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De Schaduw Eerder verschenen: 

Eerder verschenen bij de Stichting tot 
behoud van Tilburgs cultuurgoed 
als themanummers van "Tilburg": 

— Norbertijnen 1134-1984 
(sept. 1984) 

— 200 jaar brandweer in Tilburg 
(dec. 1985) 

— Textielfabrieken in Tilburg 
(maart 1986) 

— Vier beschermde stadsgezichten in 
Tilburg G u n i 1986) 

— Groene Long (september 1987) 
— Openbare Bibliotheek in Tilburg 

1913-1988 (maart 1988) 

In permanente en wissel-exposit ies 
wordt aandacht geschonken aan beel
dende kunst, techniek, ontwerpen en 
industriële cultuur. 

Openingstijden museum 
dinsdag t/m vri jdag 10.00-17.00 uur 
zaterdag en zondag 12.00-17.00 uur 
textieldocunnentatiecentrunn 
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Antiquariaat en Uitgeverij 
Nieuwlandstraat 25 
5038 SL Tilburg 013-431229 

I Antiquariaat De Schaduw: 
Inkoop en verkoop van romans, 
wetensch. boeken, oude kinderboeken, 
gravures, landkaarten, enz. 

I I Uitgeverij De Schaduw: 
1. Herdruk Catechismus ƒ 15,— 
2. Puk en Muk uit de 

Schaduw van Tilburg ƒ 15,— 
3. Ur i Nooteboom: 

Jeugd in een fabrieksstad ƒ 7,90 
4. Sim en Sam ƒ 17,90 
5. Jan Horsten: 

De Vier Winden ƒ 22,90 
6. Willem n 

90 jaar in beeld / 27,50 

NEDERLANDS TEXTIELMUSEUM 

Goirkestraat 96 
5046 GN TILBURG 
Tel.: (013) 367475 
Infoli jn: (013) 422241 
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Ten geleide 
1 oktober 1863 opende minister-president J.R. Thorbecke de eerste door de 
staat gefinancierde spoorlijn in Nederland. Deze verbinding van Breda naar 
Tilburg, die het begin markeerde van een forse uitbreiding van het Nederlandse 
spoorwegnet, bestaat dit jaar 125 jaar. 'Tilburg' besteedt door middel van twee 
artikelen over de geschiedenis van het openbaar vervoer in Midden-Brabant 
aandacht aan deze gebeurtenis. 
J . Veen schrijft over het internationale vervoer over Tilburg, waarbij aanvan
kelijk de noord-zuid verbinding van groot belang leek te worden, maar waarbij 
in de recente historie de west-oost spoorlijn zich sterk heeft ontwikkeld. Met 
het opbreken van het zogeheten 'Bels' lijntje is Tilburg voor het railvervoer 
naar België geen knooppunt meer. 
W. Leideritz, historisch medewerker van de BBA, schetst de historie van de 
tramverbindingen in en om Tilburg. In vroeger dagen werden ze als een belang
rijke aanvulling gezien op het vervoer door de spoorwegen. 
In dit nummer ook de tweede bijdrage van Paul van de Sande over de ontwik
kelingen in de ambtelijke top van Publieke Werken in het tweede decennium 
van de 20e eeuw. Centraal staan de plannen voor een nieuw stadskantoor voor 
de toen sterk groeiende stad. 
Cor van de Heijden bespreekt de recent verschenen dissertatie van de Nijmeeg
se historica Marjan Rossen. Een overzicht van wat er de laatste maanden over 
de geschiedenis van Tilburg verschenen is, is te vinden in de rubriek Tilburg 
Kort. 

De redactie 

Deze uitgave werd mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Van Raak B. V., Vollenhoven Groot-Olie B. V. 
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Breda-TUburg, 125 jaar een be
langrijke schakel in het nationale 
en internationale spoorwegverkeer 
Jacob H.S.M. Veen 

De wet van 1860, die de aanleg van spoorwegen voor rekening van de staat der Nederlanden 
regelde, voorzag in een aantal lijnen in het zuiden, oosten en noorden van ons land, die de 
belangrijke gebieden moesten ontsluiten èn het Nederlandse spoorwegnet verbinding moesten 
geven met het buitenland. Zo was uitdrukkelijk bepaald dat de voornaamste spoorlijn in het 
zuiden, die van Breda over Tilburg, Boxtel, Eindhoven, VenIo en Roermond naar Maastricht 
vanaf VenIo een zijlijn zou krijgen naar de Pruisische grens, terwijl men verwachtte, dat zij 
in Breda verbinding kreeg met de bestaande Belgische lijn via Roosendaal naar Antwerpen. 
De aanleg van de lijn begon dan ook in Breda. Het eerste gedeelte, dat tot Tilburg, werd op 
1 oktober 1863 officieel geopend in aanwezigheid van het voltallige kabinet. De verdere verlen
gingen daarentegen, in 1865 tot Boxtel, in het volgende jaar in gedeelten tot VenIo, trokken 
minder hoge belangstelling. 

Dit gold ook voor de ingebruikneming van de 
particuliere spoorweg Eindhoven — Neerpelt 
— Hasselt — Luik in ju l i 1866, die evenals de 
door de Staat aangelegde spoorlijnen geëx
ploiteerd werd door de Maatschappij tot Ex
ploitatie van Staatsspoorwegen (afgekort: 
SS). Toch was het deze l i jn , die voor de eerste 
internationale treinen langs Tilburg zou zor
gen. Deze Luiker l i jn was namelijk voor de 
aansluiting van de SS-lijnen op het Europese 
spoorwegnet van groot belang. Rond 1865 
was Luik al een belangrijk spoorwegknoop
punt, vanwaar men per trein Keulen, Brussel 
en Parijs kon bereiken. In 1870 kon men dan 
ook al twee keer per dag van het station 
Moerdijk, waar de boten uit Rotterdam aan
kwamen, per trein naar de belangrijke Waal
se stad, terwijl nog een derde trein met deze 
bestemming 's morgens vroeg uit Breda ver
trok. Daarnaast kon men in het genoemde 
jaar 1870 ook al drie jaar lang, eveneens drie-

suiti.üi. r i i . i u i i l i . 

maal per dag, via Turnhout Brussel bereiken. 
Meestal moest men daarvoor in Herentals, 
Aarschot of Leuven overstappen, maar in 
sommige jaren reden er doorgaande rijtuigen 
vanaf Tilburg en in de jaren '70 zelfs vanaf 
Utrecht of Amsterdam. 
Door de aanleg van de spoorwegen was T i l 
burg een belangrijke plaats aan de internatio
nale routes geworden, iets wat men vóór die 
t i jd niet kon zeggen. Wel lag het dorp al sinds 
het einde van de 18e eeuw aan de diligence-
dienst van Breda naar 's-Hertogenbosch, 
maar pogingen om ook een dergelijke dienst 
op Turnhout te krijgen mislukten meestal en, 
als zij wel gerealiseerd werden, volgde de op
heffing al spoedig wegens gebrek aan klandi
zie. 

Het had lang geduurd voordat de spoorweg 
Tilburg bereikte. A l in de jaren '40 van de 
vorige eeuw, kort nadat de eerste Nederland
se spoorlijn was geopend, waren er al plan
nen voor dit nieuwe vervoermiddel via routes 
die steeds langs Tilburg liepen. Dit betrof zo
wel projecten voor lijnen van Vlissingen of 
Bergen op Zoom, toen nog een belangrijke 
haven, naar Venlo, als van Utrecht of 's-
Hertogenbosch naar Turnhout en verder Bel
gië in . Gerealiseerd werd hiervan echter niets. 
Dit kwam vrijwel steeds doordat de benodig
de gelden niet verkregen konden worden. 
Ook in andere delen van ons land kampte 
men met dit euvel, wanneer er plannen voor 
spoorlijnen werden gemaakt, zodat rond 
1858 er nog maar een paar lijnen gerealiseerd 
waren. Het Nederlandse spoorwegnet 
bestond toen uit de verbindingen Amsterdam 
— Haarlem — 's-Gravenhage — Rotterdam, 
Amsterdam — Utrecht — Arnhem — Duitse 
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Afb. 2 Trein D 203, de 
Loreley, passeert het sta
tion Tilburg-West, 1988 
(coll. J. Veen). 

Afb. 3 Bewijs van toe
gang lot de feestlrein 
Breda-Tilburg in 1863 
(coll. Gemeentearchief 
Tilburg). 

grens met de zijl i jn Utrecht — Rotterdam, 
Moerdijk — Roosendaal — Belgische grens 
met de zijlijn Roosendaal — Breda, Maas
tricht — Eijsden grens, en Aken — Maas
tricht — Belgische grens richting Hasselt. In 
de ons omringende landen, vooral in België, 
was men al veel verder, en Nederland dreigde 
geïsoleerd te raken. Vooral het verlies van de 
belangrijke doorvoer van goederen vanuit 
het Ruhrgebied zou een klap geven voor onze 
economie. Dat was dan ook de reden dat de 
regering in haar plannen voor de spoorweg
wet van 1860 een groot aantal internationale 
verbindingen opnam. Bovendien konden 
hierover de voor de opkomende industrie be
langrijke grond- en brandstoffen goedkoop 
worden vervoerd. En vooral Tilburg, dat in 
die t i jd niet aan bevaarbare waterwegen lag, 
had hier baat b i j . Het is dan ook niet toeval
lig dat alle spoorwegprojecten die langs de 
stad liepen, in feite internationale verbindin
gen voorzagen. Dit gold voor de staatslijn 
Rotterdam — Venlo, maar evenzeer voor T i l 
burg — Turnhout welke li jn men als een on
derdeel van een veel grotere verbinding zag, 
namelijk die van de oostelijke randstad en 
Utrecht naar Brussel. 

Londen — Berlijn 

Hoewel de spoorwegroute van Amsterdam 
via Tilburg — Turnhout naar Brussel aan
zienlijk korter is dan die via Rotterdam — 
Roosendaal, heeft de eerstgenoemde verbin
ding deze rol nooit kunnen behouden. De 
economische kracht van Rotterdam en Ant
werpen was en is nog steeds zodanig dat het 
Nederlands-Belgische verkeer via deze beide 
steden moet worden geleid. Ook thans, in 
1988, geldt dit nog voor eventuele nieuwe 
spoorlijnen die voor hoge snelheden geschikt 
moeten zijn. Daarentegen heeft het internati
onale oost-westverkeer door Noord-Brabant 
zich wel kunnen handhaven. In vroeger t i j 
den was dat nog sterker dan thans. Nadat de 
staatsspoorweg Roosendaal — Vlissingen ge
opend was (èn Roosendaal — Breda van de 
Belgische eigenaresse was aangekocht) legde 
men een bootdienst in van de genoemde 
Zeeuwse havenstad naar Engeland. En deze 
dienst, tezamen met de spoorlijn door Zee
land en Noord-Brabant, groeide al spoedig 
uit tot de internationale verbinding tussen de 
belangrijke centra Londen en Berlijn. Pogin
gen van onze zuiderburen om dit verkeer via 
Oostende en Luik te leiden, haalden weinig 
uit. Alleen voor het Zuidduitse verkeer waren 
zij nog in de markt, maar dit was voor de 
Tweede Wereldoorlog minder belangrijk. En 
het verkeer naar Noord-Duitsland en Scandi
navië kon al helemaal niet om Nederland 
heen. Alleen wijzigde men in het oostelijke 
deel van ons land de route nogal eens. Op 

'Ding, dong! De Loreley, vertrektijd acht uur twin
tig, zal vertrekken van spoor één. De samenstelling 
van de trein vindt u op het aanwijsbord op het mid
den van het perron. 
Na deze aankondiging via de luidspreker op het T i l -
burgse station, die ook nog in het Duits herhaald 
wordt, staan enkele reizigers op van de banken op 
het Ie perron en lopen naar het midden van dit per
ron. Tevens komen een paar anderen uit de wacht
kamer. Zi j hebben wat meer bagage bij zich dan de 
gemiddelde reiziger die men om die t i jd daar aan
treft. Qua aantal vormen zij echter een minderheid 
in de groep mensen die men rond die t i jd meestal op 
perrons aantreft. 
Het zijn dan ook geen forensen die zich gereedma
ken om met de Loreley te vertrekken, maar vakan
tiegangers of zakenmensen die zich naar een congres 
of beurs begeven en de treinreis verkiezen boven die 
per auto. 
Kort na de aankondiging loopt de trein binnen. Af
gezien van de locomotief, een van een type dat men 
voor veel Nederlandse treinen aantreft, onderscheidt 
de trein zich duidelijk van de andere die het Tilburg-
se station aandoen. Normale treinen en treinstellen 
zijn geel met blauw geschilderd, maar de rijtuigen 
van de Loreley hebben nog het klassieke 'spoorweg'-
groen. Ook is hun vorm afwijkend. Het zijn dan ook 
geen Nederlandse rijtuigen; zij zijn eigendom van de 
Zwitserse Bondsspoorwegen, de SBB. De v i j f vaste 
rijtuigen die de Loreley elke dag telt, hebben dan 
ook Chiasso in het zuiden van Zwitserland als be
stemming. Alleen wanneer bij grote drukte de trein 
uit meer rijtuigen bestaat, is het mogelijk dat enkele 
naar andere plaatsen gaan of al eerder afgehaakt 
worden. Hoewel de Loreley nooit lang is en eigenlijk 
weinig opzien baart, vormt zij toch een niet onbe
langrijke schakel in het internationale verkeer. In 
Hoek van Holland sluit zij aan op de nachtboot uit 
Engeland en vandaar is ze de enige verbinding naar 
Zuid-Duitsland en Zwitserland. Wat dat betreft, is 
zij een waardige opvolger van de vele boottreinen die 
hier in de afgelopen ruim honderd jaar al reden. 

.^ i . ! ,«I"«i l . fcr l.",lï;, J.-.li».M.iJ. In. II' iiiv 
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Afb. 4 Advertentie uit de 
Nieuwe Tilburgsche Cou
rant 5 oktober 1894 
(colt. Gemeentearchief 
Tilburg). 

S P O O R B O E K J E S 
Dienstregeling I October 1894, 

voorhanden by den Uitgever dezer Courant. 
Engels initiatief werd hiervoor zelfs een nieu
we spoorlijn gebouwd, die van Tilburg via 's-
Hertogenbosch naar Nijmegen liep en na veel 
vertraging in 1881 in gebruik werd genomen. 
In eerste instantie was deze 'the connecting 
l ink' een mislukking. Het verwachtte interna
tionale verkeer bleef uit, zodat de speciaal 
hiervoor opgerichte spoorwegmaatschappij, 
Nederlandsche Zuid-Ooster Spoorweg-
Maatschappij, waarnaar in Tilburg de Zuid-
Oosterstraat genoemd is, het niet kon bol
werken. Na ruim een jaar droeg zij de exploi
tatie van haar l i jn dan ook over aan de al eer
der genoemde SS, en in 1893 verkreeg deze 
ook de eigendom over de l i jn . Oorspronke
lijk konden de twee maatschappijen het hele
maal niet met elkaar vinden, zodat de nieuwe 
onderneming geen gebruik mocht maken van 
het Tilburgse station, waar de SS de scepter 
zwaaide. Daarom bouwde zij bij de wijk Lo
ven, op het huidige Insulindeplein, een eigen 
tijdelijk station. Maar vanaf februari 1883 
reden haar treinen door tot het hoofdstation. 

Boottrein 

Oostelijk van Tilburg reden de treinen met 
een Noordduitse bestemming steeds via de 
thans vrijwel verdwenen li jn Boxtel — Veg-
hel — Gennep — Wesel. Deze route werd 
meestal ook door de Berlijnse treinen ge
bruikt, hoewel er ook jaren zijn geweest dat 
die via Eindhoven — Venlo gingen. De trei
nen met bestemming Keulen en verder zuide
lijk reden daarentegen tot 1897 steeds via 
Venlo, maar vanaf het genoemde jaar gingen 
ook zij bij Gennep de grens over. Dit zou zo 
blijven tot kort na het einde van de Eerste 
Wereldoorlog. Tengevolge van politieke ont
wikkelingen in het Duitsland van de Weimar-
republiek en de Franse en Belgische bezetting 
van het Ruhrgebied besloot men in 1922 de 
treinen Vlissingen — Berlijn en Hamburg te 

verleggen en deze zover mogelijk door Ne
derland te laten rijden. De route werd nu T i l 
burg — Nijmegen — Arnhem — Zutphen — 
Hengelo — Oldenzaal, waardoor de li jn T i l 
burg — Nijmegen eindelijk de taak kreeg toe
bedeeld waarvoor zij was ontworpen. Dit 
duurde helaas niet lang. Het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog bracht het einde van 
het Engels — Duitse verkeer, waarvan dat 
naar Berlijn ook na de bevrijding om politie
ke redenen vrijwel zonder betekenis bleef. 
Bovendien werd de Engels-Nederlandse 
bootdienst van Vlissingen verplaatst naar 
Hoek van Holland. Het gevolg hiervan was 
dat alleen de treinen naar en van Zuid-
Duitsland nog slechts via Breda — Tilburg — 
Venlo konden rijden. En Zuid-Duitsland is 
van het Brits-Duitse verkeer tegenwoordig 
wel het belangrijkste, maar deze route is via 
België korter dan door ons land. Van de 
vroegere grote aantallen internationale trei
nen die men in Tilburg zag stoppen of soms 
ook doorrijden, zijn dan ook alleen maar een 
ochtend- en een avondtrein in beide richtin
gen overgebleven, waarvan alleen de Loreley 
Tilburg als stopplaats kent. De trein in aan
sluiting op de dagboten, de Austria-Expres, 
rijdt hier door. Tilburgers die deze trein wil 
len gebruiken, moeten met binnenlandse trei
nen naar en van Eindhoven reizen. 

Tegelijk met de opkomst van het internatio
nale oost-west-verkeer langs Tilburg vermin
derde dat per spoor van noord naar zuid. Zo
als hierboven al uiteen is gezet werd 
Roosendaal het belangrijkste grensstation 
voor de treinen naar België. Wel dacht men 
eraan om het goederenvervoer vanuit het 
oosten en midden van ons land via Tilburg — 
Turnhout te leiden, waarvoor zelfs bij Baar-
leNassau precies op de grens in 1906 een 
groot station in gebruik werd genomen, maar 
ook hiervoor kreeg Roosendaal uiteindelijk 

98 



Afb. 5 Hel Tilburgse sla
tion in 1903 gefotogra
feerd vanaf hel tweede 
perron. Fotograaf Au 
Héron (= Henri Berssen-
brugge) (coll. Gemeen
tearchief Tilburg). 

de voorkeur. Het gevolg was dat de li jn T i l 
burg — Turnhout gedegradeerd werd tot een 
lokale, weinig gebruikte verbinding. In 1934 
was het personenvervoer hier zo gering ge
worden dat dit per 7 oktober van dat jaar 
gestaakt werd. Alleen voor het goederenver
voer had het enkelsporige lijntje nog enige 
betekenis, totdat dit in 1972 ook werd beëin
digd. Twee jaar later kreeg het gedeelte van 
Tilburg tot de grens nog enige betekenis als 
toeristische stoomspoorweg, in feite zelfs een 
internationale door de Belgische enclaves in 
BaarleNassau, maar het rendement was te ge
ring, zodat de stoomtreindienst met ingang 
van 1982 weer gestaakt werd. V i j f jaar later, 
in 1987, werd de nu niet meer gebruikte en 
sterk verwaarloosde spoorbaan opgebroken. 

Het is niet te verwachten dat ook de l i jn Bre
da — Tilburg — Boxtel dit lot zal treffen. 
Voor het internationale goederenverkeer is in 
ons land Rotterdam — Tilburg — Venlo de 
veruit belangrijkste verbinding, die zoveel 
mogelijk aan de steeds zwaarder wordende 

eisen voor dit vervoer wordt aangepast. 
Naast de Rijn met de Waal en, voor het zwa
re vervoer in veel mindere mate, enkele auto
wegen vormt zij de levensader waarmee de 
belangrijkste haven ter wereld met haar ach
terland verbonden is. De modernisering be
gon al kort na de laatste oorlog, nadat alle 
door de bezetter en door oorlogshandelingen 
veroorzaakte schade was hersteld. De belang
rijkste mijlpaal was de elektrificatie, die in 
1950 gereedkwam. Het internationale goede
renvervoer naar en van Tilburg zelf heeft 
hiervan echter nauwelijks geprofiteerd. 
Zo belangrijk als dit vroeger was, zo gering 
is dit in 1988. Vanzelfsprekend is dat ook een 
gevolg van het grotendeels verdwijnen van de 
industrie uit de stad, waardoor veel minder 
grondstoffen noodzakelijk zijn. Daarnaast is 
het belangrijke steenkoolvervoer door de ver
mindering van het aantal fabrieken en het 
omschakelen op andere energiebronnen to
taal verdwenen. 

Sinds 1945 is het internationale personenver
voer per toeslagvrije sneltrein, tegenwoordig 
'Intercity' genaamd, aanzienlijk gegroeid. A l 
jarenlang kan de Tilburger eenmaal per twee 
uur richting Keulen vertrekken. Volgens de 
jongste plannen van de NS moet dat in de 
niet al te verre toekomst eenmaal per uur 
worden, terwijl de stad dan tevens aan een 
doorgaande verbinding Antwerpen — 
Utrecht komt te liggen. Deze laatste dienst 
zal dan ook met het modernste lan-
geafstandsmateriaal worden gereden, zoals 
dit thans al enkele jaren met de Rotterdam — 
Venlo — Keulen-dienst het geval is. Of deze 
plannen gerealiseerd worden, hangt van veel 
factoren af, maar het l i jkt wel zeker dat, 
wanneer in 2013 de stad 150 jaar op het 
spoorwegnet is aangesloten, Tilburg een be
langrijke stopplaats in het internationale ver
voer is gebleven. 

Afb. 6 De boottrein naar 
Vlissingen in 1910 op het 
traject Boxtel — Tilburg 
(coll. Gemeentearchief 
Tilburg). 
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De tramwegen in het hart van 
Brabant 
W.J.M. Leideritz 

Eeuwenheugend heeft Tilburg, de latere wolstad, uit vervoersoogpunt een ongunstige ligging 
gehad op de brede zandrug tussen het stroomgebied van Donge en Dommel. Wel was er een 
zandweg van het noorden naar het zuiden, de oost/west-handelsroute van Breda naar 's-
Hertogenbosch liep echter niet via Tilburg maar over Loon op Zand. Ook was Tilburg versto
ken van een waterweg, zodat steeds meer moeite werd ondervonden bij het transport van de 
alsmaar groeiende stroom weverijprodukten. Pas in de Franse tijd kwam een kanaal naar de 
Donge ter sprake, doch wegens de korte regeringsperiode van Lodewijk Napoleon kwam het 
plan niet tot uitvoering. In 1829 deed Tilburg een nieuwe poging, maar vanwege de perikelen 
rond de Belgische afscheiding werd — mede door geldgebrek — het kanaal op de lange baan 
geschoven. Wel werd tijdens Koning Willem I de straatweg Tholen-Grave aangelegd, waarbij 
Tilburg alle zeilen heeft moeten bijzetten om de nieuwe weg door de stad te krijgen. De ge
noemde weg van Besoyen naar Turnhout werd tijdens het Koningsschap van Willem II verbe
terd en verhard. 

Tilburg was een knooppunt van wegen ge
worden, maar moest toch tot 1863 wachten 
eer het werd aangesloten op het 'zuidelijk net 
der Staatsspoorwegen', zoals dat toen zo 
fraai werd genoemd. In feite moest Tilburg 
nog eens 10 jaar wachten om werkelijk pro
fijt te trekken van de spoorwegverbindingen 
naar het Duitse achterland en de 'randstad' 
Holland. Het Wilhelminakanaal zou pas in 
1923 geheel voltooid worden, nadat in 1905 

— na jaren van vergeefse pogingen — de wet 
tot graven was aangenomen. 

De eerste stoomtrams 

Een hoofdstuk apart vormen de interlokale 
(stoom)tramwegen. Deze konden echter pas 
ontstaan na een aanpassing van de zware 
spoorwegwet van 1875. Dat gebeurde in 1878 
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Afb. 1 De oudst bekende 
afbeelding van de stoom
tram door de Gast
huisstraat. De erepoort 
was opgericht ter gele
genheid van het 50-jarig 
bestaan van de Nieuwe 
Koninklijke Harmonie in 
1893 (coll. Gemeentear
chief Tilburg). 

met een geheel nieuwe wet, waarin de 
lokaalspoor- en tramwegen waren opgeno
men, die uit de spoorwegnet waren verdwe
nen. Naarmate met het gewicht en het draag
vermogen van het rollend materiaal de 
snelheid daarvan evenredig verminderde, 
achtte de wetgever de noodzakelijkheid om 
regels te stellen geringer. Het verlenen van de 
exploitatie-vergunningen kwam zodoende in 
handen van Provinciale Staten, gemeenten en 
wegbeheerders. 
Het in werking brengen van stoomtrams was 
hard nodig. Vele tramwegen dienden dan 
ook als aanvulling op het zeer wijdmazige 
spoorwegnet, dat toen (1880) nog nauwelijks 
lokaalspoorwegen kende. Tilburg was er 
vroeg b i j . Daarvoor was de Waalwijkse 
civiel-ingenieur J. van den Elzen verantwoor
delijk, die zijn 'Stoomtramway-project 
Tilburg-Waalwijk en Tilburg-Koningshoe-
ven' inderdaad tot realiteit wist te brengen. 

De Noord-Brabantsche Stoomtramweg-
Maatschappij 1880-1893 

Na het verwerven van de vereiste vergunnin
gen werd op 4 november 1880 te Tilburg de 
Noord-Brabantsche Stoomtramweg-Mij., de 

NBSM, opgericht met als directeur... J. van 
den Elzen. 
Met de toen gebruikelijke voortvarendheid 
werd de aanleg van de li jn ter hand genomen 
en kon reeds op 13 juH 1881 het 16 km lange 
traject Tilburg SS — Loon op Zand — Be
soyen voor pubHek verkeer worden vrijgege
ven. De route door Tilburg was Spoorlaan-
Gasthuisstraat-Goirkestraat-Lij nsheike en 
Heikant. 
De werkplaatsen met remises en kantoor be
vonden zich in het buurtschap De Veldho
ven. Dit complex is tot begin 1908 in gebruik 
gebleven, waarna verplaatsing volgde naar 
het op 20 maart 1904 van de Zuider 
Stoomtramweg-Mij. gekochte emplace
mentsterrein aan de Spoorlaan. Verder be
vonden zich in Besoyen nog een loods, kan
toor, woning en bergplaats. 
Een maand later, op 11 augustus 1881, volg
de een voor de goederendienst onontbeerlijke 
verlenging van de lijn via de Wagenstraat 
naar de haven van Waalwijk. Vi j f maal 
(werk)daags kon naar Waalwijk worden ge
tramd, maar men moest er wel de ti jd voor 
nemen. De trams waren van het zgn. gemeng
de type; d.w.z. ook goederenwagens maak
ten deel uit van de tramsamenstelling. Over
wegend zelfs, want de trams waren er in 
hoofdzaak voor het goederenvervoer. Onder
weg werd er driftig gerangeerd, en dat kost 
t i jd . 

De destijds slechte toestand van de Waal
wijkse getijdenhaven is er mede oorzaak van 
geweest dat de NBSM ook aansluiting zocht 
bij de haven van Capelle (die echter zo moge
lijk nog deplorabeler was dan de Waalwijk-
se). Die verbinding kwam in twee etappes tot 
stand: op 1 oktober 1881 werd vanuit Horst, 
Kaatsheuvel (Nieuwe Weg) bereikt, en op 15 
ju l i 1882 via Vrijhoeve-Capelle, Capelle-
haven zelf. Maar de hoop dat het mes aan 
twee kanten zou snijden werd niet bewaar
heid. Ondanks de dichte lintbebouwing van 
Vrijhoeve-Capelle bleef het reizigersaanbod 
ver beneden de verwachtingen en werden de 
diensten op dat baanvak dan ook spoedig en 
tot tweemaal toe ingekrompen. Na de derde 
keer, op 7 mei 1885, viel er niets meer in te 
krimpen en werd met de vrijgekomen boven
bouwmaterialen de 'omweg' (Horst-) 
Kaatsheuvel-Sprangschevaart tot stand ge
bracht, die op 1 augustus 1885 werd ge
opend. Aan Tilburgse zijde was eerder, op 1 
november 1881, de l i jn verlengd naar de 
Heuvel, gevolgd op 1 ju l i 1882 door de door
trekking via de St.Josephstraat naar de als 
industrieel punt zo merkwaardige Konings
hoeven aan de Ley, waar o.a. de fabriek van 
Vincent van Spaendonck gevestigd was. Na 7 
mei 1885 kwam evenwel aan verdere expansie 
een einde. De exploitatie-uitkomsten waren 
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Afb. 2 Een goederentram 
kruist de spoorlijn Breda-
Tilburg bij de overweg 
Gasthuisstraat. Foto om
streeks 1905 (coll. Ge
meentearchief Tilburg). 

Ovcrwes Ga»tliiiisstraiit, T [ L B U I i ( i . 

toen al verre van rooskleurig. Courantenbe
richten uit die t i jd maken melding van paar-
detractie op dit traject uit het oogpunt van 
bezuiniging. Niet uit bezuiniging maar om 
stadsvervoer te bevorderen, werd bij wijze 
van proef op 1 december 1881 een stadspaar-
detramdienst ingesteld tussen de Heuvel en 
het Goirke ( = Julianapark). Deze paarde-
tram reed tussen de dienstregeling van de 
stoomtram naar/van resp. De Veldhoven en 
Waalwijk in . De burgerij liet het echter afwe
ten. 12'/2 cent voor een rit ging de draag
kracht van de werkende stand te boven; voor 
de middenklasse was de frequentie tè royaal. 
Na precies een maand verdween de paarde-
tram dan ook van het straattoneel. 
Toen directeur Van den Elzen in januari 1884 
overleed als gevolg van een hartaanval na een 
ernstig tramongeluk met dodelijke afloop, 
besloot de Algemene Vergadering uit bezui
niging geen nieuwe directeur meer te benoe

men maar een gedelegeerd commissaris met 
de dagelijkse leiding te belasten. Het mocht 
niet baten: in 1893 ging de NBSM failliet. Bij 
provisionele en finale veiling op resp. 27 juni 
en 11 ju l i 1893 te Tilburg werd de Nijmeeg-
sche Tramweg-Maatschappij (NmTM) eige
naar voor 57.000 gulden. Op 1 augustus 1893 
werd de exploitatie hervat. 

De Stoomtramweg Tilburg-Waalwijk 
1893-1913 

De nieuwe eigenaar van de NBSM richtte op 
23 oktober 1893 ten overstaan van notaris Ch. 
Courbois te Nijmegen de N . V . Stoomtram
weg Tilburg-Waalwijk(TW) op. Tot 18 juni 
1898 bleef de zetel van de nieuwe n.v. onder 
directoraat van Adr . J. Bouwens te Nijme
gen, nadien te 's-Hertogenbosch. Die verhui
zing is het gevolg geweest van het feit dat TW 
bij overeenkomst van 1 januari 1898 de ex
ploitatie van zijn lijnen in handen had gege
ven van de in 1895 opgerichte Hollandsche 
Buurtspoorwegen. Blijkbaar is de NBSM niet 
voor niets failliet gegaan: Tilburg-Waalwijk 
alléén had te weinig bestaanszekerheid. 

De Hollandsche Buurtspoorwegen 1895-1935 

Het optimisme van de heer Van den Elzen 
was zeker terug te vinden in de naam van de 
NBSM; zijn denkbeelden omvatten — gezien 
zijn niet aflatende concessie-jagerij — de ge
hele provincie. 
Een schepje daar bovenop deed een Belgisch 
consortium dat op 31 augustus 1895 te Brus
sel de S.A. Vicinaux Hollandais (in Neder
land bekend als de Hollandsche Buurtspoor
wegen) oprichtte. 

Afb. 3 Een tram van de 
HB op de Spoorlaan in 
de richting Heuvel. Foto 
1906 (coll. BBA Breda). 
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Afb. 4 De remise Veld
hoven (aan het Wilhelmi-
napark) die van 1881 tot 
1908 in gebruik is ge
weest (coll. Gemeentear
chief Tilburg). 

Een aantal wakkere zuiderburen met enig ka
pitaal zag wel iets in een op de Belgische Na
tionale Maatschappij van Buurtspoorwegen 
gelijkende onderneming in Nederland. Voor
lopig beperkten zich hun activiteiten, onder 
leiding van directeur Ed. de Thouars, tot het 
aanleggen en exploiteren van een tramlijn in 
de Langstraat: Den Bosch-Drunen-Heusden 
met zijtak Drunen-Baardwijk, waarvoor een 
zekere J. Verhoeven te Ginneken alle vergun
ningen bezat, inclusief de rijksconcessie voor 
de Baardwijksche Overlaat. A l deze toestem
mingen werden in het najaar van 1895 over
geschreven op naam van de H B waarna de 
taak van Verhoeven na betaling voor bewe
zen diensten als geëindigd werd beschouwd. 
In het prille voorjaar van 1896 werd met de 
aanleg van de 17 km lange l i jn 's-
Hertogenbosch-Drunen-Heusden begonnen, 
waarna op 8 november d.a.v. de l i jn officieel 
in gebruik werd gesteld. 
De l i jn begon in Den Bosch in de Oranje-
Nassaulaan (hoek Stationsplein) waar een 
stationsgebouwtje annex wachtkamer was 
opgetrokken. Vervolgens draaide de tram 
onder een hoek van 90° de Willemstraat in 
om de beide Staatsspoorlijnen a niveau te 
kruisen. Na Groot-Deuteren, Vlijmen en 
Nieuwkuijk werd Drunen bereikt, alwaar 

zich de remise met werkplaats alsmede het 
hoof kantoor bevond. Vóór Elshout werd ten 
derden male de Langstraatspoorlijn gekruisd 
en de li jn eindigde ten slotte in het stadje 
Heusden aan de nieuwe haven. Nadat op 18 
februari 1897 vergunning was verkregen tot 
het kruisen van de spoorlijn bij wachtpost 
30, werd op 1 mei d.a.v. de (zij)lijn Drunen 
remise-Baardwijk ( = Waalwijk-oost) ge
opend. 

Voor het eerst in 1900, en wel op 4 februari, 
werden de lijngedeelten Den Bosch-Vlijmen 
en Drunen-Baardwijk gestaakt wegens inun
datie van ' t Bossche Veld en de inwerkingtre
ding van de 'Baardsche' Overlaat. Alleen 
Vlijmen-Drunen-Heusden was nog berijd
baar. Jarenlang nog zou de regelmaat van de 
tramdiensten bij hoog water worden ver
stoord als gevolg van deze prehistorische toe
standen. De in 1886-90 geopende lo
kaalspoorweg Lage Zwaluwe-Den Bosch 
(ook wel bekend als het 'halve-zolenlijntje') 
met zijn eigen infra-structuur, had van die 
overstromingen niets te duchten. Integen
deel. Het versterkte zijn concurrentiepositie 
ten opzichte van de stoomtram. 
In 1898 namen de plannen voor een lijn 
Tilburg-Goirle-Gilze-Rijen-Dongen vaste vor
men aan en raakten de plannen voor een lijn 
Waalwij k-Sprang-Dongen-Tilburg (voorlo
pig) van de baan. De exploitatie van TW 
werd ter hand genomen, maar het personen
vervoer naar/van de Koningshoeven werd 
gestaakt. 

De Waalwijkse tramkwestie 

Een zwarte bladzijde in de tramhistorie is on
getwijfeld de Waalwijkse tramkwestie, die 
grote bekendheid heeft gekregen. 
Waalwijk duldde geen stoomtram in zijn 
Grootestraat! De argumentering dat zelfs in 
een wereldstad als Parijs tal van stadsstoom-
trams de straten deelden met het overige, 
toen al drukke verkeer, baatte niet. De Raad 
bleef onvermurwbaar. De kwestie werd ur
gent toen TW en de HB toenadering zochten. 
Uiteindelijk werd via het Ministerie van Wa
terstaat, Handel en Nijverheid de bemidde-
Hng ingeroepen van Gedeputeerde Staten die 
de HB op 5 juni 1901 de gewenste doortocht 
mogelijk maakten. Aldus werd de verbinding 
Baardwijk-Besoyen op 17 november 1902 
toch een feit en daarmee de slag om Waal
wijk gewonnen. 

Verdere uitbreidingen 

De verbinding Kaatsheuvel-Dongen werd 
weer actueel, omdat de Zuider Stoom
tramweg-Mij. haar in 1880-81 geopende l i jn 
Breda-Oosterhout-Dongen wilde verlengen 
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naar Tilburg. Na langdurige onderhandelin
gen zag de HB van haar voornemen af in ruil 
voor een groot terrein aan de Spoorlaan, 
waarop in 1908 de nieuwe remise met empla
cement gevestigd zou worden. Jarenlang heb
ben ZSM en HB met elkaar in de clinch gele
gen, voornamelijk over medegebruik van 
eikaars lijnen. Om niet van de HB afhanke
lijk te zijn wilde de ZSM een eigen tramspoor 
in de Gasthuisstraat naast dat van de H B , zo
dat daar in wezen dubbel-enkelspoor zou 
ontstaan. Dit ging de Vroede Vaderen van 
Tilburg echter te ver! 

Spoorslags installeerden zij een 'Tramcom
missie' om beide rivalen tot elkaar te bren
gen. Omdat een voorgestelde route via de 
Molen- en Koestraat bij de ZSM geen genade 
kon vinden, werd in arren moede toenade
ring tot de HB gezocht. Toen dan ook op 19 
ju l i 1904 de ZSM-lijn Dongen-Tilburg werd 
geopend kon het HB-spoor in de Gast
huisstraat mede worden benut. 
In die jaren koesterde de HB plannen voor 
een l i jn naar onze zuiderburen, waartoe de 
Provinciale vergunning van 3 ju l i 1906 de 
mogelijkheid schiep. In de kosten van aanleg 
participeerde TW met 50.000 gulden. A l op 
24 september 1907 werd het traject Tilburg 
(Heuvel-Zwaanstraat-Piusplein-Piusstraat-
Nieuwstraat-Korvel)-Goirle-Breeheesche hei-
de-Hilvarenbeek-Esbeek geopend. 
De plannen voor deze li jn gaan terug tot het 
jaar 1902, toen de HB en de Antwerpsche 
Maatschappij voor den Dienst van 
Buurtspoorwegen, A M B , besprekingen aan
knoopten voor deze verbinding. Wegens f i 
nanciële perikelen waarin de HB sedert het 
einde van 1902 was komen te verkeren, moest 
de aanleg worden uitgesteld. 
Aan Belgische zijde kon echter de spade de 
grond in, zodat de li jn Turnhout-Poppel op 
21 november 1906 in haar geheel in bedrijf 
kon worden gesteld. Met het aanleggen van 
het grensbaanvak werd vanzelfsprekend even 

Afb. 5 De tram uit 
Waalwijli in de Goir
kestraat omstreeks 1910 
(coll. Gemeentearchief 
Tilburg). 

gewacht tot de 'Hollanders' hun plannen tot 
uitvoering konden brengen. In afwachting 
daarvan werd echter toch een gedeelte gelegd 
ten behoeve van het vervoer van landbouw-
produkten die in die contreien na de grote 
ontginningen werden verbouwd door een 
aantal staatslandbouwbedrijven. 
Zowel het Belgische als het Nederlandse 
grensbaanvak kwamen gelijktijdig op 1 mei 
1909 in exploitatie, waarbij de Belgische tram 
zijn eindpunt had op Nederlandse bodem. 
Daar bevonden zich een viersporig emplace
ment en een douanekantoor (op deze plaats is 
nu een gasdrukstation van de Gasunie te vin
den). De HB-l i jn lag in een uitgestrekt, nog 
onontgonnen gebied, waar de Nederlandsche 
Heide Maatschappij in opdracht van de N .V . 
Levensverzekerings-Mij. 'Utrecht in 1899 
aan uitgebreide ontginningswerken was be
gonnen. Doorgaand tramverkeer behoorde 
hier tot de mogelijkheden maar werd, voor 
het personenvervoer althans, niet benut. De 
aansluitingen van de twee of drie dagelijkse 
trams waren echter uitstekend; de wachttij
den bedroegen doorgaans niet meer dan 5 a 
10 minuten. 
In 1909 kwam de HB onder directoraat van 
de heer A . E . Nijzink, sedert 1898 Chef van 
Dienst bij de H B . Niet minder dan 25 jaar 
gaf hij leiding aan het bedrijf (tot de fusie in 
1934) vanuit het nieuwe kantoor aan de T i l 
burgse Spoorlaan. 
Nadat in de loop der jaren al diverse eigen
dommen van TW in HB-handen waren over
gegaan, verkocht TW in mei 1913 het restant 
van haar bezittingen en hield ze op te be
staan. Als gevolg hiervan werden de stoom
bootdiensten naar de haven van Heusden 
verplaatst, die vrij aan de in 1904 gegraven 
Bergsche Maas lag. 

Het getij keert 

Tot het uitbreken van de eerste wereldoorlog 
ging het de tramwegen redelijk voor de wind, 
maar daarna ging het snel bergafwaarts. 
Spoedig was er in Nederland van alles te 
kort, niet in de laatste plaats steenkool. De 
tramdiensten werden alsmaar ingekrompen 
bij gelijktijdige stijging van de tarieven. Na 
de oorlog hadden de tramwegen eerst te kam
pen met sociale onrust, maar ai gauw maakte 
die plaats voor een hevige concurrentiestrijd 
tussen de tram en het opkomende wegverkeer. 
Eenieder die een autobus, of wat daarvoor 
doorging, kon aanschaffen, mocht een l i jn
dienst beginnen. (Merkwaardigerwijze steeg 
de populariteit van de autobus zeer snel en 
was hij binnen de kortste keren ingeburgerd.) 
Aan deze ongewenste situatie en wildgroei 
moest een provinciaal vergunningstelsel in 
1926 een einde maken. Weliswaar werd a pri-
ori slechts één autobusvergunning per traject 
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Afb. 6 Het emplacement 
Tilburg van de ZSM aan 
de Spoorlaan hoek 
Utrechtsestraat in 1908. 
Op de achtergrond de 
firma Boink-Meijer en de 
nog steeds bestaande villa 
Kerstens (coll. BBA Bre
da). 

vergeven, zodat de onderlinge wedijver ver
viel, maar dit bracht geen halt toe aan de 
concurrentie met de (stoom)tram. 
Om ook in aanmerking te komen voor een 
autobusvergunning, stelde de HB op 7 april 
1926 het traject Drunen-Waalwijk-Tilburg 
met zes Renaultbussen in werking. Met het 
instellen van de autobusdienst Drunen-
Heusden op 5 oktober 1926 verdween de per-
sonentram op dat traject geheel. De overige 
lijnen bleven met beperkte dienst ( = 
ochtend- en avondtrams, school- en markt-
trams) in exploitatie. De bus kon het 'massa-
vervoer' van die dagen nog niet aan. 

Het einde van de Stoomtram 

Het autobusnet werd op 15 mei 1930 gecom
pleteerd met de dienst Tilburg-Goirle, in con
currentie met Autodienst Voorwaarts. Op de 
li jn Tilburg-Waalwijk-Den Bosch was de Da-
gelijksche Autobusdienst 'Ci to ' v.h. W A V l 
de mededinger. Het centrale busstation voor 
de interlocale buslijnen was op het Piusplein. 
Het einde van het tramtijdperk was nu in 
zicht. Bij de invoering van de nieuwe 
dienstregeling, op 21 september 1933, reden 
op alle baanvakken in principe nog slechts 
twee trams per dag. 
Om vooral goedkoper te kunnen werken 
werd door de regering aangedrongen op een 
fusie tussen de zes Brabantse stoomtrambe-
drijven. Deze N . V . Brabantsche Buurtspoor
wegen en Autodiensten 'BBA' zou de stoom
tram nog slechts handhaven voor het 
goederenvervoer. 

Na die fusie, op 1 ju l i 1934, zette de BBA op 
10 ju l i reeds een streep onder de exploitatie 
van het personenvervoer per tram tussen 's-
Hertogenbosch en Tilburg, gevolgd op 15 
september 1935 door Tilburg-Esbeek-grens. 
Van goederenvervoer per tram kwam niets 
terecht; de technische vooruitgang van de 
vrachtauto heeft het voornemen achterhaald. 
Ten behoeve echter van een vrij aanzienlijk 
zandvervoer tussen Drunen/Elshout en Deu-
teren ( = Den Bosch-west) heeft de tram het 
op dat gedeelte nog tot 11 januari 1937 weten 
vol te houden. Maar dat was dan ook de laat
ste tram. De allerlaatste was de opbraaktram 
in 1938, voorafgegaan door de roemruchte 
'begrafenisrit' op 24 oktober 1937. 
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Rückert, Ruigvoorn, en de plannen 
tot uitbreiding van het stadhuis 11* 
Paul van de Sande 

De come-back van een ambtenaar 

De afwezigheid van Rücicert de directeur van 
de dienst Publieke Werken gaf Ruigvoorn, 
chef van de afdeling Gemeente-bouwwerken 
de gelegenheid zichzelf wat meer te profile
ren. Want er was voor hem nogal wat veran
derd sinds de komst van Rückert . In de da
gen van Krugers, gold Ruigvoorn zo'n beetje 
als de bekwaamste ambtenaar van de Techni
sche Dienst; een reputatie die nog eens werd 
bevestigd door de waardering die men uit
sprak voor zijn aandeel in de totstandkoming 
van de nieuwe bouwverordening in 1912, po
litiek èn technisch gezien een gecompliceerde 
zaak.''' Ook zijn superieur bleef in die da
gen niet onvermeld in de raadsnotulen, zij 
het dat de naam van Krugers vaak juist geas
socieerd werd met stagnerende projecten en 
vervelende incidenten: het uitbreidingsplan, 
dat maar niet van de grond wilde komen, een 
soms eigenzinnig personeelsbeleid, riolen die 
niet deugden, en wegen die opgebroken wer
den kort nadat ze juist eens netjes bestraat 
waren.'**' 
Vanaf 1913 echter stond Ruigvoorn, net als 
alle andere ambtenaren van zijn dienst, on
der de strakke leiding van de nieuwe direc
teur, wiens ambitie geen man naast hem 
duldde. Met het aantreden van Rückert ver
dween dus een gevierd ambtenaar uit het ge
zichtsveld van burgemeester en wethouders, 
en de gemeenteraad. Het was voortaan uit
sluitend de directeur, die de dienst vertegen
woordigde. 

Het ontwerpen van een nieuw gebouw voor 
de dienst Publieke Werken was nu typisch 
zo'n project waarmee Ruigvoorn in vroeger 
dagen de nodige lof had kunnen oogsten. Nu 
bleef zijn rol echter beperkt tot het leveren 
van een anonieme bijdrage aan een bouw
plan, waarvan de vorm in hoofdzaak al be
paald was door zijn baas. Dat op zichzelf 
moet al een moeilijk te verteren situatie ge
weest zijn, maar dat was nog niet alles. Wat 
Ruigvoorn extra frustreerde, was het feit dat 
hij uit hoofde van zijn functie verplicht was 
mee te werken aan de realisatie van een pro
ject dat in zijn ogen de stedebouwkundige si
tuatie rondom het stadhuis voorgoed ver
knoeien zou. Dat was meer dan hij verdragen 
kon, en hij zette zich thuis, in zijn vrije uren. 

aan het ontwerpen van een alternatief 
plan." ' En dankzij de onvoorziene afwezig
heid van Rückert, als gevolg waarvan de 
voorbereiding van het bouwproject stil was 
komen te liggen, was er een reële kans dat 
Ruigvoorn zijn alternatieve plan zou kunnen 
presenteren, nog voordat de gemeenteraad 
zich definitief zou uitspreken over de reeds 
klaarliggende ontwerpen. Daarmee zou hij 
vooral ook zichzelf kunnen presenteren: 
Ruigvoorn, de toegewijde ambtenaar, die 
met gevaar voor eigen reputatie de regels der 
ambtelijke hiërarchie heeft overtreden, ten
einde zijn stad te behoeden voor een stede-
bouwkundige ramp. 

In november 1914 was het werkstuk gereed: 
een gestencilde brochure, getiteld 'Vrije stu
die', vergezeld van een drietal ontwerpteke
ningen.'*' Aanvankelijk lag het in Ruig-
voorn's bedoeling de brochure te publiceren. 
Daar zag hij echter van af, uit vrees dat hij 
zich daarmee in ambtelijke en niet-
ambtelijke kring in een kwaad daglicht zou 
stellen. En dat zou er de kans niet groter op 
maken dat 'vrije studie' ten gemeentehuize 
nog serieus als alternatief zou worden bestu
deerd. In plaats daarvan polste hij daarom de 
beide wethouders van Publieke Werken. Die 
achtten het rapport van voldoende belang om 
het op het bureau van de burgemeester te 
doen belanden.'" Waarna Ruigvoorn, dank
zij zijn 'Vrije studie', weer volop de belang
stelling van het gemeentebestuur genoot. 
De chef Gemeentebouwwerken pleitte in zijn 
brochure voor een rigoureuze aanpak van de 
huisvestingsproblematiek, niet alleen van de 
dienst Publieke Werken, maar van heel het 
bestuurlijk apparaat. Het bouwplan van 
Rückert sloot naar zijn mening aan bij de al 
jaren gebruikelijke praktijk van het aanbou
wen van lokalen, telkens als door de toegeno
men ambtelijke werkzaamheden de bestaan
de ruimtes te klein bleken; een beleid zonder 
enige toekomstvisie, of liever géén beleid. Als 
gevolg daarvan was een onoverzichtelijk en 
inefficiënt complex van werkruimtes ge
groeid. Welnu, zo stelde Ruigvoorn prikke
lend, wat voor chaotische toestand moest 

) Het eerste deel van dit artikel is verschenen in ' T i l 
burg' , j r g . 6, nr.3, p. 81-86. 
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Afb. 1 B. Ruigvoorn 
(1869-1932), chef van de 
Gemeentebouwwerken 
(coll. Gemeentearchief 
Tilburg). 

niet ontstaan, na 30-40 of 50 jaar, als Tilburg 
zijn naam van snelgroeiende stad handhaaft 
en dan een cijfer van 100.000 inwoners kan 
overschreden hebben; als, tengevolge van de
zen natuurlijken groei alleen, reeds meer 
ambtenaren nodig zullen zijn; als aan steeds 
meer sociale wetten en aan allerlei verorde
ningen uitvoering moet worden gegeven; als 
verscheidene Colleges of Commissiën — niet 
of wel permanent — hun lokalen behoeven 
ter bespreking of behandeling van de meest 
uiteenloopende vraagstukken; als wethou
ders voor bestudeering der zaken betreffende 
de hun opgedragen takken van dienst hun ei
gen vertrekken noodig zullen hebben en de 
thans reeds gevulde archiefkasten te klein 
zijn geworden?'^^ Dit uitdagende toeicomst-
perspectief vereiste dat het Tilburgse gemeen
tebestuur de zaken nu eens op een groot
steedse manier aan zou pakken: concreet 
betekende dat het afbreken van het oude 
stadhuis èn de daaraangrenzende panden, en 
de bouw op die plaats van een nieuw, impo
sant gemeentehuis; een 'stedelijken Burcht', 
zoals Ruigvoorn zijn ontwerp niet onaardig 
karakteriseerde, die tot diep in de twintigste 
eeuw aan ambtenaren en gemeentebestuur 
een adequaat, en vooral ook representatief 
onderkomen zou verschaffen (afb.2)."" 

Eventueel zou het oude stadhuis behouden 
kunnen blijven, opgenomen als middenrisa-
liet in het nieuwe complex, zulks meer in het 
bijzonder voor de bewonderaars (die er later 
ook wel zullen gevonden worden) van dit ge
bouw (sic!) (afb. 3).'* '̂ Zelf was Ruigvoorn 
daar zeker geen warm voorstander van, te 
oordelen naar de voorzichtige formulering en 
de van weinig inspiratie getuigende tekening 
van dit alternatief. Sloop was een teken van 
vooruitgang. Zo had hij ook eventjes ge
speeld met de gedachte om het nieuwe stad
huis te situeren aan het Willemsplein, waar
voor dan het voormalige paleis van koning 
Willem I I (op dat moment in gebruik als 
Rijks Hogere Burgerschool) zou moeten wi j 
ken. Meer dan een vluchtige schets heeft dit 
echter niet opgeleverd, want het idee komt 
verder niet aan bod in het rapport 'Vrije stu
die' (afb. 4)."" Wellicht was het denkbeeld 
om een paleis te slopen voor een stadhuis 
zelfs Ruigvoorn, bij nader inzien, iets te ge
waagd. 

De opvattingen, zoals uiteengezet in de bro
chure, waren overigens voor Tilburgse be
grippen al revolutionair genoeg. Als het ge
meentebestuur zou vasthouden aan de oude 
praktijk van het bijbouwen van lokalen, zon
der het oog op de toekomst te richten, zo 
waarschuwde de bouwkundig ambtenaar, 
dan zou Tilburg een grote kans laten liggen 
om zich eindelijk te profileren als een moder

ne, dynamische stad. Indien men voorts na
gaat, hoe thans reeds kleinere zoowel als 
groote Gemeenten hunne raadhuizen inrich
ten en, wat bouwwijze betreft, maken tot 
centra van stedelijke samenleving, dan volgt 
daaruit, dat de hierboven geschetste toestand 
weinig bevredigends zal bevatten en een 
groeiende vooruitstrevende stad onwaardig 
moet blijken.'^^ Eén van die 'groote Ge
meenten' had Ruigvoorn's bijzondere aan
dacht: Rotterdam. Daar had men in 1912 een 
prijsvraag uitgeschreven voor het leveren van 
een ontwerp van een nieuw stadhuis. Het be
kroonde ontwerp, ingezonden door prof. H . 
Evers (1855-1929), docent aan de afdeling 
Bouwkunde van de Poly-technische School te 
Delft, werd in de loop van 1913 uitvoerig in 
de vakbladen besproken (afb. 5).'''' Dat was 
dus op hetzelfde moment dat Rückert zijn 
eerste plannen lanceerde voor de bouw van 
een nieuw kantoor, en ongetwijfeld is de on
vrede van Ruigvoorn met die plannen mede 
ingegeven door de veel grootscheepsere aan
pak in Rotterdam van een gelijksoortig 
vraagstuk. 
Ook is het duidelijk dat Ruigvoorn in een la
ter stadium heel concreet het ontwerp van 
Evers als model heeft gebruikt voor zijn 
'Vrije studie'. Het grondplan van de 'stede
lijke Burcht' is een vereenvoudigde versie van 
het Rotterdamse ontwerp: vier kantoorvleu
gels zijn gegroepeerd rondom een binnen
plaats, die in verbinding staat met de openba
re weg middels een overbouwde poort in elk 
van de zijgevels. Bovendien lijkt ook de pro-
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Afb. 2 'Vrije studie', 
plaat I . Ruigvoorns' ont
werp voor een 'stedelij
ken Burcht' aan de 
Markt (coll. Gemeentear
chief Tilburg). 

filering van de bouwmassa's, door de toepas
sing van een middenrisaliet, en hoekpavil-
joens, afgeleid te zijn van het ontwerp van 
Evers (afgezien van de massieve toren). Maar 
de verwantschap is er vooral een van afme
tingen. Geïnspireerd door het monumentale 
karakter van het Rotterdamse ontwerp, heeft 
Ruigvoorn getracht om met enige perspecti
vische overdrijving te suggereren wat de be
schikbare grond eigenlijk niet toeliet: een 
langgerekte, imposante fa?ade, gedacht op 
een schaal waarbij de overige bebouwing (de 
kerk incluis) in het niet zou vallen. In Rot
terdam viel een hele volkswijk ten prooi aan 
de stedebouwkundige ontwikkelingen rond
om het geprojecteerde stadhuis."** En zo had 
ook Ruigvoorn, zij het op wat kleinere 
schaal, weinig consideratie met de bestaande 
stedebouwkundige structuur, waar het erom 
ging, het centrum van Tilburg een groot
steedse allure aan te meten. 

Die werkwijze, gekenmerkt door grootscha
ligheid en sanering, stond haaks op de ma
nier waarop Rückert placht te werken. Diens 
uitbreidingsplan voor Tilburg getuigde juist 
van een aanpak, gericht op het behoud van 
de bestaande wegenstructuur (kleine aanpas
singen daargelaten), en het aanvullen van die 
structuur door het ontwerpen van kleinscha
lige woonwijkjes tussen de bestaande wegen 
in."'" Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
Rückert, toen hij voor het eerst hoorde van 
het door een van zijn ambtenaren ontwikkel
de alternatief, afwijzend reageerde. Mooi, 
maar fantastisch, luidde zijn nuchtere oor
deel in een notitie aan burgemeester en wet
houders, geschreven in maart 1915, kort na
dat hij van het Ministerie van Oorlog verlof 
gekregen had om gedurende de mobilisatie 
twee dagen per week in Tilburg zijn gewone 
werkzaamheden te verrichten.''*' Rückert 
was op dat moment nog slechts globaal op de 
hoogte van het ontwerp van Ruigvoorn; 

diens rapport had hij nog niet gelezen, en het 
is niet zeker of hij de bijbehorende tekenin
gen al gezien had."" Hoe dat ook zij , het 
valt sterk te betwijfelen of Rückert het ont
werp ook echt mooi gevonden zou hebben. 
Veelzeggend in dat opzicht is het feit dat hij 
in zijn notitie het denkbeeld van Ruigvoorn 
en zijn eigen ontwerp herleidde tot twee el
kaar vijandig gezinde denkrichtingen: De 
eerste school zegt: als gebouwen te klein zijn 
geworden, breek ze dan af en bouw op de 
plaats daarvan nieuwe grootere. De tweede 
school leeraart: laat staan, wat historisch is 
geworden en bouw er bij aan, wat ge noodig 
hebt — op die wijze vormt ge een complex 
van gebouwen, waaruit de wordingsgeschie
denis Uwer stad duidelijk spreekt. Voor sa
nering en grootschalige nieuwbouw, zoals ge
propageerd door Ruigvoorn, was geen plaats 
binnen Rückert 's opvatting van de stad als 
een historisch gegroeid geheel, een levend or
ganisme waarvan de vitaliteit kon worden be
dreigd door een al te drastisch snijden. Even
min zal de directeur Publieke Werken, met 
zijn voorliefde voor het schilderachtige hoek
je en het pittoreske doorkijkje, erg gechar
meerd zijn geweest van het robuuste, massie
ve karakter van de 'Burcht' van zijn 
ambtenaar. 
Wat Rückert betrof, was de zaak hiermee af
gedaan. Hi j was weer op zijn post, aan het 
thuisfront, zodat burgemeester en wethou
ders het oorspronkelijke plan met gerust ge
moed opnieuw aan de gemeenteraad konden 
voorleggen. 

Het diensthoofd gepasseerd 

Resteert de vraag wat burgemeester en wet
houders vonden van het plan van Ruigvoorn. 
Afgaande op het relaas van deze laatste, was 
in ieder geval wethouder Van Roessel het 
plan zozeer toegenegen, dat mede dankzij 
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Afb. S 'Vrije studie', 
plaat II. Alternatief plan 
waarbij het oude stadhuis 
gespaard zou blijven 
(coll. Gemeentearchief 
Tilburg). 

hem de brochure 'Vrije studie' op discrete 
wijze onder de aandacht van de burgemeester 
kon worden gebracht."" Wat die van het 
plan dacht, komt uit de stukken niet naar vo
ren, maar verondersteld mag worden dat 
burgemeester Raupp niet bijster enthousiast 
zal zijn geweest. Hi j had zich immers laten 
kennen als een liberale stadsbestuurder van 
de oude stempel, strevend naar een terughou
dende opstelling van de overheid, in combi
natie met een zo laag mogelijk belastingni
veau. In dat licht bezien, moet het door 
Ruigvoorn geschetste toekomstperspectief: 
een florerende bureaucratie, meer ambtena
ren, meer vorderingen, meer commissies, een 
waar schrikbeeld hebben opgeroepen; nog 
afgezien van de kosten van het project. 

Raupp's mening was echter van weinig be
lang meer: in mei 1915 werd hij ziek, en tot 
aan zijn officiële afscheid in augustus van dat 
jaar trad wethouder Bergmans (1846-1923) 
op als loco-burgemeester (achter de schermen 
zwaar gesecondeerd door de gemeentesecre
taris, Vonk de Both) . '" Het gevolg hiervan 
was dat er voorlopig niet meer over wat voor 
nieuwbouw dan ook gesproken werd, on
danks herhaald aandringen van Rückert, die 
de huisvestingssituatie van zijn dienst niet 
langer houdbaar vond." ' 
Met de benoeming van de gemeentesecretaris 
tot burgemeester, in november 1915, deed 
een nieuwe stijl van besturen zijn intrede op 
het Tilburgse stadhuis. Mr . Dr. F . L . G . Z . M . 
Vonk de Both was een ambitieus bureaucraat 
in hart en nieren, en vanuit die achtergrond 
werd h i j , in tegenstelling tot zijn voorganger, 
juist wèl aangetrokken door het prestigieuze 
karakter van Ruigvoorns' ontwerp; een waar 
bestuursbastion dat de kracht van de over
heid uitstraalde. Dit valt althans af te leiden 
uit het gegeven dat het officiële ontwerp, van 
Rückert, stilzwijgend in de la verdween, ter
wi j l dat van zijn ondergeschikte nu serieuze 
aandacht kreeg."' Merkwaardigerwijs ging 

Rückert daar aanvankelijk in mee. Nadat hij 
— op aandringen van de burgemeester — de 
brochure van Ruigvoorn aandachtig had 
bestudeerd, kon hij niet anders dan tot de 
conclusie komen dat diens plan, voor zover 
het de huisvesting van de dienst Publieke 
Werken betrof, een aanvaardbare oplossing 
brengen zou; maar het project in zijn totali
teit vond hij ook nu, zo schreef hij in augus
tus 1916, van even weinig realiteitszin getui
gen, als toen hij voor het eerst van het plan 
gehoord had.'"' Niettemin blijft het een toch 
wel opmerkelijke ommezwaai voor een man 
die als stedebouwer en vormgever zulke uit
gesproken voorkeuren had. Daar staat echter 
tegenover dat Rückert nu al drie jaar lang 
wachtte op een fatsoenlijk onderkomen voor 
zichzelf en zijn dienst; vasthouden aan zijn 
eigen ontwerp, tegen de voorkeur van de 
nieuwe, wilskrachtige burgemeester in, zou 
alleen maar voor extra vertraging zorgen. En 
het feit dat Vonk de Both zelf, een paar 
maanden na zijn installatie, de zaak weer 
aanhangig had gemaakt, gaf in ieder geval 
hoop dat er spoedig spijkers met koppen 
geslagen zouden gaan worden. 

Wel zat er één aspect aan de zaak dat Rückert 
zorgen baarde. Het eigenmachtige optreden 
van Ruigvoorn tijdens de afwezigheid van 
het diensthoofd, was niet alleen gedoogd 
door het gemeentebestuur, maar zelfs be
loond, door het overnemen van het plan 
'Vrije studie'. Het was nu van groot belang 
om niet alleen Ruigvoorn, maar vooral ook 
burgemeester en wethouders, ervan te over
tuigen dat het de directeur van Publieke Wer
ken was, aan wie de leiding over het project 
toebehoorde, en niet de ontwerper. Rückert 
was er niet gerust op: zijn nota van augustus 
1916 eindigde hij met de waarschuwing dat 
de verdere procedures ambtelijk en met in
achtneming van de ambtelijke verhoudingen 
moeten plaats hebben, omdat een andere 
werkwijze den dienst van P. W. zou ont-



Afb. 4 Schels van een 
nieuw sladhuis op de 
plaals van hel voormalig 
paleis van koning Willem 
I I (coll. Gemeentearchief 
Tilburg). 

wrichten. Of wilden burgemeester en wet
houders soms terug naar de toestand van 
anarchie van vóór 1913? 

Het antwoord op die vraag kreeg Rückert een 
maand later, toen Vonk de Both en zijn wet
houders met nauwelijks verholen trots de 
plannen voor het nieuwe stadskantoor pre
senteerden aan de gemeenteraad."' Het 
voorstel bestond uit een letterlijke aanhaling 
van de tekst van Ruigvoorn's brochure, 
voorafgegaan door de nodige lofuitingen 
aan het adres van de auteur. En zo speelde, 
na jaren van afwezigheid, de bouwkundig 
ambtenaar weer een prominente rol op het 
stedelijke politieke toneel. Rückert, de inge
nieur die zijn arbeidsveld nu wel zeer con
creet bedreigd wist, reageerde zeer ontstemd 
op de inkleding van het raadsvoorstel: dat 
een afdeelingschef achter den rug van zijn di
recteur om plannen gaat uitwerken en die bij 
het stadsbestuur brengt, is naar mijn inzicht 
in strijd met de meest elementaire begrippen 
van een goede dienstverhouding. Dat het 
stadsbestuur daartegen niet met kracht is op
getreden, is voor mij onbegrijpelijk. Maar de 
omstandigheid, dat een dergelijk feit tegen
over den Raad nog eens speciaal naar voren 
wordt gebracht, kan aanleiding zijn, dat het 
dienstgezag van den directeur op bedenkelij
ke wijze wordt ondermijnd.^^^ 
Aan de vooravond van het raadsdebat liet 
ook de pers, daartoe kennelijk ingelicht door 
een 'insider', zich zeer kritisch uit; de proce
dure zowel als het ontwerp moest het ontgel
den: waarom niet eerst het advies van den Di
recteur van P. W. ingewonnen, welke toch in 
de eerste plaats had moeten gekend worden? 
Het helder doorzicht waarvan de directeur 
van P. W. reeds meermalen een doorslaand 
bewijs geleverd heeft, zou waarborg zijn ge
weest dat zulk lapwerk nooit op de tafel van 
B. en W. zou verschenen zijn.^''^ 
Ook de politiek kon er niet omheen: vooraf
gaande aan de bespreking van het project 
zelf, werd eerst het nodige opgemerkt over de 
totstandkoming van het ontwerp. De menin
gen der raadsleden liepen zeer uiteen. Eén 
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spreker vond een woord van hulde op zijn 
plaats, aan den ambtenaar, die er zijn vrijen 
tijd aan gegeven heeft, om een werk van zoo
veel beteekenis en studie tot stand te brengen. 
Een ander sprak er schande van dat de beide 
wethouders van Publieke Werken hadden 
meegewerkt aan het passeren van het dienst
hoofd.'*' Nadat evenwel de burgemeester 
een uitvoerig exposé gegeven had van de hele 
voorgeschiedenis, er daarbij fijntjes op wi j 
zend dat ook Rückert uiteindelijk zijn fiat 
aan het plan gegeven had, verstomde de kr i 
tiek. 

Over het ontwerp zelf heerste minder ver
deeldheid in de raad. Nu bestond het 
concept-raadsbesluit uit twee delen. Het ene 
deel betrof de oprichting van een gebouw 
voor de dienst Publieke Werken achter het 
bestaande stadhuis, als eerste fase van de 
bouw van een geheel nieuw gemeentehuis. En 
aangezien dit deel in de toekomst de achter
vleugel van het nieuwe complex zou gaan 
vormen, was het niet direct zichtbaar vanaf 
de openbare weg, zodat kostprijsverhogende 
versieringen achterwege konden blijven (ver
sieringen die in een later stadium de gevels 
aan de straatzijde de nodige ambiance zou
den moeten geven) (afb. 6) . ' " Dit deel van 
het voorstel viel goed bij de raadsleden. Dat 
had echter minder te maken met het voorstel 
op zich, als wel met het feit dat daardoor een 
eerder genomen raadsbesluit zou komen te 
vervallen: bijna drie jaar eerder hadden de 
raadsleden immers nog ingestemd met het 
voorstel om het nieuwe kantoor voor Publie
ke Werken te situeren naast het gemeentehuis 
(zij het niet van harte). Daarmee leek toen 
het lot van de Markt te zijn bezegeld; de 
plein-of-straat controverse was beslist in het 
voordeel van Rückert. Maar nu, drie jaar la
ter, lag de toekomst van de Markt weer let
terlijk open; en dat was een keer ten goede, 
zo oordeelde een opgeluchte raad. 

Het andere deel van het concept-raadsbesluit 
lag een stuk moeilijker. Dat betrof de goed
keuring van het totale project, gebaseerd op 
Ruigvoorn's 'Vrije studie'. Een beetje over
donderd door de grootse ideeën van deze 
ambtenaar, kwamen de raadsleden tot de 
overtuiging dat een zaak van zo groot ge
wicht eerst nog maar eens grondig bestudeerd 
moest worden; te meer omdat ook in dit 
voorstel de Markt op termijn bebouwd zou 
worden. Dat was dan ook de reden dat het 
project ter bestudering in de veilige handen 
van een speciale raadscommissie werd ge
steld. Die commissie ging werkelijk voortva
rend te werk: een maand later lag er al een 
rapport of tafel, een rapport dat echter niet 
meer bevatte dan de conclusie dat het hier 
een wel zeer complexe materie betrof, waar-
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mee de commissie nog enige t i jd zoet zou 
zijn. De raad werd om die reden geadviseerd 
om te zien naar een voorlopige huisvestiging 
voor Publieke Werken, een advies waarin de 
raadsleden zich uitstekend konden vinden; 
zolang het voortbestaan van de Markt maar 
niet in gevaar kwam.*"' 

Een nieuwe directeur en nieuwe opvattingen 

A l met al was Rückert, ondanks zijn radicale 
koerswijziging, geen steek verder gekomen. 
Hi j was nu zelfs nog verder van huis: zijn 
oorspronkelijke bouwplan was definitief van 
tafel, terwijl het project van zijn ambtenaar 
dreigde te bezwijken onder het gewicht van 
een raadscommissie die vastbesloten leek om 
de kwestie grondig, en vooral langdurig te 
bestuderen. Het was niet de eerste keer dat 
Rückert zijn pogingen om problemen voort
varend aan te pakken, gefrustreerd zag door 
het gemeentebestuur. Het aanpakken van de 
woningnood, de instelling van een grondbe
drijf , het houden van een woningteUing, dat 
waren allemaal zaken waarin men in Tilburg 
niet echt geïnteresseerd leek.*" Dat was tot 
daar aan toe. Het feit echter dat burge
meester en wethouders zijn dienstgezag had
den ondermijnd, was de druppel die de em
mer deed overlopen. In november 1916 
solliciteerde Rückert naar de functie van di
recteur van Gemeentewerken in Den Bosch, 
en per 1 april 1917 beëindigde hij zijn werk
zaamheden in Tilburg. Verzoeken vanuit de 
gemeenteraad om te pogen Rückert voor T i l 
burg te behouden, werden door burgemeester 
en wethouders niet gehonoreerd, met het ar
gument nota bene, dat hij niet in staat was 
gebleken om de orde binnen zijn dienst te 
handhaven!"' 
Rückert vertrok dus, maar het ruimtegebrek 
bij de dienst Publieke Werken bleef uiter
aard. De situatie werd zo nijpend, dat burge
meester en wethouders de stadhuis-commis-

Afb. 5 Het ontwerp dat 
prof. Evers onder het 
motto 'S.P.Q.R.' inzond 
naar aanleiding van de 
prijsvraag voor het nieu
we stadhuis in Rotter
dam. Ruigvoorn liet zich 
door dit ontwerp inspire
ren, (reproductie uit 
•Bouwkunst; V, 1913, 

p.94). 

sie onder druk zetten om toch spoedig met 
een eindadvies te komen. Het was inmiddels 
ju l i 1918, toen de commissie dan eindelijk de 
knoop doorhakte, althans voor de helft: in 
haar rapport adviseerde zij het kantoor voor 
Publieke Werken te bouwen volgens het plan 
'Vrije studie', maar zij voegde daar onmid
dellijk aan toe dat haar voorstel geensdeels 
moet beschouwd worden als een vooruitloo-
pen op haar oordeel over het geheele plan 
Ruygvoorn; daar wilde men nog eens rustig 
over denken."' 

Daarmee leek de zaak, voor een gedeelte 
toch, definitief beklonken. 
Maar juist deze ene besluitvaardige daad van 
de raadscommissie werd in een bijgevoegd 
advies, afkomstig van Rückert 's opvolger, ir. 
D. Huender Wzn. (1875-1939), weer hele
maal tenietgedaan. Met de zegeningen van de 
moderne techniek, zoals de telefoon en het 
rijwiel, aldus Huender, was er geen enkele re
den om de dienst Publieke Werken samen 
met de overige gemeentelijke diensten in één 
groot stadskantoor onder te brengen; dat was 
zelfs onwenselijk vanwege het gevaar dat tus-
schen de ambtenaren onderling een minder 
gewenschte verhouding ontstaat, welke op de 
goede afdoening der gemeentelijke aangele
genheden niet anders dan van nadeeligen in
vloed kan zijn.'^^ En zo werd Ruigvoorn's 
werkstuk, in 1916 nog enthousiast onthaald 
als beleidsplan met een grootse visie, twee 
jaar later door de nieuwe directeur Publieke 
Werken naar de prullenbak verwezen. 
De daaropvolgende jaren vond er een ware 
uittocht uit het gemeentehuis plaats: niet al
leen het bureau Publieke Werken, maar ook 
het bureau Bevolking, de gemeentelijke Ar
beidsbeurs, de Woningbouwdienst, en het 
Burgerlijk Armbestuur, werden in een aantal 
verspreid liggende panden ondergebracht."' 
De stadhuis-commissie kon zich met deze 
gang van zaken verenigen, ook al bleef zij de 
mening toegedaan dat op termijn gestreefd 
moest worden naar de bouw van één, alles 
omvattend monumentaal complex.**' Overi
gens huldigde zij de opvatting dat dat niet op 
de plaats van het oude stadhuis zou moeten 
komen, omdat voor het nieuwe het oude zou 
moeten verdwijnen welks oude een blijvende 
herinnering kon zijn als monument van uit 
zegt een kleine eeuw geleden^''^ (een argu
ment dat veertig jaar later helaas weinig ge
wicht meer in de schaal zou leggen). 

Vanaf zijn benoeming tot burgemeester in 
1915 had Vonk de Both zich sterk gemaakt 
voor de realisering van het prestigieuze pro
ject van Ruigvoorn. 
Met het verstrijken der jaren vervaagde diens 
'stedelijke Burcht' tot een luchtkasteel, een 
papieren illusie waarmee geen eer te behalen 
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Afb. 6 ' Vrije studie', 
plaat III. Ontwerp voor 
het nieuwe onderkomen 
voor Publieke Werken, 
gesitueerd achter het ou
de stadhuis, als eerste fa
se voor een geheel nieuw 
stadhuis (coll. Gemeen
tearchief Tilburg). 

viel. Maar ook in het kader van de op decen
tralisatie gerichte huisvestingspolitiek zag 
Vonk de Both kans om toch een ambitieus 
project te realiseren. Het ambtelijk apparaat 
achter zich latend in het oude stadhuis, zou 
de burgemeester in 1936, samen met de overi
ge leden van het dagelijks bestuur, zijn intrek 
nemen in een waarlijk vorstelijk onderko
men: het tot representatief raadhuis ver
bouwde, voormalige paleis van koning W i l 
lem I I . 

Noten 

35) A l in 1909 genoot Ruigvoorn een zeer goede reputa
tie, zoals bli jkt uit de opmerkingen, gemaakt bij zijn 
benoeming tot hoofd van de tweede afdeling van 
Gemeentewerken (zie: G . A . T . , notulen gemeente
raad 27 december 1909, H . 507). In 1912 was voor 
Ruigvoorn een prominente rol weggelegd bij de dis
cussie omtrent de nieuwe bouwverordening: een 
rapport van zijn hand werd in extenso tijdens het 
raadsdebat aangehaald door de burgemeester; zelfs 
was het hem gegeven om, voorafgaande aan een 
raadsvergadering, met gebruikmaking van maquet
tes te demonstreren dat de bezwaren van de Aanne-
mersbond tegen de nieuwe verordening ongegrond 
waren (zie: G . A . T . , notulen gemeenteraad 23 febru
ari 1912, H . 44-46). 

36) Voor de problemen m.b.t . het uitbreidingsplan, zie 
n. 18; voor het eigenzinnige personeelsbeleid, zie n. 
20. Even eigenzinnig was zijn ontwerp voor de aan
leg van een riool in de Zwijsenstraat, afgekeurd 
door de Heidemaatschappij, maar ongewijzigd uit
gevoerd; een riool dat dan ook de nodige overlast 
veroorzaakte (zie: G . A . T . , notulen gemeenteraad 9 
augustus 1909, H . 252-253). Een voorbeeld van het 
bestraten en weer opbreken van wegen werd in 1910 
in de raad aan de orde gesteld; het bleek geen een
malig incident te zijn (zie: G . A . T . , notulen gemeen
teraad 5 augustus 1910, H . 269-270). 

37) In zijn brief van 8 maart 1915 aan burgemeester 
Raupp zet Ruigvoorn uitvoerig uiteen wat hem aan
gezet heeft tot het maken van een alternatief plan, 
en ook hoe dat plan hem, de burgemeester, heeft 
kunnen bereiken (zie: G . A . T . , S.A. 1915 afd. I , nr. 
354). 

38) G . A . T . , archief Publieke Werken 1916, nr. 35; een 
tweede exemplaar in: S.A. 1925 afd. I , S 072/1. Bij 

dit laatste exemplaar bevindt zich een inleg-karton 
met een foto van elk van de ontwerptekeningen. 

39) Zie n. 37. 
40) 'Vri je studie' (zie n. 38), 3. 
41) l d . , 5. Pen- en gewassen tekening, 42,5 x 114,5 cm; 

'plaat 1'; collectie G . A . T . 
42) 'Vri je studie' (zie n. 38), 6. De tekening zelf ('plaat 

I I ' ) is niet bewaard gebleven, wel een contemporaine 
foto daarvan (zie n. 38). 

43) Potlood- en gewassen tekening, 17x49 cm, gesig
neerd en gedateerd 1914. 
Voor de verwerving van deze tekening door het ge
meentearchief, zie n. 30. 

44) 'Vri je studie' (zie n. 38), 4. 
45) Bouwkunst, V (1913), 89-173 (hierin een bespreking 

van alle ingezonden ontwerpen; afb. 7 is een repro
ductie van de plaat op p. 94); een kritische beoorde
ling van het bekroonde ontwerp in: Bouwkundig 
Weekblad, X X X I I I (1913), 300-302. De verwikke-
Hngen rondom de prijsvraag worden besproken in: 
A . W . Reinink, K.P.C. de Bazel — Architect, Lei
den 1965, 147-161. 

46) M . J . Brusse., Het rosse leven en sterven van de 
Zandstraat, Rotterdam 1917 (repr. Schiedam 1972). 

47) Het enige, echt ingrijpende voorstel van Rückert be
t rof het omleggen van het spoorwegtracé; dat idee 
was echter juist ingegeven om de stedebouwkundige 
structuur van het centrumgebied weer tot een een
heid te maken. 

48) G . A . T . , S.A. 1915 afd. I , nr. 160. Eind februari 
1915 werd ingestemd met de verlof-aanvraag voor 
Rückert ( G . A . T . , S.A., ingek. brieven B&W nr. 
353). 

49) Ruigvoorn stond erop zijn voorstel zèlf bij B & W te 
bepleiten, zonder tussenkomst van Rückert , van wie 
hij alleen maar een negatief oordeel verwachtte; al
dus Ruigvoorn in zijn brief van 8 maart 1915 (zie n. 
37). 

50) Zie n. , 37. 
51) U waart in den volsten zin des woords Secretaris èn 

Burgemeester; zo karakteriseerde wethouder Berg
mans de positie van Vonk de Both tijdens het loco
burgemeesterschap van de spreker (Gemeente
verslag over 1915, 79). 

52) G . A . T . , S.A. 1915 afd. I , nr. 160, brief dd. 25 mei 
1915. 

53) G . A . T . , S.A. 1916 afd. I , nr. 354. Ui t een brief van 
Ruigvoorn aan de burgemeester dd. 2 ju l i 1916, 
bl i jkt dat Vonk de Both zelf het voortouw genomen 
had om het plan 'Vri je studie' tot uitgangspunt van 
gemeentelijk beleid te maken. Het is niet duidelijk 
of Ruigvoorn zich op eigen initiatief rechtstreeks tot 
de burgemeester richtte, of dat Vonk de Both zich 
direct tot Ruigvoorn gericht had; Rückert werd in 
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elk geval als diensthoofd gepasseerd. 
54) l d . , nota dd. 4 augustus 1916. 
55) G . A . T . , notulen gemeenteraad 1916, b i j l . 213. 
56) G . A . T . , S.A. 1916 afd. I , nr. 425a, brief van Rüc

kert aan B&W dd. 25 oktober 1916. 
57) Tilburgsche Courant 27 oktober 1916. De schrijver 

van het artikel was kennelijk niet op de hoogte van 
het feit dat Rückert uiteindelijk toch zijn instem
ming had betuigd met het ontwerp van Ruigvoorn. 

58) G . A . T . , notulen gemeenteraad 27 oktober 1916, H . 
767-778. Voor het citaat, resp. de genoemde passa
ge, zie H . 768-769 en H . 775. 

59) Pen- en gewassen tekening, 42 x 114,5 cm; collectie 
G . A . T . Kort voor het raadsdebat heeft Ruigvoorn 
nog een ontwerp gemaakt, gedateerd 30-8-'16. Het 
gaat hier om een sterk versoberde versie van plaat 
111 van 'Vri je studie' (afb. 8). In tegenstelling tot de
ze plaat I I I , geeft het latere ontwerp naast een gede
tailleerd beeld van de in de eerste fase te realiseren 
achtervleugel, ook een meer schetsmatig beeld van 
hoe het complete complex er in de toekomst zou 
kunnen gaan uitzien. Opmerkelijk daarbij is dat 
Ruigvoorn in 1916 toch gekozen l i jk t te hebben voor 

het principe van het aanbouwen van vleugels, met 
behoud van het oude stadhuis. De tekening zelf is 
niet bewaard gebleven, wel een contemporaine foto 
daarvan (collectie G . A . T . ) . 

60) G . A . T . , S.A. 1919 afd. 1, nr. 105, rapport dd. 7 no
vember 1916. 

61) M . Rossen, o.c. (n. 10). In de pers verscheen een re
dactioneel commentaar waarin verontwaardigd 
werd gereageerd op de houding van het gemeente
bestuur tegenover Rückert (Tilburgsche Courant 11 
november 1916). 

62) G . A . T . , notulen gemeenteraad 14 november 1916 
(besloten vergadering), ongepagineerd. 

63) G . A . T . , S.A. I 9 1 8 a f d . I , n r . 280, rapport dd. 20 j u -
H 1918. 

64) l d . , begeleidend schrijven dd. 23 oktober 1918. 
Voor Huender, zie: J. Verhulst o.c. (n. 7). 

65) Voor de toenemende decentralisatie, zie: Gemeente
verslag over 1919, 201; id . over 1920, 165; id . over 
1926, 48. 

66) G . A . T . , S.A. 1925 S 072/1, rapport dd. 6 juH 1925. 
67) l d . 

Afb. 7 Het college van 
B&W in 1915. V.l.n.r.: 
gemeentesecretaris F. 
Vonk de Both, wethou
der J. Ackermans, wet
houder P.F. Bergmans, 
burgemeester G. Raupp, 
wethouder L . Goyaerts, 
wethouder E. van Roes
sel (coll. Gemeentearchief 
Tilburg). 

Boekbespreking 
Volkshuisvestingsbeleid 

M.J.J.G. Rossen. 'Het gemeentelijk volks
huisvestingsbeleid in Nederland. Een compa
ratief onderzoek in Tilburg en Enschede 
(1900-1925); Ti lburg, Stichting Zuidelijk 
Historisch Contact, 1988, X X X V I 455 blz.. 
Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden 
van Nederland, L X X V I I , ISBN 90.70641.27.5 
/ 7 0 , - . 

Trouwe lezers van dit tijdschrift waren er 
reeds enkele jaren van op de hoogte dat Mar
jan Rossen bezig was met een promotieonder
zoek waarbij het volkshuisvestingsbeleid van 
de gemeente Tilburg een centrale plaats in

neemt. Immers: dit tijdschrift bood in 1983 en 
in 1984 plaats voor een tweetal voorstudies 
van dit onderzoek. In 1988 verscheen de han
delseditie van dit proefschrift als deel 77 in de 
reeks 'Bijdragen tot de geschiedenis van het 
Zuiden van Nederland'. 
Na in het eerste hoofdstuk een schets gegeven 
te hebben van de geschiedschrijving met be
trekking tot de volkshuisvestingspolitiek in de 
ons omringende landen, komt de schrijfster op 
basis van dit beeld tot de centrale vaststelling: 
'welke belangen werden gediend met de wo
ningwet, en hebben de poHtieke en maatschap
pelijke opvattingen van bestuurders geleid tot 
een bepaald beleid, ofwel hebben politieke 
systeemvariabelen invloed op het gemeentelijk 

beleid, rekening houdend met sociale en eco
nomische omgevingsfactoren?' (8). 
Gezien deze vraagstelling is het vanzelfspre
kend dat er voor de Woningwet van 1901 een 
belangrijke plaats in het boek ingeruimd is. In 
de hoofdstukken 2 en 3 worden respectievelijk 
het ontstaan en de doelstellingen en het instru
mentarium van deze wet behandeld. Omdat in 
dit onderzoek de vraag centraal staat in hoe
verre de volkshuisvestingspolitiek in gemeen
ten verschillend was en of dit ook andere be-
leidsresultaten opleverde, heeft M . Rossen 
gekozen voor een vergelijking op basis van 
twee stedelijke case-studies. De keuze viel op 
Tilburg en Enschede als te vergelijken gemeen
ten. Belangrijke redenen waren van demogra
fische en politieke aard. Tilburg en Enschede 
hadden een zeer grote bevolkingstoename te 
verwerken, waaronder een grote groep arbei
ders. Het waren beide textielsteden en zij had
den een zeer verschillende politieke oriëntatie. 
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M l 
Afb. Arbeiderswoningen 
aan de Bosscheweg om-
streelis 1915. 

Bij dit laatste hecht de schrijfster veel waarde 
aan de 'affiniteit met de enige sociaaldemocra
tische partij in het parlement en in de gemeen
teraden rond de eeuwwisseling' (120). Ensche
de behoorde tot de gemeenten die als eerste 
SDAP-raadsleden hadden, en Tilburg tot de 
gemeenten waar de SDAP pas een kans kreeg 
door het algemeen mannenkiesrecht. De ver
gelijking van Tilburg en Enschede spitst zich 
met name toe op de pogingen tot verbetering 
van de volkshuisvesting (hst. 5, 6 en 7) en op 
het gevoerde woningbouwbeleid (hst. 8, 9 en 
10). Hoofdstuk 11 bevat de belangrijkste con
clusies. 
Het is in dit verband onmogelijk om de grote 
verschillen die tussen beide steden bestonden 
de revue te laten passeren. De strekking komt 
in het kort hierop neer dat men in Tilburg pas
sief, zelfs afkerig, stond tegenover de woning
wet. Er werd wel gewerkt aan de uitvoering 

van de in deze wet opgenomen bepalingen, 
maar dit gebeurde 'meer ondanks dan dankzij 
het gemeentebestuur' (269). Steeds weer 
constateerde mevrouw Rossen dat er pas voor
uitgang geboekt werd na aanmaningen van ho
gerhand (inspecteurs van de Volksgezondheid, 
Gedeputeerde Staten en de Kroon). In Ensche
de ging men meteen na de invoering van de 
Woningwet voortvarend te werk en heeft men 
het hele instrumentarium dat de wet bood ook 
ingezet om de volkshuisvesting te verbeteren. 
Zeer belangrijk hierbij was de inzet, het door
zettingsvermogen en het idealisme van burge
meester Bergsma, die, gezien de financiële en 
wettelijke mogelijkheden, 'voor Enschede het 
onderste uit de kan gehaald heeft' (371). 
De verklaring van de geconstateerde verschil
len L I J K T — gezien het toegekende belang 
aan de affiniteit met de SDAP — een eenvou
dige zaak. De schrijfster heeft zich hier echter 

niet met een jantje-van-leiden van afgemaakt. 
Zij komt met een zeer genuanceerde en verfris
sende verklaring, waarbij vooral aan de mate 
waarin politieke steun voor plannen voor soci
ale woningbouw bestond, een centrale rol toe
bedeeld is. Een duidelijk standpunt neemt M . 
Rossen in over de feitelijke rol die de SDAP 
speelde. 'Voor een niet in de lokale politiek in
gewijde onderzoeker, zou het op grond van de 
kwantitieve gegevens (veel socialisten in de 
raad en veel sociale woningbouw) kunnen l i j 
ken alsof hier een rechtstreeks verband aanwe
zig was. Door de verstrengeling van de belan
gen in deze gemeenten moeten we vaststellen 
dat dit verband niet zo duidelijk bestaat. Het 
was voor de socialisten in deze gemeente uiter
mate moeilijk om op dit beleidsterrein, waar
op de SDAP zich graag wilde profileren als 
een sociale partij , een succes voor de fractie te 
boeken. Zi j kon niet anders dan de door B en 
W uitgezette l i jn volgen' (421). 
Het mag duidelijk zijn dat deze gemaakte op
merkingen niet meer dan een impressie van de 
rijke inhoud van dit boek kunnen geven. 
Rossen heeft een nauwgezet onderzoek ver
richt en hiervan op boeiende wijze verslag ge
daan. Dat neemt niet weg dat er geen kritiek te 
leveren valt. Zo heeft de schrijfster naar mijn 
idee te veel gebruik gemaakt van literatuur uit 
wat prof. Bornewasser zo treffend omschreef 
als 'het grijze circuit ' : scripties, werkgroep
verslagen, niet gepubliceerde papers van een 
colloqium, en dergelijke. Als er in de litera
tuurlijst zeker dertien titels voorkomen die 
voor een leek nauwelijks of niet raadpleegbaar 
zijn, dan is dat wel wat te veel van het goede. 
Een tweede punt van kritiek is dat er wezenlij
ke opmerkingen gemaakt worden van intuïtie
ve aard, die niet verder onderbouwd of uitge
werkt zi jn. Zo wordt op p. 289 geschreven dat 
'Raupp de reputatie had een dure burge
meester te z i jn ' . Deze opmerking wordt op p. 
406 nog eens herhaald. Waarop deze reputatie 
gebaseerd was en hoe de schrijfster aan deze 
kennis komt, blijft echter in het duister ge
huld. 
Dit zijn echter maar kleine smetjes op een 
voortreffelijk boek! 

Cor van der Heijden 

Tilburg kort 
De familie Knip 

'De familie Knip, drie generaties kunstenaars 
in Noord-Brabant' is de titel van de tentoon
stelling in het Noordbrabants Museum te 's-
Hertogenbosch (tot 19 juni) en het gelijktijdig 
verschenen boek. Het is het resultaat van drie 
jaar onderzoek verricht door drs. Fransje 
Kuyvenhoven, directrice van Stichting M u 
seum Rijswijk, en Ronald Peeters, verbonden 
aan het Gemeentearchief Tilburg. In het boek 
tevens oeuvre-catalogus wijden de auteurs aan 
ieder schilderend l id van de familie Knip een 
apart hoofdstuk. 
De stamvader van het kunstschildersgeslacht, 
Nicolaas Frederik Knip (1741-1808), was af

komstig uit Nijmegen. Hi j huwde in 1774 de 
Tilburgse Anna Elisabeth Drexler, dochter 
van de 'camerbewaarder' van het kasteel te 
Tilburg. Het paar vestigde zich te Tilburg, 
waar het vier van zijn kinderen kreeg. Drie 
daarvan zouden evenals Nicolaas Frederik be
kende kuntschilders worden: Josephus Augus
tus (1777-1847), waarover in 1975 te Tilburg 
en in 1977 te 's-Hertogenbosch reeds tentoon
stellingen werden georganiseerd, Henriët ta 
Geertruij (1783-1842) en Mattheus Derk 
(1785-1845). In 1787 verHet het gezin Tilburg 
en kwam in 's-Hertogenbosch terecht. 
Een stamboom, een overzicht van de woon- en 
verblijfplaatsen, bronnen, literatuur- en archi-
valialijsten maken dit prachtige geïllustreerde 
boek een uniek document. 

Fransje Kuyvenhoven, met medewerking van 
Ronald Peeters, De familie Knip. Drie genera

ties kunstenaars uit Noord-Brabant, Zwolle, 
1988, 168 blz., ca. 150 i l l . waarvan ook in 
kleur, ISBN 90.6630.134.1 geb., ƒ 59,90. 

Fransje Kuyvenhoven, Leven en werken van 
drie generaties kunstenaars: de familie Knip, 
in : Tableau. Fine Arts Magazine. Tijdschrift 
voor beeldende kunst en antiek, 10e j rg . , nr. 6, 
zomer 1988, p. 74-77, / 14,50. 

Ronald Peeters 

Kermis, een volksvermaak 

Piet de Boer, Ineke Strouken en Albert van 
der Zeijden (samenst.). Kermis, een volksver
maak in de schijnwerpers, uitg. Stichting In
formatiecentrum VolkscuUuur, Lucas Bol
werk I I , 3512 E H Utrecht, tel. 030-319997. 
Themanummer van 'Volkscultuur, tijdschrift 
over tradities en tijdverschijnselen', j rg . 5, nr. 
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2, 136 blz., geïll., ISBN 90.71840.03.4, 
/ 1 5 , - . 

In dit lijvige nummer van 'Volkscultuur' staan 
vele wetenswaardigheden over het cultureel 
verschijnsel kermis. En dat daarin Tilburg, de 
stad met de grootste kermis van Europa, in en
kele artikelen voorkomt, was te verwachten. 
De Tilburgse journalist en mede-auteur van 
het Tilburgse kermisboek, Paul Spapens, 
opent de bundel met 'De handel en wandel van 
het Nederlandse kermisbedrijf'. H i j schreef 
ook de twee artikelen 'Bi j verzamelaars is ker-
miscultuur in goede handen' en 'De ontstaans
geschiedenis van een boek over de Tilburgse 
kermishistorie'. Dit laatste boek wordt overi
gens in dit nummer uitvoerig gerecenseerd 
door Bert Maaijen en Hardy Wellenberg. In 
totaal zijn er negen artikelen opgenomen en 
een bibliografie van kermisliteratuur. 
De Stichting Informatiecentrum Volkscultuur 
organiseerde onlangs over de kermis een con
gres in de Beekse Bergen en een reizende ten
toonstelling, en produceerde een videofilm. 
Vele aspecten van de (Tilburgse)kermis zijn 
door dit kermisproject uitstekend gedocumen
teerd. Een goed initiatief van het nog jonge In
formatiecentrum Volkscultuur. 

Ronald Peeters 

Fabriekshuis uit 17e eeuw 

M.fV.J. de Bruijn en H.Th.M. Ruiter, Een 
zeventiende-eeuws 'fabriekshuis' in Tilburg, 
Tilburg, 1988, uitg. Stichting tot Behoud van 
Monumenten van Bedrijf en Techniek in het 
Zuiden van Nederland, Postbus 135, 5590 A C 
Heeze; 52 blz., geïll. 

De gemeente Tilburg is arm aan oudere monu
menten. Wanneer dan ook een huis van meer 
dan driehonderd jaar oud wordt aangetroffen, 
is dat een grote zeldzaamheid. Toch is dat het 
geval geweest bij onderzoek naar het pand 
Veldhovenring 90-94, op de hoek van de Oude 
Langstraat. Terwijl dit tegenwoordig drie af
zonderlijke woningen zijn, was het vroeger één 
huis. Het was aanvankelijk een boerderij die 
in de zeventiende eeuw het Groothuis werd ge
noemd. Ernaast, ter plaatse van het tegen
woordige nummer 96, stond het Kleinhuis. A l 
omstreeks 1640 stond er in het huis een weef
getouw. De auteurs bestrijden de vaak in pu-
blikaties over de Tilburgse textielindustrie ge
suggereerde mening dat er in die periode in 
Tilburg gesproken kan worden van een soort 
'reyers' of 'werkbazen' die voor Hollandse 
'fabrikanten' werkten. Naar hun mening 
noemden de belangrijkste ondernemers zich 
doorgaans 'koopman van wol en wollen la
kens', en dit was ook het geval met de bezitters 
van Veldhovenring 90-94, die in de zeventien
de en achttiende eeuw behoorden tot de beken
de Tilburgse families De Beer/Maes, Colen en 
Franken. Het waren zelfstandige textielonder
nemers die ingekochte wol bewerkten en als 
eindprodukten weer verkochten op de plaatse
lijke markt, maar vooral ook voor de export 
aan Leidse en Amsterdamse groothandelaren. 
Er vonden echter maar weinig werkzaamheden 
in het huis van de lakenkoopman zelf plaats. 
Fabrieken waren er nog niet; hooguit kan men 
spreken van 'fabriekshuizen', zoals Veldho
venring 90-94 er ongetwijfeld een was. Pas in 
1814 werd er door de familie Swagemakers een 

echt fabriekje in gevestigd. In 1853 werkten er 
22 volwassenen en 12 kinderen. In 1910 werd 
het complex in drie kavels gesplitst, waarbij 
het in even zoveel woonhuizen werd verdeeld. 

De auteurs bepleiten een voortgaand onder
zoek naar de betekenis van de zeventiende- en 
achttiende-eeuwse Tilburgse lakennijverheid. 
Deze is nog te sterk onderschat, ondanks het 
kwantitatief en kwalitatief voldoende bron
nenmateriaal dat voorhanden is, aldus De 
Bruijn en Ruiter. 
Bovengenoemde publikatie is een deelrapport 
van het onderzoek met als titel 'Huisnijverheid 
en ambachten 1750-1930', dat de thuisnijver-
heid in de Tilburgse wollenstoffenindustrie, en 
dan met name geconcentreerd op een deel van 
Tilburg, de wijk Hasselt, tot onderwerp heeft. 
Dit onderzoek zal eind 1988 gepubliceerd wor
den als speciaal nummer van het tijdschrift 
'Volkscultuur ' , een uitgave van de Stichting 
Informatiecentrum Volkscultuur te Utrecht. 

Ronald Peeters 

Tilburg signalement 

G.J.iV. Steijns, Tilburg: 'moe van Slaaver-
nij'?, in : G. Rooijakkers, A . v . d . Veen en H . 
de Wit (red.). Voor 'Brabants Vryheyd'. Pa
triotten in Staats-Brabant, Stichting Brabantse 
Regionale Geschiedbeoefening, 's-Hertogen
bosch, 1988, p. 73-83. ISBN 90.72526.02.3, 
ƒ 22,50. 
Steijns gaat in op de patriottenactiviteiten en 
de samenstelling van dorpsbestuur en Vader-
landsche Sociëteit in Ti lburg, zich vooral base
rend op de studies van met name C. Weijters 
en in mindere mate op die van J. Pielerse en 
J .H . van Mosselveld, die eerder over deze pe
riode hebben geschreven. 

Anton van Oirschot, 'Nooit te oud om te le
ven '. Kroniek van het St. Josephgasthuis, het 
St. Rochusgasthuis, het St. Annahofje, de 
Kievitshorst en de Bijsterstede in Tilburg, 
1888-1988, Tilburg, 1988, uitgegeven door de 
Stichting De Kievitshorst, 93 blz., geïll. 

Niet alle aardbeien gaan naar de veiling. Scè
nes uit een eigenwijs opvangcenirum. 20 jaar 
Huize Poels, Tilburg, Uitg. Stichting Gerrit 
Poels Fonds, 1988, 110 blz., geïll., ƒ 10,—. 

G. Telkamp, Kroniek van de Tilburgse Dans
en Muziekschool bij de opening van het nieu
we lesgebouw 7 mei 1988, Tilburg, 1988, 27 
blz. geïll. 

Tilburg 'Hart van Brabant', thema-nummer 
van 'De post van Holland. Officieel orgaan 
van de Nederlandse bond in Duitsland', 67e 
j r g . , nr. 3, mei/ juni 1988, p. 3-31. In l . W i l 
helm Grem, Leo Xl l l -s t raa t I5a, 5046 KG T i l 
burg. 

M.C.X.M. Bressers, Het geslacht Bressers, 
met een nadere uitwerking door W. de Bak
ker, Tilburg, 1988, 544 blz., geïll., part. uitga
ve, ƒ 75,—. In l . M r . C . M . M . Bressers, Burg. 
Damsstraat 44, 5037 NR Tilburg. 

Luc Verschuuren, Hartediefje, Tilburg, 1988, 
Streek V V V Hart van Brabant, 32 blz., ƒ 4,95. 
In dit vierkleurenstripboek door de bekende 
striptekenaar Luc Verschuuren, voert Harte

diefje een vakantie-vierend gezin mee door het 
Hart van Brabant. 

Ad Jansen, Liedjes komen weer boven. Parti
culiere uitgave van 336 Nederlandse liedjes, 
waaronder 32 uit Tilburg en Brabant. De bun
del kost ƒ 6,90 en is te krijgen bij de auteur A d 
Jansen, Sibeliusstraat 6, Tilburg. 

Drs. F.L.M. van der Meer en dr. J.F.R. Phi
lips, Een gouden TAEK 1934-1984. Crisis en 
wederopbloei van de Tilburgse organisaties 
van afgestudeerden sinds 1959, Tilburg, 1988, 
104 blz., geïll. Uitg. Stichting Professor Cob-
benhagenfonds Tilburg. 

RP 

Het gemeentearchief 

Ter gelegenheid van de ingebruikneming van 
de voormalige Lancierskazerne aan de St. Jo-
sephstraat als zijn nieuwe huisvesting heeft het 
gemeentearchief een boekje uitgegeven waarin 
tal van wetenswaardigheden te vinden zijn 
over het archief. In de eerste plaats geeft de ar
chivaris van de gemeente Tilburg, G.W.J. 
Steijns, een beknopt overzicht van de geschie
denis van Tilburg, gevolgd door een opsom
ming van de voornaamste literatuur over de 
stad. 
Van de hand van dezelfde auteur is een bijdra
ge over de zorg voor de archieven in Tilburg. 
Van een geregelde archiefzorg blijkt in Tilburg 
niet altijd sprake te zijn geweest. Pas in de 20e 
eeuw kan er van 'zorg' voor de archieven wor
den gesproken. Dat het moderne depot en de 
gerestaureerde accommodatie van de Lan
cierskazerne voor de archiefverzorgers (maar 
ook voor de gebruikers) een flinke stap voor
uit zijn, hoeft nauwelijks betoog. 
De geschiedenis van het gebouw waarin het 
Tilburgse archief nu gehuisvest is, wordt ge
schetst in een bijdrage van Ronald Peeters. 
Oorspronkelijk door koning Willem I I be
doeld als huisvesting voor manschappen en 
paarden (1842) werd het al snel (eind jaren 
vijftig) in gebruik genomen als woUenstoffen-
fabriek en leerlooierij. Op het einde van de I9e 
eeuw is de familie Van den Bergh eigenaar van 
het complex. De voormalige Lancierskazerne 
maakt dan onderdeel uit van een omvangrijke 
textielfabriek (Van den Bergh-Krabbendam, 
later bekend als BEKA) . De 20e-eeuwse ge
schiedenis van dit textielcomplex is er een van 
bouwen en slopen. Toch kon nog een groot 
deel van de oorspronkelijke bebouwing ge
handhaafd blijven en voorgedragen worden 
ter plaatsing op de rijksmonumentenlijst. 
Ten slotte wordt in dit fraai uitgevoerde en (ui
teraard) rijk geïllustreerde boekje een uitvoe
rig overzicht gegeven van de archieven en ver
zamelingen die het Tilburgse gemeentearchief 
rijk is. A . J . A . van Loon voegt er een overzicht 
aan toe van bronnen die voor de Tilburgse ge
schiedenis van belang zijn, maar die elders be
rusten (als schaduwarchief zijn ze veelal toch 
in Tilburg te raadplegen). 

A.J.A. van Loon, R.M. Peeters en G.J.W. 
Steijns, Het gemeentearchief van Tilburg, T i l 
burg, gemeente Tilburg 1988, 64 blz, geïll., 
ISBN 90.71241.07.6, ƒ 5,—. 
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MOORDHOEK 
Verschijnt 29 oktober bij 
boel̂ handel gianotten 
Moordhoek werd geschreven door de 
Tilburgse schrijver/journaHst 
Ed Schilders. 
Het behandelt een van de meest dra
matische en legendarische feiten uit 
de geschiedenis van Tilburg: de ver
dwijning van en de moord op de elf
jarige Maria Kessels. 

Paperback 17x22 cm, 224 blz., 
85 foto's. 
De intekenprijs is tot de verschij
ningsdatum / 29,90, daarna ƒ 34,90. 

Profiteer van het inteken-
voordeel en reserveer nu alvast 
een exemplaar b i j : 

boekhandel gianotten b.v. 
tilburg heuwlpoon 359 5038 DW tel. 013-682991 

Meer dan een kritisch 
oog voor drukwerk 

speciaal aanbevolen: 
boeken • tijdschriften • brochures 
losbladige interieurs • kalenders 
hard-kartonnen kinderboeken 

Gasthuisring 58 5041 DT Tiiburg • Postbus 10029 5000 JA Tliburg Hoiiand 
Telefoon 013-353015 Telefax 013-358955 Telex 52810 pabo nl 


