
Tijdschrift voor
geschiedenis,
monumenten
en cultuur

Jaargang 29
september 2011

nummer

2
€ 4,95

Tilburg

Kunstenaar J.H. Verbunt

Hergebruik industrieel erfgoed

Staking volt 1977

Onbekend oorlogsmonumentje

 Familiealbum Koningswei



Ten geleide
“Een van de interessantste Tilburgse mensen die ik ooit heb mogen ont-
moeten.” Zo typeert Joep Eijkens de persoon die centraal staat in zijn 
bijdrage aan dit zomernummer van Tilburg: Bertje Eijgenraam. Zij stond 
bekend als de eerste maatschappelijk werker van Tilburg en was actief in 
onder meer de Koningswei. Bijna tien jaar na haar dood blikt Eijkens terug 
op deze bijzondere vrouw.
Aanzienlijk minder bekend is de kunstenaar J.H. Verbunt, die de hoofd-
persoon is in een ander artikel in deze editie. Historica Astrid de Beer ver-
diepte zich samen met medeauteur Pieter van de Sanden in het leven van 
deze boeiende Tilburger, die leefde van 1809 tot 1870 en internationaal 
actief was. Ook niet bekend bij het grote publiek, maar daarom niet min-
der interessant, is het monument dat zich in de hal bevindt van het tele-
foongebouw van de PTT, aan de huidige Spoorlaan 354. Het is gewijd aan 
de nagedachtenis van A.W.H. Trommelen. Hij werd in de oorlog door de 
Duitsers weggevoerd en is nooit meer teruggekeerd. Zijn kleinzoon Jeroen 
Trommelen zorgt er met zijn artikel terecht voor dat dit gedenkteken aan 
de vergetelheid onttrokken wordt.
Verder vindt u in deze uitgave bijdragen over het hergebruik van industri-
eel erfgoed en over de staking die in 1977 bij de Volt plaatsvond. 
Een afwisselend geheel aan artikelen waarvan wij hopen dat zij u veel 
leesplezier bezorgen, op uw vakantieadres of thuis.
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bruiken industriële gebouwen wel zijn na de succes-
volle herbestemming van het complex van Mommers 
en Dröge aan de Goirkestraat en de vestiging van mu-
seum De Pont in de voormalige fabriek van Thomas 
de Beer aan het Wilhelminapark, zit er ver naast. 
Zeker, beide complexen zijn op een prachtige manier 
hersteld en hergebruikt in een functie die levensvat-
baar en duurzaam is en die daarnaast ook nog eens 
respectvol met de bestaande bebouwing is omge-
gaan. Deze successen dateren echter alweer van 
geruime tijd geleden en hebben nauwelijks navolging 
gevonden, hoewel in 2010 nog de voormalige stoom-
ketelfabriek van De Gebroeders Deprez aan de Lange 
Nieuwstraat werd gerestaureerd.

Ten opzichte van 1990 is de hergebruikopgave van 
industrieel erfgoed dat zijn functie verloren heeft 
eigenlijk alleen maar groter geworden. Grote rijks-
monumentale complexen als de AaBe-fabriek, de 
rioolwaterzuivering aan de Hoevensekanaaldijk, of 
de niet beschermde complexen van de voormalige 
Volt-fabriek of de NS-werkplaats die het hart vormt 
van de Spoorzone, verloren in de afgelopen decennia 
hun functie en wachten soms al jaren op een succes-
volle herbestemming. Op kleinere schaal zijn er in de 
stad nog tal van industriële gebouwen en complexen 
die hun functie verloren hebben en al dan niet tijdelijk 
benut worden in afwachting van een defi nitief besluit 
over hun lot. In elk van deze gevallen liggen zowel 
succes als gevaar voor mislukking op de loer en dat 
vaak niet ver uit elkaar. 

Positieve effecten die door hergebruik van erfgoed 
gegenereerd worden, zijn vaak nauwelijks objectief 
meetbaar. Wel is er in Nederland in de voorbije decen-
nia een behoorlijke ervaring opgedaan met de her-
bestemming van industrieel erfgoed. De lessen die 
daaruit getrokken kunnen worden, kunnen in Tilburg 
helpen om in de toekomst de juiste keuzes te maken. 

Landelijke ontwikkelingen
Het in 1987 gestarte en sindsdien alom bewierookte 
herontwikkelingstraject van het Céramique-terrein in 
Maastricht heeft ongetwijfeld stedenbouwkundig en 
architectonisch een prachtig resultaat opgeleverd en 
een gebied herontwikkeld dat een volwaardige plaats 
binnen het openbare stedelijk weefsel inneemt. Toch 
is het daar voor het erfgoed niet allemaal rozengeur 
en maneschijn. De hoeveelheid feitelijk hergebruikt 

Het landelijke thema van de Open 
Monumentendag op 11 september van dit 

jaar is “Oud gebouw, nieuw gebruik.” In 
Tilburg is het programma toegespitst op 
het hergebruik van industrieel erfgoed. 

Daarnaast zal in september als deel 16 van 
de Tilburgse Historische Reeks een boek 

verschijnen dat gewijd is aan het hergebruik 
van industrieel erfgoed Tilburg. Dit artikel 

neemt daarop vast een voorschot en plaatst 
nog wat algemene kanttekeningen bij dit 

thema.

Daarmee is niet gezegd dat er op het gebied van bij-
voorbeeld religieus erfgoed geen hergebruikproble-
matiek bestaat. Integendeel zelfs, zou ik daarbij wil-
len opmerken. Toch is er sprake van enkele andere 
eigenheden en vuistregels die specifi ek zijn voor de 
omgang met industrieel erfgoed. De laatste twee 
decennia laten een beeld zien dat ook voor de herbe-
stemming van de grote industriële complexen niet on-
verdeeld gunstig is, al zijn er zeker ook mooie succes-
sen te melden. Er is veel te doen en de problematiek 
is vaak complex. Ik raad u dan ook zeker aan het boek 
aandachtig door te nemen.

De opgave
Wie gelooft dat we er in Tilburg wat betreft te herge-

Oud gebouw, nieuw gebruik
Hergebruik van industrieel erfgoed in Tilburg

J o o s t  O p  ’ t  H o o g *

* Joost Op ’t Hoog 
is kunsthistoricus en 
beleidsmedewerker 

monumenten en beeldende 
kunst bij de gemeente 
Tilburg. Hij publiceerde 

eerder in ‘Tilburg’.

Panorama Goirkestraat vanaf 
de Goirkese kerk, 1925. 

(Coll. RAT)
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In Amsterdam en Eindhoven lijkt het te lukken om de 
industriële gebouwen een voortrekkersrol te laten 
spelen in de herontwikkeling van een leegstaand in-
dustrielandschap. Deze formule lijkt ook kansrijk voor 
de ontwikkeling van de spoorzone in Tilburg. Het is 
daarbij van belang om besluitvorming niet te snel door 
kortetermijndenken te laten sturen. Transformatie van 
dergelijke grootschalige gebieden duurt niet zelden 
meer dan 20 jaar en verloopt in verschillende fasen. 
Juist de formule om in het beginstadium van heront-
wikkeling allerlei functies die verband houden met de 
wereld van kunst en cultuur te plaatsen in leegstaan-
de bebouwing heeft daarbij zijn waarde bewezen, zo-
wel in Amsterdam als in Eindhoven. Op het eerste ge-
zicht is dat planeconomisch een slechte investering, 
maar het is gebleken dat juist deze ogenschijnlijk on-
rendabele functies bij uitstek geschikt zijn om leven in 
een gebied te brengen en zo een aantrekkende wer-
king op andere partijen uit te oefenen. Na verloop van 
tijd neemt de marktwerking het proces over en zullen 
de gebruikers van het gebied en de gebouwen het 
gebied met eigen middelen en opbrengsten in stand 
kunnen houden. Het belang voor de gebiedsontwikke-
ling is dan ook veel groter dan het al dan niet op orde 
zijn van de kosten-batenverhouding van individuele 
gebouwen. Deze kan vaak pas na jaren op haar wer-
kelijke verdiensten worden beoordeeld en wint aan 
slagingskans wanneer een ontwikkelende partij be-
reid is om voor de korte termijn fi nancieel risico op de 
koop toe te nemen.

AaBe-fabriek
Het beoogde hergebruik van de AaBe-fabriek aan de 
Hoevenseweg en de Fatimastraat in Tilburg is in hoge 
mate illustratief voor de problemen waardoor al op 
voorhand herbestemming van grootschalig industrieel 
erfgoed gefrustreerd kan worden. 
Het in oorsprong uit 1930 daterende fabriekscomplex 
wordt in de decennia daarna fasegewijs verder uit-
gebouwd totdat het een gebied in beslag neemt tus-
sen de Hoevenseweg en de Jan van Rijzewijkstraat 
aan beide zijden van de Fatimastraat, compleet met 
theaterzaal, sportvelden en tennisbanen naar de 
Ringbaan-Zuid toe. In 1997 werd de productie ge-
staakt en werden het bedrijf en het machinepark ver-
kocht. Ook de delen ten noorden van de Fatimastraat 
en de sportvelden werden verkocht en het eigendom 
gesplitst. Het zuidelijke deel van de fabriek, toen nog 
langs de Ringbaan-Zuid, wordt verhuurd aan enkele 
grote meubelzaken en het overgrote deel van het 
complex blijft leegstaan in afwachting van herbe-
stemming. 
Eind 1999 wordt het vooroorlogse deel van het com-
plex ingeschreven in het rijksregister van beschermde 
monumenten. Dat betekent echter niet dat de naoor-
logse toevoegingen zoals de markante kantoorvleu-
gel uit 1961 aan de Hoevenseweg of de zich aan de 
Jan van Rijzewijkstraat bevindende ververij uit 1955 
niet van cultuurhistorische of architectuurhistorische 
waarde zijn. Integendeel zelfs! Het is alleen zo dat de 
monumentenwet 1988 een minimale ouderdomster-
mijn van 50 jaar kent voor van rijkswege beschermde 

industrieel erfgoed is wel erg laag en de bezoeker van 
het gebied moet goed zoeken om nog de kleine res-
tanten van de industriële bebouwing van de Société 
Céramique in het gebied te ontwaren of daarvan de 
samenhang te ontdekken. 
Hergebruik van markante industriële bebouwing is 
natuurlijk niet direct het hoofddoel of zelfs maar een 
prioriteit voor de meeste gebiedsontwikkelaars, maar 
het biedt wel degelijk volop kansen om de beoogde 
ontwikkeling tot een succes te maken dat zich onder-
scheidt van dat van een willekeurige nieuwbouwwijk.

Andere landelijk bekende herontwikkelingen zijn on-
der meer die van het terrein van de Westergasfabriek 
in Amsterdam, de spoorzone in ‘s-Hertogenbosch 
of de herontwikkeling van de Philips-bebouwing op 
Strijp S in Eindhoven. Zij laten elk weer een ander 
beeld zien. 
In ‘s-Hertogenbosch is ervoor gekozen om de te her-
gebruiken industriële bebouwing tot een minimum te 
beperken. Dat laatste had als voordeel dat er in hoog 
tempo gebouwd kan worden maar betekende tevens 
dat de industriële uitstraling van het gebied nagenoeg 
geheel verdween. In Amsterdam en Eindhoven lijkt het 
bewaren van industrieel erfgoed beter te lukken maar 
ook hier is de prijs die voor een geslaagde herontwik-
keling betaald moet worden hoog en slechts haalbaar 
met behulp van miljoenensubsidies of door het reali-
seren van zeer veel extra programma (bebouwing en 
vierkante meters) in een relatief klein gebied. 
Dat hoeft geen ramp te zijn. Het grootste gevaar is 
dat door een grote hoeveelheid nieuwbouw de sa-
menhang van het oorspronkelijke complex niet meer 
afl eesbaar is en dat er steeds meer niet over direct 
monumentale kwaliteiten beschikkend industrieel erf-
goed onder de slopershamer zal vallen om daarmee 
de realisatie van zoveel mogelijk extra programma 
mogelijk te maken. Financiële overwegingen spelen 
hierbij een buitengewoon belangrijke rol. Dat begint 
al bij de aanschafprijs waarmee goeddeels bepaald 
wordt wat voor programma er noodzakelijk zal zijn om 
de gedane investeringen tenminste terug te verdie-
nen. 

De ruwerij van de 
wollendekenfabriek AaBe in 

1951. (Coll. RAT)



45

gebouw gediend is. Dat betekent wel dat economisch 
mindere tijden ook voor het erfgoed negatieve gevol-
gen zullen hebben. Op instandhoudingsregelingen 
wordt bezuinigd en een belangrijke stimulans om ex-
terne partijen ertoe te bewegen om erfgoed te behou-
den verliest daardoor aan slagkracht.

Veel herontwikkelingsplannen zijn sinds 1997 voor de 
AaBe de revue gepasseerd en er is na een uitvoerige 
asbestsanering van het complex dit jaar begonnen 
met de restauratie van de schoorsteen en het ketel-
huis. Toch is een succesvolle herbestemming daar-
mee nog geen gelopen race en zoekt de planontwik-
keling telkens weer naar de grenzen van het mogelijke 
waarbij er steeds meer delen van het complex opge-
offerd moeten worden om het project economisch 
haalbaar te maken. Een aantal factoren is daarvoor 
bepalend. Op de eerste plaats is dat de hoogte van de 
aanschafprijs. In het geval van de AaBe is die zodanig 
hoog geweest dat het gerestaureerde complex slechts 
rendabel hersteld en uitgenut kan worden wanneer er 
een programma in gerealiseerd kan worden dat bijna 
tweemaal het bestaande vloeroppervlak beslaat. Bij 
een dergelijke verhouding is op voorhand al duidelijk 
dat een groot deel van het bestaande complex aan 
de nieuwe ontwikkelingen opgeofferd zal moeten 
worden. Hiermee samen hangt de versnippering van 
het eigendom ten opzichte van de oorspronkelijke 
situatie. Met de verkoop en afzonderlijke herontwik-
keling van in de jaren zestig van de twintigste eeuw 
nog tot het fabriekscomplex behorende gronden aan 
de zuidzijde (Ringbaan-Zuid) en de ten noorden van 
de Fatimastraat gelegen bedrijfsdelen en gronden is 
er voor de nieuwe eigenaar van de fabriek een situatie 
ontstaan waarbij binnen de nieuwe, sterk gekrom-
pen, omvang van het complex alle problemen die te 
maken hebben met logistiek en verkeer opgelost zul-
len moeten worden. Zodra dat gepaard gaat met een 
ruimteclaim zal dat problemen gaan opleveren omdat 
het complex dan zodanig beperkt omgrensd is, dat er 
geen andere keus meer blijft dan het slopen van be-
bouwing. Een zeer bepalende factor daarin wordt ge-
vormd door de door de gemeente opgelegde parkeer-
norm. Voor nieuwe functies ligt de benodigde norm 
(het verplichte aantal parkeerplaatsen per oppervlak-
te-eenheid of het aantal gebruikers) vaak zoveel ho-
ger dan voor de oorspronkelijke functie het geval was, 
dat het bouwen van een parkeervoorziening op eigen 
terrein noodzakelijk wordt. Afhankelijk van de beoog-
de nieuwe invulling kan dat ertoe leiden dat zelfs een 
deel van de monumentale bebouwing moet worden 
afgebroken om ruimte te maken voor nieuwe parkeer-
voorzieningen. Parkeren onder bestaande bebouwing 
is in de regel technisch nog wel uitvoerbaar, maar de 
realisatie daarvan is zo kostbaar dat van deze moge-
lijkheid zelden of nooit gebruikgemaakt wordt. 

Ook sanering van gebouw en/of terrein waarop indu-
strieel erfgoed gelegen is, speelt vaak en rol bij her-
bestemming. In de meeste gevallen zijn de kosten 
daarvan moeilijk op voorhand in te schatten en vooral 
het verwijderen van asbest dat toch jarenlang als de 

monumenten. De feitelijke rijksbescherming betreft 
dus maar een deel van het complex. Niet wettelijk 
beschermde bouwdelen zijn bij herbestemmingstra-
jecten vaak vogelvrij. In aanvulling op de rijksbescher-
ming hebben ook gemeenten de mogelijkheid om niet 
door het rijk beschermde bouwdelen als gemeentelijk 
monument aan te wijzen, maar om onduidelijke re-
denen is dat in de afgelopen jaren geen populair in-
strument gebleken bij Nederlandse beleidsmakers. 
Alsof men toch al door een gedeeltelijke monumen-
taanwijzing “getroffen” eigenaren wil ontzien door 
hun verder aanwijzingsleed te besparen. Een mo-
numentaanwijzing wordt door veel van de betrokke-
nen als iets negatiefs of tenminste als belemmerend 
ervaren en wordt in het geval van industrieel erfgoed 
vaak slechts geaccepteerd wanneer er voor herstel 
en herontwikkeling een aanzienlijke subsidie in het 
vooruitzicht gesteld wordt. Misschien is die houding 
zo gek nog niet. Het is tenslotte de overheid die be-
paalt dat iets waardevol is en waar mogelijk behouden 
zou moeten blijven. Er is dus blijkbaar sprake van een 
algemeen belang dat met het voortbestaan van een 

De AaBe-fabriek in de 
Fatimastraat, 1986. 

(Foto Joep Vogels, coll. RAT)

De lange fabrieksgang van 
AaBe, 2005. 

(Foto Ronald Peeters)
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den. Aan de westzijde van het complex heeft de voor-
malige ververij uit 1955 zeer onder leegstand en ver-
val geleden. Lekkages in het dak leidden enkele jaren 
geleden tot ernstige aantasting van de dragende la-
minaatspanten en daarmee weer tot instortingen. Om 
gevaar voor de omgeving te voorkomen werden dak 
en spanten gesloopt, zodat nu nog slechts de open 
buitenmuren overeind staan. 
Mede dankzij een stevige fi nanciële injectie uit een 
provinciaal budget lijkt de broodnodige restauratie 
en herbestemming van het complex nu toch eindelijk 
echt van de grond te komen. Het blijft vooralsnog een 
proces met open einde, want het is nog onduidelijk 
hoeveel van de niet wettelijk beschermde bebouwing 
daadwerkelijk gehandhaafd kan worden en wat dan 
nog de onderlinge samenhang van de afzonderlijke 
onderdelen van dit bijzondere fabriekscomplex zal 
zijn. 

Rioolwaterzuivering
In 2001 werd het aan de Hoevensekanaaldijk gele-
gen en grotendeels uit 1937 daterende complex van 
de rioolwaterzuivering Tilburg-Oost aangewezen als 
rijksmonument. Op dat moment was al duidelijk dat 
de zuiveringsinstallaties en de in nieuw-zakelijke vor-
men opgetrokken bebouwing binnen afzienbare tijd 
hun functie zouden gaan verliezen. In 2005 kwam op 
het terrein een nieuw gemaalgebouw gereed dat het 
water doorpompt naar de zuivering in Tilburg-Noord. 
Daarmee verloren de overige installaties op het ter-
rein hun praktische functie en kreeg het terrein door 
de nieuw aangelegde helofytenfi lters (zuivering door 
middel van bezinking in de bodem en wortels van 
planten) voornamelijk een waterbufferfunctie voor 
pieken van regenval. 

Door middel van prijsvragen en het organiseren van 
allerhande culturele activiteiten is in de afgelopen 
jaren getracht om meer bekendheid aan de archi-
tectonische en landschappelijke kwaliteiten van het 
voorheen afgesloten terrein te geven. Veel mensen 
hebben op die manier kennis kunnen maken met dit 
bijzondere stukje Tilburg, maar dat heeft nog niet ge-
leid tot herstel en hergebruik van de industriële objec-
ten op het complex. Er zullen in de komende tijd forse 
investeringen gedaan worden om het terrein aantrek-
kelijker te maken voor het publiek. Zo zal er aan de 
oostzijde van het terrein een landmark worden op-
gericht om de daar aangetroffen restanten van Huize 
Moerenburg, een in oorsprong veertiende-eeuwse 
pastorie die in de zeventiende eeuw werd omgebouwd 
tot landhuis met formele tuinaanleg, onder de aan-
dacht van het publiek te brengen. Op die manier wordt 
getracht het publiek te verleiden het terrein verder te 
verkennen en kan er tevens informatie over het gebied 
worden verstrekt. Omdat het waterschap De Dommel 
geen directe functie voor het terrein meer ziet, is het 
voornemens om het monumentale deel van het com-
plex door te verkopen aan een exploitant die de zo 
gewenste levendigheid weer op het terrein brengt en 
wellicht ook het herstel van leegstaande gebouwtjes 
ter hand zal nemen. Functies die iets van doen heb-

ultieme oplossing in brandveiligheid werd gezien, kan 
voor een grote kostenpost zorgen. Tel daarbij de mo-
gelijke bodemverontreiniging en de kosten van de be-
nodigde sanering daarvan op, en er ontstaat een niet 
onaanzienlijke kostenpost. Ook voor de kwaliteit of 
zelfs het minimale voortbestaan van bebouwing kan 
dat gevaren opleveren, want asbest kan in verrassend 
veel bouwonderdelen aangetroffen worden en sane-
ren onder bestaande bebouwing is kostbaar.

Het laatste grote gevaar is leegstand en het bijna on-
vermijdelijk daaruit voortvloeiend verval. In het AaBe-
complex spreken de tegenstellingen tussen de bouw-
kundige staat van het gebruikte en het niet gebruikte 
deel van het complex boekdelen. 14 jaar leegstand in 
combinatie met een gebrek aan zelfs elementair on-
derhoud heeft ertoe geleid dat de noordelijke delen 
van het complex zwaar door de elementen zijn aan-
getast. Glas van sheddaken is op veel plaatsen gebro-
ken en lekkages in de kilgoten zijn niet gerepareerd. 
Schade door vocht en houtrot zijn de directe gevolgen. 
Bij een restauratie zal veel van het oorspronkelijke 
materiaal van de sheddaken vervangen moeten wor-

Luchtfoto van de 
rioolwaterzuivering aan het 

Wilhelminakanaal, 1938. 
(Coll. RAT)

De wagenwerkplaats van de 
voormalige NS-Werkplaats, 

1913. (Coll. RAT)
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Een buitenkans voor de stad om als nieuwe eigenaar 
voorbeeldig om te gaan met het vele maar nauwelijks 
beschermde erfgoed op de werkplaats (slechts het 
Deprez-gebouw en de polygonale loods met draai-
schijf zijn als beschermde gemeentelijke monumenten 
aangewezen). Dat is althans de theorie. De praktijk 
is aanmerkelijk weerbarstiger. Sommige gebouwen 
zoals het vorig jaar tot in de puntjes gerestaureerde 
Deprez-gebouw, of de booghal aan het NS-plein die, 
hoewel er aan het gebouw geen koepel te bekennen 
valt, als koepelhal bekend is, hebben hun eigen plaats 
in de stad al verdiend en worden sinds de korte tijd 
dat ze daarvoor beschikbaar zijn druk benut voor de 
organisatie van allerlei evenementen. Een zeer ver-
heugende ontwikkeling. Om de beoogde herontwik-
kelingen mogelijk te maken moet er in het gebied op 
grote schaal nieuwbouw gepleegd worden en wordt 
er een zeer dichte stedelijkheid geïntroduceerd. Dat 
daardoor het karakter van het gebied sterk zal ver-
anderen, valt al af te lezen aan het formaat van de 
bebouwing van de binnenkort te realiseren nieuwe 
projecten aan de westelijke periferie van de NS-
werkplaats, zoals de Tilburg Talent Square en de lo-
catie Zwijsen. 

De uitdaging voor de komende jaren bestaat eruit, dit 
nieuwe programma op een natuurlijke wijze die de 
samenhang van het complex respecteert over te la-
ten vloeien in de bestaande structuren en resterende 
waardevolle bebouwing. Onderzoeken en rapporten 
die in de afgelopen jaren over het terrein zijn uitge-
voerd en verschenen, verschaffen een prima beeld 
van de cultuurhistorische of architectuurhistorische 
kwaliteiten van de bestaande bebouwing en structu-
ren. Zeker niet alles is waardevol, maar in zijn alge-
meenheid kan worden gesteld dat de NS-werkplaats 
een nog intacte staalkaart van industriële architectuur 

ben met educatie, horeca, natuur en recreatie lig-
gen daarbij voor de hand. Er zijn echter nog vragen 
en dilemma’s te over. Hoe kan er bijvoorbeeld op een 
verantwoorde wijze worden omgegaan met de vele 
technische installaties en machines die hun functie 
al geruime tijd hebben verloren en die ook nooit meer 
terug zullen krijgen? Zij maken tenslotte ook deel uit 
van het industrieel erfgoed. Weer werkend maken, 
cosmetisch voor de korte termijn conserveren onder 
een dikke laag verf of ze zo goed mogelijk documente-
ren en verder weg laten roesten?

NS-werkplaats
De grootste hergebruikopgave voor de komende ja-
ren in Tilburg is de voormalige NS-werkplaats. In 
mei en juni van dit jaar verhuisde het bedrijf naar het 
bedrijventerrein Loven. De zich op het terrein bevin-
dende bebouwing heeft daarmee zijn functie verloren. 

Locstelplaats III van de 
voormalige NS-Werkplaats, 

1939. (Coll. RAT)

Luchtfoto van de Spoorzone 
en stadsdeel Oud-Noord met 

o.a. de gasfabriek, 1930. 
(Coll. RAT)
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uit de periode 1867-1990 is. Dat is een cultuurhisto-
risch groot goed, dat gekoesterd moet worden en juist 
daardoor zijn meerwaarde in het nieuwe stadsdeel 
zal bewijzen en nieuwe gebruikers zal doen landen op 
een plek met geschiedenis. 

Volt-fabriek
Het meest eenvoudig te realiseren hergebruik is her-
gebruik binnen de oorspronkelijke functie. Tilburg 
kent daarvan een opvallend voorbeeld dat zich in de 
afgelopen jaren vrijwel buiten de publiciteit tot een 
succesverhaal heeft ontwikkeld. In 1909 werd op een 
terrein tussen de Nieuwe Goirleseweg (sinds 1949 
Voltstraat) en de Groenstraat in een bestaand be-
drijfspand de gloeilampenfabriek Volt opgericht. In de 
decennia daarna breidde het bedrijf zich enorm uit en 
werd het in 1979 onderdeel van Philips. Voornamelijk 
door de enorme concurrentie uit lagelonenlanden 
sloot het bedrijf in 1999 de poorten. Geen van de ge-
bouwen op het terrein heeft een monumentale status, 
maar wederom wil dat niet zeggen dat de bestaande 
bebouwing niet over cultuurhistorische of architec-
tuurhistorische kwaliteiten beschikt. In de jaren na 
1999 is het eigendom van het complex niet al te zeer 
versnipperd en zijn er in de bedrijfsopstallen verschil-
lende nieuwe bedrijven van wisselende grootte geves-
tigd. Op deze manier heeft vrijwel alle bebouwing op 
het complex een doorstart kunnen maken. Of dat in 
de toekomst zo zal blijven of dat er toch niet grote de-
len van het complex gesloopt zullen worden, moet nog 
blijken. Vooralsnog kan hier in ieder geval gesproken 
worden van een opmerkelijk hergebruiksucces dat 
zonder subsidie of overheidsingrijpen tot stand is ge-
komen. Zo kan het dus ook!

Succesfactoren en risico’s
De bereidheid van investerende partijen om plannin-
gen te maken en die te beoordelen op de verdiensten 
van de lange termijn is een belangrijke succesfactor. 
Het nemen van mogelijk verlies op exploitatie in de 
aanloopfase van nieuwe ontwikkelingen maakt daar-
van deel uit. 

Functies en gebruikers die de levendigheid in een 
gebied of een al dan niet gerestaureerd gebouw sti-
muleren, dienen in het beginstadium van nieuwe ont-
wikkelingen de voorkeur te krijgen boven een meer 
statische invulling waarvan geen trekkende werking 
uitgaat.
Respect voor de bestaande bebouwing en handhaving 
van herkenbaarheid en de essentie ervan zou een uit-
gangspunt bij iedere herontwikkeling moeten zijn. Een 
gebruik dat enigszins aansluit bij de oorspronkelijke 
functie is voor het publiek herkenbaar en is kosten-
technisch eenvoudiger en met minder bouwkundige 
middelen te realiseren dan gebruik dat daar ver van 
afstaat. Een fl exibele invulling van het gebouw kan 
helpen in een fase waarin de eindgebruiker nog niet 
bekend is. Nieuwe aanpassingen kunnen dan met een 
minimum aan ingrepen worden gerealiseerd.
Kleinschaligheid van ontwikkelingen is vaak een suc-
cesfactor bij hergebruik. Kosten vallen relatief een-
voudig te overzien en het hergebruik kan meestal bin-
nen een kort tijdsbestek gerealiseerd worden. 
Durf te kiezen en verlies daarbij de samenhang niet uit 
het oog. Niet alle erfgoed is even waardevol. Dat geldt 
zeker ook voor industrieel erfgoed dat slechts zelden 
ontworpen is vanwege de beoogde schoonheid of cul-
tuurhistorische waarde ervan. Het hoeft geen ramp te 
zijn wanneer er iets gesloopt wordt. Het blijft echter 
wel van belang om de samenhangende context waarin 
gebouwen in een ensemble zich bevinden herken-
baar en beleefbaar te houden. Lukt dat niet, dan blijft 
er weinig meer over van de samenhang dan enkele 
vreemde en op zichzelf staande objecten.
Laat ruimte voor particulier initiatief. Enkele van de 
oplossingen die hieruit zijn voortgekomen, behoren tot 
de meest succesvolle in de praktijk van hergebruikt 
industrieel erfgoed in Nederland.

Het belangrijkste risico voor hergebruik is de druk die 
al in een voortijdig stadium op een gebouw of een ge-
bied gelegd wordt door een veel te hoge aanschafprijs 
en de daaruit voortvloeiende rentelast die gebaseerd 
is op toekomstverwachtingen en rendementen die nog 
slechts met zwaar bouwgeweld waar te maken zijn. 
Dat laatste kan een door betrokken partijen gewenste 
ontwikkeling zijn, maar het is er wel een die het her-
gebruik van het bestaande erfgoed in een gebied in 
hoge mate bemoeilijkt. 
Versnippering van eigendom binnen een complex kan 
een hoge druk leggen op elk van de afzonderlijk te 
ontwikkelen delen. Hierin is met name de voor par-
keren vereiste ruimte voor bestaande bebouwing een 
risicofactor die een belangrijke rol speelt bij het bepa-
len van de economische haalbaarheid van veel herge-
bruikprojecten.
Kortetermijndenken valt vrijwel altijd in het nadeel 
uit van industrieel erfgoed. Hergebruik wordt daar-
door al in de planfase als niet haalbaar afgeblazen. 
In veel gevallen duurt het jaren voordat een gebouw 
zodanig in een gebied is ingebed dat het zichzelf in 
stand kan houden met een functie die daarvoor vol-
doende inkomsten genereert. Een soort functionele 
tweetrapsraket kan in dergelijke gevallen een tus-

De Volt-fabriek aan de 
Groenstraat, 1978. 

(Foto Dré van den Bogaard, 
coll. RAT)
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overleden kunstenaar Josephus Hubertus Verbunt 
was er een van. Verbunt werd op 27 maart 1809 in 
parochiekerk ‘t Heike te Tilburg gedoopt als zoon – en 
tevens eerstgeborene – uit het huwelijk van Gerardus 
Johannes Verbunt met Maria Elisabeth Michal. 
Doopgetuigen waren Joanna Catharina van Bommel, 
grootmoeder van vaderskant, en een oudoom van 
moederskant, Joannes Hubertus Wienand. 

De familie Verbunt
Joseph Verbunt stamde uit een aanzienlijke Tilburgse 
familie. Verscheidene leden van de familie Verbunt 
waren door huwelijk gelieerd aan Tilburgse regenten-

In 1809 kreeg Tilburg stadsrechten van de 
toenmalige koning Lodewijk Napoleon. Om 
deze gebeurtenis te vieren heeft Regionaal 

Archief Tilburg in 2009 het project ‘Geboren 
in 1809’ opgezet. Het doel was om van alle 
338 Tilburgers geboren in 1809 de levens-

loop boven tafel te krijgen. 

De bekendste Tilburger uit 1809 is natuurlijk Peerke 
Donders. Maar onder al deze borelingen bevonden 
zich meer interessante personen. De in Zwitserland 

Josephus Hubertus Verbunt 
(1809-1870)

Een Tilburgs kunstenaar herontdekt

P i e t e r  v a n  d e  S a n d e n  e n  A s t r i d  d e  B e e r *

* Pieter van de Sanden was 
vrijwilliger aan het project 

‘Geboren in 1809’. Astrid de 
Beer is historicus, werkzaam 
bij Regionaal Archief Tilburg 

en was projectcoördinator 
van ‘Geboren in 1809’. 

senoplossing bieden door als eerste hergebruik in de 
beginjaren een trekkende maar weinig opbrengsten 
genererende functie te huisvesten en pas in een later 
stadium, wanneer ook de omgeving een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat biedt, over te gaan tot een markt-
conforme invulling van gebouwencomplexen.

De taak van de overheid
In het vaak moeizame proces van herbestemming van 
industrieel erfgoed kan de overheid een belangrijke 
rol vervullen. Niet per defi nitie als uitvoerder, maar 
wel als aanjager die andere partijen door subsidiever-
strekking of planologische facilitering ertoe verleidt 
om ook planeconomisch ogenschijnlijk ongunstige 
activiteiten in uitvoering te nemen. Wanneer deze 
verleidingstactiek slaagt, nemen daardoor ook de her-
gebruikkansen van met gerestaureerde gebrouwen 
samenhangend maar niet beschermd erfgoed toe, 
omdat zij hergebruikt kunnen worden met inachtne-
ming van ruimere bouwkundige mogelijkheden dan bij 
beschermd erfgoed het geval zou zijn. Er kan zo een 
illustratief en boeiend samenspel ontstaan van be-
schermd en niet beschermd erfgoed. 

Een ander maar niet te verwaarlozen aspect van her-
gebruik is de invulling. We zullen ons terdege moeten 
realiseren dat net zoals het niet mogelijk zal zijn om 
in ieder leegkomend kerkgebouw een wijkcentrum te 

vestigen, het ook niet mogelijk is om in ieder vrijko-
mend industrieel gebouw een functie uit de wereld 
van kunst en cultuur te zetten. De Tilburgse herge-
bruikopgave voor de komende jaren is van een zoda-
nige grootte dat ook naar andere mogelijke gebruikers 
als kwartiermaker gezocht zal moeten worden. 
Zeker in het begin van een grootschalige ontwikke-
ling kan het helpen wanneer een opgeknapt gebouw 
als bruggenhoofd voor de ontwikkeling van het ge-
bied gaat dienen. De overheid kan in dat stadium een 
beslissende rol spelen wanneer zij bereid is om in de 
eerste jaren haar verlies te nemen omdat onroerend 
goed nog niet direct de beoogde opbrengst genereert. 
Zo kunnen er bijzondere zaken tot stand gebracht 
worden. In economisch gunstige tijden kan zelfs over-
wogen worden om een gebouw gebruiksklaar op te 
leveren en het dan voor een symbolisch bedrag over 
te dragen aan een organisatie die de verdere exploi-
tatie ervan op zich neemt. Hoewel dit in eerste instan-
tie een aanzienlijk fi nancieel verlies met zich mee kan 
brengen, wordt daarmee behoud en hergebruik van 
bijzonder en voor industriestad Tilburg zeer kenmer-
kend erfgoed verzekerd en krijgen beoogde ontwikke-
lingen in een gebied een impuls die anders niet gege-
ven had kunnen worden en waarvan de uiteindelijke 
waarde voor de gemeenschap nauwelijks in geld valt 
uit te drukken.



50

Op 29 februari 1808 trouwde hij te Tilburg met Maria 
Elizabeth Michal. Zij was geboren in - het nu Waalse - 
Verviers, maar ‘wonende veele jaren alhier’. Vóór de 
Franse Revolutie maakte Verviers deel uit van het bis-
dom Luik en was toen en na de Franse tijd een bloei-
ende textielstad. Er was dus mogelijk een handels-
connectie met Tilburg. 

Op 17 april 1810 kocht Gerardus een huis en 
hof, kavelnummer 1330, in de wijk Kerk in de 
‘Nieuwlandsche straat’, van Peter Francis Mennen. 
De wijk Kerk behoorde tot de zogeheten ‘centrum-
wijken’ waartoe ook de Heuvel behoorde. Deze wij-
ken bestonden uit aaneengesloten bebouwing waar 
voornamelijk de rijkere inwoners van Tilburg woon-
den.4 Josephus had één broertje, Antonius Petrus, 
die op 4 februari 1811 werd geboren, eveneens te 
Tilburg. Vader Gerard was toen al ziek en bedlegerig. 
Hij stierf bijna twee weken later, op 16 februari, 34 
jaar oud. Enkele dagen voor zijn dood, op 12 februari, 
maakten Gerardus en Maria Elisabeth een testament 
op in tweevoud, een in het Frans en het ander in het 
Nederlands. Hierin regelde Gerardus dat zijn vrouw 
enig erfgenaam is.5 Kleine Anton stierf in datzelfde 
jaar op 23 augustus, net een half jaar oud. 
Maria Elisabeth Michal is na het vroege overlijden van 
haar echtgenoot niet meer hertrouwd. Op 29 sep-
tember 1813 gaat zij een schuldbekentenis aan voor 
250 gulden vanwege een lening van de wijnkoper 
Martinus van Liemdt tegen een rente van 5%. Haar 
huis geeft zij als onderpand en tevens staat haar zwa-
ger Antonius Josephus Verbunt borg.6 Op 13 februari 
1816 sluit zij opnieuw een hypotheek op haar huis af 
ter waarde van 250 gulden tegen 5% rente; dit keer 
komt de lening van de meester-timmerman Petrus van 
der Schoot. Het is een lening voor 10 jaar en het staat 
haar vrij hoe en wanneer dit af te lossen.7 In die jaren 
wordt zij aangeduid als ‘particuliere’, daarna steevast 
als naaister en aan het eind van haar leven als iemand 
zonder beroep. Marie Elisabeth Michal overleed op 
82-jarige leeftijd in Tilburg op 20 oktober 1861 in de 
wijk Veldhoven. 

Kinderjaren
Over de kinderjaren van Verbunt is niets bekend: 
waarschijnlijk is hij een aantal jaren naar school ge-
weest. Hij kon in elk geval lezen en schrijven en met 
een Franstalige moeder kon hij waarschijnlijk ook 
goed Frans spreken. Vermoedelijk heeft hij de ‘neder-
duijtsche’ school van wijk Kerk bezocht. Dit was de 
school die bij de parochiekerk hoorde. Vanaf 1795 tot 
in de jaren dertig van de negentiende eeuw stond daar 
de drankzuchtige onderwijzer Hendrik Smulders aan 
het hoofd. 8Vermoedelijk is Verbunt daarna in de leer 
gegaan bij een vakman

De langste Tilburger van ‘1809’
Op zijn 19de was Josephus Hubertus Verbunt de lang-
ste Tilburger van zijn generatie van 1809. Bij zijn in-
schrijving voor de militaire dienstplicht in 1828 mat hij 
1 el, 7 palmen, 7 duimen en 2 strepen.9 Omgerekend 
is dat 177,2 cm, 15 cm langer dan het gemiddelde van 

families en bekleedden belangrijke overheidsfuncties. 
Zijn naamgenoot en grootvader Josephus Verbunt 
(1744-1797) was lakenkoopman en –fabrikant en 
behoorde eind achttiende eeuw tot de twintig rijkste 
inwoners van Tilburg.1 Op 25 september 1794 werd hij 
beëdigd als een van de twee katholieke ‘nood-sche-
penen’ van Tilburg. Enkele jaren later (in de beginpe-
riode van de Bataafse Republiek) werd hij benoemd 
als lid van de municipaliteit, nadat Pieter Vreede 
deze had verlaten om lid te worden van de Nationale 
Vergadering. Deze functie bekleedde Verbunt tot zijn 
overlijden in februari 1797.2 Josephus’ oom, Antonius 
Josephus Verbunt, een oudere broer van zijn vader, 
bekleedde vanaf 1798 een belangrijke post als belas-
tingontvanger. Tevens was hij majoor van de Tilburgse 
burgerwacht en een van de voormannen van het in 
1796 opgerichte ‘Genootschap ter Bevordering van 
Waare Godsdienst, Deugd, Kunst en Wetenschap’ dat 
het bestrijden van bijgeloof in brede zin tot doel had.3 

Vader Gerardus Verbunt zou ten tijde van zijn huwe-
lijk ‘laken verwer’ als professie hebben, maar in de 
volkstelling van 1810 wordt hij ‘fabrikant’ genoemd. 

Kasteel Schadau in de buurt 
van Thun, Zwitserland, in 

1855. (Coll. Gastronomie 
Museum, Thun)

Kasteel Schadau, 2010. 
(Foto Pieter van de Sanden)
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keer naar Hilvarenbeek. Wanneer Verbunt precies 
Nederland heeft verlaten is (nog) niet bekend. 

Huwelijk en gezin
Jaren later vinden we hem terug in het noordwes-
ten van Frankrijk. Hij wordt nu steevast aangeduid 
met de dubbele Franse naam ‘Joseph Hubert’. Op 9 
januari 1848, om zeven uur in de avond, trouwde de 
toen 38-jarige Verbunt te Dreux met de 16 jaar jon-
gere Melanie Augustine Marie Menager. Zij was een 
dochter van Louis Marie Menager en Marie Adelaïde 
Mancel, ‘propriétairals’, wat in het Nederlands zo-
veel betekent als (huis)eigenaars. Melanie was op 
12 maart 1825 geboren te Nogent-le-Rotrou, een 
plaats vlak bij Dreux. In de huwelijksakte lezen we 
dat Verbunt woonachtig was in Dreux, aan de ‘rue des 
Capucins’. Van beroep wordt hij ‘sculpteur’, beeldhou-
wer, genoemd, een vrij algemene term waarbij niet 
duidelijk is of hij met hout, steen of beide werkte.

Uit dit huwelijk werd op 17 december 1848, om vijf 
uur ’s nachts, een kind geboren. Een jongetje dat de 
namen Gerard Louis Joseph Verbunt kreeg. Op 18 de-
cember werd het kind door Verbunt aangegeven bij de 
burgerlijke stand, in gezelschap van zijn schoonvader 
en zwager. Toentertijd moest de pasgeborene nog 
letterlijk getoond worden aan de ambtenaar. Moeder 
Melanie overleed in het kraambed op 28 december 
1848, enkele weken na de geboorte van haar eerste 
kind. Verbunt bleef als weduwnaar achter met een 
pasgeboren baby. Helaas bleef de kleine Gerard ook 
geen lang leven beschoren: hij stierf op 28 juni 1849, 
iets meer dan een half jaar oud.

Sculpteur de décorations / 
Dekorationsbildhauer

De negentiende eeuw was in bouwkundig opzicht de 
eeuw van de neostijlen: het teruggrijpen naar oude 
architectuur. Neogotiek, het eclecticisme (het door 
elkaar gebruiken van allerlei stijlen) en neorenais-
sance. Kerken en kapellen bijvoorbeeld werden vaak 
gebouwd in een neogotische stijl met spitsbogen en 
pinakels, omdat de gotiek de hoogtijdagen belichaam-
de van het geloof. Theaters en operagebouwen wer-
den vaak gebouwd in een pompeuze neobarokstijl, 
paleizen en ministeries in een statische horizontale 
renaissancestijl.11 Verbunt was een beeldhouwer van 
decoratieve kunst, ook wel toegepaste kunst, kunst-
nijverheid, of ‘minor arts’ genoemd. Hij ontwierp en 
maakte ornamenten, decoratief en functioneel. Het 
maken van meubels, ornamenten, houtsnijwerk, maar 
ook keramiek en glaskunst vallen onder de term de-
coratieve kunst. In tegenstelling tot de zogeheten 
‘Beaux Arts’ hebben decoratieve kunsten een functie 
van zichzelf. In Engeland zien we de decorative arts 
zich later in de negentiende eeuw ontwikkelen tot de 
arts and crafts movement, in Frankrijk, Oostenrijk en 
Duitsland tot de jugentstil of art nouveau.

Korte biografi eën over Josephus Hubertus Verbunt 
zijn te vinden in verschillende buitenlandse kun-
stenaarslexica. In het Allgemeines Lexikon der bil-

zijn lichting.10 Het militieregister vermeldt bovendien 
dat hij als ‘eenig kind’ een jaar werd vrijgesteld. Dat 
uitstel werd in 1829, 1830 en 1831 herhaald. In 1832 
werd hij uiteindelijk defi nitief vrijgesteld. Volgens de 
militieregisters 1828-1832 was zijn beroep ‘schrijn-
werker’, wat zoveel betekende als een kasten- of 
meubelmaker (het fi jnere werk). Het is niet bekend 
waar en bij wie hij het vak heeft geleerd. Hij vertrekt 
op 16 december 1829 naar Antwerpen, maar is ken-
nelijk ook weer teruggekeerd naar Tilburg. Op 15 
maart 1832, vlak na zijn defi nitieve vrijstelling van 
de militaire dienstplicht, vertrekt hij opnieuw. Dit 

Kasteel Schadau heeft een 
rijke ornamentiek, waaraan 

ook J.H. Verbunt heeft 
gewerkt. 

(Foto Pieter van de Sanden)

Verbunt werkte ook aan 
de steunpilaren met 

bladvormige kapitelen en 
fabeldieren van kasteel 

Schadau. 
(Foto Pieter van de Sanden)
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denden Künstler (1926) van H. Vollmer wordt hij 
‘Dekorationsbildhauer’ genoemd, evenals in SIKART 
Lexikon und Datenbank, Schweizerisches Institut für 
Kunstwissenschaft. Ook in het Dictionnaire critique et 
documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs 
et graveurs. Nouvelle édition uit 1955 van E. Bénézit 
wordt Verbunt genoemd als ‘sculpteur de décorati-
ons’. Deze informatie lijkt grotendeels afkomstig van 
een enkele bron, mogelijk Carl Bruns Schweizerisches 
Künstlerlexikon uit 1913. Alle lexica noemen Verbunt 
als  leerling van de bekende Franse beeldhouwer van 
decoratieve kunst Michel Joseph Napoleon Liénard 
(1810-1870). Liénard heeft bijgedragen aan de ver-

spreiding van de neorenaissance stijl. Zijn ornamen-
ten waren afgeleid van die uit de 16e eeuw: vlecht- en 
lijstwerk, cupido’s en schelpendecoraties. Hij werkte 
samen met de architect Duban bij de restauraties van 
kastelen in Amboise, Versailles, Blois en de kapel van 
Dreux. Liénard ontwierp ook de beelden van de Saint-
Michel-fontein in Parijs. 

Het is niet duidelijk waar en hoe Verbunt in con-
tact is gekomen met Liénard, misschien al in Parijs, 
misschien pas later in Dreux. Het exacte jaar van 
Verbunts aankomst in of vertrek uit Dreux is niet be-
kend. We weten dat hij in de periode 1848-1849 in 
Dreux is getrouwd en er vader is geworden, maar 
ook echtgenote en zoon weer heeft verloren. Volgens 
Vollmer (1926) and Bénézit (1955, 2006) heeft hij ge-
werkt aan kerken in Dreux. Als dat in samenwerking 
met Liénard geweest is, dan zou hij rond 1839 gear-
riveerd kunnen zijn. Een van Liénards meesterwerken 
was zijn werk aan de Chapelle royale de Saint Louis 
in Dreux gedurende de periode 1839-1845, alwaar de 
Franse koning Lodewijk-Philip de offi ciële grafkapel 
van zijn dynastie wilde inrichten. Waarschijnlijk heeft 
Verbunt gewerkt in of aan deze Chapelle Royale, mo-
gelijk niet zozeer aan de gebeeldhouwde graftomben 
maar aan de neogotische ornamenten van de kapel 
zelf. 

Verbunt is mogelijk kort na het overlijden van vrouw 
en zoon vertrokken naar Zwitserland. In de buurt van 
Thun werd gedurende de jaren 1847-1852 kasteel 
Schadau (een eclectisch bouwwerk met neorenais-
sancekenmerken en neogotische elementen) ge-
bouwd in opdracht van baron Alfred de Rougemont, 
bankier uit Neuchâtel, en zijn echtgenote Sophie de 

De prachtige wenteltrap van 
kasteel Schadau is ook van 

de hand van J.H. Verbunt. 
(Foto Pieter van de Sanden)

Detail van de wenteltrap. 
(Foto Pieter van de Sanden)
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Pourtalès. Dit werk was gebaseerd op plannen van 
de Parijse architect Pierre Charles Dussillon. Verbunt 
heeft gewerkt aan de vele gebeeldhouwde elemen-
ten. Van zijn hand zijn ook de prachtige wenteltrap 
en de steunpilaren met bladvormige kapitelen en fa-
beldieren, een staaltje knap vakmanschap. Het kas-
teel bestaat nog steeds, het is nu een restaurant en 
gastronomiemuseum. Vooral in het Schweizerisches 
Künstlerlexikon krijgt Verbunt alle lof: ‘V., der sehr kor-
rekt und leicht zeichnete und modellierte und dem alle 
Stilarten gela fi g waren, besorgte die reichen dekora-
tiven Arbeiten in Innern und Außern der Schlosses in 
vorzüglicher Weise.’ 

Omstreeks dezelfde periode was Verbunt ook werk-
zaam aan kasteel Oberhofen, aan de oever van de 
Thunersee. In 1844 ging kasteel Oberhofen over 
in de handen van de familie De Pourtales, die ook 
Schadau bezat. In de periode 1849-1855 werden de 
gebouwen herbouwd en opgeknapt. Daarna werkte 

Verbunt aan het Raadhuis van Bern. In 1856 keurde 
de gemeenteraad van Bern een ontwerp goed voor 
een monumentale fontein op de binnenplaats van 
het Bundesrathaus ter ere van Berna, de vrouwelijke 
personifi catie van de stad Bern: de Berna-Brunnen. 
De fontein (ingewijd in 1863) was ontworpen door 
Joseph Hubert Verbunt.
Verbunt heeft in Zwitserland ook gewerkt aan de kas-
telen in Neuenburg (Neuchâtel) en Buonas, de stads-
kerk in Glarus en verder aan verschillende hotels en 
gebouwen in Bern, Neurenberg, Interlaken, Freiburg 
en Bergdorf.12

Perpetuum mobile
Een grappig en persoonlijk detail is dat volgens het 
Schweizerisches Künstlerlexikon Verbunt slechts één 
tekortkoming had: hij wilde namelijk heel graag het 
perpetuum mobile vinden! Al met al ontstaat het beeld 
van een veelzijdig man, alom gewaardeerd, gezien het 
eervolle werk aan de Chapelle Royale en aan bouw-
werken van rijke Zwitsers en de Zwitserse overheid. 
Enerzijds nauwgezet werkend en gedreven, ander-
zijds ook in voor een kwinkslag en humor in zijn werk. 
Wellicht dat uitgebreider kunsthistorisch onderzoek in 
Frankrijk en Zwitserland nog ander werk zou kunnen 
opleveren, en misschien liggen er nog ergens brie-
ven tussen hem en zijn moeder te verstoffen. Joseph 
Hubertus Verbunt is gestorven op 15 oktober 1870 in 
het Zwitserse Lyss, een dorp (destijds) in de buurt van 
Biel.
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geschiedenis van Tilburg, deel 16, Zwolle, 2010, p. 20.
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Detail van de achtergevel van 
kasteel Schadau. 

(Foto Pieter van de Sanden)

Verbunt werkte ook aan de 
fontein, de Berna-Brunnen, 
van het Bundesrathaus van 

Bern. (Foto Wikipedia)
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Koningswei’.
Maar laten we eerst maar eens hier een indruk geven 
van wat voor soort foto’s de  albums zoal bevatten. 
Dat doen we aan de hand van een kleine selectie. De 
collectie Eijgenraam op het Regionaal Archief Tilburg 
(RAT) omvat niet minder dan 22 albums, ringbanden 
en plakboeken. Twee albums hebben betrekking op 
de periode 1965-1972 toen Bertje Eijgenraam actief 
was in de Uitvindersbuurt. De rest gaat uitsluitend 
over de Koningswei. Een deel van de foto’s is al opge-
nomen in de databank van het RAT. Sommige daarvan 
heb ik ook een plaats gegeven in de hier geplaatste 
selectie, maar het gros werd bij mijn weten niet eerder 
gepubliceerd.

Bertje en Onze Lieve Moeder van de 
Koningswei

Als er ooit een tweede druk komt van de Encyclopedie 
van Tilburg, moet één hiaat in elk geval direct gevuld 
worden. Want de naam van Bertje Eijgenraam schit-
tert door afwezigheid. Wel staat haar vader erin, 
Lambertus Joannes Maria Eijgenraam (1872-1913). 
Deze huisarts met een praktijk aan de Bisschop 
Zwijsenstraat - dus vlakbij de Koningswei - maakte 
zich in zijn korte leven op tal van andere terreinen 
verdienstelijk. Zo was hij medeoprichter van het 
Algemeen Ziekenfonds voor Tilburg en gaf  in 1904, 
samen met apotheker J. Keyzer, De catechismus der 
zuigelingenzorg uit.
Drie jaar later werd Bertje geboren. Pas zes was ze 
toen haar vader overleed. Moeder Eijgenraam bleef 
met negen kinderen achter. “Moeder was veel ziek en 
ik ben na de mulo mee gaan helpen in het huishou-
den”, vertelde Bertje in een interview dat het Brabants 
Dagblad in 1995 publiceerde. 
Ze was al veertig en actief als akela in de verkenne-
rij van de Sacramentsparochie toen kapelaan Gérard 
Soons van de Heuvelparochie haar in 1947 vroeg om 
te komen werken in de Koningswei. De kapelaan was 
daar begonnen met dames die zich in het kader van 
de Sociale Actie in wilden zetten voor de bewoners 
van de beruchte, verlopen volkswijk. 
Hoewel de bestrijding van de onkerkelijkheid de di-
recte aanleiding vormde voor de oprichting van de 
Stichting Wijkwerk, deden kapelaan Soons en de zij-
nen heel wat meer dan zieltjes winnen. Ze organiseer-
den allerlei clubs voor kinderen en jongeren, naailes-
sen voor moeders, spelletjesmiddagen, optochten met 
Palmpasen en carnaval, toneelvoorstellingen en 

Het Regionaal Archief Tilburg beschikt over 
een omvangrijke fotocollectie. Daar val-

len nog genoeg ontdekkingen te doen. Een 
hoofdstuk apart vormen de albums en plak-

boeken van Bertje Eijgenraam die samen 
negen royale archiefdozen vullen.

In 1995 moest ik voor het Brabants Dagblad Bertje 
Eijgenraam interviewen. Nou ja, moest, ik kan beter 
zeggen mocht, want ik vond het een eer en genoegen 
om te luisteren naar de vrouw die bekend stond als 
de eerste maatschappelijk werkster van Tilburg. Nu 
ik het betreffende interview nog eens lees, wordt dat 
gevoel alleen maar sterker. Inderdaad is zij een van 
de interessantste Tilburgse mensen die ik ooit heb 
mogen ontmoeten. Met haar werk in de roemruchte 
volkswijk De Koningswei stond zij in de jaren 1947-
1964 aan de wieg van wat uiteindelijk uit zou groeien 
tot het huidige sociaal-cultureel werk onder de koepel 
van De Twern.
Bertje liep al tegen de negentig toen ik haar sprak in 
verzorgingshuis Mariëngaarde waar ze al een tijdje 
een kamer bewoonde. Wat ik heel prettig vond, was 
dat zij haar mooie verhalen over ‘De Waai’ kon il-
lustreren met tal van foto´s. Een deel van de foto’s 
had ze in gewone albums gedaan, maar het gros zat 
in grote plakboeken en logboeken, samen met brie-
ven, verslagen en tekeningen. Alleen al uit de manier 
waarop zij de omslagen versierd had met kleurig vil-
twerk sprak een grote liefde voor de mensen van de 
Konigswei.

Zeldzame inkijk
Toen ik een paar jaar geleden werkte aan mijn boek 
‘Tilburgs familiealbum’, speelde ik met het idee om 
ook een hoofdstuk te wijden aan de albums van Bertje 
Eijgenraam. Want de Tilburgse was dan wel altijd vrij-
gezel gebleven en kinderloos gestorven, de mannen, 
vrouwen en - vooral - de kinderen van de Koningswei 
vormden in zekere zin haar familie, zou je kunnen zeg-
gen. Wat dat betreft kun je haar vergelijken met een 
ongetrouwde tante die ook de huwelijken en geboor-
tes van neefjes en nichten bijhoudt. In dit specifi eke 
geval echter gaat het om veel meer dan alleen fami-
liekiekjes, in feite geven de albums een zeldzame in-
kijk in het leven van een hele wijk. Je zou er een apart 
boek van kunnen maken: ‘Het familiealbum van de 

Een rijkgevuld familiealbum 
van de Koningswei

J o e p  E i j k e n s *

* Joep Eijkens (1950) 
studeerde moderne 

geschiedenis aan de 
Katholieke Universiteit van 
Nijmegen. Hij was 27 jaar 

als journalist verbonden 
aan het Nieuwsblad van het 
Zuiden/Brabants Dagblad. 

Hij publiceerde of werkte 
mee aan enkele boeken over 

Tilburg.
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Linksboven: Wijkfeest, z.j.; Rechtsboven: onbekende vrouw met konijn, z.j. ; midden links: 'Wij zijn de Driekoningen van de Koningswei', 1948; linksonder: Een 
beeld uit het Passiespel dat in 1957 werd opgevoerd door kinderen van de Koningswei; rechtsonder: 'Onze Heuvelse communicantjes', 3 juni 1956: Rietje 

Peijnenburg, Marianne Paradé en Jaantje Patzerik, Anneke Verhagen, Arie Langenberg, Keesje Seebregs, Albert van Gemert en Corke Jansen.
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niet te vergeten vakantiekampen en uitstapjes naar 
bij voorbeeld Madurodam. Menig kind uit andere 
Tilburgse wijken moest zich met minder zien te ver-
maken. Er was ook een eigen kapel en voetbalclub.

‘Oude mennekes’
Bertje opereerde aanvankelijk vanuit een tot wijkhuis 
omgedoopte stal van kolenboer Van Beurden in de 
Oranjestraat. Haar werkgebied omvatte naar schat-
ting zo’n 160 min of meer verkrotte woningen en vijf 
logementen waar men niet zuinig was met de drank. 
“Er werd trouwens overal in de Koningswei veel ge-
dronken”, vertelde ze tijdens het interview. Niet op de 
laatste plaats door ‘oude mennekes’ die ‘hun kaart 
van de sociale dienst aan de kroegbazen gaven, die 
dan hun uitkering gingen innen’.
Akela noemden de mensen haar, of ook wel kortweg 
Akka, - ‘juffrouw Eijgenraam’ was veel te lang. 
Ze ging vaak op huisbezoek en was voor menigeen 
een ware steun en toeverlaat. “Ja, ik heb veel gezien 
en veel gehoord”, zei ze bij haar terugblik. “Ik ben ‘n 
beetje levenswijs geworden. En ook milder”. Ten on-
rechte, zo was haar gebleken, werd er neergekeken 
op de bewoners, zelfs door fraters en zusters. “We 
hebben de mensen leren kennen door er vriendschap-
pelijk en hartelijk tegen te zijn. En dan kun je veel be-
reiken, hoor!” En: “Ik denk dat ik meer van hen ge-
leerd heb dan zij van mij.  Ik had nooit geweten dat ze 
zo lief waren, zo braaf.”

Sanering
Vreselijk vond ze het toen de Koningwei begin jaren 
zestig gesaneerd werd om plaats te maken voor onder 
meer de aanleg van het Koningsplein. En dan vooral 
vreselijk voor de bewoners die verspreid over de hele 
stad kwamen te wonen. Zelf vond Bertje nieuw werk 
in de Uitvindersbuurt en zijn buurthuis De Vleugel. En 
hoewel ze ook daar haar draai wist te vinden, was het 
toch anders. 
Bij gelegenheid van haar afscheid van het maatschap-
pelijk werk in 1972 ontving Bertje Eijgenraam de 
Zilveren Legpenning van de gemeente Tilburg. Een 
‘echt christenmens’ werd ze genoemd en een vrouw 
die de mensen van de Koningswei zelfvertrouwen 
had gegeven. Nog tot op hoge leeftijd bleef ze con-
tact houden met oud-bewoners van ‘de Waai’ die haar 
kwamen bezoeken in verzorgingshuis Mariëngaarde. 
Daar overleed ze in 2002, 95 jaar oud.
Op haar bidprentje staat geen lofzang, geen levens-
loop. Maar wel een gebed dat kapelaan Soons des-
tijds gemaakt had voor Onze Lieve Vrouw van de 
Koningswei. Dat gebed begint met:
Maria, zegen al onze gezinnen, en bewaar hen 
voor ziekte, twist, werkloosheid en armoede.
En het eindigt met:
Maria, zegen onze wijk, en laat hier heersen 
vrede, geloof en liefde.
Van wie het idee was om dat gebed op het bidprentje 
te zetten, weet ik niet, maar het zou me niet verba-
zen dat de initiatiefnemer op die manier uit heeft wil-
len dragen dat Bertje eigenlijk ook voor vele bewoners 
van de Koninsgwei ‘onze lieve moeder’ is geweest.  

Van boven naar beneden: 
Bertje Eijgenraam tijdens 

een uitstapje 'met de 
misdienaars van onze 

kapel' naar ondermeer 
Madurodam, 18 augustus 

1959; Passiespel in de kapel 
van de Koningswei, 1960; 

Weinig vrolijke gezichten bij 
de sluiting van het wijkhuis 
van de Koningswei op 11 
oktober 1964; Een stukje 
Koningswei in 1959 met 

het Paleis-Raadhuis op de 
achtergrond.
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Van boven  naar beneden: 
'Begin van de kinderoptocht', 

31 augustus 1956; Een 
prachtige foto van de familie 

Wijnen met hun nieuwe 
boreling, mogelijk eind jaren 

veertig; Praalwagen van 
de Koningswei tijdens het 

Oranjefeest van vermoedelijk 
1948.
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gegeven mocht worden. Eind 1976 verviel deze loon-
maatregel. Dit betekende dat vanaf 1977 de lonen en 
andere arbeidsvoorwaarden door middel van vrije on-
derhandelingen geregeld konden worden. Overleg op 
centraal niveau leidde niet tot overeenstemming dus 
werd de bespreking verplaatst naar de bedrijfstakken 
en ondernemingen zelf. 

Ook binnen het Philipsconcern werd van start gegaan 
met onderhandelingen voor een nieuwe CAO. De Volt 
was onderdeel van dit concern. 
Het eisenpakket van de vakbonden bevatte vier 
hoofdpunten: 
1. Behoud van prijscompensatie. Prijscompensatie 
betekent dat regelmatig de lonen verhoogd worden 
met het percentage waarmee de prijzen de afgelopen 
tijd gemiddeld zijn gestegen. 
2. Reële loonsverhoging van 2% (bij Philips 2,5% om-
dat hier de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 ja-
nuari 1977 tot 31 maart 1977 loopt). 

Na het overlijden van mijn opa Wim Staps, 
kreeg ik een map in handen die informatie 

bevatte over een staking die begin 1977 
heeft plaats gevonden bij de Voltvestiging in 
Tilburg-Noord. Hij heeft jaren bij de Volt ge-
werkt. Na een zoektocht in archief en media 

verbaasde ik me erover dat er nog niet vanuit 
een historisch kader geschreven was over 

het verloop van deze staking. Daarom volgt 
nu, met behulp van de informatie van mijn 

opa, een terugblik op een roerige maar nage-
noeg onbekende periode uit het bestaan van 

de Volt.

Oorzaak staking
In 1976 had de regering-Den Uyl tweemaal middels 
een loonmaatregel bepaald wat er aan loonsverhoging 

De vlam in de pan bij de 
Defl ektie-units

Over de staking in 1977 bij de Volt-fabriek 

Tilburg

M a r j o l e i n  v a n  d e r  B o o m *

* Marjolein van der Boom 
(Tilburg) studeerde aan 

de Lerarenopleiding 
geschiedenis en rondde 
een universitaire master 

cultuurgeschiedenis af. Zij is 
thans werkzaam als trainee 

informatiemanagement.

(Krantenfoto, coll. auteur)
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2200 mensen. In Zuid 450 en in Noord 1750. Het doel 
van de vakbonden was om drie afdelingen van de Volt 
stil te leggen: Lijnstrafo (391 mensen), correctiemid-
delen (250) en Defl ektie-Unit (304). Van de in totaal 
1750 werknemers in Noord staakten niet mee: lei-
dinggevend personeel (200), centrale werkplaats 
(200) en avondwerksters (350). De Volt-afdeling in 
Zuid werd bewust buiten de staking gehouden omdat 
daar de actiebereidheid minder groot leek en het een 
minder vitaal bedrijfsonderdeel was.
Op 8 februari 1977 ging de ochtendploeg nog gewoon 
aan het werk maar na een half uur werd een sein ge-
geven om het werk neer te leggen. Rond half negen in 
de ochtend stroomden de mensen van alle kanten het 
bedrijf uit. Het in Tilburg-Noord gevestigde gemeen-
schapshuis De IJpelaer werd door de bonden ingericht 
als actiecentrum. Hier moesten de stakers zich iedere 
stakingsdag inschrijven. Ook werden vanuit hier alle 
mededelingen gedaan.

Het vervolg
Wat volgde was een stakingsperiode van iets meer 
dan twee weken, waarin directie en stakers tegen-
over elkaar kwamen te staan. Op psychologisch vlak 
konden stakers en directie elkaar goed dwarszitten. 
De berichtgeving vanuit verschillende kanten ver-
sterkte dit. Vanuit de Volt zelf werden medewerkers 
op de hoogte gehouden door het blad Volt contact 
extra. Tussen de regels door konden de stakers de 
mening van de directie erin teruglezen. De stakers 
zelf werden op de hoogte gehouden door de bonden. 
Dit was sowieso elke dag op de IJpelaer, waar men-
sen werden bijgepraat maar ook door middel van 
stencils. Ook was er nog verslaggeving van regionale 
kranten. Om ervoor te zorgen dat er geen twijfel bij 
de stakers kwam door deze verschillende verslagge-
ving, lieten de bonden in elke vorm van schriftelijke 
informatie weten dat de Aktie een Aktie was van de 
vakbondsleden en van niemand anders: “Luister niet 
naar geruchten die verspreid worden. De aktieleiding 
zorgt voor een goede verslaggeving. Er zijn altijd bui-
tenstaanders, (pers, radio, tv en andere groeperingen, 
Phillips) die uit eigen belangen de Aktie proberen te 
sturen of te storen en daardoor ons voor de voeten 
lopen. Het is een Aktie van de vakbondsleden en van 
niemand anders.”

Tijdens de staking werd er op allerlei manieren ge-
probeerd om beide partijen op andere gedachtes te 
brengen en te intimideren. Enkele voorbeelden: Een 
stakingspiket van ongeveer 40 man nam dagelijks zijn 
intrek in een caravan die voor de poort van het bedrijf 
stond opgesteld. De directie had de grote poort al ge-
sloten. Om ervoor te zorgen dat er geen goederen het 
bedrijf in of uit konden, werd er door de stakers een 
blokkade opgesteld. Stakers gaven aan dat de directie 
ervoor had gezorgd dat ze tot die maatregel moesten 
komen: “Als we naar de WC moeten, mogen we geen 
gebruikmaken van het toilet, water drinken mag ook 
al niet en de telefoon is afgesloten”. Personeelschef 
Braam stelde de leden van het actiecomité persoonlijk 
aansprakelijk voor de geleden schade door het opstel-

3. Meer winst, meer werk. Vakbonden wilden afspra-
ken maken dat er bij stijgende winst ook werkelijk een 
verbetering van de werkgelegenheid zou plaatsvinden 
en dat het niet alleen bij een belofte van de werkge-
vers bleef.
4. Controle op de investeringen. Investeringen kunnen 
leiden tot werkgelegenheid maar ook vermindering 
daarvan. Vakbonden wilden daarom afspraken ma-
ken waardoor zij en de werknemers ruim van tevoren 
werden ingelicht over de investeringsplannen van de 
werkgever.

Na twee mislukte CAO-besprekingen tussen de 
Philipsdirectie en de vakbonden NKV en NVV (later 
samengevoegd als FNV) werd er een ultimatum ge-
steld door de bonden dat op 6 februari 1977 afl iep. Na 
overleg ging men uiteindelijk een dag later met elkaar 
in gesprek. Dit gesprek liep om half twee ’s nachts 
muurvast. Arie Lakerveld van de NVV die bij de onder-
handelingsdelegatie hoorde zei hierover: “Philips gaf 
aan opnieuw te willen praten over de CAO-voorstellen 
maar na een half uur kwam er een voorstel op tafel 
waarvoor wij een uur de tijd kregen om het te bestu-
deren. Er zat geen lichtpuntje in (…) In het kort kwam 
het erop neer dat Philips alles inbegrepen niet verder 
wilde gaan dan een maximale loonkostenstijging van 
7 procent. Het woord prijscompensatie kwam daar in 
het hele gesprek niet voor. Het heette daar “handha-
ving van de koopkracht. Over het principe van de vol-
ledige automatische prijscompensatie wil Philips niet 
praten.”

Voor de bonden was het genoeg. Medewerkers moes-
ten krijgen waar ze recht op hadden. Er kon niks con-
creets worden afgesproken. Daarom startte op 8 fe-
bruari 1977 de eerste staking bij de Volt. Pamfl etten 
werden uitgedeeld aan de poorten van de vestiging 
in Tilburg-Noord aan de Zevenheuvelenweg: “Het is 
zover, ons geduld is op. De vlam is ook bij de Volt in 
de pan geslagen. We weten dat we samen de strijd in 
gaan en samen zullen we resultaat boeken.”

Opzet staking 
Bij de Volt werkten ten tijde van de staking in totaal 

De fabricage van defl ektie-
units bij de Volt in 1975. 

(Coll. RAT)
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spreekt van schande dat er zo weinig aandacht be-
steed wordt aan de staking. In het Volt contact extra 
wordt voorzichtig gesuggereerd dat door de mindere 
aandacht er wellicht nu mogelijkheid is om over te 
gaan tot goede afspraken en dan weer snel aan het 
werk!

Kort maar krachtig
Na bijna twee weken staken zond de Philipsdirectie 
een brief naar de medewerkers met daarin de volgen-
de boodschap: 
“Door gesprekken op landelijk niveau is er een moge-
lijkheid geschapen om het CAO-overleg incl. de prijs-
compensatie ook bij onze onderneming weer op gang 
te brengen.” 
17 februari werden de bonden uitgenodigd voor ge-
sprek op voorwaarde dat de staking zou worden op-
geschort. Dit gebeurde. Op 23 februari vond er een 
nieuw onderhandelingsgesprek plaats.
Later op die dag komt er een bordmededeling uit voor 
de medewerkers: “Philips heeft hedenmiddag met 
de vakorganisaties het CAO-overleg voortgezet. (…)
Tijdens dit overleg bleek dat er een verschil van me-
ning bestaat over het op nationaal niveau gecoördi-
neerde artikel betreffende de prijscompensatie.” 
Er werd afgesproken dat het verschil van mening over 
de prijscompensatie op centraal niveau zal worden 
voorgelegd aan de werkgeversorganisatie en de vak-
bonden. Het overleg wordt opgeschort tot 1 maart.

Afrondende fase
Het laatste wat ik in de map van mijn opa vind is een 
brief die dateert van 2 maart 1977. Het betreft een 
principeovereenkomst over een nieuwe CAO. Deze 
brief laat zien dat de meeste eisen die eerder in dit ar-
tikel zijn opgesomd (gedeeltelijk) zijn ingewilligd. Dit 
is ook terug te lezen in het Nieuwsblad van het Zuiden 
van 2 maart 1977. Wat zijn de belangrijkste afspra-
ken: 
1. Prijscompensatie per 1 januari 1977: 3%, per 1 juli 
1977 3,4% en per 31 december 2,8%. 
2. Een initiële loonsverhoging per 1 januari 1977 van 
0,5%. 
3. Verhoging van de vakantietoeslag van 7,5 naar 8%.
De nieuwe CAO gold voor 65.000 medewerkers.

Verder wordt er in het artikel gesproken over een 
groot aantal ‘immateriële zaken’ waarover nog nader 
onderhandeld moet worden. Ik had graag willen weten 
welke zaken dit zijn. Helaas stopt de informatie voor 
mij begin maart 1977. Het lijkt erop dat na 2 maart 
1977 de spanningen binnen het kabinet-Den Uyl be-
langrijker nieuws werden. 
Voor dit artikel ben ik uitgegaan van de in-
formatie uit de map van mijn opa, die te vin-
den was in het Regionaal Archief Tilburg. 
Ik wil afsluiten met een oproep aan eenieder die dit 
leest. Mocht u nog meer weten over de afronding van 
de gesprekken of de afsluiting van de stakingsperi-
ode: ik hoor het graag. 
(marjoleinvanderboom@gmail.com)

len van de blokkade. 

Een ander voorbeeld: naast het stakingspiket kwam 
er elke ochtend en avond ongeveer 25 man van het 
management voor de poorten naast de stakers staan. 
Zij bedankten door de megafoon eenieder die wel 
ging werken uitgebreid namens de directeur van het 
bedrijf. Als het management wil praten met de sta-
kers om ze zo aan het werk te krijgen, wordt er door 
de stakers snel een podium opgesteld voor de popu-
lairste manager voor de poort. Personeelschef Braam 
wordt als winnaar uitgeroepen maar hij bedankt voor 
de eer en gaat weer naar binnen. 

Er werd in de rest van Nederland ondertussen op 
meer plekken en om dezelfde redenen als bij de Volt 
gestaakt, bijvoorbeeld in de havens van Rotterdam. 
(typ prijscompensatie in bij Couture en er zijn nog 
beelden van terug te zien.) Hier bleek meer aandacht 
voor te zijn in de landelijke media. Ook hier speel-
den beide kampen weer goed op in: Het actiecomité 

De fabricage van defl ektie-
units bij de Volt in 1977. 

(Coll. RAT)

Stakers aan de poort van 
de Volt, Zevenheuvelenweg, 

1977. 
(Krantenfoto, coll. auteur)
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was nog kantoorruimte te huur. De gebruikers van het 
gebouw wisten uiteraard niets van de herkomst of be-
tekenis van het beeld, en hadden het ook nauwelijks 
bekeken. Op diverse punten zagen we dat er helaas 
stukken van het reliëf waren gestoten; mogelijk door 
verhuiswerkzaamheden. De gebakken klei maakt een 
kwetsbare indruk. 

Opzichter bij de PTT
Antoon Trommelen (1890-1945) was opzichter van 
de buitendienst van de telefoondienst van de PTT. Hij 
werkte in het gebouw waar het monument werd ge-
plaatst; op de plek in de hal waar hij dagelijks de trap 
nam naar zijn kantoor op de bovenverdieping. Achter 
dit gebouw stond (en staat nog steeds) de telefoon-
centrale die het knooppunt was van de telefonie in 
Tilburg. 

Mijn vader, Antoon’s zoon Gerard Trommelen, werkte 
in 1944 in die centrale en bleef ook zijn verdere loop-
baan werken bij de PTT. Hij is nu 87 jaar. Hij vertelde 
dat hij in 1944 elke ochtend samen met zijn vader van 
hun huis aan de Pelgrimsweg 26 naar het werk liepen, 
en bij de ingang afscheid namen waarna de één naar 

Op woensdag 4 mei 1949 werd in de hal van  
het telefoongebouw van de PTT, aan wat nu 

Spoorlaan 354 is, een monument onthuld ter 
nagedachtenis van A.W.H. Trommelen. Zijn 

weduwe en zijn zeven kinderen waren erbij. 
Een van die kinderen is mijn vader. Het mo-

nument eert zíjn vader omdat die in juni 1944 
door de Duitsers was weggevoerd en niet 

meer is teruggekomen. Hij werd 55 jaar.

De gedenksteen is vrijwel onbekend, vermoedelijk 
omdat hij binnen het gebouw is geplaatst. Het is een 
reliëf in drie delen van gebakken klei, gemaakt door 
de Tilburgse kunstenaar en dichter Luc van Hoek 
(1910-1991) die tevens ontwerper en medewerker 
was van het tijdschrift Brabantia Nostra. 

In maart 2011 heb ik met mijn vader en mijn dochter 
de plaquette bezichtigd. Het gebouw is niet meer van 
PTT of KPN, maar in beheer bij Zadelhoff Makelaars 
in ‘s-Hertogenbosch. Op de begane grond is een uit-
zendbureau gevestigd en op de bovenverdiepingen 

Onbekend monument 
eert illegaal werk Antoon 

Trommelen
J e r o e n  Tr o m m e l e n *

* Jeroen Trommelen (1956) 
is redacteur en verslaggever 

van de Volkskrant.

Bronnen

Krantenartikelen:

- VNO wil oorlog, WIK Weekkrant voor leden van de industriebond NVV, 5 ja-

nuari 1977. Helemaal in het teken van ‘het nee’ van de VNO(vereniging van 

Nederlandse Ondernemers) tegen de CAO-voorstellen.

- Staking bij De Volt, Nieuwsblad van het Zuiden, 9 februari 1977.

- Signalement van ’n Staking: Solidariteit en discipline, Bn de stem, 9 fe-

bruari 1977.

- Smulders, Henk, Staking bij het Philips-bedrijf Volt in Tilburg Noord, 

Wijkkrant Tilburg Noord, 23 februari 1977.

- Akkoord over CAO in de bouw, Nieuwsblad van het Zuiden, 24 februari 

1977.

- Tuerlings, Ad, Het wankelende Rijk der Vrede, De groene Amsterdammer 

2 maart 1977.

- Akkoord over Philips-CAO, Nieuwsblad van het Zuiden 2 maart 1977.

Volt contact extra:

10, 11, 12, 14, 15, 16 en  februari 1977

Brieven van Industriebond NKV:

De informatiemap bevat enkele brieven die tijdens de stakingsperiode naar 

leden van de bond die bij Philips werkten zijn verzonden. Helaas bevatten 

deze brieven geen specifi eke datum. Ik heb ze wel gebruikt voor dit artikel.

Stencils met Informatie van het actiefront:

Gedurende de stakingsperiode werden de stakers op de hoogte gehouden 

door stencils getiteld: Informatie van het aktiefront. Helaas bevatten ook 

deze stencils geen specifi eke datum. Ze zijn uitgegeven gedurende de sta-

kingsperiode. Ze zijn voor dit artikel gebruikt.

Overige:

- Tijdschema staking Volt b.v. Tilburg

- Directiemededeling 8 februari 1977: Betreft CAO-onderhandelingen.

- Bord mededeling 8 februari 1977: Betreft CAO-onderhandelingen.

- Directiemededeling 18 februari 1977: Betreft CAO-onderhandelingen.

- Bordmededeling 23 februari 1977: Betreft CAO-onderhandelingen.

- Bordmededeling 2 maart 1977: Betreft principe overeenkomst over nieu-

we CAO.
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de centrale en de ander naar het kantoor van de bui-
tendienst ging. Hij is nooit op het kantoor van zijn va-
der geweest. 

In het boek Het leven gebroken over Tilburgse slacht-
ofefrs van de Tweede Wereldoorlog staat Antonius 
Wilhelminus H. Trommelen vermeld onder het kopje 
‘Spionage’.1 Een belangrijk deel van zijn illegale werk 
bestond uit het fotograferen van telefoonleidingen 
bij vliegvelden en het maken van situatietekeningen. 
Samen met de hoofdopzichter van de PTT, de heer 
Seegers, was hij volgens deze bron aangesloten bij de 
verzetsgroep Roels in Breda. Zijn gezin wist daar niets 
van.
Na zijn arrestatie werd hij overgebracht naar 
Sachsenhausen en vandaar te werk gesteld in de 
Heinkelfabrieken in Oraniënburg. Hij overleed moge-
lijk in Bergen Belsen, of naar men aanneemt tijdens 
de barre voettocht van Oraniënburg naar dat concen-
tratiekamp in de nadagen van de oorlog. Pas in 1950 
kreeg de familie een offi cieel doodsbericht van het 
Rode Kruis; hoewel doodsoorzaak en plaats van over-
lijden niet met zekerheid konden worden vastgesteld.

De gedenksteen werd onthuld op de dag van de do-
denherdenking 1949. De symboliek van het kunst-
werk is toegesneden op de man die ermee herdacht 
wordt. Het toont de vrouwenfi guur Constantia, wat 
‘standvastigheid’ betekent. Een van haar handen 
houdt ze onverstoorbaar in het vuur; de ander onder-
steunt een jonge klimoprank. Links boven bevindt zich 
een vredesduif. 

Bij de opening sprak G. Loeber, adjunct directeur van 
het telefoondistrict ’s Hertogenbosch.2 Hij beschreef 
Antoon Trommelen als standvastig, rustig en zelfbe-
wust. ‘Klaar van structuur en ongecompliceerd (..) 
die ernaar streefde zijn daden in overeenstemming 
te stellen met zijn levensbeschouwing. Terwijl wij 
slechts bij benadering kunnen beseffen wat zijn gezin 
in hem heeft verloren, weten wij dat het bedrijf een 
toegewijd en kundig werker verloor.’

Noten
1. Ad de Beer en Gerrit Kobes, Het leven gebroken. De geschiedenissen 

van de Tilburgers die als gevolg van de strijd tegen Duitsland en de 

bezetting van Nederland om het leven kwamen (Tilburg, Stichting tot 

Behoud Tilburgs Cultuurgoed, 2002), p. 100.

2. Nieuwsblad van het Zuiden, 5 mei 1949.

Linksboven: Detail van het 
monument met signatuur van 
Luc van Hoek. (Foto Jeroen 

Trommelen)
 

Rechtsboven: Gerard 
Trommelen (1923) 

met kleindochter Roos 
Trommelen (1988) voor 

het monument ter ere van 
Antoon Trommelen (1890). 

(Foto Jeroen Trommelen)

 Rechtsonder: 
Het monument ter ere van 
Antoon Trommelen in het 
gebouw Spoorlaan 354. 
(Foto Jeroen Trommelen)
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Om maar met de deur in huis te vallen: wie zich met 
de Tilburgse geschiedenis bezighoudt of bijhoudt wat 
daarover verschijnt, zal weinig nieuws ontdekken. 
Vrijwel alles wat Van der Heijden aanhaalt komt uit 
eerder gepubliceerde literatuur en onderzoek, waar 
hij overigens het zijne aan heeft bijgedragen. Van der 
Heijden geeft in zijn verantwoording achterin ook keu-
rig aan waar hij zijn gegevens allemaal vandaan heeft. 
Maar zeker ook waar de bredere context gevonden 
kan worden. 

Het unieke en ook buitengewoon aardige van het boek 
zit hem in de presentatie en de koppeling van soms 
belangrijke gebeurtenissen, zoals de textielstaking 
van 1935, aan personen. In dit geval, de textielsta-
king, komt dat heel goed tot zijn recht met de persoon 
van de katholieke arbeider Sjefke Spijkers die sa-
men met de sociaaldemocratisch georiënteerde Jan 
Coolen leiding gaf aan deze belangrijke sociaalecono-
mische gebeurtenis in de geschiedenis van de stad. 
Van der Heijden heeft zes personen geselecteerd 
om zijn verhalen aan op te hangen. De ene komt wat 
meer uit de verf in het verhaal dan de andere. Zo lezen 
en weten we dat Arnaud van de Ven het boeteman-
netje van de Tilburgsche Waterleiding Maatschappij 
was, maar in het verhaal komt hij slechts enkele ke-
ren voor. Het grotere verband, beter bekend als de 
waterleidingkwestie, is belangrijker dan de fi guur 
van het boetemannetje. Even zo goed had Van der 
Heijden hier kunnen kiezen voor de starre TWM direc-
teur Brandenburg of de politieke opportunist Willem 
van Mook. Het zou aan het verhaal dat hij wil vertel-
len niets hebben afgedaan. Van de Ven is anderzijds 
belangrijk omdat hij ‘bij de mensen’ kwam en de 
overtredingen van het nogal starre, maar door de ge-
meenteraad ooit goedgekeurde, reglement consta-
teerde. Van der Heijden vat het verhaal van de water-
leidingkwestie, waarover nogal wat geschreven is in 
kranten, pamfl etten, brochures en een boek van Van 
der Heijden zelf, heel aardig samen.  De voor buiten-
staanders op het eerste gezicht onbegrijpelijke mate-
rie wordt zo helder. Maar Van de Ven is in het geheel 
zeker geen hoofdrolspeler. 

Wie zijn nu naast Spijkers en Van de Ven de andere 
personen waar de verhalen en gebeurtenissen in 
het boek mee verknoopt zitten? Allereerst is daar de 
huisbaas Bartje van Gorp (1878-1949) die gekoppeld 
wordt aan het proces van verstedelijking en volks-

Cor van der Heijden schreef met ‘Door het 
leven getekend’ een opvallend boek. Het be-
vat de Tilburgse geschiedenis in de periode 
1850-1950 in zes levensschetsen. Aan zes 

personen worden ontwikkelingen of gebeur-
tenissen in de stad gekoppeld. Het hadden 
evenzeer andere personen kunnen zijn ge-

koppeld aan andere situaties, maar de keuze 
van de auteur bood hem de mogelijkheid zes 

onderwerpen van belang aan te kaarten.

Geschiedenis van de  stad 
vastgeknoopt aan personen

H e n k  v a n  D o r e m a l e n

Cor van der Heijden, Door 
het leven getekend. De 

Tilburgse geschiedenis in 
zes levensverhalen (Zwolle, 

Waanders, 2011), 144 blz., 
ISBN 978 90 400 7778 4, 

B 14,95.
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profi teerden door huizen of kamers aan gastarbeiders 
of studenten te verhuren.

Dan is er vroedvrouw Johanna Ledel. Haar verhaal 
geeft een beeld hoe de gezondheidszorg in Tilburg 
zich ontwikkelde, de houding van artsen in het 
Tilburgse, de lang gekoesterde vooroordelen tegen 
het gasthuis, de verhouding tussen artsen en verlos-
kundigen. Het is ook heel aardig om ontrafeld te zien 
dat bezwaren van artsen tegen mevrouw Ledel wel-
licht niet zo zeer met haar beroepsuitoefening als wel 
met haar levenswandel te maken konden hebben. Ze 
woonde samen met een andere vrouw.

Rector P.C. de Brouwer (d’n doctor) vormt het hand-
vat voor het verhaal over onderwijs in Tilburg. Ook 
hier geldt dat dit in vogelvlucht van de 16e eeuw tot 
heden passeert. Alleen dat beknopte overzicht bewijst 
zijn waarde al! Als je nu namen noemt van mensen 
die een belangrijke invloed hadden op de hoofdlijnen 
van de ontwikkeling van het onderwijs in Tilburg, kom 
je terecht bij mensen van buiten: Joannes Zwijsen, 
Johan Rudolf Thorbecke (in relatie tot de stichting 
van wat nu het Willem II-college is!), Hendrik Moller 
en P.C. de Brouwer. De eerste en de laatste lijken in 
alle opzichten Tilburgs, maar zijn het niet van geboor-
te. De Brouwer was de man de het wezenlijke van de 
Brabander zag in het katholicisme. Brabants en ka-
tholiek waren voor hem synoniem. 

Het verhaal van oorlog en bezetting gaat niet alleen 
over de Tweede Wereldoorlog, maar heeft een inlei-
ding die eerdere militaire aanwezigheid in de stad 
vanaf begin 19e eeuw aanduidt. De kern wordt ge-
vormd door de Tweede Wereldoorlog die gekoppeld 
is aan de persoon van Piet Gerrits. Gerrits was direct 
na de oorlog samen met Hitler voor de Tilburgers het 
symbool van alles wat er in de oorlog fout was ge-
gaan. Hij was een collaborerende politieman die bui-
tengewoon ijverig was bij het arresteren van joden, 
illegalen en onderduikers. Zijn chef Boersma, die in 
1942 commissaris van politie was geworden, was een 
aanhanger van de ‘Nieuwe orde’ onder de Duitsers, 
maar hij is veel minder dan Gerrits het beeld gewor-
den van het ‘kwaad in de oorlog’. 

Voor wie niet alles bijhoudt over de geschiedenis van 
de stad is het boek een prima gelegenheid om in zo’n 
175 pagina zaken te lezen die door diverse historici 
meer of minder uitgebreid zijn onderzocht en in lasti-
ger te krijgen publicaties zijn opgeschreven. De vlotte 
wijze waarop een en ander geschreven is, zorgt voor 
een grote leesbaarheid. En wat naar mijn mening een 
heel sterk punt is: als je een verhaal ophangt aan per-
sonen krijgt het een veel intiemer karakter. Je hebt te 
doen met zo’n Van de Ven, die zijn plicht deed en zich 
moest verantwoorden bij de nogal strenge directeur 
van de TWM, of Spijkers die opkwam voor het dage-
lijks brood van de Tilburgse textielarbeiders.  

huisvesting. Tilburgse ambachtslieden die wat geld 
overhadden belegden dat eind 19e, begin 20e eeuw 
dikwijls in woningen. In een ervan ging men zelf wo-
nen, de anderen werden verhuurd. Het was een soort 
appeltje voor de dorst, zo constateert Van der Heijden. 
Zeker geen beleggingsobject of huisjesmelkerij. Dat 
kwam overigens later beslist ook voor, maar dan ging 
het om soms gewiekste lieden die van de woningnood 

Boven: Aanleg waterleiding 
in de Heuvelstraat, 1896; 
onder: Mej. J.H. Ledel en 
mej. Florina Froch, 1925. 

(Coll. RAT)
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Jef van Gils, ‘Van de Sande / Van der Zande 
in kaatsballen, landbouw en textiel’, in: Ton 
Reniers (eindred.), Leo Brabanticus. Liber 
Amicorum voor dr. Leo Adriaenssen ( ´s-Her-
togenbosch, Erfgoed Brabant, 2011), ISBN 
978-90-72526-61-8, p. 112-189.
Betreft Goirle en Tilburg.

Henk Haen, ‘Het oudste Udenhoutse bid-
prentje’, in: De Kleine Meijerij, jrg. 62, 2011, 
nr. 1, p. 33-37.

Theo van Herwijnen en Petra Robben, ‘Twee 
eeuwen Burgerlijke Stand’, in: In Brabant, 
jrg. 2, nr. 2, 2011, p. 12-21.

Ton de Jong en Jeroen Ketelaars, ‘De 
Caraïbische fotocollectie van de Fraters 
van Tilburg’, in: OSO, Tijdschrift voor 
Surinamistiek en het Caraïbisch gebied, jrg. 
30, april 2011, nr. 1, p. 134-163. Informatie 

sitinjak@kitlv.nl, € 16,50.
Over ’t Kasteel. 250 jaar kasteel De 
Strijdhoef Udenhout 1761-2011 (Udenhout, 
Heemcentrum ’t Schoor Udenhout-
Biezenmortel, 2011), 192 blz., geb., geïll., 
ISBN 978-90-78933-12-0, € 25.

Joost van der Loo, ‘Drie verwante 
Udenhoutse families; leveranciers van de 
gemeente Udenhout gedurende de periode 
1839-1912’, in: De Kleine Meijerij, jrg. 62, 
2011, nr. 2, p. 62-73.

Ronald Peeters, ‘Het grootste archiefstuk 
van Tilburg: de kaart van Diederik Zijnen uit 
1760’, in: In Brabant, jrg. 2, nr. 3, 2011, p. 
36-49. Verscheen ook geannoteerd op www.
thuisinbrabant.nl en www.tijdschriftinbra-
bant.nl 

Enschot-Heukelom’, in: De Kleine Meijerij, 
jrg. 62, 2011, nr. 2, p. 41-42.

Karen Ghonem-Woets, Boeken voor de ka-
tholieke jeugd. Verzuiling en ontzuiling in 
de geschiedenis van Zwijsen en Malmberg 
(Zutphen, Walburg Pers, 2011), 256 blz., 
geb., geïll., ISBN 978-90-5730-714-
0. Bijdragen tot de geschiedenis van de 
Nederlandse Boekhandel, Nieuwe Reeks, 
Deel XI.
Dit boek is gebaseerd op een in 2005 ver-
schenen proefschrift van de auteur, dat de 
neerslag vormde van een onderzoek naar 
de geschiedenis van de jeugdboekenfond-
sen van de uitgeverijen Zwijsen (Tilburg) 
en Malmberg (Den Bosch). Zowel Zwijsen 
als Malmberg zijn begonnen in de negen-
tiende eeuw als katholieke uitgeverijen 
van schoolboeken. Uitgeverij Zwijsen ont-
stond in 1846 onder de naam Drukkerij R.K. 
Jongensweeshuis op initiatief van de con-
gregatie van de Fraters van Tilburg.

Tilburg kort
Tilburg signalement LXX

Arnoud-Jan Bijsterveld, ‘Een ‘struikelsteen’ 
voor Bertram Polak (1918-1942)’, in: In 
Brabant, jrg. 2, nr. 2, 2011, p. 36-51.
Verscheen geannoteerd ook in Tilburg. 
Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten 
en cultuur, jrg. 29, 2011, nr. 1, p. 3-14.

Martin de Bruijn, ‘Eene pretense staeck. 
Nakomelingen van Jan Paulus Peters als ge-
pretendeerde erfgenamen van Jan Cornelis 
Baesten uit Tilburg´, in: Ton Reniers (eind-
red.), Leo Brabanticus. Liber Amicorum voor 
dr. Leo Adriaenssen ( ´s-Hertogenbosch, 
Erfgoed Brabant, 2011), ISBN 978-90-
72526-61-8, p. 362-369.

Anton van Dorp, ‘Bijzonder monument voor 
de Utrechtse Vrijwillige Jager Gijsbert de Roo 
aan de oever van het Galgeven’, in: De Kleine 
Meijerij, jrg. 62, 2011, nr. 1, p. 2-10.

A.H.J. Dautzenberg, Samaritaan (Amster-
dam, Uitgeverij Contact, 2010), 250 blz., 
ISBN 9789025436049, paperback, € 19,95.
In de roman Samaritaan besluit een man 
om een nier af te staan aan een onbekende. 
Geamuseerd wandelt hij door de bureau-
cratie van de medische zorg. Zijn omgeving 
maakt het hem een stuk moeilijker. Is hij niet 
goed bij zijn hoofd? Gaandeweg krijgt de 
man meer en meer inzicht in zijn drijfveren. 
Zijn motieven zouden weleens minder zui-
ver kunnen zijn dan hij aanvankelijk dacht.
Interview met Anton Dautzenberg door Jace 
van de Ven, ‘Heiligverklaring Pirke Donders. 
De goede werken van Dautzenberg’, in: 
Brabant Cultureel, 6, 2011, nr. 3, p. 4-5.

Theo van Etten, Stenen uit de Rauwbraken. 
Firma Stevens & Co en meer over de ge-
schiedenis van de Tilburgse baksteenfabri-
cage (Tilburg, Theo van Etten, 2011), 128 
blz., € 22,50
De oude steenfabriek van Stevens & Co in de 
Tilburgse Raubraken werd in 1965 gesloten. 
Eerder was het doek gevallen voor de steen-
fabrieken van Smulders & Teurlings en van 
Claesen. Daarmee was een defi nitief einde 
gekomen aan een periode van honderden 
jaren waarin in Tilburg bakstenen gepro-
duceerd werden. Dit boek gaat over de ge-
schiedenis van de steenbakkerijen in Tilburg 
en met name over de fi rma Stevens & Co.

Jan Franken, ‘Archeologisch signalement 
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visueel historisch beeld bewaard gebleven. 
De uitgebreide collectie van de Fraters van 
Tilburg is een zeer welkome aanvulling.

Deze vooralsnog onaangeboorde bron was 
tot voor kort vrijwel onbekend buiten de 
congregatie. Slechts sporadisch zijn foto’s 
uit het uitgebreide aantal dozen gehaald en 
bijvoorbeeld voor een publicatie gebruikt. In 
2009 kwam daar verandering in. Toen toog 
een delegatie van Stadsmuseum Tilburg en 
de Stichting Cultureel Erfgoed Caribisch 
gebied & Nederland (CECN) samen met de 
Tilburgse hoogleraar Arnoud-Jan Bijsterveld 
naar het generalaat om een eerste grove in-
ventarisatie van de fotocollectie te maken. 
Daar vloeide een project uit voort dat onder 

meer de digitalisering en beschrijving van de 
Caribische fotocollectie beoogt. Dit omvang-
rijke karwei zorgt er niet alleen voor dat de 

2011 voor iedereen toegankelijk op internet 
via www.caribischerfgoed.nl

Dozen en dozen vol met foto’s bevin-
den zich in het archief van de Fraters van 
Tilburg. De kelder van het generalaat aan 
de Gasthuisring in de Brabantse stad waar 
de congregatie haar oorsprong heeft, staat 
er vol mee. In een groot aantal van die do-
zen zijn de foto’s opgeslagen die de fraters 
maakten op de Nederlandse Antillen en in 
Suriname. Dat ‘Caribische’ deel van de fo-
tocollectie bestaat uit naar schatting zo’n 
dertigduizend afbeeldingen die tussen 1886 
– het jaar waarin de eerste drie fraters naar 
Curaçao vertrokken – en ergens aan het ein-
de van de twintigste eeuw zijn gemaakt.

De tienduizenden foto’s vormen een schat 
aan beeldmateriaal. Van Suriname en de 
Nederlandse Antillen is slechts een beperkt 

Ronald Peeters, Een Tilburgse kaart nader 
bekeken. De manuscriptkaart van de heer-
lijkheid Tilburg en Goirle door Diederik Zijnen 
uit 1760 (Tilburg, Stadsmuseum Tilburg, 
2011), 72 blz., geïll., met dvd, ISBN 978-90-
77643-11-2, € 14,50. Stadsmuseum Tilburg 
Cahier 11.

Ad Pijnenburg, ‘Een Genea Slagboom be-
treffende een familie Heijcants in Tilburg’, 
in: Ton Reniers (eindred.), Leo Brabanticus. 
Liber Amicorum voor dr. Leo Adriaenssen 
( ´s-Hertogenbosch, Erfgoed Brabant, 2011), 
ISBN 978-90-72526-61-8, p. 190-227.

Bart Smout, ‘Jongensdroom van kunstenaar 
op leeftijd. Guus Voermans spot ufo’s’, in: 
Brabant Cultureel, 6, 2011, nr. 3, p. 32-33.
Guus Voermans woont en werkt als een kun-
stenaar in een voormalige wolververij aan de 
Koningshoeven in Tilburg.

Jos Swanenberg, ‘Tilburgse tekst uit 1873’, 
in: In Brabant, jrg. 2, nr. 2, 2011, p. 60-61.
Verscheen ook in nr. 29 tijdschrift Brabants. 
Kwartaaluitgave over Brabantse taal, muziek, 
dialect- en naamkunde (maart 2011).

Jace van de Ven, ‘De Brabantse identiteit’, 
in: Brabant Cultureel, jrg. 60, nr. 2, april 
2011, p. 12-14.
Interview met Ton Wagemakers, voormalig 
directeur Stichting Mommerskwartier.

Jace van de Ven, ‘Leo Pot schatbewaarder. 
Schouwburg Tilburg 50 jaar’, in: Brabant 
Cultureel, jrg. 60, nr. 2, april 2011, p. 28-30.

Ronald Peeters

De Caribische fotocollectie van de 
Fraters van Tilburg op internet

Een fotografi sche schatkist is geopend. 
Duizenden Caribische foto’s uit de collectie 
van de Fraters van Tilburg staan vanaf april 
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foto’s niet verloren gaan, maar maakt het 
daarnaast mogelijk om de collectie toegan-
kelijk te maken voor eenieder die erin geïn-
teresseerd is. 

De Caribische foto’s werden vaak door de 
fraters zelf gemaakt, maar ook is er in de 
collectie werk te vinden dat afkomstig is van 
beroepsfotografen of fotobureaus. De ‘ama-
teurkiekjes’ werden geschoten bij allerlei 
feestelijke gelegenheden (zoals kloosterju-
bilea en feestdagen) en bezoeken, en tijdens 
excursies en uitstapjes. De lokale bevolking, 
maar met name de fraters zelf en de omge-
ving waarin zij werkten, zijn erop vastgelegd. 
Zo geven ze inkijkjes in de scholen en het le-
ven in de fraterhuizen. Een potje kaarten in 
de recreatiezaal van een fraterhuis, genoeg-
lijk met een groepje medefraters een drankje 
nuttigen, genieten van een sigaar, dergelijke 
alledaagse beelden werden ook gefotogra-
feerd. In zekere zin heeft de verzameling wel 
iets weg van een familiealbum, dat foto’s be-
vat van leuke en gedenkwaardige momenten 
waarop de eigen familie en andere naasten 
zijn afgebeeld. Er waren verschillende fra-
ters die uitstekend konden fotograferen, zo-
als frater Arnoldo Broeders, een van de eer-
ste natuurfotografen op Curaçao. 

De nadruk komt wat meer te liggen op de 
Antilliaanse geschiedenis en de foto’s die 
daaraan gekoppeld kunnen worden. De re-
denen hiervoor zijn divers: de fraters hebben 
een langere periode op de Antillen doorge-
bracht dan in Suriname, het frateronderwijs 
breidde zich in Suriname maar weinig uit in 
vergelijking met dat op de Antillen, én de fra-
ters waren op Curaçao meer vertegenwoor-
digd dan in de andere missiegebieden waar 
zij werkzaam waren. 
De foto’s zijn te bekijken via de website 
www.caribischerfgoed.nl. In het najaar van 
2011 zal er in het Peerke Donders Paviljoen 
in Tilburg-Noord een tentoonstelling aan ge-
wijd worden. 
Financiële steun voor het project Caribisch 
Erfgoed kwam van de gemeente Tilburg en 
de provincie Noord-Brabant. 

Persbericht

Rob van Putten Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau
De voorzitter van de Stichting tot Behoud 
van Tilburgs Cultuurgoed, uitgever van 
tijdschrift ‘Tilburg’, werd op 29 april 2011 
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau. Burgemeester Peter Noordanus zei 
in zijn toespraak over hem:”Wie in Tilburg 
kennis heeft van cultureel erfgoed, zal ze-

ker de naam van de Stichting tot Behoud van 
Tilburgs Cultuurgoed kennen. En u, mijnheer 
Van Putten, behoort bij deze stichting tot de 
mensen van het eerste uur. Sinds 1980 bent 
u lid van het bestuur, sinds 1982 als voorzit-
ter. Vooral het Tijdschrift ‘Tilburg’ is bij ve-
len bekend. U schrijft zelf bijdragen voor dit 
kwartaalblad of werft anderen als auteur. De 
vele artikelen over geschiedenis, monumen-
ten en cultuur bieden een schat aan informa-
tie.
Door veel archiefonderzoek heeft u zelf 
een enorme kennis op het terrein van de 
Tilburgse geschiedenis en cultuur. Deze 
kennis heeft u meer dan vijfentwintig jaar 
gedeeld met anderen, door artikelen te pu-
bliceren maar ook door het geven van cur-
sussen en lezingen.
Sinds 1997 bent u lid van de Werkgroep 
Open Monumentendag Tilburg. De werk-
groep – thans een samenwerkingsverband 
van diverse partijen – probeert samen met 
eigenaren en beheerders van monumenten 
in Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout jaar-
lijks een interessant en aantrekkelijk pro-
gramma te maken in het kader van de lande-

lijke Open Monumentendagen in september. 
U bent vanaf het begin een van de drijvende 
krachten achter de organisatie. Zeker uw in-
houdelijke input is van doorslaggevende be-
tekenis voor de succesvolle dagen.
Een belangrijk onderdeel van de Tilburgse 
cultuur is de Tilburgse Taol. En bij de ge-
lijknamige stichting bent u sinds 1995 pen-
ningmeester. Met deze stichting vestigt u 
door middel van een groot aantal activiteiten 
de aandacht op de volkstaal in relatie tot de 
volkscultuur. Zeer bekend is natuurlijk het 
Tilburgs Diktee.
U bent al vele jaren extern adviseur van de 
commissie naamgeving van de gemeente 
Tilburg. U bent een van de weinige personen 
binnen Tilburg die zeer goed op de hoogte is 
van de ontstaansgeschiedenis en de beteke-
nis van straatnamen, kennis die bij het geven 
van nieuwe namen onmisbaar is.

En zo is er nog veel meer te noemen. Al uw 
activiteiten op het gebied van cultureel erf-
goed zijn nu door Hare Majesteit gewaar-
deerd door u te benoemen tot Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau.” 

Rob van Putten wordt geridderd door burgemeester Peter Noordanus.
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