
Icen aan de Industrie-
straal. Links de in 1898 
gebouwde fabriek die in 
1903 werd uitgebreid; 
rechts de nieuwe fabriek 
van M.J.H. Kessels uit 
1915. De foto dateert 
van die tijd. 

neemt hij de bekende Brusselse muziekuitge
verij 'Le Metronome' over; zijn broer Jos 
Kessels wordt er directeur van. Waarschijn
lijk is hij ook zakelijk partner, want in de ad
vertenties is sprake van 'successeurs Kessels 
& Co'. 
De toenemende bedrijvigheid zowel wat be
treft de produktie als de diversiteit aan in
strumenten noopt Mathieu Kessels om uit te 
zien naar weer een grotere fabrieksruimte. 
Hi j besluit zelf een fabriek te bouwen. 

Nieuwbouw aan de Industriestraat 

afb. 5 Briefhoofd 1892. 
De fabriek stond toen 
aan het Wilhelminapark. 

Op 8 ju l i 1897 koopt hij van Theodorus 
Schots voor f 10.000 vier percelen grond in 
de Noordhoek, langs de spoorlijn naar Turn
hout, aan de latere Industriestraat.^o) Op 27 
december van dat jaar vraagt hij een hinder
wetvergunning aan voor die nieuwe fabriek 
van muziekinstrumenten, 'waarin geplaatst 
worden een Gasmotor met 10 Paarden
kracht, eene kopergieterij, een soldeeroven 
en twee smidsvuren'.^^"^ In deze fabriek is 
ook de drukkerij ondergebracht, die geheel 
ten dienste staat van de eigen uitgeverij. In 
de muziekkalender van 1900 is sprake van 
een moderne muziekdrukkerij en er zijn ook 
foto's in geplaatst van de drukkerij en het 
muziekmagazijn.^^' Naast deze fabriek 
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bouwt hij zijn woonhuis 'Vil la Cecilia' dat al 
in 1897 g e r e e d k o m t . I n de loop van 1898 
start de produktie in de nieuwe fabriek.2''' In 
1899 richt hij een piano-afdeling op. 
De zaken blijven goed gaan en op 25 februari 
1902 dient Mathieu Kessels een verzoek in bij 
de gemeente Tilburg om zijn fabriek uit te 
breiden met twee lokalen waarin 50 personen 
kunnen w e r k e n . D e Tilburgsche Bank, de 
financiële instelling die het bedrijf al jaren 
steunde, gaat echter failliet en hij moet op 
een andere manier aan geld zien te komen. 
Het krediet dat hij bij de Tilburgsche Bank 
had lopen, bedraagt f 225.000. Hi j stelt aan 
de curatoren in het faillissement voor dit kre
diet in driemaandelijkse termijnen van 
f 25.000 gedurende twee jaar af te lossen. 
Daarnaast sluit hij op 1 oktober 1902 een hy
potheek af van f 25.000 bij de Crediet-
vereeniging te T i l b u r g . D e curatoren wil 
len hier niet op ingaan en onder druk van de
ze weigering neemt hij het volgens eigen zeg
gen 'onzalige besluif een vennoot in zijn be
dr i j f te n e m e n . D a t wordt de op 5 juni 
1869 te Tilburg geboren Ferdinand Eugène 
Arnold Marie Hoosemans. 
Op 11 mei 1903 komt via een onderhandse 
akte de vennootschap onder firma M . J . H . 
Kessels, Koninklijke Nederlandsche Fabriek 
van Muziekinstrumenten tot stand 'ten doel 
hebbende het voortzetten van het fabriceeren 
van en den handel in muziekinstrumenten, 
het drukken en uitgeven van muziek en bla
den op muziek betrekking hebbende (...)' De 
vennootschap wordt aangegaan voor een pe
riode van zeven jaar.^'' Nu de financiën zijn 
geregeld, wordt de nieuwbouw afgerond en 
bereikt het fabrieksgebouw zijn uiteindelijke 
grootte. Het aantal werknemers groeit nu 
sterk tot 218.3°) 

Hoosemans is voorstander van het idee om 
de export van piano's naar Engeland op te 
voeren door in zee te gaan met een agent ter 
plaatse. De onbetrouwbaarheid van de En
gelse partners maakt dat deze hele operatie 
nog jarenlang een blok aan het been van de 
firma bl i j f t .3 '* Deze zakelijke mislukking 
komt de verhouding tussen beide vennoten 
niet ten goede. Daarnaast irriteert het Ma
thieu Kessels steeds meer dat Hoosemans 
niets van muziek afweet. In 1907 plaatst de 
Engelse agent een order voor 900 piano's, die 
uiteindelijk niet worden afgenomen. Nu 
raakt het bedrijf in liquiditeitsproblemen. Er 
volgt ontslag voor een groot aantal werkne
mers, maar dat blijkt uiteindelijk geen soe
laas te bieden. Mathieu Kessels ziet zich ge
noodzaakt zijn bedrijf in een N . V . om te zet
ten. Hi j vindt via een tussenpersoon, 
Abraham van Leeuwen, een nieuwe financier 
in de bank Marx & Co. te Rotterdam.3^) 
Op 8 juh 1908 wordt de vennootschap onder 
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afb. 6 Ferdinand Hoose
mans (1869-1937). 

afb. 7 Briefhoofd 1900, 
waarop de fabriek nog 
zonder de uitbreiding en 
met Villa Cecilia staat. 

firma tussen Kessels en Hoosemans ontbon
den." ' Op dezelfde dag richten zij de N .V . 
Kessels' Koninklijke Nederlandsche Fabriek 
van Muziekinstrumenten op. Het maat
schappelijk kapitaal bedraagt f 500.000, ver
deeld over 250 gewone en 250 preferente aan
delen. Beide vennoten bezitten samen 158 
(Kessels 88 en Hoosemans 70) van de 250 uit
gegeven gewone aandelen. Volgens de statu
ten moesten er ten minste twee directeuren 
worden aangesteld. Voorlopig stelt men Ma
thieu Kessels als eerste directeur aan, belast 
met de technische werkzaamheden. De later 
aan te stellen tweede directeur zou zich bezig 
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moeten gaan houden met administratieve 
werkzaamheden.^'i' Ondanks deze nieuwe 
constructie verbetert de financiële situatie 
zich niet. De nieuwe financier blijkt niet be
reid geld te steken in de zaak. Er wordt geen 
werkkapitaal geschapen door de uitgifte van 
aandelen, terwijl volgens Mathieu Kessels 
het bedrijf op dat moment behoefte had aan 
zo'n f 200.000. De bank Marx & Co. is alleen 
bereid de N . V . een gewoon krediet te geven 
met een vaste rente en altijd opvorderbaar. 
De afhankelijkheid van de bank Marx & Co. 
neemt verder toe door de slechte gang van 
zaken in Engeland. De verliezen uit Enge
land komen ten laste van het Tilburgse be
drijf , hoewel de Londense zaak wordt omge
zet in een aparte N . V . De schulden van de 
Engelse N . V . , die niet of slecht betaalde voor 
de aan haar geleverde goederen, worden om
gezet in vorderingen op de Tilburgse N .V . 
Het goedlopende Tilburgse bedrijf maakt 
niet genoeg winst om de verliezen uit Enge
land op te vangen. Door het gebrek aan f i 
nanciële speelruimte raakt het bedrijf met 
handen en voeten gebonden aan de bank 
Marx & Co. en de directeur daarvan. Van 
Ommeren, die ook nog president
commissaris van de N . V . wordt. 

Hoewel het in het begin van deze eeuw niet 
best gaat met de N .V . Kessels' Koninklijke 
Nederlandsche Fabriek van Muziekinstru
menten horen we ook positieve geluiden. In 
1912 bezoekt de Kamer van Koophandel de 
fabriek en zij schrijven lovende woorden 
over deze 'belangrijke industrieele inrich
ting' in haar jaarverslag.3^' In 1913 verkrijgt 
M . J . H . Kessels op persoonlijke titel het pre
dikaat 'koninklijk' .2^' In 1914 wordt de 
naam gewijzigd in: N .V . Koninklijke Neder
landsche Fabriek van Muziekinstrumenten, 
voorheen M . J . H . Kessels. 
De slechte verhouding tussen Mathieu Kes
sels en Van Ommeren mondt uit in een 
machtsspel waarbij uiteindelijk Van Omme
ren aan het langste eind trekt. Nadat in 1914 
de mobihsatie wordt afgekondigd, zakt de 
vraag naar muziekinstrumenten in. Van Om
meren weigert steun te geven middels de 
bank en wil de fabriek sluiten. Kessels wil 
daar niets van weten en brengt zijn werkne
mers ertoe een loonsverlaging van 30% ac
cepteren. Daardoor wordt de zaak gerekt. 
Wanneer Van Ommeren een stroman, Wil 
lem Dominique Marie Antonius König, als 
tweede directeur wil aanstellen, barst de 
bom. Mathieu Kessels wil dat alleen maar 
toestaan wanneer König de statutair bepaal
de 50 aandelen koopt.3'" Daarop schorst 
Van Ommeren hem; het is dan 23 augustus 
1914.3^' Mathieu Kessels wordt tijdens de 
daaropvolgende aandeelhoudersvergadering 
van 21 september ontslagen. 
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De N.V. na 1914 

Willem König wordt eerst waarnemend en la
ter gewoon directeur van de N . V . B e g i n 
1915 vervangt hij de bestaande zuiggasinstal-
latie in de fabriek door 10 elektromotoren. 
Uit de aanvraag voor de vergunning bli jkt 
dat er dan vi j f mensen in de drukkerij wer
ken, vier in de polijsterij, 35 in de instrumen
tenmakerij, 1 in de smederij en 13 in de pia
nomakerij; een totaal van 58 werknemers. 
De jaarverslagen van de Kamer van Koop
handel en Fabrieken voor Tilburg en omge
ving over de jaren 1914-1918 melden aanvan
kelijk dat het goed gaat met de muziekinstru
mentenindustrie, maar naarmate de oorlog 
langer duurt, ontstaan er problemen met de 
grondstoffenvoorziening en de export.'i'* 
Ook het wegvallen van de vakkennis van Ma
thieu Kessels en zijn persoonlijke band met 
vele klanten doen de fabriek geen goed. Bo
vendien begint Mathieu Kessels al in 1915 
met een nieuwe fabriek. Na de oorlog neemt 
ook de concurrentie uit het buitenland weer 
toe, met name van Duitse bedrijven. De pia
nomakerij moet in 1922 de produktie staken. 
De verliezen blijven echter jaar na jaar ge
handhaafd; in 1923 is er officieel sprake van 
een verhes van f 15.562,26. De aandeelhou
ders, die al enige t i jd vermoeden dat er met 
de cijfers wordt geknoeid, stellen een onder
zoekscommissie aan. Deze commissie komt 
tot een heel ander verliescijfer: f 573.278. De 
ontbinding van het bedrijf vindt plaats in een 
buitengewone aandeelhoudersvergadering 

van 6 november 1924.'* '̂ 
Op dezelfde dag richten twee ex-employés, 
Antonius Franciscus Henricus van Deute-
kom, procuratiehouder, en Lambertus Eve-
rardus Rugers, toonkunstenaar, de N . V . Ne
derlandsche Fabriek van Muziekinstrumen
ten 'KONEFA' (verder genoemd N . V . 
KONEFA) o p . D e koninklijke goedkeu
ring voor de nieuwe onderneming had men al 
in j u l i 1924 verkregen, dus nog voor de ont
binding van de oude N . V . Willem König 
bleef directeur van de N . V . KONEFA. Bo
vendien kozen de aandeelhouders zijn kinde
ren, Jan Willem Frank Marie en Anna Clara 
Wilhelmina Maria, en zijn vrouw, Emiha 
Maria Josepha van Berckel, tot commissaris
sen.'*'*' König verbouwt een deel van de fa
briek als woning voor zichzelf. Een ander 
deel van het gebouw is verhuurd aan de para-
plufabriek Holland.'*^) 
De jaarverslagen van de Kamer van Koop
handel over de jaren 1925-1930 spreken over 
een bevredigend resultaat voor de muziek
instrumentenindustrie, hoewel de hoge in
voerrechten in het buitenland de export sterk 
belemmeren.'**' De vraag naar piano's zakt 
in de jaren twintig steeds verder in . De in
dustrie zelf geeft daarvoor als reden de op
komst van de radio en de grammofoon, 
waaraan 'steeds meer de voorkeur schijnt te 
worden gegeven boven eigen prestaties op 
muzikaal terrein'In de loop van die jaren 
twintig ontstaan er diverse nevenactiviteiten, 
doordat de produktie van muziekinstrumen
ten eigenlijk alleen maar afnam. Er kwam 
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een stansafdeling waar men koperen plaatjes 
maakte voor een kinderwagenfabriek, reflec
toren voor een acetyleengasmaatschappij, 
raampjes voor een adresseermachine enz.''^' 
In augustus 1930 verplaatst König de 
muziekuitgeverij, het meest gezonde deel van 
de onderneming, naar 's-Gravenhage. Vier 
werknemers nemen de muziekinstrumenten
makerij over. Deze voortzetting door Johan-
nes Adrianus Vlaminckx, Adrianus Hugo 
van Bladel, Petrus Johannes Baptista Eyffert 
en Johannes van Gorp wordt in de corres
pondentie met König aangeduid als 
V.B.E.G. , de voorletters van de achterna
men van de vier deelnemers. Zij nemen de 
muziekinstrumentenmakerij met inventaris 
over van de N . V . KONEFA en huren het ge
bouw voor f 10 per week. Petrus Leonardus 
Brokken wordt de nieuwe directeur van het 
bedrijf. 

In het concept-contract tussen de N . V . 
'KONEFA' en de V.B.E.G. is duidelijk te 
zien dat König de scepter blijft zwaaien. Kö
nig heeft het geld voor de overname, 
f 30.056,13, voorgeschoten.""' H i j wil zijn 
investering terugverdienen. De V.B.E.G. is 
verplicht elke maand een overzicht te geven 
van het aantal verkochte instrumenten, van 
het aantal betaalde instrumenten, van nieuw 
ingekochte instrumenten, van nieuw ge
maakte instrumenten en van het totaalbe
drag van de verkochte magazijngoederen.5°' 
De betaHngen aan de V.B.E.G. komen bin
nen via een gezamenlijke girorekening die 
König beheert. Hi j bepaalt wie van de 
schuldeisers wel en wie er niet wordt betaald. 

H i j geeft precies aan wie er mag werken en 
wat die persoon moet doen. Hij beslist over 
het ontslaan en aannemen van personeel. De 
meeste werknemers, volgens een schrijven 
van 24 december 1934 slechts 12 in getal, zijn 
eigenlijk niet meer dan oproepkracht. A l 
naar gelang de orders werken ze hele of halve 
dagen, of ze werken helemaal niet.^'' 

In november 1932 begint Jan Willem König 
een bedrijf in Rotterdam, het Buro Voor 
Koehechniek (BUVOKO)^^)^ waarvoor de 
V.B.E.G. de koellichamen gaat leveren. 
Door deze orders kan een deel van schuld 
worden afgelost; in juh 1934 is een bedrag 
van f 13.073,31 terugbetaald aan König ." ' 
In het voorjaar van 1934 is er sprake van dat 
de V.B.E.G. haar activiteiten beëindigt. Kö
nig echter overtuigt de vier vennoten om 
door te gaan en in ju l i van dat jaar wordt een 
N . V . opgericht genaamd: N .V . KONEFA 
afdehng muziekinstrumenten. Er is een start
kapitaal van f 25.000, verdeeld over 50 aan
delen, waarvan 20 gewone en 30 preferente 
aandelen. Alleen de vier vennoten bezitten 
aandelen. Het startkapitaal van de N.V. is 
echter laag omdat maar 17 van de 30 prefe
rente aandelen zijn volgestort. De vier ven
noten worden commissaris en zij kiezen A . 
van Deutekom als president-commissaris.^*' 
In feite verandert er niets. König houdt van 
een afstand de touwtjes in handen. Hij heeft 
bedongen dat er iedere maand f 200 van zijn 
vordering wordt afgelost. Doordat hij de gi
rorekening beheert, kan hij de aflossing 
steeds aftrekken van de inkomsten van de 

afb. 9 De pianomakerij 
omstreeks 1915. 
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afb. 10 Briefhoofd 1916 
met de afbeelding van de 
nieuwe fabriek en Villa 
Cecilia. 

N.V. KONEFA afdeling muziekinstrumen
ten. 
Zakelijk gaat het slecht en het bedrijf ver
keert eigenlijk voortdurend in financiële pro
blemen. In september 1935 schrijft König 
een brief waarin hij de vennoten verantwoor
delijk stelt voor de financiële problemen 
waarin de N . V . verkeert. Hi j kan door zijn 
eigen financiële problemen geen uitstel van 
betaling toestaan. Wanneer men niet tot een 
oplossing kan komen, laat hij het bedrijf 
sluiten.^'' In de notulen van de vergadering 
van commissarissen van de N . V . KONEFA 
afdeling muziekinstrumenten van 29 januari 
1936 komt de wens naar voren om een eigen 
girorekening te openen en zo de afhankelijk
heid van König te verminderen. Dat voorstel 
wordt voorlopig niet uitgevoerd, omdat men 
het erover eens was 'dat dit moeilijkheden 
zou brengen'Eind februari opent de 
N .V . KONEFA afdeling muziekinstrumen
ten toch een eigen girorekening, achter de 
rug van König om, die daarover niet te spre
ken is.^^' De verhouding tussen König en de 
N . V . verslechtert nu snel. König wil strikte 
naleving van de contracten; hij oefent een 
steeds strenger toezicht uit en eist o.a. ontsla
gen. Wanneer Van Deutekom, waarschijn
lijk als gevolg van de groeiende spanning, 
ontslag neemt, valt het persoonlijk contact 
tussen König en de N . V . weg. Op 11 mei 

1936 schrijft König dat hij de huur opzegt 
per 1 ju l i 1936. Tussenkomst van Königs 
zoon Jan Willem maakt dit ongedaan. In au
gustus 1936 tekent men een nieuw huurcon
tract, dat loopt tot juni 1939.^^' In april 
1937 komt een nieuwe afspraak ten aanzien 
van de aflossing van Königs vordering; voor
taan zou er ten minste f 1200 per jaar moeten 
worden afgelost. 
Intussen blijft het zakelijk slecht gaan. De 
jaarverslagen van de Kamer van Koophandel 
over de periode 1930-1934 laten een voortdu
rende herhaling zien van de berichten uit de 
jaren twintig ten aanzien van de muziek
ins t rumentenindus t r ie . In 1935 meldt het 
jaarverslag dat de binnenlandse afzet sterk is 
afgenomen als gevolg van de toegenomen 

concurrentie uit de ons omringende landen. 
Vanaf 1936 komt de muziekinstrumentenin
dustrie niet meer voor in de jaarverslagen 
van de Kamer van Koophandel. 
Van aflossingen aan König is nauwelijks 
sprake en met het regelmatig betalen van de 
huur gaat het al niet beter. In januari 1938 
dreigt König via zijn advocaten het faillisse
ment aan te vragen indien de achterstallige 
betalingen niet binnen een bepaalde termijn 
zijn voldaan.*'' In november 1938 schrijft 
König dat hij het lopende huurcontract niet 
wenst te verlengen.*^) De N . V . KONEFA af
deling muziekinstrumenten mag wel blijven 
huren voor onbepaalde termijn, maar wan
neer een nieuwe huurder voor het hele pand 
is gevonden, moet ze eruit. In september 
1939 treedt Brokken af als directeur.*^) Vla
minckx wordt aangesteld als nieuwe direc
teur. Het bedrijf is echter ten dode opge
schreven. Op 1 december volgt de faillisse
mentsuitspraak van de arrondissements
rechtbank te Breda. 

De nieuwe fabriek van Kessels 

Mathieu Kessels begint bijna onmiddellijk 
met een nieuwe muziekinstrumentenfabriek. 
Op 26 november 1914 vraagt hij vergunning 
aan om een muziekinstrumentenfabriek op 
te richten aan de Industriestraat, tegenover 
de fabriek van 1 8 9 8 . O m al eerder de pro
duktie te starten verleent de gemeente hem 
op 21 april 1915 toestemming om bij zijn 
woonhuis een houten gebouw te plaatsen en 
in te richten als werkplaats, onder de voor
waarde dat het voor 15 november 1915 is 
gesloopt.**' Op 19 september 1915 wordt de 
nieuwe fabriek geopend onder de naam Ne
derlandsche Fabriek van Muziekinstrumen
ten. Het is niet duidelijk waar de middelen 
vandaan komen voor deze nieuwe onderne
ming. Hi j is zijn salaris van f 8.000 en zijn 88 
aandelen, met een nominale waarde van 
f 88.000, kwij t . Hi j heeft verder geen inkom
sten dan die zijn bedrijf hem brengen. Vol
gens de kohieren van de hoofdelijke omslag 
daalt zijn inkomen in 1914 van f. 12.000 naar 
f. 8000 en in 1915 naar f. 6500 om daarna 
weer heel langzaam te stijgen.*^' In 1943 
schrijft zijn zoon Paul dat de Villa Cecilia 
sinds 1915 niet meer is onderhouden, omdat 
toen 'de slechte jaren begonnen zijn. Er was 
nooit geld voor zoiets'. Alleen het hoogst 
noodzakelijke onderhoud werd gedaan.*^' 
Mathieu Kessels begint in 1915 ook met een 
nieuw tijdschrift: 'De Nieuwe Muziekbode'. 
Daarin spuwt hij zijn gal uit over het onrecht 
dat hem is aangedaan. Er is geen aflevering 
waar niet in een of meer artikelen op de te
loorgang van de oude fabriek wordt inge
gaan, met name op de rol die Van Ommeren 
en König daarin hebben gespeeld. Natuurlijk 
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afb. II De Nationale Fa
briek van Muziekinstru
menten kort voor de 
sloop in 1957. 

afb. 12 Reclamekaart 
van omstreeks 1900. 

laten deze twee zich ook niet onbetuigd en 
publiceren zij in hun tijdschrift De Muziek
bode artikelen die tegen Mathieu Kessels zijn 
gericht. Deze vete loopt nog heel lang door. 
In 1931 wordt Mathieu Kessels na een ge
rechtelijke procedure verplicht de naam van 
zijn fabriek te wijzigen in Nationale Fabriek 
van Muziekinstrumenten. Op 28 mei 1931 
schrijft König aan de V.B.E.G. dat ze dage
lijks moeten controleren of Kessels het bord 
met daarop de oude naam heeft weggehaald. 
Ze kregen ook opdracht op advertenties van 
Kessels te letten. Kessels plaatst dan een bord 
naast de ingang van zijn fabriek met de nieu
we naam: Nationale Fabriek van Muzie
kinstrumenten, alleen-eigenaar M . J . H . Kes
sels. Op 18 juni schrijft König aan de 
V.B.E.G. dat dat niet is toegestaan en hij 
vraagt om een foto van die situatie. 
Zelfs na de dood van Mathieu Kessels kan 
König niet nalaten neerbuigend over Kessels 
te doen. Op 21 december 1932 schrijft de 
V.B.E.G. aan König: 'Kessels is heden mor
gen om half vijf gestorven, en van avond 
werden wij allen gebid (sic), a.s. zaterdag om 
10 uur wordt hij begraven.' König ant
woordt: 'Er zullen in de couranten in Tilburg 
wel heele stukken over Kessels staan wees 
zoo goed mij die op te zenden.'^^^ 

De opvolging van Kessels 

Mathieu Kessels heeft drie zonen, die alle 
drie in zijn fabriek werkzaam zijn geweest en 
daar het vak hebben geleerd. Er was een 
soort verdeling van taken gemaakt. Mathijs 

Hendrik Pieter Jozef Kessels (1896) zou zich 
met de verkoop bezighouden, Paulus 
Franciscus Mathias Kessels (1901) richt zich 
meer op de financiële kant van het bedrijf, 
terwijl Hendrik Jozef Antonius Mathias Kes
sels (1903) de technische leiding op zich zou 
nemen.™) Het pakt echter anders uit. 
Na het overlijden van Mathieu Kessels sr. op 
21 december 1932 wordt de boedel verdeeld. 
Mathieu Kessels j r . neemt het muziekinstru-
mentenbedrijf van zijn vader in 1933 over."") 
Hoe het met dat bedrijf is gegaan, heb ik 
(nog) niet kunnen achterhalen. Zeker is dat 
Mathieu Kessels j r . zich op een gegeven mo
ment vestigt op een kasteeltje in Grathem en 
daar zijn bedrijvigheid nog een tijdje voort-
zet.^2) 

Paul Kessels neemt bij de boedelscheiding 
van 1933 de muziekuitgeverij over uit het be
dr i j f van zijn vader. Op 12 juh van dat jaar 
richt hij 'De Muziekuitgaaf' op, aanvanke
lijk met de toevoeging 'der Nationale Fa
briek van Muziekinstrumenten'. Paul Kes
sels heeft het vak geleerd in de fabriek van 
zijn vader. In 1918, wanneer zijn oudste 
broer Mathijs zijn militaire dienstplicht gaat 
vervullen, haalt zijn vader hem van de HBS 
te Rolduc en laat hem werken in zijn instru
mentenmakerij en uitgeverij. Na zijn interne 
opleiding voltooid te hebben krijgt hij mede 
de leiding van het bedrijf. Daarnaast stu
deert hij handelswetenschappen. Deze studie 
krijgt bij hem steeds meer de overhand en hij 
wil uiteindelijk ook in die richting zijn 
hoofdberoep gaan zoeken. Na de boedel
scheiding van 1933 vat hij het plan op om de 
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afb. 13 Met dit schrijven 
uit 1931 maakte Hendrik 
Kessels zijn nieuwe firma 
in 's-Gravenhage be
kend. 

M ü Z I E K I N S T R l T E N - F A B R I E K 
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muziekuitgeverij als nevenberoep uit te oefe
nen. Door persoonlijke omstandigheden 
komt dat er niet van. De muziekuitgeverij 
wordt zijn hoofdberoep. Daarnaast heeft hij 
een accountantspraktijk. Door de tweede 
wereldoorlog verandert dat echter. In 1941 
wordt de opleiding voor de examens M . O . 
boekhouden zijn hoofdberoep en blijft de 
accountantspraktijk nevenberoep. Na de in
stelling van de Kultuurkamer legt hij de uit
geverij stil.''^' Na de oorlog lijdt 'De 
Muziekuitgaaf' een kwijnend bestaan; ze 
wordt in 1958 opgeheven. 

De 'Muziekinstrumentenfabriek Kessels' 

Hendrik Kessels richt op 16 februari 1931 in 
's-Gravenhage de muziekinstrumentenfa
briek Kessels op aan de Waldorpstraat 68. '̂*' 
Deze werd gefinancierd door zijn vrouw 
Pauline Koene en haar moeder. Daar was 
een heftige woordenwissehng aan voorafge
gaan tussen Pauline Koene en Mathieu Kes

sels, waarin zij beweert dat haar man een sa
laris van f 6000 is beloofd. Mathieu Kessels 
ontkent dat, waarop Hendrik en zijn vrouw 
de zaak in 's-Gravenhage beginnen.''^' Hen
drik Kessels stuurt een keurig schrijven rond 
waarin hij refereert aan de naam Kessels en 
zich vriendelijk aanbeveelt.^*' Mathieu Kes
sels sr. distantieert zich in de inleiding van de 
catalogus van 1932 van deze fabriek.'^' De 
in 's-Gravenhage wonende Willem König 
gaat in 1931 eens een kijkje nemen in de 
nieuwe fabriek van Hendrik Kessels: 'In dat 
groote gebouw heeft hij één lokaal en zijn er 
verder tien fabrieken in gevestigd. (...) Hen
drik zijn schoonmoeder schijnt alles te beta
len het is een weduwe. Hendrik zal haar wel 
van haar duiten af helpen'."^^"^ Bij de boedel
scheiding van de bezittingen van Mathieu 
Kessels in 1933 heeft Hendrik Kessels al een 
schuld bij zijn vader wegens geleverde instru
menten van f 6521,02.^^' Hendrik Kessels 
verplaatst zijn fabriek in de loop van 1934 
naar Maastricht.^"' In eerste instantie staat 
hij ingeschreven in de Alexander Battalaan 
8; vanaf 26 augustus 1935 is zijn adres Hoo-
gebrugstraat 11. In de correspondentie van 
de N . V . KONEFA zitten brieven van Jean 
Geelen, die verklaart als vertegenwoordiger 
voor Hendrik Kessels in Maastricht te heb
ben gewerkt. Geelen beschrijft de situatie bij 
de fabriek in Maastricht. Er werkt dan (in 
1936) nog maar één jongen van 14 en de zaak 
loopt heel slecht. Hi j verwijt dat Hendrik 
Kessels persoonlijk, die geen kennis van za
ken heeft. In zijn tweede brief schrijft hij ' . . . 
ik geloof dat hij het hier nog erger laat liggen 
als in Den Haag hij zal er ook niet lang meer 
zijn ... Dit verhaal wordt bevestigd door 
de weduwe van Hendrik Kessels, die zegt dat 
haar man weliswaar een goed vakman was, 
maar absoluut geen verstand van zakendoen 
had en niet met geld om kon gaan.^^' 
Op 1 juni 1939 staat Hendrik Kessels met 
zijn gezin weer in Tilburg ingeschreven en op 
2 januari 1940 is hij eigenaar van 'Kessels 
Vereenigde Muziekinstrumentenfabriek', ge
vestigd in de oude fabriek van zijn vader aan 
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afb. 14 Briefhoofd 1948. 
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afb. 16 Advertentie uit 
de Nieuwe Tilburgsche 
Courant van 28 juli 
1889. 

de Industriestraat 46. Het gebouw is dan nog 
steeds eigendom van de N . V . KONEFA. In 
december 1954 wordt dit bedrijf opgehe
ven.^^' 

Slot 

De vakbekwaamheid van M . J . H . Kessels en 
zijn hefde voor muziek stonden garant voor 
een grote inzet en het succes van zijn muziek
instrumentenfabriek. De financiële proble
men luidden het verval in . Nadat Mathieu 
Kessels door zijn financiers in de hoek was 
gezet en werd vervangen door een minder be
kwame directeur ging het bergafwaarts met 
de N . V . Door de economische crisis van de 
jaren dertig ging het bedrijf uiteindelijk fail
liet. 
De nieuwe fabriek van Mathieu Kessels was 
levensvatbaar gebleken. De drie zoons van 
Mathieu Kessels waren echter veel minder 
betrokken bij het bedrijf dan hun vader. 
Hun interesses lagen eerder op andere gebie
den en zij bleken ongeschikt om het bedrijf 
goed te leiden, vooral omdat ze elkaar meer. 

EEN LEERJONGEtt 
T o o r het v a k van M Ü Z I E K I N S T R U -
M E N T M A K E R S , om d a d e l i j k in dienst 
te treden. Ouderdom niet beneden de 
1 4 j a a r . 

M . J. H . KESSELS. 
Lange Pad, T I L B U R G . 

tegenwerkten dan samenwerkten. 
Zo komt het dat na een stormachtige ontwik
keling aan het eind van de negentiende eeuw 
en een periode van consolidatie in het begin 
van de twintigste eeuw, de muziekindustrie 
in Tilburg ten onder is gegaan aan onbe
kwaamheid en gebrek aan eenheid. 

Noten 

1. In de scriptie van mw. J . J . A . M . Gorisse, Het 
sprookje van de muziek, (Oosterhout, 1990), wordt 
uitgebreid ingegaan op de persoon Kessels, de ge
schiedenis van de praktische muziekbeoefening en 
het reilen en zeilen van de diverse fabrieken. Deze 
scriptie ligt ter inzage op het gemeentearchief van 
Tilburg. 

2. Gorisse, Het sprookje van de muziek, p. 111. 
3. Gorisse, Het sprookje van de muziek, p. 71. 
4. Gemeentearchief Tilburg (GAT) , bevolkingsregister 

Tilburg 1880-1890, deel 20, folio 310; op 15 oktober 
1886 worden M . J . H . Kessels en gezin in Tilburg in
geschreven. 

5. Gorisse, Het sprookje van de muziek, p . 113. 
6. G A T , Secretariearchief 1810-1907, voorl. inv.nr. 

2610. 
7. Gorisse, Het sprookje van de muziek, p. 110. 
8. G A T , Archief van de Nederlandsche fabriek van 

Muziekinstrumenten M . J . H . Kessels, later Konink
lijke Nederlandsche Fabriek van Muziekinstrumen
ten M . J . H . Kessels, inv.nr. 1. 

9. G A T , Collectie Jacobs, inv.nr. 61; Secretariearchief 
1810-1907, inv.nr. 1312, nr. 355. 

10. G A T , Secretariearchief Tilburg 1810-1907, inv.nr. 
1312^ nr. 380. 

11. De Nieuwe Muziekbode (NMB) , j r g . 1, nr. 3 (apr. 
1915), p. 1. Kopieën van de Nieuwe Muziekbode 
met artikelen over de geschiedenis van de fabriek 
van Kessels en andere onderwerpen bevinden zich in 
het G A T , dossier KONEFA. 

12. Interview met Max Horbach dd. 17 jun i 1991. 
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Aanksteding 
r i . -Wirea. Hoor j . H . n. K E S S E L S 

t.. Tilburg « ToorMoiBDs op UAAN-
M O H PgBROAHI 1902 def n.-
Jt.i4d«n tea 3 ore in het C»fó Q&lt. 
Y V K D E ( BLSBK, Utgp-Otti-
Ir .iialnut 

aan te besteden: 
De vergrooting van het 

Koninklijk Instnimentenfa-
briek pl. m. 66 Meter&lengte 
met verbouwing van bet 

• bestaande volgens daarvoor 
gemaakte teekeningen en 
bestek.' 

- Baitek en toeVemo)^ Tijn Taaaf 
l l i A N D A G 10 FEBRDABt e. k. 
r rkrijgW bij <ira ArcMlsct J . P 
T .üoof, SpoorltAB tageabeUIijigTin 
I l pCT M. • ' -

Auiwijsii^ flii inlichtDgen zijn tA 
t . kotnaa_ig_Toomo«inden Architect, 

•op Elie Tr«rkd»x«a *&naf iO Februari 
VKirisiddsge io — l i «n «Amiddag» 

_•»«» 4 n r . . ^ • (3414 

afb. 17 Advertentie uit 
de Nieuwe Tilburgscfie 
Courant van 8 februari 
1902. 

13. N M B , j rg . 1, (1915), nr. 3 maart, p. 2 en 4. 
14. G A T , Nieuwe Tilburgsche Courant (NTC) van 17 

april 1892, tweede blad. 
15. G A T , Secretariearchief 1810-1907, kohieren van de 

hoofdelijke omslag over de jaren 1890-1902. 
16. Gorisse, Het sprooicje van de muziek, p. 139. 
17. G A T , Archief van de Nederlandsche Fabriek van 

Muziekinstrumenten M . J . H . Kessels, later Konink
lijke Nederlandsche Fabriek van Muziekinstrumen
ten M . J . H . Kessels. 

18. Ronald Peeters, 120 jaar Tilburgse hofleveranciers, 
een koninklijk privilege?, in : Tilburg magazine, j r g . 
2, nr. 1 (april 1991), p. 38. 

19. Gorisse, Het sprookje van de muziek, p. 107. In het 
bevolkingsregister over de periode 1890-1900 staat 
vermeld dat Jos. Kessels met zijn gezin op 18 j u l i 
1892 verhuist naar St. Josse ten Noode in België. 

20. Rijksarchief in Noord-Brabant, Archief van de hy
potheekbewaarder te 's-Hertogenbosch, deel 1260, 
nr. 80. 

21. G A T , Secretariearchief Tilburg 1810-1907, inv.nr. 
1315, nr. 666. 

22. G A T , Muziekkalender voor het jaar 1900 der Ko
ninklijke Nederlandsche Fabriek van Muziekinstru
menten M . J . H . Kessels, p. 84. 

23. G A T , Archief P . F . M . Kessels, stukken betreffende 
de erfeniskwestie. 

24. In de Tilburgsche Courant van 27 november 1898 
verschijnt de eerste advertentie met een afbeelding 
van de nieuwe fabriek. 

25. G A T , Secretariearchief Tilburg 1810-1907, inv.nr. 
1321, nr. 882; de aanbesteding in de NTC van 
8-2-1902 en de uitslag daarvan in de NTC van 
18-2-1902. 

26. Waarschijnlijk de Tilburgse Bank van Augustinus 
van Waesberghe, die op 13 februari 1903 failliet 
werd verklaard, (Nederlandsche Staatscourant, 15 
en 16 februari 1903, nr. 39). Kessels noemt De T i l 
burgsche Bank in De Nieuwe Muziekbode van jun i 
1915, p. 2 en van februari 1917, p. 14. G A T , dossier 
' K O N E F A ' ; Van Waesberghe wordt ook genoemd 
in een notitie van een gesprek met mevr. Hülsman-
Kessels, dd. 16-3-1982. A . L . J . van Waesberghe was 
tweemaal president van de Nieuwe Koninkli jke 
Harmonie: van 1884-1893 en van 1901-1902. 

27. G A T , Notarieel archief, inv.nr. 251, akte 275. 
28. N M B , j rg . 1, nr. 3 (april 1915), p. 3. 
29. Nederlandse Staatscourant, 17 en 18 mei 1903, no. 

115, laatste bladzijde van het eerste bijvoegsel. 
30. G A T , NTC, 29 maart 1928. 
31. G A T , Archief K O N E F A , inv.nr. 178. 
32. Gorisse, Het sprookje van de muziek, p. 125. 
33. Nederlandse Staatscourant, 25 augustus 1908, no. 

199, eerste bladzijde van het bijvoegsel. 
34. G A T , dossier KONEFA. 
35. G A T , Verslag der Kamer van Koophandel en Fa

brieken der gemeente Tilburg over het jaar 1912, p. 
6-7. 

36. Ronald Peeters, 120 jaar Tilburgse hofleveranciers, 
p. 38 

37. Gorisse, Het sprookje van de muziek, p. 127-129. 
38. Over de datum bestaat onzekerheid. Kessels noemt 

in enkele artikelen over deze affaire de datum van 
23 augustus, maar ook eenmaal 28 augustus. In een 
brief aan de fa. Eaton in Londen wordt als datum 
van ontslag 28 augustus genoemd. ( G A T , Archief 
K O N E F A , inv.nr. 155) 

39. Gorisse, Het sprookje van de muziek, p. 143. 
40. G A T , Secretariearchief Tilburg 1908-1937, hinder

wetvergunningen 1915, nr. 16. 
41 . Jaarverslag van de Kamer van Koophandel en Fa

brieken voor Tilburg en Omstreken (Jaarverslag 
K . v . K . ) over de jaren 1914-1918. 

42. Gorisse, Het sprookje van de muziek, p. 147-149. 
43. G A T , dossier KONEFA, kopie van de statuten dd. 

6 november 1924 van de Nederlandsche Fabriek van 
Muziekinstrumenten Konefa. 

44. G A T , Archief N . V . KONEFA, inv.nr. 200. 
45. Gorisse, Het sprookje van de muziek, p. 147-149. 
46. G A T , Archief N . V . KONEFA, inv.nr. 5. 
47. Jaarverslag K .v .K . over 1931, p. 112. 
48. Gorisse, Het sprookje van de muziek, p. 151. 
49. G A T , Archief N . V . KONEFA, inv.nr. 192. 
50. G A T , Archief N . V . KONEFA, inv.nr. 195. 
51. G A T , Archief N . V . K O N E F A , inv.nr. 192; zie voor 

het aantal werknemers ook: Gorisse, Het sprookje 
van de muziek, overzichten, p. 63. 

52. G A T , Archief N . V . KONEFA, inv.nr. 415. Later is 
dit bedrijf overgenomen door de Schiedamsche 
Werktuigen- en Machinefabriek, waar J.W. König 
ook een functie had; zie inv.nr. 416. 

53. G A T , Archief N . V . KONEFA, inv.nr. 192; verkla
ring van de V .B .E .G . eind mei 1936. 

54. G A T , Archief N . V . KONEFA, inv.nr. 196. 
55. G A T , Archief N . V . KONEFA, inv.nr. 192; brief 

van König dd. 21 september 1935. 
56. G A T , Archief N . V . K O N E F A , inv.nr. 189. 
57. G A T , Archief N . V . K O N E F A , inv.nr. 192; brief 

van König dd. 9 april 1936. 
58. G A T , Archief N . V . K O N E F A , inv.nr. 196. 
59. G A T , Archief N . V . K O N E F A , inv.nr. 197; en 

inv.nr. 192, brief van notaris Schutte dd. 7 januari 
1938. 

60. Jaarverslagen K . v . K . over de jaren 1930-1935. 
61. G A T , Archief K O N E F A , inv.nr. 192; brief van de 

advocaten Scheidelaar en De Voort d.d. 26 januari 
1938. 

62. G A T , Archief N . V . KONEFA, inv.nr. 192; brieven 
van König dd. 7 en 15 november 1938, brief van no
taris Schutte dd. 4 januari 1939. 

63. G A T , Archief N . V . KONEFA, inv.nr. 192; Han
delsregister van de Kamer van Koophandel en Fa
brieken voor Ti lburg, dossiernr. 4064. 

64. Nederlandsche Staatscourant, 6 december 1939, nr. 
239, p. 3; zie ook: G A T , Archief N . V . KONEFA, 
inv.nr. 198; Handelsregister Kamer van Koophan
del en Fabrieken voor Ti lburg, dossiernr. 4064. 

65. G A T , Secretariearchief 1908-1937, hinderwetver
gunningen 1914, nr. 85. 

66. G A T , Archief dienst Bouw- en Woningtoezicht, 
doos 44. 

67. G A T , Secretariearchief 1908-1937, kohieren van de 
hoofdelijke omslag 1914-1921/22. 

68. G A T , Archief P . F . M . Kessels, stukken betreffende 
de erfeniskwestie. 

69. G A T , Archief N . V . K O N E F A , inv.nr. 192, brieven 
d.d. 28 mei, 18, 26 en 30 jun i en 3 juH 1931 en 21 
en 22 december 1932. 

70. Interview met Max Horbach, dd. 17 jun i 1991. 
71 . G A T , Archief P . F . M . Kessels, stukken betreffende 

de erfeniskwestie. 
72. Gorisse, Het sprookje van de muziek, p. 185. 
73. G A T , Archief P . F . M . Kessels, zakelijke correspon

dentie, sollicitatiebrieven d.d. 12 november 1951 en 
21 januari 1954. 

74. G A T , dossier KONEFA. 
75. G A T , Archief P . F . M . Kessels, omslag met privé-

correspondentie; Interview met mw. P. Kessels-
Koene dd. 24-6-1991. 

76. G A T , Archief N . V . KONEFA, inv.nr. 190. 
77. G A T , Archief van de Nederlandsche Fabriek van 

Muziekinstrumenten, M . J . H . Kessels, later Natio
nale Fabriek van Muziekinstrumenten, alleen
eigenaar M . J . H . Kessels, inv.nr. 2. 

78. G A T , Archief N . V . K O N E F A , inv.nr. 192, brief 
van 6 maart en 22 april 1931. 

79. G A T , Archief P . F . M . Kessels, stukken betreffende 
de erfeniskwestie. 

80. G A T , dossier K O N E F A . 
81. G A T , Archief N . V . KONEFA, inv.nr. 378, brieven 

van 30 oktober en 4 november 1936. 
82. Interview met P. Kessels-Koene dd. 24-6-1991. 
83. Handelsregister van de Kamer van Koophandel en 

Fabriek en voor Ti lburg, dossiernr. 6400. 
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Tilburg in beweging 
Dertig jaar veranderingen binnen de ruimtelijke 
structuur van de stad 

Joost van Hest* 

De afgelopen dertig jaar is de Tilburgse gemeenschap herhaaldelijk geconfronteerd met groot
scheepse stadsdoorbraken en veranderingen. Veel herkenbaars is daardoor verloren gegaan. 
Daartegenover staat dat er verschillende interessante nieuwbouwprojecten gerealiseerd zijn. 
Sloop en nieuwbouw leiden in Tilburg nogal eens tot hooglopende spanningen. In het onderlig
gende artikel wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen die in het kader hiervan 
plaatsgevonden hebben. 

* Drs. Joost van Hest 
(1962) is kunsthistori
cus. Na zijn studie aan 
de Katholieke Universi
teit Nijmegen heeft hij 
zich beziggehouden 
met verschillende T i l 
burgse onderwerpen. 
In het blad 'Ti lburg ' 
publiceerde hij reeds 
over de Heikese kerk 
(i.s.m. drs. Gerard 
Steijns) en de stadsont
wikkeling in het gebied 
'Heuvelsche Akkers ' 
(i.s.m. Luud de Brou
wer). 

Sloopplannen 

afb. 1 De twee herenhui
zen aan de Bisschop 
Zwijsenstraat 24-26. In 
1988 konden ze gered 
worden van de sloop. 
Foto 1985. 

In 1988 verscheen in Het Nieuwsblad (12 
april) het bericht dat het college van B & W 
het plan had om twee herenhuizen aan de 
Bisschop Zwijsenstraat 24-26 aan te kopen. 
De bedoeling was ze te slopen en op de vri j 
gekomen plek een ontsluitingsweg aan te leg
gen. Op deze manier zou het nieuwe woonge
bied aan het Koningsplein beter verbonden 
kunnen worden met de Bisschop Zwij 
senstraat. 
De voorzitter van de Gemeentelijke Monu
mentencommissie, drs. A . Plevoets, reageer
de hierop 'onaangenaam verrast'. Nog in 
1987 (Het Nieuwsblad 30 jul i ) had hij de Bis
schop Zwijsenstraat een waardevolle straat 
genoemd. Met name het gedeelte tussen de 
Stadstraat en het Stadhuisplein, waarin zich 
de twee herenhuizen bevinden, beschouwde 
hij als bijzonder interessant. Er staan ver
schillende typisch 19e-eeuwse panden en in 
ieder geval een pand, nr. 22, is zelfs van 18e-
eeuwse oorsprong. Om deze redenen, evenals 
door het uitblijven van tijdig overleg tussen 

gemeente en monumentencommissie, was de 
reactie van de heer Plevoets dan ook niet on
gegrond. 
Uiteindelijk is de hele kwestie toch nog met 
een sisser afgelopen. Nadat de monumenten
commissie in een brief aan de gemeente
raadsfracties haar bezorgdheid uitgesproken 
had, plaatste de raad zich ten slotte niet ach
ter de voorgestelde doorbraakplannen. 
Sloop kon zo voorkomen worden. 
De perikelen rondom de herenhuizen zijn een 
voorbeeld van de problemen die in Tilburg 
geconstateerd kunnen worden bij sloopplan
nen voor interessante panden. Enerzijds is er 
een gemeentebestuur dat er zich in zijn beleid 
op richt de stad bij de ti jd te houden en haar 
een aanzicht te geven dat aantrekkelijk is 
voor mensen van binnen en buiten. Ander
zijds zien we instanties en particulieren die 
op de bres springen wanneer de handhaving 
van waardevolle huizen en gebouwen in ge
vaar dreigt te komen. Zij laten zich vooral 
leiden door een argument als de herkenbaar
heid van de Tilburgse binnenstad, die gedu
rende de laatste decennia een behoorlijk aan
tal karakteristieke bouwwerken en plekjes 
heeft zien verdwijnen. Naast de herenhuizen 
in de Bisschop Zwijsenstraat kan men den
ken aan voorbeelden als het wel of niet slo
pen van het poortgebouw en het 'carré ' van 
het voormalige St.-Elisabethziekenhuis 
(1982), de sloop van het St.-Ursulaklooster 
aan de Elzenstraat (1981) en, het meest re
cent, de commotie rond de eventuele sloop 
van 'Huize Nazareth' aan de Nazarethstraat. 

Stadsdoorbraken en vernieuwingen 

De geschetste situatie getuigt van een groei
proces, dat ruwweg gedurende de periode 
1960-1975 in gang gezet is. In die periode 
werd Tilburg onderworpen aan grootscheep
se ingrepen die het bestaande karakter dras
tisch veranderd hebben. Het duidelijkst 
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komt dit tot uiting in het centrumgebied. Op 
de plaats waar in de 19e eeuw een typische 
volkswijk met de naam 'Koningswei' ont
staan was, kwam een groot plein omringd 
door hoogbouw. Het gebied tussen de Breda-
seweg en het tegenwoordige Stadhuisplein 
kreeg een brede doorgangsweg met aan 
weerskanten winkelgalerijen waarboven flat
woningen en kantoren. De veranderingen 
tussen de Oude Markt en de Bisschop Zwij 
senstraat gingen o.a. ten koste van het ka
rakteristieke classicistische stadhuis uit 1849. 
Het is niet verwonderlijk dat menige Tilbur-
ger nog steeds moeite heeft met het verdwij
nen van de voor hem herkenbare en ver
trouwde omgeving. Toch mag niet uit het 
oog verloren worden dat Tilburg op deze ma
nier de kans heeft gekregen een moderne 
structuur te bezitten die noodzakelijk is om 
haar in het laatste kwart van de 20e eeuw en 
daarna goed te laten functioneren. 
De vele sloopactiviteiten leidden in 1975 voor 
het eerst tot een krachtig protest, dat zelfs 
een nationaal karakter kreeg. In dat jaar 

afb. 2 Een blik op het 
gebied tussen de Breda-
seweg en het tegenwoor
dige Stadhuisplein in 
1964. De Stadsschouw
burg (I.) is reeds vol
tooid. Daarachter is men 
bezig aan de bouw van 
de flats langs de geplan
de Schouwburgring. 

afb. 3 In 1975 werd de 
vervallen fabriek van 
Pieter van Dooren door 
een geruchtmakende 
sloop met de grond ge
lijkgemaakt. 

werd de Tilburgse bevolking vrijwel van het 
ene op het andere moment geconfronteerd 
met de sloop van het leegstaande fabrieks
complex van Pieter van Dooren aan de H i l -
varenbeekseweg. Het college van B & W wil
de deze fabriek zo snel mogelijk slopen ten 
behoeve van ontwikkelingsplannen in het ge
bied 'Groenewoud' en de nieuwbouw van het 
St.-Elisabethziekenhuis. Het college negeer
de hierbij een onafhankelijk rapport waarin 
de unieke waarde van het in 1825 ontstane 
complex benadrukt werd. Bovendien kreeg 
de gemeenteraad vrijwel niet de kans om zich 
tegen de sloopplannen op te stellen. Terwijl 
de afbraak reeds gaande was, werd het steeds 
duidelijker dat het hier ging om een van de 
weinige nog bestaande fabriekscomplexen 
die een totaalbeeld geven van anderhalve 
eeuw industriële ontwikkeHng. Door de 
opstellers van het rapport was deze betekenis 
in sterke mate benadrukt. De gemoederen 
hepen zo hoog op dat op een gegeven mo
ment zelfs de toenmalige minister van Cul
tuur, mr. H . van Doorn, zich ermee ging be
moeien. Deze had verrast gereageerd op de 
sloop, maar kon na inschakeling van een on
derzoekscommissie alleen maar concluderen 
dat de fabriek vanwege de vergevorderde af
braakwerkzaamheden niet meer te redden 
viel. 'Pieter van Dooren' zou dus definitief 
tot het verleden gaan behoren. Het navrante 
van de hele situatie was dat de sloop plaats
vond in het jaar dat door de Raad van Euro
pa uitgeroepen was tot Monumentenjaar. 
De kwestie heeft ertoe bijgedragen dat in 
1976 de Tilburgse Monumentencommissie 
geïnstalleerd werd. Deze commissie, waartoe 
het initiatief genomen was vanuit de gemeen
teraad, zou er in de toekomst voor kunnen 
waken dat waardevolle gebouwen zomaar 
met de grond gelijkgemaakt konden worden. 
Het middel daartoe zou de plaatsing zijn op 
een Gemeentelijke Monumentenlijst. Het 
nieuwe orgaan kreeg echter slechts een advi
serende en voorhchtende betekenis. De ge
meente hoefde zich niet gebonden te voelen. 

In de volgende jaren bleef men werken aan 
de vernieuwing van de stad. Vanuit de ge
meente werden verschillende plannen geïni
tieerd. Zo lanceerde men in 1976 het 'Struc
tuurplan Oude Stad'. Dit richtte zich op het 
gebied binnen de ringbanen. In 1985 volgde 
het plan 'Compacte Stad' en in 1989 het 
'Stadsbeheerplan'. In tegenstelling tot de 
eerstgenoemde plannen richtte het laatste 
zich op de totale stad. Deze zou niet alleen 
vernieuwd moeten worden maar ook een be
ter imago moeten krijgen om haar betekenis 
als regionaal centrum en zevende stad van 
het land omhoog te stuwen. 
De resultaten van de verschillende plannen 
zijn overal zichtbaar. Zo zijn de verpauperde 
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mineerd werd door verschillende bouwval
len, dan zien we dat ook hier een ingrijpende 
facelift plaatsgevonden heeft. Zo is op de 
plaats van het vroegere hotel Riche en aanpa
lende bebouwing het Heuvelpoortcomplex 
ontstaan. Aan de westzijde van het plein, 
tussen de Tuinstraat en de Telegraafstraat, 
zijn de open plekken en vervallen gebouwen 
vervangen door hoogbouw in de vorm van 
woningen, winkels en kantoren. De leeg
staande panden in de richting van de Spoor-
laan zijn opnieuw in gebruik genomen. 
Genoemde voorbeelden zijn slechts enkele 
van de vele veranderingen die er de laatste 
decennia hebben plaatsgevonden en nog zul
len plaats vinden. Ze tonen dat Tilburg een 
dynamische stad is en allang niet meer de tex-
tielplaats van jaren geleden. 

afb. 4 Het Schoolstraat-
gebied in maart 1988. 
Een gedeelte van de ge
plande nieuwbouw was 
toen reeds gerealiseerd. 

afb. 5 De westzijde van 
de Heuvelring voor de 
renovatie. Foto 1979. 

plekken die gevormd werden door vervallen 
fabriekscomplexen ingrijpend aangepakt. 
Een voorbeeld is het Schoolstraatgebied. Op 
de plaats van het tot ruïne vervallen gebouw 
van 'Brouwers Lakenfabrieken' (hoek Korte 
Schijf straat), is in de vorm van hoogbouw 
een aanzienlijke uitbreiding van het Tilburg
se woningbestand gerealiseerd. Ook in de 
rest van dit gebied zijn verschillende flatge
bouwen verrezen. Naast de omtovering van 
oude fabrieksterreinen in woonwijken, is er 
ook woongelegenheid gecreëerd in de vorm 
van een nieuwe wijk, de Reeshof. Aan de 
Spoorlaan is op het vroegere terrein van de 
BBA een uitgebreid kantorencomplex verre
zen. Voorts is nog maar onlangs een nieuwe 
winkelgalerij voltooid, de Emmapassage, op 
de plaats van de voormalige Emmastraat, die 
geldt als een belangrijke revitalisering van 
het betreffende gebied. De revitalisering van 
het Koningsplein, o.a. met de bouw van het 
tweede stadskantoor, nadert zijn voltooiing. 
Wanneer we ons verplaatsen naar de Heuvel
ring en bedenken dat deze in 1973 nog gedo-

Monumentenbehoud en nieuwbouw 

In de loop van ruim dertig jaar heeft Tilburg 
niet alleen ruimtelijke vernieuwingen ge
kend, maar is er ook een situatie ontstaan 
waarbij een instantie als de Gemeentelijke 
Monumentencommissie niet meer weg te 
denken is bij de publieke discussies rondom 
uit te voeren veranderingen. Sedert haar in
stallatie is deze commissie uitgegroeid tot een 
volwaardig orgaan dat, ondanks haar zwak
ke positie, niet bij voorbaat reeds genegeerd 
kan worden. Haar optreden bij de sloop
plannen voor de hierboven genoemde heren
huizen in de Bisschop Zwijsenstraat is een 
voorbeeld. 
Toch is de situatie nog verre van ideaal. In de 
loop van de jaren heeft de monumentencom
missie weliswaar de kans gekregen om het 
behoud van waardevolle panden veilig te 
stellen door de plaatsing op de Gemeentelij
ke Monumentenlijst of aanwijzing als 'Be
schermd Stadsgezicht'; zij blijft echter in een 
afhankelijkheidspositie. Dit bleek bijvoor
beeld in 1989. In dat jaar kon de monumen
tenlijst aangevuld worden met 35 panden. De 
inventarisatieronde van de commissie had 
daarentegen een veel groter aantal objecten 
opgeleverd. Financiële redenen gaven de 
doorslag. 

Nu is de concretisering van een beleid waar
bij verschillende belangen om de hoek ko
men kijken vanzelfsprekend een kwestie van 
wikken en wegen. Dit neemt niet weg dat de 
verschillende belangen zorgvuldig tegen el
kaar afgewogen moeten worden. Regelmatig 
overleg tussen betrokken instanties en perso
nen is hiervoor een vereiste. Situaties waarbij 
de voorzitter van de monumentencommissie 
'onaangenaam verrast' moet reageren (zie 
hierboven) zijn in deze optiek ontoelaatbaar. 
Ook het bericht in Het Nieuwsblad van 30 
december 1989 waaruit blijkt dat de commis-
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afb. 6 In 1970 werd op 
de hoek van het Stad
huisplein en de Bisschop 
Zwijsenstraat dit Kan
tongerecht gebouwd naar 
ontwerp van de architect 
J. Bedaux. Foto 1985. 

afb. 7 Het vervallen Ho
tel Riche aan de Heuvel
ring in 1978. De borden 
boven de balkons ver
melden de bouw van het 
Heuvelpoortcomplex. 

sie zich vaak buitenspel voelt staan, getuigt 
van een frustrerende situatie. 

Ik ben ervan overtuigd dat de gemeente niet 
onwelwillend staat tegenover de belangen 
van monumentenbehoud. Toch bestaat bij 
mij de indruk dat de monumentencommissie 
nogal eens gezien wordt als de 'lastige luis in 
de pels' van de gemeente. Ook dit is echter 
niet geheel onterecht. Tegenover de activitei
ten om de stad een eigentijds en aantrekke
lijk karakter te geven ziet men vaak een be
houdzuchtige mentaliteit, die niet altijd reëel 
is. Deze mentaliteit komt zowel bij instanties 
als particulieren naar voren en is gebaseerd 
op een begrijpelijke bezorgdheid voor het 
herkenbare karakter van de eigen stad. Dit 
neemt niet weg dat men hierdoor vaak blind 

is voor de mogelijkheden om de stad ook 
goede, eigentijdse bouwwerken te geven. Als 
we kijken naar de afgelopen decennia, dan 
zien we dat de grootscheepse stadsverande-
ringen een groot aantal architectonische 
scheppingen van hoogstaande kwaliteit op
geleverd heeft. Om een drietal voorbeelden 
te noemen: de Stadsschouwburg aan de 
Schouwburgring door de architecten B. Bi j 
voet en G. Hok (1961), het Kantongerecht 
aan het Stadhuisplein door J. Bedaux (1970) 
en het betonnen voorplein met fontein voor 
het Paleis-Raadhuis door J. Beljon (1972). 
Stuk voor stuk interessante creaties en een 
verrijking van de Tilburgse binnenstad. Ook 
de recente scheppingen zoals het Triborgh-
complex bij de Bisschop Zwijsenstraat en de 
flatgebouwen in het Schoolstraatgebied ge
tuigen van een creatief, verrijkend beleid. 
Voorts is het inschakelen van vermaarde ar
chitecten als C. Weeber en J. Coenen voor de 
nog uit te voeren projecten (o.a. Tivoligebied 
en gebied centrum-zuid) hiervan een bewijs. 
Het is echter onontbeerlijk dat het belang 
van monumentenbehoud op een vergelijkba
re wijze naar waarde geschat wordt. Hier
door blijft Tilburg niet alleen herkenbaar 
voor zijn inwoners, maar draagt men tevens 
bij aan de noodzakelijke conservering van 
objecten en structuren die de stad in het ver
leden een eigen identiteit gegeven hebben. 
Regelmatig overleg tussen gemeente, monu
mentencommissie en derden is een eerste ver
eiste om de stad een aantrekkelijk en herken
baar uiterlijk te verschaffen waarin zowel 
verleden, heden als toekomst weerspiegeld 
zijn. 
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Grensverleggend historisch 
onderzoek over Tilburg 
Cor G. W.P. van der Heijden * 

Tilburg is 'in'. Althans als we het hebben over historisch onderzoek. Aan diverse universitaire 
onderzoeksinstellingen is door een groot aantal historici en sociologen gewerkt aan enkele 
stukjes van de legpuzzel die bijdragen aan de geschiedenis van Tilburg moeten worden. In een 
aantal gevallen heeft dit onderzoek geresulteerd in een proefschrift. Zo verscheen in 1988 de 
studie van Marjan Rossen over het woningbouwbeleid in Tilburg. Verleden jaar zag het lang
verwachte boek van Ton Wagemakers over de opkomst van de socialistische beweging in de 
wolstad het levenslicht, of beter gezegd: de dageraad. Ook 1991 heeft een academisch proef
schrift over de geschiedenis van Tilburg opgeleverd; en voor volgende jaren staan er al weer 
andere in de steigers. 

Dinsdag 7 mei 1991 promoveerde namelijk 
Angelique Janssens aan de Katholieke Uni
versiteit Nijmegen op haar dissertatie over de 
structuur van huishoudens in Tilburg in de 
negentiende en begin twintigste eeuw. Deze 
in het Engels geschreven studie - Family and 
Social Change. The Household as Process in 
an Industrializing Context, Tilburg 1840-
1920 - is een opmerkelijke meesterproeve. 
Zowel wat betreft de vraagstelling als de me
thode van het onderzoek werd deze ter pro
motiezitting als 'innoverend' omschreven. 

Kerngezin 

In de vraagstelling stond een frontale aanval 
op een theorie van de Amerikaanse socioloog 
Parsons centraal. Volgens hem heeft de in
dustrialisatie in de negentiende eeuw een 

grote invloed gehad op de samenstelling van 
huishoudens. In plaats van het zogenoemde 
samengestelde gezin, waarin naast ouders en 
kinderen ook andere familieleden zijn opge
nomen, zou het kerngezin een steeds centra
ler plaats zijn gaan innemen. Het moderne 
kerngezin is het meest geschikte gezinstype 
voor een industriële samenleving. Het heeft 
zich - volgens Parsons - ontdaan van knellen
de familiebanden. Het traditionele gezin zou 
te star en te stug zijn geweest en kon onvol
doende inspelen op de snelle veranderingen 
die de industrialisatie met zich meebracht. 
Deze opvatting is wijd en zijd verbreid. Maar 
zoals zo vaak bij een algemene theoretische 
constructie blijkt deze niet te kloppen. Histo
rici hebben al voor veel regio's aangetoond 
dat het gangbare beeld van gezin en huishou
den in de t i jd van vóör de industrialisatie niet 

* Cor van der Heijden 
is historicus en werkt 
aan een studie over 
zuigeHngen- en kin
dersterfte in Tilburg; 
is werkzaam als ge
schiedenisleraar aan 
het CobbenhagencoUe-
ge te Tilburg. 

afb. I Anoniem Tilburgs 
gezin in hel begin van 
deze eeuw. 
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geheel klopt. Europa werd in deze eeuwen 
niet gedomineerd door grote uitgebreide ge
zinnen. In haar onderzoek houdt A . Jans
sens zich echter niet met dit deel van de theo
rie bezig. Zij richt haar pijlen meer op het 
tweede deel van de theorie van Parsons: de 
opkomst van het kerngezin in een zich in
dustrialiserende samenleving. 

In de negentiende-eeuwse Tilburgse samenle
ving hebben zich grote veranderingen vol
trokken: de wording van de wolstad van Ne
derland. Opmerkelijk is dat de soms snelle 
bevolkingsgroei - van 11726 inwoners in 1829 
tot 61557 in 1919 - vooral tot stand kwam 
door groei van binnenuit. Alleen in de twee
de helft van de zestiger jaren van de vorige 
eeuw was er sprake van een vestingsover
schot. De industriële ontwikkehng werd vol
ledig overheerst door de wolnijverheid. Be
langrijk voor de ontwikkeling van Tilburg is 
hierbij het gelijktijdig en naast elkaar be
staan van de thuisweverij en het werken in 
fabrieken. Tilburg bleef in de onderzochte 
periode (1840-1920) het karakter van een 
plattelandsgemeente behouden. Immers: T i l 
burg bestond uit een flink aantal gehuchten 
die langzaam maar zeker aan elkaar vast
groeiden. 

De opmerkelijke conclusies van het onder
zoek van Janssens zijn nu dat deze maat
schappelijke veranderingen geen belangrijke 
breuk in de aard en samenstelling van de T i l 
burgse huishoudens teweeg gebracht heeft. 
In plaats van een verdwijnen van de samen
gestelde gezinnen constateert zij in de loop 
van de periode daarentegen een toename van 
deze samenwoningsvorm. Meer dan de helft 
van de gezinnen woonde ooit samen met ver
wanten. In het merendeel der gevallen betrof 
dit directe verwanten. Gedurende de eerste 
fase van het bestaan van een gezin waren dit 
verweduwde ouders en/of ongehuwde broers 
en zussen. In latere fasen waren dit vooral 
gehuwde kinderen en kleinkinderen. Zij 
beargumenteert dat ouders en broers of 
zusters in huis genomen werden omdat een 
zelfstandig huishouden voor alleenstaanden 
economisch niet haalbaar en cultureel niet 
gewenst was. Het gezin fungeerde dus duide
lijk als een soort sociaal vangnet. Het was 
voor gehuwde kinderen - in een t i jd waarin 
ouderdom en hulpbehoevend maar al te vaak 
synoniem waren - een morele plicht om hun 
ouders de helpende, vaak reddende, hand toe 
te steken. 

Een interessant onderdeel van het onderzoek 
is haar analyse van de huishoudensstructuur 
van thuiswevers en fabrieksarbeiders. Uit
gaande van de theorie van Parsons zou het 
namelijk voor de hand liggen te veronderstel
len dat verschillende produktiestructuren 
grote verschillen in de samenstelling van de 

huishoudens met zich mee kunnen brengen. 
Echter, dit bleek niet zo te zijn. De ontwik
kelingscyclus van het gezin was vergelijk
baar. Huishoudens van fabrieksarbeiders 
kenden slechts wat meer verwanten in de eer
ste stadia van de cyclus, terwijl thuiswevers 
wat vaker samenwoonden met hun gehuwde 
kinderen in de laatste fase van het huishou
den. Angelique Janssens constateerde dat er 
tussen beide beroepsgroepen wel op een an
der vlak verschillen bestonden. Veel zonen 
en dochters van een thuiswever waren vaak 
werkzaam in hetzelfde of een aanvullend be
roep als de vader, terwijl zoons en dochters 
van fabrieksarbeiders overwegend in andere 
beroepen terechtkwamen. 

Kaartenbakken 

Hoewel Janssens niet de eerste is die tegen de 
theorie van Parsons ten strijde trok, heeft 
deze nu met deze studie tocht flinke averij 
opgelopen. Het hele boek is een zich afzetten 
tegen wat zij noemt de mythe van Parsons. 
Maar ze realiseert zich dat dit een tita
nenstrijd is en relativerend merkte ze tijdens 
de promotie dan ook op dat één proefschrift 
niet voldoende zal zijn om dit idee uit de we
reld te helpen. Haar verdienstelijke poging in 
die richting was echter niet mogelijk geweest 
zonder gebruik van de computer. Pas in het 
begin van de tachtiger jaren is de computer 
het historisch onderzoek binnengedrongen 
en is aan niet te stuiten opmars begonnen. 
Met het groter en sneller worden van de 
hard-ware en het steeds gebruiksvriendelij
ker worden van de soft-ware, kunnen van
daag de dag onderzoeken opgezet en uitge
voerd worden waarvan men vroeger zelfs 
niet had durven dromen. Janssens heeft om 
tot bovengenoemde conclusies te komen zo 
enorm veel gegevens verzameld en geanaly
seerd, dat dit 'met de hand' onuitvoerbaar 
genoemd moet worden. 
Haar voornaamste bron was het Tilburgse 
bevolkingsregister. Hierin worden vanaf het 
midden van de vorige eeuw van elke inwoner 
van een dorp of stad een hele waslijst van ge
gevens genoteerd, zoals de naam, geslacht, 
geboortedatum en -plaats, beroep, gods
dienst en - eventueel - de datum van overlij
den of verhuizing. In deze registers, die vaak 
om de 10 of 20 jaar opnieuw werden aange
legd, werden de bewoners van eenzelfde 
huishouden bij elkaar gegroepeerd. Hierbij 
werd dan tevens de relatie van de betreffende 
personen aangegeven ten opzichte van het 
hoofd van dat huishouden (bijvoorbeeld: 
zoon, zwager, kleinzoon). In aparte kolom
men werd aangegeven op welke datum men 
zich eventueel vestigde dan wel uit de ge
meente vertrok. 

Om met deze overvloed aan gegevens door 
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afb. 2 Anonieme Til
burgse fabrieksarbeiders 
van wotlenstoffenfabriek 
Janssens de Horion, eind 
vorige eeuw. 

de bomen het zicht op het bos niet te verlie
zen, heeft Angelique Janssens voor een me
thodisch hoogstandje gekozen. Zij heeft 
twee generatiegroepen gevormd van ieder 
bijna 400 huishoudensgeschiedenissen. De 
eerste groep van huishoudens beslaat de peri
ode van 1849 tot 1890 en de tweede groep 
loopt van 1880 tot 1920. Van elke generatie-
groep werden twee soorten bestanden ge
maakt: een statisch en een dynamisch be
stand. Het statische bestand bevat niet aan 
verandering onderhevige gegevens, zoals de 

naam, geboortedatum en dergelijke. In het 
dynamische bestand zijn gegevens opgeno
men die wel kunnen veranderen (bijvoor
beeld het aantal leden dat een huishouden 
telt. Deze bestanden zijn dus in feite snel 
raadpleegbare kaartenbakken. Doordat de 
computer de gegevens uit die vier bestanden 
of kaartenbakken met elkaar in verband kan 
brengen, is hij in staat om in razendsnel tem
po antwoord te geven op vragen waarvoor 
men anders dagen - zo niet weken - had zitten 
tellen en turven. In hooguit een kwartiertje 
kan het antwoord op het beeldscherm ver
schijnen op een vraag als: 'Hoeveel hoofden 
van huishoudens, met als beroep wever, heb
ben in de eerste tien jaar van het huishouden 
inwonende familieleden gehad?' 
Met deze methode van werken is een facet in 
het historisch onderzoek nog belangrijker 
dan voorheen: accuraat werken. Niet alleen 
bij het noteren van de gegevens in de archie
ven, maar ook bij het invoeren van de gege
vens in het databestand kan een lettertje 
meer of minder een wereld van verschil ople
veren. Gezien de opmerkingen in het voor
woord van de dissertatie en de lovende woor
den van promotor P. Klep in zijn laudatio, 
komt een aanzienlijk deel van de verdienste 
van dit onderzoek toe aan de ouders van de 
promovenda. 

Prestige 

A . Janssens heeft wel een boek over Tilburg 
geschreven, maar eigenlijk niet voor de Ti l -
burgers. Behalve dat de Engelse taal een 
groot lezerspubliek hier ter stede niet uitno
digt, zal de handelseditie van het proefschrift 
nog een klein jaartje op zich laten wachten. 
Na verschijning zullen er in de boekhandels 
geen grote stapels op in het oog springende 
plekken liggen. De reden is dat het werk door 
een in internationaal opzicht toonaangeven
de onderzoeksinstelling uitgegeven wordt. 
De Engelse pendant van de Franse 'Annales-
groupe' (met coryfeeën als Fernand Braudel 
en Emmanuel Le Roy Ladurie) gaat deze stu
die in haar reeks opnemen. Zelfs van een van 
de prominente leden van de 'Cambridge 
Group for the History of Population and So
cial Structure' liet tijdens de promotie een 
vraag met betrekking tot het Tilburgse on
derzoek voorlezen. Volgens prof. P. Klep is 
het een van de eerste keren dat er voor een 
Nederlands proefschrift al direkt na de vol
tooiing van het manuscript een plaats in een 
serie met een dergelijk internationaal aanzien 
en prestige gereserveerd werd. De anoniem 
gebleven Tilburgers, die de eigenlijke hoofd
rolspelers in dit boek zijn, moesten eens we
ten dat hun reilen en zeilen nog eens onder
werp van discussie op internationale podia 
en symposia zou worden. 
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Tilburg kort 
Tilburg signalement X I X 

Arend Schulp, 'De lange weg. Socialisme in 
Tilburg en Den Bosch rond 1900', in : Braban-
tia, 40, sept. 1991, nr. 7, p. 24-26. 
N . B . Betreft o.m. recensie dissertatie Ton Wa
gemakers. 

G . M . van der Velden, 'Het abbatiaat van 
Koenraad van Malsen van de Abdij van Berne 
van 1528 tot 1549 ' , in : Mei Gansen Trou, 41, 
jun i / j u l i 1991, nr. 6/7, p. 81-120. 
N . B . O.a. relatie met Van Malsen Tilburg. 

Constance Grol , 'Een Coenen in Ti lburg ' , in : 
Archis, nr. 8, augustus 1991, p. 6. 

'Kantoor Haans, Ti lburg ' , in : Bouwen met 
staal, 102, sept./okt. 1991, p. 34-39. 
N . B . Betreft nieuwbouw J.C.J. Haans Han
delsmaatschappij Tilburg door architect Jo 
Coenen. 

N . N . , 'Vervangende woningbouw te Ti lburg ' , 
in: Bouw, nr. 16/17, 16 augustus 1991, p. 
23-26. 
N . B . Betreft woningen van Bedaux Architecten 
rondom het Merodeplein in de wijk Broekho
ven. 

A . Steketee, 'De bruggen van het Wilhelmina-
kanaal' I I , in : Bulletin Stichting tot behoud van 
monumenten van bedrijf en techniek in het zui
den van Nederland, nr. 36, j u l i 1991, p. 
779-817. Postbus 135, 5590 A C Heeze. 

L .C . van Dyck, 'Joannes van Ghestel, nober-
tijn van Tongerlo, pastoor van Tilburg ( 4 -
1395). Een genealogische verkenning', in : De 
Brabantse Leeuw, j r g . 40, afl . 3, 1991, p. 
129-143. 

Drs. L .F .W. Adriaenssen, 'De erfgenamen van 
heer Ghijsel Back', in : De Brabantse Leeuw, 
j rg . 40, afl . 3, 1991, p. 172-182. 
N . B . Tilburg passim. 

Henk van den Brink, 'Kwartierstaat Pijnen
burg (vervolg)', in : Genealogisch tijdschrift 
voor Oost-Brabant, j r g . 6, nr. 3, j u l i 1991, p. 
121-131. 
N . B . Tilburg passim. 

Jacques Grijpink, 'Leo Pots terugkeer naar de 
schouwburg van Ti lburg ' , in : Brabantia, 40, 
oktober 1991, nr. 8, p. 18-19. 

Ed Schilders, Bibliohaptonoom, En andere ver
halen over lezen, Tilburg, Boekhandel Gianot-
ten BV, 1991. 
N . B . Verhalenbundel van de Tilburgse auteur 
Ed Schilders, die bij de opening van Boekhan
del Gianotten in de Emmapassage in november 
1991 werd uitgegeven. 

Lou Keune, De textiel voorbij: Het wel en wee 
van de Tilburgse oud-textielarbeiders in de ja
ren 1980-1990, Tilburg, Boekhandel Gianotten 
BV, 1991. 

M . H . J . Koenders, Cultuurhistorische inventa
risatie Noord-Brabant. Monumenten Inventa
risatie Project. Regio Tilburg, 's-Hertogen
bosch, Provincie Noord-Brabant, 1990, 45 blz. 

en kr tn . Afdeling Voorlichting van de Provin
cie Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 5216 VR 's-
Hertogenbosch, tel. 073-812511. 

Gerrit de Graaff, Frank Moens, Bert Maes en 
Marjan ten Cate-van Elsland, Monumentale 
bomen in Nederland, Amsterdam, Boom/Bo-
menstichting, 1991. ISBN 90-6009-987-7 geb. 
N . B . De Tilburgse lindeboom op p. 32-33, 
98-99 en 224. 

Ronald Peeters 

Jaarboek De Lindeboom 

In november 1976 verscheen het eerste nummer 
van het jaarboek De Lindeboom. De redactie 
schreef toen over de studies die men aangebo
den dacht te krijgen: 'Tezamen zullen deze arti
kelen de bouwstenen vormen voor een breed 
opgezet werk over de geschiedenis van Ti lburg. 
Het zal echter nog jaren duren voordat vol
doende voorstudies verzameld zijn om tot de 
uitgaaf van een dergelijk standaardwerk te 
kunnen komen'. 
Wat onverwacht kwam de uitgave van De L in 
deboom na tien jaarboeken, verschenen in acht 
uitgaves, tot stilstand. In de redaktionele b i j 
drage in het laatst verschenen nummer (jaar
boek I X - X , 1985-1986) werd hiervan geen mel
ding gemaakt. De conclusie dat de 48 artikelen 
van 31 auteurs verspreid over 1500 pagina's 
voldoende materiaal hadden opgeleverd om nu 
aan het standaardwerk over Tilburg te begin
nen was echter geenszins gerechtvaardigd. Was 
het aantal publikaties over de Tilburgse ge
schiedenis tot ongeveer 1975 vrij beperkt geble
ven, de stroom van artikelen, scripties, disser
taties en monografieën begon eerst toen in om
vang toe te nemen. Midden jaren tachtig nam 
die stroom zeker nog niet af zoals ondermeer 
uit de pubHkaties in het op particulier initiatief 
opgezette tijdschrift Ti lburg b l i jk t . 

Niet het gebrek aan bewerkt onderzoeksmateri
aal, maar een simpele bezuinigingsmaatregel 
lag ten grondslag aan het verdwijnen van De 
Lindeboom. 
Het is daarom verheugend dat een vijftal jaren 
na het verdwijnen van De Lindeboom in dezelf
de uitvoering als destijds, een 'elfde' deel kon 
worden uitgebracht: het register op de jaarboe
ken I - X . Het register bevat de inhoudsopgave 
van de jaarboeken I - X , een register van per
soonsnamen en aardrijkskundige namen en een 
zakenregister. 
Enigszins merkwaardig bli jf t het feit dat zoveel 
jaar na dato gelden beschikbaar blijken te zijn 
om deze - vanwege financiële motieven -
gestopte serie af te ronden. Het laat onverlet 
dat die afronding, bekwaam uitgevoerd door 
voormalig redactielid A . van Loon, noodzake
li jk was. 

Henk van Doremalen 

Arjan van Loon. De Lindeboom. Register jaar
boeken 1 - X, Tilburg, 1991, Gemeentearchief 
Tilburg. 124 blz. ISBN 90-71241-08-4. f 10. 

Tilburg eindelijk stad ! 

Onlangs verscheen als aflevering 3-4 van de 73e 
jaargang (1990) van het tijdschrift 'Bijdragen 
tot de Geschiedenis' het verslagboek van het 

negende colloquium 'De Brabantse stad', dat 
op 9 en 10 november 1990 te Antwerpen werd 
gehouden. Deze colloquia worden om de drie 
jaren gehouden en zijn, zoals de titels hiervoor 
al doen vermoeden, gewijd aan telkens andere 
aspecten van de geschiedenis van de Brabantse 
steden. Dit keer was het thema: 'Economische 
heroriëntat ie en reorganisatie in de Brabantse 
steden tijdens de scheiding der Nederlanden 
(1550-1650)'. Bij de uitnodiging van sprekers 
voor de lezingen zijn de inrichters deze keer, ze
ker onder invloed van de onvermijdelijkheid 
die in het thema opgesloten zat, eindelijk eens 
afgestapt van het enge standpunt, dat het be
grip stad in de geschiedenis van het aloude her
togdom slechts van juridische aard zou zijn en 
dat dus na het verdwijnen van het middeleeuw
se verschijnsel van stadsrechtverlening door of 
op gezag van de souverein er geen steden meer 
ontstaan zouden zijn in de zin van de definitie 
die ik in mijn encyclopedie vond. Een stad is 
daar: 'een nederzetting die wordt gekenmerkt 
door een vrijwel aaneengesloten bebouwing 
waarin een grote niet-agrarische bevolking is 
gehuisvest, waarbij de bebouwing is gegroe
peerd rond en de bevolking georiënteerd op een 
centrum van economische bedrijvigheid, be
stuur en/of kunst en wetenschap'. Aan die de
finitie voldoet Tilburg minstens al ruim een 
eeuw - Lodewijk Napoleon vond dat zelfs al 
wat eerder - en dat besef is nu dus ook breder 
doorgedrongen. Drs. Mar t in W.J . de Bruijn 
kreeg de gelegenheid een bijdrage te leveren 
over: De opkomst en de oriëntatie van de Til
burgse lakennijverheid in de 16e en 17e eeuw. 
Het zou hier te ver voeren om op de teksten van 
alle bijdragen aan dit zeer interessante colloqui
um in te gaan. Het verslagboek en met name 
ook de algemene probleemstelling, tevens sa
menvatting van relevante literatuur door Prof. 
dr. P . M . M . Klep wordt de lezers van harte aan
bevolen. Wel dient hier even afzonderlijk aan
dacht besteed te worden aan de bijdrage van 
onze oud-stadgenoot. Puttend uit een grote 
kennis van de bronnen en de literatuur over het 
onderwerp wist Mart in de Bruijn zijn toehoor
ders duidelijk te maken, dat er in Tilburg geen 
sprake hoefde te zijn van heroriëntat ie in en als 
gevolg van de opstand en de scheuring van het 
hertogdom, maar dat de al ver ontwikkelde 
wolnijverheid alleen maar bevestigd werd in 
haar reeds lang bestaande oriëntering op de 
noordelijke markt, met name Holland en daar
binnen weer Leiden. De nieuwkomer heeft baat 
gehad bij de loop der gebeurtenissen en was ze
ker voor wat zijn afzet betrof niet ontredderd 
zoals eigenlijk alle oude stedelijke centra in het 
zuiden, met uitzondering dan van die stadjes 
(Helmond, Eindhoven, en vooral Turnhout), 
zo bleek ook uit andere bijdragen en de discus
sie, die v .w.b. de economische structuur sterk 
op het 'aanzienlijke vlek' Ti lburg leken. Het 
bleek voor vele aanwezige historici een verras
sende conclusie te zijn. Het voortreffelijke ver
haal van De Bruijn smaakt naar meer en dat 
zou er ook zeker kunnen komen. Ik denk dat 
het zelfs grotendeels al lang klaar ligt. Zelf ver
klaart hij in de eerste noot bij zijn verhaal, dat 
het hoofdzakelijk gebaseerd is op twee onuitge
geven doctoraalscripties, de ene van hemzelf en 
de andere van het duo N.Kreuwels en I.Stron
ken, beiden met een intrigerende titel. Het 
wordt hoog t i jd dat ook anderen dan de auteurs 
en de beoordelende hoogleraren er kennis van 
kunnen nemen ! 

drs. G.J.W.Steijns 

110 



Het Korvelplein honderd 
jaar geleden, in de win
ter van 1892. 
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