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Ten geleide
Het eerste nummer van "Tilburg" dat thans voor u ligt, is een
uitgave van de "Stichting tot Behoud van Tilburgse Cultuurgoed".
De "Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed" werd in
het Monumenten]aar 1975 opgericht door de Tilburgse sociaal-historicus dr. F.J.M. van Puijenbroek. Directe aanleiding tot oprichting van de Stichting waren de sloop van de
textielfabriek 'Pieter van Dooren' aan de Hilvarenbeekseweg
en het oude hoofdpostkantoor op de hoek Willem I I straatTelegraaf straat.
Doelstelling van de Stichting, zoals omschreven in artikel 2
van de statuten, is: "De instandhouding van het voor Tilburg
en zijn bevolking kenmerkende cultuurgoed in brede zin".
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Ten tijde van de oprichting van de Stichting lag het accent
daarbij op de monumentenzorg, en er is door de Stichting dan
ook pionierswerk verricht op dit gebied. Immers, de gemeente Tilburg voerde toen nog geen monumentenbeleid. Eerst in
1976 is de Tilburgse Monumentencommissie opgericht, bij de
oprichting waarvan onze Stichting ook nauw betrokken is
geweest.
Het bestuur van de "Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed" hoopt met de uitgave van dit nieuwe tijdschrift
tegemoet te komen aan de wensen van al diegenen, die de
gemeente Tilburg en haar historie een warm hart toedragen.
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Monumentenzorg, een luxe?
door drs. A, Plevoets *
In 1976 werd op initiatief van de gemeenteraadsleden Plasmeyer en W i l lemsen een gemeentelijke monumentenverordening opgesteld en door de
gemeenteraad aangenomen. O m het college van B & W en de gemeenteraad bij het te voeren monumentenbeleid te adviseren werd een monumentencommissie in het leven geroepen, bestaande uit deskundigen die
vanuit verschillende invalshoeken de monumentenzorg in Tilburg zouden
ontwikkelen, (architectonisch, cultuur-historisch, economisch-historisch,
heemkundig en juridisch/algemeen maatschappelijk).
Dit artikel wil ik in het kort het functioneren van deze commissie schetsen, haar activiteiten globaal beschrijven en het beleid toelichten wat de
commissie vooral sinds 1981 ontwikkeld heeft en vanaf 1983 zou moeten
ontwikkelen.
Moeilijke start
Toen de commissie in 1976 met
haar werkzaamheden begon, moest
zij nagenoeg uitgaan van een nulstart. Van een snelle acceleratie
naar 100 kon nauwelijks sprake
zijn. Er was niet alleen vrijwel geen
onderzoek verricht naar het T i l burgse potentiële monumentenbestand, maar ook het besef dat monumentenzorg noodzakelijk is was
nog slechts bij een beperkt deel van
de bevolking groeiende. Naast hun
eigenlijke beroepstaken moesten
de commissieleden d.m.v. maandeHjkse vergaderingen een monumentenbeleid, geënt op de specifiek Tilburgse situatie, van het fundament af opbouwen. De ondersteuning vanuit het ambtelijk apparaat daarbij was gering. De commissie werd (en wordt) bijgestaan
door de archivaris en een secretarie-medewerker die als secretaris
fungeerd(e). De commissie spande
zich er voor in ook een bouwtechnisch-historisch medewerker
te
krijgen die mede zorg kon dragen
voor het onderzoek en de bouwtechnische voorbereiding van de
vergaderingen. Hoewel deze formatieplaats (2/5 weektaak) vrijwel
voortdurend onder druk stond vanuit het gemeentelijk apparaat,
heeft de commissie deze bescheiden
wens
werkelijkheid
zien
worden.
De beschikbare tijd werd de eerste
jaren vooral in beslag genomen
door ad-hoc gevallen, voortkomend uit adviesaanvragen
van
B & W en signaleringen door parti* voorzitter Gemeentelijke
Monumentencommissie
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culieren en verenigingen. De commissieleden voelden daarentegen
de noodzaak aan van een structurele aanpak. I n 1975 nog was een zeer
waardevol industrieel complex van
nationale betekenis voor de industriële archeologie, de textielfabriek
"Pieter van Dooren", onder de slopershamer gevallen. Door de snelle
ineenstorting van de textielindustrie in Tilburg werden andere fabriekscomplexen bedreigd. Deze
objecten zijn bij uitstek illustratief
voor het Tilburgse verleden. De
commissie wilde dan ook dit facet
van het Tilburgs ruimtelijk erfgoed
na een uitgebreide inventarisatie
op de gemeentelijke monumentenlijst vertegenwoordigd zien. Een
door dr. F. van Puijenbroek geïnitieerd onderzoek mondde uit in een
wetenschappelijk
verantwoorde
publicatie over het textiel-historisch monumenten-bezit. Hoewel
niet geheel volgens de bedoeling
van de commissie liet het college
van B & W de keuze vallen op
slechts één complex, nl. datgene
wat door commissie vanwege de diversiteit van haar bouwgeschiedenis, de authenthiciteit en de monumentaliteit van de omgeving het
hoogst gewaardeerd werd. D i t
complex, het zogenaamde " M o m mers-complex" aan de Goirkestraat, kan, dankzij de kredieten
die de gemeenteraad in 1983 beschikbaar heeft gesteld, gerestaureerd worden en zal dienen als
huisvesting voor het Nederlands
Textielmuseum.
De aandacht van de commissie
bleef echter niet beperkt tot dit
grootschalige monument van bedrijf en techniek. Bij verschillende

leden bestond het inzicht dat zowel
kleine monumenten zoals arbeiderswoningen als nederzettingsstructuren en/of historische ensembles net zoveel waardering en dus
bescherming verdienen als de traditionele monumentale objecten zoals kerken, openbare gebouwen,
herenhuizen e.d. B i j de bescherming van de kleine, individuele objecten werd het werk van de commissie bemoeilijkt door de eisen
van zorgvuldig bestuur die men
stelt aan het college van B & W .
Concreet houdt dit onder andere in
dat wanneer voor een pand een
sloop- of bouwvergunning wordt
aangevraagd het college de aanwijzing van dit object tot monument
zal uitstellen tot over de aanvraag
vanuit andere dan monumentale
gezichtspunten beschikt is. D i t betekende en betekent nog dat de
commissie bijzonder alert dient te
zijn voor ontwikkelingen in T i l burg. Daarbij betekende vaak de
negatieve advisering door de commissie over de aanwijzing van een
bepaald object tot monument
sloop, zonder dat andere middelen
tot behoud van het overigens toch
waardevolle pand werden aangewend (te denken valt bijvoorbeeld
aan een esthetische bescherming
door de welstandsverordening).
De bescherming van historische ensembles en nederzettingsstructuren
kon de commissie aanvankelijk nog
maar op gebrekkige wijze ter hand
nemen. Tot 1981 bestond in de gemeentehjke monumentenverordening nog niet het begrip "beschermd stadsgezicht" wat aan een
bestemmingsplangebied
(of aan
een gedeelte daarvan) met cultuurhistorische waarde een beschermde
status kan geven. Toch trachtte de
commissie belangrijke straatbeelden en ensembles in hun geheel als
monument te behouden door de afzonderlijke elementen individueel
voor te dragen ter plaatsing op de
monumentenlijst. D i t resulteerde
in de bescherming van een groot
deel van de Willem Il-straat en de
St. Josephstraat. Deze laatste geeft
door de aanwezigheid van fabrikantenwoningen, fabrieken, mid-

Wilhelminapark, toekomstig beschermd stadsgezicht? (coll. Gemeentelijke Archiefdienst Tilburg)
denstandswoningen en arbeiderswoningen, evenals de Goirkestraat,
een mooi beeld van de sociaal-economische ontwikkeling van de stad.
In 1982 kon de commissie het gebied "de oude Heikant" als eerste
monumentaal
stadsgezicht
aan
B & W ter plaatsing voordragen.
Hiermee loopt de gemeentelijke
Tilburgse monumentenzorg in Nederland in de voorste gelederen.
Beleidsontwikkeling
In 1981 werd aan de commissie de
mogelijkheid geboden haar activiteiten te structureren met behulp
van subcommissies die specifieke
onderdelen van het monumentenbeleid zouden voorbereiden ten gerieve van de voltallige commissie.
Zo ontstonden subcommissies voor
de beoordeling van bouwplannen
en restauratietekeningen, voor de
beantwoording van bezwaarschriften, voor de inhoudelijke voorbereiding van de advisering tot plaatsing van een object of stadsgezicht
(de subcommissie "redengevende
omschrijvingen") en voor de beleidsontwikkeling. Vooral vanuit
deze laatste twee subcommissies

ontwikkelde de monumentencommissie een expliciete en consistente
beleidsvisie. Te voren werd gewerkt op basis van onuitgesproken
individuele benaderingen die, weliswaar diepgaand en deskundig,
niet leidden tot een voor de buitenwereld doorzichtig en samenhangend beleid.
In 1982 presenteerde de commissie
haar visie in de vorm van de nota
"Monumentenzorg in T i l b u r g " aan
het college van B & W en de gemeenteraad. Z i j zette erin uiteen
hoe het begrip "monument" de
laatste jaren ontwikkeld was, welke
argumenten een monumentale bescherming kunnen ondersteunen,
welke specifieke implikaties die
hadden voor de Tilburgse situatie
en volgens welke wetenschappelijke methode het Tilburg monumentenpotentieel integraal kon worden
geïnventariseerd. Omdat deze v i sie, ondanks beleidsombuigingen
die door bezuinigingen in het gemeentelijk budget aan de commissie werden opgelegd, nog steeds
ten grondslag ligt aan het beleid
wat de commissie idealiter voorstaat, lijkt het nuttig hier nader op
in te gaan.

Vooroordelen
Om een aantal vooroordelen te
doorbreken die bestaan ten aanzien
van de vraag wanneer een object
nu een monumentale waarde bezit,
formuleerde de commissie in de nota een aantal gedachten die zij bij
de advisering voor het aanwijzingsbeleid hanteerde en zou hanteren:
- Een object hoeft niet uniek te
zijn in Nederland. Waarde voor
het Tilburgse leefmilieu kan al
een voldoende argument zijn tot
bescherming.
- Een object hoeft niet mooi te
zijn of monumentaal in de traditionele zin, d.w.z. "groots". Ook
een klein object als een arbeiderswoning en zelfs straatmeubilair zoals bomen en heggen kunnen waardevol genoeg zijn om te
behouden.
- Ouderdom hoeft niet van doorslaggevende betekenis te zijn.
- Een object kan waarde bezitten
door haar relatie tot de omgeving
of door de waarde die de omge5

ving of samenleving er aan toekent (relatieve waarde van een
monument).
Aangezien monumentenzorg onder
andere een onderdeel vormt van de
algemene problematiek "hoe kunnen we een leefbare woon- en
werkmilieu creeëren, respectievelijk instandhouden" dient de commissie ook rekening te houden met
zogenaamde "sociaal-psychologische" factoren, d.w.z. die objecten
trachten te behouden die de herkenbaarheid van het Tilburgse leefmiHeu vergroten en de Tilburger de
kans geven zich thuis te voelen
(identificatie- en symboolwaarde
van een monumentaal object).
Wat heeft Tilburg te bieden in
monumentaal opzicht?
Op deze en andere overwegingen
dient de monumentencommissie
een afgewogen aanwijzingsbeleid
aan college en raad te adviseren.
Zo'n afgewogen beleid dient echter
ook gebaseerd te zijn op 'n verantwoord inzicht van wat Tilburg aan
potentiële monumenten te bieden
heeft. Het enige instrument wat gebruikt kan worden om tot zo'n inzicht te komen is een volledige inventarisatie die berust op een wetenschappelijke methode. Uitgaande van de reeds bestaande kennis
over het Tilburgs verleden formuleerde de commissie een zestal categorieën die als 'handvatten' zouden dienen om deze inventarisatie
aan te pakken. Deze zes hoofdgebieden, gericht op de specifieke
Tilburgse situatie, zijn (in willekeurige volgorde):
1) agrarische monumentale objecten (boerderijen, erven, weilanden als waardevolle open structuren)
2) objecten van industrie en handel (niet alleen textielfabrieken,
en fabrikantenwoningen maar
ook arbeiders- en weverswoningen en leerlooierijen, kleine
metaalbedrijfjes enz.)
3) objecten uit de katholieke samenleving en religie i.h.a. (gebedshuizen, kloosters, kerkhoven e.d.)
4) objecten, verband houdend met
het onderwijs
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5) objecten, maar vooral structuren die de nederzettingsgeschiedenis illustreren (lintbebouwing, driehoekspleinen, ensembles)
6) objecten die de architectuurgeschiedenis illustreren (waarbij
vooral het oeuvre van Tilburgse
architecten aandacht verdient)
x) de inventarisatie zou moeten
uitwijzen of gebieden als koningshuis/Willem I I , krijgskunde e.d. een aparte categorie
kunnen vormen.
Vanzelfsprekend is het niet de bedoeling alle objecten te beschermen en daarmee de verdere ontwikkeling van de stad lam te leggen. Een zorgvuldige selectie kan
echter alleen plaatsvinden op grond
van een verantwoorde inventarisatie. Dit vergt tijd en tijd kost geld.
Bezuinigingen
In 1982 en 1983 werd de monumentenzorg in Tilburg getroffen door
bezuinigingen in de gemeente-financiën. De bezuinigingsoperatie
voor dit zorggebied houdt o.a. in
dat de inventarisatie zal moeten
worden afgebroken. U i t een totaal
van zo'n 300 globaal bekende potentiële monumenten die reeds zijn
gesignaleerd zal de commissie
slechts een dertigtal mogen selecteren op basis van een zeer oppervlakkige keuze. Tot 1987 zullen dus
slechts dertig individuele monumenten mogen worden toegevoegd
aan de bestaande lijst van zo'n 150
panden. De commissie heeft herhaaldelijk gewezen op de onwetenschappelijkheid en onverantwoordheid van deze handelwijze. Naast
dit beperkte aanwijzingsbeleid zal
de commissie het zwaartepunt
moeten leggen bij de aanwijzing
van drie beschermde stadsgezichten, nl. Goirkestraat (e.o.?), W i l helminapark en Nieuwlandstraat.
Dit sterk gelimiteerde beleid zal de
commissie voor 1987 moeten afronden met behulp van een ambtelijke
ondersteuning die door de commissie onvoldoende wordt geacht.
Hoewel enerzijds het besef groeit
dat in Tilburg al teveel waardevolle
zaken verloren zijn gegaan en monumentenzorg op zijn plaats is (de
gemeenteraad heeft dit herhaalde
malen gesteld), bestaat anderzijds

nog onvoldoende de bereidheid om
de financiële konsekwenties van
een verantwoord integraal monumentenbeleid te dragen. Oorzaken
zouden kunnen zijn het idee dat
monumentenbeleid een luxe-beleid
is, dus losgekoppeld van de algemene problamtiek van de instandhouding van een leefbaar milieu en
misschien zelfs het idee dat het met
een behoud van zo'n 150 individuele monumenten wel "welletjes" is
en de monumentenzorg de hele
stad in een museum zou herscheppen. Merkwaardig genoeg zijn tegenstanders van deze "museale" visie vaak wel de voorstanders van
het behoud van leuke gevels die
echter als gevel op zich weinig onthullen van de werkelijke historische context waarnaar ze zouden
moeten verwijzen. Deze overwegingen zijn de monumentencommissie echter vreemd. Z i j blijft w i j zen op de konsekwenties die een
afbraak van het monumentenbeleid
zal hebben: sloop, ondoordachte
vernieuwing en tenslotte vervreemding door de bevolking van eigen
verleden en van het tegenwoordig
leefmilieu.
Toekomstig beleid
Het toekomstig beleid van de monumentencommissie zal dan voornamelijk gericht moeten zijn op:
a) consolidatie van het bestaande
monumentenpakket d.m.v. restauratiebeleid (de gemeente w i l
hieraan inderdaad beginnen)
b) "binnen halen" van de - sterk
begrensde - mogelijkheden die
ondanks de bezuinigingen nog
geboden worden
c) beïnvloeding van de publieke
opinie in de richting van een
doordrongen besef dat monumentenzorg geen luxe is maar
deel uitmaakt van het streven
naar en instandhouden van een
waardevol leefmilieu. Daartoe
zal de commissie haar taak als
adviesorgaan voor de gemeenteraad duidelijker moeten uitvoeren dan tot nu toe: zij zal een
bredere belangstelling moeten
stimuleren onder de gehele T i l burgse bevolking in de hoop dat
die in 1987 - wanneer nieuwe
fondsen moeten worden vrijgemaakt - het monumentenbeleid
sterker zal waarderen dan voorheen.

Tilburgse stadssleutels
door Paul van de Sande
Inleiding
In 1946 werden door een " C o m i t é van Huldeblijk" namens de stadsbevolking twee gebrandschilderde ramen aangeboden aan burgemeester
J . C . A . M . van de Mortel, bij gelegenheid van zijn afscheid als burgervader
op 15 januari.') De ramen werden ontworpen door de Tilburgse Glazenier
P. Clijsen en sieren tot op de dag van vandaag de noordwand van de
voormalige burgerzaal van het paleis-raadhuis.-)
De gebrandschilderde voorstellingen brengen op symbolische wijze de
twee voornaamste gebeurtenissen in beeld die de ambtsperiode van M r .
Van de Mortel zo sterk hadden gedomineerd: enerzijds het binnenvallen
van het duitse leger in mei 1940 en de daarop volgende periode van
bezetting en onderdrukking, anderzijds de bevrijding door de Gealhëerden in 1944/45 met aansluitend daarop de periode van wederopbouw.
Bij het ontwerpen van de ramen
heeft de kunstenaar zich duidelijk
laten leiden door de omstandigheid
dat de ramen zouden worden geplaatst ter weerszijden van twee,
door Joep Nicolas in 1939 vervaardigde gebrandschilderde vensters:
terwille van de eenheid van de
wand heeft Clijsen in grote lijnen
de vlakverdeUng van zijn voorganger overgenomen. Een extra reden
om niet af te wijken van het ontwerp van Nicolas was bovendien
het feit dat de oudere ramen eenzelfde soort thematiek aansneden:
in dit geval de uitbeelding van de
belangrijkste aspecten welke de
ambtsperiode van burgemeester
Vonk de Both hadden bepaald.
Evenals Nicolas in 1939 had gedaan, heeft Clijsen, zeven jaar later, de raamvlakken verdeeld in
vier langwerpige nissen die elk met
een spitsboog zijn afgesloten in
aansluiting op de neogotische vorm
van het raam als geheel. Over de
volle breedte zijn, op de onderste
panelen, twee cartouches aangebracht, één met een herdenkingstekst, en één met de opdracht.'')
De nissen daarboven zijn getooid
met zowel figuurgroepen als geïsoleerde figuren, waarbij elke nis
twee, boven elkaar geplaatste voorstellingen bevat. Zoals de ramen
elk één van de twee hoofdthema's
als onderwerp hebben (het linkerraam de bezetting, het rechter de
bevrijding), zo beeldt elke voorstelling afzonderlijk een deelaspect
van een hoofdthema uit.
Als te doen gebruikelijk bij dit
soort van "beeldverhalen", heeft

de ontwerper het "lezen" van de
symbolische figuren vereenvoudigd
door het aanbrengen van een aantal verklarende teksten op banderollen.^) Ook zonder dit hulpmiddel echter zouden de door hem toegepaste symbolen zonder al te veel
moeite door de beschouwer kunnen worden begrepen: het beeldmateriaal is eenvoudig gehouden
en spreekt klare taal. Daar komt
nog bij dat Clijsen zijn opdracht zó
heeft opgevat dat de onderwerpen
"bezetting" en "bevrijding" in algemene zin zijn uitgebreeld, zonder dat de figuratieve onderdelen
van de compositie verwijzingen bevatten die specifiek betrekking
hebben op het Tilburg van die dagen (en dus voor een buitenstaander moeilijk "leesbaar" zouden
zijn); dit echter met uitzondering
van één paneel, dat juist wél van
een meer plaatselijke historische
betekenis is, en dat ik hier nader
onder de aandacht w i l brengen.
De voorstelling waar het mij om
gaat maakt deel uit van het rechterraam, dat bevrijding en wederopbouw tot onderwerp heeft. Het betreffende paneel (afb. 1) vertoont
op de voorgrond, knielend, een
klein vrouwenfiguurtje dat twee
schilden staande houdt waarop de
wapens van Tilburg en Nederland
zijn aangebracht.
Achter haar
staan, ten voeten uit afgebeeld, nog
twee figuren. In het gezicht van de
linker persoon zijn zonder enige
moeite de gelaatstrekken herkenbaar van de gehuldigde burgemeester, gekleed in zijn ambtskostuum
en de ambtsketen dragend. H i j

wordt vergezeld door een vrouwelijke gestalte die een kroon draagt
waarvan de rand bestaat uit een
reeks van kantelen; het betreft hier
de zogenaamde "stedekroon" '')
aan de hand waarvan de vrouw kan
worden aangeduid als een Stedenmaagd, in dit geval de stad Tilburg
personifiërend. Z i j draagt een kussen in haar beide handen waarop
een gouden sleutel ligt, en biedt deze met eerbiedig gebogen hoofd de
burgemeester aan. Het is de zogeheten stadssleutel, welke M r . Van
de Mortel op het punt staat in zijn
handen te nemen, waarmee Glazenier Clijsen heeft willen aanduiden
het heropnemen van het burgemeestersambt door M r . Van de
Mortel na de bevrijding van de stad
door de Geallieerden. Met de invoering van dit symbool heeft de
kunstenaar een oud en veelbeproefd motief nieuw leven ingeblazen.

afb. 1. Detail "Bevrijdingsraam"
(coll. Gem. Archiefdienst Tilburg)
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De stadssleutel als motief in de
beeldende Icunst
Het overhandigen of aanbieden
van één of meer stadssleutels vormt
een ikonografisch motief dat voortkomt uit de ceremonie waarmee in
vroeger eeuwen de overgave van
een stad placht te worden bekrachtigd, een fenomeen dat in onze
streken veelvuldig aan de orde was
gedurende de opstand tegen de
Spanjaarden en de daarop volgende Tachtigjarige Oorlog. De stadssleutels waren van oorsprong de
sleutels van de poorten van de stad;
het bezit van de sleutels was dus
van strategisch belang. Met het
aanbieden van de stadssleutels kon
het stedelijk bestuur in geval van
een belegering haar bereidheid tot
overgave aan de belegeraar demonstreren. Ook kon deze procedure
worden gehanteerd als officiële bekrachtiging van een overgave die
feitelijk al had plaatsgevonden.
Dat was bijvoorbeeld het geval bij
de overgave van de stad Breda op 2
juni 1625, nadat de Spaanse legerleider Spinola ettelijke maanden
belegerd had: de ceremoniële overgave van de stadssleutels door de
gouverneur van de stad, Justinus
van Nassau, aan de spaanse overwinnaar, vond pas drie dagen na de
beslechting van de strijd plaats, namelijk op 5 juni. De stijlvolle gebeurtenis werd door de schilder
Vélazquez op doek vereeuwigd met
een schijnbaar journalistieke nauwkeurigheid, schijnbaar omdat hij
het tafereel pas tien jaar na dato
ontwierp.*')
Een ander voorbeeld, van recenter
datum, betreft de overgave van de
stad Hasselt op 8 augustus 1831,
een episode uit de Tiendaagse
Veldtocht die vast is gelegd door de
in zijn tijd zeer gewaardeerde historieschilder J.W. Pieneman.^) In
dit geval werden de sleutels van de
stad niet na, maar juist vóór de
overgave door het stadsbestuur
aangeboden: die dag begaf zich een
deputatie van de stad naar de opperbevelhebber van het nederlandse leger, de latere koning Willem
I I , die zojuist op enige afstand van
de stad halt had laten houden om
zich te beraden over de te volgen
strategie. In een poging te redden
wat er nog te redden viel, wendden
8

de Hasseltenaren zich tot kroonprins Willem en smeekten hem de
stad te sparen. Als om hun verzoek
kracht bij te zetten, werd de prins,
die toch al een zwak had voor ceremoniële gebeurens, op een zilveren
schaal de stadssleutel aangeboden.
Hoewel Hasselt op dat moment
nog een vestingstad was, is het niettemin zeer de vraag of die sleutel
ook werkelijk nog gepast zou hebben op de sloten van één of meer
stadspoorten: de werkelijke functie
van dit soort sleutels was langzamerhand overgegaan in een louter
symbolisch gebruik.**)
Ook in de beeldende kunst was de
sleuteloverhandiging een geliefd
symbool geworden met behulp
waarvan in principe elke stadsovergave kon worden vastgelegd, ongeacht de vraag of er werkelijk sprake
was geweest van een dergelijk ceremonieel. Waar de kunstenaar niet
kon teruggrijpen op zo'n sleuteloverhandiging, bestond niettemin
nog altijd de mogelijkheid om het
feit van de inname van een stad
toch met het gewenste symbool
weer te geven zonder geschiedvervalsing te plegen. De overwinnaar
kreeg op de afbeelding de sleutel
dan niet uit handen van de overwonnen partij persoonlijk, maar
van "de stad" als abstract begrip,
gepersonifieerd door de Stedenmaagd. Een dergelijke allegorische
constructie werd bijvoorbeeld toegepast in een prent die de overgave
van 's-Hertogenbosch, op 16 september 1629, tot onderwerp heeft:
de succesvolle belegeraar, prins
Frederik-Hendrik, ontvangt in zijn
legertent de sleutels van de stad uit
handen van de voor hem knielende
Bossche Stedenmaagd.*^)
De Tilburgse stadssleutel in beeld
gebracht
Daarmee zijn we weer beland bij
de voorstelling van het gebrandschilderde raam waarop burgemeester Van de Mortel staat afgebeeld samen met de Stedenmaagd
en een sleutel: de aanwezigheid van
de Stedenmaagd duidt aan dat ook
de tilburgse glazenier zijn toevlucht
heeft gezocht tot een allegorische
constructie om het historisch feit te
memoreren van de terugkeer van
M r . Van de Mortel als burgemeester van Tilburg op 27 oktober

1944.'") H i j had dit ook moeilijk
anders dan louter symbolisch in
beeld kunnen brengen: in de eerste
plaats was het opnieuw in functie
treden van de burgemeester niet
het gevolg van een daad door een
benoemend orgaan, maar van het
inwerkingtreden voor Tilburg van
het "Besluit tijdelijke voorziening
provinciën en gemeenten";") een
benoemingsdaad is nog in een min
of meer realistisch tafereel vast te
leggen, maar met een zuiver juridische wetmatigheid, zonder dat er
iemand aan te pas komt, is dat uiteraard niet het geval. Bovendien,
en dat is een tweede oorzaak waardoor glazenier Clijsen wel gedwongen was zijn heil in symbolen te
zoeken, was de herbenoeming van
M r . Van de Mortel op de dag van
de bevrijding zelf niet anders zichtbaar geweest dan dat hij onder luid
toegejuich een korte toespraak had
gehouden vanaf het bordes van het
gemeentehuis (afb. 2); een gegeven
dat de kunstenaar kennelijk te weinig aanknopingspunten bood om
de herbenoeming in een realistisch
tafereel vast te leggen en de betekenis er van in één oogopslag duidelijk te doen zijn.'^)
De verschijning van de tilburgse
Stedenmaagd op het herdenkingsraam was daar het gevolg van.
Maar geldt dit nu ook voor de afbeelding van de stadssleutel? Hoewel het bij een Stedenmaagd, als
bij elke personificatie, vanzelf
spreekt dat zij niet moet worden
opgevat als een werkelijk bestaand
wezen, ligt deze kwestie bij een
voorwerp als de stadssleutel net
even anders: ongeacht de omstandigheid dat de sleutel voorkomt in
een allegorische voorstelling, wil
daarmee nog niet automatisch gezegd zijn dat ook dit voorwerp,
evenals de Stedenmaagd, ontsproten is uit het brein van de kunstenaar; er is nog altijd een mogelijkheid dat het gebruikte symbool tevens verwijst naar een werkelijk
bestaand exemplaar. Zoals al gezegd is, was er in ieder geval bij de
herintrede van de burgemeester
geen sprake geweest van een
stadssleutel, en in dat opzicht moet
de afbeelding daarvan dan ook
symbolisch gezien worden. Toch
rijst de vraag of de glazenier het
voorwerp op eigen gezag in zijn
ontwerp heeft geïntroduceerd, of

afb. 2. Van de Mortel spreekt de bevolking toe, 27 oktober 1944 (coll.
Gem. Archiefdienst Tilburg)

dat hieraan toch een historisch feit
ten grondslag ligt: er blijkt op die
gedenkwaardige 27ste oktober namelijk wel degelijk een stadssleutel
in het spel te zijn geweest, al was
het dan niet bij de intocht van de
burgemeester. Waar de sleutel die
dag wél voor is gebruikt, was het
verwelkomen van de bevrijders.
Althans, dat wil het verhaal: in de
"museale collectie" van het tilburgse gemeentearchief bevindt zich namelijk, temidden van een groot
aantal curiosa waarvan herkomst
en/of functie tegenwoordig vaak allerminst duidelijk meer is, een
goudkleurige sleutel (afb. 3); dat
het hier om dé stadssleutel gaat,
weten we eigenlijk alleen maar
dankzij het feit dat er door de jaren
heen een klein briefje bij bewaard
gebleven is. Daarin wordt door een
anonymus meegedeeld
dat dit
stadssymbool op de dag van de bevrijding aangeboden werd "aan de
bemanning van een verkenningswagen der K o n . Ned. Brigade
"PRINSES I R E N E " , welke des
namiddags te 15.25 uur op het Heuvelplein arriveerde!!".''')
De onbekende boodschapper stelt
ons evenwel voor een historisch
probleem. Het is algemeen bekend
dat de Prinses Irene Brigade weliswaar een grote rol heeft gespeeld
bij de bevrijding van Tilburg, maar
aan de zegevierende intocht in de
stad heeft zij niet deel kunnen nemen omdat men kort daarvoor de
opdracht kreeg de ingenomen posi-

tie ten zuiden van de stad te verlaten, en op te rukken naar Weelde.'"') Daar staat weer tegenover
dat er wél sprake schijnt te zijn geweest van een motorrijder, behorend tot de Irene Brigade, die omstreeks drie uur de stad binnenreed;'^) van een verkenningswagen
is echter geen sprake.
Wat de juiste toedracht ook mag
zijn geweest, kennelijk heeft een
groepje stedelingen gemeend het
heugelijke feit van de eerste ontmoeting met de bevrijders - voor
hen een historische gebeurtenis van
de eerste orde - ook historisch verantwoord te moeten voltrekken; en
naar goed gebruik hebben zij hun
bevrijders de sleutel van de stad
aangeboden.'^) De omstandigheid
dat Tilburg, bij gebrek aan stadspoorten, niet zoals vele andere
steden ook werkelijk de beschikking had over een stadssleutel,
heeft de tenuitvoerlegging van dit
initiatief weinig in de weg mogen
staan: een in onbruik geraakt eenvoudig lipssleuteltje werd met behulp van een laagje goudverf tot
stedelijk symbool gepromoveerd,
en vervolgens aangeboden aan de
bevrijders.
Waarschijnlijk heeft de sobere uitvoering van het tilburgse stadssleutel exemplaar tot gevolg gehad dat
het specimen niet, als vele andere
van zijn soort, als een kleinood gekoesterd is: het sleuteltje heeft het
nooit verder gebracht dan verstoft
curiosum, op één rang geplaatst

met zovele andere snuisterijtjes
waaraan nog een vleugje historie is
verbonden, als vaantjes, speldjes,
(lege) bierflesjes, sigarenkistjes, en
een koekjestrommel. Noch in enig
boekwerk, handelend over de bevrijding van Tilburg op 27 oktober,
noch zelfs in de plaatselijke krant
van de 28ste (!) is ook maar één
spoor terug te vinden van het zo
consciëntieus opgetekende
incident.'^) Je zou je bijna af gaan vragen of sleutel en briefje niet van
later datum zijn, maar bij gebrek
aan bewijs daarvoor verdient het
misschien toch aanbeveling om er
van uit te gaan dat het aanbieden
van de sleutel is tenondergegaan in
het feestgedruis.
Bij een dergelijk gebrek aan gegevens is het uiteraard onmogelijk
om nog te achterhalen wie de aanbieders
van de
eigengemaakt
stadssleutel zijn geweest (of, in het
ergste geval, wie achteraf het verhaal heeft verzonnen). Het is wel
bijzonder opmerkelijk dat het gebeuren later met nauwkeurige opgave van tijd en plaats vastgelegd is
kunnen worden: de opsteller van
het bij de sleutel bewaarde briefje
moet wel zeer goed op de hoogte
zijn geweest van hetgeen hij ons
meedeelt. Daarbij in aanmerking
nemende dat het omhooggevallen
lipssleuteltje verdacht veel gelijkenis vertoont met de van oorsprong
in het paleis-raadhuis gebruikte
sleutels, dan rijst het vermoeden
dat de maker van de stadssleutel in
gemeentelijke kring moet worden
gezocht; of, om wat specifieker te
zijn: zou het geen archief-ambtenaar geweest kunnen zijn aan wie
wij het bestaan van een tilburgse
stadssleutel te danken hebben? Het
gemeentearchief was ook toen al
gehuisvest in het souterrain van het
paleis-raadhuis. IVIaar bovendien
behoort de archief-ambtenaar ook
juist tot dat soort van mensen van
wie je verwachten kunt dat ze,
naast het beschrijven van de historie, ook de neiging zullen vertonen
tot het bedrijven van historie. En
niet minder typerend is het feit dat
de sleutel na de aanbieding niet
door de bevrijders als trofee is weggevoerd, maar dankzij de voor ar9

chiefpersoneel kenmerkende zin
voor collectievorming, weer netjes
op het stadhuis is terugbezorgd.
Nog een Tilburgse stadssleutel
Hiermee lijken alle raadsels rondom onze stadssleutel zo niet opgelost, dan toch aangestipt. Dat geldt
echter niet voor het doosje waarin
het voorwerp wordt bewaard: de
veronderstelling namelijk dat de
tilburgse stadssleutel tijdens de bevrijding in een handomdraai is vervaardigd, door simpelweg een gewone deursleutel van een laagje
goudverf te voorzien, lijkt niet te
verenigen met het feit dat het symbolische voorwerp - ietwat boven
zijn stand - bewaard wordt in een
degelijk uitgevoerde, luxe houten
cassette. Het haastwerk waardoor
de "operatie sleutel" tijdens de bevrijding gekenmerkt moet zijn, vak
niet te rijmen met het vakmanschap dat in de vervaardiging van
de opbergcassette is gestoken, een
cassette die overigens niettemin
speciaal lijkt te zijn gemaakt als
pronkdoosje voor een sleutel."^)
Hieruit kunnen twee conclusies getrokken worden: ófwel de aanbieders van de sleutel aan de bevrijders van Tilburg beschikten reeds
over een cassette die toch al leeg
was, ófwel het voorwerp is op enig
moment na de aanbieding op het
stadhuis of gemeentearchief in een
voorhanden zijnde lege cassette gestopt (met het tekstbriefje, netjes
op maat geknipt). Welke van de
twee conclusies de juiste mag zijn,
in beide gevallen dringt zich de
vraag op wat er dan wel van oorsprong in het doosje mag hebben
gezeten. De blauw-fluwelen bekleding aan de binnenzijde, afgebiest
met een gedraaid, goudkleurig
koord, geeft aan dat het een min of
meer kostbaar voorwerp moet hebben betroffen. Bovendien zijn de
twee, eveneens met blauwe stof
overtrokken blokjes, welke aan de
bodem zijn bevestigd, bij uitstek
geschikt om er zoiets als de huidige
stadssleutel in te bewaren. K o r t o m ,
het doosje nodigt er als het ware
toe uit om op zoek te gaan naar een
nog oudere sleutel dan die uit 1944.
Gezien in het licht van de voor uitbreiding vatbare museale collectie
van de gemeente Tilburg, valt het
bepaald niet moeilijk om aan een
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dergelijke invitatie gehoor te geven. En dan blijkt al gauw dat in de
geschiedenis van Tilburg niet alleen
het jaar 1944 aangeduid kan worden als sleuteljaar: 1936 heeft minstens zo goede papieren om als zodanig bestempeld te worden.
Het was het jaar dat voor de stad in
het teken stond van de opening van
het paleis-raadhuis. Bij gelegenheid van deze feestelijke gebeurtenis in een overigens zo kommervolle tijd werden door een aantal tilburgse organisaties en instituten
geschenken aangeboden ten behoeve van de decoratieve aankleding
van het nieuwe, representatieve
stadhuis.''') Maar ook van particuHere zijde liet men zich niet onbetuigd; en onder die personen die
middels een geschenk aan de gemeente hun gevoel voor burgerzin
wensten te etaleren, bevond zich
ook een oud-Tilburger, Vincent
Eras, op dat moment directeur van

misschien minder worden gezien
als blijk van dankbaarheid jegens
zijn moederstad (of hoe dat ook
moge heten), dan als een trotse uiting van zijn gevoel een geslaagd
man te zijn: zijn geschenk bestond
namelijk uit een eigenhandig vervaardigde sleutel, passend op de
sloten van de statige bronzen voordeuren van het te openen nieuwe
stadhuis (afb. 4). De bijzondere betekenis van deze sleutel werd op
twee manieren voor het nageslacht
vastgelegd: enerzijds door een inscriptie op het oog, de datum van
de officiële opening van het paleisraadhuis vermeldend, anderzijds
door het oog zelf, vervaardigd als
het was van zuiver goud.-") Reeds
acht jaar voor de bevrijding bezat
Tilburg dus al, wat men zou kunnen noemen, een symbolische
stadssleutel, niet als vanouds toegang tot de stad zelf verschaffend,
maar wel tot het hoogste bestuurlij-

afb. 3. Stadssleutel uit 1944 (coll.
Gem. Archiefdienst Tilburg)

afb. 4. Gouden sleutel uit 1936
(coll. Gem. Archiefdienst Tilburg)

de N . V . Lipsfabrieken te Dordrecht. Hem kwam de eer toe, een
begin gemaakt te hebben met de
produktie van sloten door de firma
Lips, welke zich tot dan toe uitsluitend had toegelegd op de fabricage
van brandkasten. Met deze achtergrond voor ogen, moet zijn geste

ke orgaan. D i t gouden kleinood zal
zeker niet temidden van zijn stalen
soortgenoten aan de sleutelbos van
de conciërge gehangen hebben,
maar zorgvuldig zijn opgeborgen in
een fraaie cassette om slechts bij
zeer
bijzondere
gelegenheden
dienst te doen; dezelfde fraaie cas-

sette waarin nu een simpel verguld
lipssleuteltje zijn laatste rustplaats
heeft gevonden.
Helaas is het alleen de cassette die
nog herinnert aan de sleutel waarmee burgemeester Vonk de Both
het paleis-raadhuis op 1 augustus
1936 letterlijk had moeten openen
(had moeten openen, want de bur-

gemeester was vroeger gearriveerd
dan was voorzien, en architect
Oscar Leeuw, wiens taak het zou
zijn om de gouden sleutel aan de
burgemeester te
overhandigen,
vond bij zijn aankomst alle drie
voordeuren
wagenwijd
openstaan);^') niemand weet waar de
sleutel gebleven is, en het slot

Noten
1) M r . Van de Mortel werd benoemd tot
burgemeester van T i l b u r g met ingang
van 15 januari 1940; na het uitbreken
van de oorlog bleef hij zijn functie vervullen totdat hij op 12 juli 1944 met onmiddellijke ingang werd ontslagen door
de rijkscommissaris; op de dag van de
bevrijding van Tilburg, 27 oktober
1944, trad hij automatisch weer in functie ingevolge het "Besluit Tijdelijke
Voorziening Bestuur Provinciën en Gemeenten", art. 2, eerste l i d ; hem werd
eervol ontslag verleend per 15 januari
1946. V o o r de activiteiten van het "Comité H u l d e b l i j k " , zie Gemeentearchief
Tilburg ( G . A . T . ) , archief van het Comité van Huldeblijk
burgemeester
J . C . A . M . van de M o r t e l .
2) Voor P.J.C. Clijsen (geb. 1909), zie
P . A . Scheen, "Lexicon nederlandse
beeldende kunstenaars 1750-1950", 'sGravenhage 1969, v o l . I , 216; voorts
een aan hem gewijd artikel in Het
Nieuwsblad van het Zuiden van 27 juni
1953.
3) De tekst van het linkerraam luidt: " I N
D I E G R O T E N D E E L S D O O R VIJANDELIJKE
BEZETTING
VERD U I S T E R D E J A R E N 1940-1946. E N
NIET IN H E T MINST IN D E M A A N DEN ZIJNER EERVOLLER AFWEZ I G H E I D . WAS MR. J.C.A.M. V A N
DE
MORTEL BURGEMEESTER
DEZER STAD / HET STAAL V A N
ZIJN B E L E I D D O O R S T O N D D E
SCHERPSTE P R O E F " ; op het rechterraam luidt de tekst: " D E B U R G E RIJ V A N T I L B U R G H E E F T A A N
BURGEMEESTER MR. J.C.A.M.
VAN DE MORTEL DEZE TWEELINGRAMEN AANGEBODEN UIT
D A N K E N B E W O N D E R I N G 15 JAN U A R I 1946 / E E N W E L V E R D I E N DE F A A M WORDT DOOR GEEN
TIJD G E S L E T E N " .
4) Het linkerraam bevat de opschriften:
"TIRANNIE", "VERZET". "VERW O R D I N G " , en " L E N I G I N G " ; bovendien is in de boog van het raam nog
een algemene spreuk aangebracht, luidend; " V R I J H E I D . T H O O G S T E
GOED SCHEEN IN D I E B A R R E
STONDEN, ZO REDDELOOS TELOOR.
ALS
REDELOOS
GES C H O N D E N " ; het rechterraam bevat
de opschriften; " V R I J E N E I G E N /
GEZAG HERSTELD", "VREDES
L A S T E N L U S T " , en " V E R W O R D I N G " ; voorts hier als algemene
spreuk: " H E T H E I L L O O S S C H R I K BEWIND
DAT V A N GEWELD
MOET LEVEN, DOOR KRACHT
V A N MEER GEWELDS EN GODS

5)

6)
7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

B E S C H I K V E R D R E V E N " ; deze teksten staan op naam van L . C . Michels,
destijds als docent verbonden aan de
R . K . Leergangen.
Voor de stedekroon. zie C. Pama,
"Rietstap's handboek der Wapenkunde", Leiden 1961, 247 (afb. 20).
Het schilderij bevindt zich in het Museo
del Prado te M a d r i d .
V o o r de overgave van Hasselt, zie: H .
van der Hoeven, " D e Belgische Beroerte, De Tiendaagse Veldtocht en de
scheuring der Nederlanden 1830-1839",
Amsterdam 1973, 135; het schilderij bevindt zich op de Koninklijke Militaire
Academie te Breda; de gemeente T i l burg bezit een kleine, eigenhandige copie van dit werk.
Het zou te ver voeren om in dit bestek
nader in te gaan op de intrigerende
vraag in hoeverre dit soort voorvallen in
de negentiende eeuw niet mede werd
bepaald door de algemene tendens van
die tijd om oude tradities niet slechts te
eerbiedigen, maar ook in ere te herstellen.
Zie: F. Muller, "Beredeneerde beschrijving van Nederlandse historieplaten zinneprenten en historische kaarten", Amsterdam 1863-1870 (herdr.
Amsterdam 1970), nr. 1634.
Zie noot 1; daags na zijn ontslag op
staande voet, werd hij gearresteerd en
overgebracht naar het gevangenkamp in
Vught; zie: " T i l b u r g in de oorlogsjaren
1940-1945", 13-14.
D i t besluit hield in dat in die gebieden
waar de bijzondere staat van beleg
heerste (hetgeen automatisch het geval
was in Tilburg na de ontruiming van de
stad door de duitse troepen), het ambt
van burgemeester werd uitgeoefend
door degene die bij het uitbreken van
de oorlog reeds die functie bekleedde;
voor dit besluit, zie: i b i d . , 8; L . de Jong,
" H e t koninkrijk der Nederlanden in de
tweede wereldoorlog", deel 10a ( " H e t
laatste jaar", I ) , 651.
I n " T i l b u r g in de oorlogsjaren 19401945", 45, staat dat M r . Van de M o r t e l
in de namiddag van de 27ste oktober
"vanaf het bordes de menigte toesprak
en het ambt van burgemeester weer op
zich nam".
De volledige tekst van het briefje luidt:
"Deze symbolische sleutel der stad T I L B U R G werd bij gelegenheid van de bevrijding der stad op Vrijdag 27 October
1944 aangeboden aan de bemanning
van een verkenningswagen der K o n .
Ned. Brigade "PRINSES I R E N E " ,
welke des namiddags te 15.25 uur op
het Heuvelplein arriveerde!!".
Zie o.m.; H . Mijland en J. Trommelen,
" D e bevrijding van T i l b u r g " , Tilburg

waarop het zou moeten passen is al
kapot zolang men zich kan herinneren.
A l met al dus een triest einde, met
een slot waarvan de sleutel zoek is,
en een "bevrijdingssleutel" waarvan de deur die er geopend mee
kan worden tot op heden niet is gevonden, alle pogingen ten spijt.

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

1969, 100, en " T i l b u r g in de oorlogsjaren 1940-1945". 45-46.
D i t schrijft althans L . G . de Wijs in een
artikeltje in de Nieuwe Tilburgsche
Courant van 26 oktober 1945, getiteld
"Hoe onze stad haar vrijheid verkreeg": "Plotseling kwam te drie uur
het bericht, de Engelschen zijn er! Z o u
"t waar zijn? We zochten de vlag. Haalden haar te voorschijn! Uitsteken?
Neen, eerst zekerheid, zekerheid. Even
later, kwam 'n motorrijder over 't viaduct aangereden, 't was er een van de
Irene-Brigadc. We zijn er! riep hij ons
toe..."; mogelijk is dit dezelfde figuur
als die genoemd wordt door Mijland en
Trommelen ( o . c , 87-88): een "eenzame motorordonnans" die omstreeks
drie uur vanuit Broekhoven de Zwijsenstraat inreed; "Ongeveer bij het hoofdbureau van politie daar werd hij door de
juichende mensen met motor en al op
de schouders genomen en het Paleis
Raadhuis binnengedragen".
Nadat de sleutels van de stadspoorten
naast hun werkelijke functie ook een
symbolische status als stadssleutel hadden verkregen, ontstond het gebruik
om ook bij plechtige intredes en voorname bezoeken aan de stad, deze sleutel(s) ter verwelkoming aan te bieden.
Vanaf 28 tot en met 31 oktober verscheen een g e ï m p r o v i s e e r d krantje onder de naam van "Medeelingenblad
voor T i l b u r g " ; vanaf twee november
rolde " H e t Nieuwsblad van het Z u i d e n " weer van de persen.
Coromandel(?)hout; breed en diep 10,8
cm, hoog 1,8 cm; rand van deksel en
bodem geprofileerd.
Voor
correspondentie
omtrent
de
schenkingen, zie: G . A . T . , Secretarie
Archief, 1936 A f d . I , E 021/18; voor de
aanvaarding van de geschenken door de
gemeenteraad, zie: notulen gemeenteraad, 1936, Handelingen 582-586, B i j l .
404, Handelingen 669, B i j l . 495, en
Handelingen 932, B i j l . 534.
In Het Nieuwsblad van het Zuiden van
31 j u l i 1936 wordt in een speciaal artikeltje aandacht aan deze schenking besteed; dankzij de daarbij afgedrukte foto (afb. 4) zijn we gelukkig nog in staat
om ons een indruk van dit voorwerp te
maken.
Het "draaiboek" van de aldus misgelopen openingsplechtigheid valt te reconstrueren uit een brief van Oscar Leeuw
aan burgemeester V o n k de Both van 4
augustus 1936 (waarbij hij de burgemeester de sleutel alsnog toezendt);
G . A . T . , Secr. A r c h . 1936, A f d . I , E
021/18.
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Gemeenzaamheid en toch begrepen
onderdanigheid"
Tilburgse textieltekens (I)
door Ton Wagemakers
"Reeds dikwerf zullen velen, die
niet met de Tilburgsche toestanden
bekend zijn, zich afgevraagd hebben: hoe komt het toch dat we zoo
dikwijls lezen van feestvieringen
welke den werklieden door de fabrikanten, en omgekeerd, bereid
worden? Van waar toch die verkwikkelijke en innige liefde tusschen werkgevers en minderen?
Van waar toch die hartelijkheid,
die zachtheid, die gemeenzaamheid
en toch begrepen onderdanigheid?" Zo schreef de conservatiefkatholieke Tilburgsche Courant ter
inleiding van de reportage over een
feest bij H . Eras en Zonen op 26
mei 1885.
Indertijd was het de grootste wollenstoffenfabriek met 380 mannen,
72 vrouwen, 18 jongens en 7 meisjes in dienst. Er stonden twee
stoomwerktuigen en twee stoomketels opgesteld van 50 en 58 pk. Met
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het feest werd nu herdacht dat 25
jaar geleden de fabriek voor 't eerst
door stoom in beweging werd gebracht.
Het was een uitstekende gelegenheid voor de firmanten om hun 'gemeenzaamheid' met het werkvolk
te tonen. Op de feestdag werden zij
door een der fimanten bedankt
voor hun ijver en goede gezindheid. 's-Middags vierden de firmanten tesamen met hun werkvolk een
groot feest in een kolossale houten
tent. Er werd gespeeld, gegeten en
goed gedronken. En hoe gaf het
werkvolk uitdrukking aan de 'toch
begrepen onderdanigheid'? Z i j bedacht iets, wat net in die tijd tot
ontwikkeling begon te komen. Z i j
gaf een fotograaf de opdracht
groepsportretten te maken van het
fabriekspersoneel, waarbij de vrouwen gescheiden werden van de

mannen. Er moest een goede indruk van de fabriek ontstaan: geen
slechte
kwaliteit fabriekskleren
maar ieder goed in 't pak alsof ze
allemaal op het kantoor werkten!
Het toppunt is het groepsportret
waarop de 18 jongens staan: op het
werk zijn het 'stinkende vethollekens' (draadmakers), hun kleren
glimmend van het vet, en hier zien
we ze als goedgeklede jonge heren
met een sigaar in de hand. Apart
van het personeel werden de fabrikanten gefotografeerd. De sociale
afstand en onderdanigheid werd
verder geïllustreerd door de wijze
van groeperen van de foto's, waarbij de fabrikanten-familie centraal
stond. Op de ochtend van het feest
bood de heer Eibers (van het kantoor) namens het personeel de grote omlijste pentekening aan: " O p
de meer dan een meter groote tekening zijn op de vier hoeken de drie

(coll. Ned. Textielmuseum Tilburg)
fabrieken en de ouderlijke woning
der firmanten aangebracht, in het
midden de portretten van de heeren Eras en hunne ouders, omgeven door de photographiën van het
geheele personeel in 4 groepen gerangschikt".
Vanwaar die gemeenzaamheid en

toch begrepen onderdanigheid, die
zo karakteristiek in de compositie
van de foto's naar voren werd gebracht? Het is "de Katholieke
Godsdienst, die dezen liefdebanden tusschen oversten en minderen
strengelt", aldus de verslaggever
van het feest. Ook de heer C. Eras

spreekt in zijn dankwoord voor het
geschenk van zijn werkvolk over
"God's overvloedigen zegen". E n
pastoor Bots van 't Goirke, met kapelaans aanwezig op het feest, benadrukt de christelijke geest op de
fabrieken van H . Eras en Zonen.
Zij waren er niet voor niets; de
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band tussen geloof en fabriek werd
nader aangehaald. " U i t dankbaarheid voor den zegen door God aan
hare fabriekszaak geschonken",
bood de firma aan de gehele kosten
op zich te nemen van de beschildering van de Goirkese parochiekerk.
(Zo'n gift bij een bijzondere gebeurtenis was gebruikelijk.)
Hoe het werkvolk denkt over de

achtergrond van de wens of noodzaak tot onderdanige houding ten
opzichte van de patroons, krijgt
men niet te lezen. De verslaggever
van de Tilburgsche Courant weet
namelijk het antwoord al: " I n ieder
der woningen van onze werklieden
ziet men nog een kruisbeeld. Dat
leert hem de overgeving in zijn lot,
- dat doet hem zien dat armoede

geen schande is, - zijn Zaligmaker
toch bracht 33 jaren in armoede op
deze wereld door! D i t alles maakt,
dat de patroons liefde hebben voor
hunne minderen en deze met eerbied jegens hen bezield z i j n " .
Gebruikte literatuur
Nieuwe Tilburgsche Courant, 31 mei 1885
Tilburgsche Courant, 28 mei 1885

De organisatie van de leerbewerkers in
de negentiende eeuw: het gilde
St. Crispinus en Crispinianus 1834-1912
door Henk van Doremalen
In het laatste jaarboek van de gemeentelijke archiefdienst van Tilburg
wees ik op het bestaan van de negentiende eeuwse zieken- en begrafenisbussen.') Van de meeste van deze onderlinge steunfondsen van ambachtslieden en fabriekswerkers is slechts weinig bekend. Een uitzondering
vormt het gilde St. Crispinus en Crispinianus, waarvan het archief gedeeltelijk bewaard is gebleven.^) In dit artikel zal ik de oprichting, ontwikkeUng en ondergang van dit gilde bespreken. Daarbij komen ook de ontwikkelingen in de leer- en schoenenindustrie ter sprake. Tenslotte zal getracht worden de plaats en funktie van dit gilde te bepalen.
Oprichting en doel van het gilde
In de literatuur over de ekonomische en sociale geschiedenis van
Tilburg wordt 12 juni 1848 als oprichtingsdatum vermeld."*) Doordat
in dat jaar het reglement opnieuw
geschreven is, is de indruk ontstaan, dat het gilde toen tot stand is
gekomen. U i t de bewaard gebleven
boekhouding blijkt dat het gilde in
1834 al bestond. Volgens de T i l burgse geschiedvorser Lambert de
Wijs heeft de oprichting op 2 augustus 1834 plaatsgevonden. Ook is
hij van mening dat er in de 18e
eeuw een ouder gilde bestaan moet
hebben dat omstreeks 1650 opgericht zou zijn.'*)
Het oudst bekende 19e eeuwse reglement waarin sprake is van een
'. . . Beurze of Gilde bestaande uit
leerbereiders, schoenmakers en zadelmakers. . .' heeft als datum 25
juli 1835. D i t reglement dat de basis vormde van het gilde is ondertekend door in totaal 55 personen,
waarvan er 9 een kruisje gezet hebben (zie afb. p. 15). Hoewel er in
1848 opnieuw een reglement geschreven is, zijn de artikelen uit
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1835 in essentie tot 1912 gehandhaafd gebleven. In 39 artikelen
werden de organisatiestruktuur en
de rechten en plichten van de leden
vastgelegd.
Het bestuur van het gilde bestond
uit een hoofdman, twee dekens,
twee (oud)raden en een penningmeester. Hoofdman en raden bleven in funktie zolang zij dit wenselijk achtten. Van de dekens, die
met uitvoerende werkzaamheden
belast waren, trad er elk jaar een af
en werd door het bestuur een nieuwe benoemd.
Niet iedereen kon lid worden van
het gilde. Ongezonde, gebrekkige,
arbeidsongeschikte en te oude personen waren uitgesloten (het reglement van 1835 noemt daarbij geen
leeftijdsgrens, dat van 1848 noemt
34 jaar of ouder). Vreemdelingen
werden ook niet toegelaten, tenzij
ze een bewijs van goed gedrag konden overleggen.
Wat de financiële verplichtingen
betreft blijkt uit het reglement dat
ieder lid één stuiver per week
moest bijdragen. Bovendien kon
men verplicht worden " . . . wekelijks zoodanig surplus te fournee-

ren als door de gezamenlijke Regenten naar omstandigheid der onvermijdelijke uitgaven zal worden
noodig geoordeel(d). . .".'')
Het doel van het gilde was drieerlei:
1. een uitkering verstrekken bij
ziekte
2. het verzorgen van een fatsoenlijke begrafenis voor de leden
3. het organiseren van (half)jaarlijkse feestelijke bijeenkomsten
(de zgn. teerdagen)
Over het eerste werd in artikel 10 dat later aanleiding zou worden tot
diskussie - bepaald:
"om uit deze Beurs te trekken, (na
expiratie der twee eerste jaren van
een ieder ingeschrevene) zal ieder
lid (mits meer dan twee dagen buiten den zondag) ziek of onbekwaam om te werken (excerpt des
zondags) vijf stuivers uit deze
Beurs genieten, en wel op vertoon
van een behoorlijk voldoende attest van een Medicine Doctor of
chirurgijn zullen bij gebreken van
zoodanig getuigschrift geene bedeeling mooge worden gedaan".*')
Afgezien van de twee wachtdagen
en verdere bepalingen tegen wat
we in twintigste eeuwse terminologie oneigenlijk gebruik zouden
noemen, was de uitkering van vijf
stuivers per dag aanvankelijk van
onbeperkte duur.^)
Wanneer een gildelid kwam te
overlijden werd ƒ 18,— uitgekeerd
om hem een fatsoenlijke begrafenis
te bezorgen. B i j het overlijden van

de vrouw van een gildelid werd
ƒ 9,— betaald. Alle gildeleden
dienden bij de begrafenis aanwezig
te zijn. Ze werden daadwerkelijk
bij de begrafenis betrokken (als
dragers, lijkbidder etc.).
Het reglement van 1848 week af
van dat uit 1835 waar het bijeenkomsten (o.a. de teerdagen) en het
verplicht lidmaatschap van leerlingen betrof. In 1848 is over dit laatste niets meer in het reglement terug te vinden.
Wel werden in dat jaar uitvoerige
bepalingen opgenomen over de
jaarlijkse kerkdienst ten behoeve
van de overleden gildebroeders.*^)
De teerdagen werden in 1848 vastgesteld "eerste op 10 mei of daarop
volgende maandag, tweede maandag na de laatste betaaldag". Op
deze dagen werd een feestavond
gehouden waarvan de kosten gedeeltelijk uit de kas werden betaald. U i t de boekhouding blijkt,
dat het niet de gewoonte was om op
de teerdag de kas te verdelen, iets
dat bij veel steunfondsen van ambachts- en werklieden juist wel gebeurde. Op de teerdagen werd gedanst en gedronken en blijkbaar
was het ook de meest geschikte gelegenheid om onderlinge ruzies uit
te vechten.'')
Behalve de teerdag was er nog de
zgn. comparitie, een bijeenkomst
waarbij de administratieve aangelegenheden werden afgehandeld.

Ondertekenaars van het reglement van 25 juli 1835 (coll. Gemeentelijke
Archiefdienst Tilburg)

Het kiezen van een hoofdman
De dagelijkse leiding van het gilde
was in handen van een hoofdman.
In de ongeveer 80 jaren dat de organisatie bestaan heeft zijn er vier
hoofdmannen geweest ' " ) :
18341841 1873 1893 -

1841
1873
1893
1912

J.F. de Bont
W . H . van Trier
G.C. Dudar
H . J . de Pont

Hoe de verkiezing van een hoofdman plaatsvond weten we uit enkele losse aantekeningen uit 1873.
Toen Willem van Trier op 25 januari van dat jaar overleed telde het
gilde 95 leden. Deze werden opgeroepen om maandag 10 februari om
4 uur in de middag te komen stemmen. Ieder lid ontving tegen inlevering van zijn lidmaatschapskaart 50
cent en een stembriefje. Door de

bestuursleden was een stemreglement samengesteld waaruit blijkt
dat de stemming schriftelijk was. In
principe kon iedereen voor de
funktie van hoofdman in aanmerking komen. De bestuursleden A .
van Eulem, O . D . Becx en C. van
Riel verzochten echter niet gekozen te worden. De 88 geldige stemmen werden op acht verschillende
personen
uitgebracht. Daarvan
kreeg G. de Rooi 14 stemmen,
P.A. Dirks 27 en G. Dudar 31. De
op 25 december 1829 geboren Gerardus Cornelis Dudar, die het
schoenmakersbedrijf uitoefende in
de wijk Kerk was daarmee tot nieuwe hoofdman gekozen.")
In 1893 vond dezelfde procedure
nogmaals plaats toen H . J . de Pont
met 38 van de 63 uitgebrachte
stemmen tot opvolger van Dudar
werd gekozen.'^)

De leer- en schoenenindustrie
De geschiedenis van het gilde is
nauw verbonden met de ontwikkelingen in de leer- en schoenenindustrie. A l vanaf het begin van de
negentiende eeuw was dit, na de
textielindustrie, de belangrijkste
nijverheidstak van Tilburg. De bedrijfjes waren beperkt van omvang.
De personeelsbezetting bestond in
het algemeen uit de baas met één of
twee
meewerkende
knechts.
Slechts bij uitzondering werd met
drie of meer werklieden gewerkt
zoals onderstaand overzicht uit het
midden van de negentiende eeuw
laat zien: '•')
Zelfs de in 1853 opgerichte leerfabriek van J. Hartog had slechts één
arbeider in dienst.
In de leer- en schoenenindustrie
vonden in de tweede helft van de
15

Personeelsbezetting in de leer- en schoennijverheid in Tilburg, 1848 1853
bedrijven waarbij gewerkt wordt met:

soort
bedrijf

aantal

baas
alleen

aantal werklieden:
1

2

3

4

5

6

schoenmakerij
leerlooierij
zadelmakerij
laarzenmakerij
leerfabriek

129
27
5
3
1

78
15
2
1

33
7
3
1

14
4

2
-

1
1

1
-

-

_

1
_

_

_

1
_

totaal bedrijven

165

96

44

18

3

2

1

1

(coll. Gemeentelijke Archiefdienst Tilburg)
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19e eeuw een aantal technologische
veranderingen plaats, die de struktuur van het kleine ambachtelijke
bedrijf zouden doorbreken. Daarmee werd de bestaansgrond van het
gilde aangetast. I n 1859 werd de
eerste stikmachine in Nederland ingevoerd en wel in Waalwijk. Deze
innovatie leidde nog niet tot het
ontstaan van (grote) moderne
schoenfabrieken. In 1870 bestond
in Nederland slechts é é n door
stoomkracht aangedreven moderne
schaftenmakerij.'"') D i t was de leerlooierij en schaftenmakerij van
Lambert Lombarts op het Goirke,
waar in dat jaar voor het eerst
stoomkracht werd toegepast.''') I n
1876 werkte deze fabriek met 22 arbeiders en een machine van 6 p.k.
Ondertussen was door de leerfabrikant F. Majoie uit de Koestraat
(Wijk Heuvel) een stoommachine
van 30 p.k. aangeschaft.
Waren er omstreeks 1850 165 bedrijfjes met ongeveer 250 werklieden (incl. de bazen) in de leernijverheid, een kwart eeuw later waren er 122 met ongeveer 400 arbeiders (incl. de bazen).'^)
Zonder in details te treden over de
verdere technische en ekonomische
ontwikkelingen in de leerindustrie
dienen toch enkele opmerkingen
gemaakt te worden, omdat ze met
de uiteindelijke ondergang van het
gilde te maken hebben.
Tussen 1880 en 1890 begon de machinale schoenfabricage door te
zetten; met name in Waalwijk e.o.,
maar ook in Tilburg. De machinale
fabricage was nog gekombineerd
met huisnijverheid en handenarbeid, omdat het zwikken - het aanbrengen van verbindingen tussen
bovenwerk en binnenwerk-nog niet
gemechaniseerd was. Pas na 1900
konden de schoenen geheel mechanisch gefabriceerd worden. '^)
Een Tilburgse exponent van de
hierboven geschetste ontwikkeling
was de schoenmakerij van J. van
Arendonk.'**) Van een fabriekje
met drie knechts in 1884 groeide
het binnen enkele jaren uit tot een
onderneming met 150 arbeiders. In
1895 werd de fabriek gemechaniseerd, terwijl de N V J. van Arendonk's schoen- en lederfabrieken in
1912 tot één van de drie fabrieken
in de Nederlandse schoenenindustrie behoorde, waar meer dan 200
arbeiders werkten. I n Tilburg

/. van Arendonk, een fabriekje met drie knechts (uit: Jhr. G.A.A.
Haarlem, 1921, 320)
werkten toen in die tak van industrie 884 arbeiders en arbeidsters in
bedrijven met meer dan 10 personeelsleden.'')
Volgens de beroepstelling van 1909
tenslotte, waren 156 personen (152
mannen en 4 vrouwen) als hoofd
van een onderneming en 945 personen (681 m. en 264 vr.) 'in dienstbetrekking' werkzaam in de leeren schoenenindustrie.-")
De ondergang van het gilde
In het gilde werden regelmatig zogeheten 'ampliaties op het reglement' besproken. D i t waren korrekties op en aanpassingen van het
reglement uit 1848. Z o werd in
1890 bepaald dat gezonde personen
in de leeftijd van 34 tot 60 jaar lid
konden worden, echter met de volgende restriktie:
"Deze leden. . . hebben geen regt
op uitkeering tijdens hunne ziektes, nog op uitkeering bij hun overlijden, of deszelfs vrouwen".^')
Aan twee van de drie doelstellingen waarvoor het gilde was opge-

Just de la Paisières,

richt konden deze leden dus geen
deel hebben. Feitelijk tekent zich
daarmee de ondergang van het gilde af. Hoewel het toen nog omstreeks 100 leden geteld moet hebben, had men blijkbaar weinig aantrekkingskracht op jongeren.^^) De
vergrijzing van het ledenbestand
leidde tot meer ziekte- en sterfteuitkeringen. Het kassaldo was
vooral in de beginjaren (tot 1850) toen het ledenbestand nog relatief
jong was - snel opgelopen tot ongeveer ƒ 800,— a ƒ 900,—.
In 1884 was er ter gelegenheid van
het gouden jubileum een flink feest
gevierd in cafe Villa Nova (Heuvel), waarbij alle leden bovendien
ƒ 2,50 kregen uitgekeerd. D i t feest
betekende een fikse aanslag op de
kas.23)

Vervolgens ontstond er het laatste
decennium van de 19e eeuw onenigheid over de interpretatie van
artikel 10 van het reglement, waarin bepaald werd dat 'onbekwaamheid tot werken' ook recht gaf op
een uitkering. Volgens sommige leden kon hier uit opgemaakt worden

"Industrieel Nederland" I,

dat men bij ouderdom 'alle jaren 20
weken van de gilde kan trekken'.
Dit zou onvermijdelijk tot de ondergang van het gilde voeren. Gezien de financiële situatie besloot
het bestuur in 1898 dan ook om gedurende de eerste vijf jaren geen
ziekteuitkeringen meer te doen.
Dit besluit werd met 42 stemmen
voor en 26 tegen aanvaard.^*
Hoofdman H . de Pont is van mening dat, afgezien van de begrafenisgelden de financiële middelen
langs twee wegen besteed konden
worden. " . . . wanneer nu de Gilde
moet beschouwd worden uitsluitend voor een ziekenfonds dan waren het net zo goed de teerdagen
maar geheel af te schaffen en deze
gelden ook maar te besteden voor
ziekengeld maar dan geloof ik dat
alle jongelui er wel voor zoude bedanken Ud te blijven. . .".^^)
De aantrekkingskracht van het gilde is dan al grotendeels verdwenen.
In de laatste jaren van de 19e eeuw
werden nog vier nieuwe leden ingeschreven; in de 20e eeuw werden
geen nieuwe leden meer ge17

Willem van

Trier

Van Trier komt in de bevolkingsregisters voor als 'looyer' en (later) schoenmaker. H i j is op 6 juni
1793 geboren te Tilburg, woonde
en werkte in de wijk Kerk en is op
25 januari 1873 in de wijk Oerle
overleden. De 79 jarige Van Trier
is dan al dertig jaar hoofd van het
gilde.
Willem van Trier heeft van ongeveer 1823 tot 1853 een aantekenboekje bijgehouden ( G A T , Coll.
Handschriften doos I I ) . Hierin
staan reparaties, leveranties aan
klanten en prijzen van leer,
schoenen e.d. Voor een paar laarzen rekende Van Trier in 1840
ƒ 6,— tot ƒ 6,20; een paar lage
schoenen kwamen op ƒ 2,60. I n
dezelfde tijd kostte een paar
klompen het gebruikelijke
schoeisel van de arbeiders en boeren - twee dubbeltjes. In het
boekje zijn verder posten te vinden die betrekking hebben op het
bouwen van een huis, waarbij
men meer dan eens uitgaven voor
'genever' tegen komt. Tenslotte
heeft Van Trier aantekeningen
gemaakt over familie gebeurtenissen.
Hij is in 1853 met zijn notities opgehouden. Vermoedelijk heeft hij
de schoenmakerij toen aan een
opvolger overgedaan. Vanaf dat
moment wordt hij in de kohieren
van de hoofdelijke omslag (de
plaatselijke belasting) als 'zonder
beroep' vermeld.
Uit de (wijk)lijsten waarin de
aanslagen voor de plaatselijke belasting (jaar 1850) genoteerd
staan blijkt dat Willem van Trier
met 13 eenheden de hoogst aangeslagen schoenmaker was. In de
op basis van de plaatselijke belasting samengestelde welstandshiërarchie meest voorkomende beroepen namen de fabrikanten de
eerste en de spinners en pluisters
de laatste plaats in. De schoenmakers waren twee-en-twintigste.
Van Trier lijkt omstreeks 1850 bepaald een betrekkelijk welvarend
schoenmaker te zijn geweest.
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boekt.^^) Het gilde bestaat dan nog
als begrafenisfonds en gezelligheidsvereniging. A a n de eerste
doelstelling (van de oorspronkelijke drie) wordt ook nog getornd.
Op 17 juH 1905 wordt met algemene stemmen goed gevonden om bij
een overlijden alleen een gewone
uitkering te verstrekken. Lijkwagen, dragers, voorbidder etc. komen te vervallen.^^)
Het ledental is inmiddels tot 15 gedaald. Het bestaan van het gilde
wordt nog tot 1912 gerekt. Op 20
mei 1912 vindt in de huiskamer van
A . v.d. Langerijt op de Koningshoeven de opheffingsvergadering
plaats. H.J. de Pont geeft een overzicht van de geschiedenis van het
gilde. H i j citeert uit een brief van
mgr. van de V e n , de bisschop van
Den Bosch waaraan De Pont toestemming tot opheffing van het gilde had gevraagd. De honderd guldens, die volgens de reglementen
van 1835 en 1848 in kas moesten
bUjven worden aan de kerk gegeven met de bedoeling er jaarlijks
een mis ter ere van de overleden
gilde-broeders van te laten lezen.
Het resterende bedrag werd over
de tien nog overgebleven leden verdeeld.-**)

bedrag als aan het gilde betaald
moest worden, aantrekkelijker verzekerd was.^^) Verder was in 1888
door enkele Tilburgse industriëlen
het Tilburgsch Algemeen Verzekeringsfonds opgericht waaraan vrijwel alle industriëlen deelnamen.-"')
Als zieken- en begrafenisfonds
kreeg het gilde dus konkurrentie.
Belangrijker was de struktuurverandering in de leer- en schoenenindustrie. De Pont vermeldt dat
"de schoenmakerij zich omkeerde
in machinale (fabricage)".^') Rond
1900 is de bedrijfsstruktuur veranderd ten gunste van de (grote) leeren schoenfabrieken. Kenmerkend
voor de beroepsgroep 'schoenmaker' is dan niet meer de thuiswerkende ambachtsman maar de arbeider op de schoenfabriek. Deze
schoenmakers hadden niets te zoeken bij het 19e eeuwse gilde
St. Crispinus en Crispinianus, maar
waren - als ze al georganiseerd waren - lid van de R . K . Lederbewerkersbond.-^^)
Eind maart 1896 werd door de
schoenmakersgezellen een bond gevormd bestaande uit ruim zestig leden. De oprichtingsvergadering
vond plaats in de zaal van Willem
Dusée in de Stationsstraat waar des-

Schoenen en Laarzen.

aan

H. J. DK PONT.

{coll. Gem. Archiefdienst Tilburg)

Oorzaken van de opheffing
Als een van de oorzaken dat het
gilde opgeheven moest worden
noemt De Pont de financiële situatie. Deze was nog verergerd door
het faillissement van de bankier
van het gilde Van Waesberghe en
de geringe toestroom van nieuwe
(jonge) leden. Ook een aantal andere faktoren hebben een rol gespeeld.
In de eerste plaats kwamen er in
het laatste kwart van de 19e eeuw
allerlei verzekeringsfondsen
op
waarbij men voor een soortgelijk

tijds vrijwel alle ( r . k . ) vakbondsvergaderingen plaats hadden.^^)
Hoewel men zich van deze vakbond geen al te radikale voorstellingen moet maken,'"') sloot hij
toch wel meer aan bij de sociale en
ekonomische ontwikkelingen rond
de eeuwwisseling dan het gilde
St. Crispinus. I n 1902 telde de
bond 160 leden. Als R . K . Schoenmakersbond "St. Chrispijn" was ze
aangesloten bij de 'Tilburgsche
R . K . Gildenbond',3^) de katholieke kopie van de algemene (socialistische) vakbondsorganisatie struktuur.

Als oorzaak voor de opheffing van
het gilde is het ontstaan van een organisatie waar het loonafhankelijke
gedeelte van de leerbewerkers zich
bij aan kon sluiten, zeker niet onbelangrijk geweest.
Nabeschouwing: plaats en funktie
van het gilde
Het gilde St. Crispinus en Crispinianus was een typisch negentiende
eeuws verschijnsel. In een tijd
waarin sprake was van een patroon
die alleen of met slechts enkele
knechts het werk verrichtte, was er
bestaansrecht voor dit gilde. De
deelnemers behoorden tot dezelfde
beroepskategorie en voelden de
noodzaak elkaar in moeilijke tijden
te steunen. De onderlinge ondersteuning - solidariteit zou een te
sterk woord zijn - was, gezien de
vele restriktieve bepalingen in de
reglementen, beperkt van aard.
De Lepper
oppert het idee, dat
de zieken- en begrafenisbussen, die
ook in Breda en Eindhoven voorkwamen, in oorsprong terug gaan
op de in 1798 afgeschafte gilden.
De 19e eeuwse 'bussen' wijken hier
echter sterk van af, waar het de
kwantitatieve en kwalitatieve regulering van - in dit geval - het
schoenmakers- en leerlooiersambacht betreft. Juist deze ordening
was een belangrijk kenmerk van de
vroegere gilden.^)
Ook kan met betrekking tot de hier
besproken organisatie niet van een
vakvereniging gesproken worden.
Immers het gilde hield zich niet met
de verbetering van de arbeidsvoorwaarden bezig. Van een 'zich uit eigen beweging aaneensluiten van
werklieden ter bescherming van
hun belangen' was geen sprake.
Laat staan van 'georganiseerde kollektieve aktie ter verbetering van
de arbeidsvoorwaarden'.
Het beste is het gilde te interpreteren als een sociale en kulturele vereniging, enerzijds gericht op ontspanning, anderzijds op onderlinge
© Henk van Doremalen
Noten
1) Henk van Doremalen, 'Sociale onrust,
aktie en vroege organisatievormen onder de arbeidende bevolking in Tilburg
1825 - 1875', De Lindeboom, V I (1982)
126 - 129.
2) Gemeentelijke Archiefdienst Tilburg

bescherming bij ziekte, ongeval en
overlijden."''') Daarbij is sprake van
een doorwerken van tradities die
uit het gildetijdperk stammen.
De funktie van St. Crispinus en
Crispinianus paste bij de ambachtelijke struktuur van de negentiende
eeuwse leernijverheid. Op het einde van de 19e eeuw was die funktie
achterhaald door de sociale en ekonomische ontwikkelingen. De veelal samen werkende (of in ieder ge-

val tesamen werkende) baas en
knecht uit 1835 waren fabrikant en
arbeider geworden. Het feit dat in
1912, het opheffingsjaar van het
gilde, de arbeiders van de schoenenfabriek van Van Arendonk die
zich in een vakbond wilden organiseren met uitsluiting bedreigd werden, mag kenmerkend genoemd
worden voor de veranderde verhoudingen.'"*)

( G A T ) . - Collectie L . de Wijs, Gildearchief St. Crispinus en Crispinianus.
D i t archief bestaat uit twee gildereglementen, een register met ledenlijst en
boekhouding en tientallen losse papieren.
De naam Crispinus en Crispinianus zou
afkomstig zijn van 2 jonge romeinen, die
het christendom predikend door N .
Frankrijk t r o k k e n . O m in hun onder-

houd te voorzien oefenden ze het schoenmakersvak uit. D o o r keizer Maxentius
werden ze vanwege hun geloof ter dood
veroordeeld. Zie: Elise CanterCremersvan der Does, Van schoenen en schoenmakers (Amsterdam/Antwerpen, 1940)
29-32.
3) J.P.A. van den D a m , Arnold Leon Armand Diepen 1846-1895. Industrieel en
publicist over economische en sociale
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vraagstukken
(Tilburg,
1966)
106.
C . A . M . M . van de Put, Volksleven in
Tilburg rond 1900 (Assen, 1971) 112. P.
van Hoppe Instellingen ter bestrijding
en voorkoming van armoede in de periode 1850-1900- in: H . F . J . M . van den
Eerenbeemt en H . J . A . M . Schurink,
red., De opkomst van Tilburg als industriestad. Anderhalve eeuw
economische
en sociale ontwikkeling
(Nijmegen.
1959) 163.
4) G A T . Nieuwe Tilburgsche Courant 19
oktober 1933.
5) G A T , Gilde-archief, Reglement 1835
artikel 14.
6) G A T , Gilde-archief, Reglement 1848
artikel 10.
7) Ter vergelijking het normale dagloon
bedroeg omstreeks 1850 ƒ 0,75 a ƒ 1,—.
Belangrijk voedsel zoals roggebrood
kostte 10 cent per kilo.
8) Het aantal begrafenissen was aanvankelijk beperkt. De 'lijst der afgestorvene
leden van het gilde St. Crispinus en
Crispinianus' telt 75 namen: tot 1850: 8,
1851-1860: 7, 1861-1870: 8, 1871-1880;
16, 1881-1890: 15 en 1891-1900: 2 1 . Na
1900 is de lijst niet meer bijgehouden.
9) I n de reglementen van 1835 en 1848 en
in een reglementswijziging uit 1869 zijn
boetebepalingen te vinden over vloeken, vechten en onderlinge geschillen.
Zie: G A T , Gilde-archief, Reglement
1835 art. 29, Reglement 1848 art. 28 en
Ampliatie d.d. 18 juli 1869.
10) Opvallend is dat De Bont en Dudar niet
voorkomen op de 'lijst der afgestorvene
leden...'. Ook is uit het Gilde-archief
niet op te maken waarom ze zouden zijn
afgetreden. Van Trier is in ieder geval
met gilde-eer begraven. Een verslag
hiervan zou te vinden kunnen zijn in de
Tilburgsche Courant ware het niet dat
juist de nummers van januari en februari 1873 ontbreken.
11) G A T , Gilde-archief, 'Voorwaarden der
stemming.... (1873)'.
12) G A T , Gilde-archief. 'Voorwaarden der
stemming
1893'.

13) G A T , Secretarie archief 1810-1907, inv.
nr. 831 'Staat der fabrieken, trafieken
en bedrijven 1848-1853'.
14) V o o r de ontwikkelingen in de leer- en
schoenenindustrie
die
aanvankelijk
slechts voor de binnenlandse markt produceerde zie: J . A . de Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en
1914 (Nijmegen, 1976=) 68 e.v.
15) G A T , Secr. arch. 1810-1907, inv. nr.
832 'Register van fabrieken met stoomwerktuigen, 1866-1873'.
16) G A T . Secr. arch. 1810-1907, inv. nr.
45f Gemeenteverslag 1876 'Staat van fabrieken en ambachten'.
17) De Jonge, Industrialisatie, 75 en 8 1 .
18) De Ledernijverheid
te Tilburg.
Bijlage
bij de Nederlandsche lederindustrie, j r g .
40 no. 28 (10 oktober 1928).
19) Onderzoekingen
naar de toestanden in
de Nederlandsche huisindustrie ('s-Gravenhage, 1912) I I , 259-260.
20) G A T , Gemeenteverslag 1912, 41-42.
21) G A T . Gilde-archief, ' A m p l i a t i e 5 mei
1890'.
22) Over het ledenaantal na 1880 ontbreken
exakte cijfers. Het aantal van ongeveer
100 is af te leiden uit: G A T , Adresboek
Tilburg 1889, 52; G A T , Secr. A r c h .
1810-1907, inv. nr. 161, brief van B . &
W. d.d. 27 augustus 1891.
23) G A T , Gilde-archief, 'stuk van H . de
Pont betreffende de vergadering op 20
mei 1912'.
24) G A T , Gilde-archief, 'ampliatie 30 juni
1898'.
25) G A T , Gilde-archief, ongedateerd stuk
van H . de Pont waaruit tevens blijkt dat
de andere vijf gilden die in Tilburg
voorkwamen zijn opgeheven.
26) G A T , Gilde-archief, 'Register van inkomsten en uitgaven'
Boekingsjaar
1897/'98 2 leden, 1898/'99 eveneens 2 leden. Daarna geen meer.
27) G A T , Gilde-archief, 'Register van inkomsten en uitgaven'
jaarrekening
1904/'05.
28) G A T , Gilde-archief, 'verg. 20 mei
1912'. Deze tien leden waren: A n t . v . d .

29)
30)
31)
32)

33)

34)

35)
36)

37)
38)

39)

40)

Langerijt, A . H . de Beer, H . Lommers,
C. Kruijssen, N . J . Ver(e)ijssen, J.P.
Obbens. P. Bertens, M . v . d . W o u w , J.
V . Oudheusden en F. Bax.
G A T , Gemeenteverslag 1892, 62 e.v.
G A T , Gemeenteverslag 1888, 67-68.
G A T , Gilde-archief, 'verg. 20 mei
1912'.
Over deze bond is uitgebreid te lezen
bij: Jos van Meeuwen, Zo rood als de
roodste socialisten.
Katholieke
vakhondsstrijd in de schoen- en lederindustrie (Amsterdam, 1981).
G A T , Nieuwe Tilburgsche Courant 15
maart 1896 en Tilburgsche Courant 22
en 29 maart 1896.
Van Meeuwen, Zo rood als de roodste
socialisten, 65, zegt o.a. over de situatie
rond 1900, dat van vakatie nauwelijks
sprake was. En in 1911: 'De afdeeling
besteedde haar geld liever aan worstebrood met koffie en gezelligheid dan
aan het streven naar lotsverbetering".
Uit De Lederbewerker' geciteerd bij
Van Meeuwen, 89.
G A T , Adresboek 1902, 505.
J . L . M . de Lepper, 'De Bredase Typografenvereniging
"Door
Eendracht
t'Zaam Verbonden" -, Jaarboek
De
Oranjeboom, X X I I I (1970) 138-139.
C. Wiskerke. De afschaffing der Gilden
in Nederland (Amsterdam, 1938), 1-15.
Jacques Giele, 'Het ontstaan van de typografen-vakorganisatie in Nederland
(1837-1869)-, Mededelingenblad.
Orgaan van de Nederlandse vereniging tot
beoefening van de sociale geschiedenis,
nr. 42 (1972), 2.
Ger Harmscn/Bob Reinalda, Voor de
bevrijding van de arbeid. Beknopte geschiedenis van de nederlandse
vakbeweging (Nijmegen, 1975), 36.
Vergelijk met: Ger Harmsen,
Historisch overzicht van socialisme en arbeidersbeweging in nederland. Deel 1 van
de begintijd tot het uitbreken van de eerste wereldoorlog (Nijmegen, 1971), 5.
Van Meeuwen, Zo rood als de roodste
socialisten, 89-90.

Zeldzame boekjes over Tilburg uit de
18e eeuw
door Ronald Peeters
Ruim 200 jaar geleden verschenen er al boekjes over Tilburg. De oplage
was zeer klein. Het waren in feite ambtelijke stukken die voor een klein
publiek bestemd waren. Toch zijn er na al die jaren nog enkele exemplaren bewaard gebleven. Antiquarisch kom je ze zelden tegen.
Reglement voor de huishoudinge en
finantie
Op 8 mei 1732 wordt door de "Edele Mog(ende) Heeren Raaden van
Staate der Vereenigde Nederlanden" een resolutie (besluit van een
bestuursorgaan)
uitgevaardigd,
waarbij het "Reglement voor de
Huishoudinge en Finantie van de
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Heerlykheden Tilborg en G o i r l e "
wordt vastgesteld. Er was reeds in
1688 sprake van de invoering van
een dergelijk reglement. Dat het
uiteindelijke reglement niet zonder
moeilijkheden tot stand is gekomen, wordt door C.J. Weijters in
het jaarboek "De Lindeboom" uitvoerig beschreven.')
Het reglement werd gedrukt te 's-

Gravenhage door Paulus Scheltus
"ordinaris Drukker van de Edele
Mog. Heeren Raaden van State der
Vereenigde Nederlanden".^)
Zes en vijftig jaar later, in 1788,
wordt dit reglement herdrukt, en
wel te 's-Hertogenxosch bij de
Wed. C . A . Vieweg "Stads-Drukster in de Vugterstraat".^)
In de dorpsrekening van Tilburg en
Goirle over het jaar 1788 vinden we
een uitgaafpost ten gunste van de
weduwe C . A . Vieweg. Tilburg en
Goirle vormden toen een zogenaamde
heerlijkheid.
Tilburg

REGLEMENT
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HEDEN VAN
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1765.
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VAN

' ' . B O S C H OP B R É D A
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/jj^ Tal moeten ri^ujeuren.

Cwnpra An 13 t'tUvary i^gj.
Tl 's
BEkOKUKT

IN

•sIlER.TOCENBOSCH,

Bj de Wed. C. A. V I E W E O , Stads-DruMla iu de

T=
II K R T O G E N B O S C n .
Bï C A . V J E W E G , Stadi-DraJaw ia de VugieiIlwaE.

(coll. R. Peeters, links en midden)

(coll. Gem. Archiefdienst

moest 5/6 deel, en Goirle 1/6 deel
betalen van alle ingediende rekeningen. In dit geval van 81 gulden
en 15 stuivers, voor "het Drukken
en innaijen van Hondert en vijftig
Reglementen voor de Huijshoudinge en Finantie van de Heerlijkheid
Tilborg en Goirle en wegens geleeverde ProthocoUe ten dienste
der voors. gemeente".'*)

voor het "drukken en innaijen van
500 Exemplaren van het Brandreglement voor deeze Heerlijkheid".^)
De Archiefdienst bezit een geschreven en een gedrukt exemplaar. Volgens het opschrift op het
titelblad werd dit reglement vastgesteld op 3 oktober 1785.

Schutreglement en reglement voor
de commissaris van de postwagen

Christian August Vieweg, een
Duitse immigrant die in het begin
van de 18e eeuw vanuit Halle a/d
Saaie naar Nederland kwam, was
een protestantse drukker en boekhandelaar te 's-Hertogenbosch. Na
zijn overlijden werd zijn bedrijf
voortgezet door zijn weduwe. Z i j n
zoon Johan Carel Vieweg (17701813) vestigde zich in 1794 als drukker in de Heuvelstraat te Tilburg.
Hij drukte o.a. in 1795 enkele plakkaten en o r d o n n a n t i ë n in een gezamenlijke uitgave met zijn moeder
en broer "de Wed. C . A . Vieweg en
Zoon in Den Bosch".**)

Dat Tilburg nog meer zaken deed
met C . A . Vieweg en later zijn weduwe, blijkt uit de dorpsrekeningen van 1781, 1783 en 1786.
In 1781 lezen we in de dorpsrekening dat C . A . Vieweg 30 gulden
ontvangt " V o o r het drukken en Leveren van een Riem Mediaan
schrijfpapier waar op is geprent het
schut Reglement van Tilborg en
Goirle". Van dit Schutreglement
(gedrukt op één vel papier) bezit de
Gemeentelijke Archiefdienst T i l burg een aantal exemplaren.'')
In 1783 werden door C . A . Vieweg
200 exemplaren gedrukt van het
"Reglement waar na den commissaris te Tilborg van den Post-Wagen van 's Bosch op Breda en vise
versa, zig zal moeten reguleeren",
waarvoor hij 15 gulden en 13 stuivers ontving.^)
Brandreglement
Aan de weduwe C . A . Vieweg
wordt in 1786 een betaling gedaan

HERTOGENBOSCH,

ïy 4e Wtd. C. A, VIEWEG, Sads-Diutfla i?8iS.

Vieweg ook drukker te Tilburg

Noten
1) C.J. Weijters, 'De totstandkoming van
het bestuursreglement van 1732 voor
Tilburg en G o i r l e ' , De Lindeboom.
Uitgave van de Archiefdienst
van de gemeente Tilburg, I (1977) 9-33.
2) Gemeentelijke Archiefdienst Tilburg
( G . A . T . ) , Oud-administratief archief
( O . A . A . ) , inv. nr. 96; Bibliotheek
G . A . T . , inv. nrs. 2119 en 2119a.
3) G . A . T . , O . A . A . , inv. nr. 97a; Bibliotheek G . A . T . , inv. nr. 2196.

Tilburg)

Restauratie van archivalia al in
1786
C.A. Vieweg was ook een vaste
leverancier van protocollen ten
behoeve van de gemeente T i l burg. In 1781 ontvangt hij 10 gulden en 10 stuivers " V o o r ses gekeverde prothocollen ten dienste
van Tilborg en Goirle".'')
Dat er in het verleden ook al aan
archiefrestauratie werd gedaan,
blijkt wel uit de dorpsrekening
van 1786. De weduwe C . A . Vieweg krijgt de 131 gulden en 17
stuivers niet alleen voor het drukken van 500 exemplaren van het
Brandreglement, maar ook "voor
het herbinden van 43 Registers
ter Secretarije alhier tot derselver
Conservatie, als zijnde alle te
Zaamen bijna uit hunnen Band,
met Leverantie van de daar toe
benoodigde materiaalen, als nog
voor het leeveren van zes nieuwe
Prothocollen ten dienste der Gemeentens zoo van Tilborg als
Goirle".'")

4) G . A . T . , O . A . A . , inv. nr. 576, f.30 en
30v.
5) G . A . T . . O . A . A . , inv. nrs. 101 bis 1,
101 bis 2 en 569, f.46.
6) G . A . T . , O . A . A . , inv. nrs. 121 en 571,
f.35v.
7) G . A . T . , O . A . A . , inv. nrs. 102 en 574,
f.38v.
8) Drs. W . J . Pouwelse en D r . F . J . M . van
Puijenbroek, "Kranten in T i l b u r g ' , De
Lindeboom.
I I I - I V (1979-1980) 123127.
9) G . A . T . , O . A . A . , inv. nr. 569, f.46.
10) G . A . T . . O . A . A . , inv. nr. 574. f.38v.
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Tilburg en Monument
door Kees van der Velden *
Binnen de Tilburgse onderwijswereld is de laatste jaren sprake van
een groeiende belangstelling voor
de plaatselijke historie. D i t manifesteert zich vooral in de vorm van
het zoeken naar eigen lesmateriaal
dat men kan gebruiken naast of, in
sommige gevallen, in plaats van de
op school aanwezige, meer landelijk gerichte
geschiedenismethoden. Zo verscheen in 1980 het project "Van wevers en fabrikanten"
van de hand van de Onderwijswerkgroep Textielgeschiedenis T i l burg. Dit vrij omvangrijke project
behandelt de geschiedenis van onze
stad aan de hand van de ontwikkeling van de textielindustrie. Eind
1982 verscheen er wederom een onderwijsproject dat betrekking heeft
op de Tilburgse historie. Het project behandelt de plaatselijke monumentensituatie en is getiteld
"Tilburg en Monument". Het betreffende project is samengesteld
door een werkgroep van dezelfde
naam die bestaat uit Tilburgse onderwijzers, onder meer afkomstig
uit de Werkgroep Werkeloze Onderwijsgevenden.
Deze werkgroep heeft ter introductie van het project een schrijven gestuurd naar alle Tilburgse basisscholen, waarin de opzet uiteengezet werd en werd aangegeven waar
en hoe het project verkrijgbaar was
en nog steeds is! Aangezien dit
schrijven verstuurd werd in een,
voor het basisonderwijs, nogal
drukke periode (Sinterklaas en
Kerstmis) is het misschien zinvol
om in dit artikel nogmaals wat aandacht aan "Tilburg en Monument"
te besteden. Het beste kan dat m . i .
gebeuren door enkele fragmenten
uit het reeds genoemde schrijven
naar de basisscholen
over te
nemen.
Het begrip monument
Bij het horen van het woord "monument" denkt men meestal aan
een bouwwerk dat oud, groots van
afmetingen en vooral erg mooi is.
* Namens de Werkgroep Tilburg en Monument.

22

Binnen Tilburg haalt men zich dan
de Heikese Kerk, het Paleis-Raadhuis en de Hasseltse Kapel voor de
geest en concludeert, volkomen terecht, dat er in Tilburg weinig monumentaals meer is.
Als men echter te rade gaat bij de
Gemeentelijke Monumentencommissie ervaart men dat daar een
toch wat andere opvatting heerst
over het begrip monument. De T i l burgse
monumentenverordening
verstaat onder monumenten: " A l l e
zaken, welke van algemeen belang
zijn wegens hun schoonheid, hun
betekenis voor de wetenschap of
hun volkskundige waarde". Hiermee wordt het begrip monument
uitgebreid tot bijvoorbeeld woningen, fabrieken, bomen, kerken
maar ook nederzettingsstructuren.
In de monumentenwet wordt over
het laatste gesproken als "stads- of
dorpsgezicht" en men bedoelt dan
een zgn. volledig historisch ensemble (gebouwen, bomen, wegen,
pleinen, wateren, e t c ) .
Wanneer we Tilburg vanuit deze visie beschouwen, zal men toe moeten geven dat toch ook in onze "gesloopte" stad nog wel het een en
ander te vinden is. We denken bijvoorbeeld aan de St. Josephstraat,
de Goirkestraat, de Schans, het
Wilhelminapark, e.d. Deze soort
van stadsgezichten tonen ons min
of meer de ontwikkeling van de T i l burgse leef-, woon- en werkomgeving.
Informatie over het
onderwijsproject Tilburg en
Monument
Wij hebben geprobeerd om voor
het Tilburgse basisonderwijs, waarbij we ons richten op klas 4, 5, en 6,
een project betreffende monumenten samen te stellen dat eenvoudig
is voor de leerkracht, weinig werk
en voorbereiding eist en bovendien
bestaat uit op zichzelf staande elementen, die niet persé allemaal en
niet persé in een bepaalde volgorde
in de klas gepresenteerd hoeven te
worden. Als uitgangspunt hebben
we tóch gekozen voor enkele monumenten in de traditionele zin zo-

als de Tongerlose Hoeve, de Hasseltse Kapel, het Duvelhok, etc.
De reden hiervoor is dat deze soort
van monumenten, na afspraak, te
bezoeken zijn met de klas. En juist
dat bezoeken en bekijken van de
dingen waarover je praat lijkt ons
erg zinvol. We hopen wel dat de
leerkrachten die iets met ons project willen doen ook de ruimere betekenis van het begrip monument
benadrukken en het niet doen
voorkomen of genoemde traditionele monumenten het Tilburgse
monumentenbestand vormen. Wie
weet worden er dan, samen met de
kinderen, nog "nieuwe" monumentale zaken ontdekt in de omgeving van de school!
Hoe gaat ons project in de klassepraktijk functioneren? W i j stellen
ons drie fasen voor:
1. Inleidende les: "Brainstorm/klassegesprek over: Dingen die de
moeite van het bewaren waard
zijn".
De bedoeling van deze fase is dat
het begrip monument bij de kinderen gestalte gaat krijgen.
2. Behandeling van een of meer traditionele Tilburgse monumenten.
Deze fase, de hoofdmoot van het
project, kent per monument weer
drie stappen:
a) Bespreking van het monument
in de klas aan de hand van een zgn.
"lesbrief" over het betreffende
object.
b) Bezoek aan dat monument, gewapend met een zgn. "kijkbrief"
waarin gerichte vragen staan die tot
doel hebben de leerling al onderzoekende rond te laten kijken.
c) Nabespreking van het bezoek,
eventueel gevolgd voor het maken
van een tekening of collage.
3. Evaluatie van de lessen over
monumenten. Deze fase is onder
meer uitstekend geschikt om naar
voren te laten komen dat het begrip
monument een ruimere betekenis
heeft dan alleen een mooie kerk of
een mooi kasteel.

We hopen dat u door het bovenstaande overzicht een idee heeft gekregen van de inhoud van ons project, dat niet alleen bestaat uit de
les- en kijkbrieven voor een achttal
Tilburgse monumenten maar dat
bovendien een toelichting bevat
voor de leerkracht, een lijst met
adressen en telefoonnummers voor
het maken van afspraken omtrent
excursies en een beknopte ontstaansgeschiedenis van Tilburg.

Daarnaast is het mogelijk om een
leskist te huren waarin zich onder
andere diaseries, bandjes met T i l burgse kinderliedjes en kaarten van
de stad bevinden. Mocht u tijdens
het lezen van dit artikel geïnteresseerd geraakt zijn in het project
"Tilburg en Monument" dan kunt
u een exemplaar aanvragen.
Aangezien de werkgroep Tilburg
en Monument helaas op geen enkele wijze financiële steun heeft ge-

kregen van officiële onderwijsinstanties (welk onderwijsgebeuren
van tegenwoordig mag trouwens
nog wel op een dergelijke steun rekenen?) zijn wij genoodzaakt om
voor het project ƒ 15,— in rekening te brengen. Voor meer informatie en voor het bestellen van een
project kunt u contact opnemen
met de W . W . O . , die op werkdagen
tussen 9.30 en 16.30 bereikbaar is
via tel. 013-362457.

Naast de mondelinge geschiedenissen en geschreven getuigenissen
over de laatste oorlog is er een
doorwrocht artikel van drs. A . Plevoets over "Het ontstaan van de
wijk Armhoefse Akkers". Feitelijk
reikt het artikel veel verder, dan de
titel doet vermoeden. In de eerste
paragraaf wordt namelijk, bij mijn
weten voor het eerst, een synthetische visie gegeven over de nederzettingsgeschiedenis van onze stad.
In het tweede deel van het artikel
worden de bijzondere stedebouwkundige ideeën van J. Rückert geschetst, welke de opzet van de
Armhoefse Akkers hebben bepaald. De invulling van het plan
blijkt vaak het werk te zijn geweest
van Tilburgse architecten. Er worden verder enige korte beschrijvingen gegeven van architectonisch
bijzondere panden. Het artikel
wordt afgerond met een pleidooi
voor een bescherming van (een
deel van?) de wijk als beschermd
stadsgezicht. Misschien dat B . en
W. het ook begrijpen na lezing!

Tentoonstelling "Onze
Gilden" in De OHemeulen

Tilburg kort
Armhoefse Akkers. Tilburg
tussen de Heuvel en
Moerenburg (redaktie Theo
Cuijpers, R e n é de Haes,
Theo van Meijel, Hanneke
van Overbeek, Fons
Plevoets), Tilburg
(Uitgegeven door Stichting
Buurtraad Armhoefse
Akkers en Boekhandel
Gianotten b.v.) 1983, 87p.
ƒ 12,50.
"Waardoor heeft de Armhoefse
Akkers volgens u zo'n hecht parochieleven gekend?" vraag ik. "Hoe
noemt u dat? Armhoefse Akkers?
Daar heb ik nog nooit van gehoord.
In mijn tijd heette 't daar gewoon
Sacramentsparochie". Het is een
treffende uitspraak uit een van de
opgenomen interviews van Hanneke van Overbeek. Het komt uit de
mond van kapelaan Hexpoor, die
er in de jaren '50 en begin '60 werkte. Nog maar twintig jaar geleden!
Fraaie foto's van processies, klooster, kerk, katholieke scholen en
geestelijkheid ziet men als tastbare
bewijzen van uitspraken uit de verschillende opgenomen interviews.
Het gaat eigenlijk over het leven in
een katholieke gemeenschap en in
die zin zou de titel van het boek
beter
Sacramentsparochie
dan
Armhoefse Akkers hebben kunnen
luiden. Over de wijze waarop de interviews gepresenteerd worden,
niets dan lof. Ze laat zien hoe ze
werkt en welke verrassende resultaten min of meer ongestructureerde interviews kunnen opleveren. I k
denk wel dat er in combinatie met
gestructureerde interviews meer
diepgang bereikt kan worden.

In het algemeen is dit boek een
goed voorbeeld voor andere buurten. Het laat zien hoe een onderzoek naar een buurtgeschiedenis
moet worden opgezet namelijk een
combinatie van archiefonderzoek,
verzamelen van (foto-)materiaal in
de buurt en mondelinge geschiedenis.

Ton

Wagemakers

Van 20 mei tot en met 2 september
1983 organiseert de Gemeentelijke
Archiefdienst in het Oudheidkundig Centrum " D e OHemeulen" aan
de Reitse Hoevenstraat 30b te T i l burg, een tentoonstelling over de
drie Tilburgse schutsgilden, aangevuld met een serie kleurenfoto's
onder de titel " D e Brabantse Gilden" van de fotograaf Hans-Joachim Schröter.
Aanleiding voor deze tentoonstelHng is de viering van het 500-jarig
bestaan van het Sint-Jorisgilde van
Tilburg. I n een register uit 1483 van
het Bisdom Luik vinden we de eerste vermelding van dit gilde. Er is
hier sprake van een altaar in de
kerk van Tilburg dat toegewijd is
aan de Heilige Georgius, ook wel
Sint Joris genaamd.
In Tilburg kent men de schutsgilden Sint Joris, Sint Sebastiaan en
Sint Dionysius. De eerste twee zijn
rond 1500 ontstaan, de laatste pas
in 1665. Het Sint Sebastiaansgilde
is op het einde van de 19e eeuw
"ingeslapen", maar werd in 1967
heropgericht door afstammelingen
van de vroegere gildebroeders en
herkreeg zijn in particuliere handen bewaard gebleven zilverschat.
De Tilburgse gilden vertegenwoordigen een belangrijk stuk cultureel
erfgoed, niet alleen door hun rijke
en zeer oude zilverschat, attributen
en archivalia, maar ook door het
instandhouden van de eeuwenoude
tradities. De tentoonstelling "Onze
Gilden" toont daar vele fraaie
voorbeelden van.
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Voor de geïnteresseerde in geschiedenis en cultuur een must!
Openingstijden zondag 13-17 uur,
maandag t/m vrijdag 10-17 uur.
Toegang gratis.
Ronald Peeters

Argie 46

•

Argie 46 (maart 1983), dat als ondertitel draagt: "Jeugdblad over archeologie en geschiedenis - met name van Tilburg en omstreken",
heeft een nieuw jasje gekregen.
Drukwerk en vormgeving zijn verbeterd. Het 28 bladzijden tellend
boekje bevat over Tilburg het goed
gedocumenteerde artikel van Theo
Marcehs "De geschiedenis van de
Tilburgse Lakenhalle, 1820-1868"
(blz. 3-17). Verkrijgbaar in de
boekhandel voor ƒ 2,50.
R.P.

De Lindeboom V I
t m d maart j l . verscheen jaarboek
I V van "De Lindeboom", uitgegeven door de archiefdienst van de
gemeente Tilburg. Het boek omvat
ditmaal zeven interessante artikelen, die samen de periode van ca.
1300 tot 1968 bestrijken.
Onder de titel: "Een hutje op de
heide" doet de Tilburgse stadsarcheoloog drs. Henk Stoepker verslag van een archeologisch onderzoek op een terrein, gelegen op de
hoek Reitse
Hoevenstraat-Lage
Witsiebaan. U i t het onderzoek
blijkt, dat op deze plaats in de 14e
eeuw een heideveld was gelegen,
met een klein ven erop. Op het heideveld stond een hutje of schuurtje. Aan het eind van de 15e eeuw
is het ven gedicht, en heeft men op
het heideveld een akker aangelegd.
Hiermee was ook het hutje weer
verdwenen. Een boeiend artikel,
dat een duidelijk beeld geeft van de
werkwijze van de archeoloog.
Over een interessant aspect van de
Tilburgse bestuursgeschiedenis vertelt C. Weijters in zijn artikel over
het "college der 22 mannen". D i t
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college, opgericht in 1602, was samengesteld uit representanten van
de 11 herdgangen (wijken). Het
speelde gedurende een lange reeks
van jaren een belangrijke rol als
adviesorgaan van het gemeentebestuur, met daarbij vergaande bevoegdheden op financieel terrein.
Het college verdween weer vrij
plotseling aan het eind van de 17e
eeuw.
Een uit België afkomstige grafzerk
inspireerde J.A.J. Becx tot het
schrijven van een artikel over A d r i aan Geerincx, dispensier van de adbij van Tongerlo. Het artikel vormt
een belangrijke bijdrage tot de geschiedschrijving van de Tilburgse
Tongerlose Hoef.
De armoede en de armenzorg in
Tilburg in de 16e, 17e en 18e eeuw
worden beschreven door drs. A .
Plevoets.
Voedselschaarste,
besmettelijke
ziekten, oorlogen en de lage lonen
in de textielnijverheid waren de
voornaamste oorzaken van de armoede in Tilburg in de 17e en 18e
eeuw. De armenzorg was in handen
van de "Tafels van de Heilige
Geest", een van oorsprong kerkelijk instituut, dat in de loop der tijd
echter een toenemende secularisatie onderging.
Plevoets gaat in zijn artikel uitvoering in op het ontstaan van de Tafel, de armen-middelen, de armenzorg vanaf ca. 1550 en de toenemende overheidsbemoeienis vanaf
ca. 1650.
Onder de titel: 'Een moderne textielfabriek omstreeks 1830' geeft
drs. Ton Wagemakers een industrieel-archeologische
reconstructie
van de textielfabriek 'Pieter van
Dooren', gelegen aan de Hilvarenbeekseweg. Deze fabriek, opgericht in 1825 en afgebroken in 1975,
was een der eerste moderne textielfabrieken in ons land. Behalve een
beschrijving van gebouwen en machines wordt er de nodige aandacht
besteed aan het productieproces,
aan de financiering en aan de arbeidsverhoudingen. Met deze aanpak vanuit meerdere disciplines
wordt aangetoond dat industriële
archeologie meer omvat dan alleen
maar het beschrijven van architectuur.

Over sociale onrust en vroege organisatievormen onder de arbeidende
bevolking in Tilburg gedurende de
periode 1825-1875 schrijft drs.
Henk van Doremalen. De auteur
behandelt eerst een aantal te T i l burg plaatsgehad hebbende uitingen van verzet, zoals in 1827, toen
men zich verzette tegen de plaatsing van een stoommachine in de
textielfabriek van 'Pieter van Dooren', het protest tegen de invoering
van een schutterijplicht in 1829, en
de rellen op de Veldhoven in 1858.
Daarna gaat de auteur nader in op
de onderlinge hulp onder de arbeidende bevolking. Een voorbeeld
hiervan zijn de "zieken- en begrafenisbussen" (een daarvan, het
leerbewerkersgilde "St. Crispinus
en Crispinianus" wordt elders in dit
tijdschrift uitvoerig beschreven).
Opvallend is dat het saamhorigheidsgevoel onder de leden van de
gilden beperkt bleef tot de eigen
beroepsgroep. Voorts wordt er
kort ingegaan op de mislukte poging in Tilburg een afdeling van de
'Internationale' op te richten.
Over het veelbewogen leven van
Louis van den Brekel (1866-1938),
achterneef van de kleermaker Jacobus van den Brekel, schrijft dr. ir.
C.H.J. van den Brekel een zeer
boeiend relaas. Louis, die later een
niet onbelangrijke rol zou gaan
spelen in de Tilburgse horeca-wereld, begon rond de eeuwwisseling
als kastelein, emigreerde in 1909
naar de Verenigde Staten om er te
'boeren', keerde in 1910 weer terug
en bouwde in 1912 op de Heuvel
hotel 'Modern'.
Hij verkocht het in 1917 en kocht
het weer terug in 1925. In deze tijd
werd Louis wel 'den burgemeester
van den Heuvel' genoemd.
In 1934 kwam Louis in financiële
problemen, en ging failliet. ' M o dern' werd gekocht door zoon Jos,
die ook de exploitatie overnam. In
1968 werd het bedrijf verkocht aan
de A M R O - b a n k . Het pand werd
tenslotte in 1969 gesloopt.

Jaarboek V I van " D e Lindeboom"
is verkrijgbaar in de boekhandel en
kost ƒ 19,50.
Rob van Putten

J-lntiquariaat
„7axandna"
In- en verkoop van originele
topografische en historische
landkaarten, prenten, gravures
en boeken, met name over
TILBURG
EN
NOORD-BRABANT,
bloemen- en vogelprenten

LUCHTFOTOGRAFIE
Uitgebreid fotoarchief van
o.a. Noord-Brabant aanwezig
Bel nu voor informatie
om er meer

Salesianenstraat 115, 5042 DR Tilburg.
Na telefonische afspraak, (013) 67 64 15.

nederlands textielmuseum
HET NEDERLANDS TEXTIELMUSEUM
Toont in de vaste opstelling van het museum
textielproduktie in de loop der eeuwen;
Besteedt in de wisseltentoonstellingen aandacht aan de textielproducerende mens.
Artistieke aspecten in textiel worden belicht in
de reeks "Textiel N u " .

Openingstijden:
ma t/m vrij.
zaterdag
zondag
Gasthuisring 23,
5041 DP Tilburg
Telefoon: 013-422241
Viditel: 40406239

10.00 tot 17.00 uur
14.00 tot 17.00 uur
12.00 tot 17.00 uur

van te krijgen

Fotex Flying Camera Tilburg
tel. 013-634800

Sntiguariaat
iZïUto
Nieuwlandstraat 25 5038 S L Tilburg
tel. 013-431229
Giro: 2559299

Inkoop en verkoop van tweedehands
strips, wetenschappelijke, literaire
en nostalgische boeken.

Openingstijden:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:

12.00-18.00
12.00-18.00
12.00-21.00
12.00-18.00
11.00-17.00

uur
uur
uur
uur
uur

