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Ten geleide
Misschien was het voor gelegenheid wel leuk geweest dit ten geleide in het Tilburgse
dialect op schrift te stellen. Streektaal is immers ook een onderdeel van het cultureel
erfgoed van onze stad. Een wezenlijk onderdeel zelfs, dat is Jos Swanenberg met de
mensen van de Stichting Tilburgse Taol eens. Van zijn hand andermaal een bijdrage
over deze ondernemende stichting.
Recent werd op diverse plaatsen in Europa het einde van de Eerste Wereldoorlog
herdacht. Begin november 1918 kwam er een einde aan deze Groote Oorlog. Dat
Nederland bij dit conflict zo goed als neutraal bleef mag inmiddels bekend verondersteld worden. Maar dat er ook twee geboren Tilburgers in de loopgraven belandden
zal minder mensen iets zeggen. In een artikel van Johan Vermeeren lezen we meer
over de lotgevallen van deze beide mannen.
Ook de geschiedenis vòòr de twintigste eeuw krijgt in dit tijdschrift weer de nodige
aandacht. Over een tumultueuze en luidruchtige zaak uit het begin van de achttiende
eeuw schrijft Pieter van de Sanden. Een zaak waar een directe voorvader van hem
bij betrokken was. De handschoen oppakken is wat Martien van Asseldonk doet in
zijn bijdrage. Hij gaat nader in op de eerder door anderen beschreven relatie tussen Tilburg en een aantal omliggende dorpen. Vooral de middeleeuwse banden met
Hilvarenbeek worden onder de loep genomen.
Dat het ene artikel soms aanleiding kan geven tot het schrijven van nog een artikel,
waarin net even anders tegen bepaalde gebeurtenissen wordt aangekeken, lezen we
in het verhaal van Astrid de Beer. Zij biedt Henk van Doremalen weerwoord op een
eerdere bijdrage van zijn hand (‘Tilburg’, 2016 nr.2). Wij wensen u wederom veel leesplezier.
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De relatie tussen Tilburg en
Hilvarenbeek in de Middeleeuwen
Martien van Asseldonk*

* Martien van Asseldonk
(Zijtaart 1954) publiceert
sinds 1985 over historische
onderwerpen. In 2002
promoveerde hij in Tilburg
op ‘De Meijerij van
’s-Hertogensbosch’. Andere
publicaties behandelen
onder meer de cijnzen van
de hertog van Brabant, het
graafschap Sint-Oedenrode,
tolwegen, gemene gronden
en de landmaten
in de Meijerij.

In het Liber amicorum dat in 2016 werd aangeboden aan Karel Leenders bij gelegenheid
van zijn zeventigste verjaardag is een bijdrage opgenomen van Hein Vera waarin hij
hypothesen naar voren brengt over het verleden van Hilvarenbeek. In het laatste deel van
zijn artikel schrijft Vera over de ‘costuijmen’
van Hilvarenbeek, die in 1607 ook geldig
waren in Tilburg, Moergestel en Oostel- en
Middelbeers. Hij betoogt dat al deze plaatsen
onder de heer van Tilburg gehoord hebben.
Vera geeft aan dat zijn redeneringen speculatief zijn, maar vertrouwt het een en ander
toch toe aan het papier, om zo anderen uit te
nodigen hun kennis hieraan te toetsen. In die
geest wordt de handschoen opgenomen.

De costuijmen
Vera wijst op de costuijmen van de schepenbank van
Hilvarenbeek die op 20 juni 1570 door de schout,
schepenen en raadsmannen van Hilvarenbeek naar
de Raad van Brabant gestuurd werden. Op 16 november 1607 werden deze costuijmen opnieuw op schrift
gesteld, nu door Hilvarenbeek, Tilburg, Moergestel
en Oostel- en Middelbeers gezamenlijk, en weer ‘ten
hoven gesonden’. In 1607 blijkt het Beekse recht dus
ook het recht van Tilburg, Moergestel en De Beerzen
te zijn. Vera betoogt dat de gemeenschappen erg
hechtten aan het eigen gewoonterecht. Het zou volstrekt ondenkbaar zijn dat even op een achternamiddag door de secretarissen van de vier plaatsen
bedacht is dat het wel makkelijk zou zijn om gezamenlijk één document naar Brussel te sturen en dat
men daarom maar even over de plaatselijke bijzonderheden heenstapte. Vera veronderstelt dat deze plaatsen daarom ooit onder één en dezelfde heer gehoord
hebben en wel de heer van Tilburg. Onverklaard blijft
daarbij waarom Oisterwijk, waar de heer van Tilburg
zijn burcht had, niet genoemd wordt onder de plaatsen die in 1607 gezamelijke costuijmen opstuurden.
Hoe onveranderbaar was het gewoonterecht ten tijde
dat het voor het eerst werd opgeschreven? Cedrich
de Troch bestudeerde de verschriftelijking van het
recht in de Vier Ambachten. Dat was een gebied ten
westen van de Schelde dat onder de kasselrij van
Gent ressorteerde. Een deel van dat gebied werd later
Nederlands en behoort nu tot de gemeente Terneuzen.
De Troch schetst het volgende beeld. Aanvankelijk
was het gewoonterecht ongeschreven. De verordening van Karel V van 7 oktober 1531 wordt gezien als
de aftrap van de codificatiegolf in de zestiende en zeventiende eeuw. De keizer gaf het bevel aan de lagere
overheden om binnen de zes maanden de lokale costuijmen naar hem op te sturen, zodat hij ze – al dan
niet in aangepaste vorm – kon goedkeuren en rechtsgeldig kon maken.

(Coll. Ronald Peeters)

Het was vaak moeilijk voor de lagere overheden om
een volledig beeld te krijgen van hun recht door de ongeschreven aard. Zes maanden was een veel te korte
periode om dit werk uit te voeren. Vervelend voor de
lagere overheden was ook dat eenmaal op schrift
gesteld, men geen nieuw gewoonterecht meer kon
aanbrengen. Dit had tot gevolg dat de codificatiegolf
slechts traag op gang kwam.
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Codificatie
In 1546 liet Karel V weten dat niet elk dorp zijn eigen
costuijmen hoefde te krijgen. Dorpen konden ook
gezamenlijk reageren. Hierdoor kwam er wat meer
vaart in. De toon veranderde bij de komst van de hertog van Alva naar Brussel in 1567 en het begin van de
Nederlandse Opstand een jaar later. Alva was belast
met het herstellen van het Spaanse gezag en de doorvoering van een centralistische bestuur onder Filips II.
De hertog noemde de inroeping van het plaatselijke
gewoonterecht een rebellie tegen de hogere overheid. Hij eiste dat de niet verzonden costuijmen alsnog
binnen drie maanden verzonden moesten worden op
straffe van afschaffing.
Dit had tot gevolg dat veel costuijmen, ook die van
Hilvarenbeek, opgetekend en opgestuurd werden. In
de jaren daarna zagen lokale overheden steeds meer
het belang van opgetekende costuijmen in. Het was
een wapen voor deze lokale overheden om hun recht
toegepast te zien. In deze periode werden de costuijmen van Hilvarenbeek opnieuw opgeschreven, met
als nieuwigheid dat ze nu ook golden voor enkele andere plaatsen. De Troch gaat dieper in op de costuijmen van de Vier Ambachten. De Vier Ambachten kenden een keure uit 1242 die een zekere eenheid schiep.
Deze werd in de zestiende en zeventiende eeuw ten
dele verstoord door de optekening van costuijmen die
per ambacht verschilden. Opmerkelijk is dat diverse
ambachten zonder meer de costuijmen van Gent overnamen. De costuijmen van de Vier Ambachten zijn dus
een verzameling van allerlei rechtsbronnen.
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Costuijmen moeten dus niet gezien worden als een
eeuwenlang bestaand voor iedereen duidelijk en onveranderlijk geheel. De regels waren tot op zekere
hoogte in beweging en dat gaf de dorpen de gelegenheid het recht in eigen hand te houden. De costuijmen
van Hilvarenbeek gaan voornamelijk over het erfrecht.
Uit wat de Bossche hertogelijke rentmeester Jacob
Bacx in 1550 hierover schreef blijkt dat belangrijke
aspecten van het erfrecht in grote regio’s overeenkwamen.
‘Ten Bossche, in Maeslant, ende voorts te Vucht, te
Gestel, te Essche, ende tot Oisterwyck binnen der
vryheits is tocht, dat is te weten wanneer de vader off
moeder sterft, so compt die lancxlevende te boeck ter
tochten sonder die kynderen (…) Maer in Pedelant
ende Kemplant, ende voorts buyten der vryheit van

Oesterwyck, als die vader oft moeder sterft, so compt
de lancxlevende te boeck metten kynderen’
Dat Tilburg, Moergestel en Oost- en Middelbeers samen met Hilvarenbeek hetzelfde erfrecht op papier
zetten was een praktische keuze. De gebruiken ten
aanzien van het erfrecht verschilden niet of nauwelijks
en het werd het niet nodig geacht om deze afzonderlijk vast te leggen. Bovendien was het grotendeels
kopiëren van de tekst die Hilvarenbeek al had wel
handig. Aan het feit dat verschillende plaatsen in 1607
samen hun erfrecht vastlegden mogen we dus niet al
te veel conclusies verbinden.

De banden tussen Tilburg,
Moergestel en De Beerzen
Omdat we desalniettemin niet bij voorbaat uit kunnen sluiten dat overeenkomsten in het erfrecht deels
teruggaan op een gezamenlijke – inmiddels vergeten – heer, kijken we naar de poging van Vera om een
verband te leggen tussen Tilburg als verondersteld
centrum van macht, en Hilvarenbeek, De Beerzen
en Moergestel. Voor een relatie tussen Tilburg en
Moergestel geeft Vera geen aanwijzingen. Wat betreft
De Beerzen maakt Vera een omweg via het geslacht
Van Rode. Leden van dit geslacht hadden in de dertiende eeuw rechten en bezittingen in onder andere
Reusel, Zeelst, Hoogeloon en De Beerzen.1 In 1192
wordt een graaf Giselbert genoemd in een Tilburgse
oorkonde. Hans Vogels ziet daar een graaf Giselbert
van Rode in die verwant zou zijn aan de heren van
Tilburg en daarmee vond Vera het door hem gezochte
verband. Inmiddels weten we dat het graafschap Rode
tussen 1167 en 1182 gekocht werd door de aartsbisschop van Keulen, die er de graaf van Gelre mee beleende. Dat maakt het onwaarschijnlijk dat de 1192
genoemde graaf Giselbert een Van Rode zou zijn.2

De maten
In deze tijd had elk bestuurlijk dorp of schepenbank
zijn eigen standaardvat voor het meten van hoeveelheden graan. De regulering van de gebruikte maten was belangrijk om economische transacties in
goede banen te leiden. Na opsplitsing van een rechterlijk ressort kregen verschillende delen een eigen
standaardvat. Dat vat werd geregeld vernieuwd. Op
den duur konden zo afwijkingen ontstaan tussen de
standaardvaten van plaatsen die eerder hetzelfde vat
gebruikten. Wat vertellen de maten ons? We gaan uit

De grootte van plaatselijke vaten in vergelijking met het Bossche vat.

Plaatsen

Aantal vaten per Bosch
mud volgens de plaatselijke bestuurders

Aantal vaten per Bosch
mud volgens de opmeting

Tilburg

16,5

15,7

Hilvarenbeek

16,5

16,5

Oostelbeers en Middelbeers

14,0

18,5

Moergestel

16-17

15,4

is de zegeling van de overdracht van het patronaats
recht van de kerk van Minderhout aan de abdij van
Sint-Michiel door ridder Rogier van Hout. Vanwege
het ontbreken van een eigen zegel gebruikte hij het
zegel van het kapittel van Sint-Oedenrode. De familie
Van Hout was gegoed in Sint-Oedenrode en dat verklaart waarom Rogier dat Rooise zegel gebruikte. In
1257 schonken Petrus van Meer en zijn zoon Wouter
het patronaatschap van de kerk van Meer aan de abdij
Sint-Michiels in Antwerpen. Omdat zij zelf geen zegel
hadden, bevestigden zij het zegel van het kapittel van
Hilvarenbeek aan deze oorkonde. De landdeken van
Hilvarenbeek had het zegel van het kapittel geleend
en voor hen meegebracht. Uit deze voorbeelden blijkt
dat men geen conclusies mag verbinden aan het gebruik van het zegel van het Hilvarenbeekse kapittel
door Giselbert van Tilburg in 1192, anders dan dat er
kennelijk een goede band bestond.

Hildewaris, vrouwe van Hilvarenbeek
en Rode

Fragment uit de ‘Carte
figurative de Tilbourgh’,
ca. 1630-1632. Uit
de toelichting blijkt dat
de kaart vervaardigd is
om de eigensdoms- en
patronaatsrechten van de
verschillende dorpen aan
te geven. (Coll. Algemeen
Rijksarchief Brussel,
Familiearchief Ursel)

van de opmeting van de plaatselijke vaten in 15711572.
De maten suggereren dat Tilburg, Moergestel en De
Beerzen nooit onder dezelfde heer gehoord hebben.
De bestuurders van Tilburg en Hilvarenbeek gaven
allebei op dat er 16,5 van hun vaten in een Bossche
mud gingen. Dit zou eventueel op een oude band kunnen wijzen, hoewel dat er bij opmeting toch zo’n 4,7 %
verschil in de grootte van hun vaten bleek te zijn. We
verdiepen ons nu verder in de mogelijke band tussen
Tilburg en Hilvarenbeek.

De band tussen Tilburg en Hilvarenbeek
Er zijn aanwijzingen dat de Van Herlaars, die heer
van Hilvarenbeek waren, in het laatste kwart van de
twaalfde eeuw gegoed waren in Goirle en daar het
halve gezag over de gemeint van West-Tilburg en
Goirle aan ontleenden. De andere helft van dat gezag
was toen van Giselbert, heer van Tilburg. Dit was een
zakelijke relatie die voortkwam uit concurrerende pretenties. Maar er zijn meer aanwijzingen voor een band
tussen Tilburg en Hilvarenbeek.

Het zegel van het kapittel
Vera wijst er op dat Giselbert van Tilburg in 1192 het
zegel van het kapittel mocht gebruiken omdat hij
geen eigen zegel had. Er zijn echter meer voorbeelden bekend van het gebruik van zegels door anderen. In 1281 zegelde Arnold van Herlaar met het zegel
van Gooswijn Coc, schepen van Den Bosch. Volgens
Vogels was Gooswijn Coc een aangetrouwde verwante van Arnold van Herlaar. Een ander voorbeeld

Hildewaris, vrouwe van Hilvarenbeek en Rode, stichtte de kerk van Hilvarenbeek én de kerk van SintOedenrode waarin zij begraven is. Dit zou gebeurd
zijn zeventig jaar na de translatie van de heilige Oda
(dat wil zegen de overbrenging van Oda’s relikwieën
naar de kerk), zo rond 1170. Zo lezen we althans in
een overgeleverd handschrift dat zich vroeger in het
archief van het kapittel van Hilvarenbeek bevond. Het
handschrift is door de eeuwen heen op verschillende
manieren geïnterpreteerd. Aarts komt tot de voorzichtige conclusie dat er twee vrouwen waren: Hereswind,
de vrouw van Ansfried, die in Thorn ook als de heilige
Hildewaris vereerd wordt, en de Hildewaris van SintOedenrode. Beide vrouwen leefden volgens de meest
recente inzichten in de tweede helft van de tiende
eeuw. Hereswind zou dan de kerk van Hilvarenbeek
gesticht kunnen hebben en Hildewaris die van SintOedenrode.
Mijn inziens heeft men in Hilvarenbeek de heilige Hereswind ten onrechte vereenzelvigd met de
Hildewaris van Sint-Oedenrode en daar een logisch
verhaal van proberen te maken. Dit door een nooit
bestane ‘vrouwe van Hilvarenbeek en Rode’ op te
voeren. De aanduiding ‘Hilvarenbeek’ komt pas voor
vanaf 1303, eerder heette deze plaats ‘Beek’. Ook de
aanduiding ‘vrouwe van’ is een latere beschrijving,
want deze titel komt pas voor vanaf het laatste kwart
van de twaalfde eeuw. Aarts verkent ook de mogelijkheid voor het bestaan van een Hildewaris, vrouwe van
Hilvarenbeek en Rode rond 1170. Zij zou volgens Aarts
tot de familie Van Tilburg behoord kunnen hebben en,
ingetrouwd in die van Rode, eventueel als weduwe in
de twaalfde eeuw een rol gespeeld kunnen hebben
in de kerken of kapittels van Hilvarenbeek én SintOedenrode. De aanwijzingen die hij daarvoor geeft
zijn echter flinterdun.
We zagen al dat het gebruik van het zegel van het kapittel van Hilvarenbeek door de heer van Tilburg niet
zoveel betekent. Wel werd ook in de Beekse kerk de
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al is de veronderstelde band tussen Hilvarenbeek,
Sint-Oedenrode en Tilburg via een twaalfde-eeuwse
Hildewaris tot dusver niet meer dan speculatie.

De heilige Oda. Gravure door
Theodor van Merlen (II) naar
ontwerp van Abraham van
Diepenbeeck, vervaardigd
tussen 1619 en 1672. (Coll.
Rijksmuseum Amsterdam,
Objectnummer
RP-P-1939-145)

Het wapen van de heer van Tilburg
Het enig bewaard gebleven zegel van het geslacht
Van Tilburg hangt aan een oorkonde uit 1242. Het
zegel is gehavend en Hardenberg signaleert dat het
daarop weergegeven wapen verschillend geïnterpreteerd wordt. Volgens de beschrijving in het Corpus
Sigillorum Neerlandicorum zou dit zegel een schild
met twee dubbelgekanteelde dwarsbalken vertonen.
Dat lijkt op het wapen van de Van Herlaars en misschien wijst dat op een band. Erens beschreef het wapen in het oorkondenboek van de abdij Tongerlo anders, namelijk als twee gewone dwarsbalken op een
geschakeerd veld (of achtergrond). Hardenberg heeft
toen eens goed naar een foto van het zegel gekeken
en stelt Erens in het gelijk. Latere auteurs volgen de
interpretatie van Hardenberg, zonder duidelijk te maken waarom.

feestdag van Sint-Oda (27 november) gevierd en
kende Tilburg in het gehucht Loven in de vijftiende
eeuw het toponiem ‘Sente Oedenput’. Aarts merkt
op dat daar tegenover staat dat de samensteller van
Oda’s vita Hildewardis niet noemt. Het jaartal 1170
is ook problematisch, want de stichting van de stenen kerk van Sint-Oedenrode wordt op rond het jaar
1000 gedateerd. Historici weten daarom geen goed
raad met het jaartal 1170. Misschien mogen we denken aan een overbrenging van Oda’s relikwiëen naar
een houten bedehuis bij of op haar grafheuvel rond
het jaar 930 (wat later geïnterpreteerd werd als een
translatie), dus zeventig jaar voor de bouw van de
stenen kerk. En de translatie naar de stenen kerk dateren rond het jaar 1100. Daarmee vervalt de noodzaak voor een vrouwe Hildewaris rond 1170. Al met
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Het zegel van de heer van
Tilburg (1262) met links
de foute interpretatie en
rechts de juiste interpretatie.
Zegel uit: ‘Corpus sigillorum
Neerlandicorum. De
Nederlandsche zegels tot
1300’ (’s-Gravenhage
1937-1940),121 nr. 1262.’

Op de afbeelding staat links van het zegel het door
ons gereconstrueerde wapen als dat twee beurtelings
gekanteelde dwarsbalken zou hebben. Die reconstructie geeft bedenkingen. Alle wapens met dubbelgekanteelde dwarsbalken afgebeeld in het Corpus
Sigillorum Neerlandicorum hebben boven de balk
meer kantelen dan onder de balk. Die regel hebben
we gevolgd. Men kan aan de onderkant van de bovenste balk twee kantelen toevoegen, maar dan wijkt
de voorstelling af van de bekende andere dubbelgekanteelde dwarsbalken. Verder zijn op het zegel van
de heer van Tilburg de kantelen of blokjes gescheiden door een lijn. Dat is iets wat we bij gekanteelde
dwarsbalken verder nergens zien. Ook beginnen in
alle bekende afbeeldingen van gekanteelde dwarsbalken de kantelen boven aan de balk direct aan de rand
van het wapen. In onze reconstructie zit daar geen
kanteel. Dit alles pleit tegen de reconstructie met
twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken.
Boven de bovenste blokjes zijn nog restanten zichtbaar van drie blokjes. Dat ondersteunt de keuze voor
een geschakeerd veld met gewone horizontale balken.
Mijn bezwaar tegen een geschakeerd veld was aan-

Een groot gebied waaronder Tilburg, Hilvarenbeek,
Moergestel en De Beerzen met de heer van Tilburg
als opperheer heeft nooit bestaan. Van de door Vera
veronderstelde verbanden konden we alleen de
band tussen Hilvarenbeek en Tilburg bevestigen. Er
zijn aanwijzingen dat er in het laatste kwart van de
twaalfde eeuw sprake was van gedeelde rechten op
de gemeint van West-Tilburg en Goirle door de heer
van Hilvarenbeek en de heer van Tilburg. Het gebruik
van het Beekse zegel in 1192 wijst op een goede verstandhouding. Misschien wijzen de maten en de kerk
van Enschot op een verband of verwantschap tussen
de Van Herlaars en de Van Tilburgen in de twaalfde
eeuw.

Noten
1.

In de dertiende eeuw wordt Rode een graafschap genoemd. Leden van
deze familie voerden nooit de titel ‘graaf’, maar oefenden vermoedelijk

De Vrijthof in Hilvarenbeek,
afgebeeld in het boek
‘Reize door de Majorij van
's-Hertogenbosch in den
jaare 1798’ door Stephanus
Hanewinkel.

vankelijk dat de horizontale balken ieder één rij blokjes af lijken te dekken. In dat geval moeten de blokjes
boven en onder de balken tegenover elkaar staan en
dat doen ze niet. Ze verspringen een plaats, zoals bij
de dubbelgekanteelde dwarsbalken het geval is. Toen
ik een reconstructie van het wapen maakte, bleek dat
de balken in het oorspronkelijke wapenschild niet één
maar twee rijen blokken afdekken. Alleen dan is het
wapen kloppend te maken. Hiermee vervalt het bezwaar, want als twee rijen afgedekt worden, verspringen de blokjes boven en onder de dwarsbalk wel. Het
wapen van de heren van Tilburg was dus voorzien zijn
van een geschakeerd veld met drie dwarsbalken. Voor
de reconstructie van het beschadigde onderste deel
van het schild geldt wat voorbehoud, want die is ingegeven door symmetrieoverwegingen met het minder
beschadigde bovenste deel. Volgens de regels van de
heraldiek was het wapen van de heer van Tilburg een
op zichzelf staand wapen. Het was niet afgeleid van
het wapen van de Van Randerodes of de Van Boxtels
zoals in de literatuur gesuggereerd wordt.

De kerk van Enschot
Volgens de kroniek van Tongerlo uit 1616 was de kerk
van Enschot aanvankelijk de moederkerk van de kerk
van West-Tilburg. Er is geen reden om aan te nemen
dat de abdij in deze zou liegen. Dat betekent dat de
kerk van West-Tilburg gesticht werd op eigengoed
van een grondheer die zowel te Enschot als te WestTilburg gegoed was. Er zijn aanwijzingen dat de kerk
van Tilburg rond 1170 gesticht werd door Giselbert II
van Tilburg, gehuwd met Alaysa. Dit maakt aannemelijk dat Giselbert of Alaysa of een van hun ouders gegoed waren in Enschot. De patroonheilige van de kerk
van Enschot was Sint-Michiel en dat doet denken aan
Sint-Michielsgestel, waar de heer Van Herlaar de patronaatsrechten van de kerk bezat. Het is daarom niet
uit te sluiten dat we hier een familierelatie tussen Van
Herlaar en Van Tilburg op het spoor zijn. Veel meer
valt er niet over te zeggen, omdat de gegevens over
beide geslachten voor rond 1200 fragmentarisch zijn.

wel grafelijke rechten uit.
2

Bas Aarts stelt voor in deze ‘graaf Giselbert’ de dan nog in leven
zijnde vader van de eveneens in deze oorkonde genoemde Giselbert
van Tilburg te zien. Tegen deze interpretatie pleit dat die vader in andere oorkonden nooit met graaf aangeduid wordt. Aarts verklaart dat
met het privé karkter van deze oorkonde. Ook blijft onduidelijk waar
Giselbert dan grafelijke rechten zou uitoefenen.
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Tumult in Tilburg in 1721
Pieter van de Sanden*

* Pieter van de Sanden
(Tilburg, 1951) was
wetenschappelijk
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and Research. In zijn
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“Ik heb het niet gedaan en ik weet van
niets”, was het antwoord dat de vijftienjarige Jacobus van de Sande gaf toen hem
gevraagd werd naar de gebeurtenissen in de
nacht van twaalf op dertien juni. Op vrijdag
1 augustus 1721 had Adriaen Bernage, drossaard en plaatsvervanger van de heer van
Tilburg en Goirle, hem laten komen en ‘op
alderhande manieren ondervraegt’.1 Maar
waar ging het dan om? Om een pan. De pan
van zijn moeder, om precies te zijn.
Iemand had die pan uit huis gehaald en de drossaard
wilde weten wie. Maar Jacobus wist van niets. Ook
zijn moeder Jenneken Emmen werd die dag ondervraagd over haar pan. Maar ook zij verklaart onder

ede geen idee te hebben wie de pan uit huis heeft
gehaald. Wel zegt ze in de nacht van 12 op 13 juni
weliswaar geen mensen gezien te hebben, maar wel
‘van verre gehoort heeft een hoop volck slaende op
een pan’. Wat had zich afgespeeld in die juninacht en
welke rol speelde de pan?
Op maandag 16 juni 1721 komt op verzoek van hovenier Johan van Leeuwen zo’n beetje het hele plaatselijke bestuur in het huis van Van Leeuwen bijeen.
Het zijn Dirck Otterinck, president van de schepenbank en tevens plaatsvervangend drossaard, en de
schepenen Hendrick Hagemeijer, Jan Tieleman van
Meurs en Govert Bles. Johan van Leeuwen is niet de
minste in de stad en wordt ook wel als meester Jan
van Leeuwen aangeduid. Hij is de hovenier van de
heer van Tilburg en Goirle, Prins Willem van Hessen
Kassel. Onder een hovenier of hoevenier moet niet
een tuinman of iets dergelijks verstaan worden, maar

de beheerder van een of meerdere hoeves en landerijen van de heer. Van Leeuwen woont met zijn gezin
in de herdgang Hoeven, in het westen van de stad. In
de bewuste nacht was Johan niet thuis. Zijn vrouw,
Johanna Catrien Meijers, toont de heren schepenen
de schade. De keukenvensters zijn ingegooid en ook
het raam boven de voordeur. De spijlen in het venster
zijn geforceerd, een luik (‘slaghvenster’) is beschadigd en inmiddels met een nieuwe plank gerepareerd.
Johanna vertelt de schepenen, dat tussen elf en
twaalf uur ‘een hoop volck naer veel geraas en dreijgementen’ de vernielingen heeft aangericht, maar
dat ze door de duisternis van de nacht en omdat ze
van streek was, niemand heeft herkend.

Het onderzoek
Onmiddellijk wordt een onderzoek gestart, te beginnen met het horen van Gerart Winninck, de nachtroeper aan de Veldhoven. Hij verklaart tussen elf en
twaalf die avond in de ‘Velthovensenhoeck’ mensen
gehoord te hebben die ‘veel geraes maeckten ende
op een ketel of pan sloegen’. Ook hij heeft niemand
herkend. Wel sprak hij ongeveer twee uur later in
het Groeseind een voor hem onbekende jongen van
zestien of zeventien jaar aan (zou het onze Jacobus
geweest kunnen zijn?), die hem vertelde dat hij door
een groep was meegenomen en dat ‘sij hebben bij
Van Leeuwen de glasen en venster ingeslagen en de
deur open geloopen en naar Van Leeuwen gesoght
maar hebben hem niet gevonden’. Diezelfde dag nog
wordt Hendrik Pullens ondervraagd. Hendrik is brouwer aan ’t Goirke en heeft die avond tussen tien en
elf uur veel lawaai op straat gehoord ‘ende oock op
een ketel off pan heeft horen slaen’. Maar ook hij heeft
niemand gezien of herkend, omdat hij toen al te bed
was.2 Wel had hij van Gerart Gerarts van Gorcum gehoord, dat Peter Pessers hem had verteld dat er volk
aan zijn deur was geweest om te vragen of hij mee
ging. Er waren erbij die van de herdgang Veldhoven
afkomstig waren. Veel informatie is ‘van horen zeggen’, verder heeft niemand iemand gezien of herkend.
Het is duidelijk dat die Peter Pessers aan de tand gevoeld moet gaan worden en dat gebeurt dan ook, drie
dagen later. Pessers bevestigt dat hij die avond bij de
voordeur stond en volk had zien aankomen, slaande
op een ketel of pan, en hem vroeg mee te gaan. Op
zijn vraag waarnaartoe werd geantwoord ‘dan sult
gij ’t wel sien’. Ook hij verklaart verder van niets te
weten en niemand herkend te hebben. En zijn vrouw
Adriaentje evenmin.

‘Met groot gejuich afgemarcheerd zijnde’
Vervolgens verschijnen Jan van Leeuwen, zijn
vrouw en de baker Maria, weduwe van Reijnier van
Tongeren, voor de schepenen. Zij presenteren daar
een door notaris Pieter van Deutecom opgemaakte
akte waarin het voorval uitgebreid wordt beschreven.
Dit ten behoeve van het justitieel onderzoek.
Enkele fragmenten:’… dat ontrent twee hondert
gewapende en ongewapende boeren in twee rijsen
aen ’t huijs sijn geweest, aen den Heijcant ofte daer
ontrent vandaen comende, ofte woonende, aen sijn

huijs gecoomen waeren, ende daer aen geklopt, ende
gevraaght hadden of hij Jan van Leeuwen thuijs was,
waer op sijn vrouw antwoorde dat hij niet thuijs was’.
Ondanks de afwezigheid van Van Leeuwen werden
toch de ruiten ingeslagen, ‘een sterck venster met een
swaren boom in stucken geloopen en binnen glaasen
meede in stucken geslaagen off gestoten van des
deponents huijsinge sijnde de ijsere crom geboogen
die in de vensters stonden, en dat sij wijders met den
selven swaren boom de deur van het huijs geforceert
en geopent hebbende, soodanigh dat het ijserwerck
uijt de deurstijl is gesprongen’.
De reden van het oproer: ‘sij quaamen uijt den naem
van die geene die ingegraven erven hadden, en dat de
heeren beleijt hadden dat dat moest blijven, dat den
deponent (Van Leeuwen) de saterdagse mart niet en
soude beletten, als mede dat den deponent de soldaten die op de meulen pasten, souden morgen doen
vertrecken, en het hecken aen den ouden post laten
blijven’. Van Leeuwen werd bedreigd met een gebroken nek ‘off doot slaen’. Vervolgens blies men op
een ‘horentie’ en sloeg op een pan. Na ongeveer drie
kwartier is de groep ‘met een groot gejuigh affgemarcheert zijnde’.
Van Leeuwen meldt vervolgens met zijn vrouw, die
‘vier en een halve week kraams’ was, elders toevlucht
gezocht te hebben. Hij beklaagt zich dat geen van
zijn buren hen te hulp was gekomen. Populair was hij
kennelijk niet, niet bij de ‘boeren’ en niet bij de ‘bueren’. Hoewel de akte door Van Leeuwen is opgesteld,
laat het fraai zien wat de grieven van de boeren van
de Heikant zijn geweest. Het protest komt kennelijk
van boeren die ‘ingegraven erven’ hebben, afgesloten akkertjes, omgeven met een sloot en een wal om
rondlopend vee te weren en om aan te geven dat het
particulier bezit is.3 De uitgifte ervan ging ten koste
van de gemeijnte, de gemeenschappelijke gronden. In
Tilburg hadden de schepenen vele stukken gemeijnt
in eigendom gegeven om te ontginnen, met de intentie om de verkoop later te regelen, maar zonder het
officieel te verkopen. De onduidelijke eigendomsverhoudingen zouden later tot conflicten en processen
leiden. Mogelijk vreesden de boeren dat ze hun akkertjes moesten afstaan ten behoeve van plannen of
rechten van de Prins en zijn uitvoerend ambtenaar,
Van Leeuwen.4 De zaterdagse markt was de Tilburgse
weekmarkt, waar de boeren hun waar konden slijten.
Het recht op het houden van markten werd soms aangevochten (beletten), met name door naburige dorpen of steden. Niet duidelijk is welk belang Jan van
Leeuwen had om de Tilburgse weekmarkt te beletten.
En ook niet waarom soldaten bij de molen geposteerd
waren.

‘Quaetaerdige menschen’ en
‘booswigten’
Als het eigendom van de akkertjes wordt betwist, de
markt dicht gaat en de molen op slot, dan raak je de
boeren in alle facetten van hun nering (productie, verwerking, verkoop). Als dát het geval was, dan kon een
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gehoord dat de pan aen sijn moeders huijs was gehaalt door eenen Geerit Jansen alias Baggerbroeck
woonende op den Rugdijck wins out oom was Jan
Marquis’. Gerart Janssen van Seumeren ontkent echter alles; hij heeft de hele nacht naast zijn vrouw liggen slapen. Zijn reactie op de aanklacht: ’dat se ligen
als schelmen’.

Een zogenaamde sopketel
op een foto van Henri
Berssenbrugge, Tilburg
ca. 1900. (Coll. Regionaal
Archief Tilburg)
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oproer natuurlijk niet uitblijven. Op 20 juni 1721 komt
dan ook het dorpsbestuur bijeen in een ‘extraordinare’
vergadering. Er wordt schande gesproken van deze
‘quaetaerdige menschen’. Een premie van 25 gulden
wordt beloofd aan degene die de ‘booswigten’ aanbrengt bij justitie, en geheimhouding van zijn of haar
naam. Dat is hard tegen hard, want enerzijds was
een premie van 25 gulden veel geld voor arme boeren (huidige koopkracht van € 255), anderzijds was de
tegenpartij kennelijk jegens een ‘verklikker’ tot represailles bereid, omdat zijn of haar naam geheim gehouden diende te worden.5
Ruim twee weken later wordt Wouter van den Hoeck,
inwoner aan de Veldhoven, over het gebeuren ondervraagd. Of hij die nacht iets heeft gezien of gehoord.
Maar ook Van den Hoeck heeft straatrumoer gehoord
en ook bij hem hebben ze aangeklopt. Maar hij heeft
niet opengedaan en ook niemand gezien of herkend.
Nieuw is dat hij meldt een dag of twee later ’s avonds
op het ‘Lijns Heijken alhier aenden Heijkant wederom
een deel geraes van volck slaende op een ketel off pan
heeft gehoort’. Naar eigen zeggen is hij gauw weggelopen en heeft zich in het koren verborgen. Ook nu
heeft hij niemand herkend! In de dagen daarna is aan
Peter Pessers en aan de nachtroeper Gerrit Winninck
het gehele ‘proces-verbaal’ voorgelezen, dat zij beiden als waar hebben bevestigd.

‘Dat se ligen als schelmen’
Kennelijk worden in die tijd door informanten nog enkele namen aan de drossaard doorgegeven, die vervolgens werden nagetrokken. Adriaen van Amelsvoort
heeft die nacht wel iets gehoord, zoals het slaan op
een pan, maar hij lag te slapen en heeft dus verder
niets en niemand gezien, ook niet wie de pan vasthield en het kabaal veroorzaakte. Hij heeft later wel
van ‘eenen jongen van de vrouw [van] Tisje Vrolijcke

Het is niet helemaal duidelijk waarom vervolgens onze
Jacobus Janssen van de Zande is ondervraagd door
de drossaard. Of het moet zijn dat ‘Tisje Vrolijcke’ de
bijnaam was van zijn overleden stiefvader Jan Baptist
Jansen van Cuijk. ‘Tisje’ is immers een verbastering
van de voornaam Jan Baptist.6 De 24-jarige Hendrich
van Osch, die aan de Veldhoven inwoont bij Marten
Jansen, verklaart dat hij omstreeks ‘het Clack aen de
Velthoven’ die avond een groep mensen – ongeveer
30 personen - heeft ontmoet, slaande op de pan. Het
is niet duidelijk wat de ‘Clack’ is; wellicht de driesprong in de herdgang Veldhoven, waar mogelijk het
volk zich verzamelde om vandaar op te trekken naar
het huis van Van Leeuwen.7 Hendrik was meegegaan
zonder te weten waarheen, maar toen hij merkte dat
er ruiten ingegooid werden, is hij naar eigen zeggen
weg gegaan. Ook hij kende niemand, maar dat was
kennelijk geen beletsel om mee te lopen.
Tenslotte, op 4 augustus, klapt de eveneens 24-jarige
Augustinus Francken uit de school. Hij woont nog bij
zijn vader, Jan Geerit Francken, aan de Veldhoven en
vertelt dat op die bewuste avond ‘eenen troep volck
met groot gewelt sloegen off stieten op de deur en
sij hem met gewelt mede hebben doen gaen’. Toen
hij hoorde wat er stond te gebeuren, is hij er met
nog een paar vandoor gegaan. Wie op de pan sloeg
wist hij niet, maar hij had wel enkele anderen herkend. Augustinus noemt de naam van Dionijs van
Broeckhoven, maar zegt later toch niet zeker te weten
of het wel deze van Broeckhoven is. Over Huijberts,
alias den Langenhuijs, zegt hij dat ook deze gedwongen was mee te gaan. Ook herkende hij nog Hendrik
‘die bij Lucas Hoebens aen de kerck gewoont heeft’.
De 26-jarige Dionijs van Broeckhoven, door de drossaard gevraagd naar zijn alibi voor die avond, zei dat
hij thuis bij zijn vrouw was en niets gehoord heeft.
Hij laat nog weten ‘dat het tegen sijn respect soude
wesen sulcx te assisteeren’. Bovendien zei hij die
Augustinus Francken helemaal niet te kennen.

Met lege handen
Drossaard Adriaen Bernage staat dus met lege handen. Voor zover we weten zijn er geen ‘aenleijders’
en daders gevonden en veroordeeld. Er is tenminste
geen crimineel proces gevonden in de inventaris van
de schepenbank.8 Dat kan kloppen met de reputatie
van deze Bernage; dat hij niet veel strafzaken wist
op te lossen. Kwam dat in dit geval omdat iedereen
z’n mond hield, of misschien omdat de drossaard eigenlijk meer sympathie had voor de mensen dan voor
de heer? Overigens is ook niet bekend of de heer van
Tilburg en Goirle, de hovenier Jan van Leeuwen of
het dorpsbestuur iets hebben gedaan met de grieven

van het Tilburgse gepeupel. Wel is uit de dorpskas de
schade vergoed aan het huis van Jan van Leeuwen.
Het zou niet het laatste conflict zijn tussen de heer van
Tilburg en Goirle en de Tilburgse boeren die vreesden
voor hun akkertjes en voor de vrije gemeijnt om het
vee te weiden.9
Wat valt op in al deze ondervragingen? Iedereen heeft
wel wat gehoord; het lawaai was kennelijk van dien
aard, dat dit niet viel te ontkennen. Maar verder hebben de getuigen nauwelijks deelnemers gezien en al
helemaal niet herkend, behalve dan ‘van horen zeggen’. En dat is vreemd in een dorp als Tilburg, ook al
woonden de mensen verspreid over diverse herdgangen. In 1736 zijn de huizen, huisjes, hutten en hutjes
per herdgang geteld: 1266 in totaal.10 De herdgang
Oost-Heikant, waar mogelijk de meeste protesterende lieden vandaan kwamen, was een uitgebreid
gebied met verschillende gehuchten en had in Tilburg
de meeste hutten en hutjes, namelijk 64. Deze hutten waren opgetrokken van dikke tenen of twijgen en
met leem dichtgesmeerd. Ze hadden een dak van stro.
Jacobus en zijn moeder, broertjes en zusjes, woonden
waarschijnlijk aan de Leege Swaluwe, een gehucht
dat Diederik Zijnen op zijn kaart van 1760 in de noordoosthoek plaatst tegen de grens van Udenhout aan.11
Het ligt nu nog steeds aan de rand van de bebouwde
kom: de Zwaluwsestraat en de Zwaluwenbunders in
het buitengebied Noordoost. Er dringt zich dus een
beeld op van arme boertjes die optrekken tegen de
heer van Tilburg die denkt over gronden en rechten te
kunnen beschikken zonder met de belangen van het
‘volck’ rekening te houden. Maar dat niemand iemand
(her)kent heeft, dát lijkt ongeloofwaardig.

Ketelmuziek
En dan die pan, of ketel. Opvallend in het onderzoek
van drossaard Bernage is de nadruk op de afkomst
van de pan en de vraag wie de ‘ketelmuziek’ maakte.
Het Woordenboek der Nederlandsche Taal definieert

Fragment uit de kaart van de
heerlijkheid Tilburg en Goirle,
door Dierderik Zijnen, 1760.
Het noorden is 45 graden
naar rechts gericht. (Coll.
Regionaal Archief Tilburg)

ketelmuziek als ‘het trommelen op ketels, potten en
pannen, toeteren op trechters en dergelijke, slaan op
potdeksels etc. voor de deur van een persoon of van
personen, over wiens of wier gedragingen of handelingen men zijn verontwaardiging en afkeuring wil te
kennen geven’. Zoiets gebeurde nogal eens, vooral als
iemand sociaal afwijkend of afkeurenswaardig gedrag
vertoonde. Dat werd binnen het kleine wereldje van
een buurtschap op die wijze ‘gecorrigeerd’. In Brabant
heette dat ‘toffelen’ en de daders waren toffeleers.12
Kennelijk was het voor de bewijsvoering van medeplichtigheid van belang om de herkomst van de pan
vast te stellen. Mogelijk werd de eigenaar of bespeler
gezien als initiatiefnemer van de optocht.

Voorvader van een omvangrijk geslacht
En hoe is het onze Jacobus verder vergaan? Ook hij is
kennelijk vrijuit gegaan. Mogelijk speelde zijn leeftijd
daarbij een rol. Kinderen van die leeftijd werden pas
berecht als er sprake was van een (zeer) ernstig misdrijf zoals moord, brandstichting, landlopen en ‘vagebonden’. Misschien is het een kleine zaak geweest
met een kleine geldboete. Daarvan werd geen dossier
aangelegd.
Jacobus zou de voorvader worden van een omvangrijk geslacht van Tilburgse Van de Sanden’s (en
naamsvarianten).13 Naar schatting van de auteur op
basis van zijn genealogisch onderzoek stamt grofweg een derde van de Tilburgse naamgenoten van
hem af (en ook ongeveer een derde stamt af van de
Goirlese Van de Sanden’s). Van wie de pan was en
wie de ketelmuziek verzorgde, we zullen het nooit weten. Of misschien toch wel? Naar aanleiding van het
overlijden van zijn moeder in 1733 wordt Jacobus als
voogd aangesteld over zijn nog minderjarige broertjes
en zusjes, de kinderen van zijn overleden vader en
stiefvader en van zijn moeder Jenneken Trommelen:
‘Jacobus Janssen van de Sande als gesurrogeerde
[=plaatsvervangende] opper momboir in plaets van
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de overleden Herman Momboirs over de noch drie onmondige kinderen wijlen Jan Baptist van Cuyck daar
moeder van was Jenneken Trommelen. 7 februari
1733’.
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Zie bijvoorbeeld ‘Tisje-Tasje’, bijnaam van Jan-Baptist van Greve

Regionaal Archief Tilburg

lynghe (1767-1842), een Vlaams volksfiguur, marktkramer en to-
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resolutiën van drost en schepenen en van de corporele vergaderingen”

‘Tasje’ had te maken met zijn werkzaamheden als marktkramer van

1710-1724: f.95v (20.6.1721), f.101r (22.9.1721), f.79v (31.7.1719),
f.80r (7.8.1719). Bewerkt door John van Erve, Nieuwegein.

tassen. Bron: wikipedia.
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De website www.gtb.nl geeft als betekenis voor clacke ondermeer

- Archief 14, Schepenbank van Tilburg en Goirle, 1492-1810. Inv.nr.

reet, spleet, knal, krak, vlek of modder, mest, aarde. Het is mis-

9841 “Protocollen en minuten van verklaringen en ondervragingen”

schien een aanduiding van een vervuilde of modderige plek aan de

1713-1726. Aktes dd. 16.6.1721, 19.6.1721, 9.7.1721, 14.7.1721,

Veldhoven; wellicht de open ruimte op de driesprong in de herdgang.

31.7.1721, 1.8.1721, 2.8.1721, 4.8.1721 en 9.8.1721. Bewerkt door

Gezien 25-06-2018.

John van Erve, Nieuwegein. Eden van voogden in Tilburg. Oud-
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rechterlijk archief, inv.nr. 670, 671 en 672, 1712-1810.

9

John van Erve, 2018. Persoonlijke mededeling.
Weijters, C.J., De Reijshof onder Tilburg. Een vergane grootheid (1970)
Overdruk uit het tijdschrift van de Heemkundekring Tilborgh en uitge-

NB. De meeste quotes komen uit de protocollen en minuten van verklaringen en ondervragingen, getranscribeerd door John van Erve.

geven door de gemeente Tilburg.
10

Weijters, C.,’De groei van de Tilburgse bevolking tot ±1810’, Actum
Tilliburgis 1972-2, blz. 44-51. Uitgave van de heemkundekring
Tilborgh.
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Jacques de Bakker, ‘Adriaen en Gosewinus Bernage. Vader en ‘onno-

Charter 359: Akte van verkoop door Bartholomeus Jan Sannen en

zele’ zoon als drossaard en secretaris van de heerlijkheid Tilburg en

Peter Jan Goijaars, als voogden van de vijf kinderen van Jan Hendricx

Goirle’, in: Tilburg 32 (1, 2014), 19-22.

vande Sande en Jenneken Cornelis van Dijck, aan Jan de Groot, van

Swane, J.A.W., ‘Mulders in Brabant XIV. Van Beurden’, De Brabantse

zaailand en bos gelegen aan de Leege Swaluwe in Tilburg. 1716 mei

Leeuw 13 (6): 86-89. Attendering op www.frankvanamelsfort.nl, gezien 03-07-2018.
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geven door de gemeente Tilburg.

De Veldhoven in 1758.
Voorstudie door C. Reij voor
de kaart van Diederik Zijnen.
(Coll. Regionaal Archief
Tilburg)
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Weijters, C.J., De Reijshof onder Tilburg. Een vergane grootheid (1970)
Overdruk uit het tijdschrift van de Heemkundekring Tilborgh en uitge-
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Regionaal Archief Tilburg, archief 1428 Inventaris van de charterverzameling Tilburg (en Goirle,Udenhout en Berkel-Enschot), 1335-1811.

Anton van de Wiel, Toffelen. www.geheugenvantilburg.nl, gezien 2106-2018.
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Ad Pijnenburg, ‘Nakomelingen van Adriaen Aelbert Rutten-van de
Sanden (I) en (II)’, De Kleine Meijerij 63 (1): 21-27, 63 (2): 59-66.

Een zilveren jubileum
voor de Tilburgse Taol
Jos Swanenberg*

*Jos Swanenberg (Gemert
1968) is bijzonder
hoogleraar Diversiteit
in taal en cultuur aan
Tilburg University en
streektaalfunctionaris voor de
provincie Noord-Brabant bij
de stichting Erfgoed Brabant.

De Stichting Tilburgse Taol (STT) bestaat 25
jaar. Al een kwart eeuw zorgt dit verband van
vrijwilligers voor aandacht voor het dialect
van de stad Tilburg…en nog veel meer. Een
goede reden om de werkzaamheden van de
STT nog eens tegen het licht te houden.
In 2008 schreef ik in dit tijdschrift ook over de STT,
naar aanleiding van het vijftienjarig bestaan. Op de
voorzijde van Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur prijkte toen het Tilburgs
Leesplèngske uit 1997. De titel van de bijdrage was
“Vijftien jaor Tilburgse Taol…en Cultuur”, omdat de
STT van meet af aan het dialect van Tilburg als wezenlijk onderdeel van de Tilburgse cultuur heeft behandeld. We zien dat bijvoorbeeld duidelijk in een
van de mooiste producten van de STT, Goedgetòld.
Diksjenèèr van de Tilbörgse taol, Volgens de inleiding
is het een dialectwoordenboek dat wél gelezen kan
worden, waarmee de auteurs Paul Spapens, Gerard
Steijns, Wil Sternborg en Frans Verbunt willen aangeven dat dialectwoordenboeken die bestaan uit een
alfabetische lijst met vertaling in het Nederlands geen
of weinig cultuur-historische context bij het dialect
bieden.

Grôot Dikteej
De STT is in 1993 opgericht en was toen als organisatie voornamelijk gericht op het dialectdictee. Het Grôot
Dikteej van de Tilburgse Taol werd voor het eerst georganiseerd in 1994. De meest recente editie in 2017
was de 24e. In de loop der tijd is het Dikteej voortdurend aangepast en verbeterd. Het maakt sinds 2014
deel uit van de Taolbèttel, een ludiek spelprogramma
waarvan het dictee het belangrijkste onderdeel vormt.
Voor een dictee is uiteraard de spelling van het dialect
cruciaal. Tilburg kan daarbij bogen op een officiële
spellingswijze, die door Wil Sterenborg werd ontwikkeld. Hoewel Taolbèttel en dictee bij uitstek spelvormen zijn, wordt deze wedstrijd zeer serieus gespeeld.
Men kan zich dan ook terdege voorbereiden op deelname. De STT organiseert namelijk een cursus, die
uit acht onderdelen bestaat en veel huiswerk bevat,
om het dialect van de stad te leren schrijven. Sinds dit
jaar kunt u alle teksten van de 24 dictees thuis beluisteren via de website www.tilburgsetaol.nl. Ze werden
ingesproken door Hans Hessels.

Schrèèfatteljee
Daarmee zijn we aanbeland bij de recentere activiteiten van de STT. In 2018 bestaat het bestuur uit voorzitter Tim van der Avoird, secretaris Theo van Iersel,
penningmeester Theo Rosenberg, Aniek HoeijmansVerhoeven, Nicole de Jong en Wim van de Wouw.
Zoals gezegd is de Taolbèttel als opvolger van het dictee een van de belangrijkste activiteiten. Het hierboven beschreven woordenboek Goedgetòld is opnieuw
tot leven gewekt: het is als digitaal woordenboek op
www.cubra.nl/wtt/ raadpleegbaar. Sinds 2011 vult Ed
Schilders de diksjenèèr op deze website verder aan.
Een ander project is Et Schrèèfatteljee dat samen met
de Bibliotheek Midden-Brabant georganiseerd wordt.
Dit atelier is gestart in 2016 en trekt maandelijks zo’n
tien deelnemers. Zij schrijven over actuele onderwerpen, voorzien elkaar van feedback en helpen elkaar bij
het hanteren van de juiste spelling. Het doel is om het
schrijven van het dialect te stimuleren.

Harrie den Haon
In 2017 verscheen een kinderboek in het Tilburgs:
Harrie den Haon van den Haajkaantsebaon. Het boek
is geschreven door Erik van Os en geïllustreerd door
Marieke Coenen. Voor scholen is er een digitale lesbrief bij dit prentenboek in dialect. Er is bovendien een
uitvoering van het boek als lied, ook geschreven door
Erik van Os. De uitvoering van het lied is op een animatiefilmpje op de website van de STT te beluisteren.
Vrijwilligers die zich inzetten voor behoud van en aandacht voor het dialect bereiken doorgaans vooral een
wat oudere doelgroep. De STT heeft ook oog voor het
jongere publiek en dat blijkt niet alleen uit de uitgave
van Harrie den Haon.

Kènderkwèèk
Met Kènderkwèèk, een Tilburgse dialectliedjeswedstrijd voor basisscholen die de STT elk jaar met
Factorium Podiumkunsten organiseert, heeft Tilburg
een uniek evenement in handen. Scholen die aan de
wedstrijd meedoen krijgen de beschikking over lesmateriaal en begeleiding bij het instuderen van de
liedjes en ook een les waarin aandacht is voor erfgoed
en dialect van Tilburg. De liedjes worden speciaal voor
de kinderen geschreven, in het Tilburgs dialect. De
kinderen nemen natuurlijk deel aan het afsluitende
festival waarin de scholen het tegen elkaar opnemen.
Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de vormgeving van het optreden. Net als de Taolbèttel wordt ook
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deze wedstrijd heel serieus voorbereid en enthousiast
gespeeld.

Dialect en cultureel erfgoed
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De liedjes van Kènderkwèèk zijn zoals gezegd in het
Tilburgs geschreven. Maar ze gaan ook over Tilburg
en de Tilburgers. De kracht van Kènderkwèèk zit hem
in die combinatie: spelenderwijs bezig zijn met het
dialect (voor de meeste schoolkinderen niet hun dagelijkse taal) maar ook met het cultureel erfgoed en
de identiteit van de stad en haar inwoners. De STT
kan aan elke deelnemende school een erfgoedles op
locatie aanbieden, waardoor leerlingen direct in contact komen met de onderwerpen waarover ze zingen,
zoals bijvoorbeeld de Trappisten, de Spoorzone of
Peerke Donders. Van veel van de activiteiten en producten van de STT mag dan ook gesteld worden dat
ze niet alleen over dialect gaan maar over het culturele erfgoed van Tilburg.

Erfgoed
Lange tijd was de STT voornamelijk het bestuur. Dat
was het kloppend hart en organiseerde vrijwel alle
activiteiten. De laatste jaren heeft de STT zich onder
voorzitterschap van Tim van der Avoird ontwikkeld als
een netwerk waarin allerlei werkgroepjes en clubjes
actief zijn. De STT is bovendien een van de aanjagers
van Erfgoed Tilburg (https://erfgoedtilburg.nl). Ook
daaruit blijkt dat de STT het heel belangrijk vindt om
samen te werken met andere erfgoedverbanden en
om de erfgoedactiviteiten in Tilburg beter zichtbaar te
maken en naar een hoger plan te tillen.
Daarom kan de STT beschouwd worden als een erfgoedgemeenschap. Een erfgoedgemeenschap is een
verband van vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor het behouden, doorgeven en transforme-

ren van erfgoed. Dergelijke erfgoedvrijwilligers verenigen zich vaak in sociaal verband en zetten zich op
vrijwillige basis in hun vrije tijd in voor erfgoed. In het
geval van de STT is dat de Tilburgse taal en cultuur.
Wat houdt het begrip ‘erfgoed’ precies in? De
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed definieert erfgoed als het geheel van verhalen, plekken, gebouwen
en objecten die binnen een groep van generatie op
generatie worden overgedragen. Cruciaal is dat we
hier op de eerste plaats te maken hebben met plekken, dat zijn specifieke ruimtes die betekenis hebben
voor een groep mensen, zoals een bepaalde straat,
wijk of stad die je “thuis” noemt. Op de tweede plaats
hebben we te maken met een ontwikkeling in de tijd:
wat de groep van waarde vindt, wordt overdragen aan
volgende generaties. En op de derde plaats gaat het
over verhalen. Niet de geschiedenis staat centraal
maar het verhaal over en de beleving van het verleden. Erfgoed wordt dus subjectief geconstrueerd.
In een onderzoeksrapport van het PON wordt een erfgoedgemeenschap gedefinieerd als “(…) een groep
mensen die zich vanuit interesse en intrinsieke motivatie voor het erfgoed formeert in een sociaal verband en zich op vrijwillige basis in haar vrije tijd bezighoudt met cultureel erfgoed.” De onderzoekers
van het PON stellen het succes van een erfgoedgemeenschap voornamelijk bepaald wordt door het
enthousiasme, de passie, betrokkenheid, motivatie
en actieve bijdrage van de vrijwilligers. Kennis van
het onderwerp (het dialect en de volkscultuur van
Tilburg) draagt daar sterk aan bij. Daarnaast maakt
de omgeving een erfgoedgemeenschap sterk: als er
goede relaties zijn met de samenleving en er sprake
van wederzijdse waardering tussen gemeenschap
en gemeente is, vergroot dat ook de kans op succes.
Niets voor niets werkt de STT samen met het basisonderwijs in Tilburg, het Stadsmuseum, Factorium

Podiumkunsten, de heemkundekring, de bibliotheek,
Tilburgse muzikanten, schrijvers en andere artiesten,
de gemeente etc.

Waarde voor de Tilburgse gemeenschap
Om een dergelijke samenwerking tussen die partijen
te kunnen bereiken, moet je als stichting bekend zijn.
Promotie en communicatie zijn dus belangrijk. Een
erfgoedgemeenschap wil dat mensen in de omgeving
het betreffende erfgoed en hun werk kennen en waarderen, en liefst ook jongere generaties interesseren.
Het functioneren van een erfgoedgemeenschap is dus
onlosmakelijk verbonden met de samenleving, sterker
nog, kan een belangrijke bijdrage leveren aan de samenhang binnen die samenleving.
Evenementen als de Taolbèttel en de Kènderkwèèk
zijn dus niet alleen leuke wedstrijdprogramma’s
waarin het dialect centraal staat, maar het zijn ook
voorbeelden van activiteiten die de samenhang in de
samenleving bevorderen. Want ze zorgen er ook voor
dat mensen elkaar ontmoeten en hun contacten onderhouden, ze zorgen voor gezelligheid en ontspanning, en ze zorgen voor succesvolle samenwerking
van maatschappelijke partners. Dat is de verbindende

factor van de STT. De STT staat niet alleen voor een
bestuur van zes enthousiaste personen maar staat
ook voor een veel groter netwerk van denkers, doeners en deelnemers.
Alle reden dus om te stellen dat de STT van waarde is
voor de Tilburgse samenleving. Ik hoop dan ook dat
de STT haar activiteiten voortzet, in het bijzondere
palet van jaarlijkse grote evenementen en incidentele
kleinere parels. De STT is een belangrijke speler in het
Tilburgse culturele veld, al vijfentwintig jaar. Van harte
gefeliciteerd!

Noten
1

Swanenberg, Jos, ‘Vijftien jaar Tilburgse Taol … en Cultuur’, Tilburg.
Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur XXVI (Tilburg
2008) 3, p. 81-84.

2

Sterenborg, Wil, ‘Erkende spelling voor Tilburgs dialect’, Tilburg, tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur II (Tilburg 1984) 4,
p. 10-11.

3

Tuinder, Mariëlle & Bo Broers, Vrijwilligers & erfgoed in Noord-Brabant.
Een verkenning van de dynamiek van lokale erfgoedgemeenschappen, PON Publicatienummer 17-15 (Tilburg 2017).
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Twee Tilburgers in de loopgraven
Johan Vermeeren*

* Johan Vermeeren is
amateurhistoricus, afkomstig
uit Etten-Leur. Hij doet
onderzoek naar de Eerste
Wereldoorlog en schrijft
onder andere artikelen
voor het blad De Groote
Oorlog van de Western Front
Association Nederland.
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Eind negentiende eeuw dreef de armoede
op het platteland en in de steden veel
Brabanders ertoe hun geluk elders te beproeven. Ze staken de grote rivieren over
en streken neer in de grote steden, om daar
onder te gaan in het lompenproletariaat.
Anderen trokken naar België of Frankrijk en
bouwden daar een nieuw bestaan op. Dat
verschillende Nederlanders op die manier
na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog
in de loopgraven belandden is in Nederland
nauwelijks bekend. De Tilburgers Karel van
Looij en Wil van den Nouwland waren twee
van hen. Beiden vonden de dood op het slagveld.
Wie in de Belgische Westhoek de militaire begraafplaats van Adinkerke-De Panne bezoekt, kan daar
het graf vinden van Karel van Looij. Zijn zerk valt op
tussen de lange rijen standaardgraven. Het is name-

Het Heldenhuldekruis
van Karel van Looij op de
militaire begraafplaats van
Adinkerke-De Panne. (Bron:
heldenhulde.be)

lijk een Heldenhuldekruis met het opschrift AVV-VVK:
Alles Voor Vlaanderen – Vlaanderen Voor Kristus.
Een symbool van de Vlaamse ontvoogdingstrijd die
tijdens de Eerste Wereldoorlog in alle hevigheid losbarstte. Er zijn tegenwoordig nog maar weinige
Heldenhuldekruisjes terug te vinden. De legende wil
dat de zerkjes na de oorlog werden verbrijzeld om er
de West-Vlaamse wegen mee te herstellen. De standaardzerken die ervoor in de plaats kwamen, moesten
het in de loopgraven opgebloeide Vlaamse nationalisme doen vergeten.

Tilburg
Het graf van Karel van Looij is nog om een andere
reden opvallend. Op het Heldenhuldekruis staat namelijk als geboorteplaats Tilburg vermeld. Karel van
Looij, voluit Carolus, werd op 29 februari 1896 geboren in de wijk Korvel. Hij was de zoon van een arbeider uit het Belgische Vorselaar, een dorp hemelsbreed
zo’n 50 kilometer verderop. Zijn vader liet zich in juli
1895, kort voor zijn trouwdag, officieel inschrijven in
Tilburg, maar waarschijnlijk verbleef hij daar al langer.
Twee jaar eerder was er namelijk al een zoontje geboren dat zijn voornaam droeg. Het jongetje was een
paar maanden na de geboorte overleden.
Alles wijst erop dat het leven in Tilburg niet gemakkelijk was. Er was geen geld voor een eigen woning. De
vader van Karel trok in bij zijn schoonfamilie. Karels
moeder kon nauwelijks lezen of schrijven. Ze was al
een aantal maal met de politie in aanraking gekomen
voor lichte vergrijpen die zich gemakkelijk door de nijpende armoede laten verklaren. In september 1893
veroordeelde de rechtbank in Breda haar, hoogzwanger, tot twee maanden gesticht. De rechtbank had wel
zoveel begrip voor haar netelige situatie dat ze haar
straf in december mocht uitzitten, na de bevalling.
Ook vader Van Looij kwam in aanraking met justitie.
Een paar maanden na de geboorte van Karel, moest
hij een week de gevangenis in. Hij was drie maal kort
achter elkaar betrapt bij het stropen. Van Looij zat
zonder werk en het kostte hem blijkbaar veel moeite
om zijn jonge gezin én zijn schoonouders te onderhouden.

Vorselaar
In januari 1898 hield vader Van Looij het voor gezien in Tilburg en keerde met zijn vrouw en de kleine Karel terug naar Vorselaar. Daar vond hij wél
werk. Antwerpen verdrong rond de eeuwwisseling

Vorselaar bereikte. Hij hield het snel voor gezien in
het bezette België en vluchtte naar Nederland, voor
de grens hermetisch werd afgesloten. Begin februari 1915 kwam hij aan in Londen, waar de Belgische
vluchtelingen werden opgevangen in Carrington
House. Van Looij werd medisch gekeurd, kreeg een
geïmproviseerd uniform aangemeten en werd na
een paar dagen rust via Southampton naar Le Havre
verscheept. Van daaruit ging zijn reis verder naar
Parigné-L’Evêque bij Le Mans, waar hij een militaire basisopleiding van vier maanden kreeg. Daarna
werd hij ingedeeld bij het 13de Linieregiment. Van
Looij deed zijn eerste frontervaring op in de sector
Ramskappelle aan het beruchte IJzer-front. In december 1915 kwam het 13de Linieregiment terecht in de
loopgraven tegenover Diksmuide. De vijandelijke stellingen lagen daar letterlijk op een steenworp afstand
van elkaar. Zware verliezen waren het onvermijdelijke
gevolg, ook voor het 13de Linieregiment. Na een half
jaar Diksmuide keerde het regiment terug naar de
sector Ramskappelle.

Amsterdam als centrum van de diamanthandel. In
kleine huisateliers in de dorpen rond Antwerpen werden diamanten gekloofd en gesneden tegen loonkosten waarmee Amsterdamse handelaren amper
konden concurreren. In Vorselaar was de familie van
vader een heuse diamantslijperij begonnen. Toen de
Eerste Wereldoorlog uitbrak, werkten zowel Karel als
zijn vader in de diamantindustrie. Karel als diamantwerker, zijn vader als verhuurder van slijpschijven.

In de loopgraven
Na de slag bij Merkem op 17
april 1918. (Bron: Internet)

Karel van Looij was 18 jaar oud en inmiddels genaturaliseerd tot Belg toen de oorlog begin oktober 1914

In november 1917 was het weer gedaan met de relatieve rust van de frontsector Ramskappelle. Van
Looij, inmiddels ingedeeld bij het 19de Linieregiment,
werd overgeplaatst naar de loopgraven bij Merkem,
een sector die door de Franse artillerie was omgeploegd tot een maanlandschap vol kraters die door
de overvloedige regenval was volgelopen met water.
In dat apocalyptische decor kregen Van Looij en zijn
kameraden direct te maken met hevige Duitse aanvallen. Het 19de Linieregiment kon maar ternauwernood stand houden. In maart en april 1918 probeerden de Duitse troepen opnieuw Merkem te veroveren.
Wederom zonder resultaat.
Toen op 28 september 1918 het geallieerde offensief
losbarstte, bevond het 19de Linieregiment zich ten
zuidwesten van het Bos van Houthulst. Na twee dagen
strijd bereikte Van Looij op 30 september aan het eind
van de middag met zijn regiment de Stadenberg. Bij
de felle gevechten op de flanken van de Stadenberg
kwam Van Looij terecht in een artilleriebeschieting. Scherven van een ontploffende Duitse granaat
scheurden door zijn uniform en drongen door tot diep
in zijn onderlijf. Met een zware en uiterst pijnlijke
buikwond werd Van Looij overgebracht naar het militair hospitaal in Vinkem, ingericht in het majestueuze
Grand Hotel l’Océan. Daar bezweek hij op 30 september rond tien uur in de avond aan zijn verwondingen,
slechts 22 jaar oud. Hij werd postuum onderscheiden
met het Oorlogskruis met palm.

Wil van den Nouwland
Wie op zoek gaat naar het graf van Wil van den
Nouwland, zoekt tevergeefs. Zijn levenloze lichaam
werd in oktober 1915 teruggevonden op het slagveld,
drie weken nadat hij was gesneuveld. Zijn tijdelijke
graf ging verloren, verpulverd door artilleriebeschietingen. Wil van den Nouwland werd op 20 oktober
1881 geboren in de Tilburgse wijk Oerle, dat aan de
Korvel grensde. Hij was de oudste uit een gezin van
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Sidi-bel-Abbès, het
hoofdkwartier van het
Vreemdelingenlegioen.
(Bron: Internet)

vijf zonen. De familie Van den Nouwland kwam oorspronkelijk uit Alphen. De overgrootvader van Wil was
er weg getrokken en had zich rond 1820 gevestigd
in het Belgische Weelde. Zijn grootvader was vanuit
Weelde naar Poppel verhuisd en in 1868 weer teruggekeerd naar Nederland. De vader van Wil werkte
als fabrieksarbeider in Tilburg. Dat betekende waarschijnlijk dat hij in de textiel werkte. Ook Wil en zijn
jongere broer Anton werkten rond de eeuwwisseling
als textielarbeiders. Wil bediende als schrobbelaar de
schrobbemolen, een onderdeel van de voorspinmachine voor het weven van lakenstof. Anton werkte als
fijnspinner. Maar de voortschrijdende mechanisatie
in de textielindustrie maakte veel van dit handwerk
in rap tempo overbodig. Veel Tilburgers kwamen op
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straat te staan en verschillende ondernemers verplaatsten hun activiteiten naar het buitenland om de
concurrentie het hoofd te kunnen bieden. De vader
van Wil pakte in 1890 ook zijn boeltje en verhuisde
naar het Franse Lisieux. Hij vond daar niet wat hij
zocht, want na vier jaar keerde hij met zijn gezin weer
terug naar Tilburg. Twee jaar later volgde een nieuwe
verhuizing naar Lisieux. Nu bleef het gezin tien jaar
in Frankrijk. In augustus 1906 keerde de familie Van
den Nouwland definitief terug naar Tilburg, maar zonder de oudste zoon Wil. Die had zich op 29 februari
1904 in Caen gemeld bij het Vreemdelingenlegioen.
Daarmee onttrok hij zich aan zijn Nederlandse dienstplicht. Luttele dagen na zijn aanmelding, werd in de
Nieuwe Tilburgse Courant de oproep geplaatst dat
milicien Van den Nouwland en enkele andere verlofgangers zich moesten melden bij het 4de Regiment
Vestingartillerie in Willemstad, ‘voorzien van hunne
militaire kleeding en uitrusting en zakboekje’.

Vreemdelingenlegioen

Het 1er R.I.C. in de
loopgraven (Bron:
histoiremilitaria2.
discutforum.com)

Waarom Van den Nouwland bij het Vreemdelingen
legioen ging, is niet bekend. Een wet uit 1865 bepaalde echter dat vreemdelingen die minstens drie
jaar in Algerije hadden verbleven, aanspraak konden
maken op de Franse nationaliteit. Misschien had Van
den Nouwland al vóór de definitieve terugkeer van de
Van den Nouwlands naar Tilburg besloten dat zijn toekomst in Frankrijk lag en wilde hij zo de Franse nationaliteit verkrijgen. Dankzij zijn militaire stamkaart
weten we hoe Wil er ongeveer uit heeft gezien. Hij was
1,71 meter lang en voor die tijd dus behoorlijk groot.
Hij was blond, had blonde wenkbrauwen en grijze
ogen, een ovaal gezicht en een rechte neus. Zijn gebit
bleek een speciale vermelding waard, het verkeerde
namelijk nog in een goede staat. Er ontbraken slechts
vier tanden en kiezen!
Bij zijn aanmelding in Caen kreeg Van den Nouw
land een treinkaartje derde klasse, enkele reis,

Belgisch Luxemburg om daar de Duitse opmars op
te vangen. De drie bataljons van het 1er R.I.C. leden
daarbij zulke enorme verliezen dat het regiment begin
september met 2000 reservisten weer terug op sterkte moest worden gebracht. In oktober werd het 1er
R.I.C. verplaatst naar de Argonne, eerst naar de sector la Harazée, in de lente van 1915 naar La Bagatelle.
Maar de ellende daar verbleekte bij wat het regiment
in de Champagne te wachten stond. Eind augustus
1915 verliet het 1er R.I.C. La Bagatelle om zich voor
te bereiden op het grote offensief dat eind september
in de Champagne was gepland. Ruim 30 Franse divisies van de 2ème Armée (Pétain) en de 4ème Armée
(De Langle de Cary) moesten daar over een 25 kilometer breed front door de Duitse linies breken en de
oorlog een beslissende wending geven. Wil van den
Nouwland en het 1er R.I.C. bevonden zich op de linkervleugel van het front met de opdracht de hoogten
van de Vallée de la Py te veroveren in de sector Souain
– Épine de Vedegrange.

Gesneuveld – Guillaume
Franciscus van den
Nouwland. (Bron: Mémoire
des hommes)

naar Marseille, waar het depot van het Vreem
delingenlegioen was gevestigd aan de oude haven
van de stad. Na een kort verblijf in Marseille werd
hij overgebracht naar Sidi-bel-Abbès in Algerije,
het hoofdkwartier van het Vreemdelingenlegioen
en de thuisbasis van het 1er Régiment. Van den
Nouwland bracht het grootste deel van zijn tijd bij het
Vreemdelingenlegioen door in Algerije en Marokko.
Maanden van patrouilles wisselde hij af met maanden
garnizoensdienst in Camp Berguent, een vooruitgeschoven post in Oost-Marokko. Het laatste jaar van
zijn diensttijd zat hij in Tonkin, het vroegere NoordVietnam. De Fransen hadden het gebied in de jaren
negentig van de negentiende eeuw met veel moeite
‘gepacificeerd’. Toen Van den Nouwland er voet aan
wal zette, was de militaire strijd echter grotendeels
voorbij en was Tonkin een bestemming geworden
waarvoor de legionairs zich verdrongen.
In oktober 1908 verliet Van den Nouwland het
Vreemdelingenlegioen met een Médaille Coloniale met
de gesp Algérie, een bewijs van goed gedrag, twee
tatoeages én de Franse nationaliteit. Zijn naturalisatie betekende echter dat hij vanaf dat moment onderworpen was aan de Franse dienstplicht. Hij werd dan
ook direct als reservist ingedeeld bij het 1er Régiment
d’Infanterie Coloniale (R.I.C.). Terug in Frankrijk
streek Van den Nouwland neer in Lille, maar na verloop van tijd vestigde hij zich toch weer in Lisieux.
Daar leerde hij in een houtzagerij de vijf jaar jongere
Louise Leconte kennen. De twee trouwden kort voor
de oorlog en kregen in maart 1914 een zoontje, Roger
Paul. Het jongetje was amper vijf maanden oud toen
de oorlog uitbrak en Wil van den Nouwland als reservist werd gemobiliseerd.

Als reservist bij het Régiment
d’Infanterie Coloniale
Toen hij zich op 10 augustus 1914 bij het 1er R.I.C.
meldde, was het regiment al afgemarcheerd naar

Het offensief in de Champagne begon op 22 september 1915 met een artilleriebeschieting die drie dagen
duurde, veel Duitse versperringen vernielde, maar
elk verrassingseffect om zeep hielp. Tot overmaat
van ramp sloeg kort voor de start van het offensief
het weer om. Toen de Franse troepen om kwart over
negen in de ochtend hun loopgraven verlieten, stonden de hemelpoorten wijd open. Een troosteloos maar
passend decor voor een van de bloedigste slagen uit
de Franse militaire geschiedenis. Het 1er R.I.C. brak
in korte tijd door de eerste Duitse linie, maar strandde
voor de bunkers van de tweede Duitse linie en bleef
daar steken tot het op 29 september uit de frontlinie
werd teruggetrokken. Wil van den Nouwland maakte
dat niet meer mee. Hij sneuvelde al op de eerste dag
van het offensief. Zijn lichaam werd drie weken na
zijn dood teruggevonden op het slagveld bij Souain en
bijgezet op een tijdelijk kerkhof dat in de loop van de
oorlog verloren ging. Zijn zwaar gehavende regiment
keerde in de laatste maanden van 1915 niet meer
terug naar het front. Het 1er R.I.C. had in vijf dagen
strijd ruim 1200 man ingeleverd aan doden, gewonden en vermisten.
Mogelijk hebben meer Tilburgers tijdens de Eerste
Wereldoorlog de weg naar de loopgraven gevolgd.
Maar van Karel van Looij en Wil van den Nouwland
weten we het zeker. Net zoals het vast staat dat hún
aandeel in de bloedige oorlog nagenoeg vergeten is.

Bronnen
- Regionaal Archief Tilburg
- https://heldenhulde.be
- Belgian War Dead Register
- Archives Nationales d’Outre Mer
- Mémoire des Hommes
- Nieuwe Tilburgse Courant d.d. 05-03-1904 en 30-12-1911
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Ingehaald door de tijd
De aanpak van homoseksualiteit door de Tilburgse politie
1948-1971
Luc Brants*
* Luc Brants (Tilburg 1963)
is cultureel antropoloog. Hij
deed veel sociaalhistorisch
onderzoek o.a. over seksueel
geweld bij kwetsbare
groepen en de emancipatie
van homoseksualiteit in
Eindhoven. Hij schreef het
boek ‘Tussen repressie
en provocatie’, over de
geschiedenis van de homoen lesbische emancipatie in
Eindhoven.
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Politie op motor met zijspan
rijdend in het buitengebied
van Tilburg, 17 juli 1959.
(Coll. Regionaal Archief
Tilburg)

Luc Brants voert op dit moment een onderzoek uit naar de geschiedenis van de zichtbaarheid van homoseksualiteit in Tilburg.
Dit artikel is een ‘preview’ hierop, naar
aanleiding van een archiefonderzoek in de
Tilburgse politiearchieven en handelt over
de jaren vijftig en zestig en de veranderingen
die toen optraden in de aanpak en houding
ten opzichte van homoseksualiteit.

1971 werd afgeschaft.
Artikel 248bis maakte homoseksualiteit vogelvrij:
omdat het deels strafbaar was, werden als gevolg
daarvan alle homoseksuelen als potentiële zedenmisdadigers gezien en ook zo behandeld: wie in zijn of
haar leven ooit door de politie was geassocieerd met
homoseksualiteit werd als potentiële zedenmisdadiger geregistreerd. In Tilburg had men hiervoor een
‘carthotheek’, waarin kinderen zo jong als 7 jaar werden opgenomen.3

In de jaren vijftig en zestig was het voor homoseksuele mannen en lesbische vrouwen in Tilburg niet gemakkelijk om uitdrukking te geven aan hun seksualiteit. De Tilburgse politie ‘bestreed’ homoseksualiteit
nadrukkelijk. Homoseksueel gedrag werd niet getolereerd.1 In de loop van de jaren zestig zou deze houding
steeds meer uit de pas lopen met de maatschappelijke ontwikkelingen.

De houding van de Tilburgse politie ten opzichte van
homoseksualiteit had deels te maken met de ‘natuurlijke’ rol van de politie: die moest de bestaande
rechtsorde handhaven en in die rechtsorde was toen
geen plaats voor homoseksualiteit. Seksualiteit was
in principe alleen toegestaan tussen gehuwden; alle
seksualiteit daarbuiten was ‘ongeoorloofd’, wat niet
wilde zeggen dat het strafbaar was, maar wel moest
worden ‘ontmoedigd’.
Zo was de buitenechtelijke seks die COC-leden noodzakelijkerwijs wel moesten hebben voor Minister van
Justitie Carel Polak (VVD, 1909-1981) in 1969 reden
om het COC rechtspersoonlijkheid te weigeren. Het
tastte volgens hem de rechtsorde aan.4
Binnen de katholieke kring werd hierop nog meer nadruk gelegd. De KVP had er in 1949 voor gepleit alle
homoseksuele gedrag strafbaar te stellen; overtreding ervan zou tot twee jaar gevangenisstraf kunnen
leiden en mogelijk zelfs tot Ter Beschikkingstelling
van de Regering (TBR, nu TBS).5 In katholieke politiekringen bestond een hele theorievorming over
homoseksueel gedrag. In 1950 had het hoofd van de
Eindhovense Zedenpolitie, de katholieke brigadier L.
Spoor, hierover een artikelenreeks in het Algemeen
Politieblad geschreven. Hierin leunde hij zwaar op
de uitkomsten van het RK Artsencongres over homoseksualiteit in 1939. Centraal in zijn betoog staat
het onderscheid dat werd gemaakt tussen ‘echte’ en
‘pseudo’-homoseksuelen,6 dat voor een groot deel
verantwoordelijk is voor de harde aanpak van homoseksualiteit in Tilburg. ‘Echte’ homoseksuelen waren
mensen die zich ‘van nature’ aangetrokken voelden
tot mensen van hetzelfde geslacht. En ook al konden
ze op enige sympathie rekenen, ‘… zij voelen zich
aangetrokken tot dat deel der mensheid, dat niet voor
hen is bestemd’ en moesten zich daarom hun leven
lang van seksualiteit onthouden.7

Vanaf 1911 was er in Nederland sprake van formele
overheidsdiscriminatie van homoseksueel gedrag.
Toen werd artikel 248bis van het Wetboek van
Strafrecht ingevoerd. Seksueel gedrag tussen mensen van boven de 21 jaar met jongeren tussen en 21
jaar strafbaar werd strafbaar gesteld, indien zij van
gelijk geslacht waren. Heteroseksueel verkeer tussen
dezelfde leeftijdsgroepen was niet strafbaar.2 Vanaf
die tijd vervolgde de Tilburgse politie homoseksualiteit, vrijwel tot aan het moment dat 248bis in mei

Achtergronden

Veel ernstiger beschouwde Spoor het gedrag van de
pseudo-homoseksuelen: zij deden aan seksualiteit
niet vanwege de liefde, maar allen vanuit lustgevoel
en waren gericht op de ‘pollutie’, het orgasme. Van
deze groep konden anderen het slachtoffer worden,
vooral jongeren die uit ‘… nieuwsgierigheid en het
niet willen of durven weigeren…’ seks hadden met
iemand van gelijk geslacht. Hierdoor konden die jongeren ‘besmet’ raken en homoseksueel worden. Het
leidde tot serieuze waarschuwingen aan ouders,
dat zij zeer goed op hun kinderen in de puberleeftijd
moesten letten: ‘… het samenslapen van broers, en
van zusters, het hebben van logés, het kamperen en
zwemmen zonder toezicht.’ Ook moest worden gelet
op ‘speciale vriendschappen’: ‘Te intieme vriendschappen zijn in het algemeen (…) gevaarlijk te achten’.8
Homoseksualiteit werd door de politie als ‘besmettelijk’ behandeld; het lijkt erop dat men er naar streefde
om elke vorm ervan de kop in te drukken, vooral bij
kinderen (jongens). Het verklaart ook waarom een relatief onschuldig verschijnsel als masturbatie, al dan
niet in elkaars gezelschap, stevig werd aangepakt:
jongens die hierop werden betrapt kregen om te beginnen een preek, vervolgens werden de ouders over
hun gedrag ingelicht en soms kregen de ouders zelf
ook nog een gesprek met de kinderpolitie, over de
manier waarop ze dergelijk gedrag het beste konden
voorkomen.9
De Tilburgse politie streefde ernaar om alle buitenechtelijke seksualiteit aan te pakken. De invloed van
de katholieke huwelijksideologie was groot, als gevolg
van de absolute meerderheid die de KVP (Katholieke
Volkspartij) in de Gemeenteraad had. In de Algemene
Politieverordening (APV, nu Algemene Plaatselijke
Verordening) waren een aantal artikelen opgenomen
die het o.a. verboden om met iemand van het andere
geslacht in de berm te zitten of in een stilstaande auto
buiten de bebouwde kom.10 De ‘Buitendienst’, de politieafdeling die zich richtte op het buitengebied van de
stad, had vrijwel een dagtaak aan het opsporen van
vrijende paartjes.
Groot verschil met 248bis was, dat een bekeuring
voor de APV een overtreding was, en 248bis een misdrijf was en dus gevangenisstraf en een strafblad kon
leiden. Zo kon een veroordeling voor 248bis tot ontslag leiden en problemen bij het aanvragen van een
paspoort.11
Naast 248bis kon de politie nog andere wetsartikelen
inzetten tegen homoseksualiteit. Artikel 239 van het
Wetboek van Strafrecht werd vaak ingezet bij het constateren van seks in de openbare ruimte: het ging dan
om ‘openbare schennis der eerbaarheid’. Ook artikel
247, misbruik van kinderen tussen 12 en 16, werd
ingezet, bijvoorbeeld bij het constateren van seks
tussen kinderen onderling en tussen, bijvoorbeeld,
15- en 16-jarigen. Nu wordt deze leeftijdsgrens als er
geen sprake is van grote (machts)verschillen flexibel
gehanteerd; daar was in de jaren vijftig en zestig geen

sprake van. Ook de grens tussen 20- en 21-jarigen
werd zeer streng gehanteerd.
In de Tilburgse APV werd in de jaren vijftig een specifiek antihomoseksueel artikel toegevoegd: 31b,
dat het verbood om langer dan vijf minuten in een
urinoir aanwezig te zijn.12 Vanaf 1947 hadden het
Openbaar Ministerie en de Tilburgse politie hierover
het Tilburgse gemeentebestuur onder druk gezet;13 in
1952 was het artikel ingevoerd en werd de tekst van
het artikel in de openbare urinoirs aangebracht.14

Homoseksueel in de jaren vijftig
Het leidde tot een situatie dat wie in de jaren vijftig
homoseksueel in Tilburg was en iets met dat gevoel
wilde, niet veel mogelijkheden had. Wie tot de hogere
klassen behoorde, had misschien de mogelijkheid om
in de beslotenheid van de eigen woning hieraan uitdrukking te geven. In de politiearchieven komen we
hen zeer zelden tegen. Een aantal mensen koos ervoor om te verhuizen naar steden met een liberaler
klimaat, maar dat was niet voor iedereen weggelegd.
Vooral mensen uit de lagere sociale klassen konden
hun werk en hun sociale omgeving niet zomaar opgeven.
De woonomstandigheden in Tilburg waren tot in de
late jaren zestig niet goed te noemen. Mensen woonden met velen in een kleine ruimte; voor wie heteroseksueel gehuwd was maar toch seksuele contacten
met gelijkslachtigen zocht was het vrijwel onmogelijk
om die thuis te hebben. Laat staan dat het geaccepteerd zou worden als twee mensen van gelijk geslacht
een relatie zouden aangaan. Wie vrijgezel was, was
voor woonruimte vaak aangewezen op kamers, die
bij een hospita gehuurd werden. Van privacy was hier
nauwelijks sprake.
In de vroege homo-horeca was geen ruimte om seksueel contact te hebben; men kon er elkaar hooguit
ontmoeten. In de jaren vijftig betrof het o.a. café De
Kleine Seinpost aan de Langestraat, Hotel Royal aan
de Spoorlaan; later kwam daar café De Engel aan het
Sint Annaplein en de Bardolinobar aan de Tuinstraat
bij.15 Nadeel van deze gelegenheden was, dat ze bekend waren bij de recherche en regelmatig gecontroleerd werden, waarbij valt aan te nemen dat de aanwezigen dan geregistreerd werden.16 Niet iedereen
wilde zich daaraan blootstellen.
Hierdoor waren homoseksuele mannen en lesbische
vrouwen vaak aangewezen op de openbare ruimte.
Dat was niet zonder gevaar. Er was altijd risico op antihomoseksueel geweld door mensen uit het publiek,
bijvoorbeeld als iemand zich bij een toenaderingspoging vergiste en een heteroseksueel aansprak.17 En
de kans bestond om door de politie ‘op heterdaad’ betrapt te worden.
Als ontmoetingspunt functioneerden vooral in de jaren
vijftig de openbare toiletten, in een aantal gevallen
waren mannen daar ook intiem met elkaar. De bekendste was het urinoir op de hoek van de Heuvel met
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Maatschappelijke veranderingen
Rond 1960 begon er in de houding ten opzichte van
homoseksualiteit in Nederland een en ander te verschuiven. Het was paradoxaal genoeg in katholieke
kringen, dat dat als eerste gebeurde. De oorsprong
hiervan lag in de jaren vijftig, toen de katholieke psychiater Kees Trimbos in Amsterdam een spreekuur
voor katholieke homoseksuele mannen en lesbische
vrouwen begon en hij op grond van die praktijk tot de
conclusie kwam, dat het niet zozeer homoseksualiteit die het probleem was, maar het maatschappelijk
taboe dat erop rustte. Het leidde ertoe dat Trimbos
in mei en juni 1961 ene reeks van vier radiopraatjes
hield voor de KRO-radio, waarin hij in meelevende
termen over homoseksuele mannen en lesbische
vrouwen sprak en hij opriep hen voortaan te ondersteunen bij het ‘aanvaarden van zich zelf’.19 Het leidde
ertoe, dat binnen de katholieke kerk, en later ook de
Nederlands Hervormde en Gereformeerde Kerken,
ruimte kwam voor homoseksualiteit.20
Urinoir bij de
voetgangersbrug over
de spoorlijn aan de
Gasthuisstraat, 1960. (Coll.
Regionaal Archief Tilburg)

de Tuinstraat (nu Pieter Vreedeplein), direct achter
de politiepost aan de Heuvel. Ook het urinoir aan de
Gasthuisring, bij het Fraterhuis, vormde een bekend
ontmoetingspunt. De politie voerde vooral in de jaren
vijftig veel controles uit op de urinoirs, zonder echter
daarbij veel mensen te betrappen. In totaal werden
tussen 1948 en 1971 zo’n 45 overtredingen geconstateerd.18
Voor seksueel contact werd veel gebruik gemaakt van
het Tilburgse buitengebied en de parken en bossen in
de gemeente. We komen o.a. het Wilhelminapark, het
Leijpark en het Wandelbos tegen, het beboste gebied
rondom de Bredaseweg en de Rauwbraken. Het waren vooral mannen die seksueel contact met elkaar
hadden, maar we komen ook veel jongens tegen, vaak
in groepsverband, in wat we nu ‘seksueel experimenteergedrag’ zouden noemen.

106

Verbodsbord bij Tilburgs
urinoir, 1958. (Coll.
Regionaal Archief Tilburg)

De eerste vrouwen komen we rond 1960 tegen, toen
de eerste lesbische stellen werden betrapt. Zij werden
net zo hard aangepakt als de mannen en hadden al
gauw een aanklacht wegens 248bis te pakken.

Ook in het katholieke zuiden veranderde in deze periode een en ander: vanaf 1959 werd er gewerkt
aan de oprichting van de Afdeling Zuid van het COC
in Eindhoven. In de loop van 1961 kwam het tot de
eerste bijeenkomsten en in februari 1962 werd de
afdeling daadwerkelijk opgericht. De Eindhovense
Zedenpolitie, die in 1948 een eerste poging voor de
oprichting van zo’n afdeling nog effectief had weten
te voorkomen, liet deze gebeurtenis geheel aan zich
voorbijgaan.21 In Tilburg daarentegen lijkt het nog
enig stof te hebben doen opwaaien, toen in juli 1961
de politie een onderzoek instelde naar geruchten over
het bestaan van ‘een club van homo-sexuelen’,22
waarbij mogelijk op de activiteiten rond de oprichting
van de Eindhovense COC-afdeling werd geduid.
Aan de Tilburgse politie gingen deze veranderingen
in maatschappelijke opvattingen grotendeels voorbij. Rond 1960 kwam het zelfs tot een verstrakking
van de aanpak van de homoseksualiteit, naar aanleiding van de ontdekking van een groot homoseksueel
prostitutienetwerk in deze periode.23 Die had zelfs
geleid tot een roep om een ‘sanering’ van de openbare toiletten en een aanvulling in de Algemene Politie
Verordening, waarin het verboden moest worden om
zich ‘in of in de onmiddellijke omgeving van openbare
urinoirs op een opvallende of aanstootgevende wijze
op te houden.’24 Zo’n aanvulling op de APV kwam er
niet.
Intussen was de houding van homoseksuelen zelf wel
aan het veranderen. Die werd zelfbewuster; een goed
teken hiervan zijn de eerste mensen van gelijk geslacht die met elkaar gingen samenwonen. Het eerste
geval komen we in 1961 tegen.25 De politie probeerde
actief samenwoners weer uit elkaar te halen en had
daarin wisselend succes.26
Het optreden van de politie werd steeds meer een
anachronisme. Met het gereedschap van de jaren vijftig werden de maatschappelijke veranderingen van de

jaren zestig te lijf gegaan. De eerste ‘provo’s’, die op
de Heuvel rond het standbeeld van Willem II samenkwamen, werden met groot ongemak tegemoet getreden.27 Tegenover de ontwikkelingen op de Hogeschool
lijkt men machteloos te hebben gestaan. In 1968
richtte de voormalige praeses van Olof, Cees Seelen,
hier de Tilburgse Studenten Werkgroep Homofilie op,
de eerste Tilburgse zelforganisatie van homoseksuele
mannen en lesbische vrouwen. In de politiearchieven
is er niets over terug te vinden. Toen in 1969 aan de
Hogeschool het ‘Sexpol-congres’ werd georganiseerd, met bijbehorende expositie en filmvertoningen, leidde dat bij de inmiddels opgerichte Kinder- en
Zedenpolitie tot grote onwennigheid. Posjet, waar het
congres werd gehouden, werd ‘gecontroleerd’ (waarbij de politie éénmaal de toegang werd geweigerd) en
twee films werden bezocht (‘ … waardeloos en op sex
gebied was niets te zien…’).28
Tenslotte stelde bisschop Bluijssen eind 1969 pater
Martin van Mil aan als ‘pastor voor de homofielen’ in
het dekenaat Tilburg en Goirle aangesteld, in een tijd
dat de politie nog steeds mensen voor 248bis oppakte.29
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Zie archieven politie Tilburg, Regionaal Archief Tilburg 29 en 488,
Recherche, Kinderpolitie en Kinder- en Zedenpolitie.
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3

Koenders, 1996, 157.
Het bestaan van een dergelijke cartotheek is aangetoond vanaf de
Tweede Wereldoorlog (RAT 29 1144, 27-6-1944) en vond waarschijn-

Dat artikel 248bis stond al sinds 1967 ter discussie,
toen de Minister van Justitie, op vraag van de Tweede
Kamer, de Gezondheidsraad opdracht gaf te onderzoeken of 248bis afgeschaft kon worden. In juni 1969
adviseerde de Raad aan de minister om het artikel af
te schaffen, waarna het na stemmingen in de Tweede
en Eerste Kamer nog tot 12 mei 1971 duurde voordat
het artikel verviel.30 Daarmee kwam een eind aan de
formele overheidsdiscriminatie van homoseksualiteit
in Nederland en werd het verschijnsel, ook in Tilburg,
niet langer actief door de politie vervolgd.

Conclusie
Wie in de jaren vijftig en zestig in Tilburg homoseksueel was, werd door wetten en omstandigheden letterlijk de straat opgejaagd om met iemand van gelijk
geslacht intiem te kunnen zijn. Pisbakken, parken en
bossen waren de terreinen waartoe homoseksuelen
veroordeeld waren, vanaf het einde van de jaren vijftig
uitgebreid met de mogelijkheid van een geparkeerde
auto in het buitengebied. Mensen die dit deden, stelden zich bloot aan de mogelijkheid van strafvervolging.
De omslag in het denken die rond 1961 plaatsvond
leidde ook bij Tilburgse homoseksuelen mannen en
lesbische vrouwen tot gedragsverandering: de eersten durfden het aan om als homoseksueel naar buiten te treden, o.a. door openlijk met iemand van gelijk
geslacht te gaan samenwonen.
Het optreden van de politie werd inmiddels steeds
meer een anachronisme, waarbij het niet lukte om de
maatschappelijke ontwikkelingen bij te houden en ze
uiteindelijk door die maatschappelijke ontwikkelingen
werd ingehaald, o.a. met de afschaffing van 248bis,
toen het optreden tegen homoseksualiteit zoals dat de
politie al decennia gewend was niet langer mogelijk
was.

lijk haar oorsprong in een verzoek van de Rijksrecherchecentrale,
op instigatie van de bezetter, om alle namen van bij de politie bekende homoseksuelen door te geven in februari 1941, zie Koenders,
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Het ‘Heksentoestel’
van Pieter van Dooren
Reactie op de rubriek ’Tilburgse kwesties 1. Verzet tegen
de stoommachine bij Pieter van Dooren in 1827’
Astrid de Beer *
* Astrid de Beer studeerde
Geschiedenis en Taal- en
Cultuurstudies aan de
Universiteit van Utrecht.
Momenteel werkt zij bij
Regionaal Archief Tilburg.
Zij is redactielid van het
tijdschrift ‘Tilburg’.

Pieter van Dooren.
Miniatuurportretten in pastel
geschilderd door J.F. Cavi in
1810. (Particuliere collectie)
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In het eerste deel van de rubriek ‘Tilburgse
kwesties’ ging historicus Henk van
Doremalen in op het (vermeende) verzet
tegen de invoering van de stoommachine
in 1827. Hij beargumenteert – terecht – dat
de oudst bekende bron van het vermeende
oproer uit 1827 geen eigentijdse bron is en
daarom met wantrouwen bekeken moet
worden. De eerste vermelding dateert uit het
tijdschrift Vragen van den dag uit 1900 en is
van H. Blink die in het artikel ‘Studiën over
Noord-Brabant’ over het voorval schrijft.

Het is een prachtig en dramatisch verhaal,
maar waar is het bewijs?
De rubriek ‘Tilburgse kwesties’ is opgezet om onderwerpen aan te kaarten waarover in de Tilburgse historiografie misverstanden of onduidelijkheden ontstaan,
met als doel helderheid te verschaffen of discussie op
te roepen. Helaas heb ik (nog) geen snipper eigentijds bewijs gevonden dat het oproer ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, toch neem ik mijn aandeel in de discussie ten gunste van het verzet tegen
de stoommachine. Helaas met alleen – zoals rechercheurs het zouden zeggen – zeer indirect bewijs.

‘Heksentoestel’
De eerste ‘moderne’ fabriek in Tilburg waar met
stoomkracht werd gewerkt, was de spinnerij en vollerij van Pieter van Dooren (1784-1845), een ondernemer met geloof in verbetering door technische vernieuwingen en met het lef om grote financiële risico’s
te nemen. Bij zijn overlijden in 1845 was hij een van
de rijkste ondernemers van Brabant en gaf leiding
aan de grootste stoomfabriek in Noord-Brabant. Van
Dooren had zich in Engeland georiënteerd en daar
een stoommachine gekocht. In overeenstemming met
de landelijke veiligheidsvoorschriften liet hij een fabriek bouwen aan de rand van Tilburg, bestaande uit
twee verdiepingen en een zolder. Na inspectie van de
Dienst van het stoomwezen werd Van Doorens aanvraag voor een stoommachine gehonoreerd door de
Gedeputeerde Staten. De stoommachine in de fabriek
van Pieter van Dooren was een spinmachine voor de
aandrijving van de wolspinnerij en vollerij die hij koppelde aan een 20 pk-stoommachine. De komst van de
eerste stoommachine bracht – zo gaat het verhaal –
nogal wat onrust en verzet met zich mee. Spinners uit
de omgeving, die bang waren hun werk te verliezen,
dreigden met vernieling en er waren ongeregeldheden
met het transport van het ‘heksentoestel’, de stoomketel. De ramen van het woonhuis van Van Dooren
werden ingegooid. Hoewel het niet tot echte ongeregeldheden kwam, was de situatie wel bedreigend,
zoals H. Blink dit – weliswaar een eeuw later – niet
zonder gevoel voor drama beschreef: ‘Het gevaarte

drank besloot men de machine te vernietigen. Volgens
Wesselman ‘verliet de vergaderde menigte ten getalle
van omtrent tweehonderd, meest door den sterken
drank bevangen, de herberg onder een allerverschrikkelijkst gejoel, gebrul en onder bedreiging van plundering, moord en brandstichting’. Voordat de menigte
bij de machine was aangekomen werden zij aangevallen door enkele dragonders die met de platte kant
van hun zwaarden erop los sloegen.4 De geschrokken
fabrikeurs lieten de machine afbreken. Dit betekende
overigens niet meer dan drie maanden uitstel; eind januari 1834 werd de machine alsnog geïnstalleerd. Van
enige onrust was toen, net als in Tilburg, geen sprake.

Het saboteren van
fabrieksmachines door
Ludieten, 1812.
(Bron: Wikimedia)

bereikte de stad en de gemoederen waren in onrust;
het was geen strike maar een oorlog, waarmede men
dreigde. Men snelde des avonds naar buiten, niet enkel uit nieuwsgierigheid om het monster, dat het brood
zou stelen, te zien, maar tevens om het te vernielen,
de dooden, en men raapte de keien en stukken hout
langs den weg op, wierp die met kracht naar den ijzeren ketel, om hem te wonden, onbruikbaar te maken.
De volksgeest uitte zich, wat hier zelden geschiedde,
nu er het leven van af hing. Des avonds werden eenige glasruiten verbruizeld in den huize van Pieter van
Dooren’.1 Overigens hadden de spinners met de actie tegen Pieter van Dooren al hun kruit verschoten,
want toen er enkele maanden later ook bij Diepen,
Jellinghaus & Co stoommachines geplaatst werden,
was er geen spoor van onrust te bekennen. Of dit verhaal daadwerkelijk op waarheid berust, is niet duidelijk vanwege het gebrek aan eigentijdse bronnen.2

Het Geldropse oproer in 1833
Het oproer in Tilburg – ervan uitgaande dat het daadwerkelijk heeft plaatsgevonden – was niet het enige
in zijn soort. Geldrop, ook bekend om zijn lakennijverheid, was in 1833 het toneel van een ‘oproerige beweging onder het tot de lakenfabrijken behoorende
werkvolk’.3 Dit oproer is wel gedocumenteerd in eigentijdse bronnen! Drie Geldropse fabrikeurs hadden
in 1833 gezamenlijk een ‘tondeuse’, een lakenscheerwerktuig, aangeschaft. De komst van deze machine
zorgde voor onrust onder de Geldrops textielarbeiders die bang waren hun werk kwijt te raken. Volgens
districtscommissaris Wesselman werd deze onrust
waarschijnlijk “aangehitst door andere fabrikanten
welke de kosten van zoodanig werktuig niet kunnen
goedmaken”. De textielarbeiders dreigden met vernieling van de machine en afbraak van het gebouw
waarin de machine zou komen te staan. Op 29 oktober riep de veldwachter annex omroeper de fabrieksarbeiders bij elkaar in herberg ‘het wit huisje’. Na wat

Er is dus een gelijkwaardig oproer in Geldrop geweest
enkele jaren later na het vermeende verzet in Tilburg,
waarbij ongeruste textielarbeiders de machine wilden
vernietigen. Wat overigens nog steeds niet bewijst dat
het in Tilburg daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
Het Geldropse oproer wordt wel gedocumenteerd in
eigentijdse bronnen, het Tilburgse niet, helaas. Naar
mijn mening is de angst voor het onbekende diepgeworteld in de mens. De komst van een vreemde machine, op stoomkracht, die het werk kan doen van
talloze arbeiders, zal ongetwijfeld onrust en angst
voor het verlies van werk en verval in armoede hebben aangewakkerd bij de Tilburgse textielarbeiders.
Dit brengt ons bij de Engelse Luddisten, waar de
angst voor de nieuwe machines zoveel opstand veroorzaakte, dat de machines niet alleen daadwerkelijk
verwoest werden, maar dat daarbij ook doden en gewonden vielen.

‘Rage against the machine’
Deze ‘rage against the machine’ ontstond eind achttiende eeuw in midden-Engeland. In 1775 viel een
menigte van 8.000 mensen een fabriek in Birkacre
(Chorley) aan waar textielmachines stonden. Het
resultaat: twee doden, acht gewonden en een verwoeste fabriek. Dit was de eerste keer dat er op
grote schaal weerstand uitbrak tegen de machines.
Omstreeks 1810-1811 ontstond in Engeland het
Luddisme, verzet tegen industriële en technische
vooruitgang door het vernietigen van machines.5
Textielarbeiders waren bang dat hun ambacht verloren zou gaan en dat zij vervangen zouden worden door
machines. Hun verzet was niet alleen gericht tegen de
machine: het was een combinatie van de ‘graanwetten’ (1815-1846), dalende lonen, stijgende prijzen en
de opkomst van de laissez-faire.6 De textielindustrie
had zwaar te lijden onder de slechte economie. Begin
negentiende eeuw was een periode van neergang van
de handel, snelle mechanisatie, verdergaande vervanging van goedkope mankracht voor (nog) goedkopere vrouwen en kinderen, toenemende werkloosheid. De Engelse regering deed niets, volgens goed
Malthusiaans principe: honger en dood als het natuurlijke correctiemechanisme om het evenwicht te herstellen.7 Voedselrellen de gewelddadigheden volgden
elkaar in snel tempo op.
In 1812 nam het Engelse parlement een nieuwe wet
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aan: op het vernielen van een machine stond in het
vervolg de doodstraf. Tijdens de vergadering in The
House of Lords van 27 februari 1812 nam Lord Byron
(1788-1824), sympathisant van de Luddieten, het
woord: ‘Zijn wij ons bewust van onze verplichting aan
de massa? Het is de massa die werkt op uw landerijen, die dient in uw huizen, die uw vloot bemant. Het is
de massa, die het leger vormde wat uw overwinningen
behaalde en de wereld onderwierp. Maar bedenk: het
kan ook u onderwerpen, als u doorgaat hun noden en
behoeften te miskennen en hen daarmee drijft in totale armoede’.8 Na 1848 zakte de beweging in, mede
omdat de regering in 1846 de ‘graanwetten’ had ingetrokken. Door de snel dalende voedselprijzen verdween de honger en daarmee de voedingsbodem van
de beweging.

waarin ze plaatsvonden, is noodzakelijk om een beter
beeld te krijgen van de sociaaleconomische structuur
waarin deze plaatsvonden. Mijn conclusie is dezelfde als die van Henk van Doremalen: ‘Wellicht, maar
wellicht ook niet’. Al neig ik iets meer naar ‘wellicht’.
Maar de vraagtekens zijn er nog en hopelijk wordt de
discussie vervolgd.

Noten
1

Hans Pel, ‘Het was meer dan textiel alleen. Demografie, infrastructuur
en economie 1814-1940’, in: Tilburg. Stad met een levend verleden
(Tilburg, 2001), p. 295
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Henk van Doremalen, ‘Tilburgse kwesties 1. Verzet tegen de stoommachine bij Pieter van Dooren in 1827’, in: Tilburg, jaargang 34, 2016,
nr. 2, p. 44-45.
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W. J. van Exel, ‘Textielarbeiders tegen mechanisering: een machineoproer in Geldrop in 1833’, in: Heemkronijk: driemaandelijkse

De situatie in Nederland was minder nijpend en
extreem, toch is er hier ook verzet geweest tegen de machine, zie het Geldropse Oproer. Er zijn in
Nederland overigens meer van dit soort oproeren geweest en niet alleen in de textielbranche. Dit bewijst
nog steeds niet dat er in Tilburg ook verzet geweest
is tegen de komst van de eerste stoommachine, maar
gezien de context staat een oproer tegen de machine
niet op zichzelf.
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Het woonhuis van Van
Dooren naast de fabriek, ca.
1870. ‘Des avonds werden
eenige glasruiten verbruizeld
in den huize van Pieter van
Dooren’ (Blink, 1900). (Coll.
Regionaal Archief Tilburg)

Het Luddisme (Luddism) bestond uit twee afzonderlijk opererende
vleugels; Een parlementaire vleugel deze vertaalde eisen in algemeen
stemrecht en arbeidsbeschermende wetten. Er was ook een vakbondsvleugel: deze tal vond de vernieling van machines aanvaardbaar.
De luddieten hadden geen overkoepelende organisatie, het waren geheime ondergrondse organisaties (Ned Ludd: mythische figuur, p. 7)
Het is de geschiedenis van het verzet tegen de machine, die gebruikt

Conclusie
Zoals ik in het begin van dit stuk al liet weten: helaas heb ik geen snipper eigentijds papier gevonden
dat bewijst dat het Tilburgse verzet tegen de stoommachine van Pieter van Dooren daadwerkelijk heeft
plaatsgevonden. Als historicus wil ik, net als Henk van
Doremalen, bewijs hebben. Ondanks het gebrek aan
bewijs ben ik wel van mening dat het goed mogelijk
is dat er in Tilburg een oproer heeft plaatsgevonden,
juist vanwege de heersende angst dat de nieuwe onbekende machines de plaats van de menselijke arbeid
gingen overnemen. Deze ‘angst voor de machine’ was
niet iets typisch Tilburgs of Geldrops. Het kwam ook
elders voor en vooral in Engeland (waar de Industriële
Revolutie ontstond) namen de gewelddadigheden grote vormen aan. Onderzoek naar deze oproeren tegen
de komst van de eerste stoommachines en de context

Ibidem, p. 53

wordt om de mens te vervangen. (Nottingham Luddites, Yorkshire luddites, lancashire/Cheshire Luddites) Luddieten kregen steun van het
volk. Luddites: groep Engelse textielarbeiders en wevers die weefmachines vernietigden als een vorm van protest. Zij waren bang dat
hun ambacht verloren zou gaan en dat zij vervangen zouden worden
door machines. Het is niet zo dat zij ten de machines waren om de
vooruitgang tegen te houden. Rond 1830 traden de Luddieten toe tot
de Chartistenbeweging: ‘People ’s Charter’ (1838: algemeen kiesrecht
etc.) bron: Louis H. van der Kallen, de geschiedenis van het Luddisme,
https://www.louisvanderkallen.nl/tag/john-baines
6

‘Corn Laws’ (1815-1846): graan mocht alleen worden ingevoerd als
de graanprijzen boven een bepaald niveau zouden gaan. Dit had sterk
stijgende graanprijzen en hongersnood als gevolg.

7

Thomas Robert Malthus (1766-1834), demograaf, econoom, predikant; in 1798 publiceerde hij An essay on the principles of population.
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blok waarop kinderen zijn afgebeeld in reliëf.
In het gepolijste oppervlak van de vaas weerspiegelt het atelierraam. De selectie van bloemen bevat onder meer grote witte en kleinere
roze pioenrozen, blauwe ridderspoor, paarse
sering, en geel-paars gevlamde tulpen. Her
en der zijn insecten te zien. Vijf groene eitjes
van een merel liggen in een nestje rechts. Ook
het rieten mandje links is bijna tastbaar geschilderd.
Het Noordbrabants Museum in Den Bosch en
Stadsmuseum Tilburg hebben ook werken
van Gerard van Spaendonck in de collectie.

TilburgsAns ontwikkelt
de Chocolinde
Onlangs verscheen op de markt de Choco
wlinde, een chocolaatje in de vorm van de historische lindeboom die vanaf het eind van de
zestiende eeuw op de Heuvel in Tilburg stond.
Vier eeuwen lang was deze boom de plek
waar de streekbewoners elkaar ontmoetten,
waar recht gesproken werd, het nieuws werd
uitgewisseld en waar nieuwe liefdes ontstonden. Toen de boom in 1994 werd omgezaagd,
ging dat gepaard met hevige protesten. En
groot was de verbazing toen bleek dat in de
holle stam een nieuwe loot was ontsproten.
Zo werd de lindeboom niet alleen het symbool
voor verbinding en voor de stad, maar ook
voor het nieuwe leven.
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Jace van de Ven, Met Vaart In Het Hart.
Verhalen uit het Brabants Wielercafé Tilburg,
(Tilburg, Eigen beheer, 2018), 116 blz., geïllustreerd door Ellis Pruijn, € 14,00, Info via:
sportmediashop.nl
Ronald Peeters

Aankoop schilderij Gerard van
Spaendonck door
Het Rijksmuseum
Het Rijksmuseum heeft een schilderij verworven van Gerard van Spaendonck, de beroemdste bloemstillevenschilder uit de tweede helft van de achttiende eeuw. Het was een
langgekoesterde wens van het museum om
een belangrijk werk van deze internationaal
geroemde Tilburgse schilder in de collectie
op te nemen. Taco Dibbits, hoofddirecteur van
het museum, noemt het ‘een prachtige aankoop waarmee we de zomer voor altijd in het
Rijksmuseum hebben’.

Het schilderij, getiteld Bloemstilleven in albasten vaas, is gekocht bij een galerie in Parijs
voor € 900.000. De aankoop is mede mogelijk gemaakt dankzij de deelnemers van de
BankGiro Loterij. Het schilderij is in het museum te zien.
De in Tilburg geboren Gerard van Spaendonck
(1746-1822), vestigde zich in de jaren 1760
in Parijs, en werd behalve door zijn bloemstillevens ook befaamd als tekenaar van de botanische collectie van de Franse koning, een
zeer eervolle positie. Daarnaast was hij een
actief bestuurder in de Parijse kunstwereld
en leraar van talloze kunstenaars uit binnenen buitenland. Zijn geschilderde oeuvre is
niet heel groot, hij besteedde veel tijd aan het
aquarelleren van planten en aan zijn leerlingen. Desondanks werd hij beschouwd als de
beste bloemenschilder van zijn tijd.
Gerard van Spaendonck exposeerde het
bloemstilleven op de Parijse Salon van 1783.
Het ontving lovende kritiek, onder meer werden de levensechte insecten geprezen. Op het
schilderij is een boeket bloemen in een vaas
van albast te zien, geplaatst op een marmeren

Het lettertype TilburgsAns, een initiatief van
Sander Neijnens en Ivo van Leeuwen, bevat
een pictogram van de lindeboom met daarin
de jonge loot. Dat pictogram vormde de basis
voor het ontwerp van de Chocolinde. In september 2017, anderhalf jaar na de lancering
van TilburgsAns, werd in samenwerking met
Chocolaterie Albèrt en Marketing Tilburg begonnen met de ontwikkeling en productie
van de Chocolinde, een heerlijk sjeklaatje van
Tilburgse bodem.
In 2019 is het 25 jaar geleden dat de lindeboom omgezaagd werd. Vooruitlopend op
dit herdenkingsjaar werd de Chocolinde op
zondag 30 september 2018 gepresenteerd.
Informatie: www.tilburgsans.nl

Een bijzonder stukje Tilburg
In 2003 laat de Stichting Straat voor het eerst
van zich horen, de Goirkestraat staat centraal.
Er wordt geen uitgebreid historisch onderzoek
verricht, maar er is wel veel aandacht voor de
bezienswaardigheden in (de omgeving van)
deze straat. Met succes wordt geprobeerd
een eigentijdse draai te geven aan de beleving
van cultureel erfgoed. Daarna volgen, zo ongeveer elk anderhalf jaar, acht andere manifestaties. Vanaf 2007 wordt er bij iedere editie
ook een begeleidende ‘reisgids’ uitgegeven.
Het eerste boekje, over de Sint-Josephstraat
(én Korte Heuvel/Oisterwijksebaan), heeft de
mooie titel Tussen Weemoed en Zomerlust.
Vooral als je niet weet dat het hier om twee
bekende Tilburgse pleisterplaatsen gaat is dit
een titel die zowel nostalgisch als blijmoedig
klinkt. Precies dat is het gevoel wat Berry van
Oudheusden en consorten ook in latere edities op proberen te roepen.
Bekende straten binnen de stedelijke lintenstructuur worden ieder op een eigen manier
voor het voetlicht gebracht. Bij de eerste manifestatie ligt de focus met name op de sociale en economische verschillen in ‘t Goirke.
Bij de Korvelseweg (2005) vooral aandacht
voor de veelzijdige middenstand, in andere
jaren voor stadsnatuur en een groot scala
aan andere onderwerpen. De publicaties
geven informatie over de bestaande én verdwenen architectuur. Nieuwbouwplannen

houden de Tilburgse straten vitaal, maar er
zijn weinig oudere bewoners die zonder nostalgie herinneringen ophalen aan het religieus en industrieel erfgoed van weleer. Waar
in eerdere boeken, over de ringbanen en het
Wilhelminakanaal, de infrastructuur de boventoon voert komen in het nieuwste boek
van de stichting vooral de bewoners aan het
woord. Bewoners van een stadsdeel dat al
ingetekend staat op de welbekende kaart van
Diederik Zijnen.
Over de oorsprong van het toponiem
Kwetterie is weinig met zekerheid te zeggen. Niet meer dan anderhalve eeuw voordat
het door Zijnen op zijn grote kaart wordt ingetekend gaat dit gebied als zodanig bekend
staan. De auteur begint de rondgang in de
wijk bij het klooster uit de titel. De Zusters
van Liefde zijn immers tot op heden thuis in
dit deel van de stad. Al zijn de agrarische velden en tuinen grenzend aan hun terrein al een
paar decennia geleden tot - een vier hectare
groot - Stadspark getransformeerd. Sporen
van religieus erfgoed zijn echter nog steeds,
soms wat verborgen, op meerdere plekken in
de wijk aanwezig. Verdwenen is wel een groot
deel van de bedrijvigheid. De manege, het
VIOS-terrein, de wasserette, de kruideniers,
de bakkers, de herbergen en de cafetaria van
Granucci.
De wijk was er een met flink wat scholen,
maar ook de meeste daarvan zijn er niet

meer. Daarentegen nog steeds actueel is het
proces dat we in de 21e eeuw herstructurering zijn gaan noemen. Want ook eerder al
maakten de kleine arbeiderswoningen in de
omgeving van de Trouwlaan plaats voor sociale huurwoningen. De interessante stukjes
historische informatie worden in dit boek afgewisseld met de persoonlijke herinneringen
van bekende en minder bekende buurtbewoners. Geen woord over het vernielen van de
woning in de Veestraat die in 1993 aan een
Antilliaans gezin werd toegewezen. Wel de
donkere jeugdherinnering van schrijver Jef
van Kempen. Niet iedereen ziet meteen de positieve kanten, maar over het algemeen kijkt
men met plezier (terug) naar het wonen in de
wijk.
Sander van Bladel
Berry van Oudheusden, Tussen klooster,
Kwetterie en kerk (Tilburg, Stichting Straat,
2018), 108 blz., ISBN/EAN: 978-94-9206302-1, € 10.

De Hervormde Gemeente
Tilburg en Goirle
Het boek dat begin september verscheen
over de Hervormde Gemeente Tilburg en
Goirle bevat een opdracht. De publicatie dragen de auteurs Van der Kuijlen en Mentink
op aan de man die zestien jaar lang als predikant aan de gemeente verbonden was.
Na de verkoop van de Pauluskerk aan de
Indonesische Protestantse Kerk in Nederland
is het idee ontstaan om een boek te schrijven over de geschiedenis van de gemeente.
Vanaf het begin was het plan om ook dominee
Dick Penninkhof bij het project te betrekken.
Penninkhof had immers een brede interesse
voor de geschiedenis van de kerk. Zo schreef
hij twee artikelen in het eerste nummer van
de jaargang 2016 van dit tijdschrift. Een nummer dat volledig gewijd was aan het protestantisme in Tilburg. Maar net met emeritaat,
en nog voordat de plannen met betrekking tot
het boek ten uitvoer gebracht werden, overleed Dick Penninkhof op 25 oktober 2016.
De bijna vier eeuwen geschiedenis van protestants Tilburg zijn in twee gelijke perioden
van zo’n 200 jaar in de delen. Het begint aarzelend na de inname van ‘s-Hertogenbosch
in 1629. Op dat moment wordt het pad geëffend voor de komst van het protestantisme
naar het noorden van Brabant. We lezen niet
of de reformatie daarvoor ter plekke al enige
weerklank kon ondervinden. Alleen in ‘s-Hertogenbosch gaat het echter zoals de StatenGeneraal in Den Haag wenst. Elders in de
Meijerij, waartoe ook Tilburg behoorde, is de
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bevolking veel minder geneigd het protestantisme aan te nemen. Dat blijkt wel als de uit
‘s-Gravenmoer afkomstige dominee Petrus
Portenius in november van dat jaar in Tilburg
arriveert. Als Portenius de sleutel van de parochiekerk komt opeisen vindt hij pastoor
Augustinus Wichmans op zijn weg. Vanwege
het felle verzet van Wichmans en zijn parochianen moet de dominee onverricht ter
zake terugkeren. Ook de schout wenst hem
namelijk niet te ontvangen. In een rapport zal
Portenius later schrijven dat diep teleurgesteld uit Tilburg vertrekt. Hij had meer van zijn
opdracht verwacht. Een paar maanden later
slaagt Petrus Portenius bij een tweede bezoek
aan de stad er wel in een eerste keer te preken.

dit boekje een allesomvattend overzicht te
geven. Maar een heldere en vlot geschreven
geschiedenis kan het resultaat van hun arbeid
zeker wel genoemd worden. Interessant ook
dat er voor enkele meer anekdotische gebeurtenissen plaats is. Want hoe leuk zou het zijn
als het verdwenen bord van begraafplaats
Vredehof alsnog aan de inventaris van de
Hervormde Gemeente óf bijvoorbeeld de collectie van het Stadsmuseum toegevoegd zou
kunnen worden? Gezien het bescheiden aantal Hervormden in de dorpen rondom Tilburg
is het niet verwonderlijk dat Van der Kuijlen en
Mentink dat stukje geschiedenis wat minder
woorden hebben toebedeeld, maar toch kunnen we ook daarover in deze publicatie het
nodige lezen.

In de jaren 1631-1633 worden er nieuwe
pogingen ondernomen. Er worden predikanten gestuurd naar de grotere plaatsen in de
Meijerij. Paulus Arleboutius wordt benoemd in
Tilburg. Ook nu is de tegenstand aanzienlijk,
maar Arleboutius slaagt er wel in te starten
met zijn werkzaamheden. In oktober 1633
kan de eerste doop in de Heikese kerk plaatsvinden. Maar amper een half jaar later keert
het tij weer en komt de dominee zelfs in een
Bredase gevangenis terecht. In zo’n twintig
bladzijden beschrijven de auteurs hoe het de
gemeente vergaat nadat in 1648 dominee
Paridanus Lemannus zijn intrek neemt in de
pastorie in de Moerenburg. Het aantal gereformeerde inwoners van Tilburg blijft steeds
aan de lage kant. In 1765 kan wel een nieuw
Bätz-orgel feestelijk in gebruik worden genomen. Dertig jaar later is duidelijk dat er, na de
Franse inval, veel staat te veranderen. Na een
koninklijk decreet in 1809 duurt het echter
nog meer dan dertien jaar voordat de nieuwe
Pauluskerk kan worden ingewijd. In december 1822 wordt de laatste kerkdienst in de
Heikese kerk gehouden.

Sander van Bladel

Met de ingebruikname van de Pauluskerk
breekt voor de Tilburgse Hervormden in alles
een nieuwe periode aan. Een tijdvak waarin
de gelovigen erin slagen een levendige gemeenschap met elkaar op te bouwen. Op bepaalde momenten krijgt het geloofsleven een
externe stimulans. Bijvoorbeeld als de spoorwegwerkplaats veel niet-katholieke arbeiders van elders naar de snel groeiende stad
trekt, en een eeuw later als in 1944 protestantse evacués uit Zeeland en de Betuwe naar
Tilburg komen. Ook de mooie en bijzondere
inventaris die men in de loop der tijd bijeenbrengt (waaronder een Statenbijbel uit 1682!)
krijgt in het boek de nodige aandacht. Verder
worden enkele andere protestantse kerkgebouwen en begraafplaatsen beschreven.
De auteurs hebben niet de intentie om met

Pim van der Kuijlen en Erik Mentink, Een dag
in Uwe voorhoven. De Hervormde Gemeente
Tilburg en Goirle: 1629-2004 (Boekscout
Uitgeverij, Soest, 2018), 144 blz., ISBN/EAN:
978-94-0224-723-7, € 21,50.

Van Gogh’s Noord-Brabant
In het laatste kwartaal van 2019 is in Het
Noordbrabants Museum een bijzondere Van
Gogh-tentoonstelling te zien: Van Gogh’s
Inner Circle. Deze tentoonstelling zal een
overzicht bieden van de mensen die een belangrijke rol speelden in Van Gogh’s leven en
werk. Zijn relaties met familie, vrienden en
collega-kunstenaars, studenten en modellen
waren vaak complex, maar toch ook meestal
sterk en langdurig. Met enige regelmaat eindigen ze echter abrupt en in vervreemding.
Deze tentoonstelling wordt samengesteld uit
beroemde werken uit binnen- en buitenland.
In 2015 werd het 125e sterfjaar van de
Brabantse schilder al herdacht met een
groots Van Gogh-jaar. In verschillende
Europese steden werden tentoonstellingen
en culturele evenementen rond het thema
‘125 jaar inspiratie’ georganiseerd. Diverse
plaatsen in België, Frankrijk en Engeland zijn
immers evenzeer van betekenis voor Vincent
van Gogh geweest. Naar eerdere verblijven in België en Drenthe vertrekt Vincent in
november 1885 definitief uit de provincie
Noord-Brabant. De band tussen de schilder
en zijn geboortegrond blijft echter nadien ook
voortduren. In het jubileumjaar 2015 was er
ook in de stad waar Vincent van Gogh tussen
september 1866 en maart 1868 op school zat
een expositie te zien. Dit was een gezamenlijk initiatief van Natuurmuseum Brabant,
Stadsmuseum Tilburg en de aan de Tilburgse
universiteit verbonden Brabant-Collectie. Als
een verlate reprise is drie jaar na deze expo-

sitie een boek met dezelfde titel verschenen:
In de Brabantse voetsporen van Vincent van
Gogh. Landschap, boerenleven en thuiswevers gefotografeerd van 1865-1920.
De familie Van Gogh heeft geen eeuwenlange
band met Noord-Brabant. Al was de gelijknamige grootvader van de schilder wel dertig
jaar lang predikant in Breda. Weinig honkvast
als dominees soms zijn, hebben de ouders
van Vincent van Gogh op meerdere plekken in de provincie gewoond. In 1849 wordt
Theo van Gogh in Zundert beroepen, de plaats
waar zijn zoon vier jaar later zal worden geboren. In 1871 verhuist het gezin naar Helvoirt,
in 1875 naar Etten. Zeven jaar daarna wordt
Nuenen hun woonplaats. Het boek van
Brabant Collectie-conservator Emy Thorissen
en Ronald Peeters volgt in beeld en tekst de
Brabantse sporen van Vincent van Gogh. In de
inleiding doen Jan Baan en Thijs Caspers, beiden werkzaam bij Brabants Landschap, een
poging de vraag te beantwoorden waarom er
een Nationaal Park zou moeten komen waaraan de naam van Van Gogh wordt verbonden.
Extra aandacht voor beleving en bescherming
van natuur kan geen kwaad, maar kloppen
doet de redenering historisch in dit geval niet.
In het gebied dat slechts wordt afgebakend
als “omzoomd door de dynamische steden
Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch, Tilburg en
Waalwijk” ligt met Helvoirt eigenlijk maar één
plaats waar Van Gogh thuis is geweest.
Na de inleiding volgt een biografische schets.
In een chronologisch beeldverhaal komen
we langs plekken die Vincent van Gogh gezien heeft of in ieder geval gezien zou kunnen hebben. Afgewisseld met citaten uit zijn
brieven zijn er foto’s, ansichtkaarten en een
enkele tekening opgenomen in het boek.
Al kijkende en lezende dromen we zo een
beetje mee zoals de schilder dat onderweg

ongetwijfeld ook deed. En passant wordt
zo een panorama geschetst van een aantal
Brabantse plaatsen zoals die er in het fin de
siècle uitzagen. Plaatsen waar Vincent naar
school ging zoals Zevenbergen en Tilburg.
Plaatsen waar hij en zijn ouders woonden en
andere plaatsen die hij aandeed. Door de nog
immer voortdurende reeks van publicaties
weten we veel over het oeuvre van Van Gogh
en over de periode nadat hij eind 1885 via
Antwerpen naar Frankrijk vertrekt. Maar hoeveel Brabanders weten dat hij van uit Helvoirt
ook uitstapjes maakte naar ‘s-Hertogenbosch
en Sint-Michielsgestel, of dat hij ten noorden
van Zundert graag wandelde in plaatsen als
Rijsbergen en Oudenbosch?
In het volgende en grootste deel van het boek
staat de artistieke wisselwerking tussen de
kunstenaar en zijn (landschappelijke) omgeving centraal. Net als Van Gogh werden immers enkele vroeg 20e-eeuwse fotografen in
hun werk evenzeer door het Brabantse landschap, het boerenleven en de thuiswevers
geïnspireerd. In dit hoofdstuk wordt gepoogd
een reconstructie te geven van de natuur en
het leven op het platteland en in de binnenkamer. Vincent tekende ‘naar het leven’ in de
natuur én op locatie naar model. Zijn schilderijen werden meestal vervaardigd in zijn
atelier. Voor zijn voorstudies maakte hij ook
gebruik van prenten, foto’s en geïllustreerde
tijdschriften. Oude foto’s uit Noord-Brabant,
brieffragmenten, vroege tekeningen van
Vincent zijn naast elkaar te zien. De foto’s en
prentbriefkaarten, zijn veelal van bekende
fotografen. De brieffragmenten laten Vincent
spreken. Door voor deze originele aanpak te
kiezen maken de samenstellers Thorissen en
Peeters je als het ware tot een metgezel op
zijn tochten. De foto’s vertonen vaak op een
verrassende manier qua sfeer een gelijkenis
met het werk van Van Gogh. Met een zevental minibiografieën van fotografen zoals Henri
Berssenbrugge, Jan Bijnen en Herman de
Ruiter wordt het boek afgesloten. Het boek is
ook in een Engelse vertaling verschenen.
Sander van Bladel
Ronald Peeters en Emy Thorissen, In de
Brabantse voetsporen van Vincent van Gogh.
Landschap, boerenleven en thuiswevers gefotografeerd van 1865-1920 (Tilburg, Gianotten
Printed Media / Brabant-Collectie, Tilburg
University, 2018), 128 blz., geb., ISBN/EAN:
978-90-663-090-1, € 24,95.
Ronald Peeters en Emy Thorissen, Wandering
through Vincent van Gogh’s Brabant.
Landscape, farming life and artisan weavers
photographed 1865-1920 (Tilburg, Gianotten

Printed Media / Brabant-Collectie, Tilburg
University, 2018), 128 blz., geb., ISBN/EAN:
978-90-6663-091-8, € 24,95.

Hoe een stad verandert
In de door Gianotten Printed Media uitgegeven serie In Tilburg verscheen medio november een fotoboek onder de titel Tilburg toen en
nu. Hoe een stad verandert, van de hand van
Ronald Peeters, dit keer bijgestaan door Han
van Meegeren, werkzaam bij de genoemde
drukkerij-uitgeverij.
Het concept is simpel, maar daarom niet
minder aardig. Je hebt een foto van vijftig of
honderd jaar geleden en je laat op exact dezelfde plaats een nieuwe foto maken. Het levert soms verrassende resultaten op. Ja het
fraaie oude gemeentehuis is verdwenen en
zoals op de foto te zien is, iets meer naar achter staat nu een minstens zo fraai concertgebouw. Ik neem met opzet dit voorbeeld, omdat
het ook de cover siert en nog altijd veel stof
doet opwaaien. Maar zonder al te veel discussie is destijds (jaren zestig) voor de o zo belangrijke verkeersdoorbraak gekozen die de
Schouwburgring heeft opgeleverd. De feitjes
staan er meestal bij, de achterliggende zaken
niet.
Kerken en fabrieken verdwenen door de ontkerkelijking en teloorgang van de textielindustrie. Het zal nostalgische gevoelens oproepen
bij deze of gene, maar een stad ontwikkelt

zich nu eenmaal. Voetgangers en fietsers die
je volop ziet op allerlei beelden zijn vervangen
door auto’s. Soms zie je dat er – op het eerste
gezicht – niet zo veel veranderd is. Nog steeds
staat de fraaie galerij heiligenbeelden langs
het kerkhof op de Bredaseweg. Wat verderop is een van de gebouwen van de voormalige Kromhoutkazerne nog gewoon blijven
staan. Ook diverse huizen in de Stationsstraat
en Willem II-straat staan nog op hun plek.
Hofstede De Blaak ligt er nog steeds evenals
de kerk van de Heuvel en de Hasseltse kapel.
Maar toch is er wat veranderd als je goed naar
de foto’s kijkt. Dan wordt in detail kijken leuk.
Echt grondige wijzigingen zijn er natuurlijk
ook: waar honderden fietsers de overweg van
de Heuvel overstaken ligt nu het hoogspoor,
het aloude station is verdwenen en waar eens
het Bels Lijntje langs de stad liep is daar niets
meer van terug te vinden.
Kortom: een uitgave vol nostalgie voor de oudere Tilburgers en een leuke kennismaking
met Tilburgs historie voor wie de laatste decennia bij de stad betrokken is geraakt.
Henk van Doremalen

Ronald Peeters en Han van Meegeren, Tilburg
toen en nu. Hoe een stad verandert (Tilburg,
Gianotten Printed Media, 2018), In Tilburg,
deel 20, 156 blz., ISBN/EAN: 978-90-6663094-9, € 16,50.
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