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Herdenkingspenning
voor de restauratie
van de
Norbertijnenpoort
O m het beginkapitaal voor de restauratie van de Norbertijnenpoort (van de voormalige pastorie van het Goirke uit 1724) bijeen
te krijgen, heeft de Stichting Restauratie Norbertijnenpoort T i l burg de Oosterhoutse beeldhouwer Niel Steenbergen een herdenkingspenning laten ontwerpen.
De penning is voorradig in twee uitvoeringen:
- in gepatineerd rood koper geslagen door Koninklijke van K e m pen & Begeer te Voorschoten - oplage 2000 stuks - diameter
6,5 cm; prijs ƒ 30,- (incl. kunststof etui);
- in gepatineerd brons gegoten door Niel Steenbergen te Oosterhout - oplage 100 stuks - diameter 7,5 cm; prijs ƒ 200,— (excl.
edelhouten cassette, prijs ƒ 23,—).
Secretariaat Stichting Restauratie Norbertijnenpoort Tilburg:
De heer A . J . M . Santegoets, Philips Vingboonsstraat 41, 5041 G D
Tilburg, telefoon: 013-430243, bankrekening: nr. 15 12 08 174,
Rabo, Tilburg.

(deze advertenrie wordt aangeboden door de Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed)

nederlands textielmuseum
In permanente en wissel-exposities wordt
aandacht geschonken aan beeldende
kunst, techniek, ontwerpen en industriële
cultuur.
Openingstijden museum
dinsdag t/nn vrijdag 10.00-17.00 uur
zaterdag en zondag 12.00-17.00 uur
textieldocumentatiecentrum
dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur
Goirkestraat 96
5046 GN TILBURG
Tel.: (013) 367475
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Voorwoord
In het kader van de ontwikkeling van het monumentenbeleid in onze gemeente is door het
gemeentebestuur het belang van de verhouding tussen monumentenzorg en publiek onderkend.
Via voorlichting, inspraak, samenspraak en publiciteit zal van gemeentewege niet alleen een
stimulerende en ondersteundende werking kunnen uitgaan naar particuliere eigenaren van
beschermde monumenten en naar bewoners c.q. belanghebbenden in beschermde stadsgezichten, maar zal ook bij een breder publiek belangstelling opgeroepen kunnen worden voor
de monumentenzorg in onze stad.
E e n monumentenzorg wel te verstaan, die geënt is op de specifieke Tilburgse situatie. Dit
geldt in het bijzonder ten aanzien van het in deze publikatie beschreven en toegelichte aspect
van de beschermde stadsgezichten.
Met de introductie van het begrip "beschermde stadsgezichten" in de gemeentelijke monumentenverordening eind 1980 heeft de gemeente Tilburg zich (als eerste gemeente in Nederland) de mogelijkheid gecreëerd om - naast de bescherming van de traditionele monumentale objecten zoals kerkgebouwen, openbare gebouwen, herenhuizen, e.d. - ook zelf structuren die bij uitstek de nederzettingsgeschiedenis van Tilburg illustreren (lintbebouwing, driehoekspleinen, historische ensembles) te beschermen, waarvan tevens kleinere objecten als
arbeiderswoningen en straatmeubilair. bomen en heggen deel uitmaken.
De betreffende structuren en objecten zijn wellicht (vooralsnog?) niet uniek in Nederland en
voor menigeen niet monumentaal in traditionele zin, dat wil zeggen "groots", maar als
waarde voor het Tilburgs leefmilieu toch van voldoende belang om te beschermen.
In 1982 is het gebied "de oude Heikant" als eerste beschermde stadsgezicht door de gemeenteraad aangewezen. Vanaf 1983 is het gemeentelijk monumentenbeleid erop gericht om nog
een drietal gebieden (Goirkestraat e.o.. Wilhelminapark e.o., Nieuwlandstraat/Oude Markt
e.o.) aan te wijzen als beschermde stadsgezichten. De besluitvorming hieromtrent zal nog dit
jaar in de gemeenteraad plaatsvinden.
Het doet mij dan ook genoegen dat de Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed in
samenwerking met de gemeentelijke monumentencommissie thans het initiatief heeft genomen om via deze publikatie, welke tevens als begeleidende brochure zal dienen bij de
binnenkort te houden tentoonstelling over de gemeentelijke monumentenzorg, de belangstelling en de betrokkenheid van de Tilburgse bevolking bij dit aspect van de gemeentelijke
monumentenzorg te bevorderen.
Hans Krosse, wethouder van Financiën en Cultuur
Het is inmiddels een traditie geworden om een themanummer uit te brengen. Dat dit
echter nu reeds voor de derde keer achtereen plaatsvindt, is een gelukkig toeval. Dank
zij de medewerking van de gemeente Tilburg is het mogelijk geworden de special "Vier
beschermde stadsgezichten in Tilburg" te publiceren, die naar wij hopen een ruime
verspreiding onder de bevolking zal krijgen. Deze special verschijnt tegelijk met de
opening van de gelijknamige expositie in het gemeentelijk informatiecentrum.
Graag introduceren wij bij u de sociaal-historicus drs. Henk van Doremalen, die wij
bereid hebben gevonden om onze redactie te gaan versterken. Wij heten hem van harte
welkom.
De redactie

Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van De gemeente Tilburg, Boekhandel Gianotten B.V., Gebr. Van Raak B.V., Vollenhoven Groot-Olie B.V. en
Melis Gieterijen B. V.
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"Tilburg behoudt zijn gezicht"
door drs. A. Plevoets, voorzitter gemeentelijke monumentencommissie
Nadat vooral in de zestiger en zeventiger jaren veel karakteristieke gebouwen en plekjes in Tilburg gesneuveld waren, groeide het besef dat de
cultuurhistorische waarden die Tilburg nog restten, behouden dienen te
blijven. Mede naar aanleiding van het Europees Monumentenjaar 1975 en
de sloop van het unieke complex Pieter van Dooren, werd in 1976 een
begin gemaakt met een gemeentelijk monumentenbeleid.
De eerste jaren was de monumentencommissie, aan wie de advisering omtrent het beleid toevertrouwd was, druk doende door
middel van snelle acties waardevolle panden en ensembles veilig te
stellen. Een eerste omvattender
project betrof een onderzoek naar
het textielindustriële erfgoed; ' ) dit
resulteerde in de bescherming en
restauratie van het zogenaamde
Mommerscomplex in de Goirkestraat, nu dienst doende als monumentaal onderkomen voor het Nederlandse Textielmuseum.
De structurele aanpak kreeg de
overhand in 1982 toen de commissie een totaal-visie op monumentenzorg in Tilburg presenteerde.^)
Hierin suggereerde zij de aandacht
te gaan concentreren op een aantal
categorieën van objecten die in de
Tilburgse situatie als karakteristiek
en waardevol kunnen gelden: objecten in verband met industrie en
handel, de katholieke samenleving
en religie, de onderwijsgeschiedenis, het oeuvre van Tilburgse architecten, en objecten die de nederzettingsgeschiedenis van de stad i l lustreren. Bij dit laatste valt vooral
te denken aan lintbebouwde structuren, driehoekige pleinen, ensembles. In een projectmatige aanpak
van het monumentenbeleid sinds
1983 werd de prioriteit verlegd van
individuele bescherming naar ensemble-bescherming,
waarmee
vooral de laatstgenoemde categorie
extra accent kreeg.'')
Na bijna 10 jaar gemeentelijk monumentenbeleid kan vastgesteld
worden dat er goede resultaten zijn
geboekt. Behalde de ca. 50 door
het Rijk beschermde objecten zijn
ca. 150 objecten door plaatsing op
de gemeentelijke monumentenlijst
beschermd. In 1983 werd een beschermd stadsgezicht aangewezen:
de Oude Heikant. Met dit laatste
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behoort Tilburg landehjk gezien tot
de avant-garde in een gedecentraliseerd monumentenbeleid.
Toch zijn er ook nog knelpunten te
signaleren: voor diepgaander onderzoek en grondige inventarisatie
van alle waardevolle objecten was
de ambtelijke ondersteuning kwantitatief ontoereikend; een adequaat
monumentenbureau
ontbreekt.
Ten aanzien hiervan is zelfs een bezuiniging doorgevoerd die in 1986
heeft geleid tot 0,8 structurele formatieplaats. Verbreding hiervan
zal een conditie sine qua non zijn
om de resultaten van het beleid in
de toekomst nog gestalte te kunnen
geven. De stationering van het aandachtsgebied
monumentenzorg
binnen de dienst Publieke Werken
is in dezen enigszins hoopvol. De
politieke wil zal nog duidelijk geuit
moeten worden.
Inhoudelijk zijn de vooruitzichten
rooskleuriger. De voorliggende
brochure w i l onder andere een ondersteuning betekenen voor het
voorstel van het college van B & W
aan de gemeenteraad om drie beschermde stadsgezichten aan het
bestaande toe te voegen. I n combinatie hiermee zal een subsidieverordening worden voorgesteld die
eigenaren wil helpen bij monumentaal verantwoord onderhoud c.q.
restauratie van het pand. De lijst
van individuele beschermde objecten zou met ca. 35 kunnen worden
uitgebreid. Hoewel deze limitering
arbritrair is, is bij de keuze van deze objecten zoveel mogelijk rekening gehouden met de situering in
een ensemble en daarmee met het
benadrukken van de meerkernige
ontwikkelingsgeschiedenis van de
stad.
Wat te beschermen in een
stadsgezicht?
Bij de bescherming van een stads-

gezicht ligt - anders dan bij individuele objecten - de nadruk sterk
op de waarde van de structuur en
de ensemble-waarde van de bebouwing. De structuur dient dan gezien
te worden als ruimtelijke uitdrukking van de nederzettingsontwikkeling van Tilburg. Voor de huidige
stad vergroot de oude structuur de
herkenbaarheid en de beleving van
het eigen karakter van Tilburg. De
keuze voor Oude Markt-Nieuwlandstraat,
Wilhelminapark en
Veldhoven doet recht aan de meerkernige opbouw van de oude stad.
De genoemde gebieden bevatten
objecten uit een aantal van de speciale categorieën die in de visie van
de monumentencommissie voor
Tilburg van belang zijn (men leze
de betreffende hoofdstukken in de
brochure). Aangezien het vooral
19e- en 20e-eeuwse gebouwen betreft, wordt hiermee tegemoetgekomen aan de nationaal geuite
wens om in de monumentenzorg
meer aandacht te schenken aan de
"jongere monumenten". E l k genoemd gebied bevat daarbij ook
"monumenten van bedrijf en techniek", een ander recent aandachtsveld in de landeHjke monumentenzorg.'')
Wat beogen met bescherming?
Het beschermd stadsgezicht als j u ridisch instrument laat toe niet alleen monumenten maar ook hun
omgeving adequaat en gedetailleerd te beschermen. De detaillering van de bescherming dient in
relatie gezien te worden tot de cultuurhistorische waarde van de desbetreffende structuur en/of objecten. Door nuancering in het bestemmingsplan van een stadsgezicht aan te brengen, bv. naar zonering (cf. "Oude Hiekant") en door
gebruik te maken van classificatie
van objecten, bv. in de zin van " i n dividueel te beschermen - beeldbepalend - beeldindifferent", zijn
verschillende graden van bescherming toe te passen. Deskundige advisering vanuit de monumentencommissie moet hiervoor borg
staan.

Nieuwe ontwikkelingen moeten
mogelijk blijven. Het historisch
weefsel van een oude stad kende
vaak een eeuwenlange ontwikkehng, die nu niet mag worden stopgezet. Er dient echter op toegezien
te worden dat ze geen onrecht doen
aan de cultuurhistorische waarden
die als randvoorwaarde gelden.
Het gaat daarbij niet om nostalgie,
historisering, nieuwe "kneutengheid" e.d. Ieder plan, betreffende
de bebouwing of de inrichting van
open ruimten , moet bestudeerd

worden in samenhang met de eisen
die de omgeving stelt, en met de
eisen die de moderne functies stellen en beoordeeld worden op de intrinsieke kwaliteit van het plan. I n
bijzonder waardvolle omgevingen
zullen de cultuurhistorische/monumentale overwegingen prioriteit
moeten hebben.
Een dergelijk beleid zal niet alleen
een herwaardering betekenen van
het waardevolle oude, maar ook
verrijking door de creativiteit en
monumentahteit van het nieuwe.

1) De industriële gebouwen van de wolnijverheid in Tilburg; Rapport van de werkcommissie textielindustriële archeologie,
uitgebracht door de Gemeentelijke monumentencommissie.
In: De Lindeboom, jaarboek I I I - I V , 1979-1980. p. 1195.
2) Monumentenzorg in Tilburg, (beleidsvisie van de) Gemeentelijke Monumentencommissie, Tilburg, juli 1982.
3) A . Plevoets, Tilburg monumentenstad.
In: Monumenten, jrg. 5, 1984, p. 18-19.
4. W . L . F . Rietbergen, Behoefte aan herdefiniëring van verantwoordelijkheden in
de monumentenzorg. In: Recreatie en
toerisme, A N W B , 1985,nr. 11. p. 548549.
N. Nelissen, B . Verfürden, Een nieuw
perspectief voor de monumentenzorg.
In: Recreatie en toerisme, A N W B , 1985,
nr. 11, p. 544-547.

De ruimtelijke ontwikkeling van Tilburg
voor 1917*
door drs. A. Plevoets
De ontwikkelingsgeschiedenis van de gebieden die als stadsgezicht beschermd gaan worden, moet natuurlijk in een ruimer kader gezien worden. We zullen daarom eerst proberen een kort overzicht te geven van de
nederzettingsgeschiedenis van Tilburg.
De ruimtelijke ontwikkeling van een gebied met een lange bewoningsgeschiedenis is een langzaam proces dat in verschillende periodes door verschillende factoren bepaald werd. Natuur en mens bepaalden samen het
landschap. I n de middeleeuwen was de belangrijkste bestaansbron van de
mens landbouw. Het agrarische landschap dat toen ontstond, heeft zich in
grote lijnen gehandhaafd zolang de landbouw de voornaamste bestaansbron bleef. Voor grote delen van Tilburg was dat tot in de 19e eeuw, voor
sommige (rand)gebieden van Tilburg zelfs tot in de 20e eeuw het geval.
De plattegrondvormen van de van
oorsprong middeleeuwse landbouwersnederzettingen bepalen nog altijd voor een groot deel de structuur van de huidige stad.
Sinds de 16e eeuw, het begin van
de nieuwe tijd, werd de textielnijverheid voor verschillende Tilburgers het voornaamste bestaansmiddel. Zeker op het eind van de 18e
eeuw en in de 19e eeuw verdrong
de textielnijverheid de landbouw
als bepalende factor voor de ruimtelijke ontwikkeling. Tilburg werd
een industriestad.
Ook het kerkelijk leven heeft een
grote rol gespeeld in de ontwikkeling van de plattegrond en het uiterlijk van de stad. Hoewel Tilburg
* Dit artikel is een gedeeltelijke bewerking
van het inleidende hoofdstuk door dezelfde auteur in: Armhoefse Akkers, Tilburg
tussen Heuvel en Moerenburg (Tilburg,
1983).

al eeuwen een katholieke gemeente
was, werd dit pas duidelijk uitwendig zichtbaar in de tweede helft van
de 19e eeuw door de bouw van kerken, kloosters, scholen en patronaatsgebouwen. Sinds de 19e eeuw
karakteriseerde men Tilburg dan
ook als een stad van kerken en fabrieken. D i t beeld veranderde in
de zestiger jaren door de ontkerkelijking en de ineenstorting van de
textielindustrie.
Merkwaardigerwijs is de verkeerstechnische ontwikkeling pas in de
19e eeuw ver genoeg om in de plattegrond van Tilburg belangrijke
wijzigingen te kunnen veroorzaken. V ó ó r die tijd volgden interlokale wegen grotendeels het spoor
van de verbindingen tussen de gehuchten onderling. I n dit hoofdstuk
zullen we deze vier belangrijke factoren voor de ruimtelijke ontwik-

keling van de stad wat nader bespreken.
Landbouw
Archeologische vondsten tonen
aan dat Tilburg al een zeer oude
bewoningsgeschiedenis
heeft.
Vondsten in het noordwestelijk
deel van de gemeente (Hasselt-industrieterrein Noord) wijzen erop
dat al in de Steentijd mensen deze
gebieden bewoonden. In het tegenwoordige centrum (aan het einde
van de Jan Aartestraat) vond men
in 1841 overblijfselen uit de Bronstijd ( ± 1600 - ± 800 V. Chr.). Ten
zuiden en zuidoosten van Tilburg
werden Romeinse vondsten gedaan. De gegevens zijn echter nog
te schaars om duidelijke uitspraken
te kunnen doen over de omvang
van de nederzettingen in die periodes.
Recente vondsten hebben wel aanleiding gegeven om de bestaande
opvatting van archeologen en nederzettingsgeografen, dat er na de
Romeinse tijd in de Brabantse
zandzone een ontvolking zou hebben plaatsgehad, nog eens kritisch
te overwegen. I n ieder geval hebben er zeker omstreeks 600 na
Chr., de zogenaamde merovingische periode, mensen in deze streken gewoond. De middeleeuwse
mens had als voornaamste be5

In 1835 was het meerkernige, agrarisch bepaalde, nederzettingspatroon nog niet verstoord. De nu
te beschermen stadsgezichten zijn hierin goed herkenbaar.

staansbronnen de landbouw en de
schapenteelt. Verschillende schrijvers menen dat de oudste plattegrondvormen van het huidige nederzettingspatroon reeds in de middeleeuwen tot stand zijn gekomen.
De meest karakteristieke uit deze
periode daterende plattegrondvorm is het driehoekige plein zoals
men dat in Tilburg op enkele plaatsen tegenkomt. Niet ieder driehoekig plein behoeft echter zo'n hoge
ouderdom te hebben. Volgens Kakebeeke, een deskundige op het
gebied van de nederzettingsgeschiedenis in de Kempen, zou zo'n
plein daarvoor moeten voldoen aan
6

de volgende voorwaarden:
- het centrale plein moet in gemeenschappelijk gebruik zijn geweest bij de boeren die aan het
plein woonden
- rondom het plein moeten enkele
boerderijen hebben gestaan
- het plein moet vermeld zijn in
middeleeuwse bronnen
- de boerderijen moeten eigendomsbanden hebben gehad met de
akkers en beemden (lage beekdalgronden) in de buurt
- het plein is (was) omgeven met
heggen, er ligt (lag) een drenkkuil
in en er is (was) een aanplant van
eiken of linden.

Volgens de historische gegevens
zouden in Tilburg de Veldhoven
(het tegenwoordige Wilhelminapark), de Hasselt, de Heikant (tegenwoordig de Schans), de Heuvel
en het Korvel echte middeleeuwse
driehoekige pleinen zijn. Zeer
waarschijnlijk geldt dit ook voor
Oerle (het tegenwoordige Transvaalplein is er een deel van).
Voor de driehoekige vorm van het
plein is niet meer met zekerheid
een verklaring te geven. Waarschijnlijk diende die om het vee
van de boerenfamilies, die aan het
plein woonden, op een natuurlijke
wijze de wegen ("tangenten") op te
kunnen drijven. Deze wegen liepen
naar de gemeenschappelijke weideplaatsen op de woeste gronden. B i j
terugkeer konden de dieren zich
verspreiden over de driehoek.
We moeten deze driehoekige bewoningskernen wel onderscheiden
van pleintjes, die ontstonden op
splitsingen van wegen. Deze driehoeksvormen voldoen niet aan het
model van Kakebeeke. A a n enkele
van deze splitsingen ontstond in de
17e en 18e eeuw ook een dichtere
bebouwing. Als voorbeelden kunnen dienen: het Sint-Annaplein,
het Julianapark (Goirke) en de samenkomst van Groeseindstraat en
Veldhovenring.
Aan verbindingen tussen de bewoningskernen en aan straten die
langs beemden en verder afgelegen
akkercomplexen lopen,
hebben
zich langgerekte straatnederzettingen gevormd. In Tilburg behoren
waarschijnlijk tot dit type Stokhasselt.
Hoeven
(Reitse-Hoevenstraat), "Creijvenne" (het Kraaiven), Rugdijk, Quirijnstok, Berkdijk en Laar.
Sinds ± lüOO lieten adellijke grootgrondbezitters en kloosters afgelegen hoeven bouwen (de zogenaamde "Einzelhöfe") als basis voor de
ontginning van woeste gronden.
Rondom zo'n hoeve ontstond een
landbouwgebied en - wanneer later
de hoeve als gevolg van vererving
gepslitst werd - kon er zich een gehucht vormen. Een dergelijke bewoningskern, wat verder afgelegen
van het oudere gehucht rond het
driehoekige plein, zou men wellicht
kunnen zien in "Eindhoven" in het
gebied van de huidige Armhoefse
Akkers. Ook de Kouwenberg,

Haansberg en Vijfhuizen in NoordTilburg en Broekhoven in het uiterste zuiden zijn misschien voorbeelden van zo'n afgelegen gehucht.
Aan deze middeleeuwse structuren
en de verbindingswegen daartussen
ontstond sinds ca. 1500 de lintbebouwing, die voor Tilburg lange
tijd karakteristiek was en waarachter zich op verschillende plaatsen
tot het begin van de 20e eeuw nog
weiden en akkers uitstrekten.
Textielnijverheid
Een andere belangrijke factor in de
ontwikkeling van Tilburg is de textielnijverheid geweest. I n de middeleeuwen gebruikte men de hoge
zanderige heidebodems al voor de
schapenteelt, de basis voor de wolverwerking. Reeds in de 16e eeuw
moet men in Tilburg, niet alleen
voor eigen gebruik, maar ook voor
de markt geproduceerd hebben.
Vanaf ± 1600 werd de wolnijverheid voor steeds meer Tilburgers
de enige bestaansbron. In perioden
van groei zullen de textielambachtslieden en -arbeiders zich gevestigd
hebben langs de verbindingswegen
tussen de oude kernen en met hun
huizen en hutten de open plekken
op de driehoekspleinen hebben opgevuld. Zelfs in de 17e eeuw waren
hier al bedrijfspanden annex woonhuizen gesitueerd waar weefgetouwen stonden en meerdere gezinnen
onderdak vonden. De manier
waarop toen geproduceerd werd,
noemt men huisnijverheid. D i t wil
zeggen dat men thuis produceerde
in opdracht van vreemde kooplui,
vanaf de 17e eeuw meest uit H o l land en dan vooral Leiden.
A l op het einde van de 18e eeuw
ontstond in Tilburg al de fabrieksnijverheid. Het gebouw van de
voormalige Triborgh-fabriek in de
Bisschop Zwijsenstraat (vroeger
Nieuwe Dijk geheten) dateert uit
deze tijd en is daarmee het oudst
nog bestaande fabrieksgebouw in
Tilburg. Helaas heeft een nieuwe
stedebouwkundige invulling van
dat deel van de stad tot consequentie, dat het gebouw gesloopt zal
moeten worden.
In de 19e eeuw verdrong de fabrieksnijverheid de huisnijverheid.
Dit gaf aanleiding tot de bouw van

steeds grotere fabriekscomplexen.
Deze complexen hebben hier niet
het ontstaan van nieuwe woonkernen veroorzaakt zoals in Engelse
en Belgische industriegebieden. Ze
hebben wel door het invullen van
de open terreinen achter de traditionele lintbebouwing, Tilburg het
uiterlijk gegeven van de fabrieksstad. Typerend voor Tilburg was
dat de fabrikant zich in de regel
dicht bij zijn bedrijf vestigde. In
sommige straten, zoals de Goirkestraat en de St.-Josephstraat is deze
ontwikkeling nog duidelijk zichtbaar. Men vindt er 19e-eeuwse fabrieksgebouwen,
fabrikantenwoningen, kleinere bedrijfsgebouwen,
middenstandswoningen en, meestal
op de achterterreinen, rijen arbeidershuisjes.
De huisnijverheid verdween in T i l burg overigens pas definitief in de
jaren dertig van deze eeuw, toen de
laatste thuiswevers hun weefgetouw voorgoed stilzetten.
Hoewel Tilburg niet het karakter
heeft gekregen van een grauwe fabrieksstad zoals andere oudere industriesteden
in
West-Europa,
spreekt de Tilburger toch met een
duidelijke ironische ondertoon van
de "schónste stad van 't laand".
Kerkelijk leven
Hoewel de stichting van een kerkgebouw meestal afhankelijk is van
de spreiding van de bevolking,
heeft die op haar beurt weer invloed op de verdere ontwikkeling
van de ruimtelijke ordening. In een
meerkernige nederzetting (zoals
Tilburg en zovele andere plaatsen
in Brabant) werd waarschijnlijk de

oudste kerk centraal tussen de bewoningskernen geplaatst. Rondom
het kerkgebouw kon een kerkbuurt
ontstaan die dus jonger is dan de
kernen in de omgeving. In Tilburg
gebeurde dat pas in de tweede helft
van de 16e eeuw.
Sinds Brabant na ± 1650 door protestanten werd bestuurd, was het
met die invloed van de katholieke
kerk - althans officieel - gedaan.
De protestanten maakten zich ook
meester van het kerkgebouw. Na
een moeilijke periode bouwden de
katholieken omstreeks 1700 twee
schuren die als provisorisch kerkgebouw dienst moesten doen, de ene
op het Goirke en de andere op het
Heike, enkele honderden meters
ten zuiden van de oude kerk. Hier
ontstond de Oude Kerkstraat. Pas
in 1824 kregen de katholieken de
oude "Grote kerk" terug. De
schuurkerk op het Heike werd nu
overbodig, maar de bevolking bleef
de naam "Heikese kerk" gebruiken, nu voor de Grote kerk aan de
Markt.
De schuurkerk in Noord-Tilburg
was al in de loop van de 18e eeuw
uitgegroeid tot een parochiecentrum. Dit en vooral de formele
splitsing in twee parochies in 1797
hebben
een
scheiding
tussen
Noord- en Zuid-Tilburg teweeggebracht, die later door de aanleg van
de spoorlijn nog versterkt is.
In de tweede helft van de 19e eeuw
werden, als gevolg van de grote bevolkingsgroei en de katholieke
emancipatie, in de volkrijke buurten van de stad nieuwe kerken gebouwd, die als middelpunt van een
kerkelijk parochiecomplex (kerk.

In een kern ah de Hasselt waren nog in deze eeuw alle elementen van de driehoekstructmtr
aanwezig (ca. 1925).
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scholen, pastorie en patronaat) de
meerkernige opbouw van de stad
benadrukten.
Deze ontwikkeling ging door tot
het begin van de jaren zestig van
onze eeuw.
Bij de desbetreffende stadsgezichten komt het belang van de kerkgebouwen uitvoeriger aan de orde.
Interlokale verbindingen
Zoals we reeds opmerkten, werden
verkeersverbindingen tot de 19e
eeuw harmonisch ingepast in het
bestaande net van de lintbebouwde
structuur. Pas in de 19e eeuw ontstond de behoefte aan efficiëntere
verbindingen om in de pas te kunnen lopen bij de economische ontwikkeling. Hoewel nauwelijks ondersteund door zijn onderdanen,
nam koning Willem I het initiatief
tot de aanleg van land-, spoor- en
waterwegen. Tussen 1820 en 1830
kwam een rechtstreekse verbinding
tot stand tussen Breda-Tilburg en
Tilburg-Den Bosch. Deze verving
de oude weg "Ie klasse nr. 8 van
Brussel naar de
Hannoversche
grenzen", die nog via de Berkdijk,
Korvel, Heuvelstraat, St.-Josephstraat en Oisterwijksebaan liep.
Tussen ± 1860 en ± 1880 werd T i l burg opgenomen in het net van
spoorwegen. Het tracé liep in T i l burg dwars door de bestaande bewoningsstructuur en heeft vier generaties lang stadsontwikkelaars en
verkeerstechnici hoofdbrekens gekost. Niet alleen verscherpte het de
scheiding in de Tilburgse bevolking
(sindsdien verdeeld in "van boven"
of "van onder de Hjn"), het schiep
ook kolossale verkeersproblemen
tot in de jaren zestig het "hoogspoor" tot stand kwam. De oudere
Tilburgers herinneren zich nog de
viermaaldaagse files van fietsers als
de overwegbomen in de Gasthuisstraat en op de Heuvel dicht waren.
Een waterweg heeft Tilburg pas gekregen in de jongste eeuw. Hoewel
Willem I I al voor 1848 een dergelijk plan had, werd het Wilhelminakanaal pas in het eerste kwart van
deze eeuw aangelegd. I n 1923 kon
de Tilburgse haven officieel in gebruik worden genomen. Het was de
laatste interlokale verbinding die
tot stand kwam op basis van plannen die dateerden uit de tijd toen
er nog geen stadsplanning was.
8

Groei van de bevolking
De hier besproken vier factoren bepaalden samen de ruimtelijke ontwikkeling van Tilburg. O m een gedetailleerd beeld hiervan te krijgen
zou men zich moeten verdiepen in
de ontwikkeling van de bevolking
en de geschiedenis van de bebouwing. Voor deze publikatie voert
zo'n onderzoek te ver. Wel kan een
zeer
globaal
beeld
geschetst
worden.
Als gevolg van de agrarische ontwikkeling kon men in Tilburg rond
1450 acht woonkernen onderscheiden. Men duidde deze aan met het
begrip "herdgang". Over de herkomst van dit begrip bestaan meningsverschillen, de meeste deskundigen neigen ertoe de betekenis
van de term te zoeken in de gang
die de herder met zijn schaapskudde maakte in de woeste gronden
rond een oude woonkern. In de 15e
eeuw wordt er in ieder geval een
administratieve eenheid mee aangeduid.
Die acht kernen waren Heuvel,
Veldhoven, Hasselt, Hoeven (nu
omgeving
Reitse-Hoevenstraat),
Reit, Korvel, Oerle en Loven.
Merkwaardigerwijs
vormde
de
Heikant pas op het eind van de 16e
eeuw een administratieve eenheid,
terwijl dat gebied met Hasselt,
Stokhasselt
en
Kraaiven
het
dichtstbevolkte gebied was in
Noord-Tilburg. I n het zuiden was
Korvel het dichtstbevolkt, de Heuvel was daarentegen schaars bebouwd. Helaas beschikken we niet
over tellingen die een nauwkeurig
beeld geven van de omvang van de
bevolking in die tijden. Wel kunnen we op basis van huizentellingen
die men maakte ten behoeve van
de heffing van belasting, een globale schatting maken. I n 1437 werden
er in Tilburg en Goirle samen 542
bewoonde huizen geteld. D i t getal
liep terug tot 379 huizen in 1496.
Door een opbloei in de 16e eeuw
konden alleen in Tilburg in 1526 al
weer 509 huizen geteld worden.
Deskundigen menen dat een gezin
uit de Meierij destijds gemiddeld
zeven personen omvatte, zodat we
het Tilburgse inwonersaantal op
3500 mogen schatten. Hoewel de
groei van de bevolking lange tijd

sterk werd beïnvloed door economische omstandigheden en dus
zeer grillig verliep en bepaalde kernen dichter en andere minder dicht
bevolkt werden, moesten toch de
administratieve "wijk"-grenzen van
tijd tot tijd aangepast worden. Op
het eind van de 16e eeuw kregen
Berkdijk, Stokhasselt en Heikant
het predikaat herdgang en op het
eind van de 17e eeuw vond een
splitsing plaats van de Heikant in
West- en Oostheikant. Rond 1800
werd de buurt rond Grote kerk en
Heuvel administratief gesplitst. B i j
een officiële volkstelling in 1810
telde Tilburg 9659 inwoners. Ter
vergelijking: Den Bosch telde er
13716, Eindhoven en Helmond respectievelijk 2248 en 2524! Op basis
van de bloeiende textielnijverheid,
de uitgestrektheid van de gemeente
en haar bevolkingsaantal was T i l burg trouwens in 1809 tot stad verheven.
In de 19e eeuw kreeg Tilburg langzamerhand een ander uiterlijk. In
de omgeving van de fabrieken werden arbeiderswoningen gebouwd.
Dit verliep overigens nog niet volgens een door de gemeentelijke
overheid opgesteld plan.
"Huisjesmelkers" bouwden arbeiderswoningen die aan de meestal
grote gezinnen een bepaald niet zo
riant onderdak boden.
De bevolking groeide gestaag van
11784 inwoners in 1830 tot 55737 in
1914.
Van enige planning en het ontstaan
van echte wijken is pas sprake in de
tweede helft van de 19e eeuw, als
de "Koningswei" wordt aangelegd
en het gebied tussen Noordstraat,
Nieuwlandstraat,
Heuvelstraat,
Heuvel en Spoorlaan wordt volgebouwd. Op het eind van de 19e
eeuw werd het gebied tussen Goirkestraat, Houtstraat, Veldhovenring en Wilhelminapark met arbiederswoningen volgezet, evenals de
akkerpaden tussen de Korvelse- en
Bredaseweg. Rond 1900 verrees de
wijk Besterd. Deze vijf gebieden
kunnen als eerste echte stadswijken
aangemerkt worden. Ze zijn echter
nog geen resultaat van overheidsplanning. Het eerste, de gehele
gemeente omvattende, stadsontwikkelingsplan werd pas in 1917
aan de burgerij voorgesteld.

De oude Heikant
door drs. A. Plevoets
In 1982 werd in Tilburg een eerste beschermd stadsgezicht aangewezen
krachtens de gemeentelijke monumentenverordening.
De keuze viel op een gebied dat enerzijds een aantal cultuurhistorische
waarden in ruime zin in zich had en anderzijds bedreigd werd door de
oprukkende nieuwbouwwijk Tilburg-Noord.
Radicale saneringsplannen voor het hele historische kerngebied "de Oude
Heikant" waren in de zeventiger jaren langzamerhand in de ijskast geraakt. De oude kern, als een oase gelegen tussen moderne grote stadswijken Stokhasseh, Heikant, Ouirijnstok, had zijn dorps karakter en kleinschalige centrumfunctie nog niet verleren.
Sinds de aanwijzing beoogt de monumentencommissie
nieuwbouw
harmonisch in te laten passen in de
oude structuur en bebouwing zonder te historiseren of kneuterigheid
te verlangen. I n het kerngebied
Leharstraat en Schans ("zone A " )
wordt daarbij vooral gelet op maat,
materiaalgebruik, gevelvorm en
-indeling en mate van bebouwing
van erven en open ruimten; in een
gebied dat vooral visueel direct
aansluit bij de cultuur-historisch
waardevolle zone A zijn gevelindeling en mate van bebouwing van
minder belang voor zover zij al-

thans sfeer en karakter van het beschermd gebied niet verstoren. Op
deze wijze tracht men zowel verleden als heden en toekomst van het
gebied te respecteren.
Nederzettingsontwikkeling
Het beschermd stadsgezicht "de
Oude Heikant" vormde de kern
van het meest noordelijk gelegen
nederzettingsconglomeraat in het
Tilburgse gebied. De driehoekige
structuur van de "Schans" met de
drie hoofdwegen die er vertrekken,
doet eenzelfde
nederzettingsop-

bouw vermoeden als we voor de
Veldhoven (zie aldaar) hebben uiteengezet. Toch ligt dat voor de
Heikant gecompliceerder.
Gegevens uit de late middeleeuwen
schetsen het beeld van een uitgestrekt gebied geheten "de Heydside", dat bestond uit verschillende
buurtschappen: Rugdijk (nu Rugdijk en Schans) Kouwenberg,
Haansberg, Vijfhuizen en Ouirijnstok. Hoewel dit gebied in de 15e
eeuw al relatief druk bebouwd was,
vormde het pas in de 16e eeuw een
eigen
administratieve
eenheid.
Men zou hieruit kunnen afleiden
dat dit nederzettingsgebied jonger
is dan een achttal Tilburgse nederzettingen die al in de middeleeuwen met de term herdgang werden
aangeduid (zie vorige hoofdstuk).
We hebben inderdaad de indruk
dat de Heikant een "nieuwer" ontginningsgebied is geweest in de uitgestrekte heidevelden in het noordelijke deel van Tilburg.

Reconstructie van de bebouwing van het kerngebied van de Heikant in respectievelijk 1758, 1832, 1892 en 1950.

Het beschermd stadsgezicht Oude Heikant, begrenzing, aanduiding van intensiteit van bescherming (zone A en B) en waardevolle elementen.

Hypothetisch zou de ontstaansgeschiedenis van het gebied er als
volgt uit kunnen zien. De eerste
kern vanwaaruit de middeleeuwse
boeren hun ontginningswerk hebben aan gevat, zal, analoog aan de
structuur van een viertal oudere
Tilburgse nederzettingen, het driehoekige plein zijn geweest in het
zuiden van de Heikant. Een beperkt archeologisch onderzoek dat
op ons verzoek door de toenmalige
stadsarcheoloog H . Stoepker aan

de noordwestzijde van de driehoek
werd uitgevoerd, leverde geen oudere dan laat-middeleeuwse vondsten op. Ook de dikte van het esdek wees niet op oudere ontginning. Wellicht is de ontginningsactiviteit hier ca. 1300 aangevangen.
Ten zuiden van het grote akkercomplex dat bij de driehoekige
kern hoorde, lag het goed "ter Lynden" te midden van heidevelden.
Meer naar het noorden bevond zich
het goed "te Coudenberch" dat al

De zuidzijde van de driehoek van de Heikant in 1918. De boom rechts is er nog.
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in 1380 vermeld werd en eveneens
te midden van heidevelden lag.
Niet ver hier vandaan lag in diezelfde tijd het goed "ten Haenberch"
en in het buurtschapje " V i j f h u i zen" het goed "ten A p p e l " . Waarschijnlijk hebben we hier te doen
met hoeven die als basis dienden
voor middeleeuwse ontginningen.
Een reconstructie van de bebouwing met behulp van huizenregisters uit de periode 1737-1807, een
kaart uit 1760 en het kadaster van
1832, uitgevoerd door L . Langeweg, toont nog de verspreide bewoning in het gebied met aan de grenzen uitgestrekte heidevelden en
bos. De laat-middeleeuwse plaatsnamen zijn op de kaart van 1760
terug te vinden. A a n de straten
"Quirijnstok" en "Hasennest" zijn
opstrekkend in de hei ontginningspercelen zichtbaar en hebben zich
kleine
straatnederzettingen
gevormd. Ongeveer ter plaatse van
de middeleeuwse hoeven bevinden
zich in de 18e eeuw kleine buurtschapjes van enkele huisjes en
boerderijtjes. De groei van de Heikant schijnt zich vanaf de late middeleeuwen tot in de 18e eeuw door-

gezet te hebben. In 1648 stonden er
214 huizen, veel meer dan in andere
Tilburgse nederzettingen. We moeten hierbij wel bedenken dat de
Heikant ook de uitgestrektste nederzetting was in Tilburg. Tussen
1679 en 1688 splitste men het gebied in twee administratieve eenheden: Oost- en Westheikant. De
Oostheikant lag ten noorden en
oosten van de driehoek, de Westheikant ten zuiden en westen ervan. In de 18de eeuw trad na stagnatie zelfs een teruggang op en
werden de Veldhoven en Kerk en
Heuvel dichter bevolkt. Terwijl deze laatste twee herdgangen zich
vanaf de 18e eeuw tot stedelijke gebieden ontwikkelden en industrialisatie er op gang kwam, bleef de
Heikant tot de inplanting van de
nieuwbouwwijk
Tilburg-Noord
zo'n 20 jaar geleden een agrarischambachtelijk karakter behouden.
Om dit "achterblijven" te kunnen
verklaren zou onderzoek verricht
moeten worden naar de kapitaalsopbouw in de verschillende nederzettingen, de vestigingsfactoren
voor de textielindustrie enz. Wel

kan al gesteld worden dat de geografische ligging van de Heikant
vrij ongunstig was. Ten opzichte
van de verkeersas van de Veldhoven naar de Heuvel, lag de Heikant
tamelijk perifeer. De driehoekige
kern lag op één uur gaans van de
wijk Kerk en Heuvel. Dat deze ligging ook als "afgelegen" ervaren
werd illustreert het verzoek om
overplaatsing naar de Veldhoven
van de schoolmeester ca. 1800. H i j
verwachtte daar meer faciliteiten
en een grotere betrokkenheid bij
het Tilburgse gebeuren.
In het begin van de 20e eeuw kwam
de Heikant door de aanleg van het
Wilhelminakanaal helemaal buiten
de stad te liggen. Tot in de jaren
vijftig waande men zich bij een bezoek aan de Heikant in een apart
dorp.
De Schans e.o. rond 1830
Het driehoekige plein ontleent zijn
huidige naam de Schans aan een
veldnaam die vermeld wordt op de
kadasterkaart uit 1832, iets ten
noorden van het plein. Een recon-

De bebouwing van het kerkelijk centrum is sinds ca. 1920 niet geschonden, de omgeving wel.

structie op basis van het kadaster
van 1832, de volkstelling van 1830
en de belastingkohieren van de
hoofdelijke omslag van 1832 levert
een zeer gedetailleerd beeld op van
de agrarisch-ambachtelijke kern
van de Heikant.
Het gebied binnen het huidige beschermde stadsgezicht vertoonde
aan de driehoek en de drie hoofdwegen een open bebouwing met
hier en daar rijtjes van drie a vier
woningen onder één dak. Langs de
zuidwestelijke weg (het Moleneind) bereikte men de Heikantse
molen en Loon op Zand. De bebouwing strekte zich hier nog zo'n
500 m westwaarts van de driehoek
uit. Naar het zuiden splitste zich de
weg af naar het Goirke en de
Veldhoven, het zogenaamde Lijnsheike. De zuidoostelijke hoofdweg
gaf verbinding met de nederzetting
Loven. Langs deze weg trof men
over ca. 300 m nog bebouwing aan.
De noordelijke hoofdweg, de Rugdijk, splitste net buiten de driehoek
in Rugdijk (naar Udenhout) en
Moerstraat. De Rugdijk was onre-

Huis en bedrijf van Brouwer Witlox (17e eeuw, foto ca. 1920) moesten
wijken voor een bedrijfsterrein. Gelukkig is de pleinwand nu weer gesloten.

gelmatig en schaarser bebouwd.
Het centrale plein was grotendeels
open. In de noordelijke punt stonden evenwel het huis en de werkplaats van een wagenmaker, en aan
de zuidoostzijde bevond zich een
gemeentelijk
brandspuithuisje.
Aan het plein woonde slechts één
landbouwer meer. Ter hoogte van
de huidige kerk bevond zich de
leerlooierij van de familie Somers
met vier looikuipen. Ertegenover
was de kleinere leerlooierij van de
familie Simons gevestigd. A a n de
zuidzijde van het plein lag de bierbrouwerij van de familie Witlocx.
Deze takken van ambachtelijke nijverheid stonden in nauw veband
met landbouw en veeteelt en werden voornamelijk in kernen met
centrumfunctie aangetroffen. De
centrumfunctie van de driehoek
werd nog versterkt door de aanwezigheid van een smid, bakkers en
winkeliers (waaronder een vermogende grutter) en van een schooltje
aan de zuidwestelijke hoofdweg.
Hoewel het plein door de kleinschalige open bebouwing met eromheen hoven, wei- en bouwlanden een agrarische aanblik had,
kwam dit karakter dus niet geheel
meer overeen met de functie van de
bebouwing. De andere bewoners
waren ambachtslui en dagloners,
hoofdzakelijk werkzaam in de textielnijverheid. Vooral de woningen
van dagloners waren schamel van
aard. I n een rijtje huizen aan de
noordoostzijde van het plein woonden in 1830 drie gezinnen met in
totaal 16 personen. A a n de noordelijke hoofdweg stond een huis
waarin vijf gezinnen met 20 personen onderdak vonden. Zowel man-

nen, vrouwen als oudere kinderen
hadden beroepen uit de textiel: wever, schrobbelaar, spinster. Het betrof hier zeer waarschijnlijk eenkamerwoningen. Het huizenbestand
werd voor de bepaling van de kadastrale heffing verdeeld over 23 klassen. In het hier behandelde gebied
bevonden zich - behalve een rentenierswoning, enkele huizen van
ambachtslui, winkeliers en pachthoeven uit de klassen 15 t/m 17 alle woningen in de laagste vijf
klassen, waarbij de huizen in de
klassen 21 en 22 duidelijk oververtegenwoordigd waren. Behalve de
ambachtelijke functie aan de driehoek had het gebied een agrarisch
karakter. De hoven achter de huizen waren beplant met groenten en
fruitbomen. In de open ruimten
tussen de huizen lagen vaak weilanden. Achter hoven en weilanden
bevonden zich de akkers. In de
buurt van de driehoek waren het
licht te bewerken akkers op bruine
zandgrond met een humuslaag van
ca. 90 cm. Men verbouwde er voornamelijk rogge, boekweit, aardappelen en haver. Naarmate de
akkers verder van de driehoek verwijderd waren, werd de kwaliteit
en de dikte van het esdek minder.
Een groot deel van de grond aan de
driehoek was in bezit van vier families (Somers, Simons, Witlocx en
Malleus). Slechts een ervan leefde
nog van de landbouw; de anderen
verpachtten
waarschijnlijk hun
grond. Vrijwel alleen aan de zuidoostelijke poot van de driehoek
trof men nog boerderijen aan.
Van 1737 tot 1832 was de bebouwingsdichtheid in het gebied niet
toegenomen. D i t veranderde in de
tweede helft van de 19e eeuw en

Leharstraat 70 tim 74. weverswoningen met doorlopende zolder.
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het eerste kwart van de 20e eeuw.
Langs de zuidoostelijke hoofdweg
en aan het Lijnsheike nam de bebouwing toe. Er vormden zich echter geen aaneengesloten straatwanden, zodat het gebied zijn dorpse
karakter behield.
Kerkelijk complex
Het beeld van de driehoek onderging een belangrijke wijziging in
1873-1874, toen er een parochiecentrum werd gesticht. Deze parochie was de eerste afscheiding van
de parochie Goirke die sinds 1797
het noordelijk stadsdeel bediende.
Dit was weliswaar een nieuw element in de oude structuur maar wel
het gevolg van een logische ontwikkeling. De grond voor kerk, kerkhof, pastorie en tuin bestond uit
een aantal samengevoegde percelen, geschonken door de familie
Somers.
De kerk is een neo-gotisch gebouw
naar ontwerp van de Tilburgse architect J.C. van den Heuvel. Het
orgel uit 1918 met neo-gotisch front
is gemaakt door de gebr. Vermeulen uit Alkmaar/Weert.
Tot de inventaris behoren voorts 20
houten beelden uit de 19e eeuw,
vier houten reliëfs, een 19e-eeuws
tabernakel, een 17e-eeuws houten
beeld en een op doek geschilderd
portret van de bouwpastoor Van
der Steen. Een groot deel van de
inventaris is vervaardigd door H .
van der Geld uit 's-Hertogenbosch.
In 1874 werd naast de kerk een pastorie gebouwd naar ontwerp van de
Tilburgse architect H.J. van Tulder
in eclecticistische stijl met sterk
neo-classicistische inslag. Achter
kerk en pastorie bevindt zich nog

Leharstraat 114 met traditionele linden in de verspringende

rooilijn.

Zo veranderde in 20 jaren het gezicht onder de druk van eigentijdsgebruiken herstel van verval. Toch is wat rest nug waardevol {Leharstraat 122126).

het kerkhof, te bereiken via een
laantje met beukenhaag.
Aan het eind van de eeuw werd het
complex nog aangevuld met een
klooster en een school, en in 1911
werd ertegenover een patronaatshuis gebouwd. Het gehele kerkelijke complex is van grote waarde
voor de religieuze en sociale geschiedenis.

monumentenlijst geplaatst. A a n de
zuidzijde van het plein bevindt zich
nog de eeuwenoude lindeboom die
vroeger voor de brouwerij van Witlocx stond.
Langs de zuidwestelijke hoofdweg,
nu Leharstraat, bevinden zich een
aantal waardevolle panden uit 18e
en 19e eeuw.
Een 19e-eeuws wevershuis, twee
19e-eeuwse arbeidershuizen en een
koffiehuis uit de 18e eeuw staan op
de gemeentelijke monumentenlijst,
(resp. Leharstraat 114, 122, 124 en
126).
Zeldzaam zijn drie weverswoningen uit de 19e eeuw met doorlopen-

de zolder en enkele 19e-eeuwse bedrijfspanden (Leharstraat nr. 70,
72, 74, 76/76A en 84). De jongere
gebouwen passen vrijwel alle in
schaal en maat van het gebied.

De Goirkestraat is een fraai voorbeeld van een nederzettingsontwikkeling
die tot het midden van de vorige eeuw voornamelijk agrarisch bepaald
was. I n de loop van de 19e eeuw kreeg het gebied geleidelijkaan een meer
stedelijk-industrieel karakter, terwijl de straat rond 1900 uitgegroeid was
tot de belangrijkste fabrieksstraat van Tilburg.
De functie van parochiecentrum, de verkoop van de aan de straat gelegen
gronden van het kasteel van de heren van Tilburg en de industriële ontwikkeling (met name van de textielindustrie) zijn elementen die het karakter van de Goirkestraat in sterkere mate bepaald hebben. In de vooral
uit de 19e eeuw daterende beeldbepalende panden die dit stadsgezicht
markeren, komen de functies van industrieel en religieus centrum, die
kenmerkend zijn voor de historische ontwikkeling van Tilburg, goed tot
uiting.

deel uit weilanden en akkers. Van
oorsprong (in de middeleeuwen)
was de Goirkestraat een landbouwweg die naar alle waarschijnlijkheid slechts secundaire betekenis
had.

Waardevolle elementen
Behalve de kerk met pastorie is aan
de driehoek nog een fraaie 19eeeuwse burgerwoning met erf en
drie linden op de gemeentelijke

Zo is een lintbebouwde structuur
ontstaan die het karakter heeft van
een dorpscentrum en van algemeen
belang is vanwege haar betekenis
voor de nederzettingsgeschiedenis,
sociaal-economische en religieuze
geschiedenis. Door de ligging in
een grootschalige nieuwbouwwijk
uit de 60'er en 70'er jaren is men
zich extra bewust geworden van de
bijzondere waarde van dit gebied.

Goirkestraat
door Henk van Doremalen

De Goirkestraat was al vanouds de
verbindingsweg tussen de buurtschappen het Goirke (nu Julianapark) en de Veldhoven (nu het W i l helminapark). De oudste kadasterkaart van het gebied uit 1832 vermeldt de straat als "weg van de
Veldhoven naar 't Goirke", hoewel

reeds in 1763 in een archiefstuk met
betrekking tot de kasteelhoeve in
de Hasseltstraat gesproken wordt
van het "Goirkenstraetje". De typische lintbebouwde structuur van
de Goirkestraat ontstond pas in de
19e eeuw. Omstreeks 1830 bestond
de straat nog voor een belangrijk

Structuur
De westzijde van de Goirkestraat,
tussen het Wilhelminapark en de
Kapelstraat en een gedeelte van de
oostzijde zijn lange tijd in bezit geweest van de heren van Tilburg en
Goirle, die in de Hasselt een kasteel hadden. De oprijlaan van het
kasteel kwam vroeger in de Goirkestraat uit, ongeveer bij de splitsing Goirkestraat-Smidspad. Het
gedeelte ten westen van de Goirkestraat was een uitgestrekt bouwland- en bossencomplex dat bekend
13

Goirkestraat: begrenzing, beschermde monumenten en beeldbepalende objecten.

Stond onder de naam "de Kasteelsche Bosschen". Het deel ten oosten van de straat heette "Pastorieklamp" naar de oude pastorie die
daar gestaan heeft. De naam wordt
nu nog gebruikt in de bestemmingsplannen.
In het gebied waarin de Goirkestraat ligt, komen straten voor die
op kaarten uit 1760 en 1832 al terug
te vinden zijn, al zijn de huidige namen van recentere datum: Kardinaal Vaughanstraat (toen Houtstraat), Korte Hoefstraat, WitteboUestraat,
Van
Hogendorpstraat. Kapelstraat, Kasteeldreef
en Smidspad.
Iets ten zuiden van de kerk is in het
tracé van de straat een opmerkelijke verbreding te zien, die ook al op
de kaarten van 1760 en 1832 voorkomt. Het betreft een langgerekt
stuk grond dat midden op de weg
lag. Een gedeelte van dit tussen
"den Baan" (het westehjk deel) en
"Kerk padt" (oostelijk deel) gelegen stuk stond stond in het begin
van de 19e eeuw bekend als "het
tuintje voor het huis van N . Schoffers". Schoffers had toen een huis
dat er nu nog staat, Goirkestraat
nr. 78.
Op de kadasterkaart uit 1832 is te
zien dat de bewoning van de Goirkestraat nog maar beperkt was. De
negentiende-eeuwse
bebouwing
was vooral geconcentreerd in het
gebied tussen de Kasteeldreef en
de WitteboUestraat. Ze was daar
tot stand gekomen na de vestiging
van de schuurkerk in 1715. De rest
van de bebouwing omstreeks 1830
bestond uit een huis aan het begin
van het Smidspad en een viertal
14

huizen aan de oostzijde van de
straat (bij het Wilhelminapark).
Kerkelijk centrum
A l in de 18e eeuw deden zich ontwikkelingen voor die de ruimtelijke
structuur mede zijn gaan bepalen.
In 1712 was door pastoor Walterus
Colen aan de Goirkestraat, op de
hoek van de Houtstraat (nu Kardinaal Vaughanstraat)
een
stuk
grond aangekocht, waar in 1715
een schuurkerk op werd gebouwd,
opgetrokken uit leem en voorzien
van een rieten dak.
De schuurkerk - de godsdienstuitoefening was officieel niet toege-

staan, vandaar dat men gebruik
maakte van niet op kerken lijkende
gebouwen - was de tweede in T i l burg. De andere stond op " ' t Heike". Overigens was het pastoraal
zwaartepunt van de parochie T i l burg al in de 17e eeuw naar het
noordelijk stadsdeel
verplaatst.
Omstreeks 1670 namelijk vestigde
de pastoor zich op de zogenaamde
"neerhuizing" van het kasteel aan
de Hasselt. Daar bestond tevens de

mogelijkheid tot het houden van de
eredienst.
Naast de schuurkerk op het Goirke
bouwde men in 1718 een pastorie,
die dienst heeft gedaan tot 1927: in
dat jaar werd ze afgebroken om
plaats te maken voor de huidige
pastorie en scholen van het Goirke.
De toegangspoort, het zogeheten
Norbertijnenpoortje, bleef tot op
heden behouden (zie tijdschrift " T i l burg" 1984 nr. 2). Het lemen kerkgebouwtje uit 1715 werd in 1724,
nadat het een jaar tevoren door een
noodweer was vernield, vervangen
door een nieuwe en grotere stenen
schuurkerk. Die heeft dienst gedaan tot 1839, het stichtingsjaar
van het huidige kerkgebouw.
Eind 18e eeuw telde de uitgestrekte
parochie Tilburg twee kerkgebouwen met een steeds toenemend
aantal gelovigen (in 1785 8427,
waarvan 3451 op het Heike en 4976
op het Goirke). De splitsing van de
parochie lag voor de hand. Dat geschiedde in 1797 door de vicaris van
's-Hertogenbosch, Antonius van
Alphen. Het Heike kreeg in 1824
de beschikking over de oude kerk
aan de Markt. Op het Goirke werd
op 10 augustus 1835 de eerste steen
gelegd voor een nieuw kerkgebouw
dat op 1 oktober 1839 ingewijd
werd. De 18e-eeuwse schuurkerk
was niet gebouwd in het centrum
van een van de oorspronkelijke
herdgangen maar aan de verbindingsweg van het Goirke naar de
Veldhoven. Z o werd de kerk op
zichzelf een nieuw centrum met
aanvankelijk slechts een religieuze,
maar weldra ook een maatschappelijke funktie. In het noordelijk
stadsdeel voltrok zich namelijk tegelijkertijd nog een andere ontwik-

keling: het raakte in de loop van de
18e en 19e eeuw steeds verder geïndustrialiseerd en bewoond.
Industrieel centrum
De bebouwing tussen de kerk en
het Goirke (de buurtschap) werd
geleidelijkaan dichter. Na de verkoop van de grond die bij het kasteel hoorde, nam ook de bebouwing tussen de kerk en de Veldhoven toe.
De verkoop van het familiebezit
van de laatste heren van Tilburg,
de Van Hogendorps, vond plaats in
1858. Een groot gedeehe van de
Goirkestraat-west was toen nog
landbouwgebied dat bij het kasteel
hoorde. Het werd opgedeeld in
achttien "huis of bouwplaatsen".
Na deze verkoop krijgt de Goirkestraat steeds meer het karakter van
de lintbebouwde hoofdstructuur.
Er vestigen zich geleidelijk aan
meer bedrijven, vooral in de textielnijverheid. Eerst waren dat
kleinschalige, nauw met elkaar verbonden woon- en werkgebouwen
de zogeheten fabriekshuizen, later,
in de tweede helft van de 19e eeuw,
ontstonden de uitgestrekte fabriekscomplexen met woningen
van de fabrikanten aan de straat.
De Goirkestraat werd zo de belangrijkste fabrieksstraat van T i l burg. Wollenstoffenfabrikanten als
H.F.C. Enneking, H . Eras & Z o nen, A . Franken & Zonen, Gebr.
Franken, C. Mommers & Co, A .
Pessers A z n en De Rooij-van D i j k
waren er gevestigd, maar ook een
schoenfabrikant als Nard de Beer
en lederfabrikant Vos.
In de tweede helft van de 19e eeuw
ontstonden in de Goirkestraat de

Het kerkelijke "hart" van het Goirke in vogelvlucht (Foto Flving Camera Eindhoven
1983).

drie a vier verdiepingen tellende
hoge fabrieksgebouwen, die bijna
een eeuw lang industriële landschap gedomineerd hebben. De gebouwen waren groot en zwaar en
van een architectuur die ook in buitenlandse textielcentra voorkwam.
De hoogbouw van het gerestaureerde Mommerscomplex is er een
voorbeeld van.
De vormgeving en structuur van de
gebouwen in de textielindustrie
hingen sterk samen met belangrijke
veranderingen in de bedrijfstechniek en het produktieproces. A m bachtelijke werkwijzen
werden
vervangen door industriële technieken. Zo bracht de toepassing van
stoomkracht op grotere schaal de
hoge fabrieksgebouwen en schoorstenen met zich mee en vroeg de
omschakeling van het thuisweven
naar de mechanische weefstoelen
in de fabrieken om ruimtes met voldoende
gelijkmatige lichtinval,
waardoor gebouwen met zogeheten

Airport,

sheddaken (zaagtanddaken) ontstonden.
Door de bouwactiviteiten op het
einde van de 19e en het begin van
de 20e eeuw kwam de aaneengesloten lintbebouwing tot stand. Tussen de bedrijven werden de betere
middenstandswoningen gebouwd,
op de niet door de bedrijven in beslag genomen achterterreinen ontstonden in de 20e eeuw de arbeiderswijken.
Ook het parochiecentrum onderging veranderingen en breidde zich
verder uit. Het bestond niet alleen
uit de kerk en de (in 1923 afgebroken en vernieuwde) pastorie, maar
omvatte ook scholencomplexen,
het nog steeds gebruikte kerkhof
en het uit 1842 daterende Sint-Ignatiusgesticht (huize Goirke).
In de totale aanblik van de Goirkestraat is de hierboven geschetste
ontwikkeling nog steeds zichtbaar.
Niet alleen echter het totaalbeeld
van de straat en zijn omgeving

Goirkestraat 13 en WitteboUestraat 1 bepalen het beeld in de karakteristieke bocht. Daarna links weer fabrikantenwoningen.
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Zo was in 1923 vanaf de toren van de Goirkese kerk hei beeld van het industrieel-stedelijk landschap inuar hei zuiden). Linksvoor de I8e-eeuwse
pastorie met poortje.

maar ook een groot aantal individuele gebouwen zijn zo kenmerkend voor ontwikkelingen die zich
in Tilburg hebben voorgedaan dat
de aanwijzing tot beschermd stadsgezicht alleszins gerechtvaardigd
lijkt.
De bebouwing
Op een enkele uitzondering na dateren de beeldbepalende panden in
de Goirkestraat e.o. uit de 19e en
vroege 20e eeuw. Hoewel de Goirkestraat in zijn totaliteit als beschermd stadsgezicht is voorgedragen zijn de karakteristieke gebouwen in drie delen van de straat geconcentreerd: het begin van de
straat (ter hoogte van de Wittebollestraat), het middendeel (het gebied aan beide zijden van de straat
tussen de Van Hogendorpstraat en
het Smidspad/Lambert de Wijsstraat) en het einde van de Goirkestraat (waar Wilhelminapark en
Hasseltstraat samenkomen). In totaal zijn er ongeveer zeventig panden die als beeldbepalend gekenschetst kunnen worden. Een afzonderlijke bespreking van al die pan-

den, hun bouw- en bewoningsgeschiedenis en hun specifieke waarde binnen het beschermd stadsgezicht zou hier te ver voeren. We beperken ons tot enkele karakteristieke gebouwen.
Opvallend is het grote aantal fabrikantenhuizen in de Goirkestraat,
daterend uit de tweede helft van de
negentiende en het begin van de
twintigste eeuw (nrs. 2-2a, 7, 69,
77, 79, 82-82a, 84, 85, 87, 98, 167,
183-185). Meestal gaat het om grote, statige, vrijstaande huizen voorzien van verfraaiingen zoals balkons, glas-in-loodramen en fraai
metselwerk. Ze symboliseren de
toegenomen macht en rijkdom van
de (textiel)fabrikanten in dit deel
van de stad.
Een voorbeeld van zo'n fabrikantenwoning is het circa 1872 gebouwde twee verdiepingen tellende
dubbelhuis op de hoek van de
Goirkestraat/Hasseltstraat
(nrs.
183-185). De opdrachtgeefster voor
de bouw was vermoedelijk de weduwe Clara Maria Alexandra EliasKuipers, fabrikante van wollenstoffen. Na haar is het ondermeer bewoond door leden van de fabrikan-

tenfamilies firma De Rooij-van
D i j k en firma Swagemakers-Caesar.
De door een smeedijzeren hekwerk
en een schansmuur omgeven panden zijn in respectievelijk 1916 en
1914 van een aanbouw voorzien.
Een geheel ander pand, dat ook
een relatie heeft met de ontwikkeling van de nijverheid, is nummer
78 in het centrale deel van de Goirkestraat. D i t is een van de oudste
nog bestaande panden in de straat.
In een telling uit 1776 komt dit huis
niet voor, vijf jaar later wel. Het is
vermoedelijk omstreeks 1780 gebouwd in opdracht van koopman
Norbart Schoffers, die het ook
heeft bewoond. Het is een vrijstaand huis van twee verdiepingen
ingesloten tussen twee puntgevels.
Onder meer de pakhuisdeur op de
zolder wijst erop dat we hier te maken hebben met een zogenaamd fabriekshuis, een type bedrijfspand
dat in Tilburg voorkwam over overgangsvorm van de kleinschalige
huisambachtelijke produktiewijze
naar de meer industriële produktie.
De grote open zolder van de fabriekshuizen diende als werkruimte; daaronder was de woning.

Het oude huis van Norbart Schoffers op de hoek van het "Zuslersslraalje" (nr. 78) en hel vervolg van de slraalwand tot hel Nederlands Textielmuseum
(nr. 80 tim 84a).
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Kerk, school en geslicht ca. 1900. De oude school moest wijken voor nieuwbouw, het gesticht bleef, waardevol maar onderkomen.

Het huis van Schoffers stond lange
tijd eenzaam aan de rand van het
parochiecentrum. Norbertus Schoffers, die daar kerkmeester was (en
in 1804 schepen van Tilburg), was lid
van de firma Cornelis Pulskens,
Norbert Schoffers & Comp. boomkwekers op het Goirke. Na hem
hebben o.a. leden van de fabrikantenfamihes Pessers (firma Gebr.
Pessers) en Franken (firma N .
Franken) het pand bewoond.
Kerk
Een pand waarvan ruim een decennium geleden nog gevreesd werd
dat het gesloopt zou gaan worden
behoort nu tot de uit cultuurhistorisch oogpunt bezien waardevolste
gebouwen in Tilburg. Het betreft
het aan het adres Goirkestraat 68
gelegen gebouw, kerkhof en hekwerk, alsmede de zich in het gebouw bevindende inventarisstukken
(preekstoel,
doopvonten,
biechtstoelen, orgel, kruiswegstaties en vierendertig beelden) bij elkaar aangeduid als "kerk van Sint-

Dionysius", beter bekend als de
kerk van het Goirke.
In het voorafgaande is de historie
van de parochie en de kerk al aan
de orde gekomen. Het gebouw en
de inventaris hebben een nogal gecompliceerde geschiedenis. Ze zijn
verschillende keren verbouwd en
gerestaureerd en er zijn elementen
toegevoegd waarbij gelet op de stijl
niet altijd van een eenduidig concept is uitgegaan. Samengevat is de
bouwgeschiedenis van het huidige
gebouw als volgt verlopen. I n 1835
is met de bouw van deze zogenaamde waterstaatskerk (gebouwd onder toezicht van 's Rijks Waterstaat) begonnen, in 1839 was ze gereed. I n 1903 werd een nieuwe
voorgevel aangebracht en bekroond met een gotische spits die
bij de restauratie in 1966 weer verwijderd werd. Tevens zijn toen (in
1966) de zijbeuken van nieuwe daken voorzien.
Essentieel voor het stadsgezicht is
niet alleen de kerk maar ook de situering. Ten noorden van de kerk
aan de straatzijde ligt het kerkhof.

De eerste bebouwing van de kasieelgronden na 1860: oude huizen zonder verdieping. De afstand tussen fabrikant en wever was nog klein
(nr. 113 t/m 119).

het oudste van de stad dat naar traditie onmiddellijk bij de kerk gelegen, is, afgesloten door een smeedijzeren hekwerk, geplaatst tussen
gemetselde pijlers en voorzien van
gietijzeren beelden.
In de nabije omgeving van de kerk
bevinden zich bovendien het oude
poortgebouw van de vroegere pastorie, de huidige pastorie en het gesticht.
De kerk en omgeving, het al eerder
uitvoerig beschreven monumentale
Mommerscomplex (zie "Tilburg"
1984, nr. 1 en 1986, nr. 1) als kenmerkend voorbeeld van de textielindustriële ontwikkeling en de totstandkoming van een omvangrijk
fabriekscomplex, de 19e eeuwse
bebouwing (waaronder woonhuizen, maar ook een wevershuis (nr.
173) en andere kleine bedrijfspanden), de aanvullingen in het begin
van de 20e eeuw, de lintbebouwde
hoofdstructuur en de totale aanblik
van de Goirkestraat en haar naaste
omgeving zijn argumenten om dit
gebied als beschermd stadsgezicht
aan te wijzen.

Dat werd aan het eind van de vorige eeuw anders. Het aanzien steeg
met de verdiepingen (nr. 183-185).
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Wilhelminapark
door drs. A. Plevoets
Wilhelminapark is de relatief jonge naam (1898) voor de kern van de, van
oorsprong middeleeuwse, nederzetting de Veldhoven.
Vanwege de gaafheid van de structuur van het driehoekige plein is het
Wilhelminapark van belang voor de nederzettingsgeschiedenis van de
stad. Met het gebied Heuvel-Heuvelstraat-Oude Markt-Nieuwlandstraat
is het de oudste verstedelijkte kern.
Daarnaast illustreren verschillende bouwwerken aan en direct achter het
plein de sociaal-economische geschiedenis van Tilburg. Diverse bouwwerken zijn bovendien van belang vanwege hun architectonische kwaliteiten.
Vrijwel alle maken zij deel uit van het oeuvre van Tilburgse architecten.
Het stadspark in de open ruimte
van het plein vormt een harmonisch geheel met de structuur en de
omringende bebouwing. Op zichzelf al is het van grote landschappelijke waarde.
In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van agrarische driehoekige
bewoningskern uit de middeleeuwen naar een verstedelijkt gebied
in de 19e eeuw op beknopte wijze
geschetst. Daarbij worden enkele
monumentale objecten vermeld die
deze ontwikkeling en de huidige
cultuurhistorische waarde van het
gebied illustreren.
De middeleeuwse nederzetting
Het driehoekige plein dat nu W i l helminapark heet, vormde de bewoonde kern van de middeleeuwse
agrarische nederzetting de Veldhoven. Deze herdgang lag centraal in
het Tilburgse gebied. In ruimere
zin werd de nederzetting begrensd
door het Quaad End in het westen,
het Goirke in het noorden, het
Groeseind en de molen in het oosten en de Logt en den Bystere
(Besterd) in het zuiden.
Het Quaad End vormde de grens
met de straatnederzetting de Hoeven. Aan de Hoevense kant van het
Quaad End lagen de buurtschapjes
de Herstal en de Bokhamer.
Kwaadeindstraat en Bokhamerstraat herinneren nog aan deze oude veldnamen. In het noordwesten
grensde de Veldhoven aan de nederzetting de Hasselt. I n dit grensgebied bevond zich vanaf het eind
van de middeleeuwen het kasteel
van de heren van Tilburg met bijbehorende landerijen (de Cleyn
Hasselt). Het Goirke, nu Julianapark, vormde de grens met de
18

"Heydsyde", de oude naam voor
de Heikant.
De naam Goirke duidde op een
woeste en moerassige streek. De
woeste gronden waren "gemeynt",
d.w.z. dat de Veldhovense boeren
gemeenschappelijk gebruik ervan
maakten om plaggen te steken e.d.
Aan de Heikantse kant van het
Goirke lag een goed "ter Lynde",
waarschijnhjk een middeleeuwse
ontginningshoeve tussen de heidevelden. N u herinnert er nog de
naam Lijnsheike aan. A a n het
Goirke stonden geen huizen. Hoewel de kern van het Goirke ook een
driehoekige vorm heeft, heeft deze
driehoek niet dezelfde oorsprong
als het Wilhelminapark. Hier is
sprake van een splitsing van wegen
aan de grens van een nederzetting,
die later tot pleinvorming geleid
heeft. Een vergelijkbare pleinvorming heeft plaatsgehad op de splitsing
Groeseindstraat-Veldhovenring.

In het noordoosten werd de grens
van de nederzetting gevormd door
het Groeseind waar in de buurt van
de Hoefstraat enkele boeren woonden. Achter het Groeseind lag
weer woeste grond, hier waarschijnlijk bos. U i t wat latere tijd
zijn ten oosten van het Groeseind
grotere boscomplexen bekend, de
Raubraken.
Naar het zuidoosten toe lag de
grens met de nederzetting Loven
meteen achter de molen, bij het tegenwoordige Rosmolenplein. Hier
stond al in de late middeleeuwen
een windmolen die aan de adellijke
heren van Tilburg toebehoorde.
Via de Molenstraat die toen al zo
genoemd werd, was de molen verbonden met de nederzettingskern.
In het zuiden lag weer een groot
stuk woeste grond, den Bystere genaamd. Er stond hier in de buurt
maar een enkel huisje. De verbinding met de nederzetting Heuvel
was de Koestraat, die al in de middeleeuwse bronnen zo genoemd
werd omdat daarlangs het vee vanaf de Heuvel naar de woeste gronden werd geleid. In het zuidwesten
lag waarschijnlijk ook weer woeste
grond. In latere bronnen komen we
in dit gebied de namen de Logt en
net over de grens met de nederzetting Kerk en Heuvel de Noordhoek
tegen.
Het grote akkercomplex van de ne-

De voorgestelde begrenzing van het stadsgezicht Wilhelminapark
waardevolle bebouwing.

en de daarin

voorkomend

De noordzijde van "hel park ca. 1915, hnks op de hoek een van de
weinige nog aanwezige combinaties van woonhuis en bedrijfsgebouwen op een perceel (nr. 112).

derzetting lag waarschijnlijk tussen
de huidige Goirkestraat en de
Hoefstraat. Door ontginning van
de woeste gronden aan de grenzen
van de nederzetting breidde het
landbouwareaal zich in de loop der
eeuwen steeds meer uit.
De lage beekdalgronden lagen
langs een waterloop die door de nederzetting stroomde. In latere
bronnen werd deze het Maasje
genoemd.
Samenvattend kan men zeggen dat
er aan de grenzen van de nederzetting slechts hier en daar een boerderijtje stond dat diende als basis
voor verdere ontginning. Wat meer
bebouwing stond er aan de molen
en aan de echte kern, de driehoekige "plaetse".
Vergeleken met de andere Tilburgse driehoeken was de open ruimte
van de Veldhoven nogal groot.
Vanuit dit plein vertrokken drie
De leerlooierij op nr. 112 en de westwand nu.

De nog sleeds ongeschonden westwand ca. 1915.

hoofdwegen naar de verschillende
delen van de nederzetting, waar zij
in boogvorm doorheen liepen. De
huidige Gasthuisring, Veldhovenring en Hasseltstraat zijn dus
hoofdwegen geweest in deze middeleeuwse structuur. Buiten de
driehoek splitsten deze hoofdwegen zich zoals bij de Kwaadeindstraat-Hasseltstraat en Groeseindstraat-Veldhovenring/Molenstraat.
Bij de eerstgenoemde splitsing begint ook de Goirkestraat. We hebben de indruk dat deze straat een
jongere verbinding met het Goirke
is of in de middeleeuwen een secundair belang had als akkerpad.
Pre-stedelijke kern
Een belangrijke factor in de ontwikkeling van deze agrarische nederzetting naar een stedelijk gebied
in de 19e eeuw is de opkomst van
de textielnijverheid geweest. A l
voor de 16e eeuw produceerde men
in Tilburg laken voor een grotere
markt. Over het ermee samenhangende handelsverkeer is bekend
dat er in de 16e eeuw al contacten
bestonden met Breda en Antwerpen, 's-Hertogenbosch en vooral
met het Langstraatgebied, en via
dat laatste met de Hollandse steden. Het is interessant te zien hoe
dat handelsverkeer hier langs interne verbindingen verhep en hoe de
Veldhoven daarbij gesitueerd was.
De belangrijkste Tilburgse nederzetting was al Kerk en Heuvel. Het
verkeer met Breda en Antwerpen
verliep daarheen via Korvel, het
verkeer met Den Bosch via Loven
en het verkeer met de Langstraat
en Holland via de Hasselt en de
Veldhoven. Z o maakten de twee
westelijke poten van de driehoek
deel uit van de belangrijke verbin-

ding met de Langstraat. Ook de
derde poot van de driehoek speelde
een rol in de interlokale verbindingen: via het Groeseind ging het
naar Berkel en Udenhout en via de
Veldhovense molen en door de nederzetting Loven naar Oisterwijk,
Vught en Den Bosch. Waarschijnlijk verklaart deze gunstige ligging
de ontwikkeling van de Veldhoven
tot belangrijke kern in het Tilburgse gebied.
Milieuproblemen
De nijverheid had de landbouw op
het einde van de achttiende eeuw
nog niet geheel uit het Veldhovense
straatbeeld verdrongen. Behalve de
bebouwing aan het plein en de
hoofdwegen bestond de Veldhoven
nog grotendeels uit velden, doorsneden door oude akkerpaden. Op de
Veldhovense driehoek lieten de boeren zelfs hun beesten nog weiden en
drinken.
Vanaf 1781 was het wel verplicht ze
aan touwen te leggen. De textielnijverheid zorgde al vroeg voor milieuvervuiling. De drinkplaats van het
vee was door een aarden wal gescheiden van twee wolspoelkuilen.
een voor witte, de andere voor gekleurde wol. De wal weerhield het
vee om van het verkeerde water te
drinken, maar natuurlijk werd door
het grondwater ook de drinkkuil vervuild. De wol werd eerst vermengd
en opgemaakt met terpentine en
daarna gewassen met een stinkende
vloeistof waarin urine. Tot slot werd
de wol in de spoelkuilen schoongespoeld, waardoor het water ernstig
vervuilde. Ook het bronwater van de
bewoners rond het plein werd natuurlijk vervuild. Om dit water toch
te kunnen drinken werd het vermengd met zuurdeeg en roggemeel
en gekookt, van de lucht afgesloten
en gegist. Omdat de kern lager lag
dan de andere Tilburgse kernen
kwamen in de Veldhoven nogal wat
infectieziekten voor door grondwatervervuiling.
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Tussen de herenhuizen aan "het park " de ingang van de Kuiperstraat waaraan nog steeds tegenover de bedrijfsgebouwen
staan.

In 1648 bleek in de Veldhoven relatief meer land in cultuur gebracht
te zijn dan in de andere nederzettingen. Er stonden toen 115 huizen
en huisjes. U i t de bebouwingsdichtheid in vergelijking met andere nederzettingen kunnen we afleiden dat er waarschijnlijk al een
aantal huizen stond dat niet meer
primair een agrarische functie had.
Van de bebouwing uit deze periode
is niets meer overgebleven. In 1981
werd aan de Molenstraat 1-3 het
molenhuis gesloopt dat bij de
Veldhovense molen hoorde en uit
ca. 1600 dateerde.
De centrumfunctie van de driehoekige kern is in de loop van de 17e
en 18e eeuw verstevigd. In 1693
werd aan de Veldhovense driehoek
een school geopend, die al gauw op
die in de herdgang Kerk na het
grootste aantal leerlingen kende
van de vier Tilburgse scholen.
Uit de 18e eeuw zijn gedetailleerde
gegevens bekend over de bebouwing in de verschillende Tilburgse
herdgangen. De herdgang Veldhoven komt uit de huizentellingen

naar voren als de meest bebouwde
op Kerk en Heuvel en de Heikant
na. De Heikant was daarentegen
veel uitgestrekter en dus minder
dicht bebouwd.
In 1737 telde men in de herdgang
Veldhoven 138 huizen, in 1791 133.
Men moet daarbij bedenken dat
zich in geheel Tilburg een crisis had
voorgedaan in het midden van de
eeuw. Toch was op het eind van de
18e eeuw het relatieve belang van
de Veldhoven versterkt.
De bebouwing concentreerde zich
in de 18e en 19e eeuw nog steeds
rond het driehoekige plein waar
min of meer aaneengesloten gevelwanden waren ontstaan. Oude foto's tonen enkele "breedhuizen"
die waarschijnlijk van lakenkooplui
en/of ondernemers zijn geweest.
De meeste huizen waren eenlaags
maar een aantal had twee verdiepingen aan de voorzijde en een steil
aflopend dak aan de achterzijde.
Rond 1900 zijn de meeste van deze
huizen vervangen door hogere herenhuizen . Slechts enkele bouwwerken uit de 18e, begin 19e eeuw zijn

de

arbeiderswoningen

overgebleven. Curieus is het brandspuithuisje wat in 1782 gebouwd
werd boven de waterloop aan het
begin van de in oorsprong huidige
Gasthuisring (no. 8).
Van bijzondere industrieel-archeologische waarde is het huis met
leerlooierij aan het Wilhelminapark 112 dat uit de 18e eeuw dateert en een van de oudste herinneringen is aan de nijverheidsontwikkeling aan de Veldhoven. Eind 18e
eeuw stonden er hier meerdere fabriekshuizen: woonhuizen van ondernemers en tegelijkertijd bedrijfspanden. Wilhelminapark 44 en
129 hebben een dergelijke oorsprong. Iets verder van de driehoek, Veldhovenring 90-94, staan
panden die uit de 18e, mogelijk
zelfs 17e eeuw dateren. Omstreeks
1800 waren ze in gebruik als lakenfabriek- en lakenververij van J . A .
van Spaendonck. Het steile dak
aan de achterzijde van de panden
met de kapconstructie laat de oude
bouwgeschiedenis van deze panden
nog zien.
Op het eind van de 18e eeuw tref-

De noordwestelijke uitlopers van de driehoek van de Veldhoven. Links de zuidzijde daarvan met vroegere fabrikantenwoningen
Rechts de noordwand met op de hoek van het Smidspad de vroegere politiepost (nr. 126).
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(nrs.7 en 6).

fen we op de Veldhoven bekende
namen aan uit de Tilburgse fabrikantenwereld zoals Mutsaers, Verbunt, Dams en
Swagemakers.
Door de aaneengesloten bebouwing aan het plein en de aanwezige
nijverheid had dit gebied op het
eind van de 18e eeuw een vroegstedelijk karakter gekregen.
Tilburgs tweede centrum
De ontwikkeling van de Veldhovense driehoek tot Tillburgs tweede centrum zette zich in de 19e
eeuw geleidelijk door. I n het begin
van de vorige eeuw stond hier voor
korte tijd de Joodse synagoge. I n
1830 waren aan het plein onder andere gevestigd een arts, een wijnkoper, verscheidene winkeliers, het
eerste Tilburgse ziekenhuis, een
kolfbaan, een school, de herberg
"de Roode Haan" (op dezelfde
plaats als de huidige) en een aantal
fabriekshuizen. Hieronder bevonden zich vier leerlooierijen, de lakenfabrieken van Swagemakers en
Mutsaers en é é n van Tilburgs
grootste brouwerijen waar men

bruin en licht bier brouwde voor
meer dan de lokale markt. In 1878
bouwde de toenmalige eigenaar.
Van Roessel, een groot herenhuis,
waarachter nog 19e-eeuwse delen
van de brouwerij zijn overgebleven
(Wilhelminapark 122-123). U i t het
midden van de 19e eeuw dateren
nog de huizen Wilhelminapark 33a35, waaraan later weliswaar wat is
bijgebouwd, maar die nog een fraai
beeld gaven van de 19e eeuwse bebouwing. Ertegenover bevindt zich
nog een wit gepleisterd, zogenaamd kops huis (no. 10). Dergelijke kopse huizen vinden we ook nog
aan een andere poot van de driehoek: Hasseltstraat 289, 293 en
303.
Foto's uit ca. 1890 geven nog de
aaneengesloten rijen brede huizen
van de gegoeden te zien. Ze zijn
merendeels nog zonder verdieping
en er achter gaan, opstrekkend op
de percelen, de bedrijfsgebouwen
schuil.
Bij de overgang naar de 20e eeuw
worden de meeste huizen van dit
type vervangen door herenhuizen
in eclecticistische stijl. Tilburgse ar-

chitecten zoals De Beer, Donders,
Van Hoof, trachtten door vormelementen te ontlenen aan neo-classicisme, neo-gotiek, neo-renaissance
en Jugendstil de panden een deftige
allure te geven die paste bij de
grootondernemers rond de eeuwwisseling.
In de eerste decennia van deze
eeuw vonden ook de eerste grotere
doorbaken van de straatwanden
plaats. A a n de noordzijde vestigde
zich een klooster, aan de zuidzijde
een kindertehuis. De in 1913 aan
de zuidzijde gebouwde zuivelinrichting in Jugendstil heeft een grote monumentale waarde en is reeds
eerder op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst.
Aanleg van het park
Geheel in overeenstemming met de
deftigheid van een groot deel van
de bewoners en hun huizen is de
aanleg van een representatief stadspark op de open ruimte binnen de
driehoek.
Met de aanleg werd begonnen in
het najaar van 1897, zodat het park

De I9e-eeuwse panden aan het einde van de Gasthuisring met daartussen het hrandspuithuisje (l.b.), de zakenpunden om de hoek aan de
zuidzijde van het park. waaronder de opvolger van herberg "De rode haan" (r.b.). De melkfabriek verderop is reeds een industrieel monument
(I.O.). De noordzijde van het park heeft zijn voorname karakter behouden (r.o.).

Het oorspronkelijke
tect Springer.

ontwerp van parkarchi-

het jaar erop, het kroningsjaar van
koningin Wilheimina, gereed was.
In het park kwam een vijver met
fontein en rustieke brug. Er werden 19 gaslantaarns in geplaatst.
Een klein deel van de aanwezige iepen werd gehandhaafd in de nieuwe aanleg naar ontwerp van L .
Springer. De omwonende notabele
burgerij schonk twee gietijzeren
beelden van liggende herten die
aan weerszijden van de hoofdingang tegenover de Gasthuisstraat
geplaatst werden. Een nieuwe mu-

ziekkiosk verving een eerdere en
kon dienst doen voor de op de
Veldhoven gevestigde muzieksociëteit "Orpheus".
Het park werd op 12 september
1898 bij gelegenheid van de kroningsfeesten geopend door burgemeester J.F. Jansen, onder andere
door het planten van de nog bestaande "Wilhelminalinde". De k i osk en de herten zijn inmiddels verdwenen. In 1926 werd op de noordwesthoek, tegenover het Smidspad,
een standbeeld onthuld van Petrus
Donders, vervaardigd door het atelier J.P. Maas en zonen te Haarlem. Het park is weliswaar steeds
naar de eisen van de tijd bijgehouden, maar de oorspronkelijke aanleg is nog steeds aanwezig.
De ontwerper, Leonard Springer,
heeft een nationale allure. Geboren te Amsterdam in 1855, begon
hij zijn loopbaan in de gemeentekwekerij aldaar. In 1878 vestigde
hij zich in Amsterdam als zelfstandig tuinarchitect. H i j ontwierp vele
parken en adviseerde bij de aanleg
van villawijken. In Amsterdam is
het Oosterpark van hem, in Haarlem de inrichting van De Hout.
Van deze Haarlemmerhout publiceerde hij in 1896 ook de geschiedenis.

Textielcomplex
Aan de westzijde van het huidige
park is aan de Kuiperstraat, een
vroegere akkerweg, later achterontsluiting van bedrijfsterreinen
van groot-industriëlen als Thomas
de Beer, een rij typische laat-19eeeuwse
arbeiderswoningen
gebouwd. Daarmee geeft dit deel van
het te beschermen stadsgezicht een
goed beeld van de toenmalige situatie: arbeiderswoningen in directe
relatie tot fabrieksgebouwen en
juist achter de coulissen van de ondernemerswoningen .
Het resterende deel van het textielcomplex dateert uit ca. 1850 en
1890 en is bijzonder waardevol vanuit industrieel-archeologisch oogpunt. De arbeiderswoningbouw
vormt de overgangsfase tussen de
verspreid langs de lintstructuur
staande half-agrarische woonvormen van wevers, spinners e.d.
(veelal huisindustrie) en de 20eeeuwse invulhng van de open ruimte tussen de hntstructuur d.m.v.
planmatige volkswoningbouw. D i t
gedeelte van het stadsgezicht sluit
qua structuur en functie bovendien
uitstekend aan bij de in het te beschermen stadsgezicht Goirkestraat
zichtbaar gebleven ontwikkeling.

Nieuwlandstraat - Oude Markt
door drs. G.J.W. Steijns
Het stadsdeel Oude Markt - Nieuwlandstraat is binnen de herdgangenstructuur van Tilburg relatief laat gevormd, althans zeker als het gaat om
de bebouwing. We moeten er immers van uitgaan, dat de driehoekige
nederzettingsvormen zoals Veldhoven, Heuvel en Korvel; de "straatdorpen" zoals de Reitse Hoeven en Stokhasselt en de nederzettingen, gegroepeerd rond een domeinhoeve zoals Broekhoven en Enthoven, eigenlijk
ouder, van vroegmiddeleeuwse oorsprong, zijn. De opvatting bestaat, dat
bij een der domeinen, de hoeve Ter Rijt, welke waarschijnlijk ten zuidwesten van de huidige Oude Markt heeft gelegen, al in de vroege middeleeuwen een eigen kerk moet zijn gebouwd, een "capella", welke nog
lange tijd in nauwe kerkrechtelijke relatie heeft gestaan met de kerk van
Enschot. Deze kerk is als parochiekerk gaan dienen voor het conglomeraat van gehuchten, dat de basis is geweest voor de huidige stad.
De omgeving van de kerk moet lange tijd betrekkelijk leeg zijn geweest. Het domein Ter Rijt is al in
de eerste helft van de 13e eeuw verdeeld geraakt en heeft op zich geen
aanleiding gegeven tot kernvor22

ning en ook het bestuurscentrum
van het hele dorp nog tot het eind
van die eeuw op de Heuvel lag.
Wegenstructuur

Vanaf 1575 wordt bij de kerk de
weekmarkt gehouden. In de eeuw
daarna verplaatst zich dan het
zwaartepunt en worden dus ook de
verbindingswegen met de buurt
Kerk intensiever bebouwd. Aanvankelijk waren dit zelfs slechts
"kerkpaden", zonder verdere aanming. De "kerkbuurt" ontwikkelde trekkingskracht in het nederzetzich pas in de 16e eeuw en vormde tingspatroon. Z o ' n secundair geook bestuurlijk geen afzonderlijke bleven "kerkpad" liep van de Reiteenheid, maar behoorde tot de se Hoeven dwars door het akkergeherdgang "Kerk en Heuvel" waar- bied "de Schijf" en kwam uit aan
bij het zwaartepunt van de bewo- het eind van de huidige Nieuwland-

Stadsgezicht Oude Markt - Nieuwlandstraat: begrenzing, zones, en waardevolle bebouwing.

Straat (nu: Bokhamerstraat, Boomstraat, Korte Schijfstraat). In veel
Brabantse dorpen vinden we de
kerk nog zo afzijdig van de hoofdwegenstructuur, welke de oudere
nederzettingen verbindt.
Rondom de kerk lag de kerkhof
met begraafplaats. De noordgrens
van deze kerkhof lag ongeveer
waar nu bij de Kapelhof de bebouwing van de Oude Markt ophoudt.
Rondom de kerkhof zijn waarschijnlijk pas laat particuhere huizen gebouwd, met bebouwing van
het verbindingsstuk tussen de hui-

dige Heuvelstraat en de kerkhof
kan van iets oudere datum (vóór
1575) zijn. De huidige Heuvelstraat
was onderdeel van de verbinding
tussen de Heuvel, via het Harinxeind (huidige Zomerstraat, SintAnnaplein en begin Korvelseweg)
naar Korvel. De "kerkpad" vanaf
de Heuvel liep ten zuiden van de
Heuvelstraat, en het laatste restant
ervan, een steeg die ook die naam
nog had, is pas verdwenen bij de
bouw van het nieuwe stadhuis en
de aanleg van het parkeerterrein
ten noorden daarvan. De zuidgevel

van het hoekpad waarin nu hotel
"de Gouden Zwaan" is gevestigd
en de daaraan grenzende achtergevels van de panden aan de Heuvelstraat markeren nog de vroegere
rooilijn van dit kerkpad.
De zuidgrens van de kerkhof lag bij
de vroegere zuidelijke rooilijn van
de Markt, langs de noordzijde van
het inmiddels afgebroken stadhuis.
De verbinding van de Markt met de
Nieuwe D i j k (ook een kerkweg,
maar zoals de naam aangeeft van
relatief jonge datum), de huidige
Bisschop Zwijsenstraat, was slechts
een pad over de kerkhof. De eigenlijk verbinding van de centrale
herdgangen met Broekhoven en
Oerle liep over het Ven en het Heike (het huidige Piusplein en de Piusstraat). Een oudere kerkweg
vanuit Oerle en Korvel liep via de
"Hoogte" en de Kwetterie naar de
Oude D i j k .
De huidige Nieuwlandstraat was de
verbindingsweg tussen de herdgang
Heuvel en de daaraan gekoppelde
kerkbuurt via de Veldhoven en het
Goirke met de noordwestelijke
herdgangen Hasselt en Reitse Hoeven enerzijds en de west-Heikant
en de Stokhasselt anderzijds.
Via deze herdgangen liepen de verbindingen met Dongen en Loon op
Zand en verder naar Holland, in de
17e en 18e eeuw de belangrijkste
afnemer van de wolnijverheid
(Leiden!).
De weg liep door akkers, die in vergelijking met de Heuvelse Akkers
(ten oosten van de straat) betrekkelijk nieuwe ontginningen waren
op het grote complex van gemeenschappelijke gronden: de Schijf
(aan de westzijde van de straat).
De typische geboden vorm is ka-

De "Oude Ster" met jaarankers 1624 werd helaas gesloopt in 1914, om plaats te maken voor een "grootsteedse" invulling die we echter nu
weer waardevol achten als voorbeeld uit het oeuvre van een Tilburgse architect.
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De Markt met kerk en kerkhof op een tekening uit 1742. Aan die vroegere kerkhof verrees in 1848 het inmiddels gesloopte stadhuis. De in de
kern merendeels zeker 17e-eeuwse panden linksonder op de foto uit ca. 1900 zijn er gelukkig nog wel. Vanaf de in 1895 verbouwde toren zag de
fotograaf in 1954 de fraaie Jugendstil-panden aan de noordzijde van de Oude Markt met daarachter de nu te beschermen Nieuwlandstraat.

rakteristiek voor een dergelijke akkerweg en de ontgonnen akkers,
het "nieuwland", strekten zich
links en rechts in lange smalle percelen uit. Het begin van de straat
wordt gemarkeerd door de afsplitsing van de weg naar Korvel, Laar
en Berkdijk (en dan via Gilze naar
Breda en via Riel naar Antwerpen); het einde door een vijfsprong: Korte Schijfstraat (de vroegere kerkweg naar de Reitse Hoeven), Noordstraat (de verbinding
met de "Noordhoek" van de nieuwe ontginning en verder naar de
Veldhoven enz.) en de Tuinstraat
(vroeger akkerpad achter de Heuvelse Akkers). De vijfde poot, de
Stationsstraat, aanvankelijk een secundair pad, is zoals de naam aanduidt pas van belang geworden
door de aanleg van de spoorlijn en
het station (na 1863).
De verbinding tussen de huidige
Heuvelstraat en het Harinxeind, de
Zomerstraat (thans
doorsneden
door de Schouwburgring en vanaf
daar nog steeds zo genaamd) heeft
die naam waarschijnlijk aan het begin van de 17e eeuw gekregen
24

n.a.v. het feit dat toen op de hoek
met de Markt (daar "De Ruyterstaak" genoemd) enige generaties
lang een familie met de achternaam
Somers heeft gewoond. D i t was in
het huis genaamd "De Kalverdans"
(huidige Oude Markt/Heuvelstraat
110).
De kerk als centrum
Zoals boven is aangetoond, zijn in
het te beschermen
stadsgezicht
vooral twee hoofdelementen van
belang.
In de eerste plaats de middeleeuwse parochiekerk met directe omgeving en in de tweede plaats de
Nieuwlandstraat met belendende
straten, ontstaan als deel van de
lintbebouwde agrarische
hoofdstuctuur.
Tezamen en vooral aaneengekoppeld door de zich na 1575 ontwikkelde Markt vormen zij de westelijke helft van de pre-stedelijke kern
van Tilburg. De oostelijke helft
wordt gevormd door de Heuvel c a .
De verbinding tussen beide is de
Heuvelstraat, tot in de 19e eeuw

nog Steenweg geheten.
De parochie van Tilburg wordt
voor het eerst vermeld in 1232.
De kerk stond vanouds ter plekke
van de huidige Heikese kerk. Tussen 1430 en 1483 werd het oudste,
waarschijnlijk
zeer
eenvoudige
kerkje, vervangen door een ruimer
gebouw. Deze nieuwe kerk werd
gewijd op 9 oktober 1483. I n 1595
werd dit gebouw door het Spaanse
garnizoen van 's-Hertogenbosch in
brand gestoken, maar het werd
hersteld en opnieuw ingericht. In
1617 werden de nieuwe altaren
gewijd.
Na de val van 's-Hertogenbosch in
1629 werd de kerk aan de kleine
protestantse minderheid toegewezen. In 1633 nam de dominee bezit
van het gebouw. Na de vrede van
Munster (1648) werd ook de pastorie, het huis Moerenburg, opgeëist
ten behoeve van de predikant. Deze pastorie stond dus niet in de nabijheid van de kerk.
In 1691 kwam er ten behoeve van de
gelovigen van het zuidelijk deel van
de parochie, een schuurkerk op 't

Heike (nu Primus van Gilsstraat).
In 1797 werd het zuidelijk deel van
de parochie afgesplitst: het werd
zelfstandig. De katholieke ingezetenen van het zuidelijk deel van
Tilburg kregen na een langdurige
schermutseling in 1824 weer de beschikking over de oude hoofdkerk.
De hervormde gemeente had tevoren 1822-1823 een nieuw bedehuis
gebouwd dat nog steeds aan de
toenmalige Zomerstraat, nu Heuvelstraat, staat. De oude kerk werd
in 1827-1829 met uitzondering van
de toren gesloopt en vervangen
door de huidige kerk in waterstaatstijl. De toren werd in 1895 wegens
bouwvalligheid opnieuw ommetseld, tegelijk werd het front van de
kerk in neogotische trant verbouwd. In 1834 heeft pastor Joh.
Zwijsen een nieuwe pastorie gebouwd aan de Nieuwe D i j k (Later
naar hem de Bisschop Zwijsenstraat genoemd).
Kerkhof
In het kader van de bespreking van
de historische ontwikkeling van de
Oude Markt is het van belang even
stil te staan bij het gebied juist
rondom de kerk: de kerkhof.
Men moet het begrip kerkhof in de
middeleeuwen niet te eng opvatten. Het was naast begraafplaats
vooral het "eigen" gebied van de
kerk, de immuniteit, waar het burgerlijk gezaag geen bevoegdheden
had. De gegoeden konden zich in
de kerk laten begraven, alle anderen eromheen. In Tilburg is het niet
anders geweest. In de kerk vond
men o.a. het thans verdwenen
praalgraf van de familie Van M a l sen, heren van Tilburg.

D i t bleef ook zo in de hervormde
periode, toen de begraafplaats eigenlijk ten algemenen dienste genaast was. Op de kerhof stond ook
de parochieschool waarvoor in
1615 nog een nieuw gebouw werd
geplaatst tegen de kerkhofmuur tegenover de ingang van de kerk.
Met het veranderen van de functie
van de kerkbuurt raakte de omgeving van de kerkhof steeds meer
bebouwd en werd de hof met zijn
ommuring een belemmering voor
het verkeer. Van het eind van de
18e eeuw kennen we ook al een
ontwerp voor een verzoekschrift
van omwonenden waarin om redenen van volksgezondheid en verkeer gepleit wordt voor verplaatsing. Onder invloed van de wetgeving van het Franse keizerrijk gebeurde dat in 1813, toen de begraafplaats aan de Bredaseweg
werd aangelegd. Pas in 1851 werd
het oude kerkhof definitief bij de
Markt getrokken. Bij werkzaamheden ter plekke worden tot op de
dag van vandaag nog wel resten van
begravingen gevonden.
Bestuurlijk en economisch centrum
De dorpszaken werden aanvankelijk afgedaan in de publieke herbergen. De hoogste bestuursfunctionarissen, de schouten, dreven vaak
zelf zo'n herberg. Deze schoutenherbergen vond men tot het midden van de 16e eeuw over het algemeen aan de Heuvel. Van 1651 tot
1661 deed echter de herberg "De
Ploegh" op de huidige noordoosthoek van de Oude Markt met de
Heuvelstraat als zodanig dienst. In
1689 wordt door het dorpsbestuur
een verzoek gedaan aan de Raad

Nieuwlandstraat 6: de contouren van het 18e-eeuwse huis "De OUeton" zijn nog herkenbaar.

van Brabant om toestemming te
krijgen voor de bouw van een gemeentehuis. U i t een klacht van de
kerkeraad van de hervormde gemeente blijkt, dat men in oktober
1681 tegen zijn zin een gedeelte van
de kerk aan het verbouwen is tot
"Raadhuys". Na 1685 is deze situatie definitief zo. Tussen 1811 en
1849 is vervolgens de voormalige
hervormde pastorie aan de zuidzijde van de Markt (eigenlijk de kerkhof) als gemeentehuis gebruikt. In
1849 werd op ongeveer diezelfde
plaats een nieuw, door de Tilburgse
architect Hendrik van Tulder ontworpen, stadhuis gebouwd, dat tot
de afbraak in 1971 als zodanig heeft
dienst gedaan al waren representatieve functies al in 1936 overgegaan
naar het Paleis-Raadhuis.
Tot het laatste kwart van de 16e
eeuw werd in Tilburg geen markt
gehouden. Men voorzag grotendeels in de eigen behoefte. Waren
van elders werden incidenteel aangevoerd.
Pas in 1574 richtte het dorpsbestuur
tot Philips I I het verzoek om vier
jaarmarkten en een weekmarkt op
zaterdag te mogen houden. Op 21
februari 1575 werd daartoe door de
koning octrooi verleend. De weekmarkten werden voortaan bij de
kerk gehouden, de jaarmarkten op
de Heuvel.
De bewoners van de Heuvel hebben ondanks veel inspanningen
nooit gedaan gekregen dat beide
typen markt daar werden gehouden. De functie van marktplaats
heeft de ontwikkeling ten gunste
van de verplaatsing van het bestuurlijk centrum naar de kerkbuurt ongetwijfeld beïnvloed. Ze-

Twee markante hoeken van "de vijfsprong", links de huizen die behoorden tot het erachter gelegen complex van Brouwers Lakenfabrieken (1860), rechts de Tilburgse Spaarbank uit 1910.
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Contrasten: zuivere Jugendstil van architect
J. van der Valk (nr. 41} vrijwel naast neoclassicisme van architect J. Wavers (nr.
35/37).

ker is dat de bewoning daardoor
van karakter veranderde. Vanaf de
17e eeuw wordt het de eigenlijke
dorpskern. Omstreeks 1660 zijn het
noordelijk deel van de Markt, de
Heuvelstraat (tot 1870 "Steenweg") en een gedeelte van de
Nieuwlandstraat bestraat.
Bebouwing
Rond de Markt vestigden zich
steeds meer herbergiers, handelaren en neringdoenden. Ook in de
Nieuwlandstraat zien we die ontwikkeling. Daar ontstond aan de
kop van de van oorsprong agrarische percelen in de loop van de 17e
tot de 19e eeuw een aaneengesloten Hntbebouwing, zij het hier en
daar onderbroken door poorten
naar de achterterreinen.
Achter deze gevels uit 1907 zit een 18e-eeuws
houtskelet verborgen (nr. 23-25).
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De neringdoenden komen nu tot
welstand, waardoor in de loop van
de 19e eeuw door "modernisering"
het straatbeeld wordt beïnvloed.
Vanaf het einde van de 18e eeuw
en in de 19e eeuw maakt Tilburg en
daarmee ook het beschreven gebied nog een andere ontwikkeling
door. Er ontstaat in de vanouds bestaande wolnijverheid het moderne
industriële en kapitalistische systeem. Naast de zich steeds moderniserende, maar toch nog altijd betrekkelijk kleinschalige bedrijven
en de neringdoenden (talloze winkelpanden) ontstaan grootschalige
industriële ondernemings- en handelsfirma's of financieringsinstellingen. Met name in de Nieuwlandstraat, maar ook aan de inmiddels
ten dele gesloopte westzijde van de
Markt is dat het geval. Z o verschijnen daar de monumentale kantoren en ondernemershuizen met op
de achterterreinen fabriekspanden
en magazijnen. Vooral de laatste
staan in de Nieuwlandstraat vaak
letterlijk haaks op de d a a r v ó ó r nog
bestaande percelering van agrarische oorsprong.
Alle elementen uit deze ontwikkeling sinds het einde van de 18e
eeuw zijn nog zichtbaar aanwezig.
Helaas zijn fraaie voorbeelden van
vóór die tijd in het eerste kwart van
deze eeuw nog gesloopt ten behoeve van bebouwing van grootsteedse
allure naar de smaak van die jaren.
Het betreft met name de afgeronde
hoeken van de splitsing Heuvelstraat - Nieuwlandstraat en de
noordelijke rand van de Oude
Markt. De op die plaatsen toen nog
staande 17e-eeuwse huizen met
trap- of halsgevels aan de straat
hebben plaats moeten maken voor
op zich weer boeiende architectuur
in recente stijlvormen als "Jugendstil" en "nieuwe zakelijkheid".
Gelukkig zijn in de Nieuwlandstraat, zij het verhuld, nog twee
restanten van oudere bebouwing
gebleven. Het dubbele pand op de
noordelijke hoek van de Vincentiusstraat is in de kern nog 18e
eeuws. A a n de andere kant van de
straat op nr. 6 staat een huis, vanouds genaamd "De Olieton", dat
ondanks zijn recente ommetseling
van 18e-eeuwse karakter behouden
heeft.
Ook enkele panden aan de oostzijde van de Oude Markt bevatten

achter de gemoderniseerde gevels
nog de oudere vaak 17e-eeuwse
bouwstructuren. Met name daarom
is bescherming van het achterterrein van de Oude Markt oostzijde
van groot belang.
Uiteraard bood een zodanig ontwikkelde kern langs de hoofdstructuur nauwelijks ruimte voor arbeiderswoningen. Op het achterliggende terrein echter, op de nog
lang agrarische gebruikte gronden,
kon dit wel. Zo vinden we ter
weerszijden van de Nieuwlandstraat
zulke
laat-negentiendeeeuwse door particuliere ondernemers op eigen grond aangelegde
volkswijkjes: de Vincentiusstraat
en de Mariastraat. Z i j vertegenwoordigen een snel verdwijnend type dat echter gezien de tendens tot
herbevolking van de binnenstad in
beschermde en gerenoveerde staat
een nieuwe functie kan hebben.

De Vincentiusstraat in de richting van de
Nieuwlandstraat.
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Tilburg Kort
Tilburg na 1945
Het boek "Tilburg na 1945" betreft een
bundel met 22 opstellen over politieke,
bestuurlijke en beleidsmatige veranderingen. De bundel waaraan door een
groot aantal auteurs is meegewerkt is
aangeboden aan W . J . J . Evertse ter gelegenheid van zijn vertrek uit de Tilburgse gemeenteraad in april 1986. In
het boek wordt de ingrijpende gedaanteverwisseling besproken die Tilburg
na de oorlog onderging.
Van een gemeente met een politiek en
religieus homogene bevolking met een
stabiele en traditiegebonden levensstijl
veranderde Tilburg in een open pluriforme gemeente. Aspekten die hierbij
aan de orde komen zijn o.a.: electorale
ontwikkelingen, het funktioneren van
de raad, betekenis en invloed van de
politieke partijen, diverse beleidsterreinen (onderwijs, welzijn, volkshuisvesting, planning) enz. Het boek is
verkrijgbaar in de boekhandel voor
ƒ 29,50.
HvD

Tilburg signalement
Dr. F.J.M. van Puijenbroek, Beginnen
in Eindhoven. Allochtoon ondernemersinitiatief in de negentiende eeuw.
Bura Boeken Eindhoven, 1985, I S B N
90 6404 018 4, ƒ 45,-.
De auteur gaat ook zijdelings in op Tilburgse allochtone ondernemers, zoals
Elias, Diepen, Jellinghaus, Pollet,
Frankenhoff, Van den Bergh, Ledeboer, Straeter enz.
Kees van Kemenade, De stoomtramverbinding Tilburg-Turnhout. In: Nieuwsbrief, uitgave van de Heemkundekring
"loannes Goropius Becanus" en de
Stichting Geschied- en Oudheidkundig
Museum Hilvarenbeek en Diessen,
nummer 13, jaargang 5, maart 1986, p.
19-27. Secr. Loostraat 2, 5081 V B Hilvarenbeek, tel. 04255-3278.
Rolf Janssen, Het verzamelen van
volksmuziek in Tilburg. In: Volkscultuur, tijdschrift over tradities en tijdverschijnselen, jaargang 2, nummer 34, 1985, p. 49-59. Stichting Informatiecentrum Volkscultuur, Drift 23, 3512
B R Utrecht, ƒ 15,-.
Bijzondere aandacht wordt besteed aan
de vondst van Henk van Doremalen
(zie: "Tilburg" I I I , 1, p. 7-13) van enkele hedjes, o.m. Het lied van Mozes,
voorkomend in het procesdossier
"Veldhoven" 1858.

Ruud Brouwers, Een fraai onderwijsfabriek. Het Moller Instituut in Tilburg.
In: Archis. Tijdschrift voor Architectuur, Stedebouw en Beeldende kunst,
januari 1986, nr. 1, p. 16-19. Libresso
bv. Postbus 23, 7400 G A Deventer, tel.
05700-91153, ƒ 12,50.
De auteur gaat in op de architectonische vormgeving van het gebouw, een
ontwerp van Cees Dam.
W.H.Th.
Knippenberg,
Kruiswegstaties. In: Brabants Heem, jaargang 38,
1986, nr. 1, p. 11-27. J . Raaymakers,
Heuvelakker 24, 5625 V P Eindhoven.
Nagenoeg alle kruiswegstaties uit de
oude kerken van Tilburg worden in dit
artikel behandeld.
50 jaar Noordbrabants Natuurmuseum,
o.r.v. Frans Ellenbroek, uitgegeven
september 1985 ter gelegenheid van het
nieuwe museumgebouw aan de Spoorlaan 434 te Tilburg, als jubileumnummer van "De Oude Ley", 49 blz.
J.R.O. Trommelen, 140 jaar Koninklijke Liedertafel Souvenirs des Montagnards 1845-1985, 59 blz. geïll.
SIC, Driemaandelijks tijdschrift voor
letterkunde, jaargang 1, nummer 1,
voorjaar 1986. E e n Tilburgs initiatief
met vele Tilburgse auteurs. Abonnement ƒ 25,-; losse nummers ƒ 7,25.
Secr. Ringbaan Oost 267, 5014 G E Tilburg, tel. 013-433785.
T. Wagemakers, Excellente arbeiderscultuur; nr. 80 over C. Mommers & Co.
1907-1914. In: Textielhistorische Bijdragen 25, 1985, p. 59-69. Stichting
Textielgeschiedenis p.a. Scherpenzeelseweg 120, 7471 G S Goor, tel. 0547073487.
P. W.J. den Otter, Overzicht van archieven van particuliere textielondernemingen berustend in openbare archiefbewaarplaatsen en in enkele musea en
oudheidkamers. In: Textielhistorische
Bijdragen 25, 1985, p. 83-98. Lijst van
229 archieven, waarvan 21 op Tilburg
betrekking hebben.
H. Stoepker, Tilburg. Fabrieksgebouw
C. Mommers & Co. In: Archeologisch
Nieuws, Bulletin K . N . O . B . , jaargang
85, nr. 1, 1986, p. 43-44.
Verslag van de opgraving van ketelhuis, schoorsteen en rookkanalen.
G.J.W. Steijns, Een gilde van "Jongmans onder den naame van Sinte Catharina" te Tilburg. In: Taxandria, Jaarboek van de K o n . Geschied- en Oudheidkundige kring van de Antwerpse
Kempen, 1985, Nieuwe Reeks L V I I , p.
409-416.
Red. H . de Kok, Bisschopslaan 94,
2340 Beerse, België.

Jaarverslag 1985 van de AWN afdeling
Midden-Brabant, 100 blz. geïll.
Deze door de Archeologische Werkgemeenschap Nederland afd. MiddenBrabant uitgegeven publikatie bevat
ondermeer een uitvoerig verslag van alle opgravingen. Van belang is het verslag van J . Hendriks over de opgravingen aan de Rillaerse Baan te Goirle,
waar een grote hoeveelheid scherven
uit de Ijzertijd en vondsten uit de 11e13e eeuw werden gevonden, o.a. vier
boomstamwaterputten.
Inlichtingen: Frans van Nuenen, Vincentiusstraat 18, 5038 S R Tilburg, tel.
013-358746.
RP

Nooit gebouwd Tilburg
Bij gelegenheid van de onlangs in o.m.
de Schouwburg Tilburg gehouden manifestade "Nooit gebouwd Tilburg",
verscheen er een speciaal aan dit thema
gewijd nummer van "Plan, maandblad
voor ontwerp en omgeving", 1986 nummer 4. In dit 38 pagina's tellende en rijk
geïllustreerde tijdschrift staan zeven
bijdragen over Tilburg, t.w.: Paul
Kurstjens, Nooit gebouwd Tilburg (een
wandeling door de expositie); Frans
Bedaux, Tilburgs centrum in de uitverkoop ('Compacte stad' vrijbrief voor
deregulering); ir. J . Jongen, Tilburg
compact in beeld: een keuze (beleid
van de gemeente Tilburg); A . Plevoets,
E e n stad worstelt met haar imago (het
verleden van Tilburg als conditionering
voor de huidige stadsontwikkeling);
Hans Wijffels, Op zoek naar een eigen
identiteit (in deze beschouwing over
het gesaneerde centrumgebied worden
de diskutabele ingrepen van de lokale
overheid aangetoond); A . F . J . M . van
den Eerenbeemt en J . van der Zalm,
De verborgen schoonheid van Tilburgs
tuin en landschap (een beschouwing
over landschappelijke gegevenheden
van Tilburg) en tot slot Sjoerd Cusveller, Zil'vre draden tussen 't goud (historische-morfologische analyse ten behoeve van een stedebouwkundig ontwerp voor de herstrukturering van een
drietal industrieterreinen).
"Plan" kost ƒ 12,50 en is verkrijgbaar
in de boekhandel of bij V U G A Uitgeverij bv, postbus 16400, 2500 B K Den
Haag.

In hetzelfde kader verscheen het boek
"Wolstad in ombouw" (nieuwbouw in
oud Tilburg) door Sjoerd Cusveller,
Rein Geurtsen en Maurits de Hoog.
Het is een uitgave van de Delftse Universitaire Pers in samenwerking met
Boekhandel Gianotten. Prijs ƒ 14,95.
RP

VANAF HEDEN V E R K R I J G B A A R
Joost Seelen en Arnold Vogel

LEERLOOIEN IN NOORD-BRABANT
De geschiedenis in woord en beeld van het leerlooien en de lederindustrie in Noord-Brabant van
1890 tot 1965. Geheel in de traditie van de serie Tilburg in Beeld' uitgegeven: prachtig verzorgd,
vaak zeer unieke foto's en een uitgebreid historisch overzicht.
Gebonden in linnen band, 160 blz., 250 foto's.
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