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In- en verkoop van originele 
topografische en historische 

landkaarten, prenten, gravures 
en boeken, met name over 

TILBURG 
EN 

NOORD-BRABANT, 

bloemen- en vogelprenten 

Salesianenstraat 115, 5042 DR Tilburg. 
Na telefonische afspraak, (013) 67 64 15. 

nederlands textielmuseum 

HET NEDERLANDS TEXTIELMUSEUiVI 
Toont in de vaste opstelling van het museum 
textielproduktie in de loop der eeuwen; 
Besteedt in de wisseltentoonstellingen aan
dacht aan de textielproducerende mens. 
Artistieke aspecten in textiel worden belicht in 
de reeks "Textiel Nu" . 

Openingstijden: 
mat/m vrij. 
zaterdag 
zondag 

Gasthuisring 23, 
5041 DP Tilburg 
Telefoon: 013-422241 
Viditel: 40406239 

10.00 tot 17.00 uur 
14.00 tot 17.00 uur 
12.00 tot 17.00 uur 

LUCHTFOTOGRAFIE 
Uitgebreid fotoarchief van 
ca. Noord-Brabant aanwezig 

Bel nu voor informatie 
om er meer ^°°9te ^̂ ^̂  krijgen 

Fotex Flying Camera Tilburg 
tel. 013-634800 

^tiguarïaat 
iZtUto 

Nieuwlandstraat 25 5038 S L Tilburg 
tel. 013-431229 
Giro: 2559299 

Inkoop en verkoop van tweedehands 
strips, wetenschappelijke, literaire 

en nostalgische boeken. 

Openingstijden: 
Dinsdag: 
Woensdag: 
Donderdag: 
Vrijdag: 
Zaterdag: 

12.00-18.00 uur 
12.00-18.00 uur 
12.00-21.00 uur 
12.00-18.00 uur 
11.00-17.00 uur 
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Het is geen toevalligheid dat het eerste artikel in deze nieuwe 
aflevering van "Tilburg" handelt over een belangrijk hoogte
punt uit onze recente stadsgeschiedenis, de bevrijding op 27 
oktober 1944. De auteur F.P.M. Janse beschrijft de ontwik
keling en samenhang van mihtaire en civiele gebeurtenissen 
in en rond de stad. Waarom werd Tilburg niet begin septem
ber 1944 bevrijd? Waarom de laatste zware beschieting van 
een "militair" ontruimde stad? Waarom geen zegevierende 
intocht voor de Irenebrigade? Welke bijdrage leverde het 
Tilburgse verzet tijdens dit bevrijdingsoffensief? Allemaal 
vragen die de auteur beantwoordt. Het artikel is een gedeelte 
uit een in 1984 door hem te pubhceren boek over Tilburg in 
de Tweede Wereldoorlog. 

Ton Wagemakers publiceert zijn tweede artikel in de serie 
"Textieltekens". Het thema van deze aflevering is het ket-
tingdrogen. De auteur confronteerde een oud-wever met fo
to's van deze oude techniek en verkreeg zodoende een gede
tailleerd beeld van het kettingdrogen. 

In het derde artikel gaat Marjan Rossen in op het begin van 
de sociale woningbouw in Tilburg, waarbij vooral de activitei
ten van woningbouwvereniging St. Joseph in de eerste jaren 
worden behcht. Deze studie is een onderdeel van een verge
lijkend onderzoek over de beginfase van de sociale woning
bouw in Tilburg en Enschede. 
Het onderzoek zal resulteren in een dissertatie. 
In de rubriek "Tilburg kort" wordt aandacht besteed aan 
twee recent verschenen boeken over Tilburg. Wegens ruimte
gebrek kan deze rubriek helaas nog niet worden uitgebreid 
met nieuws over ontwikkelingen op het gebied van monu
mentenzorg, tentoonsteUingen en culturele aspecten. Hoe ho
ger de oplage, des te dikker het tijdschrift kan worden. Ook 
U kunt ons daarbij helpen door dit tijdschrift in Uw kennis
senkring aan te bevelen. 

De Redactie 
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"De zonderlingste bevrijding van een stad door infanterie" 
F.P.M. Janse 4 
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Tilburg 27 oktober 1944 
''De zonderlingste bevrijding van een stad 
door infanterie" 
door F.P.M. Janse * 

Het Duitse Leger ontsnapt maar 
duikt bij Tilburg weer op 

Na de bevrijding van Antwerpen 
op 4 september 1944 benut de brit
se bevelhebber Montgomery de 
kans niet om door te stoten naar 
West- en Midden-Brabant. Hi j ver
zuimt om de uit West-Vlaanderen 
terugtrekkende duitse troepen de 
pas af te snijden. 
Het "Vijftiende" onder commando 
van generaal Von Zangen ontsnapt 
met 15.000 man en 500 stukken ge
schut uit België naar Zeeuws-
Vlaanderen, steekt de Westerschel-
de over en marcheert via Zuid-Be
veland naar Brabant. Montgomery 
beveelt de achtervolging te staken 
omdat zijn aanvoerlijnen uit Frank
rijk te lang worden. Meer roem en 
glorie verwacht hij van een gewaag
de luchtlandingsoperatie bij A r n 
hem en Nijmegen. Daar de brug
gen over de grote rivieren verove
ren en dan doorstoten naar het 
Roergebied, het industriële hart 
van Duitsland. Vanaf 4 september, 
de bevrijdingsdag van Antwerpen, 
kan Tilburg het geschut in de verte 
horen maar het geluid komt niet 
meer dichterbij. Tilburg wordt stad 
aan het front en zal nog twee harde 
maanden op de verlossing moeten 
wachten. De vaart over de Wester-
schelde naar de bevrijde en onbe
schadigde haven van Antwerpen is 
niet mogelijk omdat de Duitsers 
Walcheren en Zuid-Beveland bl i j 
ven bezetten. Het belgische verzet 
heeft er voor gezorgd, dat de Ant
werpse haveninstallaties in tact zijn 
maar schepen kunnen er nog niet 
heenvaren. De Duitsers beheersen 
de Zeeuwse vaarwegen. Montgo
mery geeft de voorkeur en de voor
rang aan het optuigen van zijn 
luchtlandingsoperatie. De ameri-
kaanse opperbevelhebber, gene
raal Eisenhower, heeft er vanaf het 
begin zijn twijfels over maar de 

* Kapitein der Infanterie 

amerikaan geeft tenslotte schoor
voetend toe aan de eigenzinnige 
brit. Het front is inmiddels verstard 
aan het Albertkanaal ten zuiden 
van de belgisch-nederlandse grens. 
Het gapende septembergat in de 
duitse verdediging is gedicht door 
het ijlings uit de grond gestampte 
Ie Duitse Parachutistenleger. Een 
geschenk van luchtmaarschalk Gö-
ring aan Hitier. 15.000 jonge fana
tici; door Göring achter de hand 
gehouden voor noodgevallen. Bij 
gebrek aan vliegtuigen worden zij 
ingezet als voetvolk. Hun bevel
hebber, generaal Carl Student, is 
medeplichtig aan het bombarde
ment op Rotterdam in de Meida
gen van 1940. Hi j vestigt zijn 
hoofdkwartier in Vught. Aan de in
lichtingendienst van het tilburgse 
verzet komt de eer toe de aanwe
zigheid van deze commandopost 
aan de geallieerden te melden. 
Prins Bernhard laat aan de tilburg
se ondergrondse een dankwoord 
seinen. Ondertussen roven de duit
se parachutisten in Tilburg alles 
wat eetbaar is en alles wat wielen 
heeft. "Kampfgruppen" betrekken 
stellingen rond Tilburg. 
Op Zondag 17 september, dertien 
dagen na de bevrijding van Ant
werpen, komt het geallieerde lucht
landingsoffensief "Market Gar
den" letterlijk en figuurlijk van de 
grond. In de middag ziet Tilburg 
urenlang de luchtarmada overvlie
gen. Uit angst voor afgedwaalde 
parachutisten mag in Tilburg vanaf 
vijf uur 's-middags niemand meer 
op straat. Nijmegen valt in gealli
eerde handen maar de slag om 
Arnhem wordt door generaal 
Montgomery verloren. Op 26 sep
tember moeten de geaUieerde para
chutisten het bruggehoofd prijsge
ven. Montgomery's droom is een 
nachtmerrie geworden. Had hij in 
plaats van aan de luchtlandingsope
ratie voorrang te geven direct na de 
val van Antwerpen de zuivering 
van Brabant en Zeeland voltooid 

dan ware de algehele bevrijding 
van Nederland acht maanden eer
der een feit geweest. Bovendien 
zou de haven onmiddellijk voor 
aanvoer beschikbaar zijn gekomen. 
Ook Tilburg bleef nu twee maan
den aan de duitse kant van de 
frontsector liggen om met spanning 
te wachten op de bevrijders die ten 
zuiden van de belgische grens pas
sen op de plaats maken. Het 15e 
Duitse Leger en het Ie Duitse Pa
rachutistenleger organiseren de ver
dediging in stad en omgeving. De 
geallieerden, opgesloten binnen 
een smalle corridor door Zuid-Ne
derland, verkeren in een hachelijke 
situatie.Om contact te maken met 
de parachutisten bij Nijmegen dre
ven zij een wig over Eindhoven en 
Grave. Het tilburgse gebied wordt 
een duitse vesting die ten koste van 
vinnige strijd zal moeten worden 
uitgeschakeld. Voorlopig zijn het 
alleen nog de geallieerde jachtbom
menwerpers die bijna dagelijks 
dood en verderf over de Duitsers in 
en rond de stad komen uitzaaien. 

Om naar Antwerpen te varen moet 
eerst Tilburg vrij 

Na de nederlaag bij Arnhem beseft 
het geallieerde opperbevel, dat de 
eerstvolgende stap de vrijmaking 
van de Schelde zal moeten zijn. De 
haven van Antwerpen moet in be
drijf gesteld kunnen worden. On
metelijke oorlogsvoorraden zullen 
nodig zijn als in het voorjaar de 
Rijn in Duitsland zal worden be
stormd. De opmars naar Berlijn zal 
tonnen materiaal verslinden. Op 
22 oktober begint onder de code
naam "Operatie Pheasant" het of
fensief om Brabant en Zeeland van 
duitse troepen te zuiveren. Tilburg, 
's-Hertogenbosch en Breda zullen 
tijdens deze gevechten belangrijke 
aanvalsdoelen zijn. In de strijd om 
de naderingswegen naar Tilburg 
vindt het 2e Britse Leger een strijd
baar 15e Duitse Leger tegenover 
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zich. Dezelfde troepenmacht die 
Montgomery in de eerste week van 
september liet ontsnappen. Pas na
dat deze Duitsers uit Brabant en 
van de zeeuwse eilanden verjaagd 
zijn zal de haven van Antwerpen 
kunnen functioneren. Als het eer
ste geallieerde convooi op 28 no
vember Antwerpen binnenvaart 
zijn er 85 kostbare dagen verloren 
gegaan sedert de dag, dat deze stad 
in handen van de bevrijders kwam. 
De zuivering van Brabant en Zee
land ter vrijmaking van de Schelde-
boorden kost de geallieerden meer 
dan 27.000 doden. Er vallen hon
derden burger-slachtoffers. Begin 
september zou het een wandeltocht 
geweest zijn. De duitse troepen wa
ren weerloos en ontredderd op de 
vlucht. Nederland zag ze met hun 
NSB-aanhang op Dolle-Dinsdag, 
5 september, verdwijnen en T i l 
burg aanschouwde reeds daags te
voren een DoUe-Maandag. 
In de derde week van oktober be
ginnen de gevechten tijdens welke 
Tilburg bereikt zal worden goed op 
gang te komen. De Prinses-Irene-
Brigade valt op 25 oktober vanuit 
Hilvarenbeek aan om Broekhoven 
te bereiken waar een uitvalsbasis 
ter voortzetting van de aanval op 
Tilburg moet worden gevestigd. 
Broekhoven staat op de verouder
de geallieerde stafkaarten als een 
vooruitgeschoven wijk, die los van 
de bebouwde kom ligt! De neder-
landers ontmoeten zware tegen
stand van de 256e Volks-Grena-
dier-Division, die onder bevel staat 
van generaal Franz. 
Kolonel de Ruyter van Steveninck 
commandeert de nederlandse bri
gade. De teerling is geworpen. T i l 
burg moet veroverd worden anders 
zullen de bevoorradingsschepen 
naar Antwerpen nooit varen. 
De nederlandse aanvallen ten zui
den van de stad binden de Duitsers 
zodanig, dat de Schotten uit ooste
lijke richting het Wilhelminakanaal 
kunnen naderen. Generaal Barber, 
commandant van de 15e Schotse 
Divisie, voltooit zijn aanvalsplan 
voor de bestorming van de stad. 
Tilburg zal vanuit drie hoofdrich
tingen worden binnengedrongen. 
Tegelijkertijd geeft generaal Franz, 
de duitse verdediger van de stad, 
op zijn hoofdkwartier in Dongen 
de geheime bevelen uit voor een 
ontruiming. Bij de gevechtsstaven 

van de strijdende partijen zijn de 
beslissingen daarmede gevallen. 
De tegenstanders kennen eikaars 
krijgsplannen echter niet. De t i l 
burgse bevolking huist en slaapt in 
de kelders. De stad hgt onder vuur. 
De inlichtingendienst van het ver
zet volgt de duitse troepenbewegin
gen en de duitse frontsoldaten 
nauwkeurig maar kan daar ook 
geen betrouwbare korte-termijn-
voorspellingen uit construeren.* 

Onduidelijkheid bij de 
gevechtleiding, teleurstelling bij de 
nederlanders 

In de nacht van 26 op 27 oktober 
beschikken de inlichtingen-officie
ren van de schotse gevechtsstaf 
over te weinig aanwijzingen waar
uit af te leiden valt, dat het duitse 

front bij Tilburg binnen afzienbare 
tijd ontmanteld zal worden. Daags 
tevoren, 26 oktober, heeft de Ire
nebrigade van krijgsgevangenen te 
horen gekregen, dat een duitse te
rugtocht aanstaande is. Door de 
Nederlanders buitgemaakte aante
keningen duiden daar eveneens op. 
Een uitgezonden schotse patrouille 
rapporteert na terugkeer in de och
tend van 27 oktober, dat de stellin
gen aan de Leij bij Broekhoven om 
zeven uur nog bezet zijn. Het is on
mogelijk voor de patrouilles om op 
afstand en bij mistig schemerlicht 
vast te stellen of ze met een achter
hoede te maken hebben. De inlich

tingendienst van het verzet houdt 
de inlichtingendienst van de gealli
eerden zo goed mogelijk op de 
hoogte. In de weken voorafgaande 
aan de bevrijding bestaat er regel
matig contact tussen de inlichtin
gendienst van de oprukkende be
vrijders en de tilburgse onder
grondse. De gevaarlijke verbinding 
wordt onderhouden door "line-
crossers". Dappere mannen en 
vrouwen die vanuit de belegerde 
stad langs sluipwegen door de be
boste omgeving tussen het Wilhel
minakanaal en de Blauwhoef aan 
de Beekseweg berichten gaan door
geven. Rond Liza's Hoeve (thans 
Ambrosiushoeve aan de Hilvaren-
beekseweg) ligt het geheime ont-
moetingsgebied van de britse en t i l 
burgse "intelligence service". Ge
gevens over opstellingen, legeron

derdelen en troepenbewegingen 
bereiken op deze wijze de gealli
eerden. Hun luchtwaarnemingen 
en verkenningspatrouilles comple
teren het beeld op de overzichts
kaarten. Op 26 oktober, daags voor 
de bevrijding, wordt in de vroege 
avonduren door een lid van de t i l 
burgse ondergrondse een platte
grond van de stad afgehaald bij het 
huis van de burgemeester. De kaart 
bereikt enkele uren later, op 27 ok-

* Een extra moeilijkheidsfactor vormt het 
feit, dat het hoofd van de inlichtingen
dienst Tilburg enkele dagen voor de be
vrijding door een ernstige ziekte wordt 
uitgeschakeld. 

Afvoer van krijgsgevangenen van het 15e Duitse Leger uit de gevechtssector 
bij Tilburg 

5 



tober om vier uur 's morgens, door 
de linies de geallieerden. Hun staf
kaarten kloppen niet. Ze zijn ver
ouderd en daardoor onbruikbaar 
voor straatgevechten. Een moedige 
koeriersdaad vanuit het tilburgse. 
Een huzarenstukje van koerier en 
burgemeester want tilburgs eerste 
burger zit ondergedoken in zijn ei
gen woning waarin tevens duitse 
militairen gelegerd zijn! Later op 
de aan de bevrijding voorafgaande 
avond ontvangt de burgemeester in 
zijn schuilplaats heimelijk een en
gelse officier, die de plaatselijke si
tuatie bijhoudt. Wat er precies be
sproken wordt vermeldt de historie 
helaas niet. Tegelijkertijd verlaat 
dezelfde avond het duitse militaire 
stadsbestuur, de "Ortskomman-
dantur", voorgoed Tilburg in een 
auto van de tilburgse brandweer. 
De brandweer-chauffeur hoeft niet 
mee. Het militaire geheim mag niet 
naar de burgerij uitlekken. * Prille 
aanwijzingen, dat er frontcorrecties 
in de lucht hangen. Te weinig hou
vast om de veranderende situatie te 
doorgronden. Gebeurtenissen, die 
pas bij een beoordeling achteraf 
het voornemen van een volledige 
duitse aftocht onthullen. Toen een 
te snelle ontwikkeling van militaire 
activiteiten om ze in een verwarde 
frontsituatie te kunnen overzien, te 
kunnen coördineren en te interpre
teren. Op 26 oktober, ongeveer 24 
uren voordat de laatste Duitser uit 
de stad verdwenen zal zijn, begin
nen duitse soldaten met het weg
voeren van de in de zuidelijke pro
vincies geroofde kerkklokken, die 
in Tilburg centraal liggen opgesla
gen. Zestig kleine exemplaren wor
den meegenomen maar de grote 
klokken moeten zij tot hun ergernis 
achterlaten. Het tilburgse verzet 
heeft de hijs- en takelinstallaties 
verdonkermaand zodat de zwaar
gewichten niet verplaatst kunnen 
worden. 

Terugtocht volgens plan 

Bij de gevechtsleiding van de zich 
aan de oostelijke en zuidelijke rand 
van de stad voor de beslissende 
aanval in slagorde opstellende 
schotse divisie begint zich tijdens 

* Na de bevrijding van Nederland in mei 
1945 wordt het voertuig bij Den Haag te
ruggevonden. 

de avond en de nacht wel een vaag 
vermoeden aan te kondigen van het 
duitse voornemen om frontwijzi-
gingen in de richting van de Maas 
uit te voeren doch het ontbreekt 
nog in de verste verte aan concrete 
gegevens. Het plan en het tijdsche
ma zijn kersverse duitse militaire 
geheimen. Men kan aan geallieerde 
zijde eenvoudig niet weten, dat in 
de nacht van 26 op 27 oktober de 
duitse hoofdmacht zich gereed
maakt om weg te sluipen naar Hui 
ten en Dongen en daar een ti jdeli j
ke opvanglijn inricht om later ver
der noordwaarts achter de Maas te 
verdwijnen. In Dongen begint het 
hoofdkwartier van generaal Franz, 
commandant van de 256e Volks-
Grenadier-Division, wiens troepen 
de stellingen in en rond Tilburg be
zet houden, op te breken. Twee ba
taljons van het 456e Regiment-
Volksgrenadiers liggen in verdedi
gende posities. Gedurende de 
nacht van 26 op 27 oktober hebben 
de duitsers het druk met het uitvoe
ren van hun wandaden ten af
scheid. "Sprengkommandos" ver
nielen de laatste nog in bedrijf zijn
de vitale installaties van de openba
re nutsbedrijven. Een bewijs, dat 
de duitse strijdkrachten geen elec-
triciteit, geen gas en geen water 
meer nodig hebben. Het verzet 
moet knarsetandend toezien. Ver-
zetscommandanten hebben op
dracht om hun mensen in de hand 
te houden. Er is een tekort aan wa
pens. Bovendien ontbreekt het aan 
zekerheid, dat de Duitsers defini
tief verdwijnen. Gewapend verzet 
kan ernstige gevolgen voor de be
volking hebben. De oorspronkelij
ke opdracht om het electriciteitsbe-
drijf, het gasbedrijf en de telefoon
centrale middels gewapend tegen
stand voor verniehngen te behoe
den, is ingetrokken. Er mag alleen 
gehandeld worden in opdracht van 
Prins Bernhard, de Bevelhebber 
van de Binnenlandse Strijdkrach
ten. Ook de telefooncentrale wordt 
in deze nacht opgeblazen. Pogin
gen van directie en personeel om 
door overreding de Duitsers er van 
te weerhouden de installaties van 
het gas- en electriciteitsbedrijf met 
springstoffen uit te schakelen heb
ben geen resultaat. Dicht bij het 
pompstation van de tilburgse wa
terleiding ligt een verzetsgroep ge
reed om strijdend op te treden 

wanneer duitse vernielers daartoe 
over te menen moeten gaan. Deze 
knokploeg heeft wél opdracht tot 
gewapende ingrijpen. Ze hoeft ech
ter niet in actie te komen omdat de 
Duitsers het waterleidingsbedrijf 
ongemoeid laten. Dit is te danken 
aan het bedieningspersoneel van de 
watertoren. Z i j misleiden listig de 
duitse dynamietploeg, die in de to
ren ladingen aanbrengt. Onopge
merkt wordt de druk in de toren 
door een technische ingreep terug
gebracht van één miljoen liter wa
ter tot een kwart miljoen. Hierdoor 
wordt voorkomen, dat na de ont
ploffing de toren bezwijkt. Tegen
over de met pistolen zwaaiende 
Duitsers heeft het tilburgse perso
neel "gelogen", dat daardoor de 
gemeente zonder water zou komen 
te zitten. Mede daardoor, maar 
ook uit tijdnood, ziet het "Spreng-
kommando" af van het bevel om 
ook het pompstation in de Gilzer-
baan te gaan opblazen. In de eerste 
uren na de bevrijding wordt de 
schade in de toren provisorisch her
steld en Tilburg heeft weer water 
zij het voorzichtigheidshalve onder 
lage druk. Op andere plaatsen in de 
stad wachten verscholen verzets
groepen met in het geheim gereed
gemaakte noodbruggen, die op en
kele punten over het kanaal zullen 
worden gelegd zodra de geallieer
den binnenvallen. Het materiaal is 
gestolen op het duitse vliegveld in 
Gilze-Rijen! Opruimploegen hou
den zich gereed om duitse versper
ringen en barricades af te breken. 
Op 27 oktober heeft om tien uur 's 
morgens het gros van de troepen de 
stad uit. 
Terugtocht volgens militaire stafta
bellen. Een achterhoede houdt de 
stellingen aan de Leij bij Broekho
ven en op de Koningshoeven bezet 
voor het dekken van de aftocht. 
Commando- en verbindingscentra 
van de volksgrenadiers, onder an
deren de Mutsaerts kinderwagenfa
briek en de garages van de stads
dienst, functioneren op een laag pit
je om het contact tussen de voorste 
linies en de achterwaartse staven 
open te houden. Stipt volgens de 
regels van de militaire handboe
ken. Een heimelijke achterwaartse 
verplaatsing; gedekt door achter
hoede-gevechten en daarna het af
breken van het gevecht. Een van de 
moeilijkste en kwetsbaarste ma-
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zwaar beschadigde huizen aan de Kruisvaardersstraat 103-99. Deze foto is Door geallieerde artillerie-beschieting 
kort na de bevrijding gemaakt 

noeuvres in het krijgsbedrijf. On
opgemerkte aftocht van de hoofd
macht voor het spiedend oog van 
de vijand terwijl een achterhoede 
de strijd gaande houdt. Merkt een 
tegenstander, dat een terugtocht 
aan de gang is dan zal hij in zo'n 
verwarde verzwakte periode on
middellijk toeslaan. Militairen van 
de Irene drongen er dan ook op aan 
om in de nacht van 26 op 27 okto
ber opnieuw aan te vallen nadat zij 
middels krijgsgevangenen en ge
vonden aantekeningen er lucht van 
begonnen te krijgen dat de Duit
sers gaan terugtrekken. De gealli
eerde bevelhebbers geven echter 
aan de brigade geen toestemming 
om een nachtelijke aanval te lance
ren. De toestand is te hachelijk en 
te ondoorzichtig. Bij Tilburg lukt 
het de duitse legerleiding derhalve 
het initiatief in eigen beheer te 
houden. 

Omstreeks tien uur 's morgens zijn 
delen van de achterhoede alsmede 
van de laatste staf- en verbindings
diensten aan de beurt om zich etap-
pe-gewijs uit het front los te weken 
waarna ze haastig verzamelen voor 
een gedekte afmars langs de hui

zen. Het Willemsplein is een van de 
belangrijkste ontmoetingspunten 
voor de terugtrekkende eenheden. 
De stad ligt onder vuur. Aan de ge
meente-grenzen ratelen mitrail
leurs. De ontruimde gebouwen en 
de kazernes worden in brand gesto
ken, 23 tijdbommen en booby
traps zijn op scherp gesteld in de 
gebouwen van de Ortskomman-
dant en de Harmonie-bioscoop aan 
de Stationsstraat. In de toren van 
de Heuvelse kerk wordt eveneens 
een valstrikmijn geplaatst. Na de 
bevrijding blijken meer torens on
dermijnd te zijn. De Duitsers wi l 
len voorkomen, dat de geallieerden 
er uitkijkposten van maken. 

Op 2 november, een week na de 
bevrijding, vliegt 's avonds om ze
ven uur de Harmonie-bioscoop de 
lucht in door de explosie van een 
tijdbom. Het projectiel in de Heu
velse toren eist op 5 november het 
leven van een verkenner, die met 
een groepje jongens onder leiding 
van een kapelaan naar boven gaat 
om een bevrijdings-kampvuur op 
de Heuvel te bekijken. Het aan
brengen van deze helse mechanis
men heeft t i jd en weloverwogen 

voorbereiding gekost. Het ontrui
mingsplan ziet geen details over het 
hoofd en wordt stap voor stap uit
gevoerd. Op 27 oktober, na elf uur 
's morgens, doorzoeken achterhoe
de-patrouilles van de Feldgendar-
merie de verlaten straten om duitse 
frontsoldaten te beletten dat zij 
zich verbergen om zich over te ge
ven. De Feldgendarmerie trekt 
fietsend terug. Burgers mogen niet 
op straat. 
De gevechtscommandant heeft dit 
de vorige dag door de radio-distri-
butiedienst bekend laten maken. 
Tegelijkertijd vlucht de zogenaam
de "laatste slag" oftewel "de laat
ste poot aan de grond" uit de com
mando- en verbindings-centra bij 
de kinderwagenfabriek en de stads
dienst-garages. De verdediging 
houdt hiermede op het te functio
neren. Het is rennen geblazen voor 
dit stafpersoneel. Twee uren later 
worden het fabriekscomplex en de 
door Duitsers verlaten remises 
zwaar beschadigd door geallieerde 
beschietingen. De bevrijders bl i j 
ken goed op de hoogte te zijn van 
de lokaties maar de Duitsers heb
ben tijdig hun hielen gelicht en dat 
weten de bevrijders (nog) niet. 

7 



Duitse aciiterhoede tot terugtocht 
gedwongen 

Als rond het middaguur de laatste 
duitsers bij Broekhoven het achter
hoede-gevecht afbreken en een vei
lig heenkomen gaan zoeken is de 
trapsgewijze afbouw-operatie bijna 
voltooid. Om de terugtocht te dek
ken legt duitse artillerie vanaf elf 
uur storingsvuur op de Bossche-
weg. De duitsers weten, dat de 
schotten vanuit de richting 's-Her
togenbosch voor het Wilhelmina
kanaal staan. Op de Koningshoe
ven, aan de zuidrand van Tilburg, 
blijft een kleine gevechts-eenheid 
achter die vertragend vuur afgeeft. 
Rond één uur verbreken ook zij het 
vuurcontact met de aanvallende 
Schotten. Een griezelige onderne
ming. 
Oog-in-oog met de aanvallers 
rechtsomkeert maken. Een vlucht 
voor lijfsbehoud. In looppas dwars 
door de stad naar de Bredaseweg 
waarlangs zij kort voor twee uur 
verdwijnen in de verzamelgebieden 
achter de spoorlijnen Tilburg-Baar-
le-Nassau en Tilburg-Breda. In de 
sector Hulten-Dongewijk-Rijen 
worden voorlopige posities betrok
ken. Het terugtochts-schema is om
streeks twee uur voltooid. Het 24-
uren-plan is afgerond. 
Vanaf twaalf uur ligt de terug
tochtsroute langs de Bredaseweg 
onder geallieerd vuur, dat geleid 
wordt door een laagvliegend waar
nemingsvliegtuig. In het dagboek 
van het 15e Duitse Leger wordt het 
prijsgeven van het tilburgse gebied 
als volgt verantwoord: 
"De zware gevechten gingen ook 
op 27 oktober aan het gehele front 
van het 15e Leger door. T I L B U R G 
GING V E R L O R E N . Harde ge
vechten om de vijand op te vangen 
in de voor de lijn Breda-Dongen 
liggende stellingen zijn gaande. De 
tegen Tilburg omsingelende aan
vallende vijand dwong E I G E N 
A C H T E R H O E D E om zich in ver-
liesrijke gevechten terug te trekken 
op de spoorlijn noord-west van de
ze stad". 
Aan de oostelijke zijde, nabij het 
zwembad aan de Ringbaan-Oost, 
ligt een sectie nederlandse SS'ers. 
Zij worden opgeofferd door hun 
duitse bazen. Het weestandsnest 
wordt uitgeschakeld door de "Ca-
meronians", schotse infanteristen 

die vanaf twee uur 's middags het 
kanaal aan de Bosscheweg over
steken. 
De 15e Schotse Divisie dringt nu 
uit vier richtingen nader: de Bos
scheweg, Loven, de Koningshoeven 
en Broekhoven. De Heikant aan de 
overzijde van het kanaal is al v r i j . 

Geallieerde vuurwals op Tilburg 

Het is uitgesloten, dat de schotse 
divisie-staf de duitse initiatieven t i j 
dig op de juiste tactische waarde 
kan inschatten. Daarvoor is meer 
informatie nodig. Om voor bloedi
ge verrassingen gespaard te blijven 
worden de in de vroege morgen van 
27 oktober verzamelde verken
ningsrapportages over de nog be
mande stelhngen bij Broekhoven 
zekerheidshalve uitgelegd als het 
nog in tact zijn van de duitse verde
diging. Temeer daar een daags te
voren over het kanaal aan de Bos
scheweg naar de stad gezonden pa
trouille van 15 schotse militairen 
nooit meer is teruggekeerd. Tot op 
heden is niet bekend wat er met 
hen gebeurd is. Speelden de neder
landse SS'ers bij het zwembad 
daarbij een rol? De schotse bevel
hebber neemt geen risico's. Hi j be
sluit de infanterie-aanval op de stad 
in te leiden met een verhevigde ar
tillerie-beschieting. Zi jn onder
commandanten dringen daar ook 
op aan. Straatgevechten vallen niet 
uit te sluiten en dat betekent verhe
zen onder militairen en burgerij. 
Niet met zekerheid de omvang van 
de te verwachten tegenstand ken
nende besluiten de schotse brigade
commandanten het zekere voor het 
onzekere te nemen. Ze weten in
middels tegen welke hardnekkig
heid de Irenebrigade in de voorbije 
dagen storm heeft moeten lopen. 
Dat ze in werkelijkheid voor een 
ontruimde stad staan weten ze om 
één uur nog niet. Stuiten de schotse 
troepen binnen de bebouwde kom 
op tegenstand dan valt te rekenen 
met hoge verliescijfers en vertra
gingen. Tanks zullen in de eerste 
fase niet te hulp kunnen komen. 
De bruggen rond de stad zijn ver
nield. Langs de Leij wordt in koorts
achtig tempo aan het leggen van 
noodbruggen gewerkt om tanks 
doorgang te verschaffen. Het ter
rein bij Broekhoven is drassig en 
daardoor moeilijk berijdbaar. Br i 

gadecommandant J.C. Cockburn 
vraagt voor het 6e bataljon "Kings-
Own-Scottish-Borderers", dat on
der bevel staat van luitenant-kolo
nel C.W.P. Richardson, nadrukke-
hjk om een vuurwals alvorens hij 
zijn troepen voorwaarts wil laten 
gaan naar Broekhoven. Om één 
uur 's middags wordt het trommel
vuur geopend. Binnen dertig minu
ten dreunen ontelbare projectielen 
uit geallieerde geschutslopen op de 
stad neer. 360 ladingen worden t i j 
dens deze artillerie-barrage naar de 
stad geschoten door kanonniers 
van de Irene-brigade. Om zeven 
uur 's morgens is de brigade uit de 
frontlijn afgelost en naar achteren 
vertrokken maar de artillerie van 
de Nederlanders moest bij Tilburg 
in steUing blijven. De eerste con
centraties zijn gericht op Broekho
ven dat het zwaar te verduren 
heeft. Daarna worden de inslagen 
over de stad verspreid. Tengevolge 
van deze laatste en zwaarste be
schieting vallen er opnieuw doden 
en gewonden onder de bevolking. 
In totaal verloren 78 stadgenoten 
het leven gedurende de laatste drie 
dagen voor de bevrijding. Het aan
tal gewonden is drie maal zo hoog. 
250 woningen raken onbewoon
baar. Vooral Broekhoven is zwaar 
geteisterd maar ook elders in de 
stad worden doden geborgen en ge
wonden uit het puin gehaald. A m 
bulances zijn er niet. Het gewon-
denvervoer vindt plaats op een 
platte wagen getrokken door man
kracht. De schotse infanterie 
schuift inmiddels behoedzaam arg
wanend voorwaarts naar de eerste 
huizenrijen. Daar ontmoeten zij 
verontruste Tilburgers die de be
vrijders door de linies proberen te 
bereiken en die hen smeken om het 
vuren te staken. De Duitsers zijn 
weggetrokken! De stad ligt open 
voor een intocht! Alhoewel achter
af de belangrijkheid van deze 
boodschappers wel eens in twijfel 
werd getrokken is het de grote ver
dienste van de Broekhovenaren 
Piet Jongen, van Toon Verhagen 
en van J. Pollet, alsmede van ande
re onbekend gebleven stadgenoten, 
dat zij de moed opbrengen om t i j 
dens en na de beschietingen door 
de linies te gaan om de schotse be
vrijders de definitieve bevestiging 
te geven, dat de Duitsers inderdaad 
zijn verdwenen. Waardevolle en le-
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vensreddende inlichtingen waar
over de bevrijdingstroepen in elk 
geval op dat moment nog niet langs 
andere weg de beschikking hadden! 
Naar aanleiding van deze berichten 
sturen de schotse commandanten 
gepantserde verkenningsvoertui
gen naar het centrum om pools
hoogte te nemen. Deze verken
ningspatrouilles bevestigen de in
formatie van de op straat verschij
nen en de intochts-route afzetten is 
voor de Schotten op Broekhoven 
elke twijfel en huiver weggenomen. 
Er zijn geen redenen meer om het 

De zonderlingste bevrijding van een 
stad door infanterie! 

Het enthousiasme van de bevolking 
bij het zien van de bevrijders ver
oorzaakt dusdanige emotionele en 
chaotische toestanden, dat bij de 
geringste duitse weerstand een 
slachting onder militairen en burge
rij onvermijdelijk zou zijn geweest. 

Na jaren van terreur en spannende 
maanden van bevrijdingsgevechten 
ontlaadt het gevoelsleven van de 
Tilburgers zo spontaan en tumul-

de uitbundige bevrijdingssfeer. 
"Negentig duizend mensen op 
straat! Het was vooral het volks
lied, dat zij zongen! Telkens weer! 

Niemand van ons kan dit onbewo
gen aanzien. De 15e Schotse Divi 
sie zal Tilburg nooit vergeten! The 
15th Scottish Division wil l never 
forget Tilburg!" 
Onze stad is vr i j . Het front is dwars 
door de stad geschoven. 
Naast vrijheidsvreugde heerst ook 
rouw en verdriet om slachtoffers en 
schade. De doden worden op 31 
oktober begraven. Een harde kou
de frontwinter zal nog volgen. 

Uitgelaten Tilburgers op een britse tank, bevrijdingsdag 27 oktober 1944 

bevel "voorwaarts" nog langer uit 
te stellen. De zegevierende intocht 
begint! De schotse inlichtingenoffi
cieren weten nu met zekerheid, dat 
de opkomende vermoedens over 
een duitse frontwijziging juist zijn. 
Achteraf bezien was het laatste 
trommelvuur een overbodige be
schieting maar in de snel wisselen
de frontsituatie van toen niet te 
voorkomen. Zouden de salvo's 
voor een later tijdstip van de dag 
zijn vastgesteld dan had men aan 
geallieerde zijde wellicht meer ge
weten maar de commandanten 
moesten in hun plannen ook reke
ning houden met de vroeg invallen
de duisternis. Gevechten binnen de 
bebouwde kom in de duisternis 
zouden gelijk hebben gestaan met 
zelfmoord. Rond "de tilburgse red
ders van de stad" ontstond na de 
bevrijding een legende, die zij zelf 
niet wilden. Een historische pluim 
hebben zij echter dubbel en dwars 
verdiend. 

tueus, dat de Schotten in de men
senmassa zich niet zouden hebben 
kunnen verweren. De schotse divi
sie gaat ten onder in een mensen
zee die jubelt en huilt tegelijk. "De 
infanterie werd met zo'n overweldi
gende geestdrift door de bevolking 
begroet, dat het hun onmogelijk 
zou zijn geweest de vijand aan te 
vallen zo deze zich had laten zien" 
schrijft de britse oorlogscorrespon
dent Ronald Monson in de "Eve-
ning Standard". Het vervolg van 
zijn relaas luidt: "Het was de zon
derlingste verovering van een stad 
door infanterie die ik ooit beleefd 
heb. Te Brussel en Parijs speelden 
zich misschien wildere tonelen van 
soortgelijke aard af . . . maar daar 
waren het de tanks die voorop 
gingen!" 

In het gedenkboek van de 15e 
Schotse Divisie wordt door gene
raal Martin op dezelfde wijze ver
slag gedaan van de overrompelen-

" U bent Uw bevrijding aan Uw 
eigen soldaten verschuldigd" 

Deze woorden fluistert een britse 
officier burgemeester van de Mor
tel in het oor op het bordes van het 
Paleis-Raadhuis. Op de bevrij
dingsdag zijn de meeste stadgeno
ten daarvan nog onkundig. In de 
vroege ochtend mocht de Irenebri
gade haar basis Broekhoven op 
brits bevel verlaten om zich naar 
een verzamelgebied bij Weelde te 
begeven. Voor hen geen zegetocht 
door de stad waarvoor zij verbit
terd vochten. Alleen de batterij, 
die samen met britse artilleristen 
op Tilburg schoot, trekt een dag na 
de bevrijding de stad binnen. Z i j 
vallen niet op tussen de vele schot
se soldaten. Twee dagen lang 
streed de brigade zich vanuit Hilva
renbeek voorwaarts naar Broekho
ven. Op 24 oktober kwam de briga
de na een geforceerde mars 
's avonds in Hilvarenbeek aan en ze 
begon de volgende dag om half 
acht 's morgens op de duitse stellin
gen in te hakken. Opdracht: Een 
uitvalsbasis voor de aanval op T i l 
burg vestigen. Het waren deze ne
derlandse soldaten die ten koste 
van gesneuvelden de toegangswe
gen tot de zuidelijke stadsrand ont
grendelden en die tegelijkertijd de 
duitse tegenstand op zich concen
treerden zodat de schotten vanuit 
andere richtingen makkelijker kon
den naderen. De Prinses-Irene-Bri-
gade kraakte de bevrijdingsdeur 
naar Tilburg open. De kleinere ge
talsterkte van de brigade in aan
merking nemende verloor zij in de 
strijd bij Tilburg bijna tweemaal zo 
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De strijd om Tilburg in cijfers 

Sterkte Irenebrigade: ongeveer 
1500 militairen 
gesneuveld: 8 militairen 
= 0,53% 

Sterkte 15e Schotse Divisie: on
geveer 12000 militairen 
gesneuveld en vermist: 37 mil i 
tairen = 0,30% 

Gezamenlijke sterkte: ongeveer 
13500 militairen 
gesneuveld en vermist: 45 mil i 
tairen = 0,33% 

De eerste britse militair welke in Tilburg op 27 oktober 1944 arriveerde, 
raadpleegt een stafkaart op de trappen van het stadhuis 

veel slachtoffers als de acht maal 
grotere schotse divisie. 
Ook de Prinses-Irene-Brigade zal 
Tilburg nooit vergeten en Tilburg 
vergeet de brigade niet. Na 24 uur 
rust en onderhoud aan het mate
riaal wordt de nederlandse eenheid 
op 28 oktober, daags na de bevrij
ding van Tilburg, weer in de strijd 
gebracht. Langs de Bredaseweg 
rukken de nederlanders op naar 
Rijen en Huiten. De bevrijdings
oorlog gaat verder. Waarom de Ne
derlanders met de verovering van 
Tilburg binnen handbereik plotse
ling een etmaal van het toneel 
moesten verdwijnen zal met zeker
heid tot in alle eeuwigheid een brits 
militair geheim blijven. Gissingen 
en veronderstellingen hebben in dit 
opzicht geen zin. Voor de getoonde 
moed en inzet beloonde koningin 
Wilhelmina de brigade met de 
hoogste nederlandse dapperheids
onderscheiding, de Mili taire-Wil-
lems-Orde. De naam Tilburg siert 
het korpsvaandel. 

27663 geallieerde gesneuvelden 

Als enkele weken later Brabant en 
de Zeeuwse Scheldeboorden van 
Duitsers gezuiverd zijn kunnen de 
aanvoerschepen naar Antwerpen 

gaan varen. Op 28 november komt 
het eerste geallieerde convooi de 
haven binnen. De veldslag heeft 
het leven gekost aan 27663 gealli
eerde militairen en honderden ne
derlandse burgers. Had Montgo
mery na de bevrijding van Antwer
pen het 15e Duitse Leger niet laten 
ontkomen en zich niet gewaagd aan 
de luchtlanding bij Arnhem dan 
was de oktober-krachtsinspanning 
"Pheasant" niet nodig geweest. 
Brabant lag begin september op 
een presenteerblad. De Antwerpse 
aanvoer-route zou 80 dagen eerder 
in bedrijf gekomen zijn. 
Arnhem was inderdaad "een brug 
te ver" terwijl Tilburg zo dichtbij 
lag. Maar "as is verbraant hout" 
zeggen ze in Tilburg. Merkwaardi
gerwijs ontkomt het 15e Duitse Le
ger wederom ten dele. Ditmaal 
achter de Maas vanwaar het duitse 
geschut in de frontwinter nog 13 
malen op Tilburg zal vuren. Er val
len opnieuw 26 dode stadgenoten 
en driemaal zo veel gewonden te 
betreuren als gevolg van deze be
schietingen terwijl de teruggetrok
ken verdediger van Tilburg, gene
raal Franz, in brallende dagorders 
aan zijn troepen laat weten "dat de 
Engelsman nooit over Tilburg naar 
de Maas had mogen doorbreken". 
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"Kettingdrogen, dat kun je niet alleen" 
Tilburgse textieltekens (II) 
door Ton Wagemakers 

"Bi j deze foto ontbreekt jammer 
genoeg de kruiwagen", schreef de 
Tilburgse amateur-historicus Lam-
bert de Wijs. Het ging over de hier 
afgedrukte foto van Henri Berssen-
brugge van omstreeks 1900. Bers-
senbrugge had in 1901 met een 
compagnon een atelier geopend in 
Tilburg. Net als zijn collega's in die 
jaren maakte hij sterk geretou
cheerde portretjes met geschilder
de doeken tot achtergrond. Maar 
Berssenbrugge ging in zijn Tilburg
se jaren (1901-1906) ook experi
menteren, zowel binnen als buiten 
het atelier. Zi jn naturahstische in
slag begint hier tot ontwikkeling te 
komen of zoals hij deze tendens 
zelf omschrijft: "Een persoon komt 
ons het meest gelijkend voor, wan
neer hij zich bevindt in zijn alle-
daagsche stemming en omgeving". 
Een thuiswever of weefster foto
grafeer je dus niet in het atelier 

maar in zijn of haar omgeving: ach
ter het weefgetouw of aan het ket
tingdrogen. Gelukkig heeft hij dat 
gedaan. Doch wat er precies ge
beurt, wordt niet duidelijk. Het 
heeft te maken met zijn opvatting 
dat fotografie als kunst moet wor
den beschouwd, waar de schoon
heid van de vorm centraal staat. 
Wat op de foto stond, was niet be
langrijk maar hoe het stond afge
beeld. De vrouwen en de man op 
de hier afgedrukte foto worden 
door hem gebruikt als een pittoresk 
onderdeel van een artistieke com
positie. Desondanks kun je iets 
over de activiteit leren: het ketting
drogen kon langs de openbare weg 
plaatsvinden en het werk kon je 
niet alleen doen. 

Lambert de Wijs, niet tevreden 
met de foto, is in 1933 voor infor
matie op bezoek gegaan bij Frans 

van Geloven. Hi j was in de jaren 
dertig de laatste nog werkzame 
thuiswever. Op de vraag of hij nog 
zelf de ketting droogt is het ant
woord: "Je hebt geen plaats meer 
om langs den weg je krukken te 
zetten, want alles is volgebouwd. 
En als dat alles nog ging, wie zou je 
helpen? Niemand kent er nog iets 
van; en alleen kun je dat zaakje 
niet opknappen, dat weet je net 
zoo goed als ik. Buurman en colle
ga moesten er aan te pas komen om 
te helpen". De Wijs legt aan de le
zer van het interview uit dat kruk
ken houten gestellen in T-vorm 
zijn, met pinnen, waarop het garen 
te drogen wordt gelegd. Op de foto 
zie je net achter de vrouwen zo'n 
kruk staan. 
Nog steeds zal onduidelijk zijn wat 
een ketting is en waarom deze ge
droogd moet worden. Een korte 
uitleg. De ketting bestaat uit een 



groot aantal lengtedraden voor de 
te weven stukken (lappen stof). Op 
de fabriek bracht men een verband 
aan tussen deze draden door ze één 
voor één aan een touw vast te ma
ken, de zogenaamde "onderband" 
van de ketting. Volgens De Wijs 
bestond een ketting gewoonlijk uit 
draden met een lengte voor vier 
stukken; een stuk kon de lengte 
hebben van 60 ellen. Deze lengte
draden moesten versterkt worden 
met een dunne dierlijke lijmoplos-
sing om draadbreuk te voorkomen. 
De ketting werd daarvoor door een 
verwarmde bak met l i jm gevoerd 
en het overtollige werd tussen een 
perswals verwijderd. (Dit is de 
lijmmachine.) Na dit kettinglijmen 
moest er op zodanige wijze ge
droogd worden dat de draden niet 
tegen elkaar geplakt bleven. 

Tot nog toe lijkt het door de foto 
van Berssenbrugge en het verhaal 
van Van Geloven dat je voor het 
drogen van de ketting alleen een 
stel krukken nodig hebt. Maar hoe 
zit het dan met de kruiwagen, 
waarover De Wijs schreef? Op het 
Gemeente Archief vond ik de an
dere afgedrukte foto, waarop een 
omgekeerde kruiwagen staat afge
beeld. Wat betekent het? In het ge
val dat ik iets moet weten over het 

werk van de thuiswever, ga ik naar 
mijn vriend de 94-jarige Jaonneke 
Janssens. Berssenbrugge had hem 
kunnen fotograferen, omdat hij 
juist in die t i jd als jong thuiswever-
tje werkte. Met beide foto's ben ik 
(TW) naar hem (JJ) toegegaan en 
we raakten in gesprek: 
TW Kettingdrogen kun je niet 
alleen? 
JJ Nee. Kettingdrogen, dat kun je 
niet alleen. De ketting wordt op de 
krukken gelegd. Dan wordt de 
"onderband", zo noemden wij het, 
van elkaar gedaan, gesplitst. Zeg 
dat ze 800 draden hoog stonden, 
dat was al hoog voor die buitenwe
vers vroeger, die werden dan ge
splitst in tien delen om het in het 
verband te houden. Anders hep al
les door elkaar. 
T W Hier op de foto van Berssen
brugge kun je het eigenlijk tellen... 
het zijn ook een stuk of tien delen. 
JJ Ja. Het moest zo gesplitst wor
den, dat de eerste draad vóór ook 
de eerste draad achter moest zijn. 
TW Die vrouwen zijn de draden 
aan het splitsen? 
JJ Dat hebben ze al gedaan. Het is 
uit de lijmmachine gekomen en die 
vrouwen zetten ze buiten om te 
drogen. 
T W Hoeveel t i jd nam het drogen in 
beslag? 

Stuk gereden 

Heden middag omstreeks 2 uur 
heeft aan het wachthuis komen 
klagen Petrus van Kempen we
ver wonende in het Kwaeind 
wijk Hoeve Tilburg als dat er 
een half uur geleden een boer 
met zijn kar en paard in een aan 
hem toebehoorende ketting ga
ren gereden heeft die hij op den 
gemeente weg te droogen had 
staan en een kruk en een groot 
partij garen heeft stuk gereden. 
Den voerman genaamd van 
Hest wonende te Dongen. De 
ketting in eigendom toebehoor
ende aan de heeren Eras te 
Tilburg. 

agent A . van de Pas 

Rapport register wachthuis 
Goirke van 1884 tot 1886, 24 ok
tober 1884 

JJ Het hangt af van het weer. Wan
neer het warm weer was, dan wa
ren ze in een paar uur droog. Als 
het nou veel waaide, dan sloeg de 
wind ooit in de kettings. Maar ze 
hadden dan "roeikes", 15 a 20, en 
die staken ze er dan door zodat de 
gelijmde draden niet aan elkaar 
sloegen. 
T W Waar staken ze dan die 
"roeikes"? 
JJ Ze deden de houten "roeikes" er 
zo door dat ze niet in elkaar zouden 
raken. Alles moest in verband ge
houden worden. 
T W Ik heb hier nog een foto, die 
zou gaan over het drogen van de 
ketting. Met een omgekeerde krui
wagen... 
JJ Ik zal het je vertellen. De ketting 
moet strak worden, zo strak moge
l i jk . Je had een dik hout achterin 
zitten, het " l i jmhout" noemden wij 
het, en een kruiwagen onderstebo
ven. Ze zetten er een pin voor, zo
dat die kruiwagen op z'n plaats zou 
blijven. Je ging met het rad van die 
kruiwagen de ketting spannen. 
T W Werd dat altijd met de kruiwa
gen gedaan? 
JJ Dat moest. Het kon niet anders. 
Een natte ketting kan goed rond 50 
pond gewogen hebben of nog 
meer. De ketting werd met een 
touw aangedraaid, welke verbon-
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den was met het "hjmhout". Iedere 
keer werd er dan een spil tussen het 
rad gestoken, dat die niet terug kon 
lopen. 
T W En als de ketting gedroogd 
was? 
JJ Het werd opgehaald van de 
krukken en ze gooide het om de 
hals. Was het een hele lange ket
ting dan met z'n tweeën. Ik kan het 
me nog goed herinneren, ik heb het 
allemaal nog gezien. 
Tenslotte, altijd een belangrijke 
vraag bij foto's, wat zie je niet? 
Wat gebeurde er, als het regende? 
Frans van Geloven: "Als het regen
achtig weer was, dan was het misè
re, want, dan kon je soms 2 dagen 
op je drooge ketting wachten en 
stond de verdienste s t i l" . Soms kon 
het niet lijden en ging men de ge
lijmde ketting boven de kachel dro
gen. Het moet een stank in het huis 
veroorzaakt hebben, die nauwe
lijks te beschrijven valt. Bovendien 
was de druppelende l i jm boven de 

kachel erg brandgevaarlijk. Jaon
neke Janssens vertelde me dat op 
die manier bij hem thuis eens een 
brandgat in de ketting was ont
staan. Di t was erg omdat de ketting 
toebehoorde aan de fabrikant. 
J.L. Donders en Zonen, waarvoor 
zij weefden, had hen gelukkig de 
schade niet laten betalen. 
Jaonneke ging omstreeks 1902-
1903 op de fabriek werken. De 
thuisweverij liep ten einde en de 
oude techniek van het kettingdro
gen zou spoedig niet meer uitgeoe
fend worden. Hoe het volgens 
Jaonneke op de fabriek ging, is 
weer een ander verhaal... 

Gebruikte bronnen 

Gespreksarchief Ton Wagemakers Ti lburg, 
gesprek met Jaonneke Janssens op 28 april 
1981. (Code B 4) 
H.J . Scheffer, Portret van een fotograaf. 
Henri Berssenbrugge. Leiden 1867. 
L . G . de Wijs, Geschiedenis der Tilburgsche 
textielnijverheid enz. Knipselboek D. Aan
wezig op het Gemeente Archief Ti lburg. 

Het begin van de sociale woningbouw in 
Tilburg 
door Marjan Rossen 
Precies zeventig jaar geleden werd de R.K. Woningbouwvereniging 
St. Joseph te Tilburg bij Koninklijk Besluit (KB) van 23 october 1913 
goedgekeurd. Bij KB van 30 december van hetzelfde jaar werd ze toegela
ten als vereniging uitsluitend werkzaam in het belang van de verbetering 
van de volkshuisvesting. Alvorens in te gaan op de problemen rondom het 
eerste woningbouwproject van deze vereniging wijden we enige aandacht 
aan de Nederlandse volkshuisvesting eind vorige eeuw en de Woningwet 
van 1901. Daarna volgt een schets van de woonomstandigheden in T i l 
burg, de oprichting van St. Joseph en de uitkomsten van het woningonder-
zoek van 1914. 
De nadruk ligt op de discussies tussen St. Joseph, B en W en de gemeente
raad over de voorwaarden waaronder dit eerste sociale woningbouwpro
ject in Tilburg zal gaan plaatsvinden. 

Nederlandse situatie 

De eerste maatregelen in Neder
land ten behoeve van de volkshuis
vesting dateren van na 1850. De 
versnelde economische ontwikke
ling in vergelijking met de voor
gaande jaren, ging gepaard met de 
groei van de steden. Toenemende 
werkgelegenheid trok arbeiders 
naar de stad. De europese land
bouwcrisis leidde na 1875 tot een 
extra grote vlucht van arbeids
krachten van het platteland naar de 

industriecentra. Di t betekende een 
explosieve toename van de woning
behoefte en het ontstaan van het 
verschijnsel speculatiebouw. 
De huisvesting van arbeiders in ste
den was slechter dan die op het 
platteland. Daar ontbrak de opeen
hoping van mensen binnen een 
klein oppervlak met haar gevolgen. 
Uitzonderingen vormden de 
Twentse steden en Tilburg waar de 
arbeiders vaak een stuk grond bij 
hun woning hadden.') 
Om de ontwrichtende effecten van 

industrialisatie en verstedelijking 
op te vangen was een sociale wetge
ving noodzakelijk. In het laatste 
kwart van de negentiende eeuw 
drong het besef door dat een "beter 
gevoede, beter onderlegde en min
der afgebeulde arbeidersklasse ook 
een ondernemersbelang was".^) 
De toenemende belangstelling van 
de bezittende klasse voor de huis
vesting van de arbeiders blijkt uit 
de oprichting van enkele semi-fi-
lantropische woningbouwvereni
gingen. De leden van deze vereni
gingen voorzagen in het benodigde 
kapitaal voor woningbouw tegen 
een bescheiden dividend. Eveneens 
bouwden enige industriëlen wonin
gen voor hun arbeiders. Neder
landse voorbeelden zijn Van Mar
ken in Delft, Stork in Hengelo, Sa-
lomonsen in Nijverdal en Regout in 
Maastricht. Arbeiderswoningen die 
na verloop van t i jd eigendom van 
de bewoners zouden worden wer
den gebouwd door de coöperatieve 
arbeiderswoningbouwverenigingen. 
Het beginkapitaal voor deze wo
ningen werd bijeengebracht door 
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wekelijkse bijdragen van de leden. 
Door dergelijke initiatieven ont
stonden in sommige steden buurten 
of straten waar betere woningtoe
standen heersten. Het bleven ech
ter "eilandjes in de krottenzee".^) 
De meeste woningbouw werd ver
wezenlijkt door de particuliere 
bouwnijverheid. Deze legde zich 
echter niet toe op woningbouw 
voor de arbeidersklasse. Tussen 
1850 en 1900 werden in Nederland 
slechts 5000 goede en goedkope ar
beiderswoningen gebouwd, nauwe
lijks één procent van de totale wo
ningproductie in die periode.'*) 

Woningwet 

De onhygiënische krottenwijken 
vormden een bedreiging voor de 
volksgezondheid. Het besef dat 
men iets aan deze abominabele 
huisvesting moest doen groeide. 
Zowel de liberale burgerij als de ar
beidersklasse dienden met hun 
pleidooi voor de Woningwet een ei
genbelang. Het verlangen naar een 
socialer politiek beleid werd over
genomen door het kabinet Pierson 
dat in 1897 na een radicaal-liberale 
verkiezingsoverwinning tot stand 
was gekomen. Dit kabinet voerde 
liever sociale hervormingen door 
dan een uitbreiding van het kies
recht. De overheid vond het haar 
taak om de gevolgen van het te
kortschietende particulier initiatief 
voor arbeiderswoningbouw op te 
vangen door eigen activiteiten te 
ontplooien. Dit resulteerde in de 
Woningwet van 1901. 
In deze wet die in 1902 in werking 
trad werd het individualistisch be
ginsel van staatsonthouding ver
drongen. Financiering van sociale 
woningbouw door de Overheid 
werd mogelijk in de vorm van gel
delijke voorschotten en eventuele 
bijdragen. 

Situatie Tilburg 

In het begin van deze eeuw behoor
de Tilburg tot de tien grootste ste
den van het land. Een opeenhoping 
van mensen zoals bijvoorbeeld in 
Amsterdam of Maastricht kwam 
hier niet voor. Tilburg is ontstaan 
uit een aantal verspreide nederzet
tingen. Door de uitbreidingen 
groeiden deze nederzettingen aan
een. Dicht opeengepakte huizen en 

smalle straatjes bleven hier onbe
kend.^) Bestond er dan geen wo
ningnood. 
In het begin van deze eeuw telde 
Tilburg 40.625 inwoners. Deze wa
ren gehuisvest in 7841 woningen.^) 
Op het moment van de telling ston
den in totaal 335 woningen leeg. 
Van het totale woningbestand be
stond 40% uit een- en tweekamer
woningen. Het gemiddeld aantal 
bewoners per vertrek bedroeg in de 
eenkamerwoningen 2.52 en in de 
tweekamerwoningen 2.12. De be
zettingsgraad van de woningen was 
in vrijwel alle andere grote steden 
hoger. In de tabel zijn de getallen 
opgenomen van enige andere grote 
steden ter vergelijking.') 

We zien dat het gemiddeld aantal 
bewoners per vertrek niet veel min
der wordt. Wel neemt het aantal 
een- en tweekamerwoningen als 
percentage van het totaal aantal 
woningen in Tilburg sterk af.**) 

Aantal een- en tweekamerwonin
gen in percentage van het totale 
woningbestand 

1899 1909 

Tilburg 40 % 18.01% 
Arnhem 42.4 33.6 
Nijmegen 39.9 37.85 
Haarlem 39 24.65 

Voor de bewoners van de kleinste 
woningen betekende dit echter 
geen verbetering. Hier trof men 
soms "8 tot 10 personen aan in één 
vunzige ruimte, waar ze woonden 
sliepen en huisarbeid verrichten".'^) 
In kwantitatieve zin bestond er in 
Tilburg in het begin van deze eeuw 
geen woningnood. De gezond
heidscommissie gaf voortdurend 
positieve beoordelingen van het 

woningbestand. In 1910 besluit 
men zelfs een in 1904 door eisen 
van de woningwet gestart systema
tisch woningonderzoek voorlopig 
te staken. Men vindt het zinloos om 
de hele stad huis voor huis uit te 
kammen om de uitzonderingen te 
ontdekken.'") Tot 1912 vindt er 
voldoende nieuwbouw plaats. On
danks dat beginnen de huurprijzen 
te stijgen en wordt de vraag naar 
woningen groter. In 1913 spreekt 
men voor het eerst over woning
nood. 

De directeur van Publieke Werken, 
de heer J .H.E. Rücker t , wijst het 
gemeentebestuur op de verande
rende inzichten inzake gemeente

lijk beleid. Vroeger beperkte de 
taak van het gemeentebestuur zich 
tot het leiding geven aan particulie
re werkzaamheden. Gaandeweg, 
zowel door het feit dat de stad in 
inwonertal en in betekenis toenam, 
moet de gemeentelijke bemoeienis 
steeds verder strekken. Hi j dringt 
aan op een zo snel mogelijk overleg 
met de in oprichting zijnde woning
bouwvereniging.") Rückert noemt 
hier voor het eerst de R.K. Wo
ningbouwvereniging St. Joseph. 
Dit overleg is volgens hem nodig 
omdat de vereniging de steun van 
de gemeente nodig heeft om een 
rijksvoorschot te krijgen. Boven
dien bestaat er in de gemeente be
hoefte aan niet te dure arbeiders
woningen. De cijfers ontbreken 
Rückert om te bewijzen dat er wo
ningnood is. Normaal zou in een 
stad 3% van de woningen leeg 
moeten staan en dat is in Tilburg 
zeker niet het geval. Tilburg heeft 
behoefte aan arbeidersbuurten die 
in andere steden al met succes met 
rijkssteun werden gebouwd. Daar
om is het belangrijk zo vroeg moge
lijk invloed uit te oefenen op even
tuele woningbouwplannen. De op-

Gemiddeld aantal bewoners per vertrek in 
eenkamerwoningen tweekamerwoningen 

1899 1909 1899 1909 

Tilburg 2.52 1.94 2.12 1.84 
Arnhem 3.5 2.97 2.10 1.99 
Nijmegen 3.24 2.87 2.17 2.05 
Haarlem 2.8 1.94 2.1i 1.75 
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Een van de lantaarnplaatjes (Oerlesestraat) welke Rückert liet zien op de 
tentoonstelling over volkshuisvesting in november 1913 

richting van St. Joseph brengt Rüc
kert op het idee een woningten
toonstelling te houden om de be
langstelling te wekken voor het 
probleem van de volkshuisvesting. 

Misschien zouden de Tilburgse fa
brikanten, evenals Stork, Regout, 
Van Marken en Salomonsen, wel 
woningen willen bouwen voor de 
arbeiders. B en W nemen dit idee 
over wat resulteerde in de tentoon
stelling over volkshuisvesting in no
vember 1913. 

St. Joseph 

Intussen was zoals we zagen in 1913 
de R.K. Woningbouwvereniging 
St. Joseph in oprichting. Deze ver
eniging is te beschouwen als een 
geesteskind van de leden van de 
R.K. Vereniging van Spoor en 
Tramwegpersoneel St. Raphaël de 
"Raphaëlieten". '- ' ' ) Het was de eer
ste Tilburgse woningbouwvereni
ging uitsluitend werkzaam in het 
belang van de verbetering van de 
volkshuisvesting. De vereniging 
werd als zodanig goedgekeurd en 
toegelaten bij de Koninklijke Be
sluiten van respektievelijk 23-10-
1913 nr. 41 en 30-12-1913 nr. 28. 

Dat het hier niet ging om een fabri
kanten initiatief blijkt uit de sa
menstelling van het bestuur. De 
voorzitter was J.F. Horvers van be
roep smid-bankwerker bij de 
spoorwegen, de secretaris J.F. We-
ber beroep ketelmaker bij de 
spoorwegen en de penningmeester 
R.R. Kuiper was van beroep t im
merman. Allen waren op de een of 
andere manier betrokken bij de 
r k arbeidersbeweging. 
De vereniging wilde met rijkssteun 
arbeiderswoningen bouwen die vol
deden aan "de eischen van gezond
heid, geriefelijkheid en goeden 
smaak en waar het afzonderlijk sla
pen van kinderen van beiden kun
nen mogelijk is". De bewoners 
moesten naar "belijdenis en levens
gedrag Rooms Katholiek" zijn.''*) 
Bij de opening van de tentoonstel
ling over volkshuisvesting beloofde 
burgemeester Raupp, nu de parti
culiere bouw terugliep, dat elke po
ging tot verbetering van de woon
toestanden krachtig zou worden ge
steund door de gemeenteraad. Hi j 
sprak de hoop uit dat de belangstel
ling van de Tilburgers voor de 
volkshuisvesting zich zou uiten in 
steun aan de nieuwe bouwvereni
ging St. Joseph.'-'^) 

Woningtelling 

Tijdens de tentoonstelling werd 
min of meer erkend dat er sprake 
was van een zekere woningnood. 
Men besloot in 1914 een woningtel
ling te houden om inzicht te krijgen 
in de werkelijke toestand. Op 13 
mei 1914 worden er 10846 wonin
gen in de gemeente geteld. Op dat 
moment stonden 70 woningen leeg 
waarvan er 52 om uiteenlopende 
redenen niet voor bewoning be
schikbaar waren. Resten slechts 18 
woningen ofwel 0.17% in plaats 
van de 3% vereiste leegstand die 
landelijk als norm wordt gehan
teerd om te kunnen spreken van 
normale woningtoestanden. 

Tussen 1900 en 1914 was het aantal 
woningen in Tilburg toegenomen 
van 7841 tot 10846 een stijging van 
38.3% en het aantal inwoners van 
40.625 tot 54.611 een stijging van 
34.4%. In 1900 stond 4.3% van de 
woningen leeg en in 1914 slechts 
0.17%. 
Vergeleken met de landelijke nor
men bestond er in 1914 dus woning
nood. Het groeipercentage van de 
woningen oversteeg echter het 
groeipercentage van de bevolking 
gedurende deze periode. Waarom 
sprak men dan al niet eerder over 
woningnood. De bevolkingsgroei 
per jaar schommelde steeds tussen 
de 1.4 en 2.9% zodat er geen spra
ke was van een grotere groei gedu
rende de laatste jaren. Waarschijn
lijk hebben we hier te maken met 
zowel een normverandering over 
aanvaardbare huisvesting als met 
een procentueel grotere toename 
van het aantal huishoudingen dan 
de procentuele toename van de to
tale bevolking. 

De directeur van Publieke Werken 
concludeerde uit het woningonder
zoek dat er boven de normaal 
plaatshebbende woningaanbouw, 
een aanbouw van 252 volkswonin
gen noodzakelijk was om de woon
toestanden in behoorlijke banen te 
leiden. Het voorzien in de behoefte 
aan volkswoningen is geen filantro
pie maar werd door hem be
schouwd als een ernstige noodzaak 
voor alle standen.'^) 
Het is bekend dat gebrek aan 
volkswoningen onvoldoende aan
bod van arbeidskrachten voor de 
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industrie met zich meebrengt. Men 
moest in Tilburg dus voorzien in 
het tekort aan arbeiderswoningen 
om te voorkomen dat de industrie 
zou gaan lijden onder gebrek aan 
arbeidskrachten. Bovendien zou 
een krappe arbeidsmarkt nieuwe 
fabrikanten kunnen weerhouden 
van vestiging in Tilburg. De bezwa
ren van woningnood worden op 
den duur niet alleen gevoeld door 
fabrieksarbeiders maar ook door 
de fabrikanten, de bouwbedrijven 
en de middenstand. Gezien het 
voorgaande wekt het verbazing dat 
de fabrikanten niet eerder zijn 
overgegaan tot de oprichting van 
een woningbouwvereniging. Te
meer daar zij steeds in ruime mate 
vertegenwoordigd zijn geweest in 
het gemeentebestuur. Door de op
richting van de woningbouwvereni
ging St. Joseph hebben de arbei
ders in Tilburg op het gebied van 
de sociale woningbouw het voor
touw genomen. 

St. Joseph contra B en W 

Door de Woningwet kon de rijks
overheid financiële steun gaan ver
lenen aan de bouw van zogenaam
de woningwetwoningen. Deze wo
ningen konden worden gebouwd in 
opdracht van gemeentebesturen of 
door verenigingen en stichtingen 
uitsluitend werkzaam in het belang 
van de verbetering van de volks
huisvesting. Een woningbouwvere
niging die woningen wilde bouwen 
met steun van de rijksoverheid 
moest hiervoor een voorschotaan-
vraag indienen bij de gemeente
raad. De Raad stuurde het verzoek 
naar B en W om advies waarna de
ze een preadvies voorlegden aan de 
Raad waarover dan in de raadsver
gadering werd beslist. 
In een verzoekschrift van 11 april 
1914 vraagt de woningbouwvereni
ging St. Joseph de gemeenteraad 
van Tilburg een besluit te nemen 
waaruit blijkt dat: ten eerste de 
Raad bereid is steun te verlenen 
aan een aanvraag voor een rijks
voorschot, waarvan de grootte later 
zal worden bepaald en ten tweede 

wil de vereniging weten onder wel
ke voorwaarden deze steun zal 
worden verleend. Het verzoek
schrift werd 24 april in handen ge
geven van B en W. 
Het ledental van St. Joseph was in
middels gestegen tot 100. Elk lid 
was verplicht een aandeel te nemen 
van ƒ 25,— dat binnen vijf jaar vol
gestort moest worden. Het was de 
bedoeling van de vereniging de le
den/aandeelhouders in de toekomst 
in de woningen van de vereniging 
te huisvesten. Een van de leden, 
Jan van Rijzewijk, was eveneens 
Hd van de gemeenteraad. 
In de raadsvergadering van 12 juni 
vraagt hij inlichtingen over het uit
blijven van het preadvies waar de 
vereniging reikhalzend naar uitziet 
omdat ze wil beginnen met de 
bouw. De voorzitter belooft dat het 
preadvies in de volgende raadsver
gadering zal worden behandeld.'^) 
Het verzoekschrift van St. Joseph 
aan de gemeenteraad werd in de 
loop van het jaar ondersteund door 
adhaesiebetuigingen van de T i l 
burgsche rk drankbestrijdingsver-
eniging, de Tilburgsche katholieke 

Tentoonstelling over volkshuisvesting in twee bijzalen van de RK Gildenbond aan de Tuinstraat, november 1913. 
Er werden o.a. bouwplannen getoond uit Hengelo, Arnhem, Enschede en Eindhoven 
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esperantistenvereniging, de rk bond 
voor spoor- en tramwegpersoneel 
St. Raphaël , het plaatselijk comité 
voor de katholieke sociale actie en 
tot slot van de pastoors van T i l 
burg. Deze brede ondersteuning 
versnelde de behandeling van het 
verzoekschrift echter niet. 
Het college van B en W had veel 
tijd nodig om een preadvies uit te 
brengen. Voor Tilburg was de so
ciale woningbouw iets nieuws. Het 
gemeentebestuur had zich voor 
1913 amper met de volkshuisves
ting bemoeid en werd nu voor het 
eerst met de problematiek van de 
rij ksvoorschotten geconfronteerd. 
Verschillende gemeentebesturen 
werden aangeschreven om inlich
tingen en advies. De ontwerpvoor-
waarden werden bekritiseerd door 
diverse instanties zoals de dienst 
Publieke Werken, de gezondheids
commissie en de Commissie van 
Advies van de woningbouwvereni-
ging."^) 
B en W zou niet veel ti jd nodig 
hebben om vast te stellen dat ze be
reid was een voorschot te verlenen 
indien door het Rijk aan de ge
meente een even groot voorschot 
zou worden verleend. Het venijn 
zat in de voorwaarden waaronder 
dat voorschot zou worden ver
strekt.^") 
Het bestuur van St. Joseph en B en 
W verschilden op twee punten van 
mening. Het college van B en W 
eiste ten eerste een eigen vermogen 
van 5% van het totaal benodigde 
bouwkapitaal en ten tweede hypo
theekstelling. St. Joseph had prin
cipieel bezwaar tegen deze bepalin
gen. De eerste voorwaarde zou 
voor de vereniging een belangrijke 
uitbreiding van het ledental nood
zakelijk maken. Daarnaast zou het 
ook noodzakelijk worden financi
eel krachtiger leden te winnen. De 
leden waren immers eveneens de 
aandeel- en/of obligatiehouders 
van de vereniging. Hierdoor zou de 
homogeniteit van de vereniging 
worden aangetast terwijl men juist 
bij de samenstelling van de leden 
streefde naar een groep gelijksoor
tige mensen. Bovendien was uit in-
Hchtingen bij andere gemeenten 
gebleken dat de eisen omtrent ei
gen vermogen uiteenliepen van O -
10%. Aan de hypotheekstelling 
kleefde voor St. Joseph het be
zwaar dat de kosten voor haar re

kening zouden komen terwijl de 
gemeente zonder hypotheek de
zelfde waarborgen zou hebben.^') 
B en W beoogde met de hypo
theekneming 1 zekerheid 2 een ge
makkelijk executiemiddel en 3 een 
preferentie, waardoor in het geval 
de vereniging failliet werd ver
klaard de gemeente een voorrecht 
zou hebben op het onroerend goed 
van de vereniging. 
Het bestuur van St. Joseph en de 
Commissie van Advies van de wo
ningbouwvereniging stellen de vol
gende oplossing voor: er wordt 
geen eigen vermogen gevraagd. 
Daartegenover staat dat het meren
deel van de leden van de raad van 
commissarissen door het gemeente
bestuur van Tilburg wordt aange
wezen of er vindt een storting van 
5% plaats met de bepaling dat de 
meerderheid van de raad van com
missarissen uit de obligatiehouders 
wordt gekozen, dus geen gemeen-
tetoezicht. 
De discussie en correspondentie 
hierover gedurende een jaar resul
teren in een preadvies aan de Raad 
waarin zowel wordt vastgehouden 
aan het eigen vermogen van 5% als 
aan de hypotheekstelling. De com
missarissen hadden volgens de sta
tuten van St. Joseph te weinig be
voegdheden en het bestuur had 
daarentegen het recht zelfstandig 
beslissingen te nemen, aldus de 
motivatie van B en W. 

Daarnaast waren er nog andere za
ken die moesten worden opgelost. 
De Commissie van Advies van de 
woningbouwvereniging bracht naar 
voren dat de particuliere bouwnij
verheid nergens in Nederland en 
ook niet in Tilburg er in geslaagd 
was rendabele arbeiderswoningen 
te stichten. Hierop volgde een 
touwtrekken om de huurprijs: of 
deze al dan niet bepaald moest 
worden door de vrije markt. De 
commissie beval een regeling aan, 
waarbij werd uitgegaan van een 
dekkende huur, maar de mogehjk-
heid werd opengelaten bij exploita
tietekorten een subsidie van Rijk 
en/of gemeente te verlenen. Hier 
verschijnt het fenomeen huursubsi
die in Tilburg voor het eerst ten to
nele. Daarnaast bepaalde men dat 
de woningen zouden worden ver
huurd tegen dezelfde prijs waar
voor gelijksoortige woningen in de 

gemeente werden verhuurd. Deze 
bepaling diende enerzijds om on
eerlijke concurrentie te voorkomen 
en anderzijds om een college van B 
en W in de toekomst, eventueel be
staande uit een meerderheid van ei
genbouwers, ervan te weerhouden 
abnormaal hoge huren te eisen.^^) 
Van de zijde van Publieke Werken 
benadrukte Rückert vanuit stede
bouwkundig oogpunt het belang 
van de gemeentelijke bemoeienis 
met de aanleg van nieuwe wijken. 
Het nieuwe complex woningen zou 
zich met de bestaande bebouwing 
tot een geheel moeten verenigen 
om zo een bijdrage te leveren aan 
een ordelijke stedebouw. 
Rückert wil eveneens een bepaling 
in de voorwaarden omtrent de 
grootte van het voorschot en het 
aantal te bouwen woningen. Hier
door wil hij de stichting van ver
schillende kleine woningbouwvere
nigingen voorkomen. De eerste 
stap ter verbetering van de volks
huisvesting moet volgens hem ge
richt zijn op de bouw van ten min
ste 100 woningen. Als St. Joseph 
zich daartoe wil verbinden kan haar 
een voorschot worden verleend. Zo 
niet, dan kan de gemeente beter 
niet met haar in zee gaan.̂ "*) 
Van alle aangehaalde zaken maak
ten de hypotheekstelling en de 
kwestie van het eigen vermogen het 
belangrijkste deel uit van de discus
sie in de gemeenteraad. 

Gemeenteraad 

Uiteindelijk ontvangt de gemeente
raad in mei 1915 het door B en W 
opgestelde ontwerpbesluit met de 
voorwaarden en bepalingen waar
onder een voorschot kan worden 
verstrekt. In het begeleidend 
schrijven lezen w i j , evenals ver
schillende raadsleden toen, met 
verbazing dat het college van B en 
W uit de woningtelling van 1914 
heeft geconcludeerd dat er in T i l 
burg geen woningnood heerst maar 
dat men wel de behoefte aan goede 
woningen voelt. B en W verwacht 
dat het particulier initiatief op kor
te termijn voor het grootste gedeel
te in die behoefte zal voorzien. 
Men vindt het echter toch belang
rijk door het verstrekken van een 
voorschot ingevolge de Woning
wet, mee te werken het aantal wo
ningen in de gemeente uit te 
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Ontwerp van de eerste arbeiderswoningen door arcliitecl J. van der Valk, maart 1917 

breiden. 
Als het ontwerpbesluit 11 mei in de 
Raad wordt besproken heeft J. van 
Rijzewijk twee amendementen in
gediend. Ten eerste B en W stellen 
voor dat de leden en obligatiehou
ders 5% van het benodigde kapi
taal storten, Van Rijzewijk stelt 
voor 2%. Ten tweede wordt door B 
en W voorgesteld dat de vereniging 
een eerste hypotheek moet verle
nen aan de gemeente en dat deze 
hypotheekkosten geheel ten koste 
van de vereniging zullen komen. 
Van Rijzewijk stelt voor deze hele 
clausule te laten vallen of indien de 
Raad dat niet wi l , deze kosten op 
rekening van de gemeente te 
nemen. 
In de discussie die daarop volgt legt 
Van Rijzewijk uit dat er nauwelijks 
kans bestaat dat de vereniging 5% 
van het benodigd kapitaal bij el
kaar krijgt. Het is gebleken dat aan 
de meeste toezeggingen van perso
nen, die zich in het begin als be
langstellend voordeden voorwaar
den zijn verbonden. Met betrek
king tot het tweede punt geldt dat 

toen de onderhandelingen met de 
gemeente begonnen de hypotheek-
kosten op ƒ 150,— werden geschat. 
Achteraf blijkt dat deze zes a zeven 
honderd gulden gaan bedragen. 
Wanneer de Raad vasthoudt aan de 
hypotheekstelling wil Van Rijze
wijk een voorstel doen om een 
voorschot van 100% te verlenen. In 
Tilburg zijn er zeer veel mensen die 
huizen verhuren en er belang bij 
hebben dat er woningnood is. Hier
in ligt de verklaring van de geringe 
belangstelling in Tilburg voor het 
steunen van een woningbouwvere
niging. 
Het voorstel van een 100%-voor-
schot krijgt steun van de raadsle
den Koeken, Arts, Van Rijen en 
Devenijns. De voorzitter stelt voor 
het punt tot een volgende vergade
ring aan te houden omdat bij een 
voorschot van 100% de samenstel
ling en de bevoegdheid van de raad 
van commissarissen zullen moeten 
worden gewijzigd. Daarvoor is een 
wijziging van de statuten van de 
vereniging nodig. Wanneer de ge
meente 100% geeft dan zijn er geen 

obligatiehouders meer en daartoe 
moet men overleg plegen met het 
bestuur van de vereniging. B en W 
bepleiten een veto-recht voor de 
raad van commissarissen. 
Het resultaat van de bespreking in 
de Raad is dat men ervan uitgaat 
dat een voorschot van 100% aan de 
vereniging wordt gegeven indien de 
statuten zodanig worden gewijzigd, 
dat de raad van commissarissen een 
meer direct toezicht op de hande
lingen van het bestuur kan uitoefe
nen. B en W zal een nieuw voorstel 
doen aan de Raad. 

Intussen wordt burgemeester 
Raupp ziek en wordt hij tijdelijk 
vervangen door wethouder P.F. 
Bergmans. Uit de briefwisseling 
tussen de gemeentesecretaris Vonk 
de Both en Bergmans blijkt dat 
burgemeester Raupp een nieuw 
voorstel heeft ontwikkeld waar 
noch het raadslid Van Rijzewijk 
noch de voorzitter van St. Joseph 
de heer Horvers het ook maar 
enigszins mee eens zijn. Horvers en 
Van Rijzewijk dreigen in de vol-
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gende raadsvergadering B en W te 
interpelleren over het uitblijven 
van een nieuw voorstel als het punt 
van de voorschotverlening niet op 
de agenda staat. De gemeentese
cretaris is duidelijk verlegen met de 
zaak zeker nu een socialistische 
bouwvereniging is opgericht die 
waarschijnlijk met een verzoek bij 
de Raad komt voor het verzoek van 
St. Joseph is behandeld. Hi j infor
meert voorzichtig of deze laatste 
omstandigheid geen aanleiding is 
voor Bergmans om alsnog het ge
wijzigd voorstel van B en W inzake 
het verzoek van St. Joseph op de 
agenda van de volgende vergade
ring te plaatsen. Uit égards tegen
over de burgemeester, die met zijn 
voorstel in elk geval het belang van 
de vereniging beoogt, wordt het 
voorstel niet op de agenda ge
plaatst. Men wil eerst de zaak met 
zijne edelachtbare bespreken en 
daarna de nadere voorstellen van 
het college van B en W in de Raad 
brengen. 

Burgemeester bleek het ongewenst 
te vinden door het verstrekken van 
een 100%-voorschot aan St. Joseph 
een precedent te scheppen voor an
dere verenigingen. Daarom stelde 
hij pogingen in het werk om voor 
de bouwvereniging geld bijeen te 
brengen teneinde de storting van 
5% welke oorspronkelijk in het 
voorstel van B en W als eis was op

genomen, mogelijk te maken. 
Hierdoor zou naar de mening van 
Raupp ook voorkomen worden dat 
wanneer de gemeenteraad het me
rendeel van de commissarissen be
noemt, deze zich mengt in de inter
ne aangelegenheden van de vereni
ging. Burgemeester Raupp voerde 
onderhandelingen met de maat
schappij tot exploitatie van staats
spoorwegen. Deze maatschappij 
wilde echter alleen steun verlenen 
aan een algemene bouwvereniging. 
Burgemeester Raupp heeft tever
geefs al het mogelijke gedaan om 
de katholieke bouwvereniging St. 
Joseph om te zetten in een neutrale 
vereniging. St. Joseph wenste niet 
gesteund te worden door de maat
schappij tot exploitatie van de 
staatsspoorwegen wanneer ze daar
voor haar beginsel moest prijsge
ven. De besprekingen tussen 
Raupp en het bestuur van St. Jo
seph leverden niet de overeenstem
ming op die nodig zou zijn om het 
door de gemeenteraad in zijn ver
gadering van 11 mei 1915 aangeno
men beginsel om een voorschot van 
100% aan de vereniging te geven 
op voorwaarde dat de statuten wor
den gewijzigd, te veranderen. 

Men besluit uiteindelijk in de 
raadsvergadering van 23 augustus 
1915 aan St. Joseph een voorschot 
te geven van 100%. Beklemtoond 
wordt dat het alleen in dit bijzon

der geval zo gebeurt voor de eerste 
vereniging die zich met het woning-
bouwvraagstuk bezighoudt. Het 
voorschot zal beperkt blijven tot de 
kosten van zoveel woningen als de 
vereniging thans leden telt, maxi
maal 110 woningen. In de voor
waarden en bepalingen is eveneens 
opgenomen dat de artikelen 19, 21 
en 23 van de statuten van de vereni
ging moeten worden veranderd. 
Hierdoor zal de raad van commis
sarissen uit drie tot vijf personen 
bestaan waarvan de voorzitter 
wordt benoemd door het college 
van B en W uit hun midden. Van 
de overige leden van de raad van 
commissarissen wordt de helft be
noemd door de gemeenteraad en 
de andere helft door de leden der 
vereniging. Besluiten worden geno
men met meerderheid van stem
men. Verder is in de voorwaarden 
geregeld dat de gemeente eerste 
hypotheek krijgt over de onroeren
de goederen van de vereniging tot 
het bedrag van het voorschot. De 
hypotheekstelling blijft op kosten 
van de vereniging. In totaal zijn er 
18 voorwaarden of bepalingen. 
Het raadslid Van Rijzewijk protes
teerde nog tegen het voogdijschap 
van niet alleen de raad van commis
sarissen maar ook van B en W. 
Door al deze bepalingen bleef er 
naar zijn mening van de zelfstan
digheid van het bestuur weinig 
over. In een eerdere vergadering 

Officiële opening van de eerste 15 arbeiderswoningen van St. Joseph op 13 oktober 1917 

ar 
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had de heer Arts ook al eens opge
merkt dat door al die bepalingen 
het er op neerkwam dat de ge
meente eigenlijk bouwt en de vere
niging alleen uitvoerster is. Vo l 
gens voorzitter Bergmans moet 
men niet zo zeer kijken naar de let
ter dan wel naar de geest van de 
voorwaarden. 
Daarop wordt besloten aan het be
stuur van de vereniging te kennen 
te geven dat het gemeentebestuur 
in beginsel bereid is een voorschot 
te verlenen. St. Joseph heeft al met 
al anderhalf jaar moeten wachten 
op een officieel antwoord op haar 
verzoekschrift van april 1914. 

Een maand later wendt de vereni
ging zich opnieuw tot de gemeente
raad. Ditmaal met het verzoek aan 
haar, overeenkomstig het bepaalde 
in paragraaf 7 van de Woningwet 
een voorschot te willen verlenen 
van ƒ 234.000,—. De stichtingskos-
ten van 74 woningen, met inbegrip 
van de kosten van aankoop van de 
terreinen. De vereniging wil de wo
ningen bouwen op gemeentegrond 
gelegen achter de gemeentelijke 
gas- en electriciteitsfabrieken en 
wenst met het oog daarop deze per
celen van de gemeente te kopen.^'*) 
Dit verzoek wordt in de raadsver
gadering van 10 october in handen 
gegeven van B en W. Daarna had 
17 october de aanbesteding plaats 
van de 74 woningen. 
Naar aanleiding van de resultaten 
van de aanbesteding besloot men 
de woningen in eigen beheer te 
bouwen en het aantal woningen uit 
te breiden tot 99. Hierdoor zou het 
hele terrein worden benut en dus 
zouden de kosten per woning min
der bedragen. 
7 November biedt B en W de Raad 
het ontwerp aan ter goedkeuring 
van de voorwaarden waaronder 
aan de woningbouwvereniging St. 
Joseph een voorschot zal worden 
verleend van ƒ 322.000,— voor de 
bouw van 99 woningen. Het bouw
plan van St. Joseph werd door Rüc
kert aanbevolen met de woorden: 
"Tilburg zal een goed verzorgde, 
aangenaam uitziende en prettig be
woonbare wijk rijker worden". 
Daarop werd in de raadsvergade
ring van 14 november 1916 het 
voorstel aangenomen. Bij Konink
lijk Besluit van 27 december 1917 
werd aan de gemeente Tilburg ten 

behoeve van de woningbouwvere
niging uit 's-Rijks kas toegekend 
ƒ 39.395,— voor de grond en 
ƒ 282.670,— voor bouwvoor-
schot.26) 

In 1917 begin St. Joseph met de 
bouw van 99 woningen. Met deze 
woningen van architect J. van der 
Valk probeerde men een betere ar
beiderswoning te introduceren. De 
percelen werden bijvoorbeeld 
breed gebouwd en ondiep, waar
door veel lucht en licht kon toetre
den tot in de achterkamer, waar het 
huiselijk leven zich min of meer af
speelde. De woningen bestonden 
uit een voorkamer, huiskamer, 
keuken, bergplaats en w c. In een 
aantal woningen werd een woonka
mer-keuken geprojecteerd. Alle 
woningen hadden op de zolderver
dieping drie slaapkamers. 
Men koos om verschillende rede
nen voor het eengezinshuis. Ui t hy
giënisch oogpunt en om redenen 
van zedelijkheid. Dr . P.C. de 
Brouwer wees in zijn toespraak ter 
gelegenheid van de woningtentoon
stelling in november 1913 op het 
belang van goede woningen. Slech
te woontoestanden werkten naar 
zijn mening mee aan de vernieling 
van het echtelijk leven. Afschei

ding van de gezinnen in een eenge
zinswoning was nodig om de huwe
lijkstrouw te bevorderen en uithui
zigheid te voorkomen. Het grootste 
probleem vormde het gebrek aan 
voldoende slaapgelegenheden. Het 
gezin vormde voor dr. P.C. de 
Brouwer het uitgangspunt. Hi j riep 
St. Joseph op ook te bouwen voor 
grote gezinnen en de huizen niet te 
duur te maken. De woningen van 
St. Joseph moesten verontzedelij-
king en ongewenst huwelijksuitstel 
voorkomen.^') 
De eerste 15 woningen van St. 
Joseph werden vier jaar later, 13 
oktober 1917, opgeleverd (afb. op 
p. 19). 

Besluit 

In het voorgaande hebben we ge
zien dat in Tilburg in principe juist 
op ti jd de aandacht werd gevestigd 
op het probleem van de volkshuis
vesting. De woningbouwvereniging 
St. Joseph werd in 1913 opgericht 
en er werd een tentoonstelling over 
de volkshuisvesting georganiseerd. 
Ook in de grafiek zien we dat pas in 
de loop van 1912 de toename van 
het aantal gezinnen de toename 
van het aantal woningen over-
trof.28) 

Hoek Schaepmanstraat - Oude Langestraat, gebouwd naar ontwerp van 
J. van der Valk (foto 1927) 
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Wanneer St. Joseph meteen in 1914 
haar eerst bouwproject had kunnen 
opstarten zou de woningnood zich 
in Tilburg niet in dezelfde mate 
hebben voorgedaan. 
Helaas had het gemeentebestuur 
meer ti jd nodig om de toestand tot 
zich door te laten dringen. Het 
heeft Tilburg niet aan voorbeelden 
ontbroken. Toen Tilburg in 1913 
uiteindelijk een woningbouwvere
niging kreeg hadden 35 andere gro
te steden reeds een of meerdere 
woningbouwverenigingen. Het is 
opvallend dat B en W in 1914 nog 
verklaarden, nadat de resultaten 
van de woningtelling bekend waren 

notabene, dat men in de gemeente 
niet kon spreken van woningnood. 
Een leegstand van 0.17% werd 
kennelijk voldoende geacht om de 
bevolkingsgroei op te vangen. B en 
W konden zich niet verschuilen 
achter het excuus van onwetend
heid. Voortdurend werden zij van 
verschillende kanten op het pro
bleem gewezen. Alleen al in de ge
meenteraad is de woningnood in de 
periode 1914-1917 minstens 50 keer 
ter sprake g e w e e s t . R ü c k e r t ver
weet het gemeentebestuur bij her
haling dat het niet op t i jd heeft 
kunnen besluiten tot het instellen 
van een woningstatistiek en dat uit 

de woningtelling niet de juiste con
clusies werden getrokken. 

De betekenis van het vraagstuk van 
de volkshuisvesting voor een opko
mende stad als Tilburg werd door 
het Tilburgse gemeentebestuur niet 
voldoende gevoeld. Zonder de 
Eerste Wereldoorlog zou het nala
ten van ingrijpen niet zo'n ernstige 
gevolgen hebben gehad. Tilburg 
zou dan alleen enige jaren later de 
maatregelen hebben genomen die 
in andere steden, waar de tekenen 
des tijds meer indruk maakten, 
reeds in het begin van deze eeuw 
werden genomen. Tilburg was vr i j 
wel de enige stad die voor 1914 nog 
geen rijksvoorschot had aange
vraagd. 
De afkeer van de meerderheid van 
het gemeentebestuur van overheids
ingrijpen en met name van de libe
rale burgemeester Raupp, verhin
derde een snelle oplossing van het 
probleem. De behandeling van de 
voorschotaanvraag nam drie jaar in 
beslag. Toen St. Joseph met de 
bouw van de eerste woningen kon 
beginnen was het tekort inmiddels 
gestegen van 253 in 1914 naar 1100 
in 1917. De trage behandeling van 
de voorschotaanvraag doet vragen 
rijzen over de betrokkenheid van 
de Tilburgse bestuurderen bij de 
woontoestanden van haar arbei
ders. 

© Marjan Rossen 
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( G A T ) , secretariearchief 1913 afd. I , 
876. 

12) Tilburgsche Courant, 13-11-1913. 
13) Lauret, A . M . , Stroomversnelling, Kle i 

ne Academie Tilburg 1964, pp. 14 en 
34. 

14) Statuten en Huishoudelijk Reglement 
van de vereniging R . K . Woningbouw
vereniging "St. Joseph", te Ti lburg, ar
tikelen 2 en 5. 

15) Tilburgsche Courant, 13-11-1913. 
16) G A T , secretariearchief, 1914 afd. I , 

336. 
17) G A T , secretariearchief, 1914 afd. I , 

302. 
18) Notulen van de gemeenteraadsvergade

ring van 12-6-1914. 
19) In de Commissie van Advies van de 

Woningbouwvereniging zaten J .H.E . 
Rücker t , F . L . G . Z . M . Vonk de Both, 
P.C. de Brouwer en B . Mutsaerts. 

2ü) G A T , secretariearchief afd. I 1914 /302 
en 1915 /99. 

21) Volgens artikel 10 sub C van het K B 
28-7-1902 staatsblad 160 bevatten de 
statuten van de woningbouwverenigin
gen uitsluitend werkzaam ter verbete
ring van de volkshuisvesting de bepaling 
dat vervreemding of bezwaring der on
roerende goederen niet anders kan ge
schieden dan met goedkeuring van B en 
W der betrokken gemeente, zodat een 
vervreemding of bezwaring eventueel 
door het bestuur verricht zonder die 
goedkeuring en dus in strijd met de sta
tuten, van rechtswege nietig is. 

22) G A T , secretariearchief 1915 afd. I , 99. 
23) Idem. 
24) Bijlage nr. 182 bij de notulen van de 

gemeenteraad over het jaar 1916. 
25) G A T , secretariearchief 1916 afd. I , 150. 
26) Bovenstaande paragraaf is voorname

li jk gebaseerd op de notulen van de 
raadsvergaderingen over de periode 
1914-1917. 

27) Tilburgsche Courant 15-11-1913, Volks
huisvesting in verband met de zedelijk
heid. 

28) Ontleend aan het verslag van de ge
meentelijke woningbouwdienst 1922. 

29) Notulen van de raadsvergaderingen 
over de periode 1914-1917, passim. 
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Tilburg kort 
Tilburg tijdens de 
Eerste Wereldoorlog 

Als regelmatig bezoeker van het 
Gemeente Archief zie ik vaak stu
denten materiaal verzamelen voor 
een kandidaats- of doctoraalscrip
tie. Helaas blijft vaak het resultaat 
van het onderzoek voor het grotere 
publiek onbekend. Nu zijn de 
meeste scripties ook niet publicabel 
en moet er nogal wat geschaafd en 
verbeterd worden alvorens het uit
gegeven kan worden. Dat wil zeg
gen als je een uitgever kunt vinden! 
Feitelijk heb je als auteur een goe
de redacteur en uitgever nodig om 
tot een boek te komen. Met prof. 
dr. H.F.J .M. van den Eerenbeemt 
en Stichting Zuidelijk Historisch 
Contact is er in Noord-Brabant 
voor een (jonge) auteur een moge
lijkheid. Hiervan is gebruik ge
maakt door A . Kleijngeld om zijn 
doctoraalscriptie "Frank van Wezel 
in Tilburg" tot een publicatie, on
der de titel "Gemobiliseerde mil i 
tairen in Tilburg tijdens de Eerste 
Wereldoorlog", te maken. 

Tot nog toe is over Nederland t i j 
dens de Eerste Wereldoorlog bij
zonder weinig geschreven. Ten on
rechte zoals blijkt uit deze studie 
als je leest hoe ingrijpend ook een 
mobilisatie kan zijn voor het socia
le, economische en politieke leven 
van een bevolking. In de verschil
lende hoofdstukken wordt zeer ge
detailleerd ingegaan op het militair 
gezag in de stad, de leefomstandig
heden van de militairen, de rellen 
en de confrontaties tussen de men
taliteiten van de militairen (vaak 
Amsterdammers) en van de sterk 
autochtone en katholieke bevol
king. Persoonlijk vind ik het laatst 
genoemde thema voor de geschie
denis van de stad Tilburg het be
langrijkste. Laat ik hier één facet 
uitlichten. Deze mobilisatie heeft 
als katalysator gewerkt op het ont
staan en uitbreiden van met name 
katholieke verenigingen. Terecht 
stelt de auteur dat het lokale ver-
zuilingsproces er door werd ver
sneld. Naar mijn mening kan ook 
de conclusie getrokken worden dat 

dus na de mobilisatie (met het ver
trek van een andere mentaliteit) 
het moeilijk zal worden de " R . K . -
zui l" verder te ontwikkelen en het 
ontstaan van diverse "R.K.-subzui
len" een reële mogelijkheid zal 
worden. Feitelijk voltrekt zich dat 
proces in ieder geval op politiek ni
veau met de R .K. Staatspartij ver
sus de R.K. Volkspartij en andere 
"dissidente" katholieke partijen. 
Verder onderzoek in deze richting 
zou zeer wenselijk zijn. Het is ook 
mogelijk deze studie uit te breiden 
naar de rol van de Belgische vluch
telingen. Naar ik vernomen heb, 
speelt de auteur met deze gedach
te. Als laatste mogelijkheid wil ik 
hier noemen een verdieping van de 
aangesneden thematiek van leger-
kleding-wolnijverheid-handel en 
wandel van fabrikanten tijdens de 
mobilisatie. Een vergelijking van 
de Eerste en Tweede Wereldoorlog 
vanuit dit gezichtspunt zou voor de 
geschiedenis van wolstad Tilburg 
van groot belang zijn. 
Kortom het boek heeft een rijke in
houd, waardoor allerlei nieuwe on
derzoeksvelden opdoemen. Di t is 
het kenmerk van een goed boek. 
Tenslotte wil ik wijzen op de bij
zondere bron, waarop een belang
rijk deel van het boek is gebaseerd. 
Voor zijn sociaal-historisch onder
zoek heeft hij gebruik gemaakt van 
het archief van het ministerie van 
oorlog; normaliter wordt het alleen 
geraadpleegd door krijgshistorici. 
Het blijkt een zeer goede vondst te 
zijn geweest, waardoor vele nieuwe 
gegevens over de stad bekend zijn 
geworden. 

drs. A . M . P . Kleijngeld, Gemobili
seerde militairen in Tilburg tijdens 
de Eerste Wereldoorlog. Tilburg, 
uitgave Stichting Zuidelijk Histo
risch Contact, 1983 (xxiv-209 blz.). 
Het boek is te bestellen bij de 
boekhandel en kost ƒ 35,—. 

Ton Wagemakers 

Archeologie in Tilburg en 
omgeving, 1980-1982 

Dit verslag van het Oudheidkundig 
Centrum "De Oliemeulen" behan
delt de periode tussen 1 ju l i 1980 en 
1 januari 1983. Het is het tweede en 
tevens laatste verslag van de Afde
ling Archeologie/Oudheidkundig 
Centrum. 
Het project archeologie werd in 
1978 voor drie jaar, met een latere 
verlenging van nog eens drie jaar 
door de gemeenteraad goedge
keurd. De schrijver verwacht dan 
ook dat " i n 1984 het doek voor de 
tilburgse archeologie valt". De tijd 
die nog rest zal worden besteed aan 
het schrijven van de publikatie be
treffende de opgraving van het kas
teel van Tilburg. De opgraving van 
dit kasteel was in 1978 overigens de 
aanleiding tot het aantrekken van 
een archeoloog. Hi j heeft kans ge
zien in de loop van ruim vijf jaar 
een indrukwekkend instituut op te 
bouwen, welke zijn weerga in onze 
provincie niet kent. De Afdeling 
Archeologie groeide uit tot een 
Oudheidkundig Centrum, waarin 
vele activiteiten werden ontplooid. 
Naast het doen van (nood)-opgra-
vingen, het vormen van een uitge
breide archeologische documenta
tie over Tilburg en omgeving, het 
geven van adviezen, het restaure
ren, beheren en publiceren van ar
cheologische vondsten, kan als be
langrijke nevenactiviteit worden 
genoemd het inrichten van ten
toonstellingen . Tentoonstellingen 
over archeologische onderwerpen 
("Grafheuvels op de Rechte Hei
de", "Archeologie en monumenten 
van Ti lburg", "Wat vondsten over 
Tilburg zeggen") werden afgewis
seld met tentoonstellingen van cul
tuurhistorische aard, zoals "Monu
menten in Ti lburg", "Vrouwen van 
vroeger in Ti lburg" en "Petrus 
Donders en Tilburg". 

In de verslagperiode werden na de 
voortzetting van de opgraving van 
het kasteel van de heren van T i l 
burg en Goirle nog zes grote en 
kleine opgravingen binnen de ge
meente Tilburg en zes in de regio 
uitgevoerd. Naast pure verslagleg-
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ging van de activiteiten en nafiloso-
ferend over het archeologisch be
leid in Tilburg e.o., heeft de archeo
loog ook van de gelegenheid ge
bruik gemaakt om een aantal op
gravingen in dit verslag te publice
ren. In het geval dat reeds elders 
een publikatie verscheen, wordt 
slechts een samenvatting opgeno
men. Een uitgebreide publikatie 
over de opgraving van het pand 
Molenstraat 1-3 is in voorberei
ding. 

Het verslag is zo omvangrijk, dat 
een bespreking van alle opgravin
gen hier te ver zou voeren. We vol
staan met een summiere opsom
ming: 
- Akkerweg 11, Berkel-Enschot: 
aardewerk, bakstenen fundering, 
plaggenput, 12 zilveren munten 
welke omstreeks 1575 in de grond 
werden gestopt. 
- Heuvelring 67, Tilburg: restant 
van de keldermuur van een voor
malig kempisch verdiepingshuis, 
17e eeuwse scherven. 
- Varkensmarkt, Hilvarenbeek 
(wordt waarschijnlijk in 1983 in 
"Brabants Heem" gepubliceerd): 
in de vulling van twee sloten en drie 
kuilen 11e en 12e eeuwse scherven 
van geïmporteerd aardewerk, twee 
putten waarvan er één mogelijk uit 
de veertiende eeuw dateert, voorts 
16e eeuws aardewerk. 
Rond 1400 moet er een huis heb
ben gestaan. De vondst van een 
(zeldzame) perzikpit en de aange
troffen fragmenten van wijnglazen 
tonen aan dat hier welvarende 
mensen hebben gewoond. 
- Kasteel, Dongen: 15e-17e eeuws 
aardewerk en funderingsresten. 
- Oerlesestraat 281, Tilburg: fun
deringsresten, aarde werkscherven 
uit de 18e eeuw. 
- Molenstraat 1-3, Tilburg: laat 
16e eeuws kempisch huis dat on
danks vele bezwaren in 1981 jam
merlijk werd gesloopt. Het was 
eertijds het "molenhuis" van de 
heer van Tilburg. Er werd vrij veel 
gebruiksaardewerk uit de 17e eeuw 
gevonden, met name veel schotels 
op ringbodem met slibversiering. 
- Lepelare Zand, Tilburg: ruim 
17000 mesolithische vondsten van 
vuursteen, zandsteen en witte 
kwarts, waarvan 333 geretoucheer
de artefacten. De nederzetting da
teert van ongeveer 5000 jaar voor 

Chr. Opmerkelijk is het voorko
men van een groot aantal niet-
vuursteen artefacten. Een bijzon
dere vondst is de "mace-head" van 
witte kwarts, waarvan de functie 
nog steeds onduidelijk is. Het ovale 
stenen voorwerp is gebroken en 
heeft aan beide zijden bij het 
breukvlak een uitdieping. Tot nu 
toe is dit een van de meest zuidwes
telijk gevonden mace-heads van 
het europese vasteland. Ze komen 
alleen voor in Noord- en Noord
west Europa. 
- Reitse Hoevenstraat, Tilburg: 
greppelsystemen, paalgaten van 
een 14e eeuws huisje of hutje en 
enige aardewerkscherven. 
- Kloosterwerf, Waalwijk: funde
ringen van klooster Nazareth uit de 
tweede helft van de 18e eeuw, aar
dewerkscherven vanaf 14e eeuw. 
- Kerkstraat 3-5, Diessen: bewo-
ningssporen vanaf de 12e tot en 
met de 19e eeuw, mogehjk nog ou
der materiaal. 
- Willekesdreef, Diessen, 16e 
eeuws Raeren steengoed, 14e 
eeuwse vondsten en funderings
resten. 
- Buitengebied, Tilburg: in het 
grensgebied tussen Tilburg en Ber
kel-Enschot veel scherven en ne
derzettingssporen zoals kuilen, 
stookplaatsen, paalgaten en grep
pels uit de ijzertijd, romeinse t i jd 
en middeleeuwen, mogelijk twee 
paleolithische vuurstenen artefac
ten. Het is voor de eerste keer dat 
bewoning uit de ijzertijd op tilburgs 
grondgebied aangetoond is. 

Een bijzondere activiteit van de 
Afdeling Archeologie (in samen
werking met de R .O.B. in Amers
foort) was wel de restauratie van de 
zes grafheuvels uit de Bronstijd op 
de Rechte Heide te Goirle. Door 
deze restauratie, welke van natio
nale betekenis is, werd een eeuwen
oud landschapsbeeld hersteld. Een 
fraaie bronzen plaquette geeft in
formatie over dit archeologische 
monument. 

Dit prettig leesbare verslag is door 
zijn grote verscheidenheid aan be
schreven activiteiten een bewijs te
meer dat de Afdeling Archeologie/ 
Oudheidkundig Centrum een waar
devolle bijdrage heeft geleverd aan 
de geschiedschrijving van stad en 
streek. De archeoloog heeft met 

zijn staf daarbij ook het educatieve 
element, waardoor de bevolking de 
historie kon "meebeleven", niet 
vergeten. 

Uitg. A f d . Archeologie Archief
dienst gemeente Tilburg, 1983, 86 
blz., 45 foto's en 4 tek., ƒ 10,—. 
Verkrijgbaar in "De Oliemeulen", 
Reitse Hoevenstraat 30b, 5042 E H 
Tilburg, tel. (013) 681711. 

Ronald Peeters 

Gemeentelijke Archiefdienst 

Tegelijk met het verschijnen van 
het jaarboek "De Lindeboom" V I 
(1982) op 25 maart j . 1 . , werden er 
door de Gemeentelijke Archief
dienst twee lezenswaardige folders 
uitgegeven, welke uitgeklapt ook 
als affiche dienst kunnen doen. Het 
betreffen een algemene informatie
folder over het archief en een fol
der van het restauratieatelier "De 
Tiendschuur" (onderdeel van de 
Archiefdienst/Nederlands Textiel
museum). In de eerste folder zijn 
gegevens te vinden die voor een ar
chiefbezoeker van belang zijn, bv. 
de soorten archieven die aanwezig 
zijn, iets over de bibliotheek, de 
beeld- en geluidverzameling en 
over de studiezaal. 
De tweede folder heeft tot doel res
tauratie-opdrachten te krijgen. In 
de Tiendschuur restaureert en con
serveert men boeken, archieven, 
prenten en textiel. Niet alleen ar
chiefinstellingen en bibliotheken 
kunnen er terecht, maar ook parti
culieren. 
Beide folders zijn verkrijgbaar bij 
de Archiefdienst (Paleis-Raad
huis), het Informatiecentrum ge
meente Tilburg en enkele culturele 
instelhngen. 

R.P. 

Wij verzoeken U vrien
delijk het abonnements
geld 1984 (ƒ 32,50) spoe
dig over te maken 
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ONS TILBURG-FONDS GROEIT!! 

Boekhandel Gianotten is al een aantal jaren als uitgever aktief. 
Met name van publikaties over Tilburg, ledereen kent intussen wel de schit
terende serie TILBURG IN BEELD. Dit najaar wordt daar aan toegevoegd 
een nieuw boek van Rolf Janssen WE HEBBEN GEZONGEN EN NIKS 
GEHAD wat hieronder nader wordt belicht. 

Momenteel zijn verkrijgbaar: 

Ronald Peeters: Tilburg in beeld 11865-1945 ƒ 47,50 
Ronald Peeters: Tilburg in beeld II 1945-1980 ƒ 47,50 
Ronald Peeters: Tilburg van boven, ƒ 45, -
Commandeur e.a.: Ge waart mar arbeider, ƒ 37,50 (nog slechts beperkt 
leverbaar) 
Weijters: Scholen en schoolmeesters in Tilburg, ƒ 25, -

(Voor abonnee's van dit blad voor slechts ƒ 5,-). 

WE HEBBEN GEZONGEN EN NIKS GEHAD 
Muzikanten en liederen uit Midden-Brabant 

Biografieën, anekdotes, vertelsels, herinneringen etc. met betrekking tot iedereen 
die met name als straatmuzikant in Tilburg en omgeving bekend was en soms nog 
is. 
Meer dan 200 liederen zijn met muziek uitgewerkt opgenomen in dit prachtige boek 
van ruim 160 pagina's met meer dan 50 illustraties. 
Een duidelijke aanvulling op de geschiedschrijving van Tilburg. 
Gezien de beperkte oplage, de omvang en het feit dat dit boek zonder subsidie tot 
stand is gekomen, is de prijs toch nog bescheiden gehouden, ca. ƒ 35,- . 

Bovenstaande boeken kunt u bestellen middels deze bestelbon welke u in 
een envelop zonder postzegel kunt zenden naar Boekhandel Gianotten, 
Antwoordnummer 145, 5000 WB Tilburg. 

Ondergetekende bestelt: 
. . . . ex 
. . . . ex 
. . . . ex 
Naam: 
Adres : Postcode: 
Woonplaats : Handtekening: 

Wenst toezending per post (verzendkosten worden berekend) 
Komt bestelling na bericht afhalen. 


