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Ten geleide
Een bijzondere mijlpaal: precies 150 jaar geleden deed de fotografie zijn intrede in
Tilburg. De twee fotografen die anderhalve eeuw geleden voor deze historische gebeurtenis zorgden, staan centraal in het artikel waar Ronald Peeters dit nummer
van tijdschrift Tilburg mee opent. Hij gaat namelijk in op leven en werk van de
uit Pruisen afkomstige fotograaf Hugo Perger, die op 1 juni 1863 een portretfoto
maakte die vooralsnog de oudst bekende foto uit Tilburg is, en zijn landgenoot Karl
Festge, die in 1863 eveneens in Tilburg actief was.
Zoals ook in eerdere nummers van dit tijdschrift fietsroutes opgenomen werden,
bevat deze editie van Tilburg een route die in het teken van het thema van Open
Monumentendag 2013 staat: Macht en pracht. De tocht voert langs tal van bijzondere plekken en gebouwen die tussen het Stadhuisplein en de Goirkestraat liggen.
En zoals het in 2013 dus 150 jaar geleden is dat Tilburg zijn eerste fotografen kreeg,
zo is de derde bijdrage aan dit tijdschriftnummer gewijd aan een ander opmerkelijk
jubileum. Dit jaar is het namelijk ook anderhalve eeuw geleden dat Tilburg met het
spoor verbonden werd. Henk van Doremalen gaat in zijn artikel in op de toenmalige
vervoerssituatie in en om Tilburg en op het belang voor de stad van de nieuwe verbinding.
Traditiegetrouw wordt ook dit nummer afgesloten met de rubriek Tilburg Kort.
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Hugo Perger en Karl Festge maakten
150 jaar geleden de eerste foto's
in Tilburg
Ronald Peeters
De tot op heden oudst gedateerde portret- gronden tussen de verschillende woonkernen werfoto in Tilburg is op 1 juni 1863 gemaal<t den met voornamelijk textielfabrieken volgebouwd.
De modernisering ging gestaag, maar wel langzaam.
door de uit Pruisen afl^omstige fotograaf
In 1855 beschikten nog maar 23 van de 67 Tilburgse
Hugo Perger. Het is een studiofoto van het wolfabrieken over stoomkracht en pas in 1856 deed
echtpaar Bressers-Donders met hun zoon. de eerste machinaal aangedreven weefstoel hier zijn
In dat jaar was er in Tilburg ook een andere, intrede. Tilburg was een snelgroeiende stad. De jaareveneens uit Pruisen afkomstige fotograaf lijkse bevolkingsgroei verdrievoudigde tussen 1860
en 1870. Het vervoer naar en buiten de stad ging
Karl Festge actief. Hij fotografeerde Cornelis voornamelijk met de diligence. Maar daar kwam met
Wouters nog voordat deze op 20 oktober de opening van de spoorwegverbinding Tilburg-Breda
1863 overleed. Wie van hen de eerste fo- op 1 oktober 1863 verandering in. Tilburg werd voor
tograaf in Tilburg was, weten we niet met vreemdelingen steeds beter bereikbaar.
zekerheid. In ieder geval is het zeker 150 Voor kleine ondernemers zoals rondreizende fotograjaar geleden dat de fotografie in Tilburg zijn fen, een bekend verschijnsel in die tijd vooral op kerintrede deed.
Tilburg had in 1863 ruim 16.500 inwoners. Het
werd toen vanwege de wolindustrie ook wel het
Nederlandse Leeds genoemd. Er was een onregelmatige bebouwing, nog geen riolering, en de meeste
wegen waren nog onbestraat. De vele onbebouwde

De Heuvel met lindeboom
omstreeks 1860 door
een onbekende fotograaf.
Op de achtergrond de
bebouwing aan de zuidzijde
De overkapte inrijpoort
rechts Is de tegenwoordige
Zwaanstraat (Col Bodel
Neljenhuls, Universiteit
Lelden)

missen en jaarmarkten, was er in zo'n snelgroeiende
stad wellicht wel wat te verdienen. Hoewel er wel
meer dan 10.000 arbeiders waren, was er toch een
kleine vermogende bovenlaag van middenstanders en
fabrikanten in de stad die de nog relatief dure foto's
kon betalen. Vooral de foto's op visitekaart- en kabinetformaat, waren vanaf midden jaren zestig van de
negentiende eeuw geliefd.

II

een grote bloei door als textielstad. Daarnaast werd in
1863 de firma Bayer hier gesticht.^
Zijn jongere broer, Georg Carl Julius Perger (roepnaam Julius) (Barmen 1840 - Den Haag 1924), was
ook fotograaf van beroep.^ Medio 1862 vestigde hij
zich als fotograaf op het adres Pastoorswaranda 152
te Den Haag. Zijn voornaamste opdrachtgever was
de Nederlandse Spoorwegen. Julius Perger wordt
met Oosterhuis, Van Gorkom en Hameter gerekend
tot de bekendste Nederlandse architectuurfotografen
van de 19e eeuw. Hun werk behoort tot de top van
de Nederlandse fotografie. Zijn foto's zijn te bezichtigen in de bibliotheek van het Spoorwegmuseum te
Utrecht. Maar ook in de collectie van het Regionaal
Archief Tilburg bevindt zich een fraaie foto van de
bouw van de Moerdijkbrug in 1872.^

H

ü Tl

De eerste fotografen in Tilburg
De Markt omstreeks 1860
door een onbekende Er bestaan twee foto's, een van de Heuvel en een
fotograaf. (Colf Bodelvan de Markt met kerk en stadhuis, die hoogstwaarNeljenfiuis, Universiteit
schijnlijk rond 1860 moeten zijn gemaakt. Deze twee
Lelden) foto's bevinden zich in de collectie Bodel Neijenhuis
(Universiteit Leiden). De foto's zijn echter niet gedateerd en de fotograaf is onbekend.
Tot op heden zijn er twee foto's bekend van Tilburgse
personen die in 1863 moeten zijn gefotografeerd.
De ene van het gezin Donders is gemaakt door Hugo
Perger en gedateerd 1 juni 1863, de andere ongedateerde foto is gemaakt door fotograaf Karl Festge.
Deze foto stelt Cornelis Wouters voor die op 20 oktober 1863 is overleden, dus de foto moet eerder dat
jaar (of voor 1863) zijn gemaakt. Van beide fotografen
zijn meer ongedateerde foto's bekend.
Perger en Festge waren afkomstig uit Pruisen (tegenwoordig Duitsland). Van Hugo Perger is erg weinig
bekend, van Karl Festge iets meer. Beide heren komen ook niet in de Tilburgse bevolkingsregisters voor.
Perger zal hier niet lang verbleven hebben. Van hem
zijn slechts drie foto's bekend. Festge verbleef hier
langer (1863-1868). Wij kennen van hem een honderdtal portretfoto's (met name in de collectie van het
Regionaal Archief Tilburg) en twee interieurfoto's van
de Goirkese en Heikese kerk.

Hugo Perger moet ongeveer 29 jaar oud zijn geweest
toen hij in Tilburg actief was als fotograaf. Hoe lang
hij in Tilburg verbleef, is niet bekend. We komen hem
nog tegen in het Tilburgse overlijdensregister van
1864. Hij is dan aangever van het overlijden op 4 januari 1864 van de 27-jarige 'photografeur' Wilhelm
Hernemann (geboren in Krefeld), die getrouwd was
met Emma Maria Susanne Perger, een van de twee
zusters van Hugo.''
Hugo Perger is op 24 juli 1871 op 38-jarige leeftijd met de boot Westphalia vanuit Hamburg in de
Verenigde Staten aangekomen. We mogen aannemen
dat hij vanuit Tilburg teruggegaan is naar Duitsland.
Over zijn verblijf in de Verenigde Staten is geen spoor
meer teruggevonden.
Zoals gezegd, van het oeuvre van Hugo Perger is maar
weinig bekend: slechts drie foto's (albuminedrukken).
Het betreffen portretten van de bekende Tilburgse families Bressers, Houben en Van Dooren.
De enige gedateerde foto is die van Bressers. Het is
een familieportret van M.C.N. Bressers, zijn vrouw
Louisa J.C. Donders en hun oudste kind Cornelis.
Volgens een handgeschreven tekst op de achterzijde
is de foto gemaakt op 1 juni 1863.^ De achterzijde bevat een opgeplakt etiket met de tekst 'Photographie
Hugo Perger Tilburg'.

Hugo Perger

De tweede foto is die van Gaspar Houben en zijn
vrouw Antonette Leonora Verbunt. Op de achterzijde
van dit carte-de-visiteportret staat dezelfde tekst
afgedrukt.*' Het echtpaar Houben-Verbunt was zeer
vermogend. Hun rijkdom blijkt ook uit de zeer zeldzame Napolitaner hond die ook met hen op de foto
mocht. Opvallend is het decorstuk op de achtergrond.
Dergelijke landschappen komen we ook tegen op foto's van Karl Festge, die hij in 1866, terugkomend uit
'Pruissische militie', uit Duitsland meebracht.''

Hugo Perger is rond 1834 in Barmen geboren als
zoon van Ludwig Stanis Lares Joseph Maria Perger
Rechts op p 37 en Maria Catharina Krebs. In Barmen (stadsdeel van
de Duitse stad Wuppertal in Noordrijn-Westfalen)
M. C. N. Bressers met gezin,
gefotografeerd In 1863 doorligt de bakermat van de hedendaagse fotografie. Tot
Hugo Perger (Col mr Carel1929 was Barmen een zelfstandige stad. In de 19e
Bressers Tilburg) eeuw maakte Barmen als Manchester van Duitsland

De derde foto die we van Hugo Perger kennen, is het
carte-de-visiteportret van Victor van Dooren.^ Ook
hier vinden we dezelfde tekst op de achterzijde van de
foto afgedrukt.
Op deze foto is ook dezelfde vloerbedekking te zien
als op de foto van het gezin Bressers. Victor van

Martinus Cornelis Nicolaas Bressers met echtgenote Louisa Johanna
Carolina Donders en zoon Kees, de oudste van hun tien kinderen. "IVl.C.N.",
zoals in familiekring over hem werd gesproken, werd geboren te Tilburg 10 juli
1823 en overleed aldaar op 19 september 1902. Hij was koopman, grossier in
koloniale waren en kaarsenfabrikant. Richtte op 13 februari 1893 de firma Joh.
Bressers op, later Bressers Metaal BV, ijzerhandel, vernoemd naar zijn zoon
Johan die vanaf het begin de dagelijkse leiding kreeg. Martinus Bressers was
lid van het Tilburgse St. Sebastiaansgilde, waarvan hij Koning was in de jaren 1852 en 1861; lid van de sociëteiten De Philharmonie en Amicitia, meer
dan een halve eeuw lid van de St. Vincentiusvereniging. Hij woonde en dreef
zijn zaak in de voormalige Monumentstraat 6, achter de Kerk van 't Heike, een
pand dat tot de oudste van Tilburg behoort. Hij is op 31 juli 1860 getrouwd met
Louisa Johanna Carolina Donders (Tilburg 12 juni 1834 - Tilburg 17 augustus
1888), dochter van wollenstoffenfabrikant Petrus Lambertus Donders en Anna
Maria Theresia Woestenbergh. Als 16-jarige slaagde zij op 1 mei 1851 te 'sHertogenbosch als 'schoolhouderesse' in de vakken lezen, schrijven, rekenen
en Nederduitsche Taal. Hun oudste zoon Kees (Cornelis Lambertus Adrianus),
koopman, was de opvolger in de zaak van zijn vader. Hij werd geboren te
Tilburg op 10 februari 1862 en overleed aldaar, ongehuwd, op 12 september
1921.
Bron: M.C.M.X. Bressers en W. de Bakker, Het geslacht Bressers (Tilburg,
1988), p. 361 e.v.; Nieuwe Tilburgsche Courant, 22-9-1902: 'In Memoriam:
M.C.N. Bressers'.

Dooren is hier vermoedelijk op 39-jarige leeftijd afgebeeld.

Karl Christian Festge
Karl Festge is geboren te Langensalza in Thüringen
op 7 april 1845. Er is een ongedateerde foto bekend
die volgens het gedrukte opschrift op de achterzijde
gemaakt is door K. Festge. Het is het portret van
Cornelis Wouters.^ Hij overleed in Tilburg op 20 oktober 1863. Dus de foto is voor die datum gemaakt.
Stel dat dit kort voor zijn dood is geweest, dan maakte
Festge die foto in 1863 in Tilburg op ongeveer 18-jarige leeftijd.
In september en oktober 1864 was hij respectievelijk in Geertruidenberg en Oosterhout als fotograaf
werkzaam. Festge komt, zoals hiervoor opgemerkt,
niet in het Tilburgse bevolkingsregister voor. Hij
wordt wel vermeld in het Adresboek van Tilburg uit
1865 en hij adverteerde veel in het Weekblad van
Tilburg (1866-1868).'° Volgens dit adresboek is
hij 'Photograaf' in de Kerkstraat 116, dit werd later
Heuvelstraat 321 (in het westelijk gedeelte van de
Heuvelstraat).
Op 10 maart 1866 kondigt hij in het Weekblad van
Tilburg zijn 'geachte begunstigers' aan dat hij over
twee weken zijn werk als fotograaf zal beëindigen
omdat hij 'aan de Pruissische Militie voldoen moet' .
Op 7 april 1866 adverteert hij nogmaals dat hij de stad
nu gaat verlaten. Hij koestert de hoop op vrijstelling
van zijn dienstplicht en laat de werkzaamheden over
aan zijn operateur en knechten. Op 5 mei 1866 verschijnt er weer een advertentie in de krant. Hij heeft
uitstel van militaire dienst gekregen en bracht en passant meubels mee uit Duitsland 'ter versiering van zijn
atelier en tot opluistering der portretten'. Op de vele
foto's die zich in de collectie van het Regionaal Archief
Tilburg bevinden, zijn de gedrapeerde gordijnen, decorstukken en meubels te zien. Voor kinderen was er
zelfs een hobbelpaard. De jonge Karl Strater is ermee
afgebeeld."
Op 19 mei 1866 gaat hij een concurrentiestrijd aan
met de fotograaf Petrus Johannes Cornelisse (Den
Bosch 1827-?). Foto's worden door hem nu ook geleverd tegen dezelfde prijzen: '3 stuks Album Portretten
f 1,25 en een Groot Salon Portret 25 dm. Middell.
f 5,00' en alles bovendien 'onder 50-jarige garantie'.
Cornelisse verbleef in Tilburg van 15 maart tot 20 juli
1866.'^ Een andere concurrent van Festge was Jean
Baptiste Paul Eduard Fremau (Brussel 1836-Tilburg
1892). Hij was architect in Tilburg vanaf 1860 maar
hij is ook als fotograaf actief geweest, vermoedelijk
vanaf december 1866 op de Parallelle Straat (de tegenwoordige Spoorlaan).'^
In juli 1867 verhuisde Festge naar de Stationsstraat.
Achter de woning in de tuin van de kinderen Van
Damme (Van Damme en cie) richtte hij een eenvoudig
fotografisch atelier in dat op 15 juli geopend werd. Hij
zou er nog acht dagen werken voordat hij weer naar
Duitsland zou vertrekken om zijn dienstplicht te vervullen.''' Tijdens zijn afwezigheid zou zijn zaak door

een 'kundigen Duitschen Operateur waargenomen
worden'. Het is onbekend wie dat was, Hugo Perger
misschien?
De eerste fotografen zochten ook elders verkooppunten. In een advertentie in het Weekblad van Tilburg
van 9 februari 1867 bood Festge in drie verschillende
formaten foto's aan van de feestelijk versierde kerk
van 't Goirke die gemaakt waren ter gelegenheid van
het 50-jarig priesterjubileum van pastoor Wilhelmus
van de Ven (1793-1882). Deze foto's konden worden
gekocht bij boekhandel De Kanter-van den Heuvel in
de Goirkestraat. Festge verloot volgens dezelfde advertentie ook twee bij hem geëxposeerde foto's van
paus Plus IX en van de aartsbisschop van Utrecht
Joannes Zwijsen, oud-pastoor van de Tilburgse parochie 't Heike. Dit laatste portret wordt echter toegeschreven aan Van Damme!'^ Het atelier van Festge in
de tuin van Van Damme brandde in augustus 1867
grotendeels af.'^
Op 16 mei 1868 adverteerde Festge weer in de krant
om de geruchten die blijkbaar in omloop waren dat
hij zijn atelier zou stoppen, de kop in te drukken: 'De
zaak wordt daar en nergens elders, als vroeger met
succes en aan dezelfde prijzen voortgezet'. Maar op
8 augustus 1868 adverteerde hij in de krant dat hij
zijn zaak 15 augustus gaat sluiten. Zijn klanten krijgen nog de kans tegen geringe kosten foto's na te
bestellen. Daarna zullen deze met het atelier openbaar worden verkocht. Opmerkelijk is dat Carel Jan
van Damme (1823-1892) op een of andere manier de
werkzaamheden van Festge voortgezet moet hebben,
want hij wordt in het bevolkingsregister van 1890 nog

Gaspar Houben werd geboren te Orsbeck in Duitsland op 16 februari 1823.
Hij vestigde zich te Berkel, liet zich tot Nederlander naturaliseren en stichtte
in 1852 een roodververij voor meekrap bij de Buunders aan de Leij. In 1857
installeerde hij er een stoommachine van 50 pk; er werkten toen 85 arbeiders.
Op 30 juli 1851 trouwde hij te Tilburg met Antonetta Leonora Verbunt (geboren te Tilburg op 13 juli 1826 en aldaar overleden op 5 maart 1894), een dochter van de brouwer Francis L.J. Verbunt. Hun dochter Leonora M.H. Houben
(1852-1930) zou trouwen met Vincent J.A. van Spaendonck, fabrikant van wollen stoffen, later oprichter van naar hem genoemde wolwasserij en -ververij.
Gaspar Houben woonde sedert 1 augustus 1852 te Tilburg, was gedurende verschillende jaren lid van de gemeenteraad en regent van het R.K.
Gasthuis. Hij onderscheidde zich ook op charitatief gebied, bezat uitgestrekte bossen en landerijen en maakte door het afstaan van de Schaapskooi en de daarbij behorende hoeven en 50 hectaren grond, de stichting
op 5 maart 1881 mogelijk van de abdij van de paters trappisten aan de Koningshoeven (op het grondgebied van Berkel-Enschot). Houben overleed
te Tilburg op 8 januari 1899. De ververij van Houben is in 1918 overgenomen door Van den Bergh-Krabbendam. In 1941 is de ververij gesloten.
Naar Gaspar Houben is in Tilburg een straat genoemd.
Bron: Ronald Peeters, De straten van Tilburg,^^^7, p. 74; aanvulling Rob van
Putten.

Linksboven op p. 38
Caspar Houben en zijn
vrouw Antonetta Verbunt,
gefotografeerd omstreeks
1863-1864 door Hugo
Perger (Colt. Regionaal
Archief Tilburg)

Rechtsonder p 38 versierd
ivlarla-altaar In de Heikese
kerk, gefotografeerd op 30
december 1865 door Karl
Festge (Coll. RAT)

'photograaf' genoemd.'' Festge vertrekt in augustus
1868 uit Tilburg en gaat weer terug naar Duitsland,
waar hij zich in Erfurt vestigt. Hij was aanvankelijk
hoffotograaf en daarna eigenaar van een fabriek in
bouwmaterialen, makelaar in onroerend goed en ten
slotte rentenier. Hij overleed als een vermogend man
in Nassau op 18 februari 1909."*
De negatieven van zijn in Tilburg gemaakte foto's zijn
uiteindelijk terechtgekomen bij fotograaf Adriaan van
Beurden (1843-1915) die op 1 mei 1868 zijn fotografisch atelier in de Heuvelstraat opende. Op 25 december 1874 schreef deze in de Tilburgsche Courant dat
hij zijn eigen negatieven uit de jaren 1868 t/m 1872
alsmede die van Karl Festge zou gaan vernietigen.

Noten
Victor van
Dooren,gefotografeerd
omstreeks 1863-1864
door Hugo Perger (Coll.
Familiearchief Van Dooren,
Den Bosch)
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Barmen.

2

Vriendeiijke mededelingen Peter C.J. Perger, IJmuiden, 14 en 15-12013. Zie ook; www.perger.nl en www.genealogieonline.nl/en/stamboom-perger; T.Th. Leijerzapf (red.), Fotografie in Nederland 1839r920('s-Gravenhage, 1978), p, 62 en 103.
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Familiearchief Van Dooren.
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Jet van Gils en Jim van Nieuwenhuijzen, 't Toelfonistig verleden.

5

Coll. mr. Care! Bressers; Regionaal Archief Tilburg (RAT), Beeldonline

Verborgen schatten van Aefarc/j/ef (Tilburg, 2009), p. 3-6.

nr. 011447; Eerder gepubliceerd in: M.CM.X. Bressers en W. de

Victor Jotiannes van Dooren, werd geboren te Tilburg op 8 januari 1824,
als zoon van Petrus (Pieter) CL. van Dooren en van Sophia IVl. van Dooren.
Hij overleed te Aalst op 5 december 1898. Hij trouwde in 1874 te Hilvarenbeek
met Maria E.Th. Verlinden (1824-1883) en hertrouwde in 1889 met Maria C.H.
Faust (1847-1920). Victor van Dooren was in dienst bij de firma Pieter van
Dooren.
Bron: Lucas van Dijck, In de Schijff achter de Dorenboom. De Tilburgse familie
Van Dooren 1540-2012(murg, 2012), p., 151-152,156.

Bakker, Het geslactit Bressers (Tilburg, 1988), p. 361 en door Jo
Pluymakers en Gerard Steijns, 'Het heeft zijne majesteit behaagd...
Het handboogschuttersgilde St. Sebastiaan en koning Willem III', in:
Tilburg Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur, jrg. 19
(2001), nn 3, p. 75-96.
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RAT Beeldonline, nummer 004621.
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Van Gils en Van Nieuwenhuijzen, p. 7.
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Collectie Familiearchief Van Dooren (Lucas van Dijck/Hetty van
Dooren, Den Bosch).
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RAT Beeldonline, nummer 006293. Op de achterzijde de in het Frans
gedrukte tekst: 'Atelier Photographique K. Festge Heuvelstraat No.
321,Tilbourg.'
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Ronald Peeters, Tilburg in beeld 1865-1945 (Tilburg, 1979), p. 1-3;
Jan Coppens, Marga Altena en Steven Wachlin, Het licht van de negentiende eeuw. De liomst van de fotografie in de provincie Noorderatonf (Eindhoven, 1997), p. 32-33; Van Gils en Van Nieuwenhuijzen,
p.6-11.
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RAT Beeldonline, nummer 005869.
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Peeters, Tilburg in beeld 1865-1945, p. 5; Van Gils en Van Nieuwenhuijzen, p. 8-10.
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Zie over het atelier bij Van Damme: Gerard Steijns m.m.v Ronald
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Peeters, 'Beelden in kleur, in zwart en in wit. Een Turnhoutse familie in
de 19de eeuw in Tilburg', in; Jaarboek van de Koninklijke geschied- en
oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen, Taxandria LXXXIl,
2010, deel 2, p. 183-217.
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Exemplaren in de collectie van het Prentenkabinet Lelden en in het archief van de Fraters van Tilburg; Peeters, Tilburg in beeld 1865-1945
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Weekblad van Tilburg 10 augustus 1867.
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Steijns, 'Beelden in kleur', p. 205.
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Van Gils en Van Nieuwenhuijzen, p. 8.

Cornelis Wouters, gedoopt 10 maart 1783 te Tilburg en aldaar overleden op
20 oktober 1863. Hij trouwde te Tilburg op 10 mei 1815 met IVIaria Theresia
Adriana Cleysen. Cornelis Wouters was wolcommissionair, gerelateerd aan
de families Van Spaendonck en Mutsaers. Hij was de grondlegger van de wolhandel die later door zijn zoon Ignatius Wouters en kleinzoon Cornelis Wouters
voortgezet zou worden. Op zijn bidprentje wordt Cornelis Wouters een 'vroom
en godvreezend man' genoemd, 'die vele aalmoezen gaf aan het volk'. De gevel van het pand Willem ll-straat 29a draagt nog steeds de tekst 'Firma C.J.
Wouters'.
In de collectie van Stadsmuseum Tilburg bevindt zich een anoniem geschilderd
portret van Cornelis Wouters dat hoogstwaarschijnlijk naar deze foto, na de
dood van Wouters, is geschilderd.
Bron: Mr. J.B.W.M. van Roosmalen, Geschiedenis van het geslacht Wouters
(1560-1953) (Tilburg, 1953); Jeroen Ketelaars en Ronald Peeters, In Tilburgs
bezit Historische objecten uit de collectie van de gemeente Tilburg (Tilburg,
2009), p. 52.

Goirl<ese kerl< (Ibj, Karl
Strater (rb) en onbekend
kind (ro) door Karl Festge
gefotografeerd. Adres van
Hugo Perger op achterzijde
foto Houben (lo). (Coll. RAT)

\iak
'i

HUGO

\

PEEGEE

TILBURG.

Het gebied Oude IVIarIct
-Veldhoven-Goirke

Historische context van een lintbebouw
Henk van Doremalen
De Open Monumentendag 2013 heeft als
thema 'Macht en pracht'. De hierna volgende
fiets/wandelroute is uitgezet in een gedeelte
van Tilburg dat we beslist een van de centrale delen van de stad kunnen noemen.
Zoals bekend en via recent archeologisch
onderzoek steeds meer wordt onderschreven, is Tilburg niet vanuit een centraal punt
ontstaan en uitgegroeid, maar waren er
meerdere bewoningskernen op het grondgebied dat nu Tilburg (en Goirie) heet.
Essentieel voor het beeld dat NU nog zichtbaar is in
de stad zijn de driehoekige pleinen en de straatnederzettingen. Opmerkelijk is dat die ook in grootte
nogal varieerden. Vergelijk Heuvel en Veldhoven (nu
Wilhelminapark waar de route langskomt), maar
eens met Korvel, Hasselt (waarmee het plein bij de
Hasseltse kapel wordt bedoeld en niet de huidige
wijk) of Goirke (het Julianapark, waar qua bebouwing
Luchtfoto van het centrum vrijwel niets meer aan de 18e of 19e eeuw herinnert).
van de stad met de Heil<eseStraatnederzettingen zijn ook nog steeds zichtbaar in
l<erk, stadhuis en Paleis-de stad, zoals bijvoorbeeld de Reitse Hoevenstraat,
Raadhuis (linksboven), maar ze zijn al veel meer dan de driehoekige pleinen
inl 925. (Foto KLIvl opgeslokt in het huidige straatbeeld.
Aprncarto, coll. RAT)

Essentieel voor de ontwikkeling van de stedelijke
structuur in Tilburg was het aaneengroeien van de
diverse nederzettingen via lintbebouwing. Daar zijn
nog enkele fraaie voorbeelden van te zien zoals de
Heuvelstraat die wat hogergelegen lang het beekdal
van de Korvelse Waterloop liep, de Korvelseweg van
Korvel naar de Oude IVIarkt en de weg van de Oude
Markt naar het Goirke.
Die laatste staat in deze route centraal. Daarbij is de
omgeving van de Oude Markt met het paleis en het
grote religieuze complex op de Oude Dijk het jongste
deel. De Oude Markt zelf met de Kerk, feitelijk wat
misleidend Heikese kerk genoemd, terwijl het eigenlijke Heike een paar honderd meter zuidelijker ligt, is al
veel ouder. Op 18e-eeuwse prenten is de Oude Markt
zichtbaar, terwijl Paleis en klooster toen nog moesten
worden gebouwd. Juist in dit gedeelte van de stad
hebben in de tweede helft van de 20e eeuw enorme
veranderingen plaatsgevonden met de sloop van het
oude stadhuis (uit 1849), de bouw van de schouwburg
(en later de Concertzaal) en grote verkeersdoorbraken. Destijds werden ze noodzakelijk geacht en door
verkeersdeskundigen en architecten zeer bejubeld.
Doel was Tilburg een moderner aanzien te geven, beter bereikbaar te maken voor (auto)verkeer en ruimte
te creëren voor een noodzakelijk geachte voorziening
als de schouwburg.
In historisch verband is de stad steeds aan veranderingen onderhevig geweest en zijn ook de kernen en
de lintbebouwing op een bepaald moment ontstaan.
Ze zijn nu echter wel typisch voor de structuur van de
stad. Binnen de fiets- of wandelroute waar het hier
over gaat is de structuur Oude Markt - Nieuwland Veldhoven - Goirke en Hasselt van groot belang geweest in de geschiedenis van de stad. De lintbebouwde structuur is nog voor een groot deel aanwezig en
wordt eigenlijk alleen doorbroken door de brede Hart
van Brabantlaan/Spoorlaan. Wie goed kijkt, ziet dat er
slechts zo'n 200 meter ontbreekt na café Boulevard
en tot voorbij de spoorwegtunnel.
Op de Oude Markt, in het Nieuwland, op de Veldhoven
en in de Goirkestraat staan enkele van de nog oudste
(en fraaiste) gebouwen die Tilburg kent. En ook enkele zeer markante. In de beschrijving zijn de details
terug te vinden van de als monumentaal gekenschets-

zichtbaar in het gedeelte vanaf het oude gasthuis tot
het Goirke. Hier zijn vanaf de jaren zestig van de 19e
eeuw tientallen (!) textielfabrieken tot stand gekomen.
Op diverse plaatsen herinneren de voormalige fabrikantenvilla's of kantoren daar nog aan.

Panoramafoto vanuitte gebouwen, maar wie goed rondl<ijkt ziet dat er veel
de Goirkese kerk meer is.
met Goirkestraat Op
de acfitergrond de Hoe zeer economische, maar ook verkeerstechniwollenstoffenfabriek vansche veranderingen een rol spelen, is goed te zien in
I-I. Eras omstreeks 1925. het gedeelte Nieuwlandstraat - Gasthuisring. Zoals
(Foto Sctimidlln, coll. RAT)gezegd, de lijn Nieuwlandstraat richting Veldhoven
liep vroeger door. Begin 19e eeuw ontstond op de
plek waar nu de Burgemeester Brokxlaan vorm krijgt
een gasthuis. Later in de 19e eeuw ontstond daar
het religieuze complex van de fraters van Tilburg. De
benaming Gasthuisstraat die tot in de jaren zeventig
van de 20e eeuw gold was een logische. Daarna werd
het Gasthuisring. Even was er toen de gedachte om
niet alleen aan de zuidkant, maar ook aan de noordkant van het stationscomplex een brede cityring
aan te leggen. De namen wijzen er op: Gasthuisring,
Veldhovenring, Besterdring.
Een ingrijpende doorbraak vond in de jaren zestig van
de 19e eeuw plaats toen de spoorlijn vanuit de richting Breda Tilburg bereikte. Voortaan was er met een
overweg een heuse barrière die vooral vanaf de jaren
twintig een hinderpaal werd. Fameus zijn de lange rijen wachtende fietsers die van zuid naar noord of vice
versa door de stad gingen. Een hoge voetgangersbrug
bracht slechts gedeeltelijk uitkomst. De overwegproblematiek (de andere drukke overweg was die van de
Heuvel naar de Koestraat, nu NS-Plein) was een van
de stedelijke knelpunten die door de crisis en de oorlog bleven liggen tot in de jaren zestig. Overigens was
de lijn Nieuwlandstraat - Gasthuisstraat toen nog intact.
Langs de lintstructuur Oude Markt - Veldhoven Goirke vestigden zich al in de 18e eeuw de nodige
bedrijvigheid met tal van kleine werkplaatsen en winkels. Op diverse plaatsen is nog zichtbaar dat achter
de woningen soms ruime binnenplaatsen waren waar
werkplaatsen en zelfs fabriekjes ontstonden. Enkele
groeiden uit tot grote fabrieken. Heel specifiek is
daarbij het Nieuwland het oudste gedeelte. De ontwikkeling van de wollenstoffenindustrie was vooral

De Goirkestraat ontwikkelde zich zelfs tot de fabriekstraat bij uitstek in Tilburg. Het patroon was
meestal dat aan de straatzijde een weverswoning of
kleine werkplaats ontstond. Daarachter vond uitbouw
plaats. Grote en kleinere werkplaatsen (ook van andere vormen van nijverheid dan de textiel) stonden daarbij door elkaar. Voor de weverij kwamen speciale gebouwen, zogeheten sheds, waarbij de lichtinval optimaal was. In het laatste kwart van de 19e eeuw kwamen voor die tijd grote fabriekscomplexen tot stand
met hoogbouw van drie, vier lagen. Het had alles te
maken met het productieproces. Vanuit een centrale
machinekamer liep een stelsel van assen, schijven
en riemen door de fabriek om zo de machines aan
te drijven. Via hoogbouw kon dat efficiënt. Diverse
fabrikanten gingen er toen ook toe over om hun kantoorpand aan de weg te vergroten en te verfraaien.
Dat verklaart de aanwezigheid van tal van ruime kantoorgebouwen langs de route. En die vind je juist weer
vooral in het gedeelte Gasthuisring - Wilhelminapark
- Goirkestraat.
De laatste ontwikkeling in historisch verband was het
verdwijnen van de industrie uit de stad naar de speciale industrieterreinen vanaf de jaren vijftig in de 20e
eeuw. Maar op een enkel bedrijf na gold dat minder
voor de textielindustrie. Die zag door diverse factoren
haar bestaan (in Nederland) ondermijnd. In een tijdvak van twee decennia (jaren zestig en zeventig) verdween vrijwel de complete textielindustrie uit Tilburg.
De fabrieken werden grotendeels gesloopt en vervangen door woonwijken. Goed zichtbaar op het Goirke
(Enneking, Eras, Mommers/Dröge/Franken), maar
ook op het Nieuwland (het complex Brouwers) en aan
het Wilhelminapark (delen van het complex Thomas
de Beer).
Met het complex van Thomas de Beer waar museum
De Pont in is gehuisvest en het Mommerscomplex
(met het TextielMuseum) zijn twee grote voormalige
fabriekscomplexen behouden gebleven. De transformatie van het gebied Oude Markt - Veldhoven Goirke is evident. De structuur van de lintbebouwing
is echter nog voor een groot deel intact. Met op diverse plaatsen langs deze lijn zichtbaar de gebouwen
die een rol speelden (en spelen) in zowel religieuze als
industriële geschiedenis van de stad.

Fiets/wandelroute Oude Markt
- Veldhoven - Goirke
Rob van Putten en Ronald Peeters

Paleis-Raadhuis, Stadhuisplein 130
Rijksmonument
Voor koning Willem II in 1847-1849 gebouwd paleis
in Engels romantische stijl naar een ontwerp van Jan
C. Boon. Het is een gepleisterd rechthoekig gebouw
met vier ronde hoektorens en aan de lange zijden uitspringende middenpartijen. Willem II heeft er nooit
gewoond, want kort voor de oplevering overleed hij.
Nadat het meer dan vijftien jaar leeg heeft gestaan,
Paleis-Raadhuis (foto Joostwordt hier in 1866 de Rijks HBS Koning Willem II geOp Woog, 2013) (boven), vestigd. Toen de school in 1934 verhuisde naar een
oude raadzaal in het Paleis-nieuw onderkomen kreeg het gebouw de bestemming
Raadhuis (foto Jan Stads van raadhuis. De Nijmeegse architect Oscar Leeuw
2011) (geheel onder) en (1866-1944) pakt zowel het interieur als het exterieur
grondig aan. Dit interieur in art deco-stijl uit 1936 is
Vincents Tekenlol<aal (foto
Jan Stads, 2010) (rechts). nog vrijwel geheel intact. Het Paleis-Raadhuis heeft

twee kleine trouwzalen en een grote ontvangstzaal
die ook regelmatig als trouwzaal wordt gebruikt.
In 2009 werd in de voormalige wethouderskamer
Vincents Tekenlokaal ingericht.

Vincents Tekenlokaai
In de voormalige wethouderskamer van het PaleisRaadhuis is sinds 2009 Vincents Tekenlokaal gevestigd. Het is een in 19e-eeuwse stijl ingericht tekenlokaal, ter herinnering aan Vincent van Gogh die hier
van 1866 tot 1868 tekenles kreeg van CC. Huijsmans.
Stadsmuseum Tilburg, dat het tekenlokaal beheert,
voegde er ook een 21 e-eeuws tekenlokaal aan toe. De
bezoeker kan hier zelf digitaal tekenen.

Kantongerecht, Stadhuisplein 75
In 1969 werd dit door de Tilburgse architect Jos.
Bedaux (1910-1989) ontworpen gebouw geopend.
De gevels van het rechthoekige gebouw zijn bekleed
met muschelkalksteen. De gevels zijn alle vier verschillend, maar kennen toch sterke overeenkomsten.
De sobere entree bevindt zich in de noordgevel. De
noord- en westgevel hebben beide grote raampartijen. In de zuid- en oostgevel bevinden zich verdiept
liggende bakstenen gevelvlakken, waarin in reliëf
abstracte kunstwerken zijn aangebracht van Luc van
Hoek (1910-1991), de Tilburgse kunstenaar waar
Bedaux vaker mee samenwerkte.

Kapel en klooster visltandinnen,
Bisschop Zwijsenstraat 7 en 5

Kantongerecht (b) (foto
Gedenknaald koning Willem 11,
Joost Op Woog 2013),
hoek Stadhuisplein-Oude Markt
gedenl<naald (o) (foto Jan
Deze gedenknaald uit graniet, aluminium en roestStads 2007), kapel en vrijstaal met marmeren medaillon is op initiatief van
klooster visltandinnen (re)
Juniorkamer Hart van Brabant geplaatst in 1987 ter
(foto's Ronald Peeters vervanging van een eerdere gedenknaald. De oorspronkelijke gedenknaald stond (van 1874-1968)
2008).
enkele tientallen meters verderop richting paleis, en
deze markeerde de plaats waar het 'oude paleis' van
koning Willem II stond. De naald is een ontwerp van
Ton Buijnsters (1936-1998). De marmeren beeltenis
van koning Willem II is nog uit de oude gedenknaald
afkomstig.

Rijksmonument
De zusterorde van O.L. Vrouw Visitatie werd in 1610
gesticht in Frankrijk. In 1885 vestigden de eerste
visltandinnen zich in Tilburg. Het is een contemplatieve orde, de visltandinnen treden niet of nauwelijks
naar buiten. IVIen spreekt daarom ook wel van 'slotzusters'. De neogotische kapel met aangebouwde
ziekenzaal is gebouwd in 1895 naar ontwerp van
de Tilburgse architect CF. van Hoof (1861-1952).
Het daarnaast gelegen klooster (nummer 5; eveneens
rijksmonument), waar de visltandinnen ruim honderd
jaar gewoond hebben, is in 1843 in Italianiserende
classicistische stijl gebouwd als villa voor burgemeester H.B. Beckers naar ontwerp van architect
A. Duijs. Het werd in 1883 aan de orde geschonken
door de toenmalige eigenaresse fabrikantendochter
Dorothea IVIatthijssen (1841-1927), die zelf als zuster
Johanna Salesia toetrad tot de orde der visltandinnen.
Het gehele complex maakt thans deel uit van Fontys
Hogeschool der Kunsten.

Pastorie Heike, Bisschop Zwijsenstraat 3
Rijksmonument
De pastorie (parochie De Goede Herder) werd in 1874
door pastoor Joannes Zwijsen gebouwd op een van de
deelpercelen (vanouds genaamd Leenakker) van het
middeleeuwse goed Ter Rijt. Dit herenhuis verving een
oudere pastorie die aan de overzijde van de Bisschop
Zwijsenstraat stond (gesloopt in 1994). Het gebouw is
een mooi voorbeeld van op oudere tradities stoelende
Kempische pastoriearchitectuur. Ook de flankerende
oorspronkelijke bijgebouwen zijn interessant. Helaas
is de oorspronkelijke pastorietuin voor een groot
deel verdwenen door de bouw van de Concertzaal. Er
staan nog mooie kastanjebomen in.

ommanteld. Het interieur van de kerk is bijzonder rijk
aan kerkschatten.

Klooster met tuin 'zusters van liefde'
Oude Dijk 1

Heikese kerk, Stadhuisstraat 6
Pastorie Heil<e (b) en kerk
Heike (o) (toto's Joost Op 't Rijksmonument
Hoog, 2013 en 2005). Deze kerk is gewijd aan St. Dionysius, de patroon
van Tilburg. Ongeveer op dezelfde plaats stond vermoedelijk al in de dertiende eeuw een kerkgebouw.
Omstreeks 1430 verrees hier een nieuwe kerk, die in
1595 door de Staatse troepen in brand werd gestoken. Na 1628 verviel de inmiddels herbouwde kerk
aan de protestanten. Pas in 1824 kregen de katholieken hun kerk weer terug. De huidige kerk dateert van
de jaren 1827-1829, want de oude kerk werd - met
uitzondering van de toren - gesloopt, en vervangen
door een nieuw kerkgebouw in neoclassicistische
stijl. Het ontwerp was van Justinus Backx en Frederik
Willem Conrad. Het is een zogeheten 'waterstaatskerk', dat wil zeggen dat de kerk is gebouwd onder
toezicht van het ministerie van Waterstaat. In 18941895 onderging de voorgevel een verbouwing door
architect CF. van Hoof, terwijl de toren opnieuw werd

Klooster Oude Dijk (rb) (foto
Ronald Peeters 2007) en
Interieur kerk Heike (ro)
(foto Jan Stads 2011).

Rijksmonument
Joannes Zwijsen (1794-1877), pastoor van het Heike
en later bisschop en aartsbisschop, was de oprichter
van de congregatie van de Zusters van Onze Lieve
Vrouw IVloeder van Barmhartigheid. In Tilburg beter
bekend als 'de zusters van liefde'. In 1832 vestigden
de eerste zusters zich in Tilburg, en in 1834 betrokken zij - er waren er inmiddels dertien - aan de Oude
Dijk een kloosterhuis, dat 'het huis met de dertien celletjes' genoemd werd. Dit huis vormde de basis voor
het 'moederhuis' van de zusters, dat zou uitgroeien tot
een omvangrijk complex. De zusters van liefde hielden zich vooral bezig met onderwijs (aan meisjes).
Naast het lesgeven waren de zusters belast met de
zorg voor zieken, ouden van dagen en weeskinderen.
Het in neorenaissancestijl gebouwde klooster, het eigenlijke moederhuis, kwam tussen ca. 1890 en 1916
in verschillende fasen tot stand. Dit is nog te zien aan
de verschillende goothoogten en dakvormen.

Indonesia Nederland, waardoor het zijn functie als
kerkgebouw terugkreeg.

Voormalige pastorie, Nieuwlandstraat 44
Gemeentelijk monument
Herenhuis gebouwd in 1808 voor winkelier J.F.
Donders (1755-1819). Het is het geboortehuis van
prof. dr. F.C. Donders (1818-1889), de bekende fysioloog en oogheelkundige. Het pand was van 18531865 eigendom van het 'Bestuur van de Bijzondere
School der tweede klasse ter opleiding van jongelieden voor militaire en andere Hooge Schooien'. Van
1865-1968 was het de pastorie van de Nederlands
Hervormde Gemeente van Tilburg en Goirie. Boven de
entreedeur is in 1888 een gedenksteen aangebracht
met de door de schrijver Nicolaas Beets geschreven
tekst 'Op den 27ste van Bloeimaand des Jaars O.H.
MDGGCXVIII werd Franciscus Cornelis Donders in
deze woning geboren'.
Pauluskerk (b) (foto Joost
Op Woog, 2010) en orgel
Pualuskerk (r) (foto Ronald
Peeters, 2005).

De Spaarbank (rb) (foto
f^imlvandenHout,2013).

Nederlandse Hervormde Pauluskerk,
Heuvelstraat 141

Rijksmonument
Omdat de Heikese kerk moest worden teruggegeven
aan de katholieken, werd in 1822-1823 deze achtkantige zaalkerk met koepelvormig torentje gebouwd
naar een ontwerp van Justinus Backx (1768-1829).
Het Batz-orgel uit 1765 is afkomstig van de Heikese
kerk. Het gebouw was al enkele jaren niet meer in
Nieuwlandstraat 44 (o) (fotogebruik voor de eredienst. In 2010 werd het gebouw
Jan Stads 2007). eigendom van de Stichting Pauluskerk Gereja Kristen

ONDEBS

Stadscafé De Spaarbank,
Noordstraat 125
Rijksmonument
Dit pand in neo-renaissancestijl is in 1910 gebouwd
als bankgebouw met bovenwoning naar een ontwerp van de Tilburgse architect CF. van Hoof .
Opdrachtgever was het bestuur van de 'Vereeniging
Tilburgsche Spaarbank'. Heel kenmerkend is de zeskantige hoektoren. In de jaren negentig van de twintigste eeuw is het pand van binnen verbouwd. Het was
lange tijd een interieurwinkel, sinds enige jaren heeft
het een horecafunctie. Bijzonder zijn de glas-in-looddeuren, met de wapens van Tilburg en Brabant, die
toegang geven tot de achterzijde van het huidige café.

Noordstraat 90 (r) (foto
rviimivandenHout,2013).

de spitse topgevels. Onder de dakrand zijn boogfriezen en halfronde rollagen toegepast.

Herenhuizen, Noordstraat 79-81
Gemeentelijk monument
Herenhuizen, gebouwd voor de familie Pollet. Op nummer 79 woonde in 1900 J.A.N. Pollet, op nummer 81
woonde toen A.A.H. Pollet.

Villa 'Vier Jaargetijden', Noordstraat 36

Noordstraat 88-90-92
Gemeentelijk monument
Drie woonhuizen in Jugendstil, tussen 1903 en 1905
gebouwd in opdracht van H.J. en A.H. Weijers, aannemers. De huizen hebben een terugliggende entree in
Noordstraat 79 (o), een portiek waarboven een boogfries is aangebracht
Noordstraat 36 (getieel met glas-in-lood in jugendstilmotief. De twee buitenonder) en Gastliuisstraat 37 ste woningen zijn identiek in spiegelbeeld en hebben
(r) (foto 's Ronald Peeters typerende houten erkers op de eerste verdieping,
waarop een balkon met houten balustrade net onder
2007-2008).

Rijksmonument
Villa in eclectische stijl, in 1856 gebouwd voor de familie Pollet. Deze uit het Franse Tourcoing afkomstige
familie, vluchtte in 1793 voor de Franse Revolutie. Na
enkele omzwervingen vestigden zij zich in Tilburg.
Omstreeks 1800 begon Guillaume Pollet met de lakenfabricage, en rond 1850 behoorde Pollet & Co. tot
de vijf grootste wollenstoffenfabrieken in Tilburg. De
fabriek stond op de plaats van de huidige brandweerkazerne, aan de straat die heel toepasselijk in 1881
de naam Fabriekstraat kreeg.

Herenhuis, Gasthuisring 37
Rijksmonument
In 1905 gebouwd voor wolhandelaar B. PessersDaniëls. Architect was F.C. de Beer. Thans in gebruik
bij de Stichting IVlaatschappelijke Opvang MiddenBrabant Traverse.

Kantoorgebouw, Gasthuisring 14
Gasthuisring 14(r)en5
(geheel rechts) (foto's Voormalige kerk van O.L.Vrouw van Altijddurende
Ronald Peeters 2007). Bijstand, gebouwd in 1954-1955 naar ontwerp van
architect Ir. J.C. van Buytenen. Tot 1974 was het gebouw als kerk in gebruik. In 1983 werd het verbouwd
tot een kantorencomplex. Deze kerk was gebouwd ter
vervanging van de uit 1861 daterende en in 1956 gesloopte Paterskerk aan de (toen nog) Gasthuisstraat.

Winkelpand, Gasthuisring 5
Rijksmonument
Voormalig winkelpand van 'De Gruyter'. Dit pand is in
1933 gebouwd in expressionistische stijl en heeft de
vorm van een kubus. Het is een ontwerp van de huisarchitect van de firma P de Gruyter & Zoon, Willem
G. Welsing. Opvallend is de kleurrijke gevel met goudkleurige letters, de groene glazen bouwstenen en de
blauwe keramische tegels. In het pand is tegenwoordig tuin- en landschapsarchitecten- bureau van Rob
Wagemakers gehuisvest.

Dubbel herenhuis, Wilhelminapark 36-37
Wilhelminapark 36-37 Rijksmonument
(o) (foto Ronald Peeters Dit dubbele herenhuis, met poort voor koets en paard,
2007).
werd in 1907 gebouwd in eclectische stijl door de
Wiihelminapark31-33(r) Tilburgse architect CF. van Hoof. Opdrachtgevers
resp. 33 (ro) (foto's Joost waren de broers J. en A. Swagemakers, wollenstofOp 'tHoog 2013). fenfabrikanten.

CVB Ecologistics, Wilhelminapark 31 -33
Rijksmonument (nummer 31), beeidbepalend (nummer 33)
Deze fabrikantenvilla werd in 1929-1930 voor de textielfabrikant Am. Eras gebouwd in expressionistische
stijl naar ontwerp van architect J. de Lugt. Rond 1993
werd het poortje met het linkerbuurpand afgebroken
om een nieuwe hoofdingang te bouwen. Het pand
dient sinds 1999 als kantoor.

Wilhelminapark 25 (b) (foto
GITP, Wilhelminapark 25
Joost Op Woog, 2013) Gemeentelijk monument
en Wilhelminapark 126 De herenhuizen Wilhelminapark 25 en 26 zijn in 1901
(rb) (foto Ronald Peeters gebouwd in opdracht van de fabrikanten IVIommers en
2008).
Swagemakers. De vrij strakke ordening van de panden wordt met name op huisnummer 25 doorbroken
door decoratieve elementen in artnouveaustijl. Het
gehele pand is nu in gebruik als kantoorruimte. Aan
de achterzijde is het pand in 1996 uitgebreid met extra kantoorruimte en leslokalen. Dit vroege werk van
de Tilburgse architect Jan van der Valk 1873-1961)
diende als voorbeeld voor de woningen die rond de
eeuwwisseling aan de rand van het in 1897 aangelegde Wilhelminapark gebouwd werden.

Voormalig politiebureau,
Wilhelminapark 126
In 1909 kocht de gemeente een stuk grond voor de
bouw van een politiebureau dat in 1911 geopend werd
en in gebruik bleef tot 1963. [Naast het in 1909 geTextleil^useum (o) (foto opende hoofdbureau van politie aan de Bisschop
Joost Op Woog 2013). Zwijsenstraat kwamen er politieposthuizen aan het

Wilhelminapark, het Korvelplein, het Julianapark,
het Besterdplein, de Heuvel en de Merelstraat. Na
de opening in 1958 van het - inmiddels weer gesloopte - nieuwe hoofdbureau van politie aan de
Lange Schijfstraat (Noordhoekring) werden de posthuizen gesloten, met uitzondering van dat aan het
Wilhelminapark.

Voormalig fabrikantenhuis,
Goirkestraat 109
Gemeentelijk monument
In 1872 gebouwd in opdracht van leerlooier Nicolaas
Pessers. In 1898 werd het gekocht door leerlooierij
firma Willem Vos & Co. Het huis werd tot 1953 bewoond door de familie Vos. Na het faillissement van
de firma in 1974 werden er studenten in gehuisvest.

TextielMuseum Tilburg, Goirkestraat 96
Rijksmonument
Het TextielMuseum, in 1958 opgericht aan de
Gasthuisring, is sinds 1986 gevestigd in het complex
van de voormalige wollenstoffenfabriek C. Mommers
& Co. Het TextielMuseum heeft zich ontwikkeld tot
'een museum in bedrijf' waar techniek en kunst en
vakmanschap en creativiteit hand in hand gaan. Sinds
2008 is het nieuwe, geheel transparante entreegebouw (architectenbureau Cepezed uit Delft) het boegbeeld van het museum. Op de bestaande damastweverij is een archiefdepot gebouwd.

Goirkese kerk, Goirkestraat 68
Rijksmonument
Door de stichting van een schuurkerl< in 1715 werd
het Goirke het tweede kerkelijk centrum van Tilburg.
Het lemen gebouw werd reeds in 1724 vervangen
door een stenen schuurkerk die in gebruik bleef tot
1839, toen de huidige kerk werd ingewijd. De pastorie, gebouwd in 1718, bleef in gebruik tot 1927.
Het enige dat nog rest van de oude pastorie is het in
1988 gerestaureerde Norbertijnenpoortje met beeld
van Sint Dionysius. Ook dit poortje heeft de status
van rijksmonument. Door de vestiging van de pastorie werd het Goirke het bestuurlijke en administratieve centrum van de (toen nog ongedeelde) parochie
Tilburg. Het Goirke is sinds 1797 een zelfstandige
parochie. Het kerkhof is in 1816 aangelegd naast de
schuurkerk. Een aantal graven heeft de status van
rijksmonument.
Goirkestraat 78 (b) en
Galerie 'Pjotr', Goirkestraat 78
Goirkese kerk (r) (foto's Gemeentelijk monument
Joost Op'tHoog, 2013). Dit voormalig koopmanshuis annex bedrijfsruimte
is een van de oudste panden in de Goirkestraat. Het
is omstreeks 1780 gebouwd voor Norbert Schoffers
(1752-1808), koopman en boomkweker. De achterbouw met remise dateert van 1918. Gedurende vele
tientallen jaren is het huis bewoond geweest door
de fabrikantenfamilies Pessers en daarna Franken.
Galerie Pjotr is opgericht in 1988. Naast de galerie beschikt Pjotr over een atelier, waar ook cursussen worden gehouden, en een beeldentuin.

Routekaart Open
[vlonumentendag2013.
(Tekening gemeente
Tilburg)
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Vervoer in en om Tilburg

Anderhalve eeuw spoorverbindin
Henk van Doremalen

Op 1 oktober 2013 is liet exact 150 jaar ge- 25 kilometer van de stad. Het laadvermogen van de
leden dat Tilburg met het spoor verbonden karren getrokken door paarden was op de zandwegen
beperkt en in de natte maanden vroeger bijna onmowerd. Een belangrijke datum in de geschiegelijk.
denis van de stad met zelfs nog meer effect
dan in het begin van de jaren zestig van de
Het vurig gewenste kanaal
Ook
al
zijn
er
oude
verbindingen van en naar Tilburg
19e eeuw gedacht werd. Hoe was de verbekend, ouder ook dan we altijd gedacht hebben,
voerssituatie in en om Tilburg en wat was
toch lagen de vele kernen die samen Tilburg vormden
het belang van de nieuwe verbinding? eeuwenlang relatief geïsoleerd op de zandgronden.
Eeuwenoude verbinding
Volgens gemeentelijk archeoloog Guido van den
Eynde moet Tilburg al vanaf de vroege middeleeuwen aan een landweg hebben gelegen van Antwerpen
naar Vught en later Den Bosch. De Korvelseweg,
Zomerstraat, Heuvelstraat en St. Jozefstraat zouden
deel van deze verbinding hebben uitgemaakt. Ook is
al uit de 15e en 16e eeuw bekend dat Tilburgse textielbewerkers naar elders trokken en producten in- en
uitvoerden. Het moet niet eenvoudig zijn geweest over
de landwegen, waarbij vaak gekozen werd voor een
route naar een van de havens aan de Maas op 20 tot
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Zonder verbinding over water, wat lang toch een van
de makkelijkste mogelijkheden bood. Het is dan ook
geen wonder dat Tilburg al vanaf het einde van de 18e
eeuw pogingen deed om een verbinding via een kanaal te krijgen met de Maas. Zeker toen al in de eerste
helft van de 19e eeuw door innovaties op het terrein
van de wollenstoffenproductie, mechanisatie van het
spinnen en later toepassing van stoomkracht, verbeteringen in het productieproces optraden, nam de
roep naar betere verbindingen voor de 10.000 inwoners tellende stad toe. Anders dan in sommige theorieën naar voren geschoven wordt, is de innovatie van
de industrie in Tilburg niet ingegeven door betere verbindingen, maar waren die verbindingen wel noodzakelijk om de verdere ontwikkeling mogelijk te maken.
Zeker toen de productie op grotere schaal ging plaatsvinden, waren betere verbindingen een noodzaak.
Dat ging niet vanzelf. De perikelen rond een kanaal,
dat uiteindelijk pas vanaf 1905 met de nodige tegenslagen zou worden aangelegd en in 1919 het
Lijnsheike in Tilburg bereikte, zijn uitvoerig geschetst
in diverse publicaties en samengevat in het boek
Kanaal op het Zand. De Piushaven, het sluitstuk voor
Tilburg, was er zelfs pas in 1923. De grote betekenis
die aan het kanaal was toegekend vanaf de 18e eeuw
was er toen niet meer. Anderzijds moet het belang van
het massavervoer van goederen en grondstoffen via
het kanaal niet onderschat worden. In de laatste decennia neemt dat middels het containervervoer zelfs
weer toe en krijgen de plannen voor verbreding en
verbetering van het Wilhelminakanaal vorm.

De steenweg Breda - Den Bosch
Ook goede wegen kwamen er niet vanzelf. In de jaren twintig werden ideeën uit de Napoleontische tijd
voor een verbinding vanaf Middelburg naar Kleve
met een gedeelte van Tholen naar Grave, dwars door
Brabant, weer opgepikt. De weg was in een rechte lijn
van Breda naar Den Bosch geprojecteerd, over Loon

op Zand dus. Dat daarbij Tilburg over het hoofd werd
gezien, omdat de rechtstreekse weg voor de schatkist
het goedkoopst was, ging de Tilburgse notabelen met
name de fabrikanten te ver. Een intensieve lobby en
een behoorlijke zak met geld bracht de steenweg vanaf Breda naar Den Bosch over de ontluikende industriestad. Dat besluit viel in 1821. In een kaarsrechte
lijn liep de weg de stad in: over de Schijfse Akkers op
de kerk van het Heike af, om via de Markt en de aloude Heuvelstraat naar de Heuvel te voeren en vandaar
weer in een even kaarsrechte lijn naar Den Bosch.
Dat was in 1825. Een van de grote fabrikanten Diepen

Luchtfoto van station en
Werl<plaats Spoorwegen
(achtergrond), 1938. (Foto
KLMAerocarta coll. RAT)

Jellinghaus & Co, gevestigd op Korvel, deed nog een
poging om de weg langs de 'oude' verbinding TilburgBreda (via Berkdijk, Korvel en Haringseind) aan te
leggen, maar dat mislukte. In 1828 zorgde het textielbedrijf voor een eigen steenweg naar de Zomerstraat
die aansloot op de hoofdroute. Vanaf het midden van
de 19e eeuw kwamen er meerdere verbindingen tot
stand: grindwegen, maar ook stenen wegen. Dat gold
voor de route naar België, maar ook naar de Maas. De
Tilburgse textielindustrie kon op die manier de benodigde wol, nieuwe machines en kolen voor de stoommachines aanvoeren en haar eindproduct afvoeren.

Den Haag, de provincie en Tilburg. Amper anderhalf
jaar later was het hele traject tot Maastricht voltooid.
Ondertussen was ook een traject uitgestippeld van
Turnhout over Weelde en Baarle-Nassau naar Tilburg.
Die lijn werd - vanwege de heersende cholera epidemie wat minder feestelijk - op 1 oktober 1867 geopend. De spoorverbindingen voorzagen vooral in de
behoefte aan aanvoer van grondstoffen. Vooral zware
producten zoals steenkolen konden over de rails, zeker toen er ook een verbinding kwam met de kolengebieden in Duitsland, makkelijker worden aangevoerd.
Op het goederenstation aan de Spoorlaan (tussen het
huidige station en de Heuvel) was het dan ook altijd
een drukte van belang.

Belang van de Werkplaats

De opening van de spoorlijn
Spoorlijn kwam 'vanzelf'
Breda-Tilburg, 1 ol<tober
Opmerkelijk genoeg is de aanleg van een spoorlijn
1863. De trein stopt hier over de toen al nijvere industriestad veel minder proop station Giize-Rijen. (Coll.blematisch geweest dan de rijksweg en het kanaal.
Ronald Peeters) Sterker nog, vanaf de eerste plannen begin jaren
veertig tot de daadwerkelijke aanleg staat Tilburg op
alle kaarten ingetekend. Qua inwonertal en nijverheid stond de verbinding over Tilburg nooit ter discussie, maar ook de ruime bebouwing en het ontbreken
van een vesting maakten het de ontwerpers en later
bouwers van de lijn wel erg makkelijk. Het kon vanaf Breda vrijwel in een rechte lijn en met een kleine
buiging ook weer in een rechte lijn naar Oisterwijk en
Boxtel.
Wat wel stagneerde, was de aanleg, omdat de toenmalige regering hier een rol zag voor het particulier
initiatief. De aanleg van spoorlijnen in Nederland
begon in 1839 met de lijn Amsterdam-Haarlem
(in beide gevallen met stations buiten de vesting),
maar de verdere ontwikkeling ging traag. Ook allerlei initiatieven in het zuiden (onder de toen nog 'onneembare' IVIoerdijk) stagneerden. In 1860 viel het
besluit om van staatswege de aanleg krachtig ter
hand te gaan nemen. De exploitatie zou geschieden door de Maatschappij tot Exploitatie van de
Staatsspoorwegen. Daarbij stonden onder andere
een lijn naar de havenstad Harlingen en de spoorlijn
Breda-Tilburg-Boxtel-Eindhoven-Venlo-Maastricht op
het programma. De discussie over het tracé speelde
zich nu eens niet in Tilburg, maar onder meer in Den
Bosch af. Het belang van Tilburg als industriestad
stond buiten kijf. De aanleg ging ook relatief snel. In
1861 werd het tracé uitgezet en medio 1862 was de
lijn al tot voorbij de Besterd gevorderd. Het station, dat
tot 1963 dienst zou blijven doen, werd aanbesteed.
Op 1 oktober 1863 vond de feestelijke opening plaats
in aanwezigheid van een groot aantal notabelen uit

Wat nog niet was voorzien toen de spoorlijn werd geopend, maar wat al wel in de boezem van de ambtenaren van de Staatsspoorwegen leefde, was de komst
van de Werkplaats. Bij de aanleg van de spoorlijn van
Breda via Tilburg naar Boxtel was al duidelijk dat er
een zuidelijke werkplaats moest komen voor herstel
van locomotieven, rijtuigen en wagons. De centrale
ligging van Tilburg, de grote ruimte die beschikbaar
was vlakbij het station en de al bestaande industriële
cultuur hebben een rol gespeeld bij de vestiging van
de Ateliers van de Maatschappij tot Exploitatie van
Staatsspoorwegen (d'n Ateljee) in Tilburg. Naast het
economische belang van de aanleg van de spoorlijn
waarvan we dit jaar het 150-jarig bestaan herdenken,
was de komst van de Werkplaats die in 1868 van start
ging (officieel op 1 februari 1870) van groot belang
voor de stad. Het was geheel andere werkgelegenheid
dan de textielindustrie. De arbeidskrachten, die de
eerste jaren van 'boven de Moerdijk' kwamen, bleken
eenmaal ingeburgerd (in de tweede generatie) diverse
initiatieven te nemen op sociaal, cultureel en politiek
gebied.

Resumé
De aanleg van de spoorlijn Breda-Tilburg in 1863
bracht de stad een betere verbinding die zeker de
eerstvolgende vijftig jaren een dominante plaats in
het vervoer ging innemen. Zeker toen de brug over
de Moerdijk en later de bruggen over de grote rivieren tussen Den Bosch en Utrecht er waren, leverde het Tilburg ook prima verbindingen op met
Rotterdam, Den Haag en Amsterdam en anderzijds
met Antwerpen, Brussel en Parijs. Maar de spoorlijn
uit 1863 werd ook aanleiding tot de komst van de grote spoorwegwerkplaats die pas onlangs is weggetrokken uit de stad.

Tilburg kort

en in eigen beheer uitgegeven CD bevat 16
nummers en de totale speelduur is ruim 50
minuten. Aan de productie wordt meegewerkt door het koor van de Souvenir Theater
Tilburg signalement LXXV
Compagnie o.l.v. Berry Kolmans. De titel van
de CD is zelfverklarend: 'Zo was 't, zo is 't.
Astrid de Beer en Yvonne Welings, 'MiddelTeksten van Ad Vinken op muziek', met als
eeuws document vormt start van een prosubtitel: 'Toegift van een taalkunstenaar'. Bij
ject', in: Archievenblad, jrg. 117, 2013, nr. 4,
de CD wordt een boekje meegeleverd waarin
biz. 16-17.
alle teksten zijn opgenomen en dat geïllustreerd is met enkele foto's waarop Ad in verN.B. Betreft aanwinst van oudste document
schillende rollen en hoedanigheden te zien
over Tilburg uit 1335 in Regionaal Archief
is. Het geheel is uitgevoerd in zwart-wit en
Tilburg en het project charterbank.
ziet er zeer professioneel uit.
De producenten hadden het beslist niet gePaul Bogaers en Esther Porcelijn, Een jonmakkelijk om een keuze te moeten maken
gensdroom (Tilburg, TeleXpress, 2013), 74
uit het vele werk dat Ad heeft nagelaten en
p.,ISBN: 9789076937427, € 7,50, meer
zoals altijd valt er over keuzes te discussiëinfo via www.luycksgallery.com
ren. Toch denk ik dat men erin geslaagd is
N.B. Fotoboek over de Tilburgse kermis.
een beeld te geven van de veelzijdigheid van
Joost Op 't Hoog, 'Voortdurende veranAd Willemen - Meester in grafiek, de ja- Ad, en degenen die hem hebben gekend zuldering. De vele gedaanten van het Paleisren 1987-2012 (met voorwoord van Henk len beslist een gevoel van herkenning ervaren.
Raadhuis in Tilburg', in: Desipientia. Kunst- J. van den Berg), (Heerjansdam, Bergarde
historisch tijdschrift, jrg. 20, 2013, nr. 1, p. Galleries, 2012), ISBN 978-94-91354-09Sommige teksten werden al eerder van
33-37
0, € 16,95. Informatie: www.bergarde.com
muziek voorzien, voor andere is de muN.B. Tilburgs kunstenaar.
ziek speciaal voor deze gelegenheid geFrans Kense, Giel van Hooff, Hans van den
schreven. Dat geldt bijvoorbeeld voor het
Eeden e.a.. Verkeer en vervoer in Brabant Ronald Peeters
openingsnummer, tevens titelsong van de
1814-1940. Een canon van mobiliteit in
CD, dat van muziek werd voorzien door
Noord-Brabant (Tilburg, Heemkundekring
Ron Antens en wordt gezongen door Frank
Tilburg, 2013), 240 bIz., geb., € 23,50.
Zo was 't, zo is 't van Hengel. Ron Antens is ook compoN.B. Met enige aandacht voor Tilburg.
nist van 'Koets', met zang van Isabelle van
Op 27 februari 1988 overleed, veel te jong,
Gelderen. Uit de eerste Tilburgse Revue
Ad Vinken. Precies 25 jaar later, op 27 fevan 1986 zijn te horen de door Lauran van
Berry van Oudheusden, Tussen Weemoed en bruari 2013, werd in de grote zaal van het
der Sanden gecomponeerde nummers
Zomedust (Tilburg, Stadsmuseum Tilburg,
Factorium te Tilburg een CD gepresenteerd
'Uitgaande kerk' (gezongen door Harry van
2013), 84 p., ISBN 978-90-77643-05-1, €
en aangeboden aan wethouder van cultuur
Poppel), 'Wegoverwegwerkweg' (zang:
10. Alleen verkrijgbaar bij Blossom BloemMarjo Frenk. De professioneel opgenomen
binders, Armhoefstraat 44, 5018 EK Tilburg,
tel. 013-5441731.
N.B. Betreft herziene uitgave van boek uit 2007
De Peppel 10 jaar Stichting de Peppel
2003-2013. Raadhuis Toneeltoren Peppel
Kruisgebouw (Udenhout, Heemcentrum 't
Schoor, 2013), 96 p., ISBN 978-90-7893314-4, €10.
Cees van Raak, Reiswieg (Tilburg, Brandon
Pers, 2013). €12.
N.B. Gedichtenbundel van Tilburgse dichter.
Unentse sprokkels 10. Jaarboek van Heemcentrum 't Schoor Udenhout en Biezenmortel, waarin opgenomen het Jaarverslag 2012
(Udenhout, 2013), 104 p., ISBN 978-9078933-15-1, €10.
F. Vriens, Th. Van de Voort en M. Prinsen
(red.). Gilde Sint Antonius-Sint Sebastiaan
1548-2013. Een gezond en actief gilde dat de
eeuwenoude tradities levend houdt (Udenhout, 2013), 102 p.,€25.

Tino Boley) en het absolute succesnummer
uit deze en misschien wel uit alle revues:
'D'n ouwe Heuvel' (gezongen door Alex
Risch, die tevens een van de initiatiefnemers is van de CD). Lauran van der Sanden
tekent ook voor de nummers 'Jou' en 'We
malen om geen plaats of tijd' (beide gezongen door Ad Vinken's kleindochter Kelly
Deltrap). Ook van Lauran van der Sanden
is de onvervalste smartlap die op onnavolgbare wijze wordt vertolkt door Peer de Graaf:
'Baarmoederliefde'.
José van Erve-Rosmulder zingt op de muziek 'La Montagne' van Jean Ferrat het
gelegenheidslied 'Requiem voor 'n feesteling' dat werd geschreven ter gelegenheid
van het 50-jarig bestaan van het oude St.
Elisabethziekenhuis.
Ad Vinken schreef ook meerdere carnavalsnummers. Op de CD treffen we er twee aan:
'Wè 'nen boer nie kent' (muziek: Jan van
Rijthoven) en 'Gif me nog 'n kusje' (muziek:
van Acker-de Charro), beide gezongen door
Rogier van Bossum. Ben Boogaard schreef
de muziek voor 'Balans' (zang: Isabelle van
Gelderen) en 'Gevonden woorden' (zang:
Cyrille van Hoof). Naast solozang telt de
CD ook twee duetten. Het eerste, gezongen
door Peter van Doren en Ingrid Weterings op
muziek van Berry Kolmans heet 'Bij het splitsen van de wegen' en het tweede op muziek
van Bas Verberk met zang van Alex Risch en
Kelly Deltrap 'Kom terug'.
De CD wordt afgesloten met een echt rapnummer. Jivo vertolkt een door hem bewerkte versie van het ook door Bas Verberk
op muziek gezette 'Sieklus'; een hommage
aan Ad Vinken die zelf daarin het laatste
woord heeft. Jammer dat het 25 jaar heeft
moeten duren alvorens deze CD tot stand
kwam, gelukkig dat het nu toch eindelijk zo
ver is.
Theo de Jong
De CD is te koop voor € 7,50 bij afhalen of
€ 10,00 bij verzending. Een bestelformulier
en nadere gegevens kunnen worden gevonden op de website van het Ad Vinken Project:
www.advinken.nl. Op deze website zijn ook
samples te horen van alle op de CD voorkomende nummers.

ken konden laten bekijken door kenners en
maar liefst twee bezoekers bleken stukken
van de in Tilburg geboren meester bij zich
te hebben. Het ging om een vroeg en een
laat werk uit het oeuvre van De Lelie (17551820), die samen met onder anderen Gerard
en Cornelis van Spaendonck tot de eerste
'Tilburgse School' wordt gerekend.
Het vroege schilderij (olieverf op doek, 65,5
X 78,8 cm) betreft een familiegroep uit on-

geveer 1787, waarop volgens het RKD de
voorouders van de huidige eigenaar zijn afgebeeld. "Binnen de familie was wel bekend
dat het mogelijk geschilderd was door De
Lelie. De berichtgeving over de eerder ontdekte De Lelie deed de eigenaar besluiten
het groepsportret onder de aandacht van de
experts van het RKD te brengen", laat de instelling weten.
De eigenaar van het tweede schilderij, dat
een portret is van een man met een passer
in de hand en van 1816 moet dateren, was
ervan op de hoogte dat hij een De Lelie meebracht omdat het werk (olieverf op doek, 65
X 55 cm) immers duidelijk gesigneerd en
gedateerd is. Maar hij was nog wel op zoek
naar meer informatie over de onbekende
persoon op het doek. Door het stuk te vergelijken met alle andere bekende portretten van De Lelie, die zich op enig moment in
Amsterdam vestigde, en werken van andere
leden van het genootschap 'Felix Meritis',
probeerde het RKD meer over de geportretteerde man te weten te komen. Maar helaas:
hij geeft zijn identiteit niet zomaar prijs.
Jeroen Ketelaars

De Lelie
Nadat in juni vorig jaar al een onbekend werk
van Adriaan de Lelie was opgedoken tijdens
een beoordelingsdag van het Rijksbureau
voor Kunsthistorische Documentatie (RKD;
zie Tilburg, september 2012, p. 57-58),
was het afgelopen juni opnieuw raak. Ook
toen organiseerde het RKD weer een bijeenkomst waar particulieren kunstwer-
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