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Mntiquanaat
T^axandna^
In- en verkoop van originele
topografische en historische
landkaarten, prenten, gravures
en boeken, met name over
TILBURG
EN
NOORD-BRABANT,
bloemen- en vogelprenten
Salesianenstraat 115, 5042 DR T i l b u r g .
Na telefonische afspraak, (013) 67 64 15.

Herdenkingspenning
voor de restauratie
van de Norbertijnenpoort
O m het beginkapitaal voor de restauratie van de Norbertijnenpoort (van de voormalige pastorie van het Goirkc uit 1724) bijeen
te krijgen, heeft de Stichting Restauratie Norbertijnenpoort T i l burg de Oosterhoutse beeldhouwer Niel Steenbergen een herdenkingspenning laten ontwerpen.
De penning is voorradig in twee uitvoeringen:
- in gcpatineerd rood koper geslagen door Koninklijke van Kempen &• Begeer te Voorschoten - oplage 20(1(1 stuks - diameter
6,5 cm; prijs ƒ 4 0 , — (cxcl. kunststof etui, prijs ƒ 6 , — ) ;
- in gcpatineerd brons gegoten door Niel Steenbergen te Oosterhout - oplage 100 stuks - diameter 7,5 cm; prijs ƒ 200,— (cxcl.
cdclhouten cassette, prijs ƒ 23,—).
Secretariaat Stichting Restauratie Norbertijnenpoort Tilburg:
De heer A . J . M . Santegoets, Philips Vingboonsstraat 41, 5041 C'iD
Tilburg, telefoon: 013-430243, bankrekening: nr. 15 12 08 174,
Rabo, Tilburg.
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nederlands textielmuseum

HET NEDERLANDS TEXTIELMUSEUM
Toont in de vaste opstelling van het museum
textielproduktie in de loop der eeuwen;
Besteedt in de wisseltentoonstellingen aandacht aan de textielproducerende mens.
Artistieke aspecten in textiel worden belicht in
de reeks "Textiel N u " .
Openingstijden:
mat/m vrij.
zaterdag
zondag
Gasthuisring 23,
5041 DP Tilburg
Telefoon: 013-422241
Viditel: 40406239

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

Stitiguariaat
iZtUto
Nieuwlandstraat 25 5038 SL Tilburg
tel. 013-431229
Giro: 2559299

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

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

12.00-18.00 uur
12.00- 18.00 uur
12.00-21.00 uur
12.00-18.00 uur
11.00-17.00 uur
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Ten geleide
De derde jaargang van "Tilburg" wordt geopend met een
artikel over de molen aan de Broekhoevenseweg. De auteur
Jacques Akerboom, directeur van de Federatie Noordbrabants Monumentenoverleg, legt uit hoe relevant het behoud
dan wel de eventuele sloop van dit molenrestant zou kunnen
zijn.
Henk van Doremalen, die al eens eerder voor dit tijdschrift
heeft geschreven, vertelt over een door hem ontdekt procesdossier over de ongeregeldheden in de wijk Veldhoven (Wilhelminapark e.o.) in 1858, die ontaardden in rellen tegen de
politie.
Ton Wagemakers bespreekt in zijn serie Textieltekens (V) de
op de rijksmonumentenlijst geplaatste weverswoning van de
102-jarige Annekee in de Reitse Hoevenstraat. H i j geeft ons
een heldere kijk op de woon- en werkomstandigheden van de
vroegere thuiswevers.
Tot slot een uitvoerige rubriek "Tilburg Kort" met nieuws
over recent verschenen boeken en brochures over Tilburg.
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Omslagfoto:
De 100-jarige Annekee met haar
dochter in de weverswoning aan de
Reitse Hoevenstraat 64, 14 j u l i
1905.
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Bij het verdwijnen van een monument
door Jacques Akerboom
"De familie Schraven wil de molen aan de Broekhovense weg in oude
glorie herstellen'" schreef Het Nieuwsblad van het Zuiden op 8 juli 1980.
Een bericht dat door veel monumentenliefhebbers in de regio Tilburg met
genoegen werd ontvangen.
Sedert dat bericht is er echter ten aanzien van het laatste restant van een
windmolen in Tilburg wel een en ander gewijzigd. De eigenaren van de
molenromp voerden zelfs gerechtelijke acties tegen plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst; men doet de grootst mogelijke moeite het
gebouw zo snel mogelijk af te breken.

het probleem. Emotionele verhalen - hoe voor de hand liggend ook
- bieden geen oplossing en zullen
slechts bijdragen tot een polarisatie. Wellicht is het zinvol eens na te
gaan hoe de thans ontstane situatie
zo is gegroeid, en wat de toekomstige mogelijkheden zijn.
Historie

Zijn de moleneigenaren in vijf jaar
van behouders tot slopers geworden? Of zijn zij in die tijd bijvoorbeeld zo moedeloos geworden van
het tevergeefs zoeken naar ondersteuning van hun restauratieplannen dat zij het moede hoofd thans
in de schoot hebben gelegd?
Waarschijnlijk zal dit laatste gegeven wel grotendeels de oorzaak zijn
van de koerswijziging van de moleneigenaren. Enerzijds is het natuurlijk wel zo dat het terrein waarop de restanten zich bevinden bij
verkoop meer geld zal opbrengen
wanneer het obstakelvrij kan worden opgeleverd dan met de molenOudst bekende foto van de Broekhovense
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restanten erop.
Anderzijds zal het in deze tijd voor
een particulier vrijwel ondoenlijk
zijn een momument dat geen of
nauwelijks een economische waarde vertegenwoordigd geheel met
eigen middelen weer op te bouwen.
In dit soort situaties is het aan te
bevelen alle argumenten pro en
contra zakelijk op een rijtje te zetten en daarna in alle redelijkheid
een besluit te nemen, waarbij uiteraard bij voorbaat vaststaat dat degenen die anders hadden willen besluiten - zoals zo vaak - teleurgesteld zullen zijn. Toch past hier een
enigszins nuchtere benadering van

molen, omstreeks 1900.

De molen aan de Broekhovense
weg dateert van 1846 en is gebouwd
door Johannes van Gorp uit Gisterwijk. Het is een zogenaamde stellingmolen en hij had een vlucht van
22 meter.
Tegelijk met de molen werd het
muldershuis gebouwd, dat tevens
koffiehuis en herberg was. Het
muldershuis en de toegang tot de
molen bevonden zich aan de
Broekhovenseweg, die nog steeds
een belangrijke verbinding met
Hilvarenbeek vormt.
De combinatie van herbergier en
mulder is zeer opmerkelijk omdat

dit in die tijd vrij ongebruikelijk
was.
Rond 1900 komen de molen en bijbehorende opstallen in handen van
J.H. Schraven uit Meerlo.
Door middel van windenergie
wordt in deze molen de grondslag
gelegd van de belangrijkste M i d denbrabantse 20-ste-eeuwse meelhandelsonderneming
SchravenEijsbouts.
In 1910 worden de graanmagazijnen aangebouwd, in 1915 de herberg gesloten en verbouwd tot dubbel muldershuis.
In 1934, nu 50 jaar geleden, werd
het gehele muldersbedrijf naar de
Piushaven verplaatst. Tot 1937
hebben de wieken van de molen,
die aanvankelijk bekend stond onder de naam "Het Vertrouwen" en
later onder de naam "De Vooruitgang", gedraaid.
Na 1937 worden de wieken, de kap
en de stelling verwijderd, zodat van
de molen slechts de romp van steen
met de vier zolders resteren. De
diameter van de romp is aan de
voet 8,5 en aan de top 4,5 meter.
De hoogte is ca. 20 meter. De romp
zelf bestaat uit een dikke conisch
gemetselde mantel van rode handvormstenen.
De technische staat waarin de molen thans verkeert is, na jaren achterstallig onderhoud, zeer slecht.
Het dubbel muldershuis bestaat nu
uit twee te onderscheiden huizen,
beide van een bouwlaag.
Tussen de molen en de huizen zijn
de magazijnen aangebouwd, gedeeltelijk onder een zadeldak, gedeeltelijk onder een platdak.
Toekomst
De vraag kan worden gesteld of de
molenromp aan de Broekhovense
weg voldoende monumentale waarde bezit om gerestaureerd te worden. Teneinde hierop een antwoord te kunnen geven, zal de totale molensituatie in Nederland bezien dienen te worden.
In Nederland staan in totaal ongeveer 1075 molens welke grotendeels nog intact zijn. In Noord-Brabant zijn dat er op dit moment 117,
waarvan 24 van hetzelfde type als
de Tilburgse molen. A l deze molens staan op de rijksmonumentenlijst.
De dichtst bij Tilburg gelegen stel-

Deze opname dalcen ml 1929.

lingmolens zijn die van Dongen,
Oisterwijk, Loon op Zand, Oirschot en Vlijmen.
De stellingmolen komt als type in
Midden-Brabant dus veelvuldig
voor. Daar komt nog bij dat er in
Noord-Brabant nog tientallen molenrompen staan die van even groot
historisch belang geacht kunnen
worden als de Tilburgse molenromp. Zulks betekent dat de rijksoverheid weinig interesse zal hebben in bescherming en restauratie
van dit gebouw.
Het enige restant van een stellingmolen dat de laatst tientallen jaren
in Noord-Brabant op de rijksmonumentenlijst is geplaatst, is de molenromp te Princenhage. Maar daar
gaat het om de destijds hoogste

molen van Nederland. Bescherming door het rijk is in Tilburg derhalve zeer onwaarschijnlijk, waarmee een bijdrage in de restauratiekosten van de zijde van het rijk
komt te vervallen. D i t mede gelet
op het beperkte rijksbudget voor
molens, op jaarbasis 3 miljoen, hetgeen neerkomt op een gemiddelde
voor restauratie- èn onderhoudskosten van ongeveer ƒ 2.800,— per
molen. De provincie zou wellicht
tot plaatsing van het gebouw op de
proviniale monumentenlijst kunnen besluiten. Gezien echter het
recente beleid van de provincie in
soortgelijke gevallen, bijvoorbeeld
ten aanzien van de molenromp te
Oeffeit, is het zeer onwaarschijnlijk dat deze mogelijkheid enig soe5

waarmee tevens de tweede mogelijkheid, namelijk restauratie, werd
geblokkeerd.
Maar ook al zou het gebouw door
de gemeente worden beschermd,
dan betekent restauratie een dermate grote aanslag op het gemeentelijk restauratiebudget, dat er weinig ruimte meer voor andere eveneens belangrijke - restauraties
zou overblijven.
De gemeente Tilburg heeft voor de
jaren 1982 tot 1986 voor dit doel
een bedrag uitgetrokken van 1,2
miljoen, hetgeen neerkomt op een
bedrag van ƒ 300.000,— per jaar.
De restauratiekosten van de molen
kunnen
geraamd
worden
op
ƒ 400.000,— of ongeveer anderhalf
maal het totale Tilburgse monumentenbudget. En dat zal het gemeentebestuur, ondanks het feit
dat Tilburg niet zo rijk is aan grote
monumentale gebouwen, terecht te
ver gaan, temeer omdat het nog
maar de vraag is of de eigenaren
van de molen medewerking zullen
verlenen aan een restauratie. Zeker nu er eindelijk de laatste jaren
in Tilburg een meer planmatige
aanpak van momumentenzorg en
stadsvernieuwing op gang komt,
die in vergelijking tot een aantal
andere Nederlandse steden geen
slecht figuur slaat.

Foto 1982 (Dré van den

Biii^aurdi.

laas biedt.
Blijft de gemeente Tilburg als enige
belanghebbende over. Allereerst
zou het gebouw op de plaatselijke
monumentenlijst geplaatst moeten
worden. Aansluitend daaraan zou
men twee mogelijkheden hebben.
Ten eerste de romp provisorisch
dichtmaken en zo laten staan,
wachtend op een totale restauratie.
Ten tweede zou een totale restauratie, eventueel in fasen, kunnen
worden uitgevoerd.
De eerste mogelijkheid kan men
6

vergeten. De eigenaars van de molen hebben eind 1984 reeds een j u ridische procedure aangespannen
tegen de gemeente Tilburg, toen
het voornemen tot plaatsing op de
gemeentelijke monumentenlijst bekend werd. Men w i l het gebouw
dat wegens bouwvalligheid niet
meer te verzetten is, op korte termijn afbreken.
B en W van Tilburg besloten daarop het gebouw niet op de gemeentelijke monumentenlijst te zetten.

De molenromp aan de Broekhovense weg zal dus binnenkort wel
verdwijnen. Landelijk en provinciaal gezien is dat geen ramp. Voor
de Tilburgse gemeenschap is het
jammer, omdat de romp het laatste
overblijfsel is van de vele molens
die ooit in Tilburg hebben gestaan.
De schuldvraag is in dit geval moeilijk vast te stellen. Zouden de eigenaren van het monument hun pand
beter hebben moeten onderhouden? Had de gemeente eerder gevolg moeten geven aan het verzoek
tot medewerking aan de restauratie? Waarom komen acties vanuit
de bevolking in dit soort situaties
altijd op het laatste moment, wanneer sloop welhaast onvermijdelijk
is?
Vragen die niet slechts betrekking
hebben op de molenromp van T i l burg, maar die in soortgelijke gevallen in andere gemeenten reeds
vele malen zijn gesteld, als er weer
eens een monument dreigde te verdwijnen.

/•()/() l')S2 iDri' van ck'ii Bogcuird).

''De plaats is op deze oogenblik in oproer"
De rellen op Veldhoven in 1858
door Henk van Doremalen
In het jaarlijkse verslag dat Burgemeester en Wethouders van Tilburg aan
de Commissaris des Konings, moesten opsturen, ontbreekt in de periode
1825-1875 slechts één keer de gebruikelijke opmerking dat "rust en goede
orde ongestoord waren gebleven". In het gemeenteverslag van 1858 wordt
een kort overzicht gegeven van de onrust die zich in de zomer van dat jaar
had voorgedaan. Welke gebeurtenissen zich precies afspeelden in Tilburg
wordt niet uit de doeken gedaan.
Tijdens werkzaamheden op het hulpdepot van de Rijksarchiefdienst te
Schaarsbergen trof ik in de daar opgeslagen collectie van het Rijksarchief
Noord-Brabant een archiefdoos aan met het opschrift "Veldhoven". Bij
nader onderzoek bleek het om ongeveer 130 processtukken te gaan in de
zaak tegen Jan de Kanter c.s. te Tilburg. De kleine 500 pagina's van het
dossier hadden betrekking op ongeregeldheden in de wijk Veldhoven (het
huidige Wilhelminapark en omgeving) in 1858, die ontaardden in rellen
tegen de politie.
"Het lied van Mozes"
Liefdesperikelen en volksvermaak
vormden het begin van de latere
schermutselingen. De 21-jarige wagenmaker
Gerardus
Dijkmans
heeft een jaar of twee verkering

met de 19-jarige Johanna Mandos,
een van de dochters van metselaar
Hendrik Mandos en Francisca de
Rooij. De verhouding tussen de geliefden was echter nogal verflauwd.
Dijkmans had volgens eigen zeggen
inmiddels "zin gekregen in de ka-

menier van het kasteel". H i j had
haar een brief geschreven en laten
vragen voor een bal. Johanna Mandos was een en ander aan de weet
gekomen en had Dijkmans "den
bons" gegeven.
Het liefdespad van Dijkmans ging
niet over rozen, want al spoedig
werd bekend dat hij op het kasteel
"een blauwe scheen had gelopen".
Het gebeuren werd aanleiding voor
Hubert Mandos (een neef van Johanna) en Gerardus Mutsaerts om
een liedje te maken getiteld "nieuw
lied van de vrijers van het kasteel".
Vergezeld van een blauwe sok zou
Dijkmans dit vers zijn toegezonden, terwijl het ook tenminste éénmaal op de Veldhoven ten gehore
werd gebracht.
Dijkmans zegt in een getuigenverklaring voor de rechtbank over het
ons
verder
onbekende
lied:
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". . . daar in kwam mijn voornaam
voor en werd ik niet onduidelijk
daarin aangeduid". De tweevoudig
afgewezen minnaar reageerde met
een lied dat de spot dreef met de
familie Mandos en haar kennissenkring:
"Spoedig daarop is door mij, Louis
Broekhans, George van Dun en Josephus van den Heuvel ook een
Ued gemaakt en dat heette 'het lied
van Mozes'. Dat lied zouden we
voorstellen, om te weten welk den
voorrang zou bekomen dat op ons
was gemaakt, of dat op Mozes. Het
schijnt dat het laatste de palm der
overwinning
behaalde,
althans
werd dit algemeen in korte dagen
binnen Tilburg gezongen. De wijs
scheen beter te bevallen".

Het gezang herhaalt zich enkele
avonden, onder meer op donderdag 22 j u l i . Mandos besluit dan op
23 juli om een klacht in te gaan dienen bij de commissaris van politie
J. Verbunt. Op vrijdagavond stuurt
Verbunt enkele agenten naar de
Veldhoven, die omstreeks half tien
een twintigtal personen zingend in
de richting van het huis van Mandos zien komen. Een van de agenten. D i r k Bakkers, verklaart: " w i j
hadden in last, om, werd er weder
daar een liedje op straat gezongen,
de zangers aan te manen naar huis
te gaan". Drie mannen krijgen die
avond een bekeuring, de rest gaat
naar huis. Tot zover is er alleen
sprake van burengerucht en bespotting van het gezin Mandos.

Nieuw Lied van de Wijsneus
wijs: Victorie of Doctor IJzerenbaard

;
Jongmans die hier in ronde staan
Gij moet maar naar Moses gaan
Als gij daar een meisje vraagt
Gij kunt er van krijgen wat u behaagt
Voort plezier, voort plezier
Zijn er die meisjes hier

2
Dus liefhebbers van de lol
Haalt daar 's avonds je buikje vol
Maar niet den dag bedenk je wel
Nergens bent ge meer in tel
Voort plezier enz.
3
Zijt gij somtijds bang voor d"ou
Gaat dan maar naar de weduwvrouw
Maak daar slechts een klein accoord
Daar heb je een kamertje
gelijk 't behoord
Voort plezier enz.

Zingen

Arrestaties

Nu was het niet ongebruikelijk in
Tilburg om op zaterdagavonden
nieuwe liedjes aan te leren op personen of gebeurtenissen. Zondags
werden die dan in de herbergen gezongen, maar dat gebeurde ook wel
op straat. Vanaf half juli staat "het
lied van Mozes" bovenaan op het
repertoire. Zaterdagavond 17 juli
trekt een groep mensen op de klarinet begeleid door de 22-jarige wever Jan Staps zingend door de wijk
Veldhoven. Daarbij wordt de daar
wonende politie-agent Van Vliet
met een bezoek vereerd, maar is
vooral de woning van Mandos het
doelwit van het voor haar weinig
vleiende lied.

Anders wordt het op 24 j u l i . Wanneer de politie die zaterdagavond
omstreeks half negen op Veldhoven aankomt, blijkt zich daar een
joelende en zingende menigte van
omstreeks 500 a 600 personen te
hebben verzameld. Aanmaningen
van de agenten om rustig uiteen te
gaan en niet te zingen sorteren weinig effect. M i n of meer willekeurig
wordt dan een arrestant gemaakt,
de 18-jarige fabrieksarbeider Jozef
Goijarts. Daarop keert de menigte
zich tegen de politie en begint met
modder en stenen te gooien. De
vier agenten worden daarbij getroffen en laten Goijarts gaan. Later
op die avond wanneer er enkele
marechaussees ter versterking zijn
gehaald worden toch nog twee arrestaties verricht: Willem Vugs en
Jean Frangois Demerie.

Fransiscus Suijs (1798-1870). van 1849-1869
burgemeester van Tilburg.

Burgemeester
Hoe reageerden de gemeentelijke
autoriteiten op het inmiddels danig
uit de hand gelopen "volksgezang"? In de vergadering van B . &
W. van 24 juli komt de hele zaak
nog niet ter sprake. Toch heeft de
commissaris van politie dan al een
eerste rapport over "ketelmuziek"
bij Mandos en het lastig vallen van
Van Vliet aan de burgemeester gestuurd. In de vergadering van B . &
W. van 28 juli wordt melding gemaakt van een brief van de officier
van justitie bij de arrondissements-
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Kameraden die zijn verliefd
Op Moses' dochters ze zijn zeer lief
Ze zijn wel graauw en geel van huid
Maar later lacht ge ze toch maar uit
Voort plezier enz.
5
De roode wever haar buurman
Doet zooveel als hij maar kan
Voor een pond rijst al met fantsoen
Gaat hij voor haar de boodschap doen
Voort plezier enz.
6
Ook een koperslagersgast
Heeft zich met de zaak belast
Wat hiervan de reden is
Om ze aan 't lijf te komen is gewis
Voort plezier enz.
7
Dan is er nog een rare schort
Die van zijn oom gehouden wordt
E n voor 2 cent van zijne nicht
Doet hij een zaak van groot gewigt
Voort plezier enz.
8
Het laatst en ook het allermeest
Dat is nog van een dempig beest
Zij heeft alle dagen een vrijer van doen
E n durft nog preken van fatsoen
Voort plezier enz.
9
Dan is er nog een gronzig geel
Haar kin wat lang en oogen scheel
Die zich als dichtster recommandeerd
E n graag een dichterszoon begeert
Voort plezier enz.
10
Den dichters dezes spreekt men vrij
Omdat zij begonnen met dichterij
Nu vrienden trekt er het uwe uit
Waarmede ik mijn woorden sluit
Voort plezier enz.
Einde

Een vroege juli) van de Veldhoven (Wilhelminapark),

rechtbank van 's-Hertogenbosch.
De officier bHjkt de zaak hoog op
te nemen:
"Het is van groot belang dat dergelijke verstoring van de openbare
orde en dusdanige oproerige zamenscholingen van honderden personen, tegen welke het gezag der
plaatselijke politie niet bestand kan
zijn, spoedig en met kracht bedwongen worden. Ten einde de
plaatselijke Regeering in de gelegenheid te stellen het gezag op behoorlijke wijze te handhaven zal de
Brigade Marechaussee te Tilburg
zoo noodig tijdelijk worden versterkt".
Verder wijst hij op het gebruik van
artikel 184 uit de gemeentewet
waarin de burgemeester de mogelijkheid wordt geboden in geval van
"oproerige beweging" de hulp van
de schutterij en het "krijgsvolk" in
te roepen. Omdat het op zondag 25
juli rustig is gebleven, acht Suijs
"het nemen van buitengewone
maatregelen vooralsnog onnoodig". De zaak is, meent h i j , onder
kontrole.

gezien vanuil de tegenwoordige Veldhovenring, 1892.

Zangverbod

Geweld

Donderdag 29 juli is het echter
weer onrustig op de Veldhoven.
Als de duisternis valt, worden politie en marechaussee met stenen bekogeld. Ze slaan de menigte met de
sabel uiteen. Er wordt é é n arrestatie verricht. Om tien uur 's avonds
is iedereen verdwenen.
B. & W . reageren nu wel en kondigen op 30 juli een verordening af
waarbij het verboden wordt

De overal aangeplakte publikatie
wordt nauwelijks serieus genomen.
Op zaterdagavond wordt er volop
gezongen, en aanmaningen van de
politie en marechaussee worden
met gejoel ontvangen. Commissaris Verbunt vreest een stormloop
op de woning van Mandos en laat
de menigte uiteenslaan. "Met geweld en door het uitdeelen van
stooten en slagen door karabijnen
is het ons gelukt die menigte uit een
te doen gaan", aldus de verklaring
van marechaussee Meuzelaar. Het
duurt tot na half elf voor het rustig
wordt.
Inmiddels is dan ook de officier van
justitie aangekomen, die erop aandringt enige arrestanten te maken.
Later zullen drie personen, die
- ondanks de duisternis - min of
meer als aanvoerders werden gezien, worden aangehouden.
Op zondag 1 augustus worden op
meer plaatsen in de stad volksoplopen en samenscholingen geconstateerd. Tussen één en twee uur in de
middag verzamelt zich bij de lindeboom op de Heuvel een groep van

". . . des avonds een uur na zonsondergang . . . op of in de straten
te zingen of beleedigende of nachtelijke buurgeruchten of bewegingen te maken als zullende zoo wel
door de marechaussee als agenten
van policie daarop worden gesurveilleerd".
In een rapport aan Commissaris
des Konings spreken B . & W . de
verwachting uit "dat deze zamenscholingen als nu niet verder zullen
plaats hebben of tot oproerige beweging of stoornis der openbare orde zullen leiden". Men vergiste zich
daar deerlijk in.
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enkele honderden mensen, die zingend door de Heuvelstraat en het
Nieuwland naar de Veldhoven
trekken. Daar is het weliswaar onrustig, maar het grootste deel van
de ongeveer 2000 aanwezigen bestaat uit nieuwsgierigen. Het komt
niet tot openlijke confrontaties met
de politie. Om half drie wordt de
74-jarige Jan de Kanter gearresteerd, die enkele opmerkingen
maakt aan het adres van de marechaussee.
Markt
Ondertussen zijn er wel problemen
op de Markt bij de kerk. Door twee
marechaussees wordt daar om half
vier "eenen volkshoop uit een gedreven", waarbij Antonie van

Herk als arrestant wordt afgevoerd, omdat hij weigerde zich te
verwijderen. Van Herk behoort tot
de zogeheten H . Familie, (een vereniging die in Tilburg ongeveer 900
leden telde en tot doel had de verbetering van het gezin naar het
voorbeeld van de H . Familie van
Nazareth), die op zondagmiddag
een godsdienstviering had in de
kerk van het Heike. U i t aantekeningen en verklaringen die de toenmalige kapelaan en latere pastoor
Van Lee heeft verzameld, valt de
suggestie te lezen, dat er min of
meer opzettelijk tegen de voor de
kerk verzamelde leden van de H .
Familie werd opgetreden. Het motief zou rancune tegen deze vereniging zijn. Echt duidelijk wordt deze
"beschuldiging" niet. Van Lee

treedt niet als getuige op bij de latere rechtszaak, in de processenverbaal van de politie wordt niet
over de H . Familie gesproken en
Van Herk behoort later niet tot de
veroordeelden.
Bajonetsteek
Ernstiger zijn de problemen op de
Markt omstreeks vijf uur wanneer
de mensen uit de kerk komen en
tot spoedig uiteengaan worden aangezet. Volgens de politieverklaringen wordt ook daar "het lied van
Mozes" aangeheven, en is slaan
met de karabijn nodig om de volksmassa van ongeveer 500 personen
uiteen te drijven. De 29-jarige wever Jacobus van den Berg loopt
daarbij een bajonetsteek in zijn zij

De oudsl bekende opname van de Markt, omstreeks 1860 (CoU. Bodel Nijenhuis, Universiteitsbibliotheek
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Leiden).

op. H i j moet ernstig gewond naar
het gasthuis op de Locht (vlakbij
Veldhoven) worden overgebracht.
Op het raadhuis overleggen burgemeester F. Suijs, wethouder
J . H . A . Diepen, gemeentesecretaris Q. Beljaars, de commandant
van de schutterij H . F . L . Vreede,
commissaris van politie J. Verbunt
en de brigade-commandant van de
marechaussee D i r k Klaassen van
Maren wat er nu verder moet gebeuren. Met name Verbunt dringt
erop aan dat de burgemeester die
avond persoonlijk naar de Veldhoven zal gaan. Het onder de wapens
roepen en inzetten van de schutter i j , waartoe de gemeentewet van
1851 de bevoegdheid verleent,
wordt niet raadzaam geacht.
Laat in de middag schrijft Klaassen
van Maren in zijn rapport aan de
officier van justitie dat, op basis
van wat er zaterdagavond en zondagmiddag is voorgevallen, naar
zijn mening de plaats in oproer is.

t3

Schoten
Omstreeks acht uur gaan de burgemeester en andere autoriteiten
naar de Veldhoven, waar de hele
politiemacht (vier agenten en zes
marechaussees) al aanwezig is.
Ook is er weer veel volk op de
been, dat zich niet uiteen laat jagen. Als antwoord op de voortdurende aanmaningen van de burgemeester om naar huis te gaan, begint men, wanneer de duisternis invalt, vanuit de volksmassa met stenen te gooien.
Over wat er dan precies gebeurt lopen de verklaringen later uiteen.
De door stenen getroffen agenten
en marechaussees vragen: "Moeten
wij ons hier lijdelijk laten dood
gooijen?". Volgens de burgemeester zegt de brigadier dan dat hij instructie had, geweld met geweld te
keren. De brigade-commandant is
van mening dat de burgemeester op
zijn vraag "hoe moet het nu?" als
antwoord gaf "laat er nu maar op
vuren, schiet er maar op", waarna
er zes schoten worden gelost.
Vanuit de menigte wordt geroepen
dat het slechts om "los kruit" gaat,
waarna nogmaals tweemaal drie
schoten worden afgevuurd.
A l spoedig blijkt dat de 20-jarige
Catharina van Beurden aan het
been is getroffen en naar het gast-

S

Ar;

Figuratieve kaart van de wijk Veldhoven 1858, waarop staal aangegeven het huis van Mandos
en de herbergen van Daniels en Klaassen (Coll. Rijksarchief in Noord-Brabant, Provinciaal
Gerechtshof 's-Hertogenbosch, Strafzaken dossier 1859, nr. 3, "Veldhoven", stuk. nr. 98}.

huis moet worden vervoerd. De
menigte is uiteengevlucht, maar
vanuit de omgeving van de herberg
van Klaassen worden nog enkele
stenen gegooid. Bij het verdere politie-optreden wordt de 31-jarige
wever Johannes Donders gearres-

teerd. Pas laat in de avond keert de
rust weer.
Troepen naar Tilburg
Vanaf maandag 2 augustus wordt
er vanuit Den Bosch ingegrepen. In
11

varieerden van 16 tot 74 jaar, allen
afkomstig waren uit Tilburg en op
drie na, die uit Goirle, Moergestel
en Leiden kwamen, ook geboren
en getogen waren in Tilburg. Naar
beroep bestond de groep gearresteerden uit zes wevers, vier bouwvakkers, drie fabrieksarbeiders,
twee kooplieden, een textielverver,
een schoenmaker, een landbouwer,
een dagloner, een herbergier en
een persoon zonder beroep.
De herberg van Klaassen "De Zwarte Leeuw" (tijdens sloop in 1929).

de loop van de dag komen verschillende provinciale en gemeentelijke
autoriteiten onder leiding van de
Commissaris des Konings op het
Tilburgse raadhuis bijeen, om zich
te beraden over de situatie. De brigade marechaussee is inmiddels
met zestien man versterkt. In de
loop van de middag en avond komt
vanuit Den Bosch een detachement
van het 2e Regiment Infanterie bestaande uit 4 officieren en 100 manschappen in de stad aan.
Het gemeentebestuur kondigt een
politieverordening af waarbij het
verboden wordt om 's middags na
twee uur met meer dan vijf personen samen te scholen op straten of
pleinen. Op maandag en dinsdag
worden nog verscheidene arrestaties verricht waardoor het totaal
aantal aangehouden personen op
21 komt. Ook de in juli gearresteerde en weer vrijgelaten personen worden weer opgebracht. Het
wordt weer rustig in Tilburg.
In de berichten die de burgemeester vanaf 2 augustus regelmatig aan
de Commissaris des Konings toestuurt, wordt dan ook steeds gemeld " . . . dat de rust geheel hersteld (is) en geen wanordelijkheden
meer hebben plaatsgehad". De 5e
augustus,
een
donderdagavond
waarop de laatste weken steeds zingend was rondgetrokken, gaat stil
voorbij. Op 10 augustus wordt het
samenscholingsverbod verzacht en
pas vanaf één uur na zonsondergang van kracht.
Kermis
De politie meldt na deze ingrijpende maatregelen nog twee incidenten aan de officier van justitie. In
de nacht van de 14e op de 15e augustus waren vanuit de wijk Korvel
ongeveer 30 personen begeleid
12

door klarinet en harmonika naar
Goirle getrokken om ook daar het
"lied van Mozes" ten gehore te
brengen. Op 15 augustus trekken
een aantal schutters na afloop van
de excercitie-oefeningen "het lied
van Mozes" zingend door de straten. Men slaagt er echter in de
schutters stil te krijgen voordat zich
een volksmenigte kan verzamelen.
Op 20 augustus trekt de Commissaris des Konings de helft van de in
Tilburg gestationneerde troepenmacht terug. De rest blijft ingekwartierd tot na de kermis, die op
29 augustus aanvangt. B . & W . en
de kapitein van het Infanteriedetachement komen overeen, dat men
extra attent zal zijn bij dit jaarlijkse
volksfeest. De rust blijft gehandhaafd, en op 6 september vertrekt
het overgebleven deel van de militairen en gaat terug naar Den
Bosch.
Gerechtelijk onderzoek
De hele affaire is hiermee overigens nog niet afgehandeld. Op
6 augustus is M r . W.J. van Beusekom, rechter-commissaris bij
de Arrondissementsrechtbank te
's-Hertogenbosch, begonnen met
het onderzoek " i n loco" en het horen van getuigen en verdachten.
Hij komt gaandeweg tot de overtuiging "dat geen der belhamels in
handen van de justitie is, en vele
van de in arrest zich bevindende
personen weinig of geen aandeel
aan de oproerige bewegingen hebben genomen". Hiermee raken we
een van de problemen bij onderzoek naar de achtergronden van dit
soort rellen. Z i j n de gearresteerden
wel representatief voor de deelnemers? Voor de Tilburgse rellen is
dit niet helemaal duidelijk. We weten dat de 21 arrestanten in leeftijd

Onzorgvuldig
Maar de politie-autoriteiten zijn
niet al te zorgvuldig geweest bij
hun arrestaties. Z o merkt commissaris Verbunt over Demerie, die
aangehouden was omdat hij op 24
juli de hele avond had "opgedrongen en geroepen", op, dat deze
". . . als een zeer slecht sujet bekend staat, geen arbeid verrigt en
eerst onlangs als verdacht van diefstal uit de gevangenis is ontslagen".
Tegen ongeveer de helft van de arrestanten kan uiteindelijk geen duidelijke aanklacht worden ingebracht die tot strafvervolging zou
kunnen leiden. Daarmee zijn we
bij het probleem van de juridische
definiëring van de onrust.
Van Beusekom is bij zijn onderzoek tot de ontdekking gekomen,
"dat hier van geene coalition d'ouvriers of iets dergelijks, de rede is
geweest". Overtreding van het Coalitieverbod is hier dus niet van toepassing. Welke artikelen uit het
Wetboek van Strafrecht wel op ieder van de beklaagden van toepassing zijn, blijkt een aanzienlijk gecompliceerde aangelegenheid. De
juridische
procedure
hierover
- voer voor een rechtshistoricus
- loopt tot aan de Hoge Raad. In
een twaalf pagina's tellend arrest
verwijst dit college op 8 november
de zaak tegen Johannes Staps en 15
medebeklaagden naar de correctionele terechtzitting van de arrondissementsrechtbank van 's-Hertogenbosch.
Gevangenisstraffen
Volgens het Algemeen Handelsblad bleek daar dat
". . . uit het hooren van onderscheidene getuigen bevestigd werd,
dat de plaats gehad hebbende op-

loop en weerspannigheid jegens
agenten van de gewapenden magt
was geschied door eene vereeniging
van meer dan 20 persoonen, en dus
crimineel
moest
worden
beschouwd".
De rechtbank verklaart zich onbevoegd, ziet geen mogelijkheid de
behandeling te splitsen en verwijst
de zaak naar het gerechtshof.
Op 17 februari staan voor het provinciaal gerechtshof veertien verdachten terecht waarvan er drie
worden vrijgesproken en elf veroordeeld tot een gevangenisstraf
van é é n jaar.
Op 17 maart 1859 heeft de burgemeester voor het laatst te maken
met de nasleep van de rellen. H i j
ontvangt een brief van de procureur-generaal van het gerechtshof,
dat hij er zorg voor moet dragen
dat de elf veroordeelden zich op
maandag 21 maart om 12 uur melden bij het parket in Den Bosch.
Achtergronden
Uit het onderzoek en de getuigenverhoren wordt al in augustus door
de rechter-commissaris vastgesteld
dat "de aanleiding van het gebeurde is te zoeken in de vroeger zoo
slechte policie te Tilburg, die nimmer dergelijk straatgerucht belette,
of tegen de daders verbaliseerde".
Het gebruik van geweld door de
menigte komt inderdaad pas goed
op gang wanneer politie en marechaussee ten tonele verschijnen.
Getuige H . Vreede wijst erop dat
de politie vroeger alles toeliet, ter-

wijl de huidige politie strenger optreedt. "Hierdoor is verbittering
ontstaan, en daaraan zijn de ongeregeldheden toe te schrijven".
De verandering die de politie had
ondergaan, was een uitvloeisel van
de op 1 januari 1852 in werking getreden Gemeentewet. De handhaving van de openbare orde werd
toevertrouwd aan de burgemeester
als hoofd van de politie. De nieuwe
gemeentepolitie was niet erg populair in Tilburg. U i t het derde kwart
van de 19e eeuw zijn meer voorbeelden aan te wijzen waaruit dat
blijkt. Bovendien moest in Tilburg
de marechaussee nogal eens bijspringen, omdat de
gemeente
slechts over een beperkt aantal
agenten beschikte: in 1858 vier op
ongeveer 15.500 inwoners (in 1869
zeven op ongeveer 21.000 inwoners).
Het harde optreden van de nieuwe
gemeentepolitie en het verzet daartegen spelen bij meer onlusten in
de vorige eeuw een r o l . Tussen
1850 en 1870 kwamen soortgelijke
oproeren als in Tilburg ook voor in
Helmond, Schiedam, Leiden, Rotterdam en Almelo. Meestal was er
van sociale of politieke achtergronden geen sprake.
Uit onderzoek is gebleken dat er
geen rechtstreeks verband bestaat
tussen absolute economische verslechtering en protest. Wel komen
diverse auteurs die zich met onderzoek naar sociaal protest hebben
beziggehouden tot de conclusie dat
het algemene gevoel dat het werken leefklimaat verslechterde, meespeelt bij ongeregeldheden zoals i n

Tilburg. Anders dan bijvoorbeeld
bij de relatie tussen criminaliteit en
veranderende werk- en leefomstandigheden is bij onlusten zoals op de
Veldhoven in 1858 het spontane en
tijdelijke karakter kenmerkend.
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De weverswoning van Annekee
Tilburgse textieltekens (V)
door Ton Wagemakers
Onlangs is door de gemeenteraad
besloten om te starten met de restauratie van een aantal weverswoningen in de Reitse Hoevenstraat.
Onder de Tilburgers is vooral één
bewoonster bekend geworden: de
102-jarige Annekeeke. Door foto's, bouwhistorisch onderzoek en
een mondelinge getuigenis kunnen
we de weverswoning van Annekee

en de buurt beschrijven en bekijken.

denissen van de buurt, de familie
en haar woning vertellen.

Op 14 juli 1805 werd Anna Cornelia geboren als dochter van Waltherus van Pelt en Gertrudis Kruysen.
Z i j overleed op 19 juli 1907, na
heel haar leven in de herdgang de
Hoeven gewoond te hebben. Achtereenvolgens zullen we de geschie-

De Hoeven
A l in de oudst bewaarde bronnen
over Tilburg wordt de herdgang de
Hoeven vermeld. H i j is vermoedelijk in de latere Middeleeuwen ontstaan. De Hoeven was een brede.
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Weverswoningen aan de Reitse Hoevenstraat. Naar kadastrale kaart van landmeter
Costeli, 1902 (tekening John Goeijers, gemeente-archief, 1985).

langgerekte straat, lopend van de
Hasselt naar de Reit, waarlangs
verspreid boerderijen lagen. De
Tongerlose Hoef is nog steeds een
teken van de vroegere agrarische
betekenis van het gebied.
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In de achttiende eeuw zien we, op
een kaart van Diederik Zijnen,
schuin tegenover deze hoeve een
verdichting van de bebouwing ontstaan (zie 'Tilburg' 1984 nr. 3,
p. 11). Het is de plaats waar nu de
weverswoningen liggen. Werd er
toen al geweven? Gezien de perceelsvormen en de nabijheid van de
abdijbezittingen
de
Tongerlose
Hoef en de Bisschopshoeve, mag
verondersteld worden dat er op de
eerste plaats voor eigen rekening of
in loondienst geboerd werd. Het
spinnen en weven zou dan een aanvullende verdienste geweest kunnen zijn. In ieder geval weten we
uit het begin van de negentiende
eeuw, door "De lijsten van woUegetouwen en trekdieren", dat er in
de Hoeven zestien grote en elf kleine getouwen stonden. Deze waren
verdeeld over ongeveer 60 huizen.
De voorzichtige conclusie kan getrokken worden, dat in een derde
deel van de huizen houten getouwen stonden. Nu is het moeilijk om
precies aan te geven, waar die
thuiswevers en -weefsters woonden. In de Volkstellingen staan wel
de beroepen zoals wever vermeld,
maar niet of het in eigen woning
dan wel op de fabriek werd uitgeoefend. Pas rond 1900 kunnen we
op basis van een kadastrale kaart,
een adresboek en mondelinge getuigenissen een getrouw beeld geven. Cees Robben heeft enige jaren geleden met de broers H . en C.
Kolen, voormalige bewoners van
de Tongerlose Hoef, over thuiswevers gesproken. Ik heb dat ook gedaan met de Hasseltse wever Jaonneke Janssens (geboren 1889), die
bekend was met de Hoeven van begin 1900. Van de zestien woningen
in 1902 blijkt er dan in zeven door
thuiswevers gewerkt te worden:
nr. 42 Jaon de Louw; nr. 44 Pietje
Reijnen; nr. 56 Toon van de
Wouw; nr. 58 Nillis Mommers;
nr. 60 Naontje van Gelooven;
nr. 62 Pietje van Gorp en dochter
Cornelia; nr. 64 de broers Rein en
Kees van Gorp. Twee conclusies
kunnen eraan verbonden worden:
in de woningen werken relatief nog
vele thuiswevers en het weven
blijkt zich rond 1900 vooral te concentreren op het laatste deel van de
r i j . Vanaf de jaren '90 van de vorige eeuw was het thuisweven snel
aan het afnemen en ging het groot-

ste deel van de wevers naar de fabriek om op ijzeren getouwen te
werken. Het zijn vooral de oudere
wevers van de buitengebieden die
weigeren de fabriek in te gaan. Het
groepje weverswoningen aan de
Reitse Hoevenstraat staat eigenlijk
als symbool voor deze laatste groep
wevers die het ambacht thuis uitoefenden. De zonen van Annekee:
Pietje, Kees en Rein horen daarbij.
Annekee
Ze stamde uit een echte weversfamilie die in de Hoeven zeer bekend
was. A l op de eerder genoemde
kaart van Zijnen uit 1759 zien we
twee tegen elkaar staande woningen, de latere nummers 52 en 54,
waarin haar vader Waltherus en
zijn broer Gerardus de getouwen
laten klepperen. De beroepen van
hun kinderen geven aan dat er ook
gespind en gepluisd werd. Bij haar
oom Gerardus woont nog de spinster Cornelia Bertens in.
Op 22-jarige leeftijd treedt Annekee in het huwelijk met de arbeider-tuinier Bernardus van Gorp uit
de Hoeven. Ze krijgen zeven kinderen. Het moet een zware tijd
voor Annekee geweest zijn, toen
haar man vroeg stierf en zij letterlijk alleen de eindjes aan elkaar
moest knopen. Nog eens twee kinderen sterven aan typhus, net degenen die voor inkomsten zorgen.
Ondanks alle misère slaat ze zich
erdoorheen, de zonen leren het weversvak en kunnen de kost mede
voor haar verdienen. Het gaat zelfs
goed in de jaren '60 van de vorige
eeuw, omdat als gevolg van de
Amerikaanse Secessieoorlog
de
aanvoer van katoen sterk terugliep
en zo de vraag naar wol snel steeg.
De thuiswevers kregen het druk,
wat hun inkomsten ten goede
kwam. Het leidde in Tilburg tot
een verhoogde bouwactiviteit. Tegen deze achtergrond wordt het begrijpelijk dat Annekee en haar weverszonen in de jaren '70 een stuk
grond in de Reitse Hoevenstraat
bouwrijp laten maken en er twee
weverswoningen op laten zetten.
Op nr. 62 komt haar zoon Piet met
zijn gezin en op nr. 64 gaat zijzelf
met een dochter en twee zonen wonen. In deze woning zal ze 100 jaar
worden en twee jaar later sterven.
Aan het feest voor haar 100ste ver-

jaardag hebben we de hier afgebeelde foto van Henri Berssenbrugge uit 1905 te danken.
De weverswoning
In een gesprek met Jaonneke Janssens (JJ) heb ik ( T W ) deze foto laten zien, waar Annekee met d'r
zondagse mutsje schuin voor het
getouw zit.
T W Kunt u zich haar herinneren?
JJ Meestal lag ze in bed. I k moest
er "lijsten" brengen van Janssens
de Horion. Daar werkte mijn vader. Je hebt altijd "lijsten", daar lopen de pinnetjes door van de
droogmachine. Het viel af met het
kleiner maken. Het was maar zó
breed.
T W Twee centimeter. U ging die
daar brengen?
JJ Ik ging die daar brengen. Het
was maar 'n baal, zo groot als de
ketting was. Het moest apart gelijmd worden, omdat het garen gewoonlijk dikker was als de ketting-

draden. Als ze die nou gelijk door
het lijmmachine draaiden, dan persten die de lijm eruit en de ketting
werd dan veel te hard. Ze werden
gelijmd door de zoon van Annekeeke.
Op de kadastrale kaart van 1902
zien we schuin achter de weverswoning nr. 64 een gebouwtje. D i t zal
vermoedelijk de lijmerij geweest
zijn, waar een van de zonen van
Annekee
de lijmmachine bediende.
Volgens Jaonneke woonde ze met
haar dochter Jaan en haar zonen
Rein en Kees in het huis.
T W Werkten de zonen alle twee
thuis?
JJ Ze werkten thuis voor Janssens
de Horion.
T W Stonden in het huis een of twee
getouwen?
JJ I k kan me dat niet herinneren.
Ik hoefde maar die "lijsten" af te
geven en ik kon weer weg.
T W Weet U wat ze daar weefden?

JJ Vroeger was het gewoon een keper-getouw. Keper of plat.
E é n of twee getouwen? In de
Volkstellingen worden zowel Rein
als Kees wevers genoemd. De twijfel van Jaonneke kan te maken
hebben met het feit dat hij Kees
nauwelijks gekend heeft. Deze
stierf namelijk op 3 november 1901
op 60-jarige leeftijd, toen Jaonneke
pas twaalf jaar was. Z i j n bezoeken
aan Annekee's weverswoning hebben vooral plaatsgevonden tussen
1901 en 1905. Behalve de mondelinge getuigenis en de interieurfoto
is er nog een andere mogelijkheid
van onderzoek: de opmeting. Door
de bouwhistorische medewerker
van de gemeentelijke monumentencommissie, H . Ruiter, is in 1979
de vermoedelijke plattegrond van
deze woning getekend. Op basis
van de interieurfoto, de kadastrale
kaart en de getuigenis van Jaonneke heb ik enige wijzigingen in deze
plattegrond aangebracht. De afge-
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Plattegrond van de weverswoning van Annekee, Reitse Hoevenstraat 64. Reconstructie
H. Riuter en T. Wagemakers (tekening John Goeijers, gemeente-archief, 1985).

heelde tekening laat zich als volgt
lezen. Men "valt met de deur meteen in huis". In de voorkamer bevindt zich de schouw. Die moet
voorzien zijn geweest van een inge-

bouwde ijzeren stookruimte waarop gekookt werd. Naast de schouw
was een hoge, smalle ingebouwde
kast. In de hoek van de voorkamer
bevond zich een ingebouwde bed-

Tilburg kort

1724 in de Goirkestraat, het Norbertijnenpoortje. Hierin een verwijzing naar het artikel in " T i l burg" 1984 nr. 2.
Prijs ƒ 6,75. Verkrijgbaar bij KSN
b.v.. Postbus 146, 5430 A C Cuijk.

Het kleine monument
Onder de titel "Het kleine monument niet onbemind maar vrijwel
onbekend" schreef A n t o n van Oirschot in het blad "Monumenten"
(jrg. 5, nr. 12, dec. 1984) een artikel dat handelt over het belang van
het zogenaamde kleine monument,
met bijzondere aandacht voor het
"(her)ontdekte" doophuisje uit
16

Tilburgs dialect
In december 1984 verscheen als
kerst- en nieuwjaarswens van drukkerij Piet Smits aan de Korvelseweg het boekje "Tilburgs dialect".
Hierin werd afgedrukt de in nummer 4 van 1984 van dit tijdschrift

stede. A a n de voorzijde was verder
een (slaap?)kamertje met een aardappelkelder. De deur naast de
schouw gaf toegang tot de weefkamer. Er blijkt ruimte te zijn voor
twee weefgetouwen. De interieurfoto laat zien dat het noorderhcht
van achter de rug van de wever valt
op het weefgetouw. Schuin ervoor
is een tafel geplaatst met twee stoelen. Vanuit de weefkamer kom je
met een trapje in de opkamer. D i t
trapje is opklapbaar, hieronder bevindt zich de toegang tot de kelder.
Tenslotte komen we in het achterhuis, waar zich waarschijnlijk de
geut bevond. " I k ging er altijd achter binnen, door het achterhuis",
vertelde Jaonneke. Het was gebruikelijk dat de voordeur dichtbleef.
Via een leer kon men door een luik
de zolder bereiken. Deze stond in
open verbinding met die van nr. 62
en was verder niet ingedeeld. Op
zolder werd niet geslapen. Tot zover de weverswoning van Annekee.
Tenslotte w i l ik hier pleiten voor
een (nieuw) onderzoek naar de weverswoningen nrs. 56 tot en met 62,
welke naast nr. 64 nog " i n functie"
waren rond 1900. Te zijner tijd kan
zo voor het laatste deel van de weverswoningen een verantwoorde
conservering en eventuele restauratie plaatsvinden.
Gebruikte bronnen
Actum Tilliburgis, jrg. 7(1976) nr. 3/4.
Gespreksarchief Ton Wagemakers Tilburg,
gesprek met Jaonneke Janssens op 9 juni
1981(Code B5).
Rapport weverswoningen Reitse Hoevenstraat no. 36-66. Tilburg 1979.
Volksen
beroepstellingen
gemeente
Tilburg.

"Tilburg" door W . Sterenborg
geïntroduceerde spelling van het
Tilburgs dialect.
Het boekje geeft vervolgens een
groot aantal voorbeelden van
woorden. Een losbladig supplement op deze woordenlijst laat al
zien dat dit boekje slechts een eerste (in feite dus tweede) aanzet is
tot een meer volledige uitgave van
een Tilburgs dialectenwoordenboek.
Een interview met W . Sterenborg
is gepubliceerd in Het Nieuwsblad
van 5 januari 1985.

Textuur
Textuur is een uitgave van het Nederlands Textielmuseum en verschijnt 4 a 5 keer per jaar. In dit
fraai uitgevoerde bulletin staat actuele informatie over de op handen
zijnde verhuizing van het museum
naar de voormalige textielfabriek
van de firma Mommers & Co, over
tentoonstellingen en exposanten,
moderne textielkunst en over allerlei activiteiten van het museum.
In nummer 3 van september 1984
een artikel over de restauratie van
het Mommerscomplex.
De abonnementsprijs voor 1985 is
ƒ 10,—; over te maken op girorekening-nummer 1109300 ten name
van de gemeente Tilburg, ten gunste van het Nederlands Textielmuseum, met vermelding van "abonnement Textuur 1985". Voor Belgische abonnees is het bedrag 200
Bfr.

100 jaar Visitandinnen
Bij gelegenheid van de viering van
"Honderd jaar Onze Lieve Vrouw
Visitatie in Tilburg" is een brochure samengesteld, waarin men de lezer deelgenoot w i l maken van de
geschiedenis van de zusters Visitandinnen, die ouder is dan de T i l burgse jaren. De door Franciscus
van Sales en Joanna Francisca F r é mist gestichte orde vindt haar begin
omstreeks 1610 in Frankrijk. Ook
willen de zusters enig zicht geven
op hun levenswijze waarin de eucharistie en het koorgebed vooraanstaande plaatsen innemen.
Het boekje werd samengesteld
door Ton Smits en is geïllustreerd
met foto's van Theo van der Rakt.
Het adres van het klooster is: Zusters van Onze Lieve Vrouw Visitatie, Bisschop Zwijsenstraat 5,
5038 V A Tilburg; telefoon: 01342 55 83.

uitvoerig te beschrijven. En dat is
hem dan ook bijzonder goed gelukt. Het ruim geïllustreerde boek
pretendeert, volgens het voorwoord, geen uitgebreid en volkomen gedocumenteerd werk te zijn,
maar als ik het zo doorlees, dan
krijg ik toch wel een vrij kompleet
beeld van 100 jaar kloosterleven;
over het ontstaan, de ups en de
downs, de brouwerij, de woelige
oorlogsjaren, het trappistenleven
vroeger en nu etc. E n , zoals de uitgever bij de presentatie van het
boek op 20 november 1984 zei:
"het boek is zo boeiend als een
streekroman". I k zou daar nog aan
willen toevoegen: het berust bovendien geheel op waarheid.
Anselmus Terstegge, Honderd jaar
monnikenleven in Koningshoeven,
Tilburg, Drukkerij en Uitgeverij
H. Gianotten B.V., 1984, 203 bh.
(geïlL).
ISBN 90-6663-007-8. Prijs f 18,90
(in boekhandel, bij uitgeverij of in
de Abdij Koningshoeven, Eindhovenseweg 3, Berkel-Enschot).

Sluiting Textielmuseum
In verband met de verhuizing van
het Nederlands Textielmuseum
naar het voormalig fabriekscomplex van Chr. Mommers & co. aan
de Goirkestraat nr. 88 in Tilburg
zal het museum vanaf 9 april 1985
gesloten zijn. De heropening van
het museum in de nieuwe huisvesting zal plaatsvinden op 28 februari
1986.
Als service aan het publiek komt er
een informatie-lijn, (013) 422241,
die inlichtingen geeft over de activiteiten van het museum. D i t nummer is dag en nacht bereikbaar.

Veldwerkers-dag

Op 27 april 1985 vanaf 12.00 uur
vindt er in het Sociaal Kuhureel
Centrum " D ' n lemhof", Sterrebos
100 jaar Trappisten
35, 5344 A N Oss, (04120) 47900,
de zgn. veldwerkers-dag plaats. D i t
Het boek "Honderd jaar monniis de contactdag voor optekenaars
kenleven in Koningshoeven" verscheen ruim 3'/2 jaar nadat het eeuw- van dansen, verhalen en liederen
uit de volksmond, en voor een iefeest (1981) was gevierd. De auder die hierin geïnteresseerd is. Als
teur, pater Anselmus Terstegge,
spreker is onder meer aanwezig de
heeft zich blijkbaar alle tijd gegund
om de geschiedenis van de abdij Tilburger Rolf Janssen.

Einddoel Maas
Het boek "Einddoel Maas", geschreven door Jack Didden en
Maarten Swarts, is niet alleen het
eerste werk waarin de bevrijding
van zuidelijk Nederland in haar
volle omvang wordt beschreven,
maar het toont tevens de samenhang tussen de verschillende bevrijdingsoperaties, te beginnen met de
strijd in N o r m a n d i ë en eindigend
met de val van Blerick op 3 december 1944.
Uiteraard komt het gebeuren in
Frankrijk maar summier aan bod,
het gaat tenslotte over de strijd op
Nederlands grondgebied.
Na intensieve research in Nederland, Engeland en Duitsland en bestudering van oorspronkelijk archiefmateriaal zijn de auteurs erin
geslaagd de gebeurtenissen in een
helder licht te stellen.
De luchtlandingen en de strijd om
de zogenaamde "Corridor" komen
uitgebreid aan bod.
Door het hele boek heen wordt behalve de geallieerde kant van de
zaak ook de vaak "vergeten" Duitse versie belicht.
Het betreft hier een unieke documentaire, uitvoerig door bijzonder
beeldmateriaal begeleid. (300 foto's en 80 kaarten).
In augustus 1944 leek het erop dat
de oorlog nog in dat jaar beëindigd
kon worden. I n september was de
situatie totaal anders. De Duitsers
hadden zich hersteld en in Brabant
zorgden ze voor een catastrofale
vertraging in de bevoorrading van
Arnhem. Hun tegenaanvallen bezorgden de geallieerden grote verliezen. De zegevierende opmars
liep vast in de modder. Nergens in
Nederland is de oorlog met zo'n geweld over het land geraasd. Toch is
de beschrijving hiervan als geheel
tot dusver uitgebleven. Met de verschijning van "Einddoel Maas" is
deze lacune nu opgeheven.
Ook Tilburg komt in dit boek
meerdere keren ter sprake in
woord en beeld. Een zéér degelijk
en goed verzorgd boek.
J.M. Didden en M.J. Swarts, Einddoel Maas. De strijd in zuidelijk Nederland tussen september en december 1944, uitg. De Gooise uitgeverij
te Weesp, 1984, 224 blz. ISBN
90 269 8304 2. Prijs f 39,50.
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(Foto Jan Brieffies, gemeente-archief, I9iS5i.

Stadspomp op Oude Markt
Sinds december 1984 heeft Tilburg
weer een echte stadspomp op de
Oude Markt. Het water uit deze
pomp komt van een diepte van 18
meter onder het maaiveld. Deze
nieuwe stadspomp werd ontworpen
door architect Drijvers uit Oisterwijk en uitgevoerd door aannemer
De Bont uit Nieuwkuyk. Het is een
getrouwe kopie naar de enige afbeelding die er van deze pomp bestaat, een aquarel van Jan de Beijer
uit 1742.
In 1690 krijgt Arnoldus de Lelie bij
deling het huis St.-Joris aan de
Kerk met de daartoe behorende
put, welke voor het huis is gelegen.
Eind 1720 is door de gemeente een
pomp op die plaats neergezet. Als
vergoeding voor het afstaan van deze put verwerft de familie De Lelie
het boterwaagmeesterschap.
Op
1 juH 1775 krijgt Jan Baptist Verbunt die in St.-Joris woont, het
recht van watertrekken (servituut)
met een loden buis uit de gemeenteput op de Markt. Op 16 augustus
1775 zijn er twee nieuwe stenen
pompen gemaakt op de Markt.
Op afbeeldingen uit de 19e eeuw is
er geen pomp meer te zien.
Uiteindelijk is in 1956 de put volgestort met zand.
Bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Volt Tilburg, heeft
dit bedrijf het initiatief genomen
18

de auteur een boeiend verteller, zodat een droge opsomming van feiten bij hem niet te verwachten is.
In een groot aantal hoofdstukken
wordt de toestand in Tilburg, gezien in het kader van internationale
en nationale gebeurtenissen, behandeld, beginnende met de Ie Wereldoorlog, hoe het fascisme invloed kon krijgen in de dertiger jaren, en de sfeer rond de mobilisatie. Na een uitvoerig relaas van de
Mei-oorlog 1940 rond Tilburg worden de "jaren van verduistering"
besproken.
Een verduistering in twee betekenissen:
geen licht mag "s nachts uitstralen
en voor de Tilburgers een donkere,
zware tijd, die toen aangebroken
was.
Een tijd van distributie met in de
loop der jaren een steeds kleiner
wordend rantsoen, wat foerageren
bij boeren in de omgeving noodzaom een van de tien reeds verdwe- kelijk maakte;
nen stadspompen te laten recon- Een tijd waarin de Tilburgers aanstrueren en aan de gemeente te vankelijk wat onzeker tegenover de
schenken.
bezetter stonden, maar waarin al
snel lijdelijk verzet en georganiseerd verzet ontstonden, een tijd
Ronald Peeters
van gedwongen tewerkstelling in
Duitsland, van jodenvervolging,
onvrijheid en terreur door de beTilburg 1940-1945
zetter en later de luchtaanvallen.
Op 27 october 1944 werd Tilburg Bij de beschrijving hiervan heeft de
door de 15e Schotse infanterie-divi- auteur vele voorvallen besproken
sie bevrijd van de Duitse bezetting. die niet algemeen bekend waren.
Bij zeer veel mensen die deze be- In het boek herleven weer de ruwogen tijden hebben meegemaakt, moerige dagen rond Dolle Dinsdag
is het beeld van de ongemakken en en beleven we weer het lange wachde ellende van die bezetting en de ten daarna op de bevrijders, met de
als een groot feest ondergane be- angst voor de komende gevechten.
vrijding onuitwisbaar in het ge- Uitvoeriger wordt dan ingegaan op
heugen gegrift. De herdenking dat de oorlogshandelingen die uiteindit 40 jaar geleden gebeurde, sloeg delijk tot de bevrijding der stad
zouden leiden, zoals de zware gedaarom zo algemeen aan.
Er is in die jaren en vooral in de vechten van de Prinses Irene Brigadagen vlak voor en na de bevrijding de, de verwoesting van openbare
zoveel gebeurd, dat het voor velen gebouwen en fabrieken door de
moeilijk is dat allemaal te overzien. Duitsers, de artilleriebeschietingen
Daarom was het een zeer goed idee op de hele stad en vooral ook die
van Frans Janse een boek samen te op Broekhoven, en dan de glorieustellen waarin deze hele periode ze intocht van de Schotten en de
feestelijkheden in de stad daarna.
overzichtelijk beschreven is.
Frans Janse, een Tilburger, heeft Als afsluiting worden behandeld:
als jongeman bezetting en bevrij- de winterperiode 1944-1945,
ding zelf meegemaakt, en voor hem de algehele bevrijding van Nederis het geen vage herinnering geble- land,
ven, en later, toen hij beroeps mili- de wederopbouw en tenslotte nog
tair was, bleef hem deze "zonder- de oorlog in Indonesië.
hngste bevrijding", zoals hij die Door de vele in chronologische
zelf noemt, intrigeren. Daarbij is volgorde gebrachte, kort gehouden

hoofdstukken, door de boeiende
verteltrant en de vele verhelderende anekdotes, is een goed leesbaar
totaaloverzicht van de gehele periode gegeven.
Het geheel is verlucht met meer
dan 700 foto's uit Tilburg en omgeving. Hiervoor vond Frans Janse in
Ronald Peeters niet alleen een enthousiast maar ook kundig medewerker, die samen met de uitgever
voor een prachtige opmaak gezorgd heeft. Vele Tilburgers hebben spontaan meegewerkt, door
het inzenden van foto's naar het
Gemeente-Archief, foto's die zij
vaak stiekem gemaakt moeten
hebben.
De uitgever, Boekhandel Gianotten b.v., heeft, zoals we al van
diens eerdere uitgaven over Tilburg
gewoon waren, het boek uitstekend
verzorgd.
Zoals onze burgemeester in zijn
voorwoord zegt, is het een gelukkig
feit, dat het verschijnen van dit
boek samenviel met de herdenking
van
onze bevrijding 40 jaar
geleden.
Voor de mensen die dit alles meegemaakt hebben, is dit boek " T i l burg 1940-1945, jaren van verduistering" als herinnering van onschatbare waarde, voor de jongeren is
het een prachtig middel om kennis
te nemen van die periode, die voor
hen al zover weg ligt, waarmee ze
inzicht kunnen krijgen hoe men dit
alles destijds onderging.
Kortom een boek dat in geen enkele boekenkast in Tilburg mag ontbreken.
J. Trommelen
Frans Janse, m.m.v. Ronald Peeters,
Tilburg 1940-1945. Jaren van verduistering, uitg. boekhandel Gianotten b.v. Tilburg, 1984, X, 214 blz.
ISBN: 90-71077-01-2, prijs f 48,50.

75 jaar Volt
Vorig jaar bestond "De V o l t " ,
sinds jaren een begrip in Tilburg,
75 jaar. Ter gelegenheid hiervan
schreef Jan R . O . Trommelen een
boekje onder de titel: " V o l t 19091984". De auteur, zelf oud-werknemer van V o l t , beschrijft hierin op
boeiende wijze de bewogen historie
van deze onderneming die, eens

begonnen als fabriek van gloeilampen, thans een belangrijk producent is van elektronische apparatuur.
Op 26 mei 1909 werd te Tilburg de
"N.V.
metaaldraadgloeilampenfabriek V o l t " opgericht. Een der oprichters was de bekende wijnhandelaar F. Verbunt. De productie
werd gestart in een oud pakhuis
aan de Schoolstraat, maar reeds in
october 1909 verhuisde het bedrijf
naar een voormalige leerlooierij
aan de Nieuwe Goirleseweg. Er
waren toen 38 personeelsleden.
De start was erg moeizaam, maar
na enkele jaren keerde het t i j , en in
1911 kon een bescheiden winst geboekt worden. I n de daaropvolgende jaren moest de productie voortdurend worden uitgebreid, en het
bedrijf ontwikkelde zich al spoedig
tot een volwaardige gloeilampenfabriek. Het merendeel van de geproduceerde lampen was bestemd
voor de export; Volt-gloeilampen
vonden hun weg over de gehele
wereld.
In 1920 werd het eerste contact gelegd met Philips, dat zou resulteren
in een aantal afspraken tussen Philips, Pope en V o l t . I n datzelfde jaar
werd Philips de grootste aandeelhouder van Volt.
In de twintiger jaren werd geleidelijk de productie van gloeilampen
verminderd, en ging Volt zich meer
en meer toeleggen op de productie
van allerlei onderdelen zoals spoelen, transformators en condensatoren. Het personeelsbestand nam
tussen 1926 en 1929 toe van 550 tot
1657 man. De crisisjaren en jaren
van de Tweede Wereldoorlog doorstond Volt zonder al te veel kleerscheuren, en in 1949 kon op grootse wijze het 40-jarig bestaan worden gevierd. Ter gelegenheid hiervan werd het gedeelte van de Nieuwe Goirleseweg tussen Broekhovenseweg en Transvaalplein omgedoopt in "Voltstraat". Vooral door
de productie van onderdelen voor
de in opkomst zijnde televisie
maakt Volt in de jaren 1950-1965
een periode van grote bloei door.
Het
gebouwencomplex
tussen
Voltstraat en Groenstraat moest
voortdurend worden uitgebreid, en
er kwamen (inmiddels weer opgeheven) Volt-vestigingen in Oosterhout en Turnhout. In 1961 telt Volt
meer dan 5000 werknemers, waar-

van er bijna 3000 in Tilburg werkzaam waren. In 1960 werd besloten
een nieuwe fabriek te bouwen aan
de Zevenheuvelenweg (Industrieterrein Noord), en in 1979 kon het
complex aan de Groenstraat worden gesloten. Inmiddels was Volt
per 1 februari 1979 opgenomen in
het Philips-concern als onderdeel
van de Hoofd Industrie Groep V i deo. Gelukkig bleef de naam
" V o l t " behouden: het bedrijf heet
thans officieel: Nederlandse Philips
Bedrijven B . V . , Vestiging VoU
Tilburg.
R. van Putten
75 jaar Rode Kruis
afdeling Tilburg
Onlangs werd op luisterrijke wijze
het feit herdacht dat 75 jaar geleden de afdeling Tilburg van het Nederlandse Rode Kruis werd opgericht. Ook bij dit jubileum verscheen er een boek, getiteld: "Op
Dokters Advies". In dit boek
schets Ronald Peeters in het kort
de ontstaansgeschiedenis van de afdeling, terwijl een historisch overzicht wordt gegeven aan de hand
van ruim 50 afbeeldingen.
De oud-colonnecommandant van
het Rode Kruis, de nog altijd zeer
actieve dr. Michiel de Grood, die
jarenlang als neurochirurg verbonden was aan het St.-Ehsabethziekenhuis te Tilburg, behandelt in
hetzelfde boek op populaire wijze
meer dan 40 medische onderwerpen, zoals ongevallen in huis, hooikoorts, pijnbestrijding en nierstenen. De artikelen van dr. De
Grood zijn verlucht met een groot
aantal pentekeningen van Cees
Robben. "Op Dokters Advies" is
een boek dat bij iedere Tilburger in
de boekenkast behoort te staan, temeer daar de opbrengst van het
boek geheel ten goede komt aan de
activiteiten van de afdeling Tilburg
van het Nederlandse Rode Kruis.
R. van Putten

Wij verzoeken u
vriendelijk het
abonnementsgeld voor
1985 zo spoedig
mogelijk over te maken
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ENCYCLOPEDIE
VAN NOORD-BRABANT
In 1985 en 1986 zal de Encyclopedie van Noord-Brabant verschijnen, het belangrijkste standaardwerk dat ooit over Noord-Brabant werd uitgegeven, met medewerking van de provincie NoordBrabant en met een voorwoord van de Commissaris der Koningin in Noord-Brabant, mr. A . A . M .
van Agt. Deskundigen op velerlei gebied geven aan deze uitgave hun medewerking, evenals talloze
provinciale instellingen en gemeenten. In de alfabetische behandeling van de vele facetten van
Noord-Brabant wordt bijzondere aandacht besteed aan de bevolking, geschiedenis, dialecten, kunst
en cultuur, politiek, kerkelijk leven, sport, landbouw en industrie, flora en fauna, volkskunde,
recreatie enz. De encyclopedie staat onder redactie van Anton van Oirschot en drs. A . C . Jansen.
Het geheel wordt een zeer omvangrijk werk met in totaal circa 2.000 pagina's in vier grote delen
(formaat 17,2 x 25 cm) met meer dan 2.000 foto's (in kleur en zwart-wit), illustraties, grafieken en
kaarten. Gebonden in luxe banden met zgn. bladgoud bestempeld, en vierkleuren stofomslagen.
De intekenprijs is - om een zo groot mogelijke oplage te bereiken - laag gehouden: compleet in vier
delen slechts ƒ 296,—. Het eerste deel verschijnt in april 1985, het tweede najaar 1985, het derde en
vierde deel in de loop van 1986.
Redactieraad: J. Akerboom, directeur Brabantse Monumentenfederatie en Brabantse Monumentenwacht, J. Bruens, voorzitter directorium Brabantse VVV-directeuren, mr. T. Frenken, directeur
Culturele Raad Noord-Brabant, drs. W. Knippenberg, historicus Jan Naaykens, auteur, dr. L .
Pirenne, rijksarchivaris Noord-Brabant, drs. J. Reijs, directeur Stadsschouwburg Eindhoven, Louis
Toebosch, componist, oud-directeur Brabants Conservatorium, Carole Vos, auteur.
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