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Ten geleide
Antoon van Rijen was een Tilburgse kantoorbeambte die een vooraanstaande rol
speelde in de katholieke arbeidersbeweging in de eerste decennia van de 20e eeuw.
Hij vervulde tal van functies in een groot aantal organisaties op sociaal terrein.
Naast zijn werk voor de arbeidersbeweging is hij in Tilburg ook bekend geworden
als de eerste arbeiderswethouder. Jos van Meeuwen schreef een biografische
schets over Van Rijen.
'Indien de lindeboom werd geveld, zou dat een grote gapende wonde zijn in het
hart van de stad en geen dode zou ooit méér zijn betreurd', zo is eens over de lindeboom op de Heuvel geschreven door de schrijver-journalist Uri Nooteboom. De
redactie hoorde de recente discussie over de eeuwenoude boom aan en besloot in
de historie te duiken om te zien wat er zoal over de lindeboom geschreven is.
Ronald Peeters geeft een overzicht.
Bernard van Dijk werd door de redactie benaderd om zijn licht te laten schijnen op
de diverse boeken die over het Tilburgse dialect verschenen zijn. De uiteenlopende
boeken van Jan Naaijkens, Frans Verbunt en Henk van Rijen komen ter sprake in
een verhaal waarin Van Dijk ook zijn eigen interpretaties geeft. Een boeiende bijdrage aan het debat over het Tilburgs dialect. Wie nog steeds denkt dat Tilburgs
slordig Nederlands is, doet er goed aan dit artikel grondig te lezen. Van Dijk ziet
verschijnselen in het Tilburgs die rechtstreeks uit het oer-Germaans stammen.
In Tilburgse curiosa bespreekt Ronald Peeters een vervalste tekening van het kasteel van Tilburg. De vervalsing is van de hand van M.J.C. Wegenaar (1834-1909)
die de tekening heeft willen doen voorkomen als zeventiende- of achttiendeeeuws. Van Wegenaar zijn meer vervalsingen bekend.
In Tilburg Kort komen diverse recent verschenen boeken en tijdschriftartikelen aan
bod.
De redactie
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Toontje Solidair'
Een biografische schets van de Tilburgse
katholieke voorman Anton van Rijen (1878-1946)
Jos van Meeuwen *
• Jos van Meeuwen publiceerde o.m. in
' T i l b u r g ' (1986 en
1989) en werkt thans
aan een dissertatie.

Op 1 juli 1906 trad Antoon van Rijen, die daarvoor werlizaam was als kantoorklerk, als
'Secretaris van den Arbeid' in dienst van de drie jaar eerder opgerichte Bossche
Diocesane Werkliedenbond, de overkoepelende standsorganisatie van het bisdom 'sHertogenbosch, die haar hoofdkantoor had aan het St. Annaplein (nr. 21) in de fabrieksstad Tilburg. Zijn geestelijke mentoren waren mgr. Prinsen, de Bossche aalmoezenier
van de arbeid, en mgr. A. Mutsaers, de Tilburgse fabrikantenzoon, vriend van Poels, adviseur van de R.K. Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel 'St. Raphael' en later bisschop van Den Bosch.
Hij was een tegenstander van het streven
naar een interconfessionele arbeidersbeweging, dat zich behalve in Twente ook in het
bisdom Den Bosch en met name in Tilburg
onder de textielarbeiders
manifesteerde.
Toen Van Rijen aantrad als secretaris van de
arbeid telde de landelijke interconfessionele
textielarbeidersbond Unitas meer katholieke
leden in Brabant dan in Twente. De zogenoemde Zuidelijke Districtsbond had toen
1800 leden. De strijd van de Bossche geestelijkheid en de Bossche Diocesane Werkliedenbond onder aanvoering van Van Rijen
richtte zich - in naam van de diocesane autonomie - behalve tegen het interconfessionalisme ook tegen het streven naar de oprich-

ting van landelijke katholieke vakbonden en
van een katholieke vakcentrale.
Als secretaris van de arbeid had Van Rijen
de opdracht om de verenigingsgedachte te
propageren onder de katholieke arbeiders en
organisatorische, wettelijke en juridische adviezen te geven. In de beginjaren vormde de
propaganda de hoofdmoot van zijn werkzaamheden. 'Dag aan dag. avond en avond
op reis en ter vergadering, zodat de correspondentie lyijna uitsluitend na thuiskomst van
de reis in de late avond- en nachturen kon
gevoerd worden. Zondagsrust en zondagsheiliging? Wel, daar speechte de secretaris van
de arbeid over in de vergaderingen, evenals
over de achturen-arbeidsdag,
welke voor
hem zeer dikwijls tweemaal per 24 uur
kwam, gelijk het ook herhaaldelijk is voorgekomen, dat hij twaalf en meer Zondagen achtereen op het propagandepad
was. Drie
spreekbeurten op een Zondag waren heus
geen zeldzaamheden',
zo beschreef Van
Rijen achteraf zijn eigen inzet in het zilveren
gedenkboek van de Bossche Diocesane
Bond. Overal roerde hij de trom van de christelijke solidariteit. Aan dit stokpaardje, waarop hij graag door de Brabantse dreven draafde, dankte hij zijn bijnaam
'Toontje
Solidair'. Bij zijn overlijden roemde de
Nieuwe Tilburgsche Courant hem als een
'weldenkende propagandist en een prachtig
schrijver'.
In iTienig Brabants dorp gaf Van Rijen de
aanzet tot de oprichting van een katholieke
werkliedenvereniging. Waar de aantrekkingskracht van de standsorganisatie niet groot genoeg was, nam de Bossche Diocesane Werkliedenbond zijn toevlucht tot het stimuleren
van de oprichting van plaatselijke vakverenigingen, die dan volgens het zgn. 'gildenbondsysteem-in-diocesaan-verband'
gebundeld
moesten
worden
tot
algeinene
werkliedenverenigingen. Volgens Van Rijen

Afl). I Antoiiin.s
Tlu'odonis van Rijen
(1878-1946).
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meningen zijn in zijn werk niet tot uitdrukking gekomen. Soms wist hij het wezenlijk
waardevolle in andermans mening snel te onderscheiden en droeg deze dan zo uit, dat de
argeloze toeschouwers konden wanen Van
Rijens eigen overtuiging te beluisteren. Een
ander maal ontging hem blijkbaar de wezenlijke betekenis van een gangbare mening,
maar mat hij haar waarde af aan het momentele gezag van de persoon, die haar het eerst
had voorgedragen'. Versluis vond desalniettemin, dat Van Rijen het eerbetoon in de
vorm van een bronzen plaquette in het
bondskantoor waardig was op grond van zijn
'ongeveinsde liefde voor de arbeidersstand,
zijn nietsontziende werkkracht en zijn onverdachte katholiciteit'.

Functies
Ajh. 2 Het net in gebruik
genomen
hoofdkantoor
van de Bossche
Diocesane Werkliedenbond
aan
het St. Annaplein 21 in
1934.

zelf overtrof het 'aantal der door hem opgerichte vakvereenigingen (...) verre dat der
werkliedenvereenigingen'.
Pas na het Bisschoppelijk Communiqué van 1916, waarin
het episcopaat een uitspraak deed over de
verhouding tussen de stands- en de vakorganisatie, werd in het bisdom Den Bosch afgestapt van het gildenbondmodel, tot genoegen
van geschiedschrijver Versluis: 'Gelukkig
maar, voegen wij er aan toe, want een zegepraal van het gildenbondsysteem zou uitgelopen zijn op de dood van de eigenlijke standsorganisatie. Het zou (...) de standsorganisatie gedegradeerd hebben tot een centrale
van plaatselijke vakafdelingen met collectief
lidmaatschap. Het is niet teveel gezegd, als
men beweert, dat de katholieke arbeidersbeweging dan waarschijnlijk zou uitgelopen
zijn op: "een strijd om de dikkere boterham "
alleen'.
Versluis roemde de 'ongelofelijke
werkkracht' van Van Rijen, die 'onwankelbaar
was geweest in zijn trouw en volgzaamheid
aan het kerkelijk gezag'. Volgens Versluis
was Van Rijen geen groot organisator en initiatief- noch ideeënrijk : 'Gefundeerde eigen

Rijen, Antonius Theodorus van (roepnaam Antoon; bijnaam: Toontje Solidair),
voorzitter van de Bossche Diocesane
Werkliedenbond (1920-1938) en van de
Federatie van Diocesane R.K. Volks- en
Werkliedenbonden (1918-1920), is geboren te Tilburg op 11 oktober 1878 en aldaar overleden op 4 september 1946. Hij
was de zoon van Johannes Paulus van
Rijen, timmerman, en Rozalia Cornelia
Gustenhoven. Op 8 augustus 1911 trad hij
in het huwelijk met Johanna Everdina van
Bers, geboren te Bemmel (Gelderland).
Het huwelijk bleef kinderloos.

De loopbaan van Van Rijen binnen de katholieke arbeidersbeweging speelde zich vooral
af op diocesaan niveau. Op 24 juli 1912 werd
hij als tweede secretaris toegevoegd aan het
bestuur van de Bossche Diocesane Werkliedenbond, op 1 juni 1919 werd hij bevorderd tot eerste secretaris en op 7 juni 1920
werd hij gekozen tot voorzitter. Op 11 oktober 1938 nam Van Rijen ontslag als beambte
en voorzitter en werd hij uit dankbaarheid
benoemd tot ere-voorzitter.
Als
verpersoonlijking van de Bossche
Diocesane Bond was Van Rijen betrokken bij
de oprichting van een aantal diocesane instellingen en organisaties, zoals het Centraal
Ziekenfonds van de Bossche Docesane
Werkliedenbond, de Diocesane Ontwikkelingscentrale en het Diocesaan Comité der
St. Radboudstichting (ten behoeve van de oprichting van een katholieke universiteit). Ook
in Tilburg vervulde Van Rijen een aantal nevenfuncties, zoals het lidmaatschap van het
plaatselijk comité van de Katholieke Sociale
Actie en het voorzitterschap van het Tilburgs
Kruisverbond (1903-1919). Daarnaast was
hij onder meer betrokken bij de oprichting
van de woningbouwvereniging St. Joseph en
van de Tilburgse Volkshogeschool.
Volgens de Nieuwe Tilburgsche Courant was
de 'eerste liefde' van de principiële geheelonthouder Van Rijen echter de Tilburgsche
R.K. Drankbestrijdersvereeniging, die hij
mee oprichtte in 1910 en waarvan hij voorzitter en secretaris was.
Landelijk speelde Van Rijen een rol als bestuurslid van de in 1906 opgerichte Federatie
van Diocesane R.K. Volks- en Werkliedenbonden, een 'wel zeer los federatief
verband' (Kuiper) van autonome diocesane
overkoepelende standsorganisaties, dat nauwelijks in staat bleek initiatieven te ontplooien op landelijk niveau. Hij was secretaris van
1915 tot 1918 en voorzitter van 1918 tot
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1920. Toen de Federatie in 1925 samenging
met het R.K. Vakbureau in het R.K.
Werkliedenverbond in Nederland werd Van
Rijen lid van het bestuur.

Tegenstellingen

Afb. 3 V.l.n.r. Antoon van
Rijnen, kapelaan Fr.
Werner.'i en Jan van
Rijzewijk op het terras
van Hotel Berg-en-Dal te
Beek-Vbbergen
in 1910.

Als exponent van de standsorganisatie en het
Bossche diocesane particularisme kwam Van
Rijen meermalen in botsing met zijn plaatsgenoot Jan van Rijzewijk, die voorzitter was
van de landelijke R.K. Tabaksbewerkersbond
en van het met veel moeite in 1909 tot stand
gekomen Bureau voor de R.K. Vakorganisatie. In de eufemistische terminologie van
de geschiedschrijver van de katholieke arbeidersbeweging, Kuiper, heette het dat 'de bedoelde persoonlijke
rivaliteit (tussen de
voormannen van de stands- en de vakorganisatie) wel met enige juistheid (is) uitgedrukt
met te zeggen, dat tussen Jan van Rijzewijk
en Piet van Haaz.evoet aan de ene, en
Hendrik Brouwer en Antoon van Rijen aan
de andere kant, een niet altijd even goede
collegiale verstandhouding bestond'. Terwijl
Van Rijzewijk de grenzen zocht van de christelijke solidariteit (en van het kerkelijk gezag)
bleek
Van
Rijen
volgens
het
Nieuwsblad van het Zuiden 'bijzonder geschikt om het contact tussen de arbeiders en
de andere standen te leggen'.
Ook in de lokale politieke arena botsten beide arbeidersvoormannen. Aanvankelijk stonden zij schouder aan schouder tegenover de
Tilburgse politieke elite, die de werklieden
het recht van spreken en kiezen in de R.K.
Kiesvereeniging 'District Tilburg' ontzegden.
In 1909 manifesteerde de tweespalt onder de
Tilburgse arbeiders vanwege het interconfessionalisme zich in de strijd tussen Van Rijen
en Bernhard Hutten, Unitasman en hoofdbe-

stuurslid van het CNV, om een zetel in de
gemeenteraad. Volgens de Nieuwe T i l burgsche Courant hadden vooraanstaande
Tilburgers zich teruggetrokken uit de verkiezingsstrijd ten faveure van Van Rijen: 'Aan
hem kunnen werklieden en middenstanders
hun vertrouwen schenken.' De krant ontraadde zijn lezers ten stelligste hun stem uit te
brengen op Hutten, 'die als R.K. niet luisterend naar de stem van zijn Hoogwaardige
Bisschop zich blijft verzetten tegen de katholieke organisatie'. Zijn aanhangers verdedigden hem in een advertentie, waarin hij een
'echt Tilburgs werkman' werd genoemd, een
'bezadigd spreker', die immer bereid was tot
overleg met de Tilburgse burgerij. Volgens
de advertentietekst was Van Rijen niet eens
een echte arbeider en zat er een luchtje aan
zijn kandidaatstelling, want 'de voorzitter
van de Gildenbond (Van Rijzewijk, JvM.)
moest om onverklaarbare redenen voor Van
Rijen wijken'. Van Rijen werd gekozen tot
gemeenteraadslid met 520 stemmen tegen
204 stemmen voor Hutten. Twee jaar later
kwam ook Van Rijzewijk in de raad.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog probeerde
Van Rijzewijk met de Gildenbond als uitvalsbasis de macht over te nemen in de kiesvereniging. Volgens Van Rijen was dit streven zowel in strijd met de christelijke
solidariteit als met het verbod van de bisschoppen aan sociale organisaties om aan politiek te doen.
In 1913 werd Van Rijen genoemd als kandidaat voor een zetel in de Tweede Kamer.
Toen vijf jaar later onder de katholieken een
felle standenstrijd losbarstte om de kandidaatstelling
voor
de
eerste
TweedeKamerverkiezingen onder algemeen kiesrecht, werd ook Van Rijen kandidaat gesteld.
Volgens De Maasbode zag hij echter af van
een kandidatuur 'om het verkeerde idee tegen
te gaan, dat ieder, die in de vakvereeniging
of sociale beweging in het algemeen nuttig
werk verricht, nu ook vanzelf geschikt is als
kamerlid'. Bovendien was Van Rijen volgens
De Maasbode van mening, dat er al te veel
kandidaten uit arbeiderskring waren gesteld.
Als troostprijs werd Van Rijen op 10 mei
1918 benoemd tot de eerste arbeiderswethouder van de gemeente Tilburg. In 1919 werd
hij gekozen tot lid van de Provinciale Staten
van Noord-Brabant. Van Rijen beheerde de
portefeuille van sociale aangelegenheden tot
zijn benoeming tot lid van Gedeputeerde
Staten op 30 juli 1929.

Verdiensten
Voor zijn verdiensten werd Van Rijen door
de paus benoemd tot ridder in de Orde van
St. Gregorius en onderscheiden met het 'Pro
Ecclesia et Pontifice'. De Nederlandse over34
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de laatste eer. Ook de commissaris van de
Koningin in Noord-Brabant, jhr. mr. F.
Smits van Oyen, en kopstukken uit de lokale
politiek, zoals oud-burgemeester en oudwethouder Van de Mortel, oud-wethouder
Van Oudenhoven, zijn opvolger als voorzitter van de Bossche Diocesane Bond en wethouder Frans Hoogers, de voorzitter van de
Kamer van Koophandel, H. Mannaerts,
woonden de begrafenis bij.
Door de gemeente Tilburg werd een straat
naar Antoon Th. van Rijen genoemd.
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^Geen dode zou ooit méér zijn
betreurd'
Historische achtergrond van de Tilburgse
lindeboom"^
Ronald Peeters
Deze bijdrage is een
aangepaste versie van
mijn artikel 'Intensivecare voor de lindeb o o m ' , i n : Tilburg
Magazine, j r g . 3, nr. 4,
dec. 1992, p. 16-21.

De 350 tot 400 jaar oude lindeboom op de Heuvel, naast de kruikezeiker toch wel hét
symbool van Tilburg, wordt kunstmatig in leven gehouden. Bij droog weer krijgt de oude
en verminkte reus via een slang vol gaatjes per uur en per meter slang twee liter water
automatisch toegevoegd. Het leven wordt hem op dit drukke plein, door onder andere het
voortrazend verkeer, zowat onmogelijk gemaakt. In het herinrichtingsplan van de
Heuvel is geen plaats meer voor de lindeboom. Nu zijn einde blijkbaar nadert, past een
terugblik op een lang en indrukwekkend leven.
De Tilburgse lindeboom is een Hollandse linde (Tilia X vulgaris); in vaktermen een voormalige etagelinde en in feite een Winter-

linde. In het wild komt de linde al zo'n 2500
jaar niet meer voor in Nederland. De boom is
18 meter hoog en zijn stamomtrek is 540 cm.
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der de kroon ontstaan een nieuwe boom gevormd kan worden, waarvan de takken weer
tot een etage-linde, zoals de linde er vroeger
uitzag, geleid en gesnoeid kunnen worden. Er
is dan wel meer ruimte rondom de stam nodig en de rijweg zal versmald of opgeschoven moeten worden. Dit gaat geheel tegen de
actuele gemeentelijke plannen in. Een alternatief is volgens hem het kiezen voor een
grotere kroon die de boom de komende tientallen jaren weer zou kunnen vormen.

Reizigers

A/7). / De Hoofdwacht op
de Heuvel met Utrechtse
Vrijwillige Jagers
tijdens
de Tiendaagse
Veldtocht
in 1831. De lindeboom
was. volgens Elise van
Calcar. als een 'Chinese
parasol'
geknipt.

Afb. 2 De oudste foto
van de lindeboom omstreeks 1850/1860. Op de
plaats van de gebouwen
links op de achtergrond
bevindt zich thans de
Heuvelpoort. Rechts herberg De Gouden Zwaan
(coll. Bodel
Nijenhuis,
Universiteitsbibliotheek
Leiden).

Bioloog, lindebomenkenner en oud-Tilburger
drs. Bert Maes stelde een linde-top-tien van
Noord-Brabant samen. Nummer een is de lindeboom van Sambeek, 780 cm in omtrek (de
dikste in Nederland) en 450 jaar oud. De
Tilburgse lindeboom staat op de vijfde
plaats, net na die van Hilvarenbeek, met 565
cm omtrek en 300 jaar oud. De 275 jaar oude
Hollandse linde op de Schans in TilburgNoord, met 494 cm omtrek, staat op de zevende plaats.
De Hollandse linde is een natuurlijke kruising tussen de Winter- en de Zomerlinde. Er
bestaat tussen de soorten een genetische variatie. Maes kwam tot de conclusie dat de
Tilburgse lindeboom in bladvorm en vrucht
afwijkt van alle andere Winterlindes. Tot nu
toe is er geen tweede vergelijkbare boom gevonden! Niet alleen oud, maar ook uniek dus.
Maes is er niet helemaal van overtuigd dat de
lindeboom niet gered kan worden. Het herstelvermogen van de linde is volgens hem zo
groot dat met de huidige jonge takken die on-
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De lindeboom is eeuwenlang gezichtsbepalend geweest voor de Heuvel en hij sprak
zeer tot de verbeelding van toevallige passanten. Zo bracht de wereldreiziger graaf De
Monconys in 1662 een bezoek aan Tilburg.
Hij logeerde in De Gekroonde Zwaan op de
Heuvel. In het boek 'Voyage.s de Monsieur
de Monconys dans la Hollande'
(Parijs,
1667) staat dat de graaf vol bewondering de
lindeboom aanschouwde, de kruin wel een
omtrek had van 62 passen en dat de boom
door 28 pilaren ondersteund werd. De boom
moet toen al van een behoorlijke leeftijd zijn
geweest. Hij verhaalt ook over de merkwaardigheid, in zijn ogen althans, dat de dienstmeid van de herberg haar tijd doorbrengt met
het maken van figuren van fijn zand op de
plavuizen van het etablissement. Als Elise
van Calcar in 1850 een bezoek aan Tilburg
brengt, geeft zij later in haar boek 'Tilburgsche Mijmeringen'
('s-Hertogenbosch,
1851) een uitvoerige, en voor die tijd typerende, beschrijving van de lindeboom: 'Het
is een lindenboom van wonderbaar fatsoen.
Niet alleen is zijn ontzetteiul zware stam van
zoo zonderlinge gedaante, dat hij aan een
zaamgewassen groep van verscheidene stammen doet denken, maar niet minder vreemd is
ook het uitschieten zijner reuzenarmen, die
rondom gesteund door paal en latwerk zich
verbazend wijd uitstrekken. Slechts één enkele tak mogt zijne natuurlijke rigting, zijn
aandrift naar boven volgen en zich fier van
de aarde verheffen'. De boom was volgens
Elise zodanig gesnoeid en geleid dat deze
meer op een 'ontzaggelijk groote chineesche
parasol' leek. Op een prent uit 1830 en op de
oudste foto van de Heuvel van omstreeks
1850/60, is die vorm duidelijk te zien.
Mr. J.I.D. Nepveu schrijft in 1852 in zijn
verhalenbundel
'Studie
en
uitspanning':
'...Wie ooit Tilburg bezocht, zal daar zonder
twijfel, vooral als hij in De Zwaan zijn intrek
had genomen, ook wel eenige uren onder den
grooten lindeboom hebben uitgerust, waarmede het marktplein, de Heuvel genaamd, sedert onheugelijke jaren reeds prijkt. Want
zeggen de inwoners - van het eigenlijke
Tilburg namelijk - zoo gij onze stad verlaat

Ter gelegenheid van het bezoek aan Tilburg van koningin-regentes Emma en koningin Wilhelmina op 18 mei 1895,
schreef de Tilburgse dichter H.J. Dolmans (1840-1899) het volgende gedicht
(Gemeentearchief Tilburg, coll. H.J. Dolmans):
Aan den beroemden
Lindeboom:

Tilburgschen

Wuif nu, fiere en grijze Linde,
Om de slapen der beminde
En vereerde Koningin,
Strooi uw bloesem aan de voeten
Van de Moeder die wij groeten
In éénzelfde Oranje min.

AJh. 3 De lindeboom in
1892. Links de Looiersbeurs.

Afb. 4 In 1935 werd onder de lindeboom een
rnslbank
gepUuitsi.

en onze paraplui (gelijk zij die klassieke
kruin naar haar vorm heeten) niet gezien
hebt, dan waart gij als in Rome, zonder den
Paus aanschouwd te hebben.'
Er zijn in de literatuur nog talloze beschrijvingen over de Tilburgse lindeboom te vinden, zoals bijvoorbeeld in het boek 'Jaren en
jeugd in Brabant', (Amsterdam, 1944; herdrukt in Antoon Coolen 'Land en volk van
Brabant',
Amsterdam,
1950) van Uri
Nooteboom:
'Als ge een ouden Tilburger vraagt naar het
meest merkwaardige in zijn geboortestad,
tien tegen een, dat hij den lindeboom zal
noemen. Hij zal het niet hebben over de fabrieken, hij zal niet vertellen, dat Tilburg de
laatste jaren zoo hard is gegroeid, neen, hij
zal den lindeboom op den Heuvel noemen.
[...] Zijn dikke stam is met stevig hekwerk
omgeven; de zware takken, waarvan de onderste horizontaal staan, zijn met ijzeren
paalwerk, waarop halken zijn gelegd, onder-

Laat Haar 't frische Groen der blaren
Neêrlands Hope op Haar verklaren.
En - wat wank'len moge ofvall' Laat haar forsche stam en takken
Leeren, dat de Trouw niet knakken,
Weif'ten of vermind'ren zal.

stut.
Kinderen speelden onder de groene ijzeren
palen boompje-verwisselen, jongens met kleine fietsen reden kunstig met bochten en bogen tussen de paaltjes door. Als er uit het
hart der stad een fietstocht of uittocht plaats
had, was de lindeboom het verzamelpunt.
Vandaar uit wandelden we in den nacht van
den eersten Zondag in Mei naar Den Bosch,
vandaar uit ging de fietstocht naar Onze
Lieve Vrouw van den Heiligen Eik te
Oirschot. [...] en de Tilburger vraagt zich af
wat van zijn stad zou moeten worden, als de
lindeboom op den Heuvel het wegens ouderdom of door een of andere oorzaak begeven
Z.OU. Zouden dan de fabrieken nog werken?
Zou dan Tilburg nog Tilburg zijn? Indien de
lindeboom werd geveld, zou dat een grote,
gapende wonde zijn in het hart van deze stad
en geen dode zou ooit méér zijn betreurd.'

Radbraken en verschijningen

in t

Van ouds werd er onder de lindeboom rechtgesproken, in de nabijheid daarvan vonnissen
voltrokken, en er werden vanaf 1575 al jaarlijks drie jaarmarkten en (zeker vanaf 1570)
tot het eind van de vorige eeuw de jaarlijkse
kermis gehouden. De belangrijkste handelswaar op de jaarmarkten waren voedingswaren, paarden en ander vee en wollen en linnen lakens. In het trouwboek van 1669 staat
de aantekening, dat een huwelijksafkondiging 'onder de linde' heeft plaatsgevonden.
Op de oudste kaart van Tilburg, uit 1760, is
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Afb. 5 Met een beetje
goede wil kon men in
1930 de beeltenis van
Maria en het Kindje Jezus
nog in de stam ontwaren.

Ajh. 6 Hel standbeeld
van koning Willem II en
de lindeboom staan al
sinds 1924
gebroederlijk
naast elkaar op de
Heuvel (foto ca. 1930).

Daarna is zijn hoofd afgehouwen en enige
uren op een pin tentoongesteld. Zo ging dat
in die dagen met struikrovers.

vlak bij de boom een galg getekend. De lindeboom is vaak de stille getuige geweest van
openbare executies en andere 'volksvermaken". Daar zijn sappige verhalen over bekend, zoals dat over een bende struikrovers,
die onder de naam 'Muscoviters' in het begin
van de achttiende eeuw Tilburg en omgeving
onveilig maakte. Op 24 augustus 1708 werd
Jan Peeters, bijgenaamd Jan Schrok, die verschillende 'schelmstukken, roverijen, onveiligmaken van publieke wegen, knevelarijen
en andere grove feiten' op zijn geweten had,
als voorbeeld voor de anderen, door de
scherprechter levend geradbraakt. Onder
overweldigende belangstelling werd hij op de
Heuvel bij de lindeboom op een liggend wagenwiel gebonden, rondgedraaid en zijn ledematen met een zware balk verbrijzeld.

Er is zelfs een legende verbonden aan de
eeuwenoude lindeboom. Lambert G. de Wijs
schreef voor de 'Nieuwe Tilburgsche Courant' in 1925 het verhaal 'Een Maria-legende
van den Tilburgschen lindeboom', waarvan
een overdruk verscheen. Deze legende speelt
in het midden van de zestiende eeuw, toen de
beruchte
legeraanvoerder
Maarten
van
Rossum zijn strooptochten door Brabant ondernam. Op de Heuvel in Tilburg woonde
een zekere Antoni, die zich bij zijn plunderende troepen aansloot. Hij zou vermoedelijk
gesneuveld zijn. De moeder van Antoni bleef
echter in zijn behouden terugkomst geloven,
en zij plaatste een Mariabeeldje tegen de
stam van de lindeboom. Na jaren was het
beeldje door de tand des tijds aangetast en
ten slotte verwijderd. De weduwe en haar andere zoon Herman leden inmiddels aan verstandsverbijstering. Op een heldere juninacht
werden beiden wakker en verlieten zij om
onduidelijke reden het huis om onder de lindeboom te gaan bidden. Op dat moment verscheen tussen de knoestige takken Maria met
het Kindje Jezus; ' 't beeld scheen te lachen
en vreugde omstraalde 't kind op haar arm'.
Plotseling zagen zij ook een geknielde man
zitten: de verloren gewaande maar berouwvolle zoon Antoni. Met een beetje fantasie
was in de jaren dertig van deze eeuw de beeltenis van Maria nog duidelijk te zien.
Een ander opmerkelijk feit vinden we in het
boekje 'Volks-feest gevierd te Tilburg...' ('sHertogenbosch, 1798). Hierin staat vermeld
dat de lindeboom een grote rol speelde in het
volksfeest dat op 19 mei 1798, het 'vierde
jaar der Bataaf sche Vryheid', op de Heuvel
werd gevierd. Een jongedame die 'het beeld
der Vryheid' moest voorstellen, 'wenkt de
Faam en geeft aan haar de Speer en Hoed
over, wyzende naar den grooten Lindeboom
die agter haar staat, ten teeken, dat zy die
daar op wil geplaatst hebben ... rondom op
den Lindeboom worden de Tropheen gezet,
waar mede de Triumph-wagen
vercierd
was...' De lindeboom als vrijheidsboom.

Ouderdom en onderhoud
Tilburg bezat op het eind van de veertiende
eeuw al een markante lindeboom. In de archiefbronnen vonden we in 1390 de vermelding van de boerderij het 'Guet terlinde' en
in 1429 is er sprake van 'den Lyndacker aen
die linde'. Daarmee wordt een akker aan het
Lijnsheike bedoeld. Die boom werd in 1502
reeds 'die oude Linde' genoemd. In de buurt
van het Kraaiven, ten noordwesten van het
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Hasseltplein aan de 'Heydsijde' stond in
1554 'die Hoollynde'.
In 1598 werden op de Heuvel een huisje 'ende banclien onime de lynde staende' afgebroken. Vermoedelijk heeft men het dan over de
huidige lindeboom en het bankje waar recht
werd gesproken. In 1675 is de boom door
een storm omgewaaid; hij moest toen worden
gestut.
Over het onderhoud van de lindeboom zijn
vanaf de zeventiende eeuw tot heden vele gegevens bekend. Daaruit is ook af te leiden,
dat de boom steeds gemeentelijk bezit is geweest. In 1638 werd door het dorpsbestuur
75 gulden betaald aan Jan Peter Nolen om
een 'stellinge te niaeclcen onder de lynde op
den Hovel'. Jacob van Rijswijk ontving in
1711 een gulden en veertien stuivers voor het
snoeien van de lindeboom. Tussen 1755 en
1762 mocht Zacharias van Deijst niet alleen
deze boom jaarlijks 'scheeren', maar ook de
'jonge lindebooinkens voor 't Raethuys', aan
de Markt.
Zoals op de oude afbeeldingen te zien is, was
de lindeboom in de vorige eeuw kegelvormig
gesnoeid tot een grote parasol. De houten
steunstoel werd in 1830 in de stadskleuren
geel en blauw geverfd. Na 1873 werd de lindeboom voorlopig niet meer gesnoeid, wat
natuurlijk niet zo bevorderlijk was. In 1901
werd door de commissie van de gemeentebegroting voorgesteld de boom te rooien. Dit
voorstel ondervond zoveel protest, dat deze
zaak al bij voorbaat als verloren beschouwd
kon worden: 'de oudste Tilburger' bleef
overeind. In de jaren twintig, toen de boom
ernstige tekenen van verval vertoonde, was
hij vaak onderwerp van gesprek in de vergaderingen van B & W. Een bloemist raadde
, ,

,

Ajh. 7 IJzeren hekwerk
om de stam van de lindeboom in 1948.

toen aan om elk jaar een gleuf rondom de

,

,

boom vol te Storten met koemest. Na drie
jaar had de boom weer zijn oude aanzien.

Lindeboomliefhebbers hebben zich in de
Tweede Wereldoorlog vaak afgevraagd, hoe
de boom uit de strijd zou komen. Er is
slechts een incident bekend. Na de bevrijding
reed een Canadese vrachtwagen bij het achteruitrijden er een forse tak af.
De typische kegelvorm met zijn horizontale
takken (de kruin had een doorsnede van 30
meter) en de hoofdstam, zijn begin jaren zestig bij de herinrichting van de Heuvel verdwenen, evenals de ondersteunende houten
balken en de 32 ijzeren kolommen. Vanaf
toen is het echt fout gegaan. De afgezaagde
stompen van de vroegere takken waterden in
en de stam begon langzaam te rotten. In de
daaropvolgende jaren verschijnen er regelmatig alarmerende berichten in de kranten
over het op handen zijnde afsterven van de
boom. Door de witgerande donderzwam aangetast, moest in juni 1988 de centrale tak
voor tweederde deel worden afgezaagd. Een
jaarringtelling wees een ouderdom van 175
jaar uit. Deze tak is dus later aan de boom
gegroeid. In oktober 1990 werd door
boomchirurg
Peter
Horstink
van
de
Nederlandse Heidemij in opdracht van de gemeente Tilburg een ingrijpende operatie verricht, compleet met het aanbrengen van een
75 meter lange buis voor druppelbevloeiing.
De reeds geciteerde Bert Maes schrijft in zijn
boek 'Monumentale bomen in Nederland'
(Amsterdam, 1991):
Toen we in juli 1990
op een route door Brabant toch nog even een
kijkje konden nemen in het centrum van
Tilburg, dachten we een wrak van een boom
te zien, maar het tegendeel is waar. Op het
gezellige Heuvelplein staat een stokoude
Hollandse linde (Tilia x vulgaris), met groene blaadjes aan de takken. Goed, de dikke,
middelste tak is dood, maar de onverwoestbaarheid van de linde kennende, denken we
dat de Tilburgers nog vele jaren kunnen genieten van deze monumentale linde. Daarbij
hebben we natuurlijk ook rekening gehouden
met de gedachte dat de Tilburgse plantsoenendienst er alles aan doet om deze eerbiedwaardige bejaarde in leven te houden.'

De monumentale lindeboom, waarvan een
schoenfabrikant nog niet zo lang geleden het
lugubere voorstel deed om tegen een vergoeding van tienduizend gulden de boom te laten
verzagen tot schijfjes als relatiegeschenk,
heeft zijn langste tijd gehad. Het kunstmatig
in leven houden zal zeker niet tot een vroegtijdige dood hoeven te leiden, maar de meest
recente herinrichtingsplannen zullen ervoor
zorgen dat de 'stekker' er definitief uit wordt
getrokken. De reeds jaren geleden geamputeerde lindeboom is nu gedoemd tot sterven
door euthanasie of wordt misschien wel meedogenloos omgekapt. Een markant monument zal verdwijnen.
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Vooruitlopend op het eventuele verdwijnen
van de lindeboom nam de winkeliersvereniging Emmapassage het initiatief om bij haar
eenjarig bestaan op 22 oktober 1992 de gemeente een nieuwe lindeboom aan te bieden.
Deze werd geplant op de parkeerplaats naast
het winkelcentrum Emmapassage.
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'Hèdde semènketije et Tilburgs
woordebuukske op zak?'
Niet alleen geografie bepalend voor dialect
Bernard van Dijk*
Jarenlang hebben Tilburgse dialectsprekers me uitgelachen als ik beweerde dat soms in
het Tilburgs semènketije is, of beter: was. Nu staat tot mijn vreugde dat woord - zij het in
een iets andere spelling, waarover later meer - in het onlangs bij Boekhandel Gianotten
verschenen 'Mèn Tilbörgs Wóordeboek' van Henk van Rijen.
Het is trouwens lekker druk aan het Middenbrabantse dialectenfront. Intussen alweer
driekwart jaar geleden is 'Dè's Biks' uitgekomen, een verklarende dialectwoordenlijst
van de hand van Jan Naaijkens. Zijn werk is uitgegeven door drukkerij De Hilverbode,
uitgeefster van het gelijknamige Hilvarenbeekse weekblad. Dit bestond vorig jaar oktober
vijfentwintig jaar, bij welke gelegenheid 'Dè's Biks' tot stand kwam.
'Tilburgs vur Tonpraoters' is het derde dialectboek dat de aandacht verdient. Het is geschreven door de journalist en wijnschrijver Frans Verbunt, zelf een begenadigd tonpraoter.

* Bernard van Dijk (58)
is journalist.

Hij is nu ook uitgever, van zijn eigen dialectboek. Het is niet in de handel, maar Verbunt
hoopt dat zo veel mogelijk Tilburgers het bij
hem zullen aanvragen. Want zijn werk is nog
voortdurend in staat van wording. Verbunt
liet in het voorjaar een voorlopige lijst het
licht zien; hij vroeg om opmerkingen en aanvullingen. En die zijn er massaal gekomen,
zodat hij vrij snel daarna met een uitgebreide
lijst op de proppen kwam. Verbunt werkt nog
voortdurend aan zijn 'Tilburgs vur Tonpraoters' en wacht nog steeds aanvullingen in.
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De drie dialectboeken zijn zeer verschillend
van karakter. Frans Verbunt heeft de bedoeling zo veel mogelijk Tilburgs voor tonpraoters vast te leggen, omdat een fatsoenlijke
tonpraot in Tilburg nu eenmaal in het
Tilburgs hoort afgestoken te worden. Dit w i l
niet zeggen dat zijn voorbeeldzinnen speciaal
humoristisch zijn.
' D è ' s Biks' is meer een encyclopedie, die
veel vertelt over typisch Beekse dingen, folklore en lokale toestanden. Een wouwer bijvoorbeeld (die bij Henk van Rijen een

waawer is) geeft Jan Naaijkens de gelegenheid een interessant historisch verhaaltje te
vertellen over twee wouwers of waterlopen
die ooit door Hilvarenbeek hebben gestroomd. Van een van die wouwers is nog
een rest te zien, toevallig achter het pand van
zijn buurman.
Het laatste typeert het 'mens-nabije' in
Naaijkens' boek, dat intussen al niet anders
dan langs antiquarische weg te verkrijgen is.
' D è ' s Biks' biedt meer leeswerk dan Van
Rijens 'Mèn Tilbörgs Wóordeboek'. Het
laatste werk scoort vooral met de alfabetische lijst van circa vierduizend woorden. Het
heeft de vorm van een klassieke dictionaire:
woord - verklaring - voorbeeldzin. Schrijver
en uitgever hebben kennelijk moeite gedaan
iets van allure te creëren, het Tilburgse dialect waardig. Daar zijn ze in geslaagd. De
uitgever scoort met een fraai vormgegeven
boek, prachtig papier, stevig bindwerk en een
degelijke linnen kaft. En dat alles voor
f 39,50.
De inspanningen van Van Rijen en zijn uitgever hebben niet zonder meer het standaardwerk over het Tilburgse dialect opgeleverd;
daarvoor is het te beperkt gebleven. Woorden
die in het Nederlands en in het Tilburgs of
Hilvarenbeeks alleen in klank verschillen, laten Van Rijen en Naaijkens bij voorkeur
weg. Met dit uitgangspunt voorkomen ze behalve tientallen jaren noeste arbeid, dat er
woordenboeken ontstaan van het kaliber
driedelige Van Dale, voor een relatief geringe groep dialectsprekers wegens de kosten
een onmogelijke zaak. Maar hun uitgangs-

Mèn
Tilbörgs
Wóordeboek
Henk van Rijen

punt is uit het oogpunt van woordenboekenmakerij nogal absurd. Stel je voor dat iemand
die een Duits woordenboek maakt, Stuhl en
Sturm en sich waschen weglaat, omdat die
alleen in klank een beetje van stoel en storm
en zich wassen verschillen. Zulk een woordenboek zou alleen maar een curiosum zijn,
en meer zijn de hier besproken dialectwoordenboeken eigenlijk ook niet.
Het Tilburgs zal wel nooit min of meer compleet op papier komen. Maar nu steeds meer
mensen - gezien het gemak waarmee dialectwoordenboeken aan de man plegen te worden
gebracht - zich voor dialecten interesseren,
zou het niet gek zijn als er tussen hen die
zich tot woordenboekenmakerij geroepen
voelen een vorm van samenwerking ontstond. Die leidt misschien wél tot een standaardwerk. Laat die geroepenen het dan in 's
hemelsnaam vooraf eens worden over een
spelling van het Middenbrabants; die bestaat
er een, maar het schijnt moeilijk te zijn zich
eraan te houden.

Semènketije = sewèèle
Semènketije leerde ik een jaar of veertig geleden van een Tilburgse tuinder, die inmiddels allang overleden is. Hij zou nu meer dan
honderd jaar oud zijn. De man gebruikte het
woord in volle ernst; het behoorde gewoon
tot zijn moedertaal.
Tegenwoordig hoor je Tilburgse dialectsprekers voor soms weieens schertsenderwijs
sewèèle
zeggen.
Sewèèle
(in
antiek
Nederlands somwijlen) staat ook in Van
Rijens woordenboek, wat niet per se betekent
dat hedendaagse Tilburgers in hun dialect
niet de voorkeur aan soms geven.

Chronologisch
Een en ander geeft aan dat een woordenboek
van een dialect iets verraderlijks heeft; je
denkt het dialect van een bepaalde streek te
lezen, maar je vergeet - of liever: de woordenboekenmaker heeft vergeten - dat dialect
niet alleen geografisch, maar ook chronologisch bepaald wordt. Het Tilburgs van nu is
heel anders dan het Tilburgs van vijfentwintig jaar geleden; en het Tilburgs van vijfentwintig jaar geleden was heel anders dan het
Tilburgs dat ik van die oude tuinder destijds
te horen kreeg.
Mensen die veertig jaar geleden hun broer of
zus in de emigratiegolf van toen zagen verdwijnen naar Canada of Australië of NieuwZeeland, verbazen zich over het Tilburgs dat
die familieleden nu spreken als ze voor vakantie of wegens hun oudedag overkomen.
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geeft Van Rijen ook lèèje (lijden), rèèje (rijden) en lèèster (lijster). Alle Tilburgse dialectsprekers, oud en jong, die ik ernaar gevraagd heb, zeiden 'gewoon' hij, wij, lije,
rije en lijster.

Hypercorrectie
Er is een verschijnsel dat hypercorrectie heet;
het komt in alle talen voor. Een Tilburger die
'netjes' w i l spreken, dat is hoog-Hollands of
standaard-Nederlands ten gehore brengen,
kan hypercorrigerend scheer zeggen voor
schaar (Tilburgs: schèèr), omdat hij in het
Nederlands ook peer moet zeggen voor het
Tilburgse pèèr. Of hij zegt de bloemen bloeden, omdat hij op de Nederlandse-taalles
steeds te horen heeft gekregen dat hij mijn
vinger bloedt moet zeggen voor het Tilburgse
m 'ne vinger bloejt.
Omgekeerd kan iemand die Tilburgs spreekt,
denken dat hij en wij, lijden en rijden in zijn
dialect als hè, wè, lèèje en rèèje horen te
klinken, naar het voorbeeld van krèège en
kèèke en talloze andere woorden, die in het
Nederlands ook die ij hebben. Om op semènketije terug te komen: Henk van Rijen spelt
dat als semènketèèje,
misschien wel omdat
tijd in het Tilburgs tèèd is. Ook een geval
van hypercorrectie, denk ik.

Tilbörgs

Afl}. 2 'Prent van de
Week' door Cees Robben
gepubliceerd in Het
Nieuwsblad van het
Zuiden (orig. coll. GAT).

Die broer of zus, zeker als ze indertijd met
een spreker van het Tilburgse dialect de wijde zee overgetrokken zijn - en wie sprak hier
veertig jaar geleden geen Tilburgs? - heeft de
moedertaal bewaard, onaangeraakt door taalverandering in de geboortestreek.
Spreken die geëmigreerde oud-Tilburgers het
dialect van Tilburg? Nee, ze spreken een dialect dat ooit Tilburgs was. Tilburg heeft nog
steeds een dialect; dat van mij en dat van de
oude buurten in de stad, waar geen aanleiding bestaan heeft de alledaagse omgangstaal
door een andere taal, het standaard-Nederlands, te vervangen.
Om terug te komen op het Tilburgse woordenboek van Henk van Rijen: in die volksbuurten zullen ze er wel van opkijken als ze
lezen dat Tilburgers volgens Henk van Rijen
geen hij en wij zeggen, maar hè en wè (met
als varianten lièj of hèèj en wèj of wèèj). Zo
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Zo vrees ik ook dat Tilbörgs nooit gezegd is.
Wel borger en hörgemister. Wijlen mr. C.
Becht, burgemeester van Tilburg, die ook
wel van een grapje hield, placht over het college van B. en W. te zeggen: "Tilburg heeft
vijf wethouders en één wethaawer". De laatste was Piet van lerlant, die zich als wielrenner onder meer in de Tour de France wel de
Franse taal had eigen gemaakt, maar het
Nederlands links had laten liggen: hij sprak
altijd Tilburgs. Als hij geconfronteerd werd
met het grapje van Becht, riposteerde hij
met: "Den borger wit et hil aoreg te zégge".
Op een casettebandje heb ik een twintigtal
jaren geleden een lezing van Piet van lerlant
opgenomen, over Tilburg en de wielrennerij.
Op dat bandje gebruikt Piet vele malen de
woorden Tilburg en Tilburgs, niet één keer
Tilbörg of Tilbörgs.
Het is niet vreemd dat een woord als burg in
het Nederlands een u heeft en in een dialect
een o, die dan in bepaalde omstandigheden ö
wordt, een geval van umlaut. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal geeft op kolom
1902 van deel I I I 'burger - vroeger ook borger', voor bewoner van een versterkte plaats,
later een stad.
Talen zoals het Tilburgs, die dapper de umlaut toepassen (denk maar aan kop-köpke en

bak-bakske of bèkske), doen dat als de klinker van het grondwoord onder invloed komt
van een volgende klinker. Bij Tilburg en
Tilburgs, die ooit Tilborg en Tilbörgs geklonken moeten hebben, is na de o in borg
geen sprake van een volgende klinker en dus
geen reden of oorzaak voor umlaut. Dat is
wel het geval bij de afleidingen borger en
hörgemister.
Hoewel het bovenstaande geen echt bewijs
is, ben ik toch eigenwijs genoeg om te blijven stellen dat de vorm Tilbörgs nooit bestaan heeft, ook al omdat ik die vorm nooit
gehoord heb.

Dialectisme
Hypercorrectie kan als het over dialecten
gaat ook wel 'dialectisme' genoemd worden.
Zo hoor ik tegenwoordig Tilburgssprekers
wel zeggen: "Gif diejen kèèr es en douwke"
(geef die kar eens een duwtje) en: "Ik hèb
enen tdffel gekócht" (ik heb een tafel gekocht). Het klinkt wel flink Tilburgs: diejen
kèèr, enen töjfel, maar kèèr en töffel zijn
vrouwelijk, dus móet het zijn: die kèèr en en
töffel.
Dat lidwoorden en diverse voornaamwoorden
die bij vrouwelijke en onzijdige zelfstandige
naamwoorden horen of daarnaar verwijzen in
het Tilburgs geen e als uitgang krijgen, komt
overeen met het Nederlands. In het Tilburgs
krijgen lidwoorden en voornaamwoorden,
betrekking hebbend op mannelijke woorden
in het enkelvoud wel een uitgangs-e, dikwijls
-en: Onze Vadder, die in den heemel zèèt.
Dialectisme plakt die -e of -en graag ook
achter lidwoorden en voornaamwoorden bij
vrouwelijke zelfstandige naamwoorden, omdat het dan allemaal nog echter Tilburgs
klinkt.
Trouwens over het woord douwke is ook wel
iets te zeggen. Duw staat in Van Rijens
woordenboek als daaw; duwtje zou dan als
daawke gespeld moeten worden; terwijl Van
Rijen wel, nogal inconsequent, durdouwe
spelt. De Tilburgse oud-leraar Nederlands W.
Sterenborg heeft in 1984 een spelling voor
het Tilburgs ontworpen. In de toelichting op
die spelling onderscheidt hij de klanken aaw
en ouw. Van Rijen gooit die twee klanken op
één hoop en maakt overal aaw, een enkele
keer aw, van. Zijn maaw, raaw en taaw klinken dialectischer dan mouw, rouw en touw.
Ik denk dat ook hier dialectisme in het spel
is; voorzover ik mijn diverse informanten en
mezelf geloven mag, zeggen de Tilburgers
wel aaw en gaaw, maar mouw, rouw en touw
klinken net als in het Nederlands. Het klopt
niet altijd: het Tilburgs zegt wel degelijk
haawe (houden) en aawe (oude). Maar Van

Rijens gaawe voor gouden en gawt voor
goud zie ik niet zitten.
Dat het Nederlands au en ou kent, terwijl in
die taal deze twee spellingen exact gelijk
worden uitgesproken, heeft een historische
oorzaak. In dialecten (ook het Tilburgs dus),
waaruit het standaard-Nederlands is voortgekomen, klinken woorden met au gewoonlijk
anders dan die met ou. Het Nederlands heeft
voor het schrijven de twee spellingen gehandhaafd, maar in de uitspraak kent het
geen verschil. Als het Tilburgs wel twee verschillende klanken: aaw en ou of ouw, laat
horen, moet het die klanken ook verschillend
spellen.
Opmerkelijk in dit verband is dat Jan
Naaijkens in zijn ' D è ' s Biks' voor dauwtrappen de Bikse vorm douwtrappe geeft; de omgekeerde wereld dus. Het Beeks is zoals Jan
Naaijkens opmerkt, als Middenbrabants in
grote lijnen hetzelfde dialect als dat van
Tilburg, Goirle, Moergestel, Riel, Diessen en
Oisterwijk. "Tussen deze plaatsen bestaan
slechts klankverschillen", schrijft Naaijkens.
Dat dauw in het Beeks douw wordt, zal daar
wel mee te maken hebben. Een ander opvallend verschil is de lange a-klank in veel
Tilburgse woorden, die in het Nederlands en volgens Jan Naaijkens en andere daarnaar
gevraagde Hilvarenbekenaren ook in het
Beeks - een korte a hebben: bekaant/bekant,
daanse/danse, meepesaant/meepesant. Terwijl het Beeks weer wel aachter zegt voor
achter.
Een probleem als het over dialect gaat, is dat
binnen wat één dialect genoemd wordt, het
Tilburgs bijvoorbeeld, toch in onderdelen
verschillende dialecten schuilgaan. Het is
niet uitgesloten dat in Zuid-Tilburg en
Hilvarenbeek het Nederlandse au en ou
steeds als ou worden uitgesproken, terwijl in
Noord-Tilburg alleen de klank aaw te horen
is. Zo schijnt ook in het ene deel van Tilburg
een bezem bissem geheten te hebben en in
het andere deel bèssem; in Zuid-Tilburg en
Hilvarenbeek schijnen ze ooit geenekaant of
geenekant en in Noord-Tilburg ginnekaant
gezegd te hebben. "Op de Veldhoove praote
ze hil aanders as op Broekhoove", hoorde ik
in mijn jeugd weieens verklaren.
Waarschijnlijk zullen we de finesses in dezen
nooit meer kunnen achterhalen, bij gebrek
aan Veldhovense en Broekhovense 'autochtonen'.

Huuj
Het dialectisme is misschien ook wel actief
waar Henk van Rijen als meervoud van hoed
huuj geeft. Ik, mijn vrouw, al mijn broers en
zussen, buren en nabije en verre vrienden die
ik hierover kon raadplegen, kennen geen
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Innij, maar wel hocj. en dat is al mooi genoeg. Umlautisering bij meervoudsvorming
kent het Tilburgs niet, al komt het wel in andere Brabantse dialecten voor. Een collega
van mij, geboren en getogen in Gerwen, zegt
boom (oo stelt een extra lange o voor) tegen
boom, en beum tegen bomen, in het Tilburgs
bóome.
Terwijl ik hier almaar af zit te geven op details in het Tilburgse woordenboek, wat ik
verderop blijf doen, realiseer ik me dat al die
aanmerkingen geen recht doen aan de verdiensten van Henk van Rijen en zijn uitgever. En ook niet aan Jan Naaijkens en drukkerij De Hilverbode; maar dat komt vooral
doordat ik een Tilburger en geen Hilvarenbekenaar ben en daardoor recht van spreken
over het Biks mis.
Een woordenboek maken is een gigantisch
werk, vol hindernissen en valkuilen, leder
woord kan aanleiding zijn tot bladzijden vol
diepzinnige beschouwingen; snoepgoed voor
een talengek, maar wat heeft de dialectspreker eraan in het alledaagse taalgebruik?

Ut en un
Na een voorwoord van prof. dr. J. Vromans,
een Tilburger die aan de vrije universiteit
van Brussel Nederlands doceert, en een eigen
inleiding begint Van Rijen met een toelichting op de gebruikte spelling. Die is grotendeels ontleend aan die van Sterenborg.
Jammer dat Henk van Rijen daar weer eigen,
in mijn ogen overbodige, vondsten tussen44

stop!. Frans Verbunt heeft zich trouwens
evenmin overal gehouden aan de Sterenborgspelling. Deze lost alle spellingproblemen
van het Tilburgs op en is consequent; en
daarom goedgekeurd door het P.J. MeertensInstituut voor Dialectologie, Volks- en
Naamkunde van de Koninklijke Nederlandse
Academie van Wetenschappen in Amsterdam. Een voorbeeld: Sterenborg koos voor
alle gevallen waarin de 'sjwa" klinkt (de e
van de woorden de, me, te) de weergave e.
Argument: steeds hetzelfde teken voor dezelfde klank, en géén apostrof. In zijn spelling worden de Nederlandse woorden 'r en 'n
geschreven als et en en. Henk van Rijen
maakt er ut en un van; veel dialectschrijvers
doen dat omdat ze het verschil tussen de sjwa
en de u (van put) niet kennen.
Het woord 'sjwa" is Hebreeuws en over de
hele wereld in de taalkunde in gebruik als
naam van de klank die we in 'de' horen.
Deze klank werd voorzover bekend voor het
eerst van andere klanken onderscheiden door
de Indiase taalgeleerde Panini, die in de vijfde eeuw voor Christus in het Sanskrit zijn
Asjtadhjajï-grammatica schreef. Hij legde in
dat werk de taal vast van de toen al eeuwenoude Veda's, religieuze teksten die vergelijkbaar zijn met de Bijbel.
De sjwa, een reuzehandig woord dat
voorkomt dat we telkens 'de e van de' moeten schrijven, werd dus door een taalgeleerde
van tweeëneenhalfduizend jaar geleden al als
een afzonderlijke klank beschouwd. De naam
die in Nederland aan de sjwa gegeven is:
'stomme e', doet geen recht wedervaren aan
de sjwa, die helemaal niet stom is, maar integendeel in talloze talen veel voorkomt. De sjwa wordt wel een stemloze klinker genoemd,
maar ook die benaming is ongelukkig; de definitie van een klinker is 'klank die de stembanden doet trillen en verder door niets gehinderd wordt' en dat heet dan stemhebbend.
Een stemloze klinker is net zo iets als een
vierkante cirkel.
Toch gebruiken sommige taalkundigen de
term 'stemloze klinker'. Misschien is het 't
beste, de sjwa een 'bijna stemloze klinker' te
noemen. Maar in ieder geval komt de sjwa
niet overeen met de u in de woorden put,
gunst en vlug, daar deze u duidelijk een volop stemhebbende klinker is. Vergelijk maar
eens het nieuwe, door de Ster-reclame ingevoerde woord navulverpakking met het niet
bestaande - maar bestaanbare - woord navelverpakking, de verpakking van een navel dus,
waarvan we voor het gemak aannemen dat
die om medische redenen weieens nuttig kan
zijn. De u van navulverpakking wordt op een
andere plaats in de mond gevormd dan de
tweede klinker in navelverpakking. En voor
beide klinkers heeft de klankleer verschillende symbolen; dat zegt ook wel iets.

Er zijn dus heel wat redenen om 't en 'n te
schrijven als et en en, en er zijn helemaal
geen redenen aan te voeren om ut en un te
spellen. Henk van Rijen doet dat en hij
schrijft ook unne, munne, zun en dur voor
ene, niene, zen en der.
Wie ut en un schrijft, en de dialectlezer niet
wil opzadelen met het voor de meesten van
ons onbekende onderscheid tussen open en
gesloten lettergrepen, zou in andere gevallen
waarin de sjwa zich voordoet - en dat zijn er
nogal wat - consequent moeten zijn: het
Tilburgse woord rèègene (regenen) zou dan
geschreven moeten worden als rèègunu.
De oplossing van Sterenborg is simpel en
daarom zo aantrekkelijk. Klinkt er in verband
met de e iets anders dan de sjwa, dan lost
Sterenborg dat op met accenten of met dubbelschrijving: è, èè, ee en êe. Bij hem wordt
'n en 't dus geschreven als en en et; het nevenschikkend voegwoord en schrijft hij in
het Tilburgs als èn. De lange klinker in het
Tilburgse woord voor peer schrijft hij als
pèèr, en de lange e in het Tilburgse woord
voor zegenen wordt ee: zeegene. Het Nederlandse heet wordt in het Tilburgs heet.

Slordig of dialect?
Ook met Van Rijens lijst van woordverbindingen, zoals a-ge (als je), hè d-ok (heb je

ook) en meu-nie-r (mogen we er), zal niet iedereen blij zijn. De vraag is of deze woordverbindingen eigenlijk wel echt tot het dialect behoren en niet eerder een gevolg zijn
van slordige uitspraak. A-ge zijn gewoon
twee woorden; daar hoeft geen verbindingsstreepje tussen. Hè d-ok is een afgesleten
weergave van hèdde ok en meu-me-r is meuge me er of meuge we der.
Voor iemand die de dialecten respecteert, ze
interessant taalkundig studiemateriaal vindt
en zelf met graagte zijn eigen dialect spreekt,
is het tamelijk hinderlijk dat velen slordige
uitspraak met dialect vereenzelvigen. Sommigen denken dat een dialect een onverzorgd
uitgesproken vorm van een standaardtaal is.
Dit impliceert dat de standaardtaal er eerst
was en dat het dialect daaruit is voortgekomen. Het is evenwel juist andersom.
Ooit waren er alleen maar dialecten. Ze bestonden bij de gratie van het feit dat de ene
samenhangende bevolkingsgroep geen contact had met de andere groep. Binnen iedere
groep ontwikkelde zich een eigen taal, ook
wel dialect genaamd. Een mooi voorbeeld
daarvan is aan te treffen in Bhutan, een land
dat in de eigen taal trouwens Druk-Yul heet,
in het Himalaya-gebergte. Het bestaat uit onbewoonde, tot 7500 meter hoge bergkammen
met daartussenin bewoonde dalen. In elk dal
wordt een ander dialect gesproken; de bewoners van het ene dal kunnen die van het volgende dal niet verstaan, ook al ligt dat hemelsbreed maar enkele tientallen kilometers
weg, maar wel met die hoge bergkam daartussen.
Naarmate de bevolkingsgroepen meer met elkaar in contact kwamen, vooral door uitbreiding van de verkeersmiddelen - wegen en
voertuigen - werd de behoefte groter aan één
gezamenlijke, voor iedereen verstaanbare en
bruikbare taal. Uit die behoefte ontstonden
de standaardtalen, die in de meeste gevallen
voor een flink deel puur kunstmatig zijn.
Ook de bewoners van Druk-Yul hebben een
standaardtaal ontwikkeld, die misschien niet
in alle dalen, maar wel in de winterhoofdstad
Punakha, de zomerhoofdstad Tasji Cho
Dzong en enkele grotere bevolkingsconcentraties gebruikt wordt.
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Het Nederlands ontstond in de zeventiende
eeuw. Gewoonlijk wordt gezegd dat de
Statenbijbel de eerste presentatie van het
standaard-Nederlands
was. Theologen en
predikanten, taalkundigen en vertalers uit
Hebreeuws, Aramees en Grieks, afkomstig
uit zowel de zuidelijke als de noordelijke
Nederlanden, die allemaal hun eigen dialect
meebrachten, werkten aan de Statenbijbel
mee. Talloze woorden, die voordien in de
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maanse talen, het Grieks en ook het oeroude
Sanskrit, het Hindi en het Urdu, het Perzisch
en het Koerdisch).
Het oorspronkelijke van het Tilburgs blijkt
onder meer de veelgebruikte umlaut: a, o, oe
veranderen, net als in het Duits, in bepaalde
omstandigheden systematisch in a, ö en uu en
varianten van deze drie klanken, zoals è, èè
en eu. Het verschijnsel doet zich vooral voor
bij de vorming van verkleinwoorden: hcicink,
hènkske; pot, potje; hoek, buukske. Het
Nederlands kent ook umlautverschijnselen:
lang/lengte, dak/dek, vallen/vellen, gom/gum,
dof/duf, stoer/stuurs; maar niet zo systematisch als het Tilburgs.

Verdwijnende taalschat
In beschouwingen over de diverse dialectwoordenboeken die de laatste tijd verschenen
zijn (Schaijk, Hilvarenbeek, Tilburg, Den
Bosch) wordt steeds gesteld dat die woordenboeken belangrijk zijn omdat ze een verdwijnende taalschat vastleggen. Dat doen ze inderdaad, maar daarmee is nog niet gezegd dat
de dialecten aan het verdwijnen zijn.
Nederlanden niet algemeen beleend waren,
kregen een plaats in de Statenbijbel.
Schrijvers uit die tijd en uit latere perioden
bleven aan de standaardtaal knutselen, die
daardoor steeds rijker en steeds algemener
werd. De dichter Joost van den Vondel, geboren in Keulen uit Antwerpse ouders en
werkend in Amsterdam, die dus minstens
drie ver uiteenliggende dialecten heeft gehoord en misschien gekend, heeft veel aan de
vorming van de Nederlandse taal bijgedragen. Hij werkte daar welbewust aan, onder
meer door geregeld de dichter Pieter
Cornelisz Hooft en andere taalkunstenaars te
ontmoeten om met hen over taalkwesties te
spreken.
Een soortgelijk verhaal kan verteld worden
van de Duitse taal. De kerkhervormer
Maarten Luther schreef een bijbelvertaling
voor alle Duitstaligen, dat is voor sprekers
van tientallen verschillende dialecten. Het
Duits van Luthers bijbelvertaling is het begin
geweest van het standaard-Duits, zoals wij
dat op school leren. Na Luther hebben taalkundigen als Von Goethe en de gebroeders
Grimm het Duits verder uitgebouwd.
Dat het Tilburgs niet zomaar een mislukt of
slordig Nederlands is, maar wel degelijk een
oorspronkelijke taal, dat zien we onder meer
aan verschijnselen in het Tilburgs die rechtstreeks uit het oer-Germaans of nog ouder
het Indo-europees stammen. (Meer dan honderd talen in Azië, vooral India, en bijna alle
Europese talen vormen samen de Indo-europese taalfamilie. Het Baskisch, Turks,
Hongaars en Fins horen er niet bij; wel de
Slavische, Romaanse, Keltische en Ger46

Verdwijnen de dialecten? Dat zal wel! Het
Tilburgs dat mijn voorouders in de veertiende eeuw spraken, en ook dat van Peerke
Donders in de vorige eeuw, is verdwenen.
Mijn kinderen, die overwegend Tilburgs
spreken, doordat ik het van het begin af belangrijk vond dat ze het leerden, zeggen weieens "Hè, wès dè?" als ik een of ander hun
onbekend en voor mij doodgewoon woord
gebruik. Andersom hoor ik van hen woorden
en uitdrukkingen die ik op mijn beurt niet
thuis kan brengen, Tilburgs van klank, maar
nieuw.
Van het Tilburgs zullen meer woorden aan
het verdwijnen zijn dan dat er bijkomen.
Hetzelfde geldt voor het Hilvarenbeeks.
Dorpen, gezien als gesloten gemeenschappen
waar dialecten welig pleegden te tieren, zijn
er eigenlijk niet meer in West-Europa. Zelfs
de standaardtalen zoals het Nederlands, het
Frans, Duits, Italiaans en Deens zijn niet
meer veilig sinds we in Europa en de rest van
de wereld allemaal Engels leren, omdat we
alle kanten op reizen en doordat de televisie
ons steeds maar Engels en Amerikaans
Engels laat horen.
Toch ben ik geneigd te veronderstellen dat de
verschillende talen en dialecten niet uit de
samenleving weg te denken zijn, met of zonder woordenboeken. Het Nederlands, het
Frans, Duits, Italiaans en Deens; ze zullen
echt wel blijven, en Tilburg zal echt wel een
soort dialect houden, net zo goed als Parijs
en Marseille, Bonn en Berlijn en Rome en
Kopenhagen. Maar 'mèn èège Tilburgs" zal
denk ik niet langer blijven dan ikzelf.

Tilburgse curiosa 3
Een vervalste tekening van het kasteel van Tilburg
Ronald Peeters
In de jaren zeventig kocht het Gemeentearchief Tilburg uit de particuliere verzameling
van dr. G.L.M. van Dijck, destijds medewerker van het Rijksarchief in Noord-Brabant te
's-Hertogenbosch, een gewassen pentekening van het kasteel van Tilburg aan de Hasselt.
Naast het opschrift 'Tilborch' staat rechtsonder de signatuur 'H.G. naer Rogmans'. De
tekening is als een vermoedelijk zeventiende- of achttiende-eeuwse authentieke voorstelling gekocht. Nader onderzoek heeft nu uitgewezen dat we hier te doen hebben met een
negentiende-eeuwse vervalsing door M.J.C. Wegenaar (1834-1909).
M.J.C. Wegenaar
A l in 1955 kwam de Tilburgse archiefmedewerker J.H. van Mosselveld een tweetal door
Wegenaar 'vervalste' Tilburgse tekeningen
op het spoor. Bij zijn speurtocht naar geschikte tekeningen voor het eerste grote
Tilburgse historische standaardwerk 'Van
heidorp tot industriestad', kwam hij in de
collectie L.G. de Wijs twee foto's tegen van
schetsmatige tekeningen die de inname van
twee
Tilburgse
kastelen
(Hasselt
en
Broekhoven) in 1580 en een gevecht van
Spaanse tegen Staatse troepen bij de parochiekerk in 1588 voorstelden." De onderschriften waren in een typisch negentiendeeeuwse hand geschreven. De originelen
bleken zich in de prentenverzameling van het
Provinciaal Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen te 's-Hertogenbosch te bevinden.-' De toenmalige bibliothecaresse van
het Genootschap, mej. C.M.E. Ingen-Housz,
herkende de schetsen meteen ais negentiende-eeuwse vervalsingen, waarvan er 222 in

de collectie van het Genootschap zaten (64
portretten en 158 kastelen, stadsgezichten en
historische gebeurtenissen). Ze zijn destijds
bijeengebracht door jhr. A.F.0. van Sasse
van Ysselt onder het veelzeggende opschrift
'Falsificaties van M.J. Wegenaar'. Waar de
collectie precies vandaan komt, is niet bekend. Enkele bladen zijn in ieder geval afkomstig uit de verzameling van de bekende
collectioneurs
de
baronnen
Van den
Bogaerde van Terbrugge te Heeswijk.
De twee Tilburgse tekeningen zijn niet gemaakt naar bestaande afbeeldingen, maar het
zijn fantasietekeningen die naar alle waarschijnlijkheid geïnspireerd zijn op bekende
historische werken van Van Meteren en Bor.
die melding maken van de gevechten in
Tilburg.'' En nu is er een derde Tilburgse tekening van Wegenaar ontdekt in de lange rij
van vervalsingen en natekeningen.
Martinus Johannis Cornelis Wegenaar is op 7
juni 1834 in 's-Hertogenbosch geboren als
zoon van de spiegelmaker Jan Abraham
Wegenaar en Christina Adriana Jacoba Beltz.
Zijn beroep was restaurateur van schilderijen, tekenaar en aquarellist. Op 16 mei 1883
vestigde hij zich in Rosmalen en hij trouwde
daar met Maria Francisca Jansen uit Vught.
Hij overleed er op 3 maart 1909.-"
Over Wegenaar, een kleine ietwat gewichtig
en geheimzinnig doende man, is verder niet
veel bekend. Wat zijn beweegredenen waren
om tekeningen te vervalsen is evenmin bekend. Wellicht waren het commerciële motieven.
De tekening
De tekening van het kasteel van Tilburg is 20
cm hoog en 25 cm breed. Het papier is vermoedelijk achttiende-eeuws. Bijnen stelt dat
het overgrote deel van de tekeningen van
Wegenaar in de Brabant-collectie op achttiende-eeuws papier gemaakt is, en dat het
papier vaak uit grotere vellen gesneden is.^'
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Afh. 3 Gevecht van
Spaanse tegen Staatse
troepen hij de parochiekerl< in I58H. Tekening
M.J.C. Wegenaar (orig.
Brabant-collectie.
Bibliotheek KUB.
Tilburg).

1

Een zijde lieeft dan een onregelmatige, verkleurde rand, en drie zijden zijn uitgesneden.
De Tilburgse tekening heeft een soortgelijke
bewerking gekregen; de boven- en linkerzijde zijn onregelmatig en enigszins verkleurd,
alsof het de buitenranden van een oud protocol zijn, de twee overige zijden zijn vermoedelijk met een mes uitgesneden.
De techniek is die van een gewassen pentekening van bruine inkt zoals die door
Wegenaar veelvuldig werd toegepast. Het typisch weergeven van gekronkelde lijntjes als
weerspiegelingen in het water is op andere
tekeningen van Wegenaar duidelijk herkenbaar, zoals bijvoorbeeld op de tekeningen
van de kastelen 'Huis Bijsterveld' te
Oirschot, " t Slot te Zeelst' en het 'Huis
Boonberg' te Oerle, die Bijnen afbeeldt.'" In
de manier van tekenen herkennen we onmis-

kenbaar de hand van Wegenaar.
De tekening van het Tilburgse kasteel
(noordwesthoek van het gebouw) is zeker
naar de bekende gravure uit 1696 die in verschillende achttiende-eeuwse werken over
adellijke lusthoven in Brabant is afgebeeld,
voor het eerst in 'Brabantia Illustrata' uit
1705." Alle bekende edities wijken, behalve
rand- en opschriften, niet veel van elkaar af.
De gravure is gemaakt door H. Causé naar
een tekening van J. van Croes. In de Brabantcollectie bevindt zich een gewassen pentekening toegeschreven aan Abraham de Haen en
gedateerd 1729, waarop dezelfde voorstelling
te zien is, evenwel perspectivisch beter, maar
vermoedelijk eveneens nagetekend naar de
gravure."' De tekening van Wegenaar is uit
dezelfde positie getekend als de gravure, en
vele details zijn hetzelfde. Zowel het linkerals het rechterdeel van wat op de gravure te
zien is, zijn door Wegenaar weggelaten (inrijpoort links en huisje rechts op achtergrond). Tevens zijn de twee zwanen in de
gracht op de voorgrond en de twee wapenschilden weggelaten.
De tekening draagt in kapitalen het onderschrift ' T I L B O R C H ' , precies zoals op de
gravure. Opvallend is de identieke kromming
van de onderpoot van de letter ' L ' . De tekening is rechtsonder gesigneerd met 'H.G. naer Rogmans', duidelijk geen zeventiendeeeuwse hand! Bijnen vond in de Brabantcollectie een aantal tekeningen die zijn gekopieerd uit het bekende kastelenboek van
Jakob Le Roy uit 1730. Ook trof hij signaturen aan als 'H.G. naer Rog.' en 'H.G. naar
Rogmans', zoals respectievelijk op die van
het kasteel van Loon op Zand en van Mierlo
(naar gravure uit Le Roy getekend door J.
van Croes).'" Vermoedelijk heeft Wegenaar
hier Roeland Roghman (ca. 1610-1686) be-

^
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Ajh. 4 Inname van de
twee Tilhnig.se
kastelen
Hasselt en Broekhoven in
1580. Tekening
M.J.C.
Wegenaar (orig.
Brabantcollectie,
Bibliotheek
KUB,
Tilburg).

doeld, de zeventiende-eeuwse tekenaar van
kastelen."" Wie voor H.G. staat, is niet bekend. Rog(h)man(s) heeft het kasteel van
Tilburg zeker niet getekend, omdat de bovengenoemde tekening onmiskenbaar naar die
van Croes is vervaardigd. Hiermee is het bewijs geleverd dat Wegenaar bewust een valse, min of meer bekende naam op de tekening heeft gezet en dat we dus van een
vervalsing kunnen spreken.
Naast de 222 tekeningen in de Brabant-collectie zijn er nog slechts enkele exemplaren
in andere collecties bekend.'" De tekening in
de collectie van het Gemeentearchief Tilburg
is helaas niet uniek, maar wel een curiosum
van weinig waarde.
Noten
1) J.H. van Mosselveld, "Twee merkwaardige tekeningen en hun historische achtergrond", i n : Van
heldor/) tol industriestad.
T i l b u r g . 195.5. p. I 151 19.
2) Thans in de Bibliotheek van de Katholieke U n i versiteit Brabant te T i l b u r g ( K U B ) , Brabant-collectie. De bedoelde fotografische
reprodukties
bevinden zich in de Collectie Beeld en Geluid
van het Gemeentearchief T i l b u r g .
3) E. van Meteren, Historie van de Oorlogen en geschiedenissen...,
Gorinchem. editie 1750-1752.
deel 3, p. 513 en deel 5, p. 245; P. Bor.
Nederlandse
Oorloghen
editie 1679, deel 2, p.
273.
4) C . M . E . Ingen-Housz, ' U i t onze prentenverzameling. 5 M.J.C. Wegenaar", i n : Brabantia. j r g . 5.
1956, p. 151-154; Jacq. F . C . M . Bijnen. -"Historische' tekening van M.J.C. Wegenaar", i n :
Campina.
Dieinaandelijkse
uitgave
van
het
Streekarchief
Regio Eindhoven Kempenland, j r g .
2 1 , nr. 82. j u l i 1991, p. 112-124: Bijnen publiceerde hetzelfde artikel i n : Het Brabants
Kasteel.
j r g . 15, 1992, nr. 1/2, p. 3-20; F.G. W a l l c r .
Biografisch
woordenboek
van Noord
Nederlandsche graveurs.
Amsterdam. 1938, p. 357: P.A.

5)
6)
7)

Scheen, Lexicon Nederlandse Beeldende
Kunstenaars 1750-1950.
"s-Gravenhage, 1970, deel 2,
p. 569 (onder Weegenaar).
Bijnen, 1991, p. 114; 1992, p. 6.
Bijnen. 1991, p. 112, 117 en 119: 1992, p. 3, 10.
I 4 e n 15.
J.A.J. Becx, 'Over hoeven en hoevenaars onder
het kasteel van Tilburg", i n : De
Lindeboom.
Jaarboek I , T i l b u r g , 1977, p. 36; Henk Stoepker,
Graven naar het kasteel van Tilburg.
Waalre.
1986. p. 30-32; Bekend zijn o.m. de gravures in
de uitgaven Adelyke Lust-Hoven....
Amsterdam,
1706 en J. Le Roy. Groot Wereldlyk Tooneel des
Hertogdoms van Brabant. 's-Gravenhagc. 1730.

8)

K U B . Brabant-collectie, inv. nr. 4547. oud nr. T
.34/820.1 I (6).
9) Bijnen, 1991, p. 121: 1992, p. 17.
10) Eug. M . H . De Seyn, Dessinateurs,
graveurs et
peintres des anciens Pays-Bas. Ecole
Flamunde
et Hollandaise. Turnhout, z . j . , p. 168.
11) Bijnen. 1991. p. 124 noot 22: 1992. p. 20. noot 2 1 .

Tilburg kort

Beleidsplan
voorde Brabant-collectie
19931996. T i l b u r g , Bibliotheek K U B , 1993, 63
blz.

Atelier. NS Hoofdwerkplaats Tilburg 125
jaar', in: Tilburg Magazine, jrg. 4. nr. 2. juni
1993. p. 17-19.'

T i l b u r g signalement X X I V

T i n n y Romme, " A c h wat droevig lot staat
ons nu verschooren'. Oproer en verzet tegen
de Bataafse gewapende burgermacht in het
departement van de D o m m e l , met name in
T i l b u r g (1799-1800)", i n : Drs. Jan van
Oudhcusden en dr. Gerard
Trienekens
(red.). Een pront wijf, een mager paard en
een zoon op het seminarie. Aanzetten lot een
integrale geschiedenis
van oostelijk
NoordBrabant
I770-I9I4.
"s-Hcrtogenbosch,
Stichting
Brabantse
Regionale

Ronald Peeters. ' K o n i n g W i l l e m I I , ondernemer en grootgrondbezitter in T i l b u r g ' , in:
Tilburg Magazine, jrg. 4, nr. 2, j u n i 1993, p.
37-39.

G.B. de Bruijn, Een vergeten ambacht.
De
Tilburgse Zadelmakerij
van 1800 lot 1950,
Vught, Stichting Hamen/Garelen en Zadels
(St. Catharinastraat 19, 5262 B X V u g h t ) ,
1992, 105 blz., geïll., I S B N 90-800614-1-7.
Cor G.W.P. van der Heijden. " H e t mensch
heeft het druk en sukkelt met haar spruiten".
Hel Tilburgse onderzoek naar dc zuigelingensterfte in 1912; een
bronnenkritische
analyse', i n : Brabants Heem. j r g . 45. nr. I ,
1993, p. 1-1 I .
A.J. Bijsterveld, Laverend
tussen Kerk en
wereld. De pastoors in Noord-Brabant
14001570. Amsterdam, Vrije Universiteit. 1993,
508 blz.. ISBN 90-5383-199-1. Bijlage I ,
430 blz., bijlage 2, 372 blz.
N . B . Dissertatie. Van de 3159 biografische
schetsen gaan er zes over Tilburgse pastoors.

Rob van Acht, 'Nederlandse blaasinstrumenten in de zeventiende en achttiende
eeuw. Hoogtepunten van de bouw van blaasinstrumenten", i n : Brabantia. jrg. 42, nr. 4,
mei 1993, p. 8-10.
N . B . T i l b u r g passim (Fam. Van de Knikker).

Geschiedenis, 1993. p. 45-88.
W . G . M . van der Heijden, eindred. J . G . M .
Sanders, Noord-Brabant
in de
negentiende
eeuw. Een institutionele
handleiding,
'sHcrtogenbosch/Hilversum, Rijksarchief in
Noord-Brabant/Uitgeverij Verloren, 1993,
383 blz.. ƒ 29,90.
N . B . T i l b u r g passim.
Ronald

Peeters, "Geregeld

werk'

in d'n

Selma Kers. 'Driedimensionale poppenfilms
en andere rollen. N I A F in T i l b u r g ' , in:
Brabantia. jrg. 42. nr. 4, mei 1993. p. 16-17.
Hans Heestermans, 'Affesseer 's 'n bietje.
Over drie nieuwe Brabantse dialectwoordenboeken', i n : Brabantia, jrg. 42, nr. 6/7. aug.sept. 1993. p. 3-5.
Jacob

H.S.M.

Veen,

'Korte

geschiedenis
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van het station G i l z e - R i j e n ' , i n :
Tilburgse
Tijdingen, nr. 82. 1'ebr. 1993, p. 2-4: nr. 83,
april 1993. p.14-19: nr. 85. aug. 1993. p. 4447.

rantiesubsidie van ƒ 50.000 en sponsoring
van diverse bedrijven, door de drie samenstellers uitgegeven. De eerste oplage bedraagt 1750 exemplaren.

Drs. J.C.M. Michels, eindred. drs. Jan A . van
Oudheusden, Architectuur
en stedebouw in
Noord-Brabant
1850-1940.
Zwolle/Zeist.
Waanders
Uitgevers/Rijksdienst voor de
Monumentenzorg. 1993, 176 blz., I S B N 906630-412-X.
N . B . Tilburg passim.

Ernest
Potters.
Paul Spai)ens en
Lauran
Wijffels. 'Hoog-gaat-ie.
Een fotoboek van de
Tilburgse
kermis', Tilburg.'1993.
144 blz.,
geb., ƒ 32.50. ISBN
90-9006055-3.

Kees van Kemenade en Paul Spapens, 365
Heiligendagen.
Folklore,
gebruiken,
iconografie,
legenden,
namen,
weerspreuken.
Hapert, De Kempen Pers B . V . . 1992, 337
blz.. I S B N 90-74271 -31 -6. ƒ 34.90.
N . B . T i l b u r g passim.

Wandelroutes centrum

I.J. Blanken. De ontwikkeling
van de N.V.
Philips'
gloeilampenfabrieken
tot
elektrotechnisch
concern.
Leiden, Nijhoff, 1992,
481 blz.
N . B . Tilburg Volt passim.
F. Broeksma (samensl.) e.a.. Architectuur
in
Nederland. Jaarboek 1992-1993. Rotterdam,
Nederlands Architectuurinstituut, 1993. 184
blz.
N . B . Tilburg De Pont p. 38-43 (architecten
Benthem/Crouwel). Kantoor Haans p. 74-79
(architect Jo Coenen). prijzen en prijsvragen
p. 169 en 174.
Esther C.P.M. Lemmens. De relatie tussen
het station en het kernwinkelapparaat.
Op
weg naar samenhangende
tweepoligheid
in
Tilburg, Nijmegen, Katholieke Universiteit
(doet. scriptie), j u n i 1993, 63 blz., b i j l g n . ,
krtn.
P.M.J.
Jacobs,
Beeldend
Nederland.
Biografisch
handboek
1880-1992,
Tilburg,
Uitgeverij drs. P.M.J. Jacobs B V (Postbus
948, 5000 A X T i l b u r g ) , 1993, 2 d i n . , 680, 48
en 720, 64 blz.. geïll.
N . B . Tilburgse beeldend kunstenaars passim.
Theo Dekker. 150 jaar Nieuwe
Koninklijke
Harmonie
Tilburg.
Tilburg,
Jubileum
Commissie 150 jaar N . K . Harmonie. 1993.
95 blz.. geïll., ƒ 30,-.
Ronald Peeters

Hoog-gaat-ie
Over de grootste kermis van de Benelux, die
van Tilburg, is wederom een boek verschenen. In 1986 schreven Hennie van Oers. Paul
Spapens en Lauran Wijffels het boek 'Veel
vermaak en weinig w o l ' over de geschiedenis van de Tilburgse kermis (zie ' T i l b u r g '
1988, p. 114-115) en onlangs verscheen onder de intrigerende titel 'Hoog-gaat-ie' een
fraai verzorgd fotoboek over de Tilburgse
kermis. De Tilburgse freelance fotograaf
Ernest Potters maakte tussen 1988 en 1992
zo'n vierduizend foto's op de Tilburgse kermis. Samen met de journalisten en kermiskenners Paul Spapens en Lauran Wijffels selecteerde hij 180 foto's, waarvan 77 in kleur,
voor dit fotoboek. Spapens en Wijffels verzorgden de tekst. Het boek werd in eigen beheer, overigens met een gemeentelijke ga-
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Ronald Peeters

Op 24 mei j . l . presenteerde de Streek V V V
Hart van Brabant in samenwerking met de
gemeente T i l b u r g drie goed verzorgde thema-wandelroutes door het centrum van
T i l b u r g . Het samenwerkingsproject vond
plaats in het kader van het Economisch
Actieprogramma van de gemeente. De drie
boekjes hebben dezelfde algemene inleidende tekst en ze bevatten alle een overzichtelijke kaart. De antiek-, kunst- en verz.amelroute
voert langs 27 locaties door de binnenstad en
is 4 k m lang. De beeldendekunstroute
is met
5 k m lengte en 41 kunstobjecten de langste.
De tekst is ontleend aan het boek Kunst
Onderweg van Paul van de Sande. De historische route is 4 k m lang. Paul Spapens vertelt hierin een groot aantal historische feiten
en soms merkwaardigheden over straten en
gebouwen. De boekjes kosten ƒ 3,75 per stuk
en zijn verkrijgbaar bij de V V V en in de
boekhandel.
Ronald Peeters

De Wederopbouw
Ter gelegenheid
van de Dag van de
Architectuur 1993 organiseerde de K r i n g van
Middenbrabantse B N A Architecten wederom
twee tentoonstellingen, dit keer in het
Centrum
voor
Kunst
en V o r m g e v i n g
Zouavenlaan 77. Het ene deel bestond uit 33
inzendingen voor de prijsvraag voor sociale
koopwoningen in de Reeshofwijk K i e v i t , het
andere deel was een foto-tentoonstelling
over de architectuur in de wederopbouwperiode 1945-1960, voornamelijk samengesteld
uit authentiek fotomateriaal aangevuld met
recent materiaal. Van de ingezonden werken
werd een catalogus uitgegeven. De tentoonstelling De Wederopbouw was eveneens begeleid met een catalogus, waarin Hans
Wijffels en Fons Plevoets twee inleidende
artikelen schreven.
Ronald Peeters
Hans
Wijffels
(red.).
De
Wederopbouw.
Architectuur
in Midden-Brabant
in de jaren
'50. Tilburg,
BNA Kring
Midden-Brabant,
1993, 48 blz., ISBN 90-9006306-4, ƒ 25.

D ' n Atelier 125 j a a r
De in de volksmond d'n Atelier geheten
Tilburgse hoofdwcrkplaals van de spoorwegen viert dit jaar haar honderdvijfentwintigste verjaardag. V o o r de spoorwegen aanleiding om een gedenkboekje uit te geven.
NS-wcrknemer M a r t i n van Broekhoven verzamelde het materiaal en historicus-publicist

Henk van Doremalen (afkomstig uit een
spoorwegfamilie) schreef de tekst. Resultaat
is een fraai ogend boekje dat in vogelvlucht
de rijke historie van deze voor T i l b u r g zo belangrijke industriële vestiging behandelt.
Bedrijfseconomische aspecten worden hierbij afgewisseld door sociale.
De werkplaats werd opgericht door de
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. De spoorlijn Breda-Tilburg was
in 186.3 de eerste lijn die onder haar auspiciën tot stand k w a m .
De Staatsspoorwegen wilden een centrale
werkplaats. Deze had in Utrecht moeten komen. M i l i t a i r e overwegingen deden de regering echter besluiten om twee centrale werkplaatsen in te richten: een in Z w o l l e en een
in T i l b u r g . Door de centrale ligging en de
volop aanwezige goedkope grond viel de
keuze op T i l b u r g .
Officieel werd de Tilburgse werkplaats op I
februari 1870 geopend, maar feitelijk werd
er al in 1868 gewerkt. Het eerste vakpersoneel kwam meest van buiten, vooral uit
Utrecht. De eerste generatie kon maar moeilijk in T i l b u r g aarden. V o o r het personeel
bestonden al vroeg voorzieningen als een e i gen pensioen-, zieken- en ondersteuningsfonds.
D ' n Atelier groeide al snel als kool. In de
eerste tien jaar van zijn bestaan verdubbelde
het personeel en rond 1900 was het met meer
dan 1000 werknemers de grootste industriële
onderneming van T i l b u r g . Daarnaast breidde
ook het takenpakket zich uit. Begon d ' n
Atelier als herstelwerkplaats, vanaf 1871
werden er wagens en vanaf 1898 zelfs locomotieven vervaardigd. Het aantal gebouwen
en de technische outillage pasten zich aan
deze ontwikkelingen aan. Daarnaast was ook
de organisatie van de werkzaamheden regelmatig aan veranderingen onderhevig.
Grote veranderingen in hel werk waren het
gevolg van het in 1917 begonnen fusieproces
van de verschillende spoorwegbedrijven dat
leidde tot de N V Nederlandsche Spoorwegen
in 1937. V o o r de over het land verspreide
werkplaatsen betekende dit proces specialisatie en afstoting van de overige taken.
T i l b u r g werd bedacht met de reparatie van
locomotieven. De operatie ging gepaard met
grote vermindering en verschuivingen van
personeel. Het een en ander werd versterkt
door de economische crises die in deze jaren
voorkwamen.
Een zware klap kreeg de werkplaats in oorlogstijd te verwerken. Ze kwam onder Duits
toezicht en werd een schakel in dc Duitse
oorlogsmachine. De werkweken groeiden
naar 54 uur in maart 1941 en 60 uur in j u l i
1944. In september 1944 verwoestte een
Duits Sprengkommando in d r i e ë n e e n h a l v e
dag v r i j w e l heel d ' n Atelier.
Na moeizaam puinruimen en herstel betekende de overgang in de jaren 50 van stoom op
stroom een volgend keerpunt in de geschiedenis van de werkplaats. Doordat elektrische
locomotieven minder onderhoud nodig hebben verminderde geleidelijk aan de personeelsbehoefte. D ' n Atelier bleef dan ook niet
de grootste industriële onderneming van de
stad. Eind jaren zestig dreigde - als gevolg
van centralisatieplannen bij NS - zelfs opheffing. Zover kwam het gelukkig niet.
Onder de naam Atelier 2000 kan de werkplaats haar toekomst tegemoet.
Het boekje zal door zijn opzet en uitvoering
vast en zeker ook anderen dan de werkne-

mers van d ' n Atelier o f spoorwegfanaten i n teresseren. De sporen van de snelheid waarmee de opdracht vervuld moest worden eerdere pogingen waren vastgelopen - zijn
soms zichtbaar. Zo zijn er zinnen die niet lopen en af en toe komt een tussenkopje niet
overeen met hel daaronder geschrevene. Op
blz. 23 bijvoorbeeld refereert een kopje aan
het bezoek van een journalist, terwijl een a l i nea later de tekst over de plaats van d ' n
Atelier in de totale Tilburgse samenleving
gaat.
Heel nuttig en zinvol is de ondersteuning
van de tekst met in aparte kadertjes anekdotes en aanvullende informatie. Ook is er een
apart overzicht van de belangrijkste series
locomotieven die hersteld zijn. Hetzelfde
geldt voor de rubriek werken aan de werkplaats waarin de belangrijkste veranderingen
chronologisch worden opgesomd.
De auteur had betrekkelijk weinig tijd om
(aanvullend) onderzoek te doen en de opdracht af te werken. Het verdient aanbeveling dat bedrijven die hun geschiedenis w i l len laten schrijven daarvoor op tijd opdracht
geven. Geschiedschrijving kan en mag geen
haastwerk
zijn.
Gelukkig
heeft
Van
Doremalen de schade tot wat schoonheidfoutjes beperkt weten te houden.
Paul van Dun
Henk van Doremalen,
m.m.v. Martin
van
Broekhoven,
D'n Atelier 125 jaar.
Geschiedenis van de spoorwegwerkplaats
Tilburg
1868-199.1 Tilburg/Utrecht.
Uitgave van de
Nederlandse
Spoorwegen.
1993. 96 blz..
ISBN 90-9006265-3, f 25.

Begunstigers 'Tilburg'

Melis Gieterijen b.v.
Tilburg

Van Raak b.v.
Tilburg

N.V. TILBURGSCHE
WATERLEIDING-MAATSCHAPPU

OOO
Bressers
Bressers Metaal bv
sinds 1893

Militaire stad
Bij gelegenheid van het verlaten van de laatste in T i l b u r g gelegerde militairen, op
Koninginnedag 30 april 1993. verscheen er
een rijk ge'illustreerd boekwerk van H .
Roozenbeek onder de titel ' T i l b u r g als m i l i taire stad'. Het is een uitgave van de Sectie
M i l i t a i r e Geschiedenis van de K o n i n k l i j k e
Landmacht, die het boek gratis beschikbaar
stelt voor g e ï n t e r e s s e e r d e n . Het was verkrijgbaar bij de gelijknamige tentoonstelling
in het Tilburgse Gemeentearchief (4 mei tot
en met 25 j u n i ) .
Dienstplichtig
vaandrig
en
historicus
Herman Roozenbeek beschrijft in een populaire vorm de lotgevallen van in T i l b u r g
doortrekkende o f gelegerde militairen, beginnend in de zestiende eeuw en eindigend
bij het vertrek in 1993. De K o n i n k l i j k e
Landmacht, en in het bijzonder de leiding
van de K o n i n g W i l l e m I I Kazerne, hebben
met deze publikalie een groots gebaar gemaakt naar het Tilburgse publiek. Er zijn
nog enkele exemplaren verkrijgbaar bij de
Sectie M i l i t a i r e Geschiedenis o f in het
Gemeentearchief T i l b u r g (uitsluitend afhalen).
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Mèn Tilbörgs Wóordeboek
verschijnt 8 mei
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bij Boekhandel Gianotten /
Mèn
Tilbörgs
Wóordeboek,
geschreven door Henk van Rijen,
is het resultaat van jarenlang
speuren en bevat een rijke verzameUng van Tilburgse woorden
en uitdrukkingen.
Het boek bevat circa 4000 trefwoorden, in veel gevallen ter verduidelijking aangevuld met zinnen.
Tevens is een uitgebreide toelichting op het gehanteerde
speUingsysteeni opgenomen.
Het boek is een prachtige,
gebonden uitgave in hard hnnen
met stofomslag.
Formaat 15 x 21 cm, 216 pagina's.
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Emmapassage 17 Tilburg.
Tel. (013) 651111

Meer dan een kritisch
oog voor drukwerk
speciaal aanbevolen:
boeken • tijdschriften • brochures
losbladige interieurs • kalenders
hard-kartonnen kinderboeken
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