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Het Tijdlab in de LocHal. (Foto: Jan van Oevelen)
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Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur verscheen 
voor het eerst in juli 1983. Het is daarmee op dit moment het langst 
verschijnende tijdschrift in Tilburg. De redactie werd toen gevormd 
door Ronald Peeters, Rob van Putten en Ton Wagemakers (van 1983–
1987). Later traden Henk van Doremalen (van 1987–2013), Jeroen 
Ketelaars (2006–2018), Astrid de Beer en Sander van Bladel (beiden 
sinds 2014) toe tot de redactie. 
Nu bijna 38 jaar later heeft de Stichting tot Behoud van Tilburgs 
Cultuurgoed, de uitgever van het tijdschrift, besloten om niet alleen 
de vormgeving drastisch te veranderen maar ook de inhoudelijke 
formule. De vormgeving is 38 jaargangen verzorgd door eindredac-
teur Ronald Peeters, maar wordt nu voortaan gedaan door grafisch 
vormgever Sander Neijnens.
Sinds enkele jaren is de community Erfgoed Tilburg actief onder de 
inspirerende coördinatie van Stadsmuseum Tilburg. Het tijdschrift 
Tilburg krijgt nu een nieuwe naam: Erfgoed Magazine Tilburg, waar-
mee het meteen ook een ‘lijfblad’ kan gaan worden voor de vele 
erfgoedorganisaties die Tilburg rijk is. Wij danken Erfgoed Tilburg/
Stadsmuseum Tilburg voor de financiële ondersteuning om deze 
vernieuwingsslag mogelijk te maken.
Vele artikelen die tot nu toe werden gepubliceerd waren soms aan 
de lange kant en voorzien van vele voetnoten. Dat gaat veranderen. 
Het aanbod van dergelijke artikelen blijft, maar ze worden verkort 
bewerkt en in het magazine gepubliceerd. De oorspronkelijke gean-
noteerde lange versies worden voortaan gepubliceerd op de website 
www.historietilburg.nl. Het magazine zal per aflevering veel meer 
(vooral korte) artikelen gaan bevatten. Voor u ligt de eerste aflevering 
met een gevarieerd aanbod aan artikelen. Wij wensen u veel lees- en 
kijkplezier. 

Astrid de Beer, Sander van Bladel, Henk van Doremalen, Theo de Jong, Ronald 
Peeters en Rob van Putten (bestuur van de Stichting tot Behoud van Tilburgs 
Cultuurgoed)
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Wat wil de stad met de verhalen van de stad?

Petra Robben en de 
zichtbaarheid van het 
Tilburgs erfgoed

4  | Erfgoed Magazine Tilburg | Voorjaar 2021 

Pieter Siebers* 

Stadsmuseum Tilburg is een museum dat geen museum is. Er is een stadscol-
lectie, maar deze bevindt zich in een depot aan de Goirkestraat, of zwerven 
door verschillende gemeentelijke gebouwen. Soms zichtbaar voor het publiek, 
soms ook in bananendozen. Het verhaal van de stad is te veel veronachtzaamd, 
zegt stadsconservator Petra Robben, maar het moet wel verteld blijven wor-
den. Misschien met andere objecten, misschien met andere invalshoeken.  
Zij schreef een nieuw collectieplan. Het museum zal, meer nog dan voorheen, 
op meerdere locaties werken of objecten laten zien. En daarbij gaan meer Til-
burgers betrokken worden, omdat het verhaal van de stad ook een levend ver-
haal moet zijn, van de mensen die er nu wonen. En een eigen gebouw, dat zou 
mooi zijn – als de mensen het willen. Pieter Siebers tekende haar verhaal op.

* Pieter Siebers (1956) 

is kunsthistoricus en als 

projectleider Academisch 

Erfgoed verbonden aan 

Tilburg University.

Petra Robben in 
het museumdepot, 
ondergebracht in 
het TextielMuseum. 
(Foto: Jan van 
Oevelen)



“Erfgoed wordt vaak belegen genoemd, en 
de sector wordt geassocieerd met oude man-
nen die in archieven snuffelen, met stapels 
stenen en stoffige collecties. Maar dat is niet 
het verhaal, althans niet het verhaal van 
nu, van deze stad. Het verhaal is dat de stad 
een transformerende stad is en dat er aller-
lei manieren ontwikkeld kunnen worden 
om dat voor het voetlicht te brengen. Niet 
zozeer door professionals zoals ik, maar door 
wat ik noem erfgoedmakers. Mensen die zelf 
aan de slag gaan met objecten, met plekken, 
met verhalen, met geschiedenis. Niet zozeer 
om die alleen te bestuderen, maar om ze te 
verdiepen, rijker te maken, van een nieuwe 
betekenis te voorzien.
“De dynamiek van erfgoed. Daarom draaide 
het in mijn studie cultuurwetenschappen 
die ik vorig jaar aan de Open Universiteit heb 
afgerond. Het onderzoek dat ik deed naar 
de ontwikkeling van erfgoed- en museum-
collecties in de industriesteden Eindhoven, 
Helmond en Tilburg is een enorme verrij-
king voor mijn werk gebleken.

Actualisering en verdieping
“Ik geloof niet dat het veel zin heeft om alle 

kaarten te zetten op activiteiten die alleen 
maar traditiebevestigend zijn. Niet dat ik 
daar ook maar enig bezwaar tegen heb, maar 
het is mijn ogen geen zaak voor het stads-
museum of de erfgoedprojecten die we van 
daaruit coördineren. De komende jaren gaan 
we met Tilburgers aan de slag om tradities 
te verlevendigen, te actualiseren, van een 
nieuwe kwaliteit te voorzien. Onze collecties 
zouden dienstbaar moeten zijn aan de ver-
halen van mensen, aan hun beleving van de 
stad. Het zou mooi zijn als Tilburgers zich 
meer en meer ‘eigenaar’ gaan voelen van 
objecten en monumenten, als ze betrokken 
zijn bij hun omgeving, onderdeel van een 
levende geschiedenis. Op die manier kan 
erfgoed bijdragen aan een gewaardeerde en 
betekenisvolle leefomgeving.
“Een voorbeeld? We hebben als Erfgoed 
Tilburg bijgedragen aan een project van 
kunstenaar Bob Driessen en filmmaker 
Sophie Tooten die dertien videoportretten 
hebben gemaakt van oud-medewerkers van 
de ns Werkplaats. Die video’s zijn te zien in 
het Tijdlab, waarin bezoekers op een zoge-
naamde interactieve tafel ook foto’s kunnen 
bekijken. Op die manier maken we ook 
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De verhalentafel 
in het Tijdlab (Foto: 
Kim Pattiruhu)



gebruik van het feit dat wij een onderwijs-
stad zijn met artistieke opleidingen, waarbij 
de stad inspiratiebron is voor projecten zoals 
dit. Door deze artistieke verdieping en inzet 
van oral history leeft het verleden van de 
Spoorzone in een herbestemde omgeving.

Verwevenheid
“Erfgoed en identiteit worden op die manier 
verweven. Dat zie je ook bij het standbeeld 
van Peerke Donders. Ik wil daar niet te 
lang bij stilstaan omdat er al zoveel over is 
gezegd, maar de discussie over dat stand-
beeld in het Wilhelminapark draait in mijn 
ogen om identiteit. Ik zie het als een van 
onze opdrachten om de lokale, historische 
betekenis van de missionaris in Suriname 
in de negentiende eeuw een bredere context 
te plaatsen. Mijn rol is dan om mensen die 

zich met die context bezighouden te onder-
steunen, te adviseren en vooral te faciliteren. 
Omdat het bijdraagt aan de waardering 
van erfgoed, hoe je daar ook over denkt. Ik 
ben dan benieuwd naar de opvattingen van 
nieuwe Tilburgers, en ik vind dat die een 
plek moeten krijgen. En dan denk ik dus 
niet aan het verwijderen van het beeld, maar 
aan vormen van reflectie of toelichting. Een 
Qr-code bij het beeld, waarin het verhaal 
van naastenliefde, maar ook dat van koloni-
alisme wordt verteld, zou een mogelijkheid 
kunnen zijn. Misschien dat Tom America die 
stemmen op muziek zou kunnen zetten.
Met een artistieke of wetenschappelijke 
impuls zou het beeld een verbindende kracht 
kunnen krijgen, doordat het van meerdere 
lagen wordt voorzien, van een historische 
context die voorbij gaat aan traditionele 
beeld van missie en zending zoals wij dat 
lang gekoesterd hebben. En dat ons werd 
ingeprent van bovenaf, via het onderwijs en 
andere vormen van kennisoverdracht. Dat is 
mij te eenzijdig en daar ageer ik vaak tegen.

Betrokkenheid
“Bij zo’n debat, maar ook bij het bedenken 
van een vorm waarin dit verhaal verteld kan 
worden, moeten mensen in mijn ogen niet 
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(Tekening: Jeroen de 
Leijer)

“Erfgoed wordt vaak belegen genoemd, 
en de sector wordt geassocieerd met oude 
mannen die in archieven snuffelen, 
met stapels stenen en stoffige collecties. 
Maar dat is niet het verhaal, althans niet 
het verhaal van nu, van deze stad.”



alleen betrokken worden, maar ook blijven. 
Een van de gezaghebbende denkers op dit 
terrein is de Amerikaanse Nina Simon, die 
het omschrijft als ‘participatief beheer van 
cultureel erfgoed’. Ook de historicus Willem 
Frijhoff omarmt die gedachte, omdat zo’n 
beheer – zeker in verwarrende tijden – een 
bijdrage levert aan het zelfbeeld van groe-
pen. Dit soort opvattingen wint terrein, ook 
in de musea van de eenentwintigste eeuw. 
Kijk bijvoorbeeld naar de tentoonstelling 
van Hans Broek die momenteel in De Pont te 
zien is; die onderzoekt in zijn schilderijen de 
koloniale geschiedenis van zijn familie. Of 
het Van Abbe in Eindhoven, dat ziet kunst als 
een vorm van cultureel erfgoed die ook kan 
worden ingezet als middel om maatschappe-
lijke vragen aan de orde te stellen.
“Een vergelijkbare visie zie je in het door de 
gemeente Tilburg uitgebrachte Cultuurplan 
2021–2024. Dat heeft niet voor niets als titel: 
Cultuur raakt ons. In het licht van heeft het 
Stadsmuseum een collectieplan opgesteld, 
waarbij we ook hardop gaan nadenken over 
het gemeentelijke erfgoed, de stadscollec-
tie. Die vertelt in samenhang veel over de 
stad, maar is eigenlijk nooit als zodanig 
te zien geweest. Er is in het begin van de 
vorige eeuw een pleidooi geweest voor een 
oudheidkamer, onder meer door de ama-
teurhistoricus Lambert de Wijs, die de basis 
legde voor de stadscollectie, met daarin 
ook objecten die Tilburgers zelf waardevol 

achtten. Het geheel kwam op de zolder van 
het Natuurmuseum terecht, waar het – zo 
klaagde de gemeentelijk archivaris in 1953 – 
in deplorabele staat geraakt. In de jaren ’70 
zijn de textiel-gerelateerde objecten naar 
het TextielMuseum gebracht, de rest bleef in 
depot of kreeg een plek in een gemeentelijk 
gebouw.

Het veronachtzaamde verhaal
“Dat het verhaal van de stad zo lang veron-
achtzaamd werd heeft deels te maken met de 
historische keuze voor het TextielMuseum. 
Die was begrijpelijk en heeft het Tilburg een 
prachtig, uiterst innovatief museum opgele-
verd. Maar het verhaal van de stad in bredere 
zin is daar natuurlijk niet te zien. Wat de 
zaak van het erfgoed ook niet heeft bevor-
derd is de vernieuwingsgolf die in de jaren 
’60 inzette. Sloop in de binnenstad, nieuwe 
wijken, een universiteitscampus aan de rand 
van de stad: overal stond een nieuw Tilburg 
centraal.
“Pas aan het begin van deze eeuw is er een 
Stadsmuseum opgericht, dat vervolgens 
de opdracht kreeg om de ‘stadscollectie’ te 
inventariseren. Het bleek te gaan op een 
gevarieerd geheel dat verspreid was over 
de stad: in stadskantoren, het paleis, in de 
opslag bij Publieke Werken en in de depots 
van het TextielMuseum en Regionaal 
Archief Tilburg. Het meeste is nu opgeslagen 
in het depot van het Stadsmuseum, maar 
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Het Tijdlab in de 
LocHal. (Foto: Jan 
van Oevelen)



het probleem blijft dat het materiaal weinig 
zichtbaar is voor het publiek. We vertellen 
de verhalen vooral aan de hand van kleine 
presentaties, of boeken.

“De collectie die we als Stadsmuseum 
Tilburg beheren hebben we gecategoriseerd 
in meerdere thema’s, zoals nijverheid en 
kunst, stad en dorp, Tilburgs eigen (het 
sociale verhaal), Willem II en het volk en de 
Tweede Wereldoorlog. Daarnaast zijn er nog 
diverse objecten en kunstwerken in de stad 
die we als stadsmuseum willen beschrijven, 
fotograferen en digitaal ontsluiten. De onbe-
schreven verhalen. Zo beschikt de gemeente 
nog over zo’n 180 cultuurhistorische en 
kunstobjecten, verspreid over meerdere 
gebouwen: schilderijen, beeldhouwwerken 
en wandkleden, maar ook zaken als herin-
neringsplaquettes en gemeentelijke prijzen. 
Die kun je niet zonder context ergens in een 
vitrine tonen, daar zie ik voor ons de rol om 
verbanden aan te brengen of objecten te dui-
den. Ook zullen we ons buigen over de vraag 
of de verhaallijnen nog wel de goede zijn, of 
die ook niet aan vernieuwing toe zijn.
“Daarnaast zien we het als een taak voor het 
stadsmuseum om een aantal objecten in de 
Spoorzone aan de collectie toe te voegen. Er 
staat daar van alles dat iets zegt over Tilburg 
als logistieke stad, over de tijd dat de NS daar 
werkplaatsen had. Denk aan een hefbok, 
wielstellen, een rolbrug et cetera. Het is een 
zwevende verzameling, net als de collectie 
van de voormalige Tilburgse Kunststichting. 

Die beslaat naar verluidt zo’n 3500 kunst-
werken en is na het failliet in 2004 ook ver-
snipperd geraakt. Daar gaan we onderzoek 
naar doen.

Onderzoek en vernieuwing
“Onderzoek is voor de komende periode een 
sleutelbegrip. Zo beginnen we een exercitie 
om collectief na te denken over de gemeen-
telijke collecties, al dan niet aangevuld met 
wat we de komende jaren nog aantreffen. 
Misschien doen we dat wel in samenhang 
met andere historische verzamelingen in de 
stad. Wat wil de stad met de stad? Hoe we 
dat gaan doen? We hebben een depot in het 
Drögepand dat we deels gaan openstellen. 
Het is eigenlijk geen publieksruimte, maar 
tijdelijk – in afwachting van een geschikt 
depot – zullen we de collectie tonen. 
Daarnaast blijven we werken op verschil-
lende locaties in de stad, ook daar om proe-
fondervindelijk vast te stellen wat wel en niet 
werkt. Zo zijn we betrokken bij activiteiten 
in het Paleis-Raadhuis, onder de noemer 
‘Royaal aanklooien in het paleis’ en mis-
schien kunnen wij ook een rol spelen bij de 
invulling van het voormalig kantongerecht 
aan het nieuwe Forum. Dat wordt toch een 
markante plek in de stad. Voor tentoonstel-
lingen zou ook het Stadsbalkon de LocHal 
benut kunnen worden, en wellicht dienen 
zich de komende jaren ook mogelijkheden 
aan in het museumkwartier.
“Als je me vraagt of het niet beter zou zijn 
een museum te ontwikkelen dat het verhaal 
van de stad in samenhang kan laten zien, dan 
hangt dat voor mij af van de mate waarin 
zoiets gedragen zou worden. We hebben nu 
een paar vaste plekken, maar die worden 
relatief weinig bezocht omdat er weinig 
omheen gebeurt. Als je de verhalen zou 
kunnen verbinden, in zo’n plek als het Mas, 
het Museum Aan de Stroom in Antwerpen, 
dan zou dat natuurlijk fantastisch zijn. Daar 
lopen heden en verleden door elkaar, en daar 
krijgen actuele vraagstukken een plek die 
ook voor jongeren interessant is. Educatie, 
meer bekendheid voor onze collecties. Dat is 
voor mij een belangrijk criterium, bij welke 
kant we ook opgaan, dat de stemmen van de 
nieuwe Tilburgers er gehoord worden, en dat 
we dat met z’n allen – eens of oneens – als 
een vorm van verrijking kunnen opvatten.”
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Museum Aan 
de Stroom MAS 
in Antwerpen. 
(Bron: Commons 
Wikimedia)

“Onderzoek is voor de komende  
periode een sleutelbegrip.”



Er is al meer dan een eeuw van alles te doen 
geweest over wat we nu de Stadscollectie 
Tilburg zijn gaan noemen. Op 18 april (de 
verjaardag van Tilburg als stad) 1916 kocht 
de gemeenteraad van Tilburg op advies van 
de gemeentearchivaris het eerste histori-
sche kunstobject aan: een bloemstilleven 
van de Tilburgse kunstschilder Gerard van 
Spaendonck (door kunsthistorici overigens 
in 1980 als een vervalsing beschouwd). Er 
was geen vast omlijnd plan om een museale 
collectie te gaan vormen, maar wel een 
onderbuikgevoel om toch maar een begin 

te gaan maken met het verzamelen van 
allerlei historische voorwerpen voor het op 
te richten ‘Tilburgsch Museum’. Die voor-
werpen zouden worden ondergebracht in 
het stadhuis aan de Markt. In 1925 besloot 
de gemeenteraad om een commissie in 
het leven te roepen die de mogelijkheid en 
wenselijkheid van de oprichting van een 
museum in Tilburg moest gaan onderzoe-
ken. Nu zou het serieus worden. Maar om 
een lang verhaal kort te maken: dat museum 
kwam er niet. De gemeenteraad nam het 
rapport van de museumcommissie in 1927 
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Een Tilburgs erfgoedmuseum
Ronald Peeters*

Stadsmuseum Tilburg zette op 7 januari 2021 een post op Facebook: ‘Het 
Depot Stadsmuseum Tilburg krijgt steeds meer allure. De vloer is vernieuwd 
en een nieuwe stelling is aangeschaft’. Depot met een hoofdletter, waarmee 
het blijkbaar een eigennaam is geworden. Dus geen (fysiek) stadsmuseum, dat 
er waarschijnlijk niet zal gaan komen, maar een depot, een opslagplaats.

Bloemstilleven toege-
schreven aan Gerard 
van Spaendonck. 
Dit was in 1916 de 
eerste aankoop voor 
een ‘Tilburgsch 
Museum’. (Foto: 
Jan van Oevelen, 
Coll. Stadsmuseum 
Tilburg)

* Ronald Peeters (1953) 

is historisch onderzoe-

ker en publicist erfgoed 

Tilburg en voormalig 

hoofd Stadsmuseum 

Tilburg. Hij publiceerde 

een groot aantal boeken 

en artikelen over Tilburg 

e.o. Voor een uitgebreid 

overzicht zie www.histo-

rietilburg.nl/over-ons. 
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voor kennisgeving aan. Wel kwam er in 
1956 het Nederlands Textielmuseum aan de 
Gasthuisring, waarmee de geschiedenis van 
Tilburg in ieder geval voor een klein, maar 
niet onbelangrijk deel kon worden verteld. 

 
Pas 75 jaar na de eerste museumcommissie 
werd op initiatief van gemeentearchivaris 
Wim Reijnders en ondergetekende, door het 
college van Burgemeester en Wethouders 
in 2000 een gemeentelijke Commissie van 
advies voor historische en cultuurhistorische 
voorwerpen ingesteld. Ik herinner mij de 
eerste vergadering op 11 januari 2001. De 
collectie historische voorwerpen die sinds 
1916 was opgebouwd door opeenvolgende 
gemeentearchivarissen werd niet langer 
meer gezien als kerntaak van een archief. 
Een museum moest er komen, zo was de 
gedachte, met daarin een volgens opgestelde 
selectiecriteria thematisch geordende collec-
tie die iets over de geschiedenis van de stad 
en zijn bewoners (Tilburg, Berkel-Enschot en 
Udenhout) zou vertellen. Er zouden ook wis-
seltentoonstellingen moeten worden georga-
niseerd om herhalingsbezoek te bevorderen. 
En wie zou dat gaan beheren? Het toenma-
lige Regionaal Historisch Centrum Tilburg 

zou een van de mogelijkheden kunnen zijn. 
Presentatie op diverse locaties was ook niet 
ondenkbaar. De gemeente gaf het archief 
de opdracht om de jaren 2004 en 2005 te 
benutten om het basisconcept met derden 
verder te ontwikkelen, met proefopstellin-
gen te experimenteren en de levensvatbaar-
heid en draagvlak onder de Tilburgers voor 
hun stadsmuseum te toetsen. De rest van 
de geschiedenis is bekend: er kwam geen 
museum, maar wel een goedlopende en niet 
meer weg te denken projectorganisatie onder 
de naam Stadsmuseum Tilburg. 
De Stadscollectie Tilburg bleef het onderge-
schoven kindje. In 2009 verscheen het boek 
In Tilburgs bezit. Historische objecten uit de 
collectie van de gemeente Tilburg (door Jeroen 
Ketelaars en Ronald Peeters). Daar kon de 
stad het dan mee doen. 
Kort voor mijn afscheid in 2016 als hoofd 
van Stadsmuseum Tilburg inventariseerde 
ik de gehele stadscollectie in meer dan 1000 
records. Jan van Oevelen had alles al gefoto-
grafeerd. In 2020 is de Stadscollectie Tilburg 
online gegaan en is nu eindelijk voor ieder-
een toegankelijk.

En hoe zit het met de verblijfplaats van de 
Stadscollectie? Die leidde een zwervend 
bestaan. Begonnen in het stadhuis, in 1936 
verhuisd naar zolder van het Nederlandsch 
Volkenkundig Missiemuseum aan de 
Paleisstraat, in 1954 naar de afdeling bevol-
king aan de Markt, in de jaren zestig toe-

Het voormalige stad-
huis aan de Markt 
met in de topgevel 
de allegorische beel-
den van Handel 
en Nijverheid, 
omstreeks 1970. 
(Coll. Regionaal 
Archief Tilburg)

“Laatste kans voor een Tilburgs museum: 
maak er een open (dus voor het publiek 
toegankelijk) depot van.”
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vertrouwd aan de gemeentearchivaris in 
het Paleis-Raadhuis, in 1988 met het archief 
meeverhuisd naar de Lancierskazerne aan de 
Kazernehof en in 2015 grotendeels opgesla-
gen in enkele kamers in het TextielMuseum. 
Maar niet alles is daar opgeborgen. Enkele 
schilderijen bijvoorbeeld bleven in de repre-
sentatieve ruimten van het Paleis-Raadhuis 
achter en archeologische vondsten van het 
kasteel kregen een plaats in wijkcentrum De 
Poorten aan de Hasseltstraat. 
In 1972 werd het stadhuis afgebroken. De 
twee enorme zinken allegorische beel-
den van Handel en Nijverheid die op de 
gevel stonden kwamen uiteindelijk in de 
Stadscollectie Tilburg terecht. Zij kregen een 
prominente plaats in het vernieuwde stads-
kantoor. Ik mijmer wel eens: als het oude 
stadhuis er nog had gestaan, dan was het nu 
beslist het ‘Erfgoedhuis Tilburg’ geworden, 
met daarin de Stadscollectie, interessante 
wisseltentoonstellingen en spraakmakende 
activiteiten. Maar voor die laatste twee heb-
ben we nu het TijdLab in de LocHal. 
 
En wat doet de stad verder met de collectie 
die nu is weggestopt in verschillende depots? 
Ik las onlangs het Cultuurplan Tilburg 
2021–2024. Daarin wordt geconstateerd: 

‘De huidige depotvoorzieningen voor beheer en 
behoud van (museale) collecties van Tilburg 
zijn onvoldoende voor een kwalitatief goed en 
duurzaam behoud van onze collectie’. In de 
planvorming van het TextielMuseum voor 
nieuw- en verbouw, wordt de verplaatsing 
van de depotfunctie van het Drögepand, met 
daarin de Stadscollectie Tilburg en de collec-
tie muziekinstrumenten van Kessels noodza-
kelijk geacht.  
Laatste kans voor een Tilburgs museum: 
maak er een open (dus voor het publiek 
toegankelijk) depot van. Het is een nieuwe 
trend aan het worden binnen museumland. 
Je gaat zoiets ook in Rotterdam zien waar het 
Depot Boijmans Van Beuningen in het najaar 
wordt geopend. Je kunt daar dan grasduinen 
tussen 151.000 kunstobjecten. Het Stedelijk 
Museum Schiedam noemt zoiets een 
Kijkdepot. Door het scannen van een code 
met je smartphone bij de voorwerpen, kun je 
dan de bijzondere verhalen die daarbij horen 
via je ‘oortjes’ beluisteren. En in Tilburg kan 
de bezoeker zelf meer over die voorwer-
pen vertellen door verhalen op het digitale 
‘Geheugen van Tilburg’ te plaatsen.

Het huidige depot 
van Stadsmuseum 
Tilburg in het 
Textiel Museum. 
Op de voorgrond 
de twee hardstenen 
leeuwen van Huize 
Moerenburg uit ca. 
1700. Links in delen 
de maquette van 
Tilburg in de jaren 
vijftig. (Foto: Jan van 
Oevelen)
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Terugkijken door  Dankraam Tilburg

Ontwerp van 
het geveldoek 
Dankraam door 
Riëtte Sommerdijk 
en Michiel Corten.  



Berny van de Donk is deze vrijdagochtend 
aan het werk in het Paleis-Raadhuis en 
deelt deze bijzondere constatering met 
drie bekenden. Later blijkt dat hij zo de vier 
initiatiefnemers van Dankraam Tilburg bij 
elkaar bracht. Samen zijn ze geraakt door 
een bijzonder fenomeen dat tijdens de eerste 
coronagolf ontstond in Tilburg: een stort-
vloed van positieve energie, van aandacht 
voor elkaar en voor de stad. De brug door de 
tijd, het rijke bronmateriaal over de pokke-
nepidemie en het kunstzinnige erfgoed van 
Piet Clijsen worden het vertrekpunt voor 
een project. Een woelige expeditie met als 
centrale vraag: ‘is een hedendaagse versie 
van een dankraam mogelijk?’ Dankraam 
Tilburg is geboren en zal uitgroeien tot een 
creatief jaar vol aandacht voor elkaar en voor 
de stad. In dit artikel een terugblik op deze 
fantasierijke en bottom-up vertaling van een 
historisch gegeven.

Pokkenstad
Het was belangwekkend nieuws begin 2020: 
de Chinese stad Wuhan ging op slot vanwege 
het coronavirus. Journalist Hein Eikenaar 
van het Brabants Dagblad legde op 1 februari 
direct de link met 1951. Op 30 april van dat 
jaar onderging Tilburg eenzelfde lot van-
wege een uitbraak van de zeer besmettelijke 
pokken. De stad ging in quarantaine. Op 
24 april sloeg een huisarts als eerste alarm. 
In plaats van waterpokken ontdekte hij de 
gevreesde zwárte pokken. Landelijke experts 
reisden spoorslags af naar Tilburg. Dit 
O.M.t. avant la lettre nam direct een aantal 

maatregelen. Alle patiënten gingen naar een 
hermetisch afgesloten pokkenbarak bij het 
Sint-Elisabethziekenhuis. Op hun verlaten 
huizen kwam een bord met ‘Besmettelijke 
Ziekte’, voorbijgangers liepen er met een 
wijde boog omheen. 

De stad ging op slot, al is die term wat fors in 
vergelijking met de feitelijke formulering: 
de autoriteiten besloten tot een “algemene 
gedragslijn om consequent te bevorderen dat 
zo weinig mogelijk ingezetenen de gemeente 
verlaten, terwijl omgekeerd zo weinig 
mogelijk personen van buiten Tilburg de 
stad zullen bezoeken.” Veel meer dan zo’n 
gedragslijn bleek ook niet nodig. De bevol-
king werkte direct goed mee en ‘bewaarde 
haar zuidelijke humor’. Buiten de stad was 
de pokkenepidemie groot nieuws. De lande-
lijke kranten doen uitgebreid verslag van de 
reacties in binnen- en buitenland. “Na België 
heeft nu ook Egypte de gemeente Tilburg tot 
met pokken besmet gebied verklaard” meldt 
de Heerenveensche Koerier op 19 mei. 
Lokale verhalen zijn er ook. Kapelaan 
Damen vertelt over zijn verblijf in een qua-
rantaine-afdeling. Zijn pastorie is besmet 
verklaard. Halsoverkop moet hij op een 
zondagochtend naar het Cenakel, met in zijn 
bagage ruim 2000 geconsacreerde hosties. 
Die moeten mee, want weggooien is zondig. 
De bisschop verordonneert hem deze hosties 
zelf te nuttigen tijdens de dagelijkse missen 
in het Cenakel. ‘Het viel niet mee om er 
telkens zo’n 30 à 40 tegelijk weg te werken,’ 
verzucht Damen.
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Terugkijken door  Dankraam Tilburg
Berny van de Donk & Monique Zijp*

Op 27 februari 2020 verzamelen hordes journalisten zich in het Paleis-
Raadhuis van Tilburg. De eerste coronapatiënt van Nederland bevindt zich 
helaas in deze stad, burgemeester Weterings organiseert een persconferentie 
in de oude raadzaal. In hetzelfde gebouw herinnert een gebrandschilderd 
raam van Piet Clijsen aan een ander virus: Tilburg was in 1951 het decor van de 
laatste Nederlandse pokkenepidemie. Het paleisdak overspant die dag zeven 
decennia. Dit toeval vormt de start van Dankraam Tilburg.

* Berny van de Donk 

(1964) is van huis uit 

woonecoloog. Hij werkte 

als programmamanager 

en innovatieadviseur 

in de volkshuisvesting. 

Sinds 2016 is hij freelance 

adviseur en projectleider 

op het snijvlak van ruim-

telijke kwaliteit, erfgoed 

en herbestemming, 

meest recent als trekker 

van www.palacetobe.nl. 

Daarnaast schrijft hij 

voor diverse opdracht-

gevers.  

www.bernyvandedonk.nl  

info@bernyvandedonk.nl 

 

Monique Zijp is oprich-

ter en artistiek leider van 

eelt Theatercollectief, 

bestaande uit amateur-

kunstenaars en professi-

onals die samen perfor-

mances en muziektheater 

met steeds een actueel 

maatschappelijke vraag-

stuk als uitgangspunt 

opvoeren. eelt werkt 

vaak op erfgoedlocaties 

en in de publieke ruimte. 

Zij werkt ook als docent 

en interdiscipline-expert 

bij Fontys Hogeschool 

voor de Kunsten bij het 

vernieuwende studieon-

derdeel Free Choice. 

www.eeltweb.nl 

EELT Theatercollectief 

op Facebook

mzijp@eeltweb.nl



Uiteindelijk duurt de hele pokkenophef 
niet langer dan grofweg een maand, vooral 
dankzij een met militaire precisie uitge-
voerde (re)vaccinatiecampagne van 80% van 
de bevolking. Op 30 mei haalt de stad opge-
lucht adem: Tilburg is officieel pokkenvrij. 
In totaal zijn 42 patiënten verpleegd, twee 
personen overleven het niet. Onderzoek 
wijst uit dat een uit India geïmporteerde gier 
de meest waarschijnlijke infectiebron is. 
De stad is dankbaar dat het virus is overwon-
nen. Het medisch personeel van de pokken-
barak krijgt een reis naar Lourdes aange-
boden, er is een benefietvoetbalwedstrijd 
tussen journalisten en de gg&gD, en in café 
Trocadero vindt een muzikale huldigings-
avond plaats met herdenkingsfilm en gratis 
sigaren. 

In juni richt een kersvers comité van vijftien 
notabele stadgenoten zich tot de bevolking. 
Onder leiding van voorzitter drs. F. Smeets 
roepen zij de stad op om bij te dragen aan 
een blijvende stoffelijke herinnering. Naast 
enkele grote giften zorgt een huis-aan-huis-
collecte voor voldoende middelen. Glazenier 
Piet Clijsen krijgt de opdracht om een 
gebrandschilderd raam te ontwerpen. Een 
half jaar later wordt in het Paleis-Raadhuis 
het ontwerp van dit raam aangeboden aan 
de gemeente. Clijsen maakt ook 38 kleine 
glas-in-loodpanelen. Ze worden die dag uit-

gereikt aan de hoofdrolspelers in de bestrij-
ding van de epidemie. Onder hen bevinden 
zich de burgemeester, artsen, verpleegsters, 
ambtenaren van de geneeskundige dienst en 
de gemeentelijke ontsmettingsdienst.
Een van die verpleegsters is de inmiddels 
98-jarige José van Tiggelen. Deze waar-
schijnlijk laatste ooggetuige meldt zich 
in 2020 bij het Brabants Dagblad wanneer 
daarin op 15 oktober een artikel verschijnt 
over het project Dankraam Tilburg inclusief 
een foto van zo’n oud glas-in-loodpaneeltje. 
Trots laat zij weten dat háár exemplaar nog 
steeds voor het raam hangt.

Nieuw virus, nieuw dankraam
Al snel na het bericht over Wuhan zet het 
coronavirus voet aan wal in Europa, eind 
februari bereikt het Tilburg. Een paar weken 
later is de lockdown ook hier een feit.
Tijdens die eerste coronagolf ondernemen 
veel Tilburgers van totaal verschillende ach-
tergronden acties om elkaar een hart onder 
de riem te steken, elkaar te troosten en te 
helpen of professionals uit vitale beroepen 
te steunen. De kranten besteden er aandacht 
aan en op social media worden acties gedeeld 
die soms heel praktisch, dan weer enorm 
ontroerend en dan weer volkomen uniek 
zijn. Verpleegkundigen en vakkenvullers 
worden bedankt met stoeptekeningen en 
applaus op balkons, een persoonlijke oproep 
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In quarantaine in 
het klooster Cenakel, 
1951. (Coll. Regionaal 
Archief Tilburg.



om knuffelberen in het raam te zetten voor 
de wandelende kinderen groeit uit tot een 
stedelijk route. Opgesloten in hun kleine 
kamers en ver van hun familie maken stu-
denten aangrijpende dansvoorstellingen 
en leggen dit vast op video. Anderen maken 
gedichten of tekeningen om dokters en 
verpleegkundigen te bedanken en patiënten 
te troosten. Een initiatief om wat overge-
bleven soep te delen groeit uit tot een grote 
organisatie met vele vrijwilligers die maal-
tijden rondbrengen. Op allerlei manieren 
en momenten wordt muziek gemaakt bij 
verzorgingshuizen. 
De vier initiatiefnemers van Dankraam 
Tilburg zijn zo onder de indruk dat ze de 
koppen bij elkaar steken: “Zou het niet 
geweldig zijn als de burgers van Tilburg al 
hun creatieve en liefdevolle acties kunnen 
delen met nog veel meer mensen, zodat die 
er ook kracht uit kunnen putten?” De vier 
zoeken ook een manier om deze bijzondere 
uitbarsting van dankbaarheid en troost 
vast te leggen als een herinnering aan de 
positieve energie die de moeilijke corona-
tijd losmaakt. Dat wordt mogelijk gemaakt 
door alle acties te bundelen en te laten zien 
op een speciaal voor dit doel ontwikkelde 
website: www.dankraamtilburg.nl. Tussen 
april en eind mei stromen er zo’n 170 inzen-
dingen binnen: foto’s, filmpjes, gedichten en 
tekeningen. Keurig geordend op de website 
vormen zij samen niet alleen een krachtig 
tijdsdocument, maar in alle veelkleurigheid 
ook de stralende stukjes materiaal van een 
virtueel dankraam.

Na de eerste golf bedenken de initiatief-
nemers, gedreven door wat er zich in de 
actualiteit voordoet, de volgende stap. Via 
de lokale pers en de inmiddels opgebouwde 
Dankraam-community doen ze weer een 
oproep aan de Tilburgers, ditmaal om men-
sen voor te dragen die een uitzonderlijke 
prestatie hebben verricht tijdens die eerste 
coronagolf. Wie verdient het om extra in 
het zonnetje te worden gezet? De inzenders 
wordt beloofd dat elke held geëerd zal wor-
den met een uniek kunstwerk: een dankpa-
neeltje. Een eregalerij van twintig Tilburgse 
coronahelden komt tot stand. Weer is de 
diversiteit van de helden treffend. Uit alle 
mogelijke domeinen worden ze voorgedra-

gen: van arts tot muzikant, van supermarkt-
medewerker tot uitvaartbegeleider. 
Een derde openbare oproep volgt. Ditmaal 
aan lokale kunstenaars: wie heeft interesse 
om zich te verbinden aan Dankraam Tilburg 
om twintig dankpaneeltjes te maken en een 
tijdelijk dankraam te creëren, een geveldoek 
dat de voorkant van het Paleis-Raadhuis 
zal sieren? De Tilburgse kunstenaar Riëtte 
Sommerdijk, vormgever in textiel treedt 
naar voren en maakt voor iedere coronaheld 
een prachtig en uniek kunstwerk. Samen 
met grafisch vormgever Michiel Corten ont-
werpt zij het geveldoek. Op een achtergrond 
waarin de 170 inzendingen van de website 
uit de eerste coronagolf zijn verwerkt, is 
een zwierend jongetje te zien dat – ook al 
verliest hij zijn schoen - hoop en houvast 
vertegenwoordigt.

Op 27 februari is het exact één jaar na 
de coronapersconferentie in het Paleis-
Raadhuis. Een bijzondere datum waarop 
de initiatiefnemers graag alle twintig 
coronahelden willen ontvangen. Helaas 
maakt de dreiging van een derde virusgolf 
dit onmogelijk. Voor de zoveelste keer wor-
den de initiatiefnemers gedwongen flexi-
bel te zijn en hun plannen aan te passen. 
Noodgedwongen wordt gekozen voor een 
kleine en ‘coronaproof ’ variant. Om tien 
uur die zaterdagochtend wordt het gevel-
doek buiten onthuld door burgemeester 
Theo Weterings en wethouder Marcelle 
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Gedenkraampje 
voor de vrijwil-
ligers tijdens de 
pokken epidemie. 
(Part. collectie)

http://www.dankraamtilburg.nl


Hendrickx in het bijzijn van de kunstenaar. 
Helaas vanwege de coronamaatregelen 
zonder muziek en gasten, alleen de pers is 
ruim aanwezig. Daarna zingt Farah Lintelo 
in de Oranjezaal van het Paleis-Raadhuis 
een troostend nummer met een treffende 
inhoud: ‘We’ll meet again’. De keuze voor 
deze zangeres is geen toeval. Samen met 
haar broer Dylan gaf zij dit coronajaar tien-
tallen optredens bij verzorgingshuizen. 
Steeds zong de 15-jarige Farah dit lied om 
het leven na corona niet te vergeten. Als 
jongste coronahelden ontvangen zij daarom 
uit handen van burgemeester Weterings 
het allereerste dankpaneeltje. De uitreiking 
wordt opgeluisterd door de online aanwezig-
heid van verpleegster José van Tiggelen. Met 
zichtbaar plezier kijkt zij naar deze nieuwe 
generatie uitblinkers. 

We’ll meet again?
De creatie van Dankraam Tilburg is inge-
geven door de kracht van de acties in het 
verleden, het rijmt op de historie. Andere 
tijden, vergelijkbare drijfveer. Het laat, net 
als zeven decennia geleden, zien hoe alle 
Tilburgers samen stad zijn in een moeilijke 
periode. De aanpak in 2020/21 is een andere 
dan die in 1951. Het is een vorm van danken 
en troosten die past bij de huidige tijd en de 
huidige stad. Bij het schrijven van dit artikel 
ligt de afronding van het project nog voor de 
boeg. Er liggen nog 19 dankpaneeltjes klaar 

voor overhandiging. Toch kunnen al enkele 
gedachten worden gedeeld over de verschil-
len en de betekenis daarvan.
Bij de totstandkoming van Dankraam 
Tilburg 2020 is niet gewacht tot het virus 
is uitgewoed (áls we er al ooit vanaf raken). 
In maart 2020 zijn de initiatiefnemers op 
een rijdende trein gesprongen. Ze hebben 
het plan continu bijgesteld. Er is geen grote 
collecte achteraf, improviserenderwijs is 
steeds op zoek gegaan naar een betekenis-
volle volgende stap. De kerngedachte van 
het Dankraam Tilburg bleef altijd dezelfde: 
mensen steunen, bedanken, troosten 
en bemoedigen en de inzenders van het 
Dankraam en alle andere mensen met initi-
atieven laten zien dat hun acties waardevol 
zijn. Zo is het gelukt om op een laagdrem-
pelige en inclusieve manier een community 
te bouwen ondanks de moeilijke tijd waarin 
velen verkeren.

Vanuit sommige hoeken klonk de roep om 
een nieuw, écht glas-in-loodraam. De geko-
zen werkwijze en het uitgangspunt van 
Dankraam Tilburg leidden bijna als vanzelf-
sprekend tot een ándere fysieke vertaling. 
Deze keer wordt de verbeeldingskracht van 
alle Tilburgse burgers geëerd. Het project is 
continu in verandering geweest en voor hon-
derd procent bottom-up. Muziek, film, dans, 
theater, vormgeving en allerlei vluchtige of 
eenmalige uitingen hebben een essentiële 
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Burgemeester Theo 
Weterings en wet-
houder Marcelle 
Hendrickx onthul-
len het geveldoek 
op 27 februari 
2021. (Foto: EELT 
Theatercollectief)
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InItIatIefnemers dankraam
Berny van de Donk  
donk | bouwen met verhalen  
Monique Zijp  
eelt Theatercollectief 
Jojanneke van Zandwijk 
Stadsmuseum Tilburg 
Edwin de Leeuw  
013 Straatjes / Studio Web Presence

subsIdIënten 
Prins Bernhard Cultuurfonds / 
Gemeente Tilburg / Provincie Noord-
Brabant / Stadsmuseum Tilburg / 
Stichting Kobra / Stichting Jacques 
de Leeuw / Boekenschop / Tivolifonds

rol gespeeld: creativiteit is vanaf het begin de 
brandstof voor Dankraam Tilburg geweest. 
Ervaring leert dat dergelijke uitingen men-
sen raken en een diepere betekenis geven aan 
wat hen op dat moment overkomt.
Het raam van Piet Clijsen en de verhalen uit 
de pokkenepidemie vormden een belang-
rijke inspiratie. De vertaling in Dankraam 
Tilburg anno 2020 past in een bredere bewe-
ging waarin erfgoed de laatste jaren meer en 
meer een bewust vertrekpunt is voor acti-
viteiten in het sociale en culturele domein. 
Dat heeft te maken met de potentieel verbin-
dende kracht van erfgoed. Via erfgoed raken 
we immers - mits goed georganiseerd - aan 
de praat over de lange lijnen tussen verleden, 
heden en toekomst. Het helpt ons om met 
een zekere afstand naar ons samen leven te 
kijken en er emotioneel rijker van te worden. 
Sommige historische gebeurtenissen ver-
anderen onze blik op de wereld, kantelen de 
manier waarop we met elkaar omgaan. Er 
wordt druk gespeculeerd over de vraag of 
corona uiteindelijk tot die buitencategorie 
zal behoren. Dankraam Tilburg helpt in 
ieder geval om vast te leggen hoe ingrijpend 
het virus is ervaren in het hier en nu. Pas 
later zal blijken wat daarvan de waarde is. 
Immers, de pokkenepidemie van 1951 stond 
ook zeker niet in ieders geheugen gegrift. 
Het geveldoek met het zwierende jongetje 
verdwijnt van de voorgevel, in het Paleis-
Raadhuis zal er geen fysiek raam zijn dat 

herinnert aan het duivelse virus van 2020. 
Wel heeft de Koninklijke Bibliotheek beslo-
ten om de website van Dankraam Tilburg op 
te nemen in haar corona-archief. 
Niemand zit erop te wachten, maar wan-
neer Tilburg in de verre toekomst opnieuw 
wordt getroffen door een virus of ander 
onheil kan het project Dankraam Tilburg de 
burgers weer moed geven. Wellicht wordt 
een stokoude Fárah dan toegezongen door 
een nieuwe generatie uitblinkers. Dankraam 
Tilburg laat toekomstig Tilburg zien dat 
we als stad in staat zijn om elkaar te hulp te 
schieten. Met een snelheid die geen enkel 
virus bij kan houden.

Het eerste dankpa-
neeltje, gemaakt door 
Riëtte Sommerdijk, 
wordt uitgereikt 
aan Farah en Dylan 
Lintelo. (Foto: EELT 
Theatercollectief)
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Geen bierbrouwerij dus. Maar het was toch 
Antony de Kroon die hier al lang voor 1900 
zijn bier brouwde? Zeker wel. Maar niet 
in dit gebouw. De brouwerij van De Kroon 
was gevestigd in het naastgelegen pand, op 
de hoek met de Bosscheweg. Veel mensen 
zullen dat nog kennen als het galvanobedrijf 
van de gebroeders Hulsenboom. Een verre 
van fraai gebouw, tot je weet dat hier ooit 
een bierbrouwerij in was gevestigd. Want dat 
maakt elke schuur of loods interessant. Voor 
mij althans.

Oirschotse brouwersfamilie
Antony de Kroon wordt geboren op 21 juni 
1838 in Oirschot. Hij is een telg uit een echte 
bierbrouwersfamilie. Dat begon met zijn 
over-over-over-overgrootvader Jacobus de 
Croon (1626–1676). Destijds nog met een 
C geschreven dus. Deze Jacobus startte een 
bierbrouwerij aan de Spoordonkseweg in 
Oirschot. De brouwerij bleef eeuwenlang in 
de familie en moet tussen 1887 en 1914 pas 
zijn opgeheven. 
Ook die andere Kroon-brouwerij in Oirschot 
werd gerund door nazaten van deze Jacobus. 

Brouwerij De Kroon: 
niets was wat het lijkt
Theo van Etten*

Soms lijken de dingen niet wat ze zijn. Dat geldt ook voor ‘het mooiste gebouw 
van de stad’ zoals voormalig stadsdichter Jace van de Ven een inmiddels 
gesloopt pand langs de Hoevensekanaaldijk ooit noemde. Overal lees je dat dit 
pand ooit de bierbrouwerij van Anthony de Kroon was geweest. Warm, maar 
niet juist.

De in 1917 gebouwde 
 groentedrogerij van 
Cornelis Poort aan 
het Wilhelmina-
kanaal in 1928. Links 
(in de laagbouw) was 
ooit bierbrouwerij 
De Kroon geves-
tigd. (Coll. Ronald 
Peeters)
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Gerard de Kroon was de laatste Oirschotse 
brouwer, hij moest in 2000 de brouwketel 
laten voor wat die was. Maar omdat ook zíjn 
bloed kroop waar het niet gaan kon, bleef 
Gerard bier brouwen voor de plaatselijke 
cafés. Hiervoor gebruikte hij de proefbrou-
werij. Dat moest wel gebeuren onder een 
andere naam, want Bavaria had de rechten 
op Kroon bier verworven. Zo ontstond 
‘Brouwerij Oirschots Bier’ en zagen bieren 
als Oirschots wit, Egelantier en Kempenlier 
het levenslicht. In 2014 startte Brouwerij 
VandeOirsprong een nieuwe, ambachtelijke 
brouwerij in de voormalige gebouwen van 
Kroon.

Top 20 bier
Terug naar de Tilburgse Antony de Kroon. 
Hij trouwt met de Tilburgse boerendoch-
ter Johanna van de Ven en samen krijgen 
zij vijf dochters. Vooralsnog treedt hij niet 
in de voetsporen van zijn familie. Via zijn 
moeder komt hij namelijk in het bezit van 
enkele percelen grond langs de Bosscheweg 
in de wijk Loven. Het gebied staat bekend als 
Doornbossche Velden. Antony staat voorals-
nog te boek als landbouwer. 
Toch vraagt hij in de zomer van 1868 een 
vergunning aan om een bierbrouwerij op 
te mogen richten. Het is een voor die tijd 
professioneel ingericht bedrijf. De Kroon 
beschikt over een eigen mouterij, twee 
brouwketels en een nortonput om schoon 
brouwwater uit de grond op te pompen. Het 
gebouw heeft twee ondergrondse kelders 
voor de opslag van bier. Ook is er een aparte 
voorbouw met twee verdiepingen. 
En onze brouwer maakt een prima biertje! 
In 1883 komen we zijn ‘Kroonbier’ (met 3% 
alcohol) tegen in een top 20 van Nederlandse 
bieren. Hierin is onderscheid gemaakt in 
tien ‘uitstekende bieren’ en tien ‘zeer goede 
bieren’. Het Kroonbier staat weliswaar in de 
categorie ‘zeer goede bieren’, maar gezien 
het grote aantal bierbrouwers in die tijd 
is dat een alleszins vermeldenswaardige 
positie.

Nieuwe eigenaren
Als blijkt dat ‘Brouwer Kroon’, zoals Antony 
in de volksmond wordt genoemd, geen 
geschikte opvolger binnen zijn familie kan 
vinden, zet hij zijn brouwerij te koop. Hij 

verhuist naar de huidige Tivolistraat en ves-
tigt zich als manufacturier. De koper neemt 
in 1897 een ‘goed beklante’ brouwerij over 
inclusief het daaraan grenzende woonhuis 
met schuur en stalling, boomgaard, tuin, 
bouw- en weiland. ‘Aan en bij elkander gele-
gen, een schoon geheel vormende’ aldus de 
verkoopadvertentie. In totaal gaat het om 
meer dan vier hectare.
Die koper is de aannemer Wilhelmus 
Weijers. Zijn zoon Antoon zal de roerstok 
hanteren in de bierbrouwerij. Op 1 mei zegt 
Antony de Kroon in de Nieuwe Tilburgsche 
Courant dank voor de klandizie en beveelt 
hij zijn opvolger aan. Deze zegt in dezelfde 
advertentie toe garant te staan voor de leve-
ring van ‘goede bieren en flinke bediening’. 
In januari 1908 draagt Antoon Weijers 
bierbrouwerij ‘De Kroon’, die dan tevens 
bottelarij is geworden, over aan Cornelis 
Poort. Deze uit Maasbommel afkomstige 
brouwer houdt het zeker nog zes jaar vol. 
Maar in 1914 zet hij de brouwerij opnieuw te 
koop. De officiële reden hiervoor luidt: ‘door 
een toevallige omstandigheid’. Als ‘unique 
selling point’ noemt hij het aan te leggen 
Wilhelminakanaal. 

Groenten drogen
De verkoop gaat echter niet door. Mogelijk 
is de Eerste Wereldoorlog hier debet aan. 

* Theo van Etten (1963) 

is zelfstandig tekstschrij-

ver met een specialisatie 

voor bedrijfs- en jubile-

umboeken. Daarnaast 

publiceert hij regelma-

tig artikelen over de 

Tilburgse geschiedenis. 

Momenteel doet hij 

onderzoek naar de 

geschiedenis van de 

Tilburgse bierbrouwe-

rijen. Eerder bracht hij in 

eigen beheer de volgende 

boeken uit: ‘Stenen uit de 

Rauwbraken’, ‘Verdwenen 

Rauwbraken’, ‘Van Arke 

Noachs tot Sint Filippus’ 

en ‘Het kanaal van mijn 

grootvader’. 

Met dank aan Rob 

van Putten voor zijn 

inhoudelijke review en 

aanvullende informa-

tie. Bronnen zijn bij de 

schrijver bekend.

In 1897 doet Antony 
de Kroon zijn bier-
brouwerij over aan 
Antoon Weijers. 
(Bron: Nieuwe 
Tilburgsche Courant)
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Hoewel Nederland neutraal blijft, onder-
vindt ons land en zeker de zuidelijke pro-
vincies, wel degelijk de gevolgen van deze 
wereldwijde catastrofe. Soldaten worden 
ingekwartierd, tienduizenden vluchtelingen 
overspoelen ons land en het voedsel wordt 
schaars. Dat geldt ook voor de graanvoor-
raden, waardoor veel bierbrouwerijen stil 
komen te liggen. Meerdere brouwerijen 
gaan over op het drogen van groenten, zoals 
in Tilburg bierbrouwerij ‘De Posthoorn’ en 
‘De Kroon’. 
In 1917 richt Cornelis Poort een groente-
drogerij op. Hiertoe laat hij een gloednieuw 
gebouw oprichten naast zijn bierbrouwerij. 
Zijn kippenhok moet er zelfs voor wijken. 
Na de oorlog houdt hij de groentedrogerij in 
stand en ook de brouwerij weet hij blijkbaar 
weer op te starten. Nog in 1923 adverteert ‘De 
Kroon’ met ‘prima gerste bier voor de ker-

misdagen à 20 cent per liter’. Een jaar later 
valt dan toch het doek. In 1924 zet Poort zijn 
brouwerij in de etalage. Zijn groentedrogerij 
gaat een jaar later in de verkoop.
Mogelijk is de brouwerij/bottelarij tussen 
de zomer van 1923 en het voorjaar van 1924 
overgegaan op H.J.C. van Tuijn uit Dongen. 
Deze richt namelijk in diezelfde periode 
de ‘N.V. Bierbrouwerij en Limonadefabriek 
De Kroon’ op. Hij is dan gevestigd op 
de hoek van de (verdwenen) Eerste 
Herstalschedwarsstraat en de Boomstraat, 
dicht bij de molen van Mathijssen. Dit 
bedrijf wordt in 1927 opgeheven en overge-
nomen door A. Heesakkers, die hier nog vele 
jaren een drankenhandel exploiteert.

Nieuwe bestemmingen voor de brouwerij
Na zijn avontuur als bierbrouwer wordt 
Cornelis Poort zuivelfabrikant. In 1935 

In de voormalige 
brouwerij was in 
de jaren tachtig nog 
het galvanobedrijf 
van de gebroeders 
Hulsenboom geves-
tigd. In de hoogbouw 
op de achtergrond 
had op dat moment 
Wijnand van Lies-
hout zijn atelier. 
(Foto: Theo van 
Etten)

Briefhoofd van de 
Stoom-Bierbrouwerij 
De Kroon, ca. 1911. 
(Coll. Regionaal 
Archief Tilburg)
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transformeert hij de voormalige brouwerij 
tot een melkinrichting. Hier maakt hij onder 
andere melk, boter en pap, die hij vervol-
gens bij zijn klanten aan huis bezorgt. Zijn 
bedrijfspand krijgt het tijdens de Tweede 
Wereldoorlog zwaar te verduren en wordt 
ernstig beschadigd. Tot overmaat van ramp 
strippen militairen het pand volledig voor 
de bouw van een (nood)spoorbrug over het 
kanaal. De originele spoorbrug was namelijk 
door de Duitsers opgeblazen.
Cornelis overlijdt in 1962, hij wordt net 
geen 83 jaar. De voormalige bierbrouwe-
rij heeft hij dan verkocht aan Bernardus 
Hulsenboom, die van beroep koopman, 
annex lakker en nikkelaar is. Hij richt een 
galvanobedrijf op dat na diens overlij-
den overgaat op zijn zonen Bernardus en 
Wilhelmus. Als zij in de jaren tachtig van 
de vorige eeuw stoppen met de zaak, is dit 
tevens het einde van dit markante gebouw. 
Het komt in handen van de autohandelaar 
Roskam, die het uiteindelijk laat slopen. 
Enkele jaren eerder, in 1988, liet deze ook het 
naastgelegen fabrieksgebouw, de voormalige 
groentedrogerij, slopen. Nadat Poort deze 
had verkocht, kreeg het vele bestemmingen: 
als vormenfabriek (1927), kunstwolmalerij 
(1940), speelgoederenfabriek (1947) en als 
assemblagelijn voor platenspelers (jaren 
zestig). Ook diende het nog als atelier voor 
de kunstenaar Wijnand van Lieshout. 
Het ‘mooiste gebouw van Tilburg’ blijkt dus 

tal van bestemmingen te hebben gehad, 
maar niet die van bierbrouwerij. Jammer, 
want die uitstraling had het wel. Na de sloop 
bleef een kale vlakte over die snel werd opge-
vuld met het blik van autohandel Roskam. 

Oprichter Antony de Kroon overlijdt op 
3 november 1913, hij wordt vijfenzeventig 
jaar. Zijn naam leeft voort als straatnaam 
op industrieterrein Kraaiven. 

Bidprentje van 
Antonius de Kroon. 
(Coll. Regionaal 
Archief Tilburg)

(Foto: Ronald 
Peeters)
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Dat leidde ertoe dat traditionele broodbak-
kers zich enigszins bedreigd voelden in hun 
ambachtelijkheid en autonomie. De tradi-
tionele gilden, afgeschaft in 1796, werden 
rond 1900 nieuw leven ingeblazen, zoals ook 
in Tilburg het ‘Hanzegilde der Bakkers St. 
Honoré’, in de volksmond het ‘bakkersgilde’ 
genoemd. Hoewel er verschillende jaren van 
oprichting worden genoemd, zien we op het 

vaandel dat het Tilburgse ‘Hanzegilde der 
Bakkers St. Honoré’ in 1902 werd opgericht. 
De naam werd ontleend aan de Franse bak-
ker Honoré, die rond 600 bisschop werd. 

De broodbakkerijen en de bakkersgilden 
bleven gedurende de twintigste eeuw voort-
bestaan naast de toenemende fabrieksbak-
kerijen. De bakkersgilden namen deel aan 

* Petra Robben (1961) 

is stadsconservator van 

Stadsmuseum Tilburg.

Collectie Stadsmuseum Tilburg: Vaandel ‘Bakkersgilde St. Honoré’

Brood van de echte bakker
Petra Robben*

‘Fabrieksbrood’ of ‘vers gebakken van de bakker’? Aan het einde van de negen-
tiende eeuw kwam het ‘fabrieksbrood’ in opmars. De Europese samenleving 
moderniseerde door mechanisatie, standaardisering en toenemende regelge-
ving, zoals ook in de bakkerswereld. 

Vaandel Sint Honoré 
Tilburg, 1902.  
(Coll. Stadsmuseum 
Tilburg, foto Jan van 
Oevelen)
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tentoonstellingen, bezochten demonstraties 
en bakkerijen in binnen- en buitenland. 
Dat deden ze om op de hoogte te blijven 
van de vernieuwingen in het vak. Ook het 
Tilburgse bakkersgilde nam deel aan diverse 
(internationale) tentoonstellingen, zoals 
in Tilburg in 1913 bij de Internationale 
Tentoonstelling voor Handel en Nijverheid. 
Ook organiseerde het bakkersgilde zelf een 
Internationale Bakkerij Tentoonstelling 
(iBat 1930). De directe aanleiding daar-
voor was het vijfentwintigste jubileum-
jaar van diverse gilden in Nederland, die 
verenigd waren onder de Bond van r.K. 
Bakkerspatronen in Nederland. 
 
De iBat-tentoonstelling vond plaats in de 
Harmonie in de Stationsstraat van 14 tot en 
met 26 juni 1930. Als gevolg daarvan was 
bezoek aan de bioscoop in datzelfde gebouw 
niet mogelijk. Tijdens de tentoonstelling was 
aandacht voor het broodbakken. Met stapels 
grofjes, witte bolletjes met krenten en rozij-
nen, kadetjes, zoete bollen en zoute krakelin-
gen, vloer- en busbrood werd een broodhuis 
gebouwd. De machines, die inmiddels ook 
in de broodbakkerijen hun intrede deden, 
bleken innovatief in het mengen en kne-
den, evenals in de bereiding van amandelen 
en speculaas. Burgemeester Vonk de Both 
opende de tentoonstelling, gevolgd door een 
openlucht bal. 

In de loop van de twintigste eeuw bleef het 
bakkersgilde actief en gaf blijk van voortdu-
rende aanpassingen en innovatie om ‘bij de 
tijd’ te blijven. In het archief van het bak-
kersgilde zien we een aantal jaarverslagen, 
notulen van ledenvergaderingen en diverse 
correspondentie. Dat het gilde actief mee-
deed aan tentoonstellingen blijkt uit een 
aantal catalogi. Daarnaast bevat het archief 
diverse recepten, onder andere van bakker-
sproducten rondom Sinterklaas, zoals een 
‘Tilburgse Klaos’, een beschrijving van mij-
terkoeken. Ondanks deze voortvarendheid 
van het bakkersgilde, overleefde het maar 
net de twintigste eeuw. Opgericht in 1902, 
werd het ruim honderd jaar later opgeheven 
vanwege gebrek aan opvolging. 

Het bestuur van het bakkersgilde besloot het 
erfgoed veilig te stellen en schonk het archief 
aan Regionaal Archief Tilburg en het vaandel 
aan Stadsmuseum Tilburg. Het vierkante 
vaandel, in de kleur van het goudgele koren, 
bevat enkele symbolen, zoals de aan het bak-
kersvak verbonden korenaren, het gemeen-
tewapen van Tilburg en de patroonheilige 
Sint Honoré met mijter en staf en broodjes. 
Opgericht in 1902, opgeheven in 2020; het 
bakkersgilde had het fabrieksbrood van 
de twintigste eeuw overleefd. Ruim hon-
derd jaar stond het gilde voor kwaliteit en 
ambachtelijk brood van de echte bakkers.

De Bakkerspatroon-
bond St. Honoré 
poseert voor het 
oude stadhuis ter 
gelegenheid van 
de Internationale 
Bakkerij Tentoon-
stelling in 1930. 
(Fotopersbureau 
Het Zuiden, coll. 
Regionaal Archief 
Tilburg)

(Coll. Regionaal 
Archief Tilburg)
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Populaire televisieprogramma’s als Heel 
Holland Bakt nemen het grote publiek 
mee in de heerlijke wereld van de (banket)
bakkerij. In de vaardige bakkershanden 
verworden deeg, botercrème en glazuur 
tot ware kunstwerken. De populariteit van 
spectaculair banket is echter geen uitslui-
tend hedendaags verschijnsel. Zo vinden 
we in de archieven verwijzingen naar de 
creativiteit van de Tilburgse bakkers. Deze 
beroepsgroep had zich in de stad professio-
neel georganiseerd. Dit blijkt onder andere 
uit de oprichting van het bakkersgilde St. 

Honoré in 1905. Daarnaast was de Nieuwe 
Koninklijke Harmonie in 1930 de locatie van 
de vermaarde iBat, de internationale bakke-
rij tentoonstelling. Tilburgse bakkers waren 
ambitieus en wisten voor bijzondere gele-
genheden uit te pakken. Zo ontstond onder 
andere een traditie van eetbare modellen 
van Tilburgse monumenten. Het architect-
onische banket uit het verleden is al lang 
verorberd en vergaan, maar gelukkig hebben 
we in enkele gevallen de foto’s nog.   

Smakelijke details van de Heuvelse kerk 
Een vroeg voorbeeld van een smakelijk 
monument dateert van ongeveer 1889. Een 
bakkerszoon zit trots naast zijn model van 
de Sint Jozefkerk. De Heuvelse kerk was een 
jaar eerder opgeleverd en mogelijk is dit ook 
de aanleiding geweest voor het bakkundige 
hoogstandje. Het neogotische ontwerp van 
architect Hendrik van Tulder (1819–1903) is 
duidelijk herkenbaar in de maquette die als 
een peperkoekhuisje lijkt te zijn opgebouwd 
uit platen koek. De details zijn indrukwek-
kend. Van de afbeelding in het timpaan tot 
het fijne roosvenster. Het dak bestaat uit 
honderden dakpannen en zelfs het haantje 
op de torenspits ontbreekt niet. De identiteit 
van de talentvolle jonge bakker is onbekend, 
maar hij is mogelijk verbonden aan bakke-
rij Knegtel aan de Heuvel. Deze bakkerij is 
in 1834 gesticht door Hein Knegtel. Na zijn 
dood  werd de bakkerij overgenomen door 
zijn zonen Alphons en Joseph. Zij hadden 
meerdere knechten in dienst. 

* Teuntje van de Wouw 

(1988) studeerde 

kunstgeschiedenis aan 

Universiteit Utrecht en 

was werkzaam in de 

culturele sector. Sinds 

2020 beheert ze als pro-

jectleider Beeld & Geluid 

de audiovisuele collecties 

van Regionaal Archief 

Tilburg.  

Tilburg in beeld: Architectonische hoogstandjes van Tilburgse bakkers

Monumentaal banket
Teuntje van de Wouw*

De beeldbank van Regionaal Archief Tilburg is een schatkamer voor eenieder 
die graag een blik werpt in het verleden. Onder de ruim 66.000 beelden bevin-
den zich portretten van vergeten gezichten, ansichten met verdwenen straat-
beelden en briefhoofden van eens florerende firma’s. Tussen de duizenden 
afbeeldingen zitten bijzondere verrassingen die een opmerkelijk kijkje geven 
in de geschiedenis. Zoals de onverwachte, doch smakelijke, combinatie van 
Tilburgse monumenten met de creativiteit van lokale bakkers.

Een Tilburgse bak-
kerszoon (of knecht) 
bij een eetbaar model 
van de Heuvelse 
kerk omstreeks 1889. 
Fotograaf onbekend. 
(Coll. Regionaal 
Archief Tilburg)
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Kerken van een hofleverancier 
Bij een bespreking over Tilburgse bakkers 
kan Banketbakkerij P. Mol & Zonen aan de 
Gasthuisstraat niet ongenoemd blijven. De 
bakkerij was hier van ongeveer 1899 tot de 
sluiting in 1978 gevestigd. De familie Mol 
benadrukte de eigen kwaliteit trots door 
het plakkaat voor Hofleveranciers boven de 
ingang van de winkel te hangen. Dit predi-
caat was in 1874 verleend aan banketbakker 
Henri Janssen (1834–1899) en werd na zijn 
dood, samen met de bakkerij, overgenomen 
door Piet Mol. Eenzelfde trots blijkt uit foto’s 
van het banket. Een opname uit 1930 toont 
een bakkersknecht (waarschijnlijk één van 
de zonen Ton of Jos) op het dak van de bak-
kerij. Met bakkersmuts op het hoofd en pijp 
in de mond leunt hij nonchalant op een zoet 
model van een onbekende kerk. Dit is echter 
niet de enige suikerkerk uit de bakkersmouw 
van Mol. Op een foto uit 1954 is de kerk aan 
de Gasthuisstraat te herkennen. Mogelijk is 
deze maquette gerealiseerd ter gelegenheid 
van de wijding van De Onze Lieve Vrouw van 
de Eeuwigdurende Bijstand in 1955.

Suikerpaleis 
Er werd echter niet alleen gesmuld van reli-
gieus erfgoed. Op een foto uit 1958 poseren 
zeven koks trots bij een buffet met als pièce 
montée het Paleis-Raadhuis in suikerwerk. 
Aan de voorzijde van het model is zelfs nog 
de oude vijver zichtbaar. De brigade staat 
onder leiding van Martin Willemsen (1931–
2015, tweede van links). Van 1956 tot 1969 
was hij chef-kok bij hotel-restaurant Modern 
aan de Heuvel. Later nam hij de Korenbeurs 
over, won hij diverse culinaire prijzen en 
publiceerde kookboeken.
Lang nadat de laatste vorkjes gebak zijn 
weggeprikt, kunnen we dankzij de beeld-
archieven nog genieten van de creativiteit 
van de Tilburgse bakkers. De foto’s tonen 
een waardering voor lokale monumenten 
en de kunde van de banketbakkers. Spijtig 
genoeg kunnen we het monumentale 
gebak niet meer proeven, maar gelukkig 
kent Tilburg ook tegenwoordig nog een 
bloeiende bakkers cultuur met voldoende 
meesterbakkers. 

Bronnen

– www.regionaalarchief-

tilburg.nl 

– Regionaal Archief 

Tilburg, Collectie 

Bakkersgilde St. Honoré 

te Tilburg (218) en 

Collectie Familie Mol, 

pater van Riel en pater 

Meuwese (1667), inven-

tarisnummers 1 en 2.

– Ronald Peeters ‘Bij 

Koninklijke Beschikking 

Hofleverancier 125 

jaar Tilburgse hofleve-

ranciers’, Tilburg XIV 

(Tilburg 1995) 2, pp. 

46–59.

Het Paleis-Raadhuis 
in suikerwerk in 
1958–1959. (Coll. 
Regionaal Archief 
Tilburg)

Links: Banket in 
de vorm van een 
kerk door P. Mol & 
Zonen, 1930. (Coll. 
Regionaal Archief 
Tilburg)

De Onze Lieve 
Vrouw van de 
Eeuwigdurende 
Bijstand in sui-
kerwerk door 
Banketbakkerij 
P. Mol & Zonen 
in 1954. (Coll. 
Regionaal Archief 
Tilburg)

http://www.regionaalarchieftilburg.nl
http://www.regionaalarchieftilburg.nl
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Het heeft alles te maken met beslissingen 
van de directie van de ns in de jaren dertig 
van de vorige eeuw, de stand van de techniek 
en de verdeling en indeling van werkzaam-

heden in de onderhouds- en reparatiewerk-
plaatsen van de Spoorwegen. Daar gaan we 
in dit artikel nader op in.

‘…bij missive van den 29 december 1863 werd ons door de minister van Binnen-
land  sche Zaken te kennen gegeven … dat bij de Regeering het voornemen bestaat 
om voor de Zuidelijke lijnen de werkplaatsen voor de herstelling van het rollend 
materieel te Tilburg te vestigen …’ 

Historische achtergronden
bij het ontstaan van de LocHal
Henk van Doremalen*

De restauratie van de voormalige Locomotievenhal van de ns (kortweg 
LocHal) en de huisvesting van de Bibliotheek Midden-Brabant in het gebouw 
krijgen alom lof toegezwaaid. Terecht want dit gebouw vormt een aanwinst 
voor de stad die niet onderdoet voor 013, De Pont en de Concertzaal. Maar 
waarom staat die hal er eigenlijk? Wanneer is ze gebouwd en met welke 
bedoeling? 

* Henk van Doremalen 

(1952) is – naast zijn 

directeurschap van de 

Tilburg Ten Miles – 

frelaance werkzaam als 

historicus en publicist. 

Hij publiceerde een groot 

aantal boeken en artike-

len over Tilburg. Voor 

een uitgebreid overzicht 

zie www.historietilburg.

nl/over-ons 

De LocHal in 2019, 
met onder andere de 
Bibliotheek Midden-
Brabant. (Foto’s Jan 
van Oevelen)

http://www.historietilburg.nl/over-ons
http://www.historietilburg.nl/over-ons
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De eerste staatsspoorlijn
Het is al meerdere keren geschreven. 
Bij de officiële opening van de eerste 
Staatsspoorlijn op 1 oktober 1863, de ver-
binding van Breda naar Tilburg (en later 
verder naar Boxtel), was een groot deel van 
het toenmalig kabinet aanwezig. Ze waren 
vanuit Den Haag speciaal naar Tilburg geko-
men, destijds nog een flinke reis waarbij het 
Hollands Diep met de boot moest worden 
overgestoken. De staat had de aanleg van 
spoorlijnen ter hand genomen, omdat de 
aanleg in Nederland die in 1839 met par-
ticulier initiatief was begonnen, niet echt 
vorderde. Voor het laten rijden van de trei-
nen was de Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen opgericht, kortweg aan-
geduid als ss. 
Het moet de met veel feestgedruis ontvangen 
notabelen in 1863 niet ontgaan zijn dat aan 
de noordzijde van het Tilburgse station een 
ruim, nauwelijks bebouwd groot terrein lag. 
Omdat het spoorwegnet in Nederland nog 
gescheiden werd door de grote rivieren, was 
naast een werkplaats in Utrecht ook een zui-
delijke werkplaats nodig voor het onderhoud 
en herstel van het materieel. De keuze viel, 
niet zo snel als bovenstaand citaat zou kun-
nen vermoeden, uiteindelijk op Tilburg, het 
klinkt wellicht wat dragend, maar uiteraard 
reden nummer 1 waarom we nu de LocHal 
hebben. 

Ontwikkeling van de werkplaats 
Die Ateliers van de Staatsspoorwegen, zoals 
ze naar toenmalig gebruik werden genoemd, 
kwamen vanaf 1866 in ontwikkeling. De 
houtloods kwam op 1 oktober 1867 gereed 
en de nog provisorische werkplaats kwam 
vanaf 1868 geleidelijk in gebruik. Het duurde 
tot 1871 voor de werkplaats vol in werking 
was. Er werkten toen 291 werklieden, waar-
bij de eerste vaklieden afkomstig waren uit 
Utrecht. Er werden 31 locomotieven met 
tender, 118 rijtuigen en 1479 wagens her-
steld. Het werk gebeurde op stand. Aan de 
westelijke zijde van de werkplaats waren de 
locstelplaatsen, aan de oostelijke zijde de 
herstelplaatsen voor rijtuigen en wagens 
Daartussen lagen de (ondersteunende) 
nevenbedrijven zoals draaierij, smederij, 
gieterij, houtbewerking. Het was een trans-
versale werkplaats; zo gebouwd dat uitbrei-

dingen naar beide zijden mogelijk waren.
En dat was precies wat er met de toename 
van de werkzaamheden ook gebeurde. Dat 
werk gebeurde lange tijd op stand. De loco-
motief werd met mankracht op een rolwa-
gen in een verdiept spoor gezet. Zo ging 
de loc naar een werkplek waar op een vaste 
standplaats kon worden gewerkt. De werklie-
den namen ter plaatse de loc onder handen, 
zowel af- als opbouw. Er kwamen in de loop 
van de 19e eeuw meerdere stelplaatsen naar 
gelang het spoorwegnet uitbreidde en het 
aantal locomotieven toenam. Voortdurend 
zijn er plannen voor uitbreiding en verbete-
ring van de werkplaats, die in Tilburg als d’n 
Atteljee werd aangeduid. Dat heeft uiteraard 
ook te maken met de voortschrijding van 
de stand van de techniek. Het zijn vooral 
Tilburgse aannemers die de bouwwerkzaam-
heden uitvoeren. In grote lijnen kan gezegd 
worden dat dit proces van uitbreiding, ver-
nieuwing steeds voortging, met vrijwel ieder 
jaar ergens een aanpassing of vernieuwing. 
Begin 20e eeuw zijn er diverse wagenmake-
rijen aan de oostzijde en 3 locstelplaatsen 

Gezicht op de in aan-
bouw zijnde nieuwe 
stelplaats voor loco-
motieven voor de 
Centrale Werkplaats 
van de N.S., 1933 
(Coll. De Pater, Het 
Utrechts Archief) 

De werkplaats op 
een houtgravure 
uit ‘Eigen Haard', 
1887. (Coll. Ronald 
Peeters)
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aan de westzijde. Er werken dan meer dan 
1100 mensen op de werkplaats en er worden 
meer dan 300 locomotieven onder handen 
genomen.

De ns en de concentratie van 
werkzaamheden
Vanaf 1917 komt er in Nederland een 
samenwerkings- en later fusieproces op 
gang waarbij de diverse spoorwegmaat-
schappijen uiteindelijk samenvloeien tot de 
Nederlandsche Spoorwegen. Dat proces was 
in 1937 voltooid. Vanaf 1 januari 1938 was 

er de ns. Ondertussen zijn de locomotieven 
steeds groter en complexer geworden, reden 
waarom locstelplaats 1 in de jaren twintig 
werd verbouwd. 
Essentieel voor de verdere ontwikkeling is 
een geheel andere aanpak van het onder-
houd en de revisie. Tot dan toe werden in 
de diverse werkplaatsen alle soorten van 

werkzaamheden verricht. Om het op Tilburg 
toe te passen: men had zowel locomotieven, 
rijtuigen als wagens in onderhoud. En soms 
werden ook eigen locomotieven gebouwd. 
Het hele werkproces met de ondersteunende 
diensten was daar ook op ingericht. Een eer-
ste verandering is dat het herstel van loco-
motieven wordt geconcentreerd in Haarlem, 
Zwolle en Tilburg. Andere taken zoals het 
herstel van wagens (in 1925) en rijtuigen 
(1932) werden in Tilburg afgestoten. 

Tilburg DE werkplaats voor locomotieven 
Het bleek de opstap naar een verdere con-
centratie die zich in de jaren dertig voor-
deed. Drie grote werkplaatsen kregen ieder 
een hoofdtaak. Globaal gezegd betekende 
dat rijtuigen en treinstellen naar Haarlem, 
goederenwagons naar Amersfoort en loco-
motieven naar Tilburg gingen, met voor 
Zwolle een ondersteunende functie. In de 
loop der jaren werden alle werkzaamheden 
aan de locomotieven naar Tilburg gebracht, 
wat tevens een verplaatsing van personeel 
met zich meebracht. Dat is de reden dat er 
in Tilburg veel spoorwegmensen waren met 
Utrecht, Haarlem of Zwolle als herkomst. 
Anderzijds werden de werkzaamheden aan 
de rijtuigen en wagons vanuit Tilburg over-
geplaatst, terwijl de nieuwe elektrische trei-
nen met een stuurstand (zonder locomotief) 
niet naar Tilburg kwamen. In 1938 is dit pro-
ces voltooid. Deze ingrijpende wijziging ging 
gepaard met een geheel andere inrichting 
van wat dan de Centrale Werkplaats Tilburg 
heet (Cwp Tilburg). Het betekende ook een 
verandering in aandrijfkracht, techniek en 
indeling werk. En – zeker niet onbelangrijk 
– werd de centrale rol die de nieuw te bou-
wen grote stelplaats kreeg.  
Zo is het besluit om de diverse werkplaatsen 
een specialistische taak te geven essentieel 
voor het ontstaan van de LocHal! 

Bouw locomotievenhal 
De oude locstelplaatsen II en III zijn in de 
loop van 1932 en 1933 vervangen door een 
nieuwe grote hal. De aanbesteding voor 
die hal dateert van 31 mei 1932. Die bestaat 
feitelijk uit drie delen bij elkaar horende 
delen. De locomotievenstelplaats, het rol-
wagenspoor en de ketelreparatiewerkplaats. 
Opmerkelijk is dat de hal uitgevoerd zou 

‘De grote lochal werd het kloppend hart 
van de werkplaats genoemd.’

Stoomlocomotief nr. 
6322 van de N.S. in 
de stelplaats van de 
Centrale Werkplaats 
van de N.S., 1937. 
(Coll. Nederlandse 
Spoorwegen, Het 
Utrechts Archief)
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worden in staal en glas, sterk afwijkend van 
wat tot dan toe gebruikelijk was bij de werk-
plaats in Tilburg. De hal van 90 meter lang 
en 60 meter breed kreeg een hoogte van 
ruim 18 meter. Boven in de hal zorgde een 
125-tons zogeheten Figee kraan dat de loco-
motieven (of delen er van) ook door de lucht 
verplaatst konden worden. Met het zogehe-
ten rolwagenspoor werden de locomotieven 
binnen gerangeerd en zijdelings naar de 
werkplek verplaatst. 
Uiteraard gebeurde daaromheen nog veel 
meer, zoals de bouw in dezelfde stijl met 
staal en glas van een kleine herstelplaats. 
Met daarbij een draaischijf (de zogeheten 
polygonale loods) om de locomotieven 
binnen te kunnen rijden, maar ook te keren. 
Ook verplaatsing en uitbreiding van de wie-
lendraaierij (van de Koestraat naar een groot 
nieuw gebouw aan de westzijde van het com-
plex) maakte deel uit van dit proces. Later in 
de jaren veertig en vooral vijftig worden de 
stoomlocomotieven vervangen door diese-
lelektrische en elektrische locomotieven. 
Het werken op stand is dan ook vervangen 
door een proces waarbij locomotieven uit 
elkaar werden gehaald, alle onderdelen op 
aparte afdelingen werden gereviseerd en de 
locomotief vervolgens weer in elkaar werd 
gezet. Nog later gebeurde dat niet eens met 
dezelfde onderdelen. De grote lochal (met 
wat aanbouwsels) bestaat dan feitelijk uit 
een demontage en montage gedeelte. Er zijn 
fraaie foto’s van wat hier allemaal onderhan-

den is genomen: van de stoomlocomotieven 
van diverse series, tot de grootste elektrische 
loc, de 1200. De grote lochal werd het klop-
pend hart van de werkplaats genoemd. 
Resumerend waarom Tilburg over de LocHal 
beschikt:
1. Besluit in de jaren zestig van de 19e eeuw 

om de herstelwerkplaats voor het zuide-
lijk spoorwegnet in Tilburg te vestigen.

2. Beslissing in de jaren dertig van de 20e 
eeuw om de werkzaamheden aan spoor-
wegmaterieel in de diverse werkplaatsen 
te specialiseren waarbij Tilburg de loco-
motiefwerkplaats werd.

3. Besluit in die periode (bestek uit 1932) om 
voor de grotere locomotieven een nieuwe 
grote locstelplaats te bouwen.

4. Uiteindelijk is de beslissing om het 
Revisiebedrijf Tilburg van NedTrain op te 
heffen evenzeer van belang. In 2010 ver-
plaatste men enkele activiteiten naar een 
nieuwe werkplaats op industrieterrein 
Loven (geen locomotieven werkplaats 
overigens!). Het terrein aan de noordzijde 
van het station, de zogeheten Spoorzone 
werd verlaten.

5. In 2011 wordt duidelijk dat het gebou-
wencomplex deels in stand zal worden 
gehouden. In 2015 zijn enkele gebouwen 
door de gemeente Tilburg aangewezen 
als gemeentelijk monument. Een van die 
gebouwen ondergaat tussen 2017 en 2019 
een grondige renovatie en groeit uit tot 
wat we nu aanduiden als de LocHal.

Monteur Dion van 
Doremalen in de 
Locomotievenhal in 
1982 aan het werk 
aan een loc 1100. 
(Coll. Henk van 
Doremalen)
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Jeugd en opleiding
Petrus Andreas Aarts wordt geboren te 
Tilburg op 12 oktober 1881. Hij groeit op aan 
de Heikant, als vierde in een gezin van in 
totaal negen kinderen. Zijn vader is de uit 
Haaren afkomstige Gerardus Aarts, winke-
lier en koster in de kerk aan de Schans. Zijn 
moeder komt uit Tilburg en heet Johanna 
Maria Elisabeth Mommers.
Kort voor zijn twintigste verjaardag vertrekt 
Piet – zoals hij thuis genoemd wordt – naar 
Heeswijk, waar hij gedurende zes jaar een 
opleiding krijgt. Hij woont niet in de abdij 
van Berne, maar is in de kost bij Hubertus 
Voets, een boer aan de Muggenhoek in 
Heeswijk die vaker onderdak verschaft aan 
docenten en studenten. In oktober 1907 keert 
Piet terug naar zijn ouders in Tilburg.
Nog geen jaar later, in september 1908, 
vertrekt hij naar Boerdonk, een kerkdorp in 
de toenmalige gemeente Erp. Hier volgt hij 
bijna twee jaar lessen aan het opleidingsin-
stituut van pastoor Gerardus van Schijndel. 
Diens plannen om een nieuwe missiecongre-
gatie te stichten, mislukken. Enkele van zijn 

studenten gaan over naar de Congregatie 
van het Onbevlekt Hart van Maria, beter 
bekend als de Missionarissen van Scheut. 
Piet Aarts is een van de ‘transfers’. Op 7 
september 1910 doet hij officieel zijn intrede 
in de congregatie en een jaar later – op 8 
september 1911 – legt hij zijn tijdelijke gelof-
ten af. Terwijl veel van zijn medestudenten 
in de jaren daarna als missionaris naar China 
of Congo uitgezonden worden, verblijft Piet 
voor zijn theologische opleiding in Vught en 
in Leuven. Hij sluit zijn studiejaren af met de 
priesterwijding, op 25 oktober 1914 in Huize 
Sparrendaal.

Belgische vluchtelingen
Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog 
verhuizen leden van de congregatie naar 
Engeland. Vanuit Stamford Hill bij Londen 
bestuurt Florent Mortier, de uit België 
gevluchte algemeen overste, de missiecon-
gregatie tijdens de oorlogsjaren. Engeland 
wordt niet alleen voor de missionarissen een 
veilige plaats; grote groepen Belgen trekken 
het Kanaal over om zich aan het oorlogsge-
weld te onttrekken. Hier worden zij onder 
meer bijgestaan door Scheutisten, onder wie 
broeder Piet. Ter gelegenheid van Nieuwjaar 
1915 nodigen burgemeester Frederick 
Charles Parker en zijn vrouw zo’n 200 
Belgische vluchtelingen uit voor een “tea and 
social” in het stadhuis van Northampton. 
De organisatie is in handen van het Belgian 
Relief Committee.
In de prachtig versierde grote zaal van het 

* John Boeren (1973) 

studeerde rechten aan de 

Universiteit van Tilburg 

en werkte vele jaren voor 

de gemeentelijke over-

heid. Sinds 2015 heeft 

hij zijn eigen bedrijf, 

genaamd Antecedentia 

(https://www.antece-

dentia.com). Hij ver-

richt genealogisch en 

historisch onderzoek in 

opdracht van derden, 

veelal afkomstig landen 

als Australië, Canada, het 

Verenigd Koninkrijk en 

de Verenigde Staten. Met 

zijn werkzaamheden wil 

hij zijn opdrachtgevers 

verbinden met hun eigen 

geschiedenis en hen laten 

treden in de voetsporen 

van hun Nederlandse 

voorouders. 

Een Tilburgse kerk in de Appalachen

Het leven van Father Piet Aarts
John Boeren*

In het katholieke Tilburg van weleer werden veel jongemannen opgeleid tot 
priester, met als doel het geloof te verkondigen in verre landen, oorden en 
streken. Ook de Verenigde Staten waren voor Tilburgse priesters geen onbe-
kend terrein. De verhalen van bisschop Janssens, pater Smarius en de gebroe-
ders Hoecken zijn inmiddels verteld. Aan die reeks namen mag ook die van 
Piet Aarts toegevoegd worden. Een jongen van ‘de Haaikaant’, die na een eerste 
carrière in Engeland zijn roeping volgde en in Amerika zijn droom vervulde.

De kerk van 
O.L.V. Onbevlekte 
Ontvangenis aan de 
Schans in Tilburg, 
1918. (Coll. Regionaal 
Archief Tilburg)
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stadhuis – waar naast kerstcadeautjes voor 
de jongeren ook Christmas crackers, cho-
colade en sigaretten uitgedeeld worden – 
luisteren de gasten naar een toespraak van 
de burgemeester. Broeder Piet fungeert als 
tolk, hij vertaalt de Engelse tekst naar het 
Nederlands. Na de woorden van de burge-
meester volgt een dankwoord namens de 
Belgische gezinnen. In het Engels spreekt 
broeder Piet namens de gasten hun grote 
dankbaarheid uit. Hij wenst de gehele stad 
Northampton een gelukkig nieuwjaar.
Twee jaar blijft broeder Piet actief voor de 
Belgische vluchtelingen. Daarna moet hij 
dit werk vanwege gezondheidsproblemen 
stoppen; zijn hart laat hem in de steek. Hij 
vindt een andere betrekking en wordt rector 
van de Servite Sisters in Dorking, Surrey. In 
1918 benoemt de bisschop van Westminster 
hem tot pastoor van de St. Edmund paro-
chie in Millwall, in het oosten van Londen. 
Hier werkt broeder Piet zes jaar. Dan doet 
zijn congregatie een stevig beroep op hem: 
of hij regionaal overste van de Scheutisten 
in Engeland wil worden? Broeder Piet zegt 
ja. Vanuit deze positie krijgt hij in 1926 een 
andere opdracht: vind in Amerika een plek 
voor de Missionarissen van Scheut.

De strijd voor een eigen parochie
Op 30 januari 1926 vertrekt vanuit de haven 
van Southampton de SS Pittsburgh. Aan 
boord is de inmiddels 44-jarige broeder Piet 
Aarts. Volgens de passagierslijst spreekt hij 
behalve Nederlands ook Engels en Frans. 
Zijn bestemming is New York, waar hij 
op 9 februari aankomt. Broeder Piet heeft 
een bijzondere opdracht gekregen: onder-
handel met Amerikaanse bisschoppen 
over de toewijzing van een parochie aan 
de Missionarissen van Scheut. Om dat te 
bewerkstelligen schrijft Piet onmiddellijk 
na zijn aankomst brieven aan verscheidene 
bisschoppen en aartsbisschoppen. Helaas 
gaat geen van hen met hem in gesprek. Dat 
valt hem zwaar tegen en ontgoocheld gaat 
hij maar aan de slag als hulppastoor in de 
Immaculate Conception Parish (parochie van 
de Onbevlekte Ontvangenis) in Manhattan, 
New York.
Mogelijk denkt Father Peter – zoals hij in 
Amerika wordt genoemd – dat het zijn 
inburgering bij een van de Amerikaanse 

bisdommen ten goede komt als hij de 
Amerikaanse nationaliteit heeft. Hij tekent 
op 26 april 1929 een verklaring tot voorne-
men voor het aannemen van het Amerikaans 
staatsburgerschap (declaration of inten-
tion). Het formulier vermeldt onder meer 
een fysieke beschrijving van de aanvrager. 
Father Peter is blank maar met een donkere 
huidtint, heeft bruin/grijs haar en bruine 
ogen. Hij is 1,73 meter lang en weegt bijna 
100 kilo. Hij ondertekent met ‘Peter Aarts’. 
Ondanks dat hij deze verklaring al in 1929 
tekent, duurt het nog tot januari 1932 voor-
dat hij officieel het Amerikaanse staatsbur-
gerschap aanvraagt.
Piet verblijft tot 1935 in New York. Samen 
met zijn collega’s Thaddeus Tierney en 
Daniel Shea woont hij in de pastorie, gelegen 
aan 503 East 14th Street. Het drietal heeft 
inwoning van twee dienstmeiden, een huis-
houdster en twee kostgangers. In al die jaren 

probeert Father Aarts zijn eigen plek binnen 
het aartsbisdom New York te verkrijgen. 
Opnieuw lukt het hem niet. Twee keer reist 
hij van New York naar Engeland: eerst in de 
zomer van 1931 en daarna in het voorjaar 
van 1933. Het is onduidelijk of hij de reis naar 
Europa onderneemt voor familieaangele-

Hij is “een voorbeeldig priester” 
en “een onvermoeibare werker”

Verklaring tot voor-
nemen, april 1929. 
(Coll. Ancestry)
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genheden – zijn moeder overlijdt in maart 
1933 – of dat hij voor congregatiezaken in 
Engeland verblijft. Eén ding is zeker: de 
plannen waarmee hij naar Verenigde Staten 
was gestuurd, heeft hij nog altijd niet kun-
nen vervullen.
Als in 1935 de Congregatie van de 
Missionarissen van Scheut onder leiding 
komt van een nieuwe overste, gaat er een 
andere wind waaien. Er komt een einde aan 
de plannen voor een Scheut-parochie in New 
York. Father Aarts krijgt te horen dat hij nog 
een half jaar de tijd heeft om opgenomen 
te worden als wereldlijk priester in een van 
de Amerikaanse bisdommen. Lukt hem dat 

niet, dan moet hij terugkeren naar Europa.
Zoals hij in 1926 al eens deed, schrijft hij 
in 1935 wederom enkele bisschoppen aan: 
heeft iemand een plaats voor hem? Vanuit de 
Immaculate Conception Parish krijgt hij een 
lovende aanbevelingsbrief mee. Hij is “een 
voorbeeldig priester” en “een onvermoeibare 
werker”. Verder heeft hij “geen slechte eigen-
schappen, maar een joviaal en beminnelijk 
karakter.” Eén van zijn brieven belandt bij 
Monseigneur Swint, bisschop van Wheeling 
in de staat Virginia. Deze is gevoelig voor 
zijn ‘sollicitatiebrief ’ en binnen twee dagen 
besluit hij Father Aarts een kans te geven in 
zijn bisdom. Het is oktober 1935.

Missie in de Appalachen
Na het goede bericht dat hij op een positie 
binnen het bisdom Wheeling mag rekenen, 
laat Piet onmiddellijk New York achter zich 
en vertrekt naar Wheeling, waar hij op 15 
oktober aankomt. Een paar dagen later reist 
hij door naar Huntington, waar hij tijdelijk 
werkt als rector van het St. Mary’s Hospital. 
Ook is hij betrokken bij het opzetten van de 
Sacred Heart Parish in Point Pleasant, West 
Virginia. De ervaring die hij hierbij opdoet, 
komt hem enkele jaren later goed van pas.
Na twee maanden – op 13 december 1935 
– wordt Father Aarts benoemd tot pastoor 
van de St. Theresa parochie in Stonega, 
Virginia. Van hier gaat hij ook leiding geven 

De kerk van de 
Immaculate 
Conception Parish 
in Manhattan, 
New York, 1914. 
(Foto: Wikimedia 
Commons)

De inwijding van 
de Sacred Heart 
parochiekerk in 
Appalachia, 1938. 
(Coll. Archief bis-
dom Wheeling-
Charleston)
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aan de gelovigen in Norton, Dante, Pardee, 
Tom’s Creek en Calvin, kleinere plaatsen 
in de omgeving waar nog geen officiële 
parochies gesticht waren. Hij gaat zelf in 
Norton wonen, waar hij in het volgende 
jaar voor de kerk een huis aankoopt. Piet 
Aarts heeft grootse plannen: hij gaat zelf 
een kerk ontwerpen en deze (laten) bouwen. 
Dat lukt hem ook. In juli 1937 sluit hij een 
overeenkomst met de Stonega Coal & Coke 
Company om een nieuwe kerk te bouwen in 
Appalachia, een kleine plaats niet ver van 
Stonega. Hij krijgt hiervoor een bijdrage van 
1500 dollar van de Catholic Church Expansion 
Society, een fonds van het bisdom dat de 
bouw van nieuwe kerken financiert. Met dat 
geld gaat hij aan de slag, als een heuse bouw-
pastoor. In augustus 1938 is de kerk klaar. De 
oude kerk in Stonega wordt gesloten en de 
parochiezetel krijgt een plek in Appalachia. 
Volgens de volkstelling van 1940 woont de 
dan 56-jarige “Peter Andrew Arts” aan de 
East Main Street in Appalachia.
De officiële ingebruikname van de nieuwe 
kerk vindt plaats op 28 augustus 1938. 
Bisschop Swint, de man die Father Aarts 
een kans heeft gegeven als priester in zijn 
bisdom, komt hoogstpersoonlijk naar 
Appalachia om de kerk in te wijden. Op 
een foto van dit heugelijk moment staat de 
bisschop in de deuropening van de kerk, met 
naast hem een priester. Mogelijk is dit Piet 
Aarts.
Vooruitlopend op de ingebruikname van de 
nieuwe kerk moet Piet nog een andere keuze 
maken. Eindelijk heeft hij de kans om zijn 
eigen parochie te leiden, maar omdat deze 
onder het bisdom Wheeling valt, kan hij niet 
langer verbonden blijven aan de Congregatie 
van Scheut. Op 8 mei 1938 treedt hij officieel 
uit en wordt ‘geïncarneerd’ in het bisdom 
Wheeling. Als pastoor binnen het bisdom 
is Father Aarts niet alleen verantwoordelijk 
voor de zielzorg van genoemde plaatsen, 
maar ook in een achttal kampen van het 
Civilian Conservation Corps, een werkgele-
genheidsproject dat tussen 1933 en 1942 aan 
zo’n 3 miljoen jonge mannen in de leeftijd 
van 18 tot 25 jaar betaalde arbeidsplaatsen 
biedt. Ook verleent hij geestelijke bijstand 
aan gedetineerden in vier gevangenissen 
in de omgeving. In juli 1941 komt hier een 
einde aan.

Overlijden
Omdat Piet Aarts in 1932 Amerikaans staats-
burger is geworden, moet hij zich in 1942 
registreren voor militaire dienst. Hij wordt 
echter niet opgeroepen. Misschien is dat 
maar beter ook, want in de zomer van 1942 
gaat zijn gezondheid achteruit. In septem-
ber wordt hij opgenomen in het St. Mary’s 
Hospital in Huntington, waar hij in 1935 zijn 
werk voor het bisdom Wheeling was begon-
nen. Hier wordt een vorm van bronchitis 
vastgesteld, die schadelijk is voor zijn lon-
gen en zijn hart. In november mag hij naar 
huis, maar enkele maanden later ziet hij zich 
gedwongen terug te gaan naar het zieken-
huis. Het blijkt zijn laatste reis op aarde te 
zijn. In het ziekenhuis krijgt hij nog enige 
tijd de noodzakelijke verzorging, tot hij daar 
op 27 september 1943 overlijdt aan de gevol-
gen van hartfalen.

Tastbare sporen
Op 30 september 1943 vindt in de zieken-
huiskapel de afscheidsdienst plaats, waarna 
zijn lichaam ter ruste gelegd wordt op Mount 
Calvary Cemetery in Wheeling. Hier is zijn 
graf nog altijd te vinden.
De kerk die Father Aarts liet bouwen in 
Appalachia is niet meer in gebruik. In de 
jaren zestig van de twintigste eeuw liep het 
aantal inwoners van dit stadje sterk achter-
uit. De Sacred Heart Parish werd verplaatst 
naar Big Stone Gap, waar in 1966 een nieuwe 
kerk werd gebouwd. Hier leeft de parochie 
waar Father Aarts ooit leiding aan gaf, nog 
altijd voort.

Bronnen

– Ancestry (www.ances-

try.com)

– Bisdom Wheeling-

Charleston, Wheeling 

(dwc.org)

– Brabants Historisch 

Informatie Centrum, 

Den Bosch (www.bhic.nl)

– Congregatie van het 

Onbevlekt Hart van 

Maria (Missionarissen 

van Scheut), Rome

– FamilySearch (www.

familysearch.org)

– FindMyPast (www.

findmypast.co.uk)

– Regionaal Archief 

Tilburg (www.regionaa-

larchieftilburg.nl)

– West Virigina 

Department of Arts, 

Culture and History 

(www.wvculture.org)

Grafsteen van Father 
Peter Aarts op de 
begraafplaats van 
Wheeling, 2021. 
(Foto:  Jon-Erik 
Gilot)

https://www.ancestry.com
https://www.ancestry.com
https://dwc.org
https://www.bhic.nl
https://www.familysearch.org
https://www.familysearch.org
https://www.findmypast.co.uk/
https://www.findmypast.co.uk/
https://www.regionaalarchieftilburg.nl
https://www.regionaalarchieftilburg.nl
http://www.wvculture.org
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Laatmiddeleeuwse geschillen tussen 
Hilvarenbeek en Tilburg-Goirle

Martien van Asseldonk*

Toen ik voor een onderzoek naar Hilvarenbeek in de Middeleeuwen op het 
Brabants Historisch Informatie Centrum door enkele oude cijnsboeken bla-
derde, viel mijn oog op een paar opmerkelijke posten. Deze vermelden dat er 
in 1436 tientallen percelen van de gemeint van Hilvarenbeek verkocht werden. 
De meeste van deze ‘uitgiften’ lagen in de buurt van Poppel, dus buiten de 
grenzen van de gemeint van Hilvarenbeek zoals die al een eeuw beschreven 
stonden. Pretendeerde Hilvarenbeek dat haar gemeint zich ook over dit gebied 
uitstrekte?

‘Carte figurative de 
Tilborgh’, met daarop 
de gemeint van 
Tilburg omstreeks 
1630–1632. (Coll. 
Familiearchief 
Ursel, Algemeen 
Rijksarchief Brussel)
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Hilvarenbeek en Poppel hebben eeuwenlang 
geruzied over de grens van hun gemeintes. 
Maar ook de grenzen van de gemeintes 
van Hilvarenbeek en Tilburg-Goirle over-
lapten elkaar. Riel lag binnen de grenzen 
van de gemeint van Tilburg-Goirle, maar 
behoorde tot de jurisdictie van de heerlijk-
heid Hilvarenbeek. Gorp en Brehees lagen in 
het in 1329 en 1331 dubbel uitgegeven gebied. 
Wat speelde zich rond dit jaartal allemaal 
af in Hilvarenbeek en Tilburg? Daarvoor 
moeten we eerst kijken naar de uitgiftebrief 
van de gemeint van Tilburg en Goirle. De 
gemeint van Tilburg en Goirle werd niet 
alleen aan de inwoners van Tilburg en Goirle 
verkocht, maar ook aan anderen die binnen 
de grenzen van de gemeint woonden. Ook 
mochten lieden zich in 1329 inkopen om 
gebruiksrechten op de gemeint te krijgen. 
Verder mochten de inwoners van Tilburg en 
Goirle uit hun midden zeven gezworenen 
aanstellen, die regels mogen maken voor het 
beheer van de gemeint. Ook mochten zij een 
aantal percelen van de gemeint verkopen. 
Het beheer van de gemeint was dus alleen 
voor Tilburg en Goirle, maar de gebruiks-
rechten ook voor anderen die binnen de 
grenzen woonden of die zich inkochten.

In maart 1436 deed de Raad van Brabant 
uitspraak in een geschil tussen heer van 
Hilvarenbeek en Tilburg. Die eerste klaagde 
(met succes) over het feit dat de heer van 
Tilburg wel boeten voor overtredingen op 
de gemeint van Tilburg beurde, maar daar 
sinds enige tijd geen deel meer van overgaf 
aan hem. Dit was de heer van Tilburg vol-
gens de uitgiftebrief van 1329 wel verplicht. 
In dezelfde periode vroegen (en kregen) de 
inwoners van Tilburg en Goirle toestemming 
aan de hertog van Brabant om de boete op 
het onrechtmatig gebruik van hun gemeint 
te verhogen. Ze betoogden dat de bestaande 
boete erg laag is en de inwoners van omlig-
gende plaatsen zoals Hilvarenbeek niet van 
onrechtmatig gebruik weerhoudt.

Twee maanden later werd door het leen-
hof van de hertog van Brabant gevonnist 
dat het recht om regels te maken voor de 
gemeint aan de zeven gezworenen van 
Tilburg en Goirle toebehoort. Het gebruik 
van de gemeint van Tilburg door anderen 

is beperkt tot ruim 100 inwoners van Riel, 
Gorp en Brehees. Na deze uitspraak kregen 
Tilburg en Goirle toestemming een deel van 
hun gemeint te verkopen om de kosten te 
kunnen betalen die zij gemaakt hadden voor 
het proces tegen Hilvarenbeek. Hilvarenbeek 
was niet tevreden met de uitspraak van het 
leenhof en bracht de zaak voor de Raad van 
Brabant.

Er waren verschillende geschilpunten. 
Men zei onder meer dat de gezworenen van 
Tilburg en Goirle strengere regels gemaakt 
hadden voor de inwoners van Hilvarenbeek 
dan voor de eigen inwoners. Een ander 
probleem van Hilvarenbeek was dat Tilburg 
en Goirle zonder toestemming een deel van 
‘hun’ gemeint openbaar hadden verkocht. 
De Raad besloot toen dat de hertogelijke 
rentmeester van ‘s-Hertogenbosch samen 
met enkele leenmannen onderzoek zou gaan 
doen. Tevens werd een beroep gedaan op 
beide partijen om de zaak binnen redelijke 
termijn in der minne te schikken. Dat laatste 
gebeurde niet.

In februari 1437 deed de Raad van Brabant 
uitspraak. De rechten die beschreven staan in 
de uitgiftebrief van 1329 en de uitspraak van 
de leenmannen bleven geldig. Toch leverde 
het proces Hilvarenbeek wat op. De Raad 
bepaalde namelijk dat Hilvarenbeek ook een 
klein deel van de gemeint, gelegen binnen de 
eigen heerlijkheid, mocht verkopen. Uit de 
gedeelde proceskosten blijkt bovendien dat 
beide de partijen op bepaalde punten gelijk 
kregen. 

Een uitgebreidere en 

geannoteerde versie 

van dit artikel is als 

PDF geplaatst op www.

historietilburg.nl/tijd-

schrift-tilburg (artikel in 

de inhoudsopgave van 

het magazinenummer 

aanklikken).

* Martien van Asseldonk 

(1954) publiceert sinds 

1985 over historische 

onderwerpen. In 2002 

promoveerde hij in 

Tilburg op De Meijerij 

van ’s-Hertogenbosch. 

Andere publicaties 

behandelen onder meer 

de cijnzen van de hertog 

van Brabant, het graaf-

schap Sint-Oedenrode, 

tolwegen, gemene gron-

den en de landmaten in 

de Meijerij.

De grens tussen 
Hilvarenbeek en 
Tilburg ingetekend 
op de ‘Kaart figura-
tief van het grootste 
gedeelte van Bataasch 
Braband bevattende 
de Meyerye van ’s 
Bosch […]’ door 
Hendrik Verhees uit 
1794. (coll. auteur)

http://www.historietilburg.nl/tijdschrift-tilburg
http://www.historietilburg.nl/tijdschrift-tilburg
http://www.historietilburg.nl/tijdschrift-tilburg
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Tilburg kortAls we nu opnieuw naar de uitgiften 
van Hilvarenbeek in 1436 kijken, dan is 
aannemelijk dat deze uitgiften gedaan 
werden naar aanleiding van het vonnis 
van 1437. Die uitgiften waren gelegen 
in de gemeint van Hilvarenbeek, maar 
ook in die van Tilburg-Goirle en die van 
Poppel en Weelde. Hilvarenbeek heeft 
het vonnis van 1437 gebruikt om te 
proberen haar jurisdictie op het gebied 
ten zuiden van Goirle (inclusief een deel 
van Poppel en Weelde) te vestigen. Met 
deze uitgiften probeerde Hilvarenbeek 
kennelijk de schade die zij dacht door 
het vonnis te lijden wat te compenseren. 
Maar hoe duurzaam was deze annexatie 
door Hilvarenbeek eigenlijk? 

In juni 1522 blijkt dat er zo’n zes jaar lang 
een proces gaande was geweest voor 
de Raad van Brabant tussen Tilburg-
Goirle enerzijds, en een inwoner van 
Hilvarenbeek anderzijds. Twistpunt was 
het gebruik van de gemeint van Tilburg 
en Goirle. Wederom wordt nadien beslo-
ten percelen van de gemeint te verkopen 
om de kosten van het proces te bekos-
tigen. Wel werd beloofd voortaan geen 
rechtszaken meer aan te gaan zonder 
overleg vooraf met alle gerechtigden. De 
verhuur en verkoop van de gemeint werd 
ook transparanter gemaakt voor beide 
partijen. 

In 1575 kreeg Tilburg wederom toestem-
ming een (zuidelijk) deel van de gemeint 
te verkopen, en opnieuw leverde dit 
spanningen op met Hilvarenbeek. Want 
ook daar maakt men aanspraak op het 
gebied gelegen tussen de Oude en de 
Nieuwe Leij. De ‘territoriale jurisdictie’ 
van een bepaalde plaats kon afgeleid zijn 
van de grenzen van de gemeint. Na de 
afschaffing van het zogenaamde schuur-
recht kon die jurisdictie ook afgeleid zijn 
van de percelen of het gebied waaruit 
de plaatselijke belastingen betaald wor-
den. Dit kon leiden tot conflicterende 
claims, zoals dus blijkbaar nu het geval 
was. Maar liefst zo’n twee eeuwen langs 
sleepte deze kwestie zich voort.

Tilburg signalement XCVII
door Ronald Peeters 

Paulien Brouwers en Cas van der Velden, 
Het Tilburgs kookboek (Tilburg, Foodlocals, 
2020), isBn: 978-90-903408-2, informatie: 
info@foodlocals.nl, € 24,95. 
Een kookboek voor, door en met Tilburgers. In 
dit boek komen 45 recepten van Tilburgse chefs, 
personen en producten samen. 
 
Henk Haen, ‘Beschouwingen over het hout 
van Udenhout’, in: De Kleine Meijerij, jrg. 71, 
2020, nr. 4, p. 105–111.

Paul Kappé, Bekende Tilburgers koken 
met sterrenchef Paul Kappé (Tilburg, 
Monarh, 2020), € 13,95. Informatie: 
www.kookboekvoorhetgoededoel.nl  
Onder begeleiding van chef-kok Paul Kappé 
maakten negen bekende Tilburgers gerechten 
voor dit kookboek.

Lieuwe Lieuwes, Dorpsreglementen in de 
Meijerij van ’s-Hertogenbosch 1648–1795. Van 
onstuurbaar naar stuurbaar bestuur (Tilburg, 
Tilburg University, 2020), 2037 blz., 2 delen, 
isBn 978-90-830912-8-0. 
Lieuwe Lieuwes schetst in zijn proefschrift een 
beeld van een bijzonder bestuursinstrument 
binnen zowel de plaatselijke regelgeving als de 
centrale overheid in Den Haag. Ook laat hij de 
dynamiek van een lokale samenleving zien die 
in staat was om gestelde doelen te bereiken. Hij 
besteedt ook aandacht aan de dorpsreglementen 
van Tilburg en Goirle.

Joost van der Loo, 100 jaar Smederij Van der 
Loo 1920–2020 (Udenhout, 2020), 135 blz., 
€ 20,00.

Miranda van de Mortel, Dwalen door 
Sint Anna. Verkenningstocht door een bij-
zondere Tilburgse wijk (Tilburg, eigen 
uitgave, 2021). € 19,90. Informatie: 
www.mirandavandemortel.nl  
Dwalen door Sint Anna is een kaartenset op het 
snijvlak van erfgoed en educatie, waarmee deze 
buurt verkend kan worden. 

mailto:info@foodlocals.nl
http://www.kookboekvoorhetgoededoel.nl
http://www.mirandavandemortel.nl
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Charles Nodier, De bibliomaan. Uit het Frans 
vertaald door Martin Hulsenboom. Met biblio-
maniakale aantekeningen door Ed Schilders en 
een biografische schets door Peter IJsenbrant 
(Tilburg, Stichting Desiderata, 2021), 160 
blz., geb., isBn 978-90-822545-4-9, € 29,50. 
Eerste publicatie van een nieuwe Tilburgse uit-
geverij onder de naam Desiderata, Genootschap 
van Boekenvrienden. Zie www.stichtingdesi-
derata.nl 

Ingrid Oonincx, Verdwenen (Laren, 
De Crime Compagnie, 2021), 350 blz., 
isBn 9789461094698, € 18,95.  
Thriller van Tilburgse auteur.

Petra Robben, ‘Borden antiracisme-
demonstratie voor de toekomst bewaard’, 
in: In Brabant, jrg. 12, 2021, nr. 1, p. 68-69. 

Paul Spapens, Nieuwsbrief Peerke 
Donders (Tilburg, Stichting Petrus 
Donders Tilburg), najaar 2020, 24 blz. 
Informatie: info@peerkedonders.nl  
Nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar als 
geïllustreerde brochure met veel achtergrond-
verhalen over Peerke Donders en het Peerke 
Donders Park Tilburg.

Tjeuke & Sjouwke 
vieren carnaval in 
Kruikenstad (Tilburg, 
Carnavalsstichting 
Tilburg, 2021), 
€ 11,00. 

Een voorleesboek voor de kleinste kruiken 
en kruikinnen over mascotte Tjeuke en zijn 
vriendjes.

Coronaboeken

Rob Berkel, Reis tijd. Vijftig beeldverhalen (Tilburg, Lorenzetti, 
2021), 168 blz., isBn 978-90-74242-172, € 37,50. www.lorenzetti.nl  
Rob Berkel schreef dit boek in coronatijd en noemt het ‘reisboek 
voor thuisblijvers’. Hij neemt de lezer en kijker in vijftig beeld-
verhalen mee langs evenzovele plekken op de wereld, bekend en 
onbekend. Verhalen over kunst, wetenschap, cultuurhistorie en 
 geschiedenis, o.a. ‘Het verdwenen plein’ of hoe Tilburgs stadshart 
werd verkwanseld.

Annemieke Friesen en Rien van Linschoten, Kok in lock-
down (Tilburg, eigen beheer, 2021), € 24,95. Informatie: 
www.kokinlockdown.nl  
Een kookboek als tijdsdocument van de periode van de 2e lockdown 
tijdens de coronacrisis, met veertig recepten, foto’s en verhalen van 
de chefs, hun gasten en restaurants. 
 
Hoi-Shan Mak, Microkosmos (Tilburg, eigen beheer, 2020), 
108 blz., € 22,50. Informatie: www.hoishanmak.nl  
Coronawoordenboek, door de auteur geïllustreerd met 50 prenten.

Rob Wolf, Met of tegen elkaar. De Tilburgse ziekenhuizen, 
1945–2020. De eerste coronacrisis ( februari – juni 2020) in het ETZ 
(Tilburg, etZ, 2021), 176 blz., isBn 978-90-76791-18-0, € 24,50. 
Is Tilburg beter af met één of twee ziekenhuizen? Deze vraag staat 
in dit boek centraal. Rob Wolf legde het verloop van de geschiedenis 
van de ziekenhuizen in Tilburg vast, vanaf het einde van de Tweede 
Wereldoorlog tot en met de eerste coronagolf in het voorjaar van 
2020.

http://www.stichting
mailto:info@peerkedonders.nl
http://www.lorenzitti.nl
http://www.kokinlockdown.nl
http://www.hoishanmak.nl
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18 april Tilburg dag
door Ronald Peeters 
 
Volgens de website Wereld Feesten Almanak 
(www.beleven.org/feesten) is 18 april door 
de unescO officieel uitgeroepen tot 
‘International Day for Monuments and Sites’ 
(Internationale Dag voor Monumenten en 
Locaties), kortweg ook wel Word Heritage 
Day (Werelderfgoeddag) genoemd. 
Het initiatief kwam in 1982 van icOMOs 
(International Council on Monuments 
and Sites) en werd in 1983 officieel erkend 
door unescO. Het doel is, volgens de web-
site, ‘om het bewustzijn te vergroten over 
de diversiteit en de kwetsbaarheid van het 
culturele erfgoed van de mensheid en de 
inspanningen te benadrukken die nodig zijn 
voor de bescherming en het behoud ervan. 
icOMOs houdt zich bezig met het behoud 
van culturele monumenten zoals gebouwen, 
historische steden, cultuurlandschappen en 
archeologische vindplaatsen.’ 
18 april is voor Tilburg ook een feestdag. 
Niet alleen omdat onze burgemeester Theo 
Weterings dan jarig is, maar omdat op 18 
april 1809 Tilburg door koning Lodewijk 
Napoleon tot stad werd verheven.  
De community Erfgoed Tilburg spant zich 
nu in om op die dag jaarlijks met de stad deze 
feestdag te gaan vieren, als een soort Tilburg 
dag. We herinneren ons nog het jaar 2009 
toen de stad bij het tweede eeuwfeest een 
jaar lang bol stond van de (feestelijke) activi-

teiten. Het tijdschrift ‘Tilburg’ besteedde er 
veel aandacht aan in de jaargangen 2009 nr.1 
en 2010 nr. 3 (zie: www.historietilburg.nl). 

Weemoed en Werkelijkheid 
in het Groene Woud
door Emy Thorissen

De Landschapstriënnale, een rondreizend 
festival dat om de drie jaar zijn blik richt 
op een ander gebied in Nederland, is in 
2021 gefocust op het Van Gogh Nationaal 
Park. Het Groene Woud, het gebied tussen 
de stedendriehoek Tilburg, Den Bosch en 
Eindhoven, maakt hiervan onderdeel uit. In 
het kader hiervan organiseert de Brabant-
Collectie (Tilburg University) samen 
met Pennings Foundation en Brabants 
Landschap een fototentoonstelling over dit 
gebied. Binnen Het Groene Woud liggen 
onder andere de natuurgebieden het Bossche 
Broek, de Kampina, de Oisterwijkse Bossen 
en Vennen, de Loonse en Drunense Duinen, 
de Mortelen en de Scheeken.
Fotografen als Nard Vogels (1900–1973), 
Martien Coppens (1908–1986) en Noud 
Aartsen (1932–2010) legden in de twintigste 
eeuw het kleinschalige agrarische cultuur-
landschap vast in al zijn pracht én kwets-
baarheid; met het angstige voorgevoel dat 
dit allemaal zou verdwijnen. Niet alleen de 
schoonheid, maar ook de transitie in het 
landschap wordt getoond op deze expositie. 
In de jaren zestig en zeventig werd de natuur 
aangetast door en opgeofferd aan economi-

De ‘Koninklijke 
Courant’ van de 25e 
van Grasmaand 
(april) 1809 publi-
ceerde het officiële 
besluit tot verlening 
van stadsrechten 
voor Tilburg. (Coll. 
Regionaal Archief 
Tilburg)

Nieuwbouwflat, elektriciteitsmast en boerderij, 
Tilburg, 1972. (Foto: Noud Aartsen. Brabant-
Collectie, Tilburg University)

http://www.beleven.org/feesten
http://www.historietilburg.nl
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sche groei en welvaart. Noud Aartsen docu-
menteerde de ruilverkaveling, kanalisatie 
en detonerende nieuwbouw. Door toedoen 
van milieuactivisten zoals hij kwam vanaf 
de jaren tachtig een tegenbeweging op gang, 
met onder meer de hermeandering van 
beken. James van Leuven (1961) fotogra-
feert deze transitie van nabij. Lang niet alle 
landschapsleed is geleden. Het buitengebied 
wordt ontsierd door bedrijfsloodsen, grote 
kassen en megastallen. Op dit ogenblik ‘pro-
testeren’ fotografen met hun werk tegen de 
‘verdozing’ van het landschap. 

Expositie
De expositie ‘Weemoed en werkelijk-
heid in Het Groene Woud’ is t/m 8 mei 
2021 te zien bij Pennings Foundation, 
Geldropseweg 63 in Eindhoven. Zie: 
www.penningsfoundation.com

De Parels van Pollet
door Rob van Putten

Bij het uitbreken van de Franse Revolutie 
vluchtte de koningsgezinde wollenstoffen-
fabrikant Pierre Pollet met zijn gezin naar 
Nederland. Na de amnestieverlening keerde 
de familie rond 1800 terug naar Frankrijk, 
met uitzondering van zoon Guillaume en 
dochter Agnes die in Tilburg achterbleven. 
De definitieve vestiging van broer en zus 
in Tilburg markeert het begin van een 
periode van meer dan honderd jaar waarin 
drie opeenvolgende generaties Pollet hun 
stempel op de stad wisten te drukken. Niet 
alleen vanwege hun stadsvilla’s, landhui-

zen, fabrieken en arbeiderswoningen, maar 
ook vanwege de vele functies die leden van 
de familie Pollet bekleedden op politiek en 
 sociaal- maatschappelijk terrein. Door de 
dood van Arnoldus Pollet in 1916 stierf de 
mannelijke lijn van de Tilburgse tak van 
Pollet uit en met het overlijden van Johanna 
Pollet, de laatste vrouwelijke nazaat, ver-
dween in 1934 de naam Pollet uit Tilburg. 
De Parels van Pollet. Het vastgoed van een 
vooraanstaande Tilburgse textielfamilie 
1800–1935 gaat over de villa’s, landhuizen en 
fabrieken die de familie Pollet liet bouwen. 
Aan de orde komen onder meer villa de Vier 
jaargetijden, de villa’s aan de Spoorlaan, 
landgoed Sparrenhof en Hofstede de Blaak. 
Het boek levert een belangrijke bijdrage aan 
de Tilburgse architectuurgeschiedenis, een 
aspect van de geschiedenis van Tilburg dat 
tot nu toe onderbelicht gebleven is. 
Auteur is Lenneke Willemstein, bouwkun-
dige en architectuurhistorica. Het boek 
wordt zeer rijk geïllustreerd, zowel met 

historische foto’s als 
met speciaal voor 
dit boek gemaakte 
foto’s door Rene 
van der Hulst. Het 
zal naar verwach-
ting eind mei ver-
schijnen als deel 21 
van de Tilburgse 
Historische Reeks. 
Omvang ca. 120 
pagina’s, gebonden, 
prijs ca. € 20,00.

Schaapsherder, 
Udenhout (De 
Loonse en Drunense 
Duinen), 2019. (Foto: 
James van Leuven)

Een van de vele illus-
traties uit het boek 
‘De Parels van Pollet’. 
(Coll. Regionaal 
Archief Tilburg)

http://www.penningsfoundation.com/
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Gedenkraam Pokkenepidemie 1951 in het Paleis-Raadhuis.  
(Foto: Frans van Ameijde, Coll. Regionaal Archief Tilburg)
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