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ALLEN OP!! 
Ben eersten Zondag na Pinksteren (6 Juni) 

n a a r d e 

GROOTE NATIONALE MEETING 
voor Vakorganisatie 

t e T i l b u r g . — 

De eerste groote Meeting in Brabant van de Moderne 

Arbeidersbeweging in Nederland. 

Aanvang der Meeting des namiddags IV2 uar. 

n i s S p r e k e r s t r & d e n o p : 

] . I Oudegeest, h. van Hinte, H. Spiekman, 
] . F. Tijliof; 

H. ] . van Vorst en H. H. van Kol. 

Verschillende Maziekkorpsen verleenen medewerking 
H a l f v ie r a a n v a n g van d e n • ' 

Grooten Optocht met Muziek 
e n o n t p l o o i d e B a n i e r e n . 

W/F" In drommen op 6 Juni naar de Groote Meeting* met 

Optoeht in de Reitsehe Hoeve op het Voetbalterrein van 

J . van de Abeelen. 

jaargang 10 

nummer 2 

september 1992 

Nationale betoging vakbeweging te Tilburg 1909 
Tilburg in de late middeleeuwen 
Nieuwe straatnamen 
Tilburg kort 
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wisselexposit ies 
4 keer per jaar 
s ignalement iedere z e s weken 
zie m u s e u m l a d d e r s in landelijke 
bladen 

permanente exposit ies 
textiel industrie in neder land 
text ie ldesign 
bee ldende kunst 

door lopende demonstrat ies 
sp innen, verven, weven , breien 
tap i s ser i e 

filmzaal 
diverse films 

go irkes t raa t96 5046 gn tilburg tel (01 3) 3 6 7 4 7 5 
open: dl t /m vrij 1 0,00-1 7.00 u. za en zo 1 2.00-1 7.00 u 
voor feestdagen gelden gewijzigde openingst i jden 
bel voor informatie de infolijn C01 3) 4 2 2 2 4 1 
groepsrondle idingen, vergader ingen en maaltijden 
na afspraak 
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Antiquariaat 
De Rijzende Zon 

Thomas Leeuwenberg 
Poststraat 8 
5038 D H Tilburg 
tel.: 013-360337 
fax: 013-361450 
winkel geopend: 
woe. t /m zat. 12-17 uur 

speciaal voor: 
+ brabantica 
- I - reizen 
+ nabije/verre oosten 
+ niet-westerse boeken 
+ Japanse prenten 
- I - antieke boeken 
- I - landkaarten 
- I - thematische prenten 

inkoop van bibliotheken 
en het bijzondere boek 

eigen uitgave: 
Ad. C. Willemen 
Constant Huijsmans' 
laatste reis. 

catalogus 33 brabantica 
34 the far east 
35 atlassen 1820-1940 

expertise en taxatie 
Antiquariaat 
De Rijzende Zon 

De Schaduw 
Antiquariaat, Boekhandel en Uitgeverij 
Lid van de Vereniging ter bevordering van de Belangen des 
Boelcfiandels 
Oude en bijna nieuwe boel<en en oude prenten 
Nieuwlandstraat 23-25 / 5038 SL Tilburg / Telefoon: 
013-43.12.29 

IX O P E N I N G S T I J D E N W I N K E L : 
Maandag: 
Dinsdag: 
Woensdag: 
Donderdag: 
Vrijdag: 
Zaterdag: 

gesloten 
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 

Algemeen antiquariaat met duidelijke 
accenten op de volgende gebieden: 
Nederlandse en vertaalde literatuur, 
Engelstalige boeken, buitenlandse en 
Nederlandse topografie (m.n, Bra
bant en Limburg), wetenschappen 
(o.a. geschiedenis, rechten, filosofie), 
catholica, kunst, oude kinderboeken, 
biologie, enz. Daarnaast hebben wij 
boeken over vele andere onderwer
pen. Bovendien een sterk wisselende 
kollektie prenten, landkaarten, devo-
tionalia, prentbriefkaarten, gravures, 
schoolwandplaten en oude foto's. 
Onze aktieve Zoekdienst staat altijd 
open voor uw wensen. Verzending 
van boeken door geheel Nederland. 

Ook voor de taxatie van boeken en bi
bliotheken staan wij voor u klaar. 
Wij zijn altijd geïnteresseerd in het 
kopen van zowel oude als bijna nieu
we boeken. Wij kopen in bij partiku-
lieren en instellingen, en hebben be
langstelling voor kleine partijen goede 
boeken en gehele bibhotheken. 
Voor een bezoek bij u aan huis kunt u 
ons altijd bellen. Discrete afhandeling 
en contante betahng. 
Verder kunt u boeken aanbieden on
der winkeltijd. 

Van dit tijdschrift 'Tilburg' heb
ben wij altijd alle nummers in 
voorraad. 
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Ten geleide 
In dit nummer drie uiteenlopende artikelen en een overzicht van recent verschenen pu
blicaties over Tilburg. 
Paul van Dun, die al eerder publiceerde in dit tijdschrift, schreef een artikel over de 
nationale betoging en meeting voor de moderne vakbeweging, die in 1909 in Tilburg 
werd gehouden. De betoging was bedoeld als ondersteuning voor de moderne, socia
listisch georiënteerde, vakbeweging in Tilburg. De manifestatie veroorzaakte nogal 
wat commotie in de stad. Van Dun schetst de voorbereiding, het verloop en de reac
ties. 
Frans van Nuenen en Johan Hendriks leveren een derde bijdrage in de serie archeolo
gie in het Leijdal. Het eerste artikel handelde over de Ijzertijd, het tweede betrof de 
vroege middeleeuwen. Deze bijdrage handelt over Tilburg in de late middeleeuwen. 
De landschappelijke structuur van het Tilburgse gebied wordt uitgelegd. Dat dient als 
basis om een verduidelijking te geven over het verschuiven van de bewoning in de 13e 
eeuw van de beekdalen naar de gehuchten of herdgangen. 
Ronald Peeters voegt een derde supplement toe aan zijn in 1987 verschenen boek over 
de straten van Tilburg. In 1991 en 1992 werd Tilburg met 84 nieuwe straatnamen uit
gebreid. Peeters geeft de herkomst van de nieuwe namen aan en schetst de historische 
achtergrond. 
In Tilburg Kort onder meer besprekingen van een publicatie over waterschap De 
Zandleij, waartoe een groot deel van Tilburg behoort, de studie van De Bruijn c.s. 
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Drs. Paul van Dun 
(Tilburg, 1959) studeer
de geschiedenis aan de 
Rijksuniversiteit van 
Utrecht. Hij werkte in 
het middelbaar onder
wijs en is thans verbon
den aan het stadsarchief 
van 's-Hertogenbosch. 
Hij publiceerde al eer
der in dit tijdschrift. 

onder welke helaas een afvallig 
priester' 
De in 1909 te Tilburg gehouden nationale beto
ging en meeting voor de moderne vakbeweging 

Paul van Dun* 

De afloop van de staking bij de weduwe J . B . de Beer in 1908 beteltende dat de moderne - socia
listisch georiënteerde - vakbeweging in Tilburg nog meer dan voorheen in een isolement kwam. 
Vanaf dan betekende lidmaatschap van deze vakbweging namelijk dat je in de textielindustrie 
niet meer aan de slag kwam.'' Om in Tilburg toch enigszins vaste voet te krijgen was propa
ganda hard nodig. Besloten werd daarom op 6 juni 1909 in Tilburg een grote nationale beto
ging en manifestatie voor de moderne vakbeweging te organiseren. Deze gebeurtenis veroor
zaakte een behoorlijke commotie in de stad. 
In dit artikel, gebaseerd op nieuw bronnenmateriaal, zal ik deze gebeurtenis, de organisatie 
ervan en de reacties erop behandelen.^* 

De Tilburgsche Bestuurdersbond 

In navolging van andere plaatsen werd in 
1907 binnen de SDAP-afdeling besloten de 
Tilburgse 'rode familie' organisatorisch te 
bundelen in een plaatselijke bestuurders-
bond, de Tilburgsche Bestuurdersbond 
(TBB). Sinds de oprichting van het N V V in 
1906 bestond overigens de tendens enkel vak
organisaties van de bestuurdersbonden deel 
te laten uitmaken. Vreemd is het dan ook dat 
in Tilburg het initiatief van de partij uitging, 
en dat deze ook deel van de TBB ging uitma
ken. Voor de katholieken was het in ieder ge
val een extra argument dat de moderne vak
beweging bij de goddeloze socialisten thuis
hoorde. 
In 1908 waren er bij de TBB vi j f vakorgani
saties en de SDAP met in totaal zo'n 400 le
den aangesloten.^* De bond beschikte over 
een zogenaamd bureau voor arbeidsrecht, 
waar de Tilburgse arbeiders hulp konden 
krijgen. 

Aanzetten 

In zijn memoires schreef de Tilburgse 
SDAP'er Bart van Pelt dat na de verloren 
staking bij De Beer niemand nog Hd van de 
moderne vakbeweging durfde te worden.'*' 
Ongetwijfeld heeft deze situatie sterk mee
gespeeld bij de beslissing om in het voorjaar 
van 1909 in Tilburg een grote nationale beto
ging voor de moderne vakbeweging te orga
niseren. Tilburg herbergde met zijn vele 
industrie-arbeiders immers veel potentiële le
den van deze vakbeweging. 
De beslissing om in Tilburg een nationale de
monstratie te houden werd door de TBB zelf 
genomen. Meteen daarop diende de bond bij 

het verbondsbestuur van het N V V een ver
zoek om morele steun voor de te houden 
meeting in . De op 16 oktober 1908 gehouden 
vergadering van het dagelijks bestuur van dit 
verbond sprak haar steun uit.^' Van het 
N V V kwam overigens geen officiële verte
genwoordiging naar de demonstratie.*' De 
betoging was feitelijk dan ook een Tilburgse 
betoging met - als gevolg van de toegezegde 
landelijke steun - een nationaal karakter. De 
contacten met de landelijke organisade ble
ven verder beperkt tot organisatorische za
ken. 
Met de praktische organisatie werd snel be
gonnen. Zo werden er adviezen ingewonnen 
bij C. Bijkerk, organisator van diverse lan
delijke demonstraties voor het algemeen 
kiesrecht''', en er was overleg met Jan van 
den Tempel van het verbondsbestuur van het 
N V V . Met de laatste werd afgesproken dat 
de TBB vooral steun zou vragen aan de 
bestuurdersbonden van de omHggende plaat
sen.^' 

De gemeente 

Eind november 1908 richtte de TBB een ver
zoek aan burgemeester Raupp om op de eer
ste zondag na Pinksteren in 1909 (6 juni) de 
demonstratie te mogen houden: 
'Dat wij hiermede met gepaste hoogachting 
U.H.E.G. verzoeken toestemming te verlee
nen tot het houden der meeting, althans tot 
het houden van een optocht met muziek en 
ontplooide banieren.' ^' 
Over het exacte aantal deelnemende vereni
gingen wisten de ondertekenaars, Elfers en 
Muller, nog geen mededelingen te doen. 
Raupp antwoordde een kleine week later met 
de mededehng dat hij geen principiële bezwa-
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afb. 1 Uit: GAT, 
Secretarie-archief, 1909, 
doss. P 1/154, inv. nr. 
12. 

afb. 2 Brief van de Til
burgsche Bestuurders
bond aan de burge
meester van Tilburg, 
d.d. 22 januari 1909. 
Uit: GAT, Secretarie
archief, 1909, doss. P 
1/154, inv. nr. 3. 

ren had, maar dat hij wel alvast wilde weten 
waar de manifestatie precies gepland was en 
wie er allemaal in het bestuur van de TBB za
ten. Ook wilde hij graag een exemplaar van 
de statuten van de TBB ontvangen. 
Omdat er pas half januari een geschikt ter
rein in de Reitse Hoeven gevonden werd en 
omdat er nog een bestuurswisseling moest 
plaatsvinden, bleef het antwoord van de 
TBB uit tot 22 januari 1909."» 
Alvorens definitief toestemming te geven 
wendde de burgemeester zich eerst om advies 
tot politiecommissaris Caarls. Deze Caarls, 
een ruim 74-jarige houwdegen, die als be
roepsmilitair zijn loopbaan begonnen was en 
aan wiens kwaliteiten als commissaris van 
politie in een snel groeiende industriestad 
sterk getwijfeld werd" ' , bracht op 1 februari 
zijn advies uit. Daarin stelde hij Raupp voor 
de toestemming aan een aantal voorwaarden 
te verbinden. Zo wilde hij onder andere de 
TBB verplichten een maand voor de betoging 
een exacte opgave van het deelnemersaantal 
te geven, de deelnemers verbieden om tijdens 
de demonstratie te zingen of te roepen en -
met uitzondering van de nationale driekleur 
met eventuele oranje wimpel - spandoeken 
en vlaggen verbieden.'^' Deze laatste bela-

m\: H I L S n i ü R D H R S R O N D 
/ / ^ / / • BURBAU VOOR A R B E I D S R E C m \ ^ _ 3 ^ 

•n •GtirlttBlljka hulp Over 
Oneevillïciwtl, BtrutpBwel 
Afbetdiw*!. VclHghetd»wtt 
Woning-cnGïlü-idhddiwtl 

Be l» 

Qeopend VRIJDAGS 
'a Bvondi van H—lU uur. 

N c , ; K O M E N 

2 JAK. 1909 , 

V v j / /^/^l' /<'./-" . •• 

7. O'.'J^tf^/-^ 7/^'//l'y, . ^ - - J ^ 

S O C I A L I S T I S C H E ^ 
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UITOEVERS-MAATSCHAPPU v/h H. A. WAKKER & Co.. ROTTERD/Ht 

chelijke eis was enkel bedoeld om de TBB te 
treiteren en bevestigde Caarls' functionele 
incompetentie. 
Op 11 februari kwam de burgemeester ver
volgens met een besluit. De manifestatie 
mocht doorgaan, maar er golden wel een 
aantal beperkingen. Caarls' voorstel met be
trekking tot de vlaggen en spandoeken was 
afgezwakt tot een verbod van door de politie 
als 'aanstotelijk' beoordeelde exemplaren. 
Wel was het verbod op zingen en roepen 
door Raupp overgenomen. Verder regelde 
het besluit onder andere dat de demonstratie 
moest plaatsvinden tussen 11.30 en 15.00 
uur. 13) 

Op 22 februari tekende de TBB bezwaar aan 
tegen het voorgestelde tijdstip - dat voor 
deelnemers van buiten de stad grote proble
men zou opleveren - en tegen het verbod op 
roepen en zingen. Het zingen moest in ieder 
geval worden toegestaan. De bond wilde zich 
wel de beperking opleggen enkel liederen te 
zingen uit de 'Socialistische liederenbundel 
Cantecleer'. Een exemplaar van deze bundel 
werd ter goedkeuring bijgesloten.''*' 

Na hernieuwd advies van Caarls, herzag 
Raupp op 3 maart zijn besluit aangaande het 
tijdstip waarop de demonstratie moest 
plaatsvinden. Uit vrees voor ordeverstorin
gen bleef er een verbod op zang, maar overi
ge muziek mocht nu wel. Caarls' voorstel om 
in ieder geval in de naaste omgeving van ker
ken muziek te verbieden haalde het niet.'^' 
De manifestatie kon gehouden worden. 
Verdere contacten met de gemeente over 
praktische zaken als het gebruik van een 
sproeiwagen en een kiosk, verliepen overi
gens ook niet bepaald soepel.'*' 
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6 Juni. 
C S r l - O O t © 

6 Juni. 

Nationale Betooging 
voor Moderne Val(organisatie te Tilburg. 

Mede-Arbeiders. 

K o g e n k e l e d a g e n B c h e i d e n o n s v a n d e n d a g ( 6 J u n i ) w a a r o p d u i z e n d e n 
a r b e i d e r s , g e o r g a n i s e e r d i n m o d e r n e v a k o r g a n i s a t i e s , o p h e t v o e t b a i t e r r e i n v a n d e n 
h e e r A . V A N A B E E L E N i n de R e i d s c h e H o e v e , t e z a m e n z u i l e n k o m e n o m t e d e m o n -
s t r o e r e n v o o r d e m o d e r n e v a k o r g a n i s a t i e . V a n u i t a ü e h o e k e n u i t o n s l a n d z u l l e n d e 
v e r t e g e n w o o r d i g e r s d i e r o r g a n i s a t i e s d e n 6 e n J u n i o p t r e k k e n n a a r T i l b u r g , o m daa r 
d o o r h u n B r a b a n t s c h e l o t g e n o o t e n , d i e a l t o o s e e n v e r k e e r d bee ld i s g e g e v e n v a n o n z e 
b e w e g i u B , d a a d w e r k e l i j k Je b e t e e k o n i s d e r m o d e r n e v a k b e w e g i n g i n N e d e r l a n d v o o r 
t e o o g e n s t e l l e n . 

A a n lie betooging, die door v i j f d e r b e s t e m u / . i e k c o r p s e n u i t o n s l a n d , 
w a a r o n d e r „E.•(Oel̂ ior•' uh Rottt^uiüm, zal w o r d e n o p g e l u i s t e r d , z a l e e n o p t o c h t , 
waaraan Ô xj!- m t e r dar 2U0. /f-^ge t w e e - h o n d e r d o r g a n i s a t i e s , m e t m e e r d a n lOO 
vaaudeis (̂n banieien woiilt detlf:!nomen, v e r b o n d e n w o r d e n . 

(lp lie iH-looging ïjil zal ,ii.or v(jf . • ip iTkers n.1.: J. O U D E G K E S T , H . S P I E K M A N , 
K . VAN IILNÏK, 11. ÖI.IAI.IKT e n L . J. C. 1 ' O P P E , (do l a a t s t e z a l s p r e k e n o v e r 
a m b t e n a a r s o r g a n i s a t i e ) het woord w o r d e n g e v o e r d . 

W e l k een beteeki-nis deze n a t i o n a l e b e t o o g i n g z a l h e b b e n , k a n U b l y k e n u i t 
d e g r o o t e d e e l n a m e . 

D e d u i z e n d e n a f g e v a a r d i g d e n , w e l k e u i t a l l e o o r d e n v a n o n s l a n d o p 6 J u n i 
n a a r T i l b u r g o p t r e k k e n , z u l l e n m e e r d a n 6 0 . 0 0 0 , z e g g e z e s t i g d u i z e n d g e o r g a n i s e e r d e 
a r b e i d e r s vertegenwooMügen. l i e h o n d e r d e n s y m p a t h i e - b e t u i g i n g e n , w e l k e w i j v a n a l l e 
z i j d e n o n t v i n g e n , getiiit'en er eohier van dal d e g e d a c h t e n v a n d i e m e n s c h e n o p 6 J u n i 
b i j uc b e t o o g i n g zullen zijn. lln is nalur.rlük d a t n i e t a l l e n z e l f k u n n e n k o m e n e n 
d a a r o m zullen op B Juni de arbeiders te a a n s c h o u w e n k r i j g e n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r s 
v a n h e t s t r i j d e n d e leger der N.derland.solie a r b e i d e r s k l a s s e m e t h u n n e v a a n d e l s en 
b a n i e r e n , w a a r a a n duizendi'n Nederlandï-ehe mannen en v r o u w e n t r o u w h e b b e n ge
z w o r e n ; w a a r a c h t e r zü marcheeren en o p t r e k k e n om o p d e n v i j a n d een m e e r m e n s o h -
w a a r d i g b e s t a a n t e v e r o v e r e n . V o o r dezen strijd, d i e s l e c h t s m e t v r u c h t g e v o e r d k a n 
w o r d e n , w a n n e e r e r o n d e r de a r b e i d e r s ~ welke g o d s d i e n s t i g e g e z i n d h e i d ze o o k z g n 
t oep . . daan — e e n g r o o ü c.n.'-gczindheid bestaat, zal d e m o d e r n e v a k o r g a n i s a t i e o p 6 J u n i 
t e T i l b u r g een wapens,.houWing houden. D e e . ' n sgez indhe id z a l z e t r a c h t e n t e v e r -
g r o o l e n e n h a a r leger inetiten uit te breiden, om d a a r n a m e t v e r d u b b e l d e k r a c h t 
t e werken aan de verbeterini; v-.n den t o e s t a n d der a r b e i d e n d e k l a s s e . 

Itttn.ni is ileze l K - ! u o g i n g van -/.ooveei g e w i c h t ; d a a r o m raag g e e n e n k e l b e w u s t 
,r.-.;-|w .li,, nif-liir- . . « i w t worden. W o o n t ge b u i t e n T i l b u r g , k i j k d a n j e b e u r » 

in zit <iin ilien dag T i l b u r g t e b e z o e k e n . W o o n t g e i n 
ik-.n der m e e t i n g n a t u u r l i j k n i e t s , b e h a l v e d e 10 c e n t 

no;̂  ! ens na, i.f };et er it 
Tilburg, dan Iin;.t f le-1 
entree op Ie-' i.-rr'.jn. 

Arteiéei,-.. «e veivv ó Juni dnizenden uwer iu Tilburg. 
Ce freeling begint om I uur precies. 
De optocht zal om half 4 uur worden opgesteld. 
np naar Tilbural Naar d,- Cio .te ,\" is.-t.ii.i:in̂ ' voor Moderne Vak

organisatie ep ü Joni. , , . j 
Utl Ual-mr den ÏMurg,i:hen Ucsluurdtrakond. 

afb. 3 Pamflet uit: 
GA T, Secretarie-archief, 
1909, doss. P 1/154, inv. 
nr. 24. 

Propaganda 

afb. 4 Brochure door A. 
van Rijen. GA T, bibl. 
nr. 2943. 

A l ruim voor de officiële toestemming er was 
de manifestatie te houden, berichtte De Een
dracht dat de TBB rond Pinksteren 1909 een 
landelijke betoging zou gaan organiseren.'''' 
Naarmate de datum naderde, verschenen er 
in onder andere De Eendracht en Het Volk 
steeds vaker berichtjes over wie er zoal had
den toegezegd te komen en over andere vor
deringen van de organisatie. 
In de propaganda voor de meeting werd de 
nadruk gelegd op de noodzaak van een ster
ke moderne vakbeweging in het donkere Zui
den, waar kerk en kapitaal hand in hand gin
gen. 
'Nog slechts enkelen zijn het hier in Brabant 
die met de moed hunner overtuiging strijden 
(...), die niet zelden het slachtoffer worden 
van de wraakzucht der patroons en hun 
geestelijke handlangers. (...) Thans doen zij 
een beroep op uwe hulp (...) om hen te hel
pen organisatie te brengen onder die talrijke 
arbeiders die thans nog onverschillig, zooal 
niet vijandig staan tegenover onze beweging 
om van die, door jarenlange uitbuiting ver
sufte massa arbeiders te maken fiere, zelfbe
wuste, flinke strijders. ''^' 

In De Textielarbeider, het blad van de mo
derne textielarbeidersbond De Eendracht, 
werden de elders modern georganiseerde tex
tielarbeiders speciaal opgeroepen naar de 
meeting te komen. Brabant kende immers 
veel vakgenoten wier strijd door de kerkelij
ke vakverenigingen werd gefrustreerd.'" 
Een aantal dagen voor de demonstratie ver
spreidde de TBB nog een strooibiljet. Het be
schreef de vorderingen van de organisatie en 
sprak de verwachting uit dat de Tilburgse ar
beiders een beter beeld van de moderne vak
beweging zouden krijgen.^"' 

Katholieke reactie 

Vanzelfsprekend bleef een katholieke reactie 
niet uit. De eerste reactie was een in 6000 
exemplaren door de propagandaclub Leo 
X I I I verspreide brochure van de hand van 
Antoon van Rijen. Ze verscheen in maart 
1909 en was een aan de ongeorganiseerde ar
beiders gericht pleidooi tot deelname aan de 
katholieke vakbeweging. Het pleidooi was 
grotendeels een fulminatie tegen de intercon
fessionele en met name de neutrale vakbewe
ging. De laatste was slechts een bijwagen van 
het socialisme. 
'Daarenboven kan een katholiek, wiens ka
tholiciteit meer is dan een naam, volgens zij
ne beginselen van die zich achter de neutrali
teit verschuilende vakbeweging geen deel uit
maken, omdat zij gegrond is op den 
klassenstrijd en deze, (...), reeds daarom in 
strijd is met onze katholieke beginselen om
dat deze (...) is: een onverzoenlijke strijd. 
Neen de vakbeweging, die vanuit de Besterd 
gepropageerd wordt, is niet neutraal, maar is 
zuiver socialistisch! De katholieke arbeider 
hoort daar in geen geval thuis.'^^^ 
Vanzelfsprekend kwam er een reactie van de 

R» R. Arbeiders waakt op! 

Een woord van opwekking en aansporing tot 
deelname aan de KathoHekc Vakbeweging 

— duor — 

A. VAN RIJEN 
S E C R E T A R I S V A N » E N A R B E I D 

Uitgegeven en verspreid door de Prop.-Club 
„LEO Xtll" van den Tilb. R. K. Gildenbond. 

S T E M P E L S GRAVURES 
Beste adres v o o r S T E M P E L S Cooutchoux en meta. 
I H S t G K ' E S en M E D A I L L E S voor aüe suorten vei i>enlgln?< 

W. C. & J. VAN LITSBNBURG - 's Bosch 
— G R A V E U R S E H S T e W P E L F A B R I K A N T E N . 
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afb. 5 Pater Coelestinus 
(H.J. van Vorst), gebo
ren 1867, in 1890 inge
treden bij de paters l(a-
pucijnen, en op 14 de
cember 1907 daar 
uitgetreden. 

TBB. SDAP-propagandist Muller schreef 
Waar is uw plaats?^^^ als antwoord op Van 
Rijens brochure. De brochure weerlegde Van 
Rijens argumenten tegen de moderne vakbe
weging en stelde daarnaast de dubieuze da
den van RK vakbeweging en geestelijkheid 
aan de kaak. Daarnaast werd Van Rijen uit
genodigd om in debat te gaan, maar hij wilde 
daar niets van weten, omdat dan altijd de 
godsdienstkwestie aan de orde zou komen. 
Niet Jan en Alleman, maar de priesters en 
bisschoppen moesten die beoordelen. Aan 
een 'herrievergadering' stelde hij geen be
hoefte te hebben.23) Van Rijen had wel het 
lef een tegenbrochure op Muller te schrijven. 
Deze was in wezen een herhaHng van zijn eer
der gebruikte argumenten en standpunten. 
Nadat bekend was geworden dat een van de 
sprekers op de meeting de gewezen kapucijn 
H.J . van Vorst zou zijn, wendde deken Bots 
zich op 7 mei mede namens andere geestelij
ken tot de burgemeester met het verzoek Van 
Vorst van de betoging te w e r e n . D e z e in 
1907 tot de SDAP toegetreden Van Vorst ge
noot rond 1905 als pater Coelestinus onder 
de Tilburgse arbeiders een grote populari
t e i t . O n g e t w i j f e l d was Bots' verzoek dan 
ook ingegeven uit vrees dat Van Vorst de T i l 
burgse arbeiders sterk zou kunnen benvloe
den. Raupp overlegde hierop met de TBB die 
erin toestemde Van Vorst als spreker te an
nuleren. 2'') 

Op 13 mei kwam tijdens een vergadering van 
de katholieke textielarbeidersbond de vraag 
aan de orde welke houding de leden ten aan
zien van de de meeting moesten aannemen. 
Het antwoord was dat afgewacht moest wor
den wat het plaatselijk comité voor Katholie
ke Sociale Aktie (KSA) zou gaan doen.^^' In 
de laatste weken voorafgaand aan de mee
ting wist dit comité de anti-propaganda op 
een dusdanig peil te brengen dat zélfs het 
NVV-orgaan De Vakbeweging er zijn be
wondering over uitsprak.2" Zo werden er 
5000 exemplaren van een door Berkvens ge
schreven brochure Waarom blijven goede 
katholieken weg bij de socialisten^'^^ en een 
onbekend aantal pamfletten tegen de mee
ting verspreid. Het pamflet was gericht aan 
de burgers van Tilburg en speelde sterk in op 
gevoelens van verbondenheid met gods
dienst, vaderland en oranje. De socialisten 
werden daarbij als buitenstaanders met voor 
Brabant ongewenste gedachten weggezet: 
'De Sociaal-Democraten wagen een aanval 
op onze stad, zij willen hun licht brengen aan 
het donkere Zuiden. 

Toont mannen van orde, die gehecht zijt aan 
Godsdienst, Vaderland, Oranje en Vrede, 
dat gij met dat licht niet gediend zijt. (...) 
Burgers van Tilburg, toont als één man, dat 
gij dat niet wilt, gedraagt U ordelijk en doet 

wat wij U dringend verzoeken opdat uw pro
test krachtig en waardig zij en gij zoo bewijst 
dat gij hun licht niet verlangt.' 3" 
Door weg te blijven bij betoging en meeting, 
en tijdens de demonstratie de vensters te slui
ten moesten de Tilburgers gevolg geven aan 
het pamflet. 

Aan de vooravond van de demonstratie or
ganiseerde het plaatselijk comité voor Ka
tholieke Sociale Aktie (KSA) een tweetal 
protestbijeenkomsten. Een in het gilden
bondsgebouw in de Tuinstraat en een in so
ciëteit Orpheus aan het Wilhelminapark. De 
Nieuwe Tilburgsche Courant (NTC) gaf voor 
de bijeenkomst in Orpheus geen bezoekers
aantal op. In het gildenbondsgebouw zouden 
er zo'n 400 zijn geweest. In beide zalen had
den de sprekers het over de onverenigbaar
heid van socialisme en katholicisme. Een
maal tot de sociaal-democratie toegetreden 
zou men zijn geloof verliezen. De spreker in 
Orpheus gaf als voorbeeld ex-pater Coelesti
nus. Hi j waarschuwde zijn gehoor zich niet 
te laten verleiden door de neutrale vlag van 
het N V V . Die diende enkel om de arbeiders 
naar de sociaal-democratie te lokken. De ka
tholieke arbeider hoorde niet bij de 'rooden', 
maar in de katholieke vakbeweging thuis. 
Wel vroeg hij zijn gehoor de volgende dag in 
de kerk voor de 'rooden' een weesgegroet te 
bidden.32) 

Op zondag 6 juni zelf werd door de pastoors 
van de preekstoel gewaarschuwd tegen deel
name. Ze zeiden weliswaar niet bevreesd te 
zijn dat de Tilburgers geloof zouden hechten 
aan de woorden van de socialisten - 'onder 
welke helaas een afvallig priester' - maar 
vreesden wel dat sommigen uit nieuwsgierig
heid toch zouden gaan kijken. Door afwezig
heid bij en het negeren van de betoging kon 
aan heel Nederland getoond worden dat de 
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afb. 6 Pamflet uit: (iODSDTENST-NAllEliLAND- OllAXJE-VREDE 
GAT, Secretarie-archief, 
1909, doss. P 1/154, inv. Burjfe.s can rUburg'. 
^_ De Sociaal-Democraten wagen een aanval op ODZe stad, 

zij willen hun licht brengen aan het donkere Zuiden. 
Toont mannen van orde, die gehecht zijt aan Godsdtenet, 

Vaderland, Oranje en Vrede, dat gij met dat licht niet 
gediend zijt. 

Boe kimt gij dat tooneti ? 
1. Door hunne meeting niet bij te wonen. 

2. Door weg te blijven uit de straten waar
door zij trekken. 

3> Door de vensters te sluiten of de gordij
nen neer te laten als hun optocht langs 
uwe huixen gaat. 

En waarom zult gij dat tooneti f 
Omdat gij den Godsdienst liefhebt, dien zij ondermyDen 

eo van de wereld willen doen verdwijnen. 
Omdat gij het Vaderland liefhebt, dat niet willea 

kennen. 
Omdat gij Oranje liclhebt. waarvan zij het voortbeatsMi 

betreuren. 
Omdat gij den Vrede liefhebt, terwijl zg, hopeloos ver

deeld onder elkander, haat trachten te wekken en twist en 
tweedracht te zaaien in de geordende maatschappij, waarvan 
zg de omverwerping beoogen. 

Burgers van Tilburg, toont als één man, dat gg dat 
niet wilt. gedraagt U ordelijk en doet wat wy ü dringend 
verzoeken opdat uw protettt krachtig en waardig zij en gg 
zoo bewijst dat gij hun licht niet verlangt. 

Blijft weg van de meeting. 
Verlaat de straten bij hun doortocht. 
Sluit uwe vensters bij hun optocht. 

Uva de ËodsdisQst, het Vaderland, Oranje en de Vrede. 

MPbitaltlttBiilttbtlillitiSKiütlitli. 
M r . J A N V A N D E M O R T E L . , V o o r z i i l e r . 
A . J . V A N l E R S S E L , S e c r e i a n s . 

/Je .'Idvisf.ur, 
D r . G- V A N Z I N N I C Q B E R G M A N N . 

.Yitmeii.^ di^ aniiiesMeii Vtrefuigineen: 

'socialistisclie dwaling' in het katholieke T i l 
burg geen voet aan de grond kon krijgen. 
Eerder zou er in een aantal parochiekerken 
zijn gedreigd de namen van deelnemers pu
bliekelijk af te roepen. Verschillende pa
troons hadden hun personeel verboden naar 
de meeting te gaan.̂ "** 

De meeting 

De anti-propaganda en het dreigement door 
een geestelijke het meetingterrein met de in
houd van privaattonnen te bewerken, had de 
TBB allert gemaakt^^' en doen besluiten de 
nacht voorafgaand aan de meeting het ter
rein te bewaken. Niet voor niets, want de ei
genaar wilde er die nacht alsnog zijn koeien 
laten grazen. Door de bewaking kon dit ver
hinderd worden.^*) 

Om geen moeilijkheden met het gezag te kr i j 
gen en om bij de Tilburgse bevolking een 
goede indruk achter te laten was alles tot in 
de puntjes geregeld. 
In Het Volk van 4 juni stond een aantal huis
houdelijke mededelingen voor de deelne
mers. Zo zouden er bij het station ordecom
missarissen zijn die de weg naar het meeting
terrein zouden uitleggen. Het was verboden 
van de trein naar het terrein vaandels te ont
plooien. De vaandeldragers moesten zich na 
aankomst op het terrein melden bij het be
stuur van wie ze een vaandelnummer zouden 

V 
krijgen. Aan de hand van deze nummers zou 
de stoet worden opgesteld.^''' Een pamflet 
met onder andere deze mededeHngen en de 
volgorde van samenstelling van de stoet werd 
de deelnemers u i t g e r e i k t . V o l g e n s Het 
Volk hadden de demonstranten die van het 
station af kwamen veel bekijks, en bij de in
gang van het terrein zouden zich vele nieuws
gierigen heben opgehouden. Er was slechts 
een enkele wanklank van een zatlap die 
'oranje boven' of 'leve Willemien' riep en 
een paar opgeschoten jongeren zouden een 
enkele meetingganger hebben lastiggeval-
len.39) 

Nadat politiecommissaris Caarls samen met 
Elfers de vaandels bekeken had - 'ofschoon 
het geheel eene socialistische aanschouwing 
gaf, geen enkel ongeoorloofd of aanstoote-
lijk opschrift of zinspreuk of vertooning"^^^ -
begon de meeting en demonstratie. 

Voorzitter Michielsen van de TBB trad op de 
meeting als eerste spreker op. Hi j vertelde 
dat er in eerste instantie met de burgemeester 
was overeengekomen dat Van Vorst niet zou 
spreken, maar dat de organisatie door het ge
mene optreden van de 'roomsche duisterhn-
gen' van dat besluit was teruggekomen. Van 
Vorst zou alsnog het woord voeren. Deze 
mededeling onlokte bij het aanwezige pu
bliek applaus.'"' Eerst kwamen echter 
sociaal-democratische voormannen als 
Spiekman, Van Hinte en Sneevliet aan het 
woord. Zij hielden algemene propaganda-
praatjes waarbij ze de verhoudingen in de 
maatschappij bespraken. In zijn verslag aan 
de burgemeester merkte Caarls over deze 
sprekers op dat ze matig waren en geen 
opruiende of beledigende woorden bezig
den."'2) Nadat de aanwezigen hadden laten 
blijken Van Vorst te willen horen, zagen 
twee andere vooraanstaande sprekers - Ou
degeest en Poppe - van hun spreektijd af. 
Van Vorst begon te vertellen dat hij als oud
priester de 'Roomsche manieren' kende. Hi j 
stelde het bijzonder laf te vinden van de T i l 
burgse geestelijkheid dat ze de bevolking had 
opgeroepen vensters te sluiten en geen aan
dacht aan de betoging te schenken. De clerus 
had het debat niet uit de weg moeten gaan. 
H i j stelde daarbij in het vooruitzicht dat de 
arbeiders de weg naar het socialisme toch wel 
zouden vinden. Ogen en oren konden ze dan 
misschien afsluiten, maar de maag zou spre
ken. Vervolgens besprak Van Vorst de ver
houdingen tussen kapitaal en arbeid. Door 
de ondernemers werden de arbeiders uitge
buit en in de kerkelijke vakbeweging aan 
banden gelegd door de grote rol van de 
geestelijk adviseur. De geestelijkheid hielp 
het kapitaal en hield het volk dom. Hi j stelde 
vast er uit eigen ervaring over mee te kunnen 
spreken. Daarna weidde hij met onder ande-
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afb. 7 Advertentie uit: 
GAT, Nieuwe Tilburg
sche Courant van 4 juni 
1909. 

Kalli. Soc. Actie. Plaatselijk Comité te Tilburg, 
Protest tegen de meeting op Zondag 6 Juni. 

O p e i i l 3 a r e V e x - g a d e r i n g e n 

uitgeschreven door hot Plaatselijk Comité der K. S. A . tc Tilburg. 
op Zaterdag 5 Juni, ties avonds te half 9 uur, 

in de zalen van den R. K. Gildenbond en van de Sociëteit Orpheus. 
Als sprekers zuilen optreden; in den R. K. Gildenbond de heer B R U N A . 
Ivedacteur van het ('entrum, en in de Sociëteit Orpheus: de heer C . D. 
W E S S E L I N G , lid van den Raad der Gemeente 'sGravenhage. 

T O E G A N K E L I J K VOOR I E D E R E E N . 423 
Tilburger.s, toont Uwe instemming door Uwe aanwezigheid. Het Comité. 

afb. 8 Pamflet uit: 
GA T, Secretarie-archief, 
1909, doss. P 1/154, inv. 
nr. 24. 

re GaHlei als voorbeeld uit over het irratione
le karakter van de godsdienst. Hi j wekte de 
aanwezigen verder op zich aan te sluiten bij 
de socialisten, want die hadden het goed 
voor met de arbeidersklasse. De clerus ver
bood de mensen wat goed voor hen was, 
daarom moesten de mensen vooral doen wat 
zij hun v e r b o d e n . V a n Vorst sprak een 
half uur. Caarls vond de redevoering van 
haat tegen de geestelijkheid getuigen.'"'* 
Na de toespraak van Van Vorst begon de de
monstratieve optocht vanaf de Reitse Hoe
ven langs het spoor, door de AUeenhou-
derstraat en vervolgens door de Gast
huisstraat, Wilhelminapark, Veldhovense-
straat. Molenstraat, Koestraat, Spoorlaan, 
Stationsstraat, Nieuwlandstraat en Heu
velstraat naar de Heuvel. Er werden 136 
vaandels meegedragen door een kleine 1000 
mensen die samen zo'n 140 verenigingen ver-

r^ationale bctooging voor 
Vakorganisatie 

te Tilburg op 6 Juni 1909. 

Set IlrMutir can tUn TiliurqKehm Ih'xtiiuriternhnitfi 

brengt het rolgetidp ter kemm eau de tieelneitiem 

aait bacengentitmde ttetoogiiitf. 

Aan Am inpiag van lici tiTivin 
kaart 4 10 cont 

Allc-n ilio iHuiwtvn. ,-aaniii'Is ''l:. 
komen, wn nunitnar halen cn (lat 
i*nkoinstiK nummer aan het .aaii'tv 
volKorhe van den stoel aan. Alle x.tK. 
Revo* 

r.kh vcir/.i.-n van i<n t.ii.gHng .̂ 

mooten Hx"lra ae «p het terrein 
cve^tlKen. waarna men het over. 
De». nummeiT geven tevens de 

rnr.elfde plaata worden bü elkaar 

JthiK atl oen nanvanR wm^n te rfn uur piwies, t.'nvi)l te half vier met 
hel ofKtellon van ,len Bto.>t bt«onnen wor.lt. Opdat dit »v. vlu« mogelijk BeathJode, 
verweken we den doelnomera om nch dan ditvct naar hunne banlttivu Ie legeven. 
en rjoh in rtJen van vlei ti- phialsen. 

De stoet gaat van het ineetlntrterTem rechts langs den apoorwi^. vervolgens over 
het spoor. AlleenhondersUwt, «aathuisstmat, Wilhelminaparlt. Veldhovensche Molen, 
stiaat, Koötraat. Spiwrlaan. biationstitiat, Nieuwlandstiaat, Heuvelstraat. IIeu,-el. 

Op den Heuvel aal de stoot aieh om de muziektent verzamelen en door den 
Voorzitter ontbonden worden. 

Wij maken er den declnein.;n< opmerkzaam op. dat duor de pohtie uildnikkelijk 
verboden is om ui den suwi te zingen, te flniten of te schreeuwen, en verzoeken 
daarom allen hier om te denken, opdat er gram aankuding kome tot tOBendemonsttaüea. 
OvenRi'iis vol^ men de aan».(jilngen van hi't Instuur en de comn,iw.anwen van orde. 

Samenstelling van den stoet. 
Muziekvereeuiginff „mxcelsior" van JRotterd&m. 

Tilburi; 1 lO 2. Anu.teplam H tot 10. .Vmliem 11 tot IS. Apeldi">rn 19, Breda 20ti't 24, 
Hus..,um 2.',. Culemt«,iii 20 en 27, Cbarloia 28, Delft L'f h,t 38, Dordrecht 34 lot 40. 

ZXuziekvereeniffinff „Volharding" van Tiordreeht. 
DeveutiT 41 lot 40. EnKthede 4d en 47, >Undhoven 4» tot 50, Uouda dl, Ooreum h2, 
Haarlem :a, IVn Haag Ó4 tol «O, Hulzum fil, Kr. a. d. IJsel 02. Leeuwarden «3, 
Lochcni 04. b,nneker 00, Ulden B« en HT, Maaslucht «S en HO, Middelburg 70 ti'l 72. 

Nijmegen 73 tot 7«. 
Muziekvereeniffing ..KxcelaioT" van Amiiem. 

itriU'nism 77 lot l'H, Ki.Ttis.tid 04, Hh.-ne;i 0.",. Schit^lam 00 tol 100. «.UvciUngiui 101. 
Kli,.dr,^hl 102, r in . ' h l 103 tot 112, Vlls^infi.u 113 en 114. 

Muzieicvereenigtnff „Voorvraart^' van Vlaardingen. 
Vleaiding-i, nr, t.„ 117. \Xat^i I I S , Zalt Itnuii, I lltt in 120, •̂,urplkll 121, 

Zw,iTle 122 lot 123 en /-uindam 124 i - t 1211. 

tegenwoordigden. De stoet werd door vier 
muziekkorpsen en veel politie begeleid. Vol
gens de Tilburgsche Courant (TC) hadden de 
Tilburgse leden om niet te veel op te vallen 
afgehaakt. De tocht verliep zonder inciden
ten. Een aantal deelnemers zou zijn gaan zin
gen, maar dat werd door de politie meteen 
verboden. Ondanks het verbod zouden veel 
mensen vanachter de gordijnen stiekem heb
ben gekeken.'''' 
Op de Heuvel werd de demonstratie, nadat 
er iemand vanuit een lantaarnpaal een slot
woord had gesproken, ontbonden. Een aan
tal demonstranten onder wie Van Vorst ver
trok daarop richting het volksgebouw op de 
Besterd. Ze werden spoedig omsingeld en 
uitgejouwd met onder andere orangistische 
kreten. Bij de spoorlijn werd Van Vorst door 
de politie ontzet. Het bleef daarna bij het 
volksgebouw nog geruime tijd onrustig door
dat contrademonstranten er vaderlandse He-
deren bleven zingen. Ook later op de avond 
moest de politie langs de route tussen het 
volksgebouw en het station nog een paar 
keer optreden om vechtpartijtjes tussen de
monstranten en contrademonstranten te 
voorkomen.''*' 

Reacties op de dag 

De socialistische bladen noemden de meeting 
en demonstratie een groot succes. De TC be
richtte kort en zakelijk over het verloop. De 
krant stelde dat de demonstratie door de te
genactie van de KSA was mislukt."''' De 
NTC gaf helemaal geen verslag van de ge
beurtenis. Wel plaatsten deze krant en de TC 
diverse ingezonden brieven over de gebeurte
nis. De strekking van al deze brieven is nage
noeg gelijk. Alle briefschrijvers vonden het 
schandalig dat in katholiek Tilburg een der
gelijke demonstratie gehouden mocht wor
den. De politiebegeleiding werd door een 
aantal schrijvers als een eer voor de socia-
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ajb. 9 Het Volksgebouw 
in de wijk Besterd, 1915. 

listen beschouwd: 
'Een propagandatocht werd gehouden door 
de SDAP en wel met volle muziek en ont
plooide oproervaandels en wel (schande! het 
te moeten zeggen) als onschuldige lammeren 
werden ze bewaakt. Een vorst (...) kon niet 
beter bewaakt, beschermd, (...) meer eer 
worden bewezen.(...)"^^^ 
De nadruk legden de schrijvers evenwel op 
het anti-godsdienstige karakter van de socia-
Hsten. Met name Van Vorst was daarbij de 
gebeten hond: 
'In de Reit werd echter de godsdienst, de 
kerk en de priester niet gespaard. Grove 
godslasteringen werden daar uitgebraakt 
door een sujet, dat ik niet bij naam wil noe
men, door een huichelaar van den beginne; 
meer van hem zeggen walgt me.' 
Het te liberaal beschouwde gemeentebestuur 
werd als schuldige aangewezen. Het was 
beïnvloed door verkeerde kranten zoals De 
Nieuwe Rotterdammer en Het Handelsblad. 
50) 

'We hebben de roode vaandels ontplooid ge
zien, we hebben de oproermuziek gehoord en 
toen dachten we: Tilburgs bestuur was vroe
ger misschien minder verlicht, maar wat nu 
geschiedt, zou toen onmogelijk geweest 
zijn. 51) 

Deze schrijver vond dat hij als katholiek en 
als Nederlander een klap in zijn gezicht had 
gekregen. Een partij die zichzelf buiten de 
wet stelde, had geen recht op verdraagzaam

heid. Door toestemming voor de demonstra
tie te geven was met de wet gespot. Hi j ein
digde met de verzuchting: 
'In Tilburg is gevaarlijk spel gespeeld. De 
6den juni 1909 zal men daar niet licht verge
ten. ' 52) 

In de dagen direct na de TBB-meeting wer
den er door diverse katholieke sociale orga
nisaties demonstratieve optochten gehouden. 
De benodigde vergunningen hiervoor werden 
zeer snel en probleemloos g e g e v e n . D e 
grootste werd op zondag de 13e gehouden. 
Aan de demonstratie die dag namen volgens 
de TC zo'n 2000 mensen deel.^"' 

Vanzelfsprekend was het sociaal-democra
tisch kamp niet bijster te spreken over de ka
tholieke tegenacties. Sprak het landelijk 
NVV-blad uit dat de tegenacties toonden dat 
de tegenstanders de moderne beweging voor 
vol aanzagen^^', het SDAP-orgaan in 
Noord-Brabant ging er met de botte bij l te
genaan. Het nummer van dit blad van 12 j u 
ni begon met alleszins begrijpelijke kritiek. 
Tot grootste vijand van de modern-
georganiseerde arbeider werd de ondernemer 
bestempeld die arbeiders op grond van hun 
overtuiging ontsloeg. Het KSA-pamflet was 
volgens het blad het toonbeeld van een 'ho
peloze zwakheid', een 'treurige armzaligheid 
aan argumenten' en een 'totaal gemis aan 
enige christelijke deugd': 
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afb. 10 Brochure door 
A. van Rijen. GAT, 
bibl. nr. 2945. 

'Zijn hier die leuzen: Godsdienst-Vaderland, 
Oranje, vrede, geen godtergende demagogie, 
geen ontzettende volksmisleidende kreten, 
die de naaktheid aan argumenten, en de boo-
ze schuld van het kapitalistisch-christendom 
moeten dekken. Dat spreekt van vrede, ter
wijl die 'biddende heeren' de gloeiende toort
sen van twist en tweedracht zwaaien boven 
het werkend volk (...)' 
Hierna beging het blad een grote tactische 
fout. Het KSA-pamflet had opgeroepen zich 
ordelijk te gedragen en een waardig protest 
te laten horen. Hierop reageerde het blad 
met te stellen dat het Tilburgse 'plebs' niet 
waardig kon protesteren: 
'Wie kent Tilburg niet met zijn verwaten fa-
brikantendom, dat zijn volk afbeult en de 
kerk plat loopt, (...), met zijn vele kerken en 
kloosters, met zijn kroegen en liederlijke 
drinkers, zijn vechters en gemeenerikken? 
Wie is het niet met ons eens dat Tilburg on
danks zijn katholicisme, (...), naast Hel
mond het laagst staande volk herbergt?' ^''^ 
Vanzelfsprekend gebruikte de NTC deze uit
glijder om de sociaal-democraten in diskre
diet te brengen. De beschuldiging dat De 
Eendracht het Tilburgse volk beledigd had, 
was het resultaat. 

Betekenis 

Na afloop overheerste bij de sociaal
democraten het gevoel dat de demonstratie 
een groot succes was geweest. Zo schreef bi j 
voorbeeld het blad van de moderne textielar
beidersbond dat de acties van het KSA en de 

Waar is uw plaats? 
DOOR 

fl, F. M U L L E R . 

afb. 11 Brochure door 
A.F. Muller. GAT, bibl. 
nr. 2944. 

Uitgave van den Tilburgschen Bestuurderenbond 

Tilburgsche Bestourdersbood. 

Groote Openbare V e r g a d e r i n g 
op ZONDAG 4 APRIL as. 'smldd, 12 nu, 

in hst Café Devenijns, Op den Heuvel. 
S p r e k e r s : H. SPIEKMAN, Rotterdam. 

W. VAN HINTE, 

Mei Onderwerpen i n verband mei de uitgegeven bro
chure van den R.K. Volksbond. 
De Heep A. VAN RIJEN, die bedankte om Ia een open

bare vergadering: te spreiden Is thans tot debat uitg:e-
D o o d i g d . 

Debat en Entree vrij . 
HET BESTUUR. 

ƒ I s d ^ d r u w p l a a t s ? 

A V A N R I J E N 
SECRETAKIS VAN DEN ARBEID 

Uitgegeven en verspreid door de Prop.-Club 
,JLEO XIII" van den Tilb. R. K. Gildenbond. 

Keeren- en KinHerWeeSing Icl^oopen 

b«zoel?f eersJ 

i ^ s f l o n g K o l l a n d 

. Grootste sorfeering in alle 

|W l?n)ateeifen en prijzen :•: 

clerus daar niets aan af konden doen. Zon
der de angst voor broodroof zou de bewe
ging in het Zuiden veel meer aanhang hebben 
g e h a d . O o k Bart van Pek is in zijn me
moires uiterst tevreden over het verloop van 
de demonstratie. Hi j noemde het een mooie 
stoet waar de mensen stiekem naar keken en 
de volgende dag voorzichtig over spraken.*"' 
Reeds de volgende dag wierp de demonstra
tie haar vruchten af. Onder invloed van de 
gebeurtenissen werd een vergadering met 
Van Vorst die dag bijzonder goed bezocht. 
'(...) Een betere vergadering hebben we se
dert lang niet gehad in Tilburg. We kunnen 
de heeren geestelijken wel danken voor hun
nen propaganda voor onze zaak.' *" 
De demonstratie was dan ook een behoorlij
ke oppepper voor de Tilburgse beweging, 
waarmee ze in ieder geval voor zich zelf be
wezen hebben wat te kunnen. 
Toch was ondanks alle opschudding het ef
fect van de gebeurtenis als gevolg van het 
ontbreken van enige sociaal-democratische 
invloed op de plaatselijke pers gering. Deze 
was vernietigend over de demonstratie en de 
sociaal-democratische organen werden haast 
niet gelezen. 

Noten 

1. Paul van Dun, 'De staking bij de wed. J .B . de Beer 
in 1908', in: Tilburg, jrg. 7, nummer 4, december 
1989, 100-105. De fabrikantenorganisatie 
V . T . F . W . S . legde een 'zwarte lijst' aan met Een-
drachtleden. 

2. De grote lijn van dit artikel kwam eerder ter sprake 
in mijn doctoraalscriptie en de dissertatie van Ton 
Wagemakers. Zie: Paul van Dun, 'Van de socia-
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listen, verlos ons Heer'. De verhoudingen tussen 
kerk, kapitaal en arbeid in Tilburg tussen 1895 en 
1918, (ongepubliceerde scriptie R U Utrecht afd. 
E S G , 1989) en A . J . M . Wagemakers, Buitenstaan
ders in actie. Socialisten en neutraal-georganiseer-
den in confrontatie met de gesloten Tilburgse sa
menleving 1888-1919, (Tilburg, 1990). 

3. Vgl. A . J . M . Wagemakers, Buitenstaanders in actie, 
136-137 en J . Oudegeest, De geschiedenis van de 
zelfstandige vakbeweging in Nederland, I I , (Am
sterdam, 1932), 57-58. 

4. Bart van Pelt, 'Herinneringen uit Brabant van een 
socialist en vakbondsman', in: Vijfde jaarboek voor 
de geschiedenis van socialisme en arbeidersbewe
ging, (Nijmegen, 1981), 198. 

5. Notulen DB NVV van 16-10-1908, Archief NVV, 
inv. nr. 1; aanwezig in het Internationaal Instituut 
voor Sociale Geschiedenis ( I . I .S .G. ) te Amsterdam. 

6. Idem 8-5-1909. Laatste zin van deze notulen luidt: 
'Besloten wordt het N. V. V. op de betooging te Til
burg niet officieel te doen vertegenwoordigen, daar 
dit een verkeerd precendent zou naleggen'. Dit door 
mij gegeven karakter van de betoging werd ook 
door de T B B zelf imphciet gegeven. Zie circulaire 
T B B maart 1909, aanwezig in de bibliotheek van het 
Gemeentearchief Tilburg (GAT) , nr. 2942. 

7. Brief van Muller aan C . Bijkerk te Amsterdam, 
29-10-1908; Archief SDAP, inv. nr. 2015; aanwezig 
in het I . I . S . G . te Amsterdam. 

8. Notulen verbondsbestuur NVV van 20-11-1908. 
9. G A T , Secretarie-archief, 1909, doss. P 1/154, inv. 

nr.1. 
10. Ibidem, inv. nr. 3. 
11. Vgl. G A T , Secretarie-archief, 1909, doss. A 1/155 

en de notulen van de geheime raadsvergadering van 
19-4-1909. 

12. G A T , Secretarie-archief, 1909, doss. P 1/154, inv. 
nr. 6. 

13. Ibidem, inv. nr. 8. 
14. Ibidem, inv. nrs. 9 en 12. 
15. Ibidem, inv. nrs. 11 en 17. 
16. Ibidem, inv. nrs. 18 en 19. 
17. A . J . M . Wagemakers, Buitenstaanders in actie, 137. 

'De Eendracht' was het blad van de SDAP in 
Noord-Brabant. 

18. Het Volk, dagblad voor de arbeiderspartij (Het 
Volk) van 7-5-1909. 

19. Vgl. De Textielarbeider. Orgaan van de Algemeene 
Nederlandsche Bond van Textielarbeiders (De Tex
tielarbeider) van 28-4-1909. 

20. G A T , Secretarie-archief, 1909, doss. P 1/154, inv. 
nr. 24. 

21. A . van Rijen, R.K.-arbeiders waakt op!, (Tilburg, 
1909), 6. 

22. A . F . Muller, Waar is uw plaats?, (Tilburg, 1909). 
23. Nieuwe Tilburgsche Courant (NTC) van 27-3-1909. 

Zie ook A . J . M . Wagemakers, Buitenstaanders in 
actie, 138. 

24. A . van Rijen, Is daar uw plaats?, (Tilburg, 1909). 
25. G A T , Secretarie-archief, 1909, doss. P 1/154, inv. 

nr. 13. 
26. Vgl. G . J . M . Wentholt, Een arbeidersbeweging en 

haar priesters, (Nijmegen, 1984), 68-69 en W. Vlie
gen, Die onze kracht ontwaken deed. Geschiedenis 
der sociaaldemocratische arbeiderspartij gedurende 
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27. G A T , Secretarie-archief, 1909, doss. P 1/154, inv. 
nr. 15. 

28. Het Hoog Ambacht. Officieel orgaan van de Dioce
sane Textielarbeidersbonden St. Severus in Neder
land van 22-5-1909. Het K S A - opgericht na de 
spoorwegstakingen van 1903 - was samengesteld uit 
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SDAP in Noord-Brabant (De Eendracht), 10e jrg., 
nr. 16, 24-4-1909. Omdat het huurcontract voor het 
terrein al getekend was, had deze geestelijke dit be
dacht. Het deed 'De Eendracht' verzuchten: 'Zulke 
lui hebben nu de mond vol van de zedeloosheid der 
sociaal-democraten. Och arme!' 

36. Bart van Pelt, 'Herinneringen uit Brabant', 198. 
37. Het Volk van 4-6-1909. 
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45. Vgl. G A T , Secretarie-archief, 1909, doss. P 1/154, 

inv. nrs. 23 en 24, de TC en Het Volk van 8-6-1909, 
A . J . M . Wagemakers, Buitenstaanders in actie, 141 
en Bart van Pelt, 'Herinneringen uit Brabant', 199. 
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49. NTC van 12-6-1909. 
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58. NTC van 14-6-1909. De Eendracht van 26-6-1909 

kwam erop terug. Gesteld werd niets van de be
schuldiging in te trekken, omdat de statistieken dui
delijk uitwezen dat er niets te veel gezegd zou zijn. 
Wel stelt het blad niet de héle Tilburgse bevolking 
over een kam te willen scheren. 

59. De Textielarbeider van 23-6-1909. 
60. Bart van Pelt, 'Herinneringen uit Brabant', 199. 
61 Het Volk van 9-6-1909. 
62. I . I . S . G . , Amsterdam, SDAP-archief, inv. nr. 2620, 

brief van 6-7-1909 door C . van Eek namens de 
SDAP-afdeling Tilburg aan het partijbestuur. Deze 
brief gaat over de propaganda. Aan het blad De 
Eendracht schrijft hij in dit kader niets te hebben, 
omdat het vol staat met principiële artikelen die 
geen enkele arbeider leest. Het ware beter wanneer 
dit blad zou schrijven over zaken waarmee de arbei
ders zich bezighielden, aldus Van Eek. 
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Tilburg in de late middeleeuwen 
Verschuivende nederzettingen in een 
geaccidenteerd landschap 

Johan Hendriks en Frans van Nuenen* 

De artikelenreeks Archeologie in het Leijdal " wordt afgesloten met een bijdrage over de late 
middeleeuwen (1000 -1500 na Chr.) Deze periode wordt gekenmerkt door ingrijpende ontwik
kelingen op politiek, sociaal-economisch en maatsctiappelijk terrein. Vele themata dienen zich 
aan voor nader onderzoek. In het bestek van dit artikel willen we ingaan op het thema van 
verschuivende nederzettingen. Kort gezegd houdt dat in dat op archeologische gronden aanne
melijk is dat de locatie van de 14e-eeuwse historisch bekende woonkernen een andere is dan 
die van hun 12e-eeuwse voorgangers. We willen dit voor met name Tilburg in tijd en ruimte 
enigszins verdiepen. Daarbij worden twee tijdslijnen ontrafeld: enerzijds wordt de archeolo
gisch traceerbare ontwikkeling van het nederzettingspatroon gevolgd; anderzijds wordt ge
tracht de laat-middeleeuwse topografie van Tilburg te reconstrueren. Waar beide tijdslijnen 
elkaar raken, ontstaat een interessante puzzel, waarbij we zullen trachten enkele stukjes op 
hun plaats te leggen. 

Bestuursleden Stichting 
Projekt Archeologie; 
initiatiefnemers werk
groep 'Tilliburgis'. 

Historische topografie van Tilburg 

Van belang voor de reconstructie van midde
leeuws Tilburg is inzicht te krijgen in de geo
logie en het bodemgebruik van de streek. De 
gemeente Tilburg ligt in haar geheel tegen de 
westrand van de Centrale Slenk, een geolo
gisch verzakt gebied, waarbinnen in het 
ijstijdvak eerst de Rijn zijn weg vond en ver
volgens de Maas.2) De westrand van deze 
'verzakking' wordt gevormd door de 
zuidoost-noordwest verlopende Feldbiss. 
Langs deze breukrand vinden we de rivier de 
Donge. De Centrale Slenk werd tegen het 
einde van het ijstijdvak (het Pleistoceen) 
langzaam opgevuld met smeltwaterafzettin
gen en dekzanden.^' Dit pakket is soms 25 m 
dik. Aan het begin van het Holoceen, de hui
dige warmere 'tussenijstijd', omstreeks 8.000 
voor Christus, kwam veel smeltwater v r i j , 
dat naar de grote rivieren werd afgevoerd 
door vele wilde meanderende beekjes die het 
landschap sedertdien hebben bepaald."' 
De gemeente Tilburg, met een gemiddelde 
hoogte van 13,5 meter + N A P , ligt op een 
uitloper van de noordelijke helHng van het 
Kempische Plateau, dat in België een hoogte 
van circa 35 meter -l- N A P bereikt.5' Men 
zou dan ook verwachten dat de beken in 
noordelijke richting wegstromen. Dat bli jkt 
echter niet het geval te zijn. Het Tilburgse ge
bied is namelijk op een hogere uitstulping ge
legen, waardoor de beken in drie verschillen
de richtingen kunnen wegstromen: op de eer
ste plaats de afwatering naar het oosten via 
de Leij , die bij Oisterwijk Voorste Stroom 
gaat heten en de belangrijkste rivier is in on
ze regio. Vervolgens het stroomgebied van de 
Zandleij, dat naar het noordnoordoosten af

watert, en ten slotte het stroomgebied van de 
Donge, dat naar het noordwesten afstroomt. 
We hebben getracht om de meeste beken die 
aan het eind van de middeleeuwen door Ti l 
burg stroomden te achterhalen, en hun loop 
op papier gezet. Het betreft oner andere de 
Moerenburgse waterloop, de Korvelse water
loop, de Couderijt, de Zwartrijt, de Zoe, de 
Waterzoe en de Hoge Zoe. De beken hebben 
eeuwenlang ook poHtieke betekenis gehad. 
Zo vormt de Katsbogte in het zuiden (Leij-
systeem) de grens met de gemeente Goirle. de 
Zwartrijt in het oosten (Leij-systeem) de 
grens met de gemeente Berkel-Enschot, en de 
Donge in het zuidwesten de grens met de ge
meente Alphen en Riel. 
De bovenlopen van allerlei kleine beekjes 
van alle drie de systemen ontspringen voor
namelijk op een vrij klein plateau, dat ken
nelijk als waterscheiding dienst doet. Het 
strekt zich grosso modo uit van het Korvel-
plein in het zuiden tot het Besterdplein in het 
noorden, het Reitseplein in het westen en het 
Rozenplein in het oosten. Centrum van deze 
hoge bult in het landschap is de Heuvel, de 
kern van een grotere dekzandrug langs de 
noordwestoever van de Leij , die zich uit
strekt tussen Goirle en Haaren. 
Het is duidelijk dat de dekzandrug niet ge
lijkmatig van hoogte is. Niet alleen zijn er de 
diepe insnijdingen van de diverse zijbeken, 
zoals die van de Katsbogte en de Zwartrijt, 
ook kleinere verschillen komen voor. Zo vin
den we onder de Stokhasselt in de late mid
deleeuwen zowel een lege acker als een hoghe 
acker.^'' Bij de opgravingen op de Groote 
Akkers te Goirle is gebleken dat onder de 
laat-middeleeuwse esdekken zowel afgesne
den heuvels als opgevulde dalen schuilgaan. 
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afb. I Globale hoogte-
kaart van het gebied om 
Tilburg. (Ontleend aan 
Teunissen van Manen 
1985, pag 20). 

Soms waren die dalen opgevuld met water en 
werden ze vennen genoemd. Kortom, het 
landschap vóór circa 1250 heeft duidelijk een 
veel glooiender karakter gehad dan het te
genwoordig heeft. 
Reeds nu kunnen op basis van met name 15e-
eeuwse toponiemen, bijeengebracht door 
F.W. Smulders^', een groot aantal vennen 
en poelen worden getraceerd. Zo kennen we 
onder andere het Ven (het huidige Pi-
usplein), het Lo-ven, het Qualenwiel en de 
Aderpias onder Loven aan de Leij , het Kerk-
ven, het Ezelsven en het Oeverven bij Oerle, 
het Ven op Veldhoven; het Lang Venneken 
op de Besterd; een Venne bij de Rugdijk, het 
Kraaiven, het Jan Roelofsven en de vennen 
aen den Rodenberch bij de Hasselt; het Ven, 
die Vennen en de Korvelse poel op Korvel, de 
Herstalse wolpoel, de Crachtenpoel in de 
Schijf en het Ven aan de Juupt tussen Oerle 
en Korvel. Ook hogere plekken kunnen via 
de toponiemen worden herkend. Zo vinden 
we naast de Heuvel (Hovel), de groet donc, 
de hoecit donc en den Hogen Dries op Lo
ven, de Paelsberch op Veldhoven, de Cou-
denberch en de Haenberch bij de Heikant, de 
Berchakker nabij de Stokhasselt, de Cranen-
berch, de Rodenberch en de Vosberch bij de 
Hasselt, de Wittenberg in de Schijf en de 
Hoocht bij het Oeverven te Oerle. 
Het aldus geaccidenteerde terrein op de dek
zandrug aan de noordwestoever van de Leij 
was zeker vanaf de bronstijd door mensen 
bewoond. Door geboorten en sterftegeval-
len, alsmede door middel van migraties, fluc
tueerde het bevolkingscijfer. Men heeft om 
in het eigen onderhoud te kunnen voorzien 

het beschikbare areaal in ontginning geno
men. Nog in de 15e eeuw zien we dat het ge
hele gebied bestaat uit drie soorten gronden: 
de eigen akkers rondom boerderijen, grote 
aaneengesloten akkercomplexen, zoals de 
Groote Akkers, de zogenaamde gemeijnak-
keren of de Schijf en gemeenschappelijke, 
onontgonnen gronden, de zogenaamde ge-
meijnten. De gemeijnt kennen we in twee 
soorten: een hoger gelegen, droge variant, 
vaak heidevelden, en een lager gelegen, natte 
variant, de beemd- en broekgronden. 
Op basis van de onderzoeken van Ferdinand 
Smulders naar het laat-middeleeuwse T i l 
burg, de Bodemkaart van Nederland, 
1:50.000, van de Stichting voor Bodemkarte-
ring te Wageningen, de chromotopografi
sche kaart van Noord-Brabant, 1:25.000, die 
de toestand omstreeks 1900 weergeeft^', als
mede de iets minder gedetailleerde kaarten, 
1:50.000, uit het midden van de 19e eeuw'', 
die goed aansluiten bij de Topografische en 
Militaire Kaart van het Koninkrijk der Ne
derlanden uit dezelfde t i jd , hebben we ge
tracht de bodemkundige situatie aan het ein
de van de middeleeuwen te reconstrueren 
voor het grondgebied van de gemeente Ti l 
burg. Reeds eerder was vastgesteld dat de si
tuatie omstreeks 1850, dat wil zeggen vóór de 
industriële revolutie, de laat-middeleeuwse 
situatie goed weergeeft'"', dat wil zeggen 
vanaf de periode dat de enkeerdgronden of 
esdekken werden aangebracht. Dat proces 
zal in de 13e eeuw zijn begonnen. 
Door nu zowel de laat-middeleeuwse akker
complexen, als de gemene gronden en de ne
derzettingen te reconstrueren kunnen we in
zicht krijgen in het bodemgebruik en daar
mee de bewoonbare delen van het Tilburgse 
grondgebied. Nu blijkt dat grote delen van 
Tilburg nog uit onontgonnen gemeenschap
pelijke gronden bestonden. Dat hangt vooral 
samen met de vele beken die door Tilburg 
stroomden, waardoor, zeker in de lagere de
len, natte moerassige gebieden voorkwamen 
zoals het Goirke. Vervolgens vinden we 
vooral in het noordwesten de drogere heide
gronden met aan de rand hazelaarbossen. De 
herdgangen Heikant en Hasselt hebben er 
hun naam aan te danken. De grootste akker
complexen bevinden zich in het midden en 
zuiden van Tilburg: de Schijf, de Heuvel, het 
Loven en vooral Oerle en Korvel. 

Archeologisch kader 

In archeologische zin worden de late middel
eeuwen in twee fasen onderverdeeld: een 
vroege fase (ca. 1000-1250) en een late fase 
(ca. 1250-1500). Aardewerk, onderscheiden 
naar handgemaakte en gedraaide produkten, 
vormt de basis voor een archeologische date
ring, maar een scherpe scheidslijn is niet al-
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afb. 2 Overzicht van de 
waterlopen en afwate
ringsrichtingen van het 
plaetau van Tilburg. 
A. Leij-systeem, B. 
Zandleij-systeem, C. 
Donge-systeem, D. Pla
teau van Tilburg. (Teke
ning: J. Hendriks). 

t i jd te trekicen. Tot de vroege fase behoren 
het handgemaakte Paffrath- en kogel-pot-
aardewerk en de gedraaide produkten uit het 
Maas- en Rijnland (Limburgs, Andenne- en 
Pingsdorf-aardewerk). Tot de late fase beho
ren de vroegste produkten van het grijs- en 
roodbakken aardewerk en het steengoed. 
Het protosteengoed uit het Rijnland en het 
handgemaakte Elmpter aardewerk bevinden 
zich op de overgang tussen beide fasen.'" 

De archeologisch traceerbare thematiek van 
verschuivende nederzettingen 

Algemeen 
Trendsetter in het archeologisch onderzoek 
naar de thematiek van verschuivende neder
zettingen in Brabant is het Kempenpro-
jekt.'^> Zo werd ten noorden van Dommelen 
een groot gedeelte van een plaggendekcom-
plex, gelegen aan de oostzijde van de Keers-
op, archeologisch onderzocht. Daarbij kon 
een viertal bewoningsfasen tussen de 7e en 
10e eeuw gereconstrueerd worden; de oudste 
middeleeuwse nederzettingen bevonden zich 
op de hoogste delen van het terrein. In de 
1 Ie-12e eeuw had de bewoning zich naar het 
beekdal verplaatst; rond 1250 werd de beek-
dalnederzetting verlaten. Vanaf de 14e eeuw 

werd het gebied als akkerland in gebruik ge
nomen; de bewoonde kern had zich inmid
dels zuidwaarts verplaatst. 
Ook elders in Noord-Brabant (o.a. Geldrop-
't Zand'3) en Eindhoven-Blixembosch'"* 
werd dezelfde trend gevonden: de oude, ho
ger gelegen woonplaatsen worden in de loop 
van de 13e eeuw verlaten ten gunste van de 
lager gelegen beekdalen. Voor Midden-
Brabant kan het archeologisch onderzoek 
van de Groote Akkers te Goirle als exempla
risch gelden. 

Goirle-Groote Akkers: verschuiving in opti-
ma forma 
De realisatie van het nieuwbouwplan De 
Groote Akkers te Goirle werd archeologisch 
begeleid. Tijdens vi j f jaar onderzoek werden 
bewoningssporen aangetroffen daterend van 
de midden-ijzertijd tot de late middeleeu
wen.'5' Hier gaan we dieper in op de middel
eeuwse bewoning. 
Een nederzetting uit de Merovingische tijd 
(6e-7e eeuw) werd gedeeUelijk aangesneden 
in het wegennet van de Rillaerse Baan. Een 
zestal waterputten, een hutkom, een haard
plaats en enkele paalgaten zijn de schamele 
representanten. Een nadere analyse maakte 
een drietal bewoningsfasen aannemelijk, 
waarbij in de oudste fase mogelijk twee er
ven gelijktijdig bestonden.'*' Op het eind 
van de 7e eeuw breekt de bewoning ter plaat
se af. 
In de daaropvolgende eeuwen (8e tot 10e 
eeuw) zien we het uitzwermen van de bewo
ning in oostelijke, zuidoostelijke en zuidelij
ke richting. Op de locaties Goirle-Engelengat 
en Goirle-Abcoven werden aardewerk
vondsten uit de Karolingische tijd geborgen, 
in een voor het overige laat-middeleeuwse 
context.'^' 

Op de locatie Goirle-Hondsbosch was tevens 
sprake van concrete bewoningssporen.'^' Dit 
laat-Karolingische erf lag op de zuidelijke 
flank van een west-oost gerichte dekzandrug, 
aan de rand van een relatieve depressie. Het 
belangrijkste element van het erf werd ge
vormd door een drieschepige huisplatte
grond in de beste Zuidnederlandse traditie 
(type Dommelen A-1). Het huis bestond uit 
drie paar zware gebintstaanders met twee bij
een geplaatste staanders in de korte wanden. 
De palen van de lange wanden konden niet 
met zekerheid worden aangewezen. De leng
te bedroeg circa 15 meter, de breedte van de 
gebinten circa 5 meter, terwijl de totale 
breedte op circa 8 meter gesteld kan worden. 
Een onderscheid in woon- of stalgedeehe 
kon niet worden gemaakt. Aan de oostzijde 
van het huis lagen twee waterputten; het is 
onwaarschijnlijk dat beide tegelijkertijd ge
functioneerd hebben. In beide gevallen ging 
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afb. 3 Vereenvoudigde 
topografie van laat
middeleeuws Tilburg. 
Kruisrastering: droge ge
meijnt (heide); Streep-
rastering: natte gemeijnt 
(broek en beemd). (Teke
ning: J. Hendriks). 

het om boomstamwaterputten. Een zwerm 
paalsporen duidde aan dat het erf zich in 
noordoostelijke richting voortzette. Tot de 
mobiele vondsten behoren onder andere een 
vrijwel compleet Karolingisch bolpotje (uit 
een van de waterputten) en vele resten van lo
kaal vervaardigd kogelpotaardewerk, dat 
kenmerken van een vroege produktiefase 
vertoont. Een datering in de 9e-10e eeuw is 
aannemelijk. 
Op de locaties Goirle-Abcoven en Goirle-
Engelengat bevonden de sporen van de laat
middeleeuwse bewoning zich in de directe 
nabijheid van hun voorgangers. Bij Goirle-
Engelengat werd een erf aangesneden, waar
van een achtpalig schuurtje van circa 3 x 8 
meter kon worden gereconstrueerd. Het erf 
werd gecompleteerd door een tweetal water
putten en enkele afvalkuilen en was omgrep-
peld en van een pahssade voorzien. 
Meer is er bekend van de laat-middeleeuwse 
nederzetting Goirle-Abcoven."' De neder
zetting bestond uit drie of vier erven die in 
een halve cirkel met de opening naar het 
noorden waren gegroepeerd. Elk erf bestond 
uit een hoofdgebouw en een of meerd schu
ren en spiekers. De hoofdgebouwen behoor
den tot het drie-schepige type (vgl. Honds
bosch), bestaande uit drie of vier ge
bintstaanders en dubbele palen in de korte 

wanden. De lengte varieerde van 13 tot 21 
meter, de breedte van 5 tot 7 meter. Ook hier 
werden slechts in enkele gevallen sporen van 
de wandpalen teruggevonden. Bij enige hui
zen werden hoekpalen in de korte wand vast
gesteld, waardoor een vierkant grondplan 
ontstond. De mobiele vondsten dateren de 
nederzetting tussen 1100 en 1200 na Chr. Een 
nadere analyse moet nog worden uitgevoerd 
om een mogelijke fasering in de bewonings-
duur aan te kunnen geven. 
De nederzettingen Abcoven en Engelengat 
geven het einde van de bewoning op de 
Groote Akkers aan. In de daaropvolgende 
eeuwen wordt het gebied als akker in gebruik 
genomen. 

Willen we de resultaten van het onderzoek 
op de Groote Akkers te Goirle in het licht 
van de thematiek van verschuivende neder
zettingen bezien, dan moeten we het volgen
de bedenken: niet alleen is het oorspronkelij
ke reliëf door onder andere egalisatiewerk
zaamheden en ophoging door plaggenbemes-
ting verdwenen, maar ook de aangelegde op-
gravingsvlakken zijn niet altijd een weerspie-
gehng van dat rehëf. Globaal gezien heU het 
gebied in zuidoostelijke richting af naar de 
Leij . Gemeten naar de maaiveldhoogten van 
de locaties van de aangetroffen middeleeuw
se bewoning zien we het volgende beeld: de 
Merovingische nederzetting ligt op circa 15,5 
meter + N A P , de Karolingische bewoning 
op circa 14,5 meter -l- N A P , de laat
middeleeuwse nederzettingen op circa 14 me
ter -I- N A P . De huidige, historisch bekende 
woonkernen Bakertand en Abcoven bevin
den zich op circa 13 meter + N A P . Daarmee 
l i jkt de ontwikkeling van naar het beekdal 
verschuivende nederzettingen zich op de 
Groote Akkers in optima forma te hebben 
voltrokken. 

Tilburg: schamele resten van een midde
leeuws verleden 

Algemeen 
In het verleden werd bij archeologisch onder
zoek op Tilburgs grondgebied slechts in uit
zonderlijke gevallen een tipje van het middel
eeuwse verleden opgehcht.^"' Bewoningsspo
ren in de vorm van huisplattegronden, 
waterputten etcetera ontbreken geheel, in en
kele gevallen kan op grond van losse 
vondsten bewoning worden vermoed. Zo 
werd bij het proefonderzoek van de Romein
se nederzetting in het buitengebied Moeren
burg Karolingisch aardewerk gevonden. En 
ook bij het bouwrijp maken van het bedrij
venterrein Het Laar kwamen enkele scherfjes 
Karolingisch aardewerk tevoorschijn. Ten 
slotte werd er bij graafwerkzaamheden ten 
zuidwesten en zuiden van het Hasseltplein 
11e tot 12e- eeuws aardewerk aangetroffen. 
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afb. 4 Topografische 
kaart van Goirle-Groote 
Akkers met daarin aan
gegeven de verschillende 
middeleeuwse woonker
nen. 
A: Goirle-Ritlaerse Baan; 
B. Goirle-Engelengat; C. 
Goirle-Abcoven; D. 
Goirle-Hondsbosch. 

Daarnaast heeft incidenteel onderzoek aan
wijzingen opgeleverd omtrent de middel
eeuwse landschappelijke situatie. Zo werd op 
300 meter ten zuiden van het Hasseltplein 
vastgesteld dat daar rond 1300 een heideveld 
met een ven lag. In de loop van de 14e eeuw 
werd dit deel van de gemeint door middel 
van greppels ontgonnen. Op een van de per
celen verrees een eenvoudig schuurtje. Rond 
1500 verdween het schuurtje, werden de 
greppels gedicht en werd het gebied als akker 
in gebruik genomen. Iets ten zuiden hiervan, 
in de oude buurtschap de Bokhamer, werd 
de restauratie van een pand archeologisch 
begeleid. Daarbij bleek dat een 14e-eeuwse 
greppel met heideplaggen was dichtgegooid; 
wanneer dit plaatsvond, kon niet worden 
vastgesteld. Eerst in de 17e eeuw nam de be
woning een aanvang. Bij de ontsluiting van 
het bedrijventerrein Het Laar werden arche
ologische waarnemingen verricht. In het 
noordelijk gedeelte kon worden vastgesteld 
dat het gebied in de loop van de 15e eeuw als 
akker in gebruik werd genomen. Het zuide
lijke gedeelte, naar de beek de Katsbogte toe, 
werd doorsneden door greppels die met hei
deplaggen waren dichtgegooid. Vondsten 
tussen de heideplaggen dateren dit in de 

17e-18e eeuw. 
Meestal kon echter bij graafwerkzaamheden, 
met name in de binnenstad, geen enkel spoor 
van het middeleeuwse verleden worden waar
genomen. Zo wees bij de opgraving van het 
kasteel aan de Hasselt niets op een voorgan
ger van voor 1500. Een archeologische waar
neming op de hoek Dr. Deelenlaan-
Rueckertbaan leverde vooral een heidebo-
dem op zonder middeleeuwse sporen.2') 
Korte onderzoeken aan de Heuvel, Mo
lenstraat, Bokhamerstraat, Oerlesestraat en 
Moerstraat gaven dateringen van de 16e-18e 
eeuw als aanvang van de bewoning ter plaat
se. Aan de oostzijde van het Korvelplein, 
waar voorheen de textielfabriek Van Dooren 
en Dams gelegen was, werd door de kort
stondig bestaande werkgroep archeologie 
van de heemkundekring Tilborch eveneens 
een onderzoek verricht. Ook hier konden 
geen sporen uit de middeleeuwen worden 
vastgesteld en werden slechts enkele scherfjes 
gevonden die mogelijk uit de laatste periode 
van de middeleeuwen dateren.^2) 
Daarbij moet worden aangetekend dat door 
het ontbreken van ophogingslagen de arche
ologische sporen-voerende grondlaag in Ti l 
burg dicht onder de oppervlakte hgt. Oude 
en moderne bebouwing, maar meer nog 
diepgravende sloopwerkzaamheden, kunnen 
daarbij een directe vernietigende invloed op 
het bodemarchief hebben. Mede hierdoor en 
door het ontbreken van een nauwkeurige 
specialistische inventarisatie van alle vondst
complexen kunnen verregaande conclusies 
omtrent de middeleeuwse bewoning van Ti l 
burg nog niet getrokken worden. Recentelijk 
zijn twee vindplaatsen bekend geworden die 
meer licht kunnen werpen op het middel
eeuwse verleden van Tilburg. 

Tilburg-Broekhovenseweg^^^ 
Ten behoeve van de nieuwbouw van de 
Merode-buurt werden in 1989 de panden aan 
de oostzijde van de Broekhovenseweg 
gesloopt. In een van deze zeer onregelmatig 
uitgegraven sloop/bouwputten werd op een 
diepte van circa 80 cm onder het maaiveld 
een viertal grondsporen waargenomen en on
derzocht. Deze sporen bevonden zich circa 
10-15 meter ten oosten van de Broekhovense
weg en circa 25-30 meter ten zuiden van het 
voormalige Van Malsenhof. Drie sporen 
vormden een west-oost gerichte rij met een 
lengte van circa 3 meter, het vierde lag iets 
ten zuiden daarvan. In een geval, het mid
delste van de drie west-oost gerichte sporen, 
was er sprake van een paalgat: een afgerond-
vierkante verkleuring van 80 x 80 cm ver
toonde in het midden een ronde donkerbrui
ne kern met een diameter van 40 cm; de diep
te bedroeg circa 40 cm. De beide andere spo
ren waren minder diep ingegraven, terwijl 
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afb. 5 Goirle-
Hondsbosch: overzicht 
van de belangrijkste 
grondsporen in de werk-
putten. 
Bij Hl: fragment van 
een huisplattegrond uit 
de ijzertijd; Bij H2: laat
middeleeuwse huisplatte
grond (9e-10e eeuw); Bij 
W: laat-middeleeuwse 
waterputten. Gerasterd: 
relatieve depressie. 
Schaal in meters. (Teke
ning: F. van Nuenen). 

geen kern herkenbaar was; mogehjk gaat het 
hierbij om de onderzijde van de in-steek. Het 
vierde spoor kan qua afmeting en vulling als 
een in-spoelingskuil beschouwd worden. In 
de vulling van het paalgat bevond zich veel 
houtskool en verbrande leem; als mobiele 
vondsten werden een wfr limburgs aarde
werk met verfstreep, een wfr andenne, een 
wfr kogelpot en een randfragment handge
maakt (Limburgs?) aardewerk geborgen. 
Het geheel dateert de sporen in de 12e-13e 
eeuw. Door het onregelmatig uitgegraven 
vlak van de bouwput konden geen verdere 
sporen worden waargenomen. Mogelijk heb
ben we hier te maken met spaarzame resten 
van een schuurtje behorend tot een midde
leeuws erf. 

Tilburg-Stappegoorweg^''^ 
Aan de Stappegoorweg te Tilburg werd een 
gedeelte van een akker van zijn plaggendek 

ontdaan. Bij veldverkenningen werden gere
geld vondsten uit het verleden verzameld. In 
totaal ging het om circa 2000 fragmenten 
aardewerk uit meerdere perioden. Ons inte
resseert hier het middeleeuwse aardewerk, 
dat ca. 11% van het totale vondstcomplex 
uitmaakte (tabel 1). 
Het aardewerk uit de vroege middeleeuwen 
(VMEb) omvat vrijwel uitsluitend Karolin
gisch gesmoord aardewerk; er zijn diverse 
baksels vertegenwoordigd, met name afkom
stig van kookpotten. 
Van het laat-middeleeuwse aardewerk uit de 
vroege fase (LMEa) is circa 22,5 % handge
maakt (zgn. kogelpot- en Paffrath-aarde-
werk) en 67,5 % gedraaid (overwegend 
Maaslands wit aardewerk, waartoe ook 
Andenne- en Pingsdorf-aardewerk gerekend 
wordt). Het laat-middeleeuwse aardewerk 
uit de late fase (LMEb) betreft grijs aarde
werk en protosteengoed. 

Tabel 1: 
verdeling van het middeleeuwse aardewerk over de verschillende subperioden in absolute aan
tallen en percentages. 

VMEa VMEb LMEa LMEb Totaal 
aantallen - 20 123 53 196 
percentages - 10% 6 1 % 29% 100% 
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Op de locatie Tilburg-Stappegoorweg kan 
een nederzetting verondersteld worden die 
mogelijk Karolingisch van oorsprong is en 
die tot in de 12e - 13e eeuw heeft bestaan. 
Duidelijk is dat gedurende deze periode 
slechts een geringe verplaatsing van de neder
zetting heeft plaatsgevonden: de hogere rand 
van het beekdal blijft de geliefde woonloca
tie. In de loop van de 13e eeuw wordt de ne
derzetting verlaten, waarna het gebied als ak
ker in gebruik wordt genomen. 

Conclusies 

De dertiende eeuw is in archeologisch en 
historisch opzicht van cruciaal belang. In de
ze t i jd verschoof de bewoning kennelijk van 
de beekdalen naar de huidige gehuchten, de 
latere herdgangen of de nieuw ontstane ste
den, zoals bijvoorbeeld Oisterwijk, dat in het 
begin van de 13e eeuw werd gesticht en al vrij 
snel van enige vrijheidsrechten werd voor
zien. 
De meest opvallende beweging is echter dat 
de oude woongronden nu definitief werden 
verlaten. De vruchtbare dekzandruggen waar 
men reeds meer dan 2000 jaar had gewoond, 
moeten onder grote externe druk zijn verla
ten. De in economisch opzicht conservatieve 
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afb. 6 Globale bevol
kingsontwikkeling in 
middeleeuws Europa. 
1. Frankrijk en de Lage 
Landen; 2. Duitsland en 
Scandinavië. X-As: tijd
balk 500 - 1500 AD; Y-
as: bevolkingsaantallen 
in miljoenen. (Ontleend 
aan Russell 1972, pag. 
36). 

15 

10 
/ \

\ 
\ 

-+- 4 
500 1000 1500 

boeren zouden zich niet zo snel laten verja
gen als daar niet een dwingende reden toe 
was. Zelfs verschillende economische syste
men, zoals die van de Romeinen of van de 
Franken, hadden ze overleefd te midden van 
hun vruchtbare akkers. 
Dit l i jkt ons vooral samen te hangen met een 
spectaculaire bevolkingsgroei tussen 1150 en 
1300, een tendens die overigens omstreeks 
het jaar 1000 al was i n g e z e t . I n deze perio
de was men tot ontginning van de gemene 
gronden overgegaan, maar omdat dat voor 
het grootste deel marginale gronden waren 
die onvoldoende vruchtbaar waren, raakten 
ze snel uitgeput en leverden ze veel te weinig 
op. Naar onze mening kunnen herdgangen 
als Hasselt en Heikant hun ontstaan aan deze 
fase te danken hebben. Slicher van Bath 
merkt in dit verband op dat de uitbreiding 
van de landbouwproduktie geen gelijke tred 
had gehouden met de bevolkingsvermeerde
ring, waardoor een relatieve overbevolking 
was o n t s t a a n . H e t gevolg is bekend: men 
trok weg, onder andere naar de nieuw 
gestichte steden.2') Inmiddels werd getracht 
het voedselprobleem op te lossen, in 
rivierklei- en veengebieden bijvoorbeeld 
door de grootscheepse 'cope-'ontginnin-
gen.28) In onze regio was zo'n potentieel ech
ter niet ter beschikking: de heidevelden wa
ren te droog en de moerassen te nat en te ge
vaarlijk. Waarschijnlijk heeft men toen het 
besluit genomen om de aanwezige vruchtba
re gronden kwalitatief te verbeteren en uit te 
breiden. Wellicht gebeurde dit onder druk 
van de hertog van Brabant, die juist in de pe
riode 1190-1250 zijn invloed in onze streken 
liet gelden en een geheel nieuw economisch 
en politiek systeem opzette.2') Het oude, 
vruchtbaarder, gebied werd nu door middel 
van potstalbemesting omgebouwd tot grote 
akkercomplexen. De nieuwe nederzettingen 
verschenen aan de randen daarvan, zowel 
langs de beekdalen als langs de heidevelden. 
Het huidige Tilburg vindt zijn oorsprong dan 
ook vooral in deze 12e- en 13e-eeuwse migra
ties.^"' Er zijn echter te weinig gegevens 
voorhanden om preciezer aan te geven hoe 
de migratie is verlopen. Dat betekent dat in 
de toekomst meer onderzoek zal moeten 
plaatsvinden binnen de oude kernen van de 
Tilburgse herdgangen Heuvel, Korvel, Oerle, 
Loven, Veldhoven, De Schijf, HasseU en 
Heikant. Niet alleen zal daarbij naar middel
eeuwse bewoningssporen gekeken moeten 
worden, maar ook naar aanwijzingen om
trent de geaccidenteerdheid van het middel
eeuwse landschap. Duidelijk is evenwel dat 
de zogenaamde Frankische driehoeken niet 
ouder kunnen zijn dan de 12e eeuw. Zij ont
stonden namelijk op die plaatsen waar de 
wegen naar de nieuwe bewoningsconcen-
traties elkaar sneden. Een nader onderzoek 
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naar het micro-reHëf ónder de plaggendek-
ken zal een nuttige bijdrage kunnen beteke
nen voor het traceren van pre- en protohisto-
rische vindplaatsen binnen de gemeente T i l 
burg. 
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Nieuwe straatnamen III 
Ronald Peeters 

In 1991 en 1992 werden door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Tilburg, op advies van de technische adviescommissie voor de straatnaamgeving, repectievelijk 
de 89e en het 90e aanvulling van het straatnamenbesluit uit 1926 vastgesteld, met totaal 84 
nieuwe straatnamen.'* Onderstaand artikel is het derde in de serie 'Nieuwe straatnamen' dat 
in dit blad verschijnt als supplement op het in 1987 verschenen boek 'De straten van Til
burg'.2) 

Reeshof en Vossenberg 

In de woonwijk Reeshof, waar tot nu toe alle 
straatnamen genoemd zijn naar Nederlandse 
steden beginnend met de letters D, G en H , 
is men bij de L en de M aanbeland. In het 
plan Hoge Witsie zijn dat de navolgende 
straten: Lombardijenlaan, Luxwoudestraat, 
Lunterenstraat, Lissestraat, Liefkenshoek-
straat, Liefkenshoekpad, Liesveldstraat, 
Lonnekerstraat, Limmenstraat, Leidschen-
damstraat, Ledeackerstraat, Leersumstraat, 
Leimuidenstraat, Lexmondstraat, Lank-
horstpad, Leekstraat, Lemmerstraat en de 
Lochemstraat. In het plan de Kievit zijn dat 
de straten: Loosduinenstraat, Loosduinen-
hof, Leendestraat, Lichtenvoordestraat, Lo-
bithstraat, Lemsterlandstraat, Luijksgestel-
straat. Middendorpstraat, Meerssenstraat, 
Maalbergenstraat, Millingenstraat, Maas-
breestraat. Loosdorpstraat, Middenhof
straat, Middenschouwenstraat, Mierlostraat 
(licht te verwarren met de op het terrein van 
de voormalige Energiebedrijven in 1987 ge
noemde Van Mierlostraat), Mierloplein, 
Mierlopad, Menterwoldestraat, Markelo-

straat, Middelharnisstraat, Mariekerke-
straat. Markenstraat en Medemblikpad. 
Slechts een straatnaam in dit gebied is naar 
een oud toponiem genoemd: de Hoge Wit-
siestraat. Sinds 1950 was er reeds een straat
naam Hoge Witsie. Het uitgestrekte moeras
sig gebied de Witzy komt al op de manus-
criptkaart van Diederik Zijnen uit 1760 voor. 
De kadasterkaart van 1832 maakt melding 
van een ven dat de naam Hoge Witzie 
draagt. 
De omschrijving van de loop van de volgen
de straten in de Reeshof is gewijzigd: Lux
woudestraat, Leidschendamstraat en de 
Dubbeldamstraat, en in het Huibeven zijn er 
nog twee nieuwe straten bijgekomen: Dub
beldampad en Donkhof. 

Op het bedrijventerrein Vossenberg zijn 
veertien nieuwe straten genoemd naar Griek
se goden en godinnen: Hermesstraat, Apol-
lostraat, Herastraat, Persephonéstraat, Po-
seidonpad, Aphroditestraat, Hestiastraat, 
Zeusstraat, Aresstraat, Pallasstraat, Prome-
theusstraat, Kronosstraat, Hehosstraat en 
Heraclesstraat. 

afb. 1 Het wachtgebouw 
van de Kromhoutkazerne 
omstreeks 1915. Op de 
achtergrond de waterto
ren aan de Bredaseweg. 
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Kromhoutterrein 

Verspreid over de stad 

Over de stad verspreid zijn nieuwe straten 
ontstaan die namen kregen welke aansluiten 
op de straatnamen in de directe omgeving. 
Het zijn: Voetboogplein en Kruisboogstraat 
(attributen van de schuttersgilden), Gaaster-
landstraat (streek in Friesland), Dillepad en 
Marjoleinhof (kruiden). Observantenhof 
(oorspronkelijk kloosterorde van de franci
scanen, sedert 1897 franciscanen of minder
broeders), Hultensepad (pad vanaf de Rees
hofdijk zuidwestwaarts richting Huiten), 
Galeipad (nabij Klipperplein), Kasteel 
Rhoonhof (kastelenbuurt). Jan Wierhof 
(medicus Jan Wier, 1515-1588), Van Brakel-
pad (Nederlandse zeeofficier Jan van Brakel, 
1618-1690), Monteverdistraat, Monteverdi-
pad en Landinipad (Componistenbuurt), ge
noemd naar respectievelijk de Italiaanse 
componisten Claudio Monteverdi (1567-
1643) en Francesco Landini of Landino (ca. 
1330-1397). 

Op het terrein van de voormahge Kromhout
kazerne zijn vier straten naar vrouwelijke 
schilders genoemd. In 1989 verzocht de T i l 
burgse Emancipatiecommissie om bij het ge
ven van nieuwe straatnamen meer aandacht 
te schenken aan namen van vrouwen. Sinds
dien zijn er 21 straten naar vrouwen ge
noemd. Totaal komt men in Tilburg nu op 
56 straten die naar vrouwen zijn genoemd, 
inclusief de straatnamen naar vier Griekse 
godinnen: Aphrodite, Hera, Hestia en Per-
sephoné.^) 
De Coba Ritsemastraat en de Lizzy Ansingh-
hof zijn genoemd naar de schilderessen Coba 
Ritsema (1876-1961) en Lizzy Ansingh 
(1875-1959), die beiden behoorden tot de 
groep van de zogeheten 'Amsterdamse Jof
fers'. Deze laatste kreeg les van haar uit A m 
sterdam afkomstige tante Thérèse Schwartze 
(1851-1918), die ook een straatnaam kreeg, 
de Thérèse Schwartzestraat. 
De vierde schilderes die met een straatnaam 
werd vereerd, is Henriëtte Ronner. Aardig 
detail is, dat dicht bij deze straat de Nicolaas 
Knipstraat ligt, genoemd naar de in Tilburg 
gewoond hebbende kunstschilder Nicolaas 
Frederik Knip (1741-1808), die haar grootva
der was."*' Henriëtte Knip werd op 31 mei 
1821 te Amsterdam geboren als tweede kind 
van kunstschilder Josephus Augustus Knip 
(Tilburg 1777 - BerHcum 1847) en Cornelia 
van Leeuwen (1790-?). Zij kreeg les van haar 
vader, en woonde achtereenvolgens in 's-
Hertogenboch, Parijs, 's-Gravenhage, Beek 
bij Nijmegen en BerHcum. Na de dood van 
haar vader vertrok zij naar Brussel. 
Een van haar eerste werken dateert uit 1835. 
Zij is dan veertien jaar. Samen met haar 
broer August schilderde zij het olieverfschil
derij getiteld 'De boerderij van Zijne K . H . 
de Prins van Oranje bij Ti lburg ' , de schaaps
kooi aan de Koningshoeven.^' Het meest be
kend is zij toch geworden als honden- en kat-
tenschilderes. In 1850 huwde zij Feico Ron
ner (ca. 1817-1883) en verhuisde toen 
voorgoed naar België. Eerst woonde zij in 
Brussel, en vanaf 1878 tot haar dood in 1909 
in de Brusselse voorstad Elsene. 

De vijfde straatnaam op het terrein is het 
Kromhoutpark, genoemd naar de tot voor 
kort daar gestaan hebbende Kromhoutkazer
ne. De kazerne dateerde van 1913, aanvanke
lijk was er het 2e regiment Huzaren gelegerd, 
en sinds 1922 was de kazerne artillerie-
paardendepot. In 1935 kreeg de kazerne de 
naam Generaal-majoor Kromhoutkazerne, 
naar generaal-majoor Joachim Hendrik 
Kromhout (1835-1897). Van 1971 tot in 1988 
was er de Militaire Rijschool Tilburg in ge
vestigd. 
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Frater Paulussehof 

afb. 3 Bidprentje frater 
Antonius Poulusse. Coll. 
GAT. 

Het parkeerterrein nabij de Schoolstraat en 
Vincentiusstraat heet voortaan Frater Pau
lussehof. Gerardus Poulusse (en niet Paulus-
se) werd geboren te Tilburg op 26 ju l i 1822 
als zoon van Adrianus Poulusse en Maria 
Antonia van den Houdt. Hi j trad op 2 febru
ari 1846 in de pas opgerichte (1844) congre
gatie van de Fraters van Tilburg. Reeds spoe
dig werd frater Maria Antonius Poulusse, 
zoals zijn kloosternaam voluit luidt, eco
noom en later algemeen procurator van de 
congregatie. Op 7 februari 1852 werd hij als 
algemeen procurator overgeplaatst naar de 
Ruwenberg te St. Michielsgestel. 
Hi j is nauw betrokken geweest bij onder an
dere de uitbreidingen en nieuwbouw van de 
Ruwenberg en het moederhuis te Tilburg, de 
bouw van het blindeninstituut te Grave 
(1859) en de St. Vincentiuskerk aan de Gast
huisstraat te Tilburg (1861). Ook was hij 
bouwmeester van de fraterhuizen in Maaseik 
(1851) en 's-Hertogenbosch (1867). 

J E Z U S , M A R I A , J O Z E F , V I N C E S T I U S . 

GEDENK IN UTFE GEBEDEN 
de Ziel van Zaliger 

Frater M A R I A ANTONIUS , 
(GEUARDUS POULUSSE), 

gehorcn te T I L B U R G den 26 Juli 1832, in de 
Congregatie getreden den 2 Februari 1846 

en aldaar in het Fraterhuis overleden 
den 25 November ISS l . 

Ik heb alles verlaten (Heer) en hen U gevolgd: 
Wat zal dan mijn loon zijn? Math. X I X : 27. 

Zalig zij, die in uw huis wonen, o Heer! in alle 
eeuwigheid zullen zij U loven. Ps. L X X X I I I : 5. 

Ik heb de schoonheid van uw huis en de woon
plaats uwer glorie bemind. Ps. X X V : 8. 

De wijsheid lieeft . . . hera langs rechte wegen 
geleid, heeft hem Gods rijk getoond, en de weten
schap van heilige dingen gegeven; zij heeft hem 
in zijnen arbeid rijk gemaakt en zijn werk vruchten 
doen dragen. Sap. X : 9, 10. 

Wat zal ik zeggen van zijne godsvruclit? Hij 
had gaarne. H. Amhrosius. 

Hij leefde in oprechte ootmoedigheid en een
voudige gehoorzaamheid. Th. si Kempis. 

O Maria wat zijn zij gelukkig, die uwen naam 
liefhebben! Zij zullen niet vreezen in het uur 
van hunu«n dood. H. Bonaventura. 

K. I. P. 

Frater Antonius was goed bevriend met mgr. 
Joannes Zwijsen. In 1880 werd hij wegens 
ziekte naar Tilburg overgebracht, waar hij in 
het fraterhuis aan de Gasthuisstraat op 25 
november 1881 is overleden.''' 

Wethouder van lerlantstraat 

Petrus Antonius Franciscus ('Piet') van ler-
lant werd op 26 februari 1897 geboren aan 
het Lieve-Vrouweplein te Tilburg, waar zijn 
moeder modiste was. In 1900 verhuisde de 
familie naar de Besterd. Zijn moeder leidde 
een modezaak, en zijn vader bouwde in de 
Besterd café Antverpia. Na de lagere school 
deed hij zijn gymnasiale studies bij de Franse 
Lazaristen in Wernhout bij Zundert. Na vier 
jaar begon hij in Tilburg aan enkele handels
cursussen. Na aanvankelijk boekhouder te 
zijn geweest, werd hij bedrijfsleider in een 
hoedenfabriek. In deze branche is hij zijn he
le leven gebleven. Zi jn eigen zaak begon hij 
in 1923. 
In 1928 werd hij lid van de plaatselijke han
delsvereniging. In 1930 werd hij administra
teur, en in 1934 secretaris van de R.K. Mid
denstandsbond te Tilburg. In 1964 nam hij 
daarvan afscheid als 2e secretaris. 
Vanaf 1936 was hij lid van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken voor Tilburg en 
omstreken. Na de oorlog werd hij daarvan 
ondervoorzitter. 
Hi j werd in 1938 lid van de KVP in de ge
meenteraad als belangenbehartiger van de 
middenstand. In 1954 werd hij tot wethouder 
gekozen, met in zijn portefeuille: Hchamelij-
ke opvoeding, sport en huisvesting. Ook za
ken met betrekking tot de middenstand be
rustten onder hem. Onder zijn bewind als 
wethouder van sportzaken werd in Tilburg 
voor meer dan v i j f miljoen gulden in sport
accommodaties geïnvesteerd. In 1961 nam 
hij afscheid als wethouder. 
In 1958 werd hij lid van Provinciale Staten 
van Noord-Brabant. Andere belangrijke 
functies van Van lerlant: hoofdbestuurslid 
van het Waterschap De Dommel, jagerslid 
van de Wildschadecommissie van Noord-
Brabant, secretaris van de Middenstands
handelsavondschool (mede-oprichter in 
1937) en bestuurslid van het Oranje-comité. 

Piet van lerlant werd vooral bekend in de 
wielrennerij. In de jaren dertig was hij een 
van 's werelds meest vooraanstaande wieier-
managers, die contracten regelde voor ren
ners als de Tilburger Jan Pijnenburg, Cor 
Wals, Wim van Est, Slaats en Braspenninx. 
Na de Tweede Wereldoorlog was hij de grote 
man achter de Nederlandse deelname aan de 
Tour de France. In 1950 begeleidde hij de 
Nederlandse ploeg onder leiding van Jan Pij
nenburg, en in 1951 die onder leiding van 
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afb. 4 Piet van lerlant 
(1897-1973) in 1958. 

De Ponterf 

Kees Pellenaars. 
Piet van lerlant overleed te Tilburg op 27 no
vember 1973. Hi j kreeg een straatnaam in de 
wethoudersbuurt aan de Ringbaan-Zuid.^' 

Jan van Gestelstraat 

De Jan van Gestelstraat, lopende vanaf de 
Reitse Hoevenstraat oostwaarts tot aan de 
Bokhamerstraat, is genoemd naar Joannes 
van Ghestel, norbertijn van de abdij van 
Tongerlo en een van de oudst bekende 
pastoors van Tilburg. Jan van Gestel kwam 
uit een welgesteld gezin van de kleine landa
del, vermoedelijk afkomstig uit Moergestel, 
waarnaar zijn familienaam verwijst. Zi jn va
der was Willem van Ghestel, zijn moeder 
Al i j t of Aleydis. Hi j had zeven broers en 
zusters. Na zijn priesterwijding was hij van 
circa 1358 tot circa 1361 proost (beheerder 
van de abdijgoederen) van de abdij van Ton
gerlo. Van circa 1362 tot 1365 was hij aldaar 
prior (leider van het convent), en omstreeks 
29 augustus 1365 werd hij investiet, de pas
toor van de parochiekerk van Westilborch 
(Tilburg). Dit was toen de Sint-Dionysius-
kerk, die van 1232-1832 onder de zielzorg 
van de abdij van Tongerlo stond. In 1384 
kocht hij namens de abdij de huizinge Moe
renburg in het westen van Tilburg onder Lo
ven, die daarna als pastorie in gebruik werd 
genomen. Na zijn dood in 1395, werd hij als 
pastoor opgevolgd door zijn neef Thomas 
van Gestel. In de tuin van het abtshuis van de 
abdij van Tongerlo bevindt zich zijn hardste
nen grafzerk uit 1395.'' 

Het De Ponterf, lopende vanaf de Kui
perstraat, ten oosten van het Tjeuke Tim
mermanspad en noordwaarts doodlopend, is 
genoemd naar mr. Johannes Henricus (Jan) 
de Pont. Hi j werd geboren op 22 februari 
1915 te Tilburg als zoon van schoenenfabri
kant Josephus Johannes de Pont en Anna 
Catharina Beerens. Na zijn studie op De Ru
wenberg te St. Michielsgestel en op het Cani-
siuscollege te Nijmegen, ging hij medicijnen 
en psychologie, en vervolgens rechten en psy
chologie in Utrecht studeren. In 1937 stu
deerde hij af en werd advocaat te Amster
dam. In de jaren vijftig ging hij in het zaken
leven, en hij werd in 1960 directeur-eigenaar 
van de NV A G A M Utrecht, importeur van 
Mercedes-Benz Nederland. In 1979 verkocht 
hij zijn aandelen aan Daimler-Benz A G te 
Stuttgart. Twee jaar later kwam hij weer in 
Tilburg wonen. Hi j vergaarde een miljoenen
vermogen, dat hij na zijn dood op 18 septem
ber 1987 te Tilburg, voor een aanzienlijk deel 
nahet aan de M r . J .H. de Pont Stichting. De
ze stichting heeft zes bestuursleden, één di
recteur en vier doelstelHngen: het bevorderen 
van de kunsten, het ondersteunen van 
kunstenaars, het vormen van een collectie en 
het ondersteunen van activiteiten van andere 
instellingen. In de voormalige, door de archi
tecten Benthem en Crouwel verbouwde, 
wolspinnerij Thomas de Beer aan het Wilhel
minapark werd het De Pont Centrum voor 
hedendaagse kunst op 13 september 1992 ge
opend. De eerste tentoonstelling heet 'De 
Opening'."" 

Willemsplein en Hendrikhof 

De Hendrikhof, lopende vanaf de Juliana 
van Stolbergstraat westwaarts, het daarbij 
behorende parkeerterrein, tot aan de Sophia-
straat, is genoemd naar prins Hendrik. Het 
Willemsplein, gelegen voor het paleis
raadhuis, lopende tot aan de Oude Markt en 
aan de noord- en zuidzijde begrensd door het 
Stadhuisplein, is genoemd naar zijn vader 
koning Willem I I . Beide straatnamen hebben 
nog een extra betekenis doordat zij destijds 
ook voorkwamen in de voormalige Konings
wei. Het was stadsarchitect Hendrik van Tul
der (1819-1900), de ontwerper van de Ko
ningswei, die in 1866 de straatnamen in het 
ontwerpplan van de nieuwe stadswijk voor
stelde: Willemsplein, Koningstraat, Anna-
Paulownastraat, Prins Hendrikstraat, Prin
ses Sophiastraat, Prins Frederikstraat en Pa
leisstraat. Later is daar de Oranjestraat aan 
toegevoegd.'" De Koningswei is eind jaren 
zestig afgebroken en de straatnamen werden 
ingetrokken. 

Prins Willem Frederik Hendrik (1820-1879) 
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afb. 5 Gietijzeren wapen-
schild van baliker Corne-
lis Janssen-Mes, hofleve
rancier van prins Hen
drik, 1874, in bezit van 
het GA T. Foto Frans 
van Ameijde. 

was de derde zoon van koning Willem I I . In 
1850 werd hij stadhouder van Luxemburg. 
Tijdens de Tiendaagse Veldtocht in augustus 
1831 vertoefde de gehele koninklijke famiHe, 
waaronder prins Hendrik, met de generale 
staf in Tilburg. Op 17 maart 1874 was hij we
derom in Tilburg om daar de gedenknaald te 
onthullen ter herinnering aan het overlijden 
(op 17 maart 1849 te Tilburg) van zijn vader, 
koning Willem I I . Bij die gelegenheid ver
leende hij bakker Cornelis Janssen-Mes en 
kapper J.P.J. Lejeune het hofleverancier
schap.'2) 

Naar koning Willem I I zijn in Tilburg nu v i j f 
straatnamen genoemd: het Willemsplein, de 
Willem Il-straat, het Koningsplein, de Ko
ningshoeven en de Prinsenhoeven. Hiermee 
is hij de absolute koploper geworden.'^' 

Vervallen en gewijzigd 

Enkele straatnamen zijn vervallen: Timmer
manspad (heet thans Tjeuke Timmer
manspad, naar de vakbondsman), en twee 
straten genoemd naar heren van Tilburg en 
Goirle, de Van Malsenhof en de Pauwels van 
Haestrechtstraat (vanwege de sloop van de 
oude Merodebuurt), de Gorinchemsebaan 
(lopende vanaf de Hasselt-rotonde noord
waarts tot aan de grens met de gemeente 
Loon op Zand, wordt nu Midden-
Brabantweg, zoals het al vanaf de grens heet
te). De omschrijving van de loop van enkele 
straten is gewijzigd: Oudenstaart, Heieinde, 
de reeds genoemde Dubbeldamstraat, Em-

mastraat, Hendrikhof, Sophiastraat (in ver
band met de bouw van het winkelcentrum 
Emmapassage) en Brakman. 
Tot en met de 90e aanvulling van het straat
namenbesluit van 1926 bezit Tilburg thans 
1774 straatnamen.''*' 

Noten 

1. 89e en 90e aanvulling van het straatnamenbesluit, 
respectievelijk van 26 februari 1991 en 17 juni 1992. 
Zie ook Het Nieuwsblad van 25-3-1991. 

2. Ronald Peeters, 'Nieuwe straatnamen 1', in: Til
burg, 1 (1989), 17-21; Ronald Peeters, 'Nieuwe 
straatnamen 11', in: Tilburg, 8 (1990), 107-110; Ro
nald Peeters, De straten van Tilburg, (Tilburg, 
1987), X 198 blz. 

3. Ronald Peeters, De straten van Tilburg, V i l noemt 
36 namen. Na de uitgave van dit boek zijn voorts 
nog de volgende naar vrouwen genoemde straten 
vastgesteld: Margarethadreef, Clasinadreef, Jaco-
badreef, Catherinedreef, Elise van Calcarpad, Joke 
Smitweg, Mina Krusemanweg, Aletta Jacobsweg, 
Clara Zetkinweg, Emma Goldmanweg, Ellen Pank-
hurststraat. Belle van Zuylenstraat en de Rosa 
Castellanosstraat. Ingetrokken werd de Madame 
Curiehof. 

4. Ronald Peeters, De straten van Tilburg, 86. 
5. Ibidem, 88 en Fransje Kuyvenhoven m.m.v. Ronald 

Peeters, De familie Knip. Drie generaties kunste
naars uit Noord-Brabant, (Zwolle, 1988), 12 en 
86-102. 

6. Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek, 
V I I , (Leiden, 1927), kol. 724-725; Het Nieuwsblad 
van 16-3-1991; Anton van Oirschot, 'Zonder het le
ger wordt het in Tilburg een heel stuk leger', in: Til
burg Magazine, jrg. 2, nr. 3, september 1991, 53-55. 

7. Fr . Caesario Peters, 'Frater Antonius Poulusse, de 
man in wie monseigneur Joannes Zwijsen zijn volste 
vertrouwen stelde', in: De Lindeboom, I X - X , 
1985-1986, 203-243. 

8. Het Nieuwsblad van het Zuiden van 5-6-1950, 
22-2-1957, 26-6-1961, 3-7-1961, 26-2-1962, 
14-4-1964 en 28-11-1973; De Tijd van 26-2-1957 en 
26-2-1962; De Nieuwe Tilburgse Courant van 
3-7-1961. 

9. L . C . van Dyck, 'Joannes van Ghestel, norbertijn 
van Tongerlo, pastoor van Tilburg (+ 1395)', in: 
De Brabantse Leeuw, jrg. 40, afl. 3, 129-143; 
A . J . A . van Loon, 'De Huizinge Moerenburg en 
haar bewoners I (1358-1648)', in: De Lindeboom, 
I I , 1978, 81-127. 

10. Gemeentearchief Tilburg, Bevolkingsregister 
1921-1939, gezinskaart 36/32; Désirée Meulen-
broek, 'Het De Pont Museum', in: Tilburg Magazi
ne, jrg. 1, nr. 1, december 1990, 45-47; Stadsnieuws 
van 23-8-1992; De Volkskrant van 1-9-1992; Joep 
Eijkens, 'Tilburg was te klein voor mr. Jan de 
Pont', in: Het Nieuwsblad van 9-9-1992 (De Pont-
bijlage). 

11. Paul van de Sande, 'De Koningswei, een 19e-eeuwse 
exponent van de 'Tilburg-promotion'-gedachte', in: 
Actum Tilliburgis, jrg, 12, nr. 3/4, 1981, 62-113. 

12. Ronald Peeters, Koning Willem II en Tilburg, (Til
burg, 1987), 23 en 63-65; Ronald Peeters, '120 jaar 
Tilburgse hofleveranciers. Een koninklijk privile
ge?', in: Tilburg Magazine, jrg. 2, nr. 1, april 1991, 
33-39. 

13. Ronald Peeters, De straten van Tilburg, 88-89, 130 
en 185. 

14. Voor de loop van de straten wordt verwezen naar de 
desbetreffende B & W-besluiten, het Stratenre-
gister, vierde druk (uitgave Gemeente Tilburg, in 
druk), en de Stadsplattegrond Tilburg (uitgave 
Falkland-Suurland), 22e druk, 1991. 
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Tilburg kort 

Tilburg signalement X X I 

Jan van Eijk, Van de wieg tot het graf, Goirle, 
Stichting Cultureel Contact, Twee eeuwen 
Goirle dl. 9, 52 blz., ƒ 7,50. 
N.B. Gezondheidszorg te Goirle. Tilburg pas
sim. 

Jacob H.S .M. Veen, 'Het NS-raccordement 
'NOAD' te Tilburg', in: Tilburgse Tijdingen, 
nr. 78, juni 1992, p. 32-36. 

Annemarie Kasteel, Francis Janssens 
1843-1897. A Dutch-American Prelate, Louisi-
ana, The Center fot Louisiana Studies Univer-
sity of Southwestern Louisiana Lafayette, 
1992, 403 blz., geïU., ƒ 85. In Nederland ver
krijgbaar bij De Valkenkeizer Publisher, Prins 
Clausplein 1, 4251 A Z Werkendam. 
N.B. Francis Janssens werd in Tilburg geboren 
en in 1888 werd hij benoemd tot aartsbisschop 
van New Orleans. Hij speelde een belangrijke 
rol in de ontwikkeling van de katholieke kerk in 
Amerika eind vorige eeuw. 

Janneke Plantenga, 'De kantelende tijd. Op
vattingen over vrouwenarbeid in de jaren vijf
tig', in: Tijdschrift voor vrouwenstudies, jrg. 
13, 1992, nr. 2, p. 140-161. 

Dr. J . F . E . Blasing, Mensen en spanningen. 
Sociaal-economische geschiedenis van de N. V. 
Provinciale Noordbrabantsche Electrici-
teitsmaatschappij 1914-1985, 's-Gravenhage, 
Martinus Nijhoff, 1992, V I I , 524 blz., geïll., 
ISBN 90-6890-397-7 geb., ƒ 79,50. 
N.B. Tilburg passim. 

Jasper Mikkers, Jace van de Ven en Korrie Be-
sems, Tilburg uit de serie Noord-Brabant in 
Proza, Poëzie en Prent, 's-Hertogenbosch, Het 
Noordbrabants Genootschap, september 1992, 
oplage 250 ex., ƒ 34,50. Verkrijgbaar in de 
boekhandel, de kunstuitleen en bij Het Noord
brabants Genootschap, Parade 17, 's-
Hertogenbosch, tel. 073-139484. 
Vouwmap waarin de auteurs Jasper Mikkers en 
Jace van de Ven beiden een sonnet, respectieve
lijk 'Stadhuisplein bij nacht' en 'Waarom, mijn 
stad...', en de fotografe Korrie Besems een fo
tografie met als titel 'De witte vrouw van ver
driet, ze stond er nog' verzorgden. Het sonnet 
van Jace van de Ven verscheen eerder in 'De 
Paap van Gramschap' van Ronald Peeters (Til
burg, maart 1992). 

Erik Nijhof, Jan Boersma en Gertjan de Groot, 
'Regions in transition. An Interregional Com-
parison of Industrialization, Labour Market 
and Labour Movement', in: Region Implanta-
tion of the Labour Movement in Britain and 
the Netherlands. Papers presented to the Se-
venth British-Dutch Conference on Labour 
History, Groningen 1990, verschenen als num
mer 2/3 van het Tijdschrift voor sociale ge
schiedenis, 18e jrg., juli 1992, 294-311. 
O.m. vergelijking textielindustrie Tilburg en 
Enschede in de 19e en 20e eeuw. 

Ronald Peeters 

Thuiswevers 

In het provinciehuis werd op 25 mei j . l . het eer
ste exemplaar van 'Drapiers en buitenwevers' 
gepresenteerd. De ondertitel van het boekje 
luidt 'Een onderzoek naar de huisnijverheid in 
de Tilburgse wollenstoffenindustrie'. Het 104 
pagina's tellende boekje is het resultaat van een 
onderzoek in opdracht van de Stichting tot Be
houd van Monumenten van Bedrijf en Tech
niek in het Zuiden van Nederland naar de Ti l 
burgse textiel in de periode 1750-1930. 

Het boekje bestaat uit een drietal hoofdstuk
ken. Het eerste geeft een globaal overzicht van 
de ontwikkeling van de textiel in Tilburg vanaf 
de middeleeuwen tot aan het begin van de twin
tigste eeuw. Het is bondig en begrijpelijk ge
schreven. De nadruk ligt op de huisindustrie. 
De bondigheid waarmee dit hoofdstuk is ge
schreven, is ook de grote tekortkoming ervan. 
Bepaalde belangrijke aspecten van de huisnij
verheid worden hierdoor onderbelicht of ko
men helemaal niet aan bod. Zo komt het belang 
van de huisnijverheid in verhouding met de 

overige bestaansmiddelen alleen aan de orde 
voor zover het het einde van de 19e eeuw be
treft. Het wordt dan overigens slechts zeer sum
mier behandeld. Bij de behandeling van het 
produktieproces wordt volstrekt geen onder
scheid gemaakt tussen de onderdelen van het 
produktieproces die daadwerkelijk bij de thuis
wevers thuis, en de delen die in meer gespeciali
seerde bedrijven plaatsvonden. 
Het tweede hoofdstuk gaat in op het wonen en 
werken van de thuiswevers in de wijk Hasselt. 
Dit gedeelte is voor een groot deel samengesteld 
op basis van interviews met mensen van rond 
de 80 jaar die de huisnijverheid als kind nog 
hebben meegemaakt. Eerst wordt er een leven
dig beeld van het karakter en de sociale ge
woontes van de wijk gegeven. Daarna komen 
het dagelijks leven en de werkwijze van de 
thuiswevers uitgebreid aan bod. 
Het derde hoofdstuk beschrijft een aantal hui
zen in de Hasseltstraat. Evenals veel andere 
bouwhistorische verhandelingen zit dit stuk vol 
met voor een buitenstaander onbegrijpelijke 
bouwtechnische termen. Ooit van 'neuslijsten' 

of 'knipwerkvoegen' gehoord? Een groot ge
deelte van de beschrijving is hierdoor alleen 
voor bouwhistorici interessant. De waarde voor 
niet-bouwhistorici van dit hoofdstuk is gelegen 
in het als bijlage opgenomen interview met een 
oudbewoonster van een van de beschreven hui
zen. Door de informatie die deze respondente 
weet te geven wordt veel duidelijk over de in
richting van het huis en het gebruik van de ver
schillende ruimtes. Bij de beschrijving van een 
van de andere huizen wordt een boedelinventa
ris uit 1868 als bijlage gegeven. 

Afgaande op de titel en ondertitel zou je een 
uiteenzetting over de plaats en de rol van de 
huisnijverheid binnen de Tilburgse wollenstof
fenindustrie verwachten. Deze verwachting 
wordt weliswaar niet waargemaakt, maar toch 
heeft het boekje wel degelijk een waarde. Deze 
zit vooral in de weergave van de interviews over 
het wonen en werken in de Hasselt. Hierdoor is 
het een niet onbelangrijke aanvulling op de tot 
nu toe over de Tilburgse textiel verschenen lite
ratuur. 

Paul van Dun 

M.W.J. de Bruijn, H.Th.M. Ruiter en 
H.T.L.C. Strouken, Drapiers en buitenwevers, 
een onderzoek naar de huisnijverheid in de Til
burgse wollenstoffenindustrie. Utrecht, 1992. 
Verkrijgbaar in de boekhandel of door overma
king van ƒ 17,50 op giro 810806 t.n.v. Neder
lands Centrum voor Volkscultuur te Utrecht 
o.v.v. 'Thuiswevers'. 

Vijtig jaar De Zandleij 

In 1941 besloten Provinciale Staten van Noord-
Brabant tot oprichting van het waterschap De 
Zandleij, welk besluit op 1 juli 1942 in werking 
trad. 
Het waterschap ontleent zijn naam aan het ri
viertje de Zandleij; een van de drie riviertjes 
waarop het grondgebied van de gemeente Til
burg van nature afwatert (de andere twee zijn 
de Leij en de Donge). 
De Zandleij onstaat in de gemeente Udenhout 
door de samenvloeiing van drie uit Tilburg af
komstige waterlopen. Het vormt, samen met 
een aantal zijtakken, het natuurlijke drainage
systeem van (delen van) de gemeenten Tilburg, 
Loon op Zand, Drunen, Berkel-Enschot, 
Udenhout, Oisterwijk, Haaren, Esch, Helvoirt 
en Vught. 
Oorspronkelijk waterde de Zandleij nabij 's-
Hertogenbosch af op de Dieze via de Bossche 
Sloot, een gegraven waterloop. Vanwege het 
dikwijls hoge waterpeil in de Maas en de Dieze 
werd de waterafvoer door de Zandleij regelma
tig ernstig belemmerd. Dit leidde tot veel water
overlast, vooral in Helvoirt en Cromvoirt. 
Sinds 1910 mondt de Zandleij uit in het Dron-
gelens kanaal, het afwateringskanaal van 's-
Hertogenbosch naar Drongelen, dat in ge
noemd jaar gereedkwam. Men ging ervan uit 
dat na de aanleg van het Drongelens kanaal de 
wateroverlast definitief tot het verleden zou be
horen. Dit bleek slechts ten dele het geval, en 
eerst na de oprichting van het waterschap werd 
het mogelijk de regelmatig terugkerende water
overlast structureel aan te pakken. 

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van 
het waterschap verscheen een fraai verzorgd ge
denkboekje, geschreven door de adjunct
streekarchivaris van het streekarchivariaat In 
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het Kwartier van Oisterwijk, W . C . M . van 
Oosterhout. 
In het boekje getiteld: Vijftig jaar waterschap 
De Zandleij wordt uitvoerig ingegaan op de or
ganisatie van het waterschap. Daarnaast wordt 
veel aandacht besteed aan de diverse wa
terstaatkundige werken die sinds 1942 zijn uit
gevoerd. Ook de watervervuiling, met name 
door de gemeente Tilburg, en het kwaliteitsbe
heer komen aan de orde. 
Van Oosterhout heeft zich gelukkig niet be
perkt tot de periode vanaf 1942. Integendeel, 
hij schetst ons een duidelijk beeld van de wa
terstaatkundige problemen van het gebied, van
af de 16e-eeuwse schouwvoeringen door de 
dorpsbesturen tot aan de moeizame besprekin
gen die uiteindelijk leidden tot de oprichting 
van het waterschap. 

Het rijk geïllustreerde boekje bevat ook een to
pografische kaart van het gebied van de Zand
leij, waarop alle waterlopen zijn aangegeven. 

Rob van Putten 

W.C.M. van Oosterhout, Vijftig jaar water
schap De Zandleij 1842-1992, Udenhout, Wa
terschap De Zandleij, 1992, Koestraat 1, 5071 
EE Udenhout, ISBN 90-9005194-5, ƒ 10. 

'Opdat wij niet vergeten' 

Op 15 augustus 1992 is het 50 jaar geleden dat 
de eerste Nederlandse gijzelaars in de bossen 
van Goirle door de Duitse bezetter gefusilleerd 
werden. De Stichting Herdenking Fusillade 
Gijzelaars 1942 schenkt aan deze gebeurtenis 
aandacht door in september een tentoonstelling 
te organiseren met als ondertitel 'Om nooit te 
vergeten'. De keuze van deze ondertitel is mede 
ingegeven door de actualiteit. Ter herdenking 
zullen van 12 september tot en met 4 oktober 
een drietal tentoonstellingen in Goirle worden 
gehouden 
In het gemeentehuis van Goirle exposeert de 
Anne Frank Stichting met de tentoonstelling 
'De wereld van Anne Frank'. Niet alleen het le
ven van Anne Frank wordt uitvoerig in beeld 
gebracht, maar ook wordt aandacht geschon
ken aan het begrip discriminatie; ook de toene
mende discriminatie van heden ten dage. 
Vanuit Krasnogorsk, een voorstad van Mos
kou, is materiaal van het Anti-fascisme mu
seum te zien. Deze tentoonstelling wordt ge
houden op het heemerf De Schutsboom aan de 
Nieuwe Rielseweg en geeft een beeld van de 
strijd tegen de Duitse onderdrukking in Rus
land. 

In de zogenaamde potstal op hetzelfde heemerf 
is een tentoonstelling ingericht over een negen
tal fusillades, die zich gedurende de bezetting in 
onze regio hebben afgespeeld. Achtergronden 
van deze fusillades zijn in een boekje beschre
ven met als titel 'Opdat wij niet vergeten, fusil
lades in Midden Brabant, 1942-1944'. 

De publikatie opent met de beschrijving door 
Gerrit Kobes van de gebeurtenissen, waarvan 
de herdenking na vijftig jaar de onmiddellijke 
aanleiding ertoe vormde: de fusillade van vijf 
gijzelaars in de bossen van Goirle op 15 augus
tus 1942. In hoofdstuk 2 verdiept Mireille Rijn-
ders zich in de fusillade van veertien mensen in 
de Drunense Duinen, wier massagraf nooit is 
gevonden. Jos Niewold laat ons binnendringen 
in het hulpsysteem voor neergestorte geallieer
de piloten en de represailles, welke de Duitsers 
daartegenover stelden. In hoofdstuk 4 be
schrijft Leo Joosten het verzetswerk, onder an
dere ten behoeve van de illegale pers en zijn ver
oordeling tot de kogel van de Tilburger Joost 
van de Mortel. Sander Vrolijk ontdekte in de 
persoon van Sjef van Bebber een tot op heden 
vrij onbekende helper van onze Joodse mede
mens. In hoofdstuk 6 gaat Annemarie Ruiten
berg in op kamp Vught: concentratiekamp 
maar ook centrale fusilladeplaats, waar massa
le executies op gruwelijk wijze plaatsvonden. 
Piet Wiercx beschrijft de fusillade van gijze
laars - juist als in Goirle - achter het raadhuis 
van Waalwijk. Eén persoon overleefde het dra
ma. In het achtste hoofdstuk duikt Sjef van 
Gils in de achtergronden van de fusillade van 
drie mensen uit Baarle-Nassau. In het laatste 
hoofdstuk behandelt Jan van Eijck een fusilla
de van drie mannen in Alphen - ook hier een 
overlevende - waarbij de door de oprukkende 
geallieerden nerveus geworden Duitsers maar 
even voor eigen rechter speelden. Jack Penders 
genoot het voorrecht om de functie van eindre
dacteur te vervullen, terwijl Rinus van Boxtel 
de fotografie verzorgde. 
Het boekje is verkrijgbaar gedurende de ope
ningstijden van de tentoonstelling en bij de 
plaatselijke boekhandelaren. De prijs bedraagt 
n. 10. 

Om met name de schooljeugd bij dit initiatief te 
betrekken hebben 2e- jaars studenten geschie
denis van het Mollerinstituut - onder leiding 
van Tom van der Geugten - een lesbrief samen
gesteld op drie niveaus; hoogste groepen basis
onderwijs/onderbouw voortgezet onderwijs/ 
bovenbouw voortgezet onderwijs. 
Openingstijden voor alle tentoonstellingen: 
maandag t/m vrijdag: 9.00 - 12.00 uur en 13.00 
- 17.00 uur 

zaterdag en zondag: 10 - 17.00 uur. 

Gerrit Kobes 

Rectificatie 'Tilburg' 1992 nr. 1 

In het artikel van dr. L . P . L . Pirenne, 'Over
peinzingen van een Belgisch Nederlander', in 
het vorige nummer van 'Tilburg' (1992 nr. 1) 
zijn enkele storende fouten ingeslopen, waar
voor onze excuses. 
Pag. 5 linkerkolom 2e regel van onderen: 'dat 
dit niet in de hand is gewerkt' moet zijn 'dat dit 
in de hand is gewerkt'. 
Pag. 7 linkerkolom 13e regel van onderen: 
'Van Thulder' moet zijn 'Van Tulden'. 
Pag. 8 rechterkolom 16e regel van boven: 
'denkklank' moet zijn 'denktank'. 
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De Paap van Gramschap 

V I E R E E U W E N S C H R I J V E N E N D R U K K E N I N T I L B U R G 

Ronald Peeters 

De Paap van Gramschap brengt vier 
eeuwen schrijven, uitgeven en drukken 
in Tilburg in beeld. In ruim 300 
hoofdstukjes maakt Ronald Peeters 
duidelijk dat Tilburg op literair gebied 
heel wat te bieden had en heeft! 
Een breed scala aan onderwerpen komt 
aan bod. 
Ruim 200 foto's ondersteunende tekst. 
Van een aantal auteurs zijn bloem
lezingen opgenomen. 

Wat hebben A . C . Baantjer, Nicolaas 
Beets, Antoon Gooien, Antoon 
Duinkerken, Gerard Reve, Cees 
Nooteboom, Willem Elsschot en de 
wetenschaps-historicus Prof. Dr. E . J . 
Dijksterhuis met Tilburg te maken? 
Het boek "de Paap van Gramschap" 
geeft daar antwoord op. 
De Paap van Gramschap is een uitgave 
van Boekhandel Gianotten BV. 
196 pagina's 230 foto's. 
Prijs ƒ37.50 

Kiiiuild l'cctcis 

De Paap van 
Gramschap 

Vier eeuwen schrijven en drukken in Tilburg 

^^^^^^^^ * 

Boekhandel Gianotten 
Emmapassage 17 Tilburg. Tel.(013) 682991 fax (013) 355962. 
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