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Ten geleide
Het derde nummer van de jaargang 1994 van het tijdschrift Tilburg bevat twee artikelen en twee wat uitgebreidere recensie-artikelen over belangrijke studies die recent verschenen zijn.
Niko Dijk geeft i n zijn artikel 'Duizend jaar cultuurlandschap i n beeld.
Tilburgse bodem geeft archeologische informatie' een overzicht van de
gedaanteverandering van het Tilburgse landschap over de laatste duizend jaar. Hij baseert zich daarbij uitsluitend op archeologische bronnen. Dijk volgt daarmee een tamelijk unieke lijn, omdat meestal archeologisch onderzoek (ter bevestiging) volgt op historisch onderzoek. De
dialoog met de gegevens zoals die uit historisch onderzoek zijn verkregen, volgt i n een volgend nummer van Tilburg.
Arjan van Loon spoorde i n het rechterlijk archief een bron op waaruit
blijkt dat de omstandigheden waaronder gevangen of zelfs nog niet
veroordeelde verdachten i n de zeventiende eeuw werden opgesloten
allesbehalve benijdenswaardig waren.
Historicus en taalkundige Lauran Toorians plaats enkele kritische kanttekeningen bij het onlangs verschenen toponiemenboek van vader en
zoon Trommelen.
Historicus Cor van der Heijden wijdt een uitvoerige bespreking aan de
monografie die verschenen is over mr. B.J.M. van Spaendonck.
Ook in 'Tilburg Kort' wordt nog veel aandacht besteed aan publikaties
die betrekking hebben op de geschiedenis van Tilburg. Zo gaat Paul
van Dun uitgebreid i n op de nummers 6 tot en met 10 van de populairhistorische serie Ach Lieve Tijd. Henk van Doremalen bespreekt het
boek Stadsvorm Tilburg. Ronald Peeters stelde het overzicht samen van
de inhoudsopgave van de jaargangen X I en XII van het tijdschrift
Tilburg.
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Duizend jaar
cultuurlandschap in beeld
Tilburgse bodem geeft archeologische
informatie
Niko Dijk'^

"Niko Dijk
is stadsarcheoloog van
Oosterhout (N.-Br.) en

Kennis van de veranderingen in een
landschap kan uit verschillende bronnen

daarnaast werkzaam bij het

worden afgeleid. Naast schriftelijke

Instituut voor Toegepast

bronnen, zoals archiefstukken en oude

Historisch Onderzoek te
Tilburg.

kaarten, nemen archeologische bronnen
een steeds grotere plaats in bij het maken
van een beeld van het verleden.
In deze bijdrage volgen we op basis van
louter archeologische informatie de
gedaanteverwisseling van het Tilburgs
landschap vanaf ongeveer 1000 A.D.
Behalve door de invloed van natuurlijke
processen als bodemerosie is vooral het
menselijk ingrijpen de stuwende kracht
achter de zich steeds weer vernieuwende
omgeving.

Afb.T.
Schematische weergave van
de bodemopbouw. A: esdek,
B; B-horizont, C: laag van
Usselo, D: Jong-Dekzand I,
E: grindsnoer.
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at een voorstelling van de landschapsontvi'ikkeling gedurende de afgelopen
duizend jaar met behulp van alleen archeologische bronnen wordt gegeven, mag tamelijk uniek genoemd worden. Meestal is het
zo dat archeologisch onderzoek van middeleeuwse en latere onderwerpen volgt op een
historisch onderzoek. Bij dit laatste gaat men
uit van informatie die op schrift gesteld is. Het
gaat dan om brieven, kaarten, archiefstukken,
beschrijvingen, boeken en dergelijke.
Deze volgorde brengt met zich mee dat de archeologische gegevens veelal slechts dienen
om het historische beeld of verhaal te bevestigen en te versterken. Door n u de gang van zaken om te draaien en het op grond van archeologische informatie verkregen beeld te laten
volgen door historisch onderzoek kan een
enerverende dialoog ontstaan. Dit historisch
onderzoek zal i n een later nummer geplaatst
worden.
De archeologische gegevens zijn afkomstig
van een opgraving i n de binnenstad van
Tilburg, ter plaatse van het nieuw te bouwen
'Kunstcluster' tussen de Oude Dijk en de
Bisschop Zwijsenstraat. I n een eerder artikel
werd reeds aandacht geschonken aan een
mesolithisch jachtkamp dat werd aangetroffen (Dijk 1993). Het archeologisch onderzoek
leverde naast mesolithische artefacten een opvallend aantal laat- en na-middeleeuwse sporen en vondsten op waarmee in grote lijnen de
vorming van een cultuurlandschap was te
volgen.
In 1987 wees de gemeentearchivaris drs. G.J.W.
Steijns al op het mogelijk historische en archeologische belang van het terrein. Na een vooronderzoek, dat de archeologische waarde bevestigde,
gaf de gemeente Tilburg het ITHO (Instituut
voor Toegepast Historisch Onderzoek) en de
ROB (Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek) opdracht een noodopgraving uit te voeren. Voor een gedetailleerde beschrijving van de resultaten wordt verwezen

naar het 'Verslag opgraving Tilburg - Kunstcluster' (Kleij, Peeters en Dijk 1993).
Voordat nu in de vorm van een soort stripverhaal de verandering van het landschap wordt
beschreven, komen eerst kort de opgraving zelf
en de voor het verhaal relevante feiten aan bod.

sloot 1

sloot 3
sloot 2

10 m
gegraven kuil

Het profiel, de opgravingsput en de
sporen
De bodemopbouw ter plaatse van de opgraving is schematisch weergegeven in het profiel
van afbeelding 1. Onder een esdek met een
wisselende dikte van 80 tot 100 cm is nog juist
een deel van de oorspronkelijke podzolbodem
bewaard gebleven. Dieper liggen oudere lagen, zoals de laag van Usselo en Jong-Dekzand
I. Omdat in de archeologie het basisprincipe
'hoe dieper hoe ouder' geldt, moet het bovengelegen esdek dus een latere toevoeging zijn.
Een es bestaat uit akkergrond die door de
mens gemaakt is. Daartoe scheurde en ploegde men de oorspronkelijke bodem, in dit geval
een podzol (zie verder) en vermengde die met
een jaar op jaar opgebracht mengsel van mest,
heideplaggen en huisvuil. Op deze wijze ontstond een dikke zwart-bruine grondlaag, de es
of enkeerdgrond.
Op afbeelding 2 is een profiel van een podzol
weergegeven. Deze is opgebouwd uit verschillende lagen. Bovenop ligt een zwarte humeuze laag (A^), daaronder de zogenoemde
uitspoelingslaag (A^). Het regenwater dat de
grond insijpelt, neemt ondermeer humus- en
ijzerdeeltjes mee naar beneden. Wat resteert, is
een ontkleurde grijze laag. Deze deeltjes worden vervolgens opgevangen en geconcentreerd i n de laag eronder, de B-horizont. Hier
maakt het regenwater contact met het grondwater, zodat de verplaatsing van de deeltjes
stagneert, met als gevolg het samenkoeken in
een harde donkerbruine laag, de oerbank. Nog
dieper ligt de ongeroerde moederlaag, veelal
lichtgeel tot w i t van kleur (C-horizont). Uit het
profiel van afbeelding 1 is af te leiden dat de es
de bovenste lagen van het podzol (Ag, A^ en
A2) in zich opgenomen heeft. In een aanzienlijk deel van de opgravingsput was de B-horizont evenwel ook grotendeels verdwenen,
waardoor de bruine es direct op het gele zand
van de C-laag rustte.
Bij de aanleg van de opgravingsput (zie afbeelding 3), werd de es verwijderd. Daarna kon
een vakkensysteem uitgezet worden ten behoeve van het mesolithische onderzoek. Om
en om werden deze vakken van 1 x 1 meter, in
een schaakbord-patroon, op vondsten uitgezeefd. Met name vuursteen en natuursteen
met een ouderdom van 8700 tot 10.000 jaar
vormden daarbij de bulk van het vondstmateriaal (Dijk 1993; Dijk, Kleij en Peeters 1994).
Op de bodem van de opgravingsput tekenden

Afb. 2 (pag. 68 boven)
Ideaalprofiel van een
podzolbodem. AO: zwart
(humus), Al: donkergrijs.
Al: lichtgrijs (loodzand),
BI: donkerbruin-zwart
(oerbank), B2: bruin-geel
(fibers), C: geel zand
(moedermateriaal).

Afl). 3 (pag. 68 onder)
De opgravingsput en de
sporen.

Afl}. 4
De situatie rond het jaar
1000 A.D.

Afl,. 5
In de twaalfde eeuw is sloot
1 in gebruik.

zich meerdere sporen af. Het noordeUjk deel
bevatte drie nagenoeg evenwijdig oost-west
verlopende sloten of greppels, elk met een
breedte van ongeveer 1,50 meter. Op afbeelding 3 zijn ze aangegeven als sloot 1, 2 en 3.
Meer zuidelijk sneed de put een laagte aan
waarin zich natte, venige grond bevond, ongetwijfeld de rand van een dichtgegroeid of later
gedempt moeras. Opvallend was de kuil die
ooit in de rand van het veen werd gegraven,
mogelijk om turf te winnen.
Samengevat werd de opgravingsput aangelegd over een laaggelegen ven in het zuiden en
een dekzandrug in het noorden. In het ven
heeft zich veen gevormd en het dekzand kreeg
een podzolbodem. Later werd over zowel het
dekzand als het veen een 80 tot 100 cm dikke
eslaag aangebracht waarbij het podzol deels
verdween.
Het cultuurlandschap krijgt vorm
Rond het jaar 1000 bestaat het landoppervlak
van Brabant uit dekzanden, die in de laatste ijstijd in de vorm van langgerekte ruggen en kleine koppen waren afgezet. Ertussen liggen laagten waarin rivieren en beken stromen en vennen zich vullen als het water stagneert. In de
latere, warmere periodes vormen zich bodems
op de dekzanden en vindt veengroei plaats in
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de laagten. Er is sprake van een begroeiing variërend van bos en struikgewas tot open velden met grassen, heide en andere planten.
Het menselijk ingrijpen is in deze fase nog beperkt tot de bovengrond en de begroeiing. Op
kleine schaal worden bomen gekapt, velden
beheerd en akkertjes aangelegd. De nederzettingen liggen in een landschap met veel zogenaamde woeste gronden. Het plaatje van afbeelding 4 schetst deze situatie op de plaats
van de opgraving. Links is het ven te zien met
zijn veenvorming, rechts de dekzandrug met
zijn podzolbodem.
Het volgende plaatje, afbeelding 5, geeft het
moment weer waarop de mens voor het eerst
zijn stempel op de omgeving zet door middel
van ontginningen. Sloot 1 wordt aangelegd als
het podzol nog nagenoeg intact is. Dit kan afgeleid worden uit de vulling waarmee de sloot
later dichtgegooid werd. Duidelijk zijn daarin
grote brokken bodem zichtbaar, die door spitten in de sloot terechtkwamen. Belangrijk hierbij is dat van de oorspronkelijke podzolbodem
de lichtgrijze A^, de donkerbruine B en de gele
C in de brokken te herkennen zijn. Grond uit
de bovenliggende es ontbreekt. Het betekent
dat bij het dempen van sloot 1 nog geen es gevormd was en dat het podzol nog vrijwel compleet aanwezig was.
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Afti.6
Paffiath-scherf.

j^j^ y
Steengoedscherf met
radstempelmotief

Door de vondst van twee aaneenpassende
twaalfde- of dertiende -eeuwse Paffrath-scherven (afbeelding 6) i n de vulling op de bodem
kan worden vastgesteld dat dit slootje op dat
moment nog i n gebruik was of juist gedempt
werd. De aanleg ligt mogelijk daarvoor, i n de
elfde of twaalfde eeuw, gezien de geringe ontwikkeling van de slootbodem.
Op dat tijdstip werd dit gebied voor een meer
intensief gebruik als akker geschikt gemaakt.
De functie van de sloot, die evenwijdig op ongeveer 40 meter afstand van het ven lag, is niet
geheel bekend. Een mogelijkheid is dat de
sloot tussen het ontgonnen gebied en het ven
lag om kwelwater op te vangen dat vervolgens
naar een beek of rivier werd geleid. Ook kan
de sloot 'gediend hebben om het ontgonnen
land beter af te wateren. Ten slotte kan er gedacht worden aan de sloot als erfafscheiding.
Combinaties van deze functies liggen natuurlijk evenzeer voor de hand. Het is aarmemelijk
dat deze sloot niet op zichzelf stond maar deel
uitmaakte van een vroeg verkavelingspatroon.
Ontginnen, herverkavelen en
verstuivingen
Nadat sloot 1 i n onbruik was geraakt, na de
twaalfde of dertiende eeuw, werd waarschijnlijk sloot 2 aangelegd, ongeveer 9 meter

ten zuiden van sloot 1 en evenwijdig daaraan
verlopend. Archeologisch wordt dit geloofwaardig gemaakt, ten eerste door de aard van
de vulling en ten tweede door de datering van
de vulling. De vulling bestaat weer uit brokken podzolbodem. Het verschil met sloot 1 is
echter dat resten van de grijze A^-laag ontbreken. De ouderdom van de vulling is door een
aangetroffen steengoedscherf met radstempelmotief en voorzien van een bruinpaarse engobe
gesteld op de veertiende eeuw (afbeelding 7).
Dergelijk steengoed werd geïmporteerd uit het
Duitse Langerwehe (Hurst, Neal en Van Beuningen 1986: 184-190 afb. 91.271). Daarnaast
werden mesolithische artefacten i n de vulling
van sloot 2 gevonden.
Afbeelding 8 vervolgt ons stripverhaal. Afgeleid
kan worden dat er tussen de twaalfde/dertiende
eeuw en de veertiende ingrijpende veranderingen moeten hebben plaatsgehad. Het
meest i n het oog springend is het ontbreken
van de grijze A2-laag i n de vulbrokken van
sloot 2. D i t betekent dat deze laag i n dit tijdsbestek verdwenen moet zijn. De belangrijkste oorzaak hiervan is hoogstwaarschijnlijk
erosie door de w i n d . Het verstuiven van het
bovenste deel van een podzol werd i n de
hand gewerkt door de ontginningsactiviteiten, waarbij een verbeterde afwatering het
terrein droger en gevoeliger voor de w i n d
maakte. Bovendien had ook de geïntensiveerde manier van grondbewerken zijn i n vloed. Op meerdere momenten van het jaar
kwam de grond dan braak te liggen en kon
aldus i n kurkdroge vorm makkelijk worden
weggeblazen.
In een meer zuidelijk gelegen opgravingsput
konden i n het ven tussen verschillende veenlagen zandlensjes worden gezien. Ook dit
duidt op verstuivingen, mogelijk tussen de
twaalfde en veertiende eeuw.
Een indirecte aanwijzing voor verstuivingen
komt uit het mesolithisch vondstcomplex. Uit
dit materiaal komt naar voren dat i n het jachtkamp vuren moeten zijn gestookt. Verbrand
vuursteen en gefragmenteerde kookstenen
duiden hierop. Bij het stoken van vuur komen
in de regel houtskoolfragmenten van verschillende grootte i n de naaste omgeving terecht.
Het vormt een bekend verschijnsel van mesolithische vindplaatsen. Op deze locatie evenwel ontbreekt het geheel. De verklaring kan
als volgt worden geformuleerd. Het houtskool
was aanwezig, maar is gelijktijdig met de losse
Aj-laag verstoven. Houtskool is een lichtgewicht materiaal en dus gevoelig voor windverplaatsing. De Aj-laag is door de uitspoeling
van humus- en ijzerdeeltjes ontdaan van zijn
sedimentaire ' l i j m ' en daarmee zeer erosie-

sloot 2

Afb. 8
Sloot 2 in de dertiende en
veertiende eeuw. De A2laag is inmiddels verstoven.

Afb. 9
Tijdens de stabiele
zestiende en zeventiende
eeuw groeit het esdek
gestaag. Het ven is reeds
gedempt.

gevoelig geworden. Terwijl het houtskool en
de Aj-laag verstuiven, waaien de zwaardere
voorwerpen zoals vuuursteenartefacten en
kooksteenfragmenten niet weg, maar komen
die op en i n de onderliggende zeer resistente
B-laag terecht.
In het kort kan worden vastgesteld dat het akkerareaal werd vergroot door ontginning en
herverkaveling. Als tegenslag kregen de boeren te maken met winderosie. Het verstuiven
was een bekend en plaatselijk ernstig probleem vanaf de veertiende eeuw i n grote delen
van West-Europa (Slicher van Bath 1976).
De aanleg van een esdek vanaf de
veertiende eeuw
Nadat sloot 2 gevuld was i n de veertiende
eeuw, werd zijn functie kennelijk overgenomen door sloot 3. Deze ligt evenwijdig enkele
meters noordelijk van sloot 2. I n de vulling

van sloot 2 ontbreekt es-materiaal geheel, zodat vermoed mag worden dat pas aan het eind
van of na de veertiende eeuw met het opbrengen van mest en plaggen is begonnen. Het derde plaatje van de strip, afbeelding 9, geeft een
schets van deze nieuwe situatie.
De vondsten uit de es bevatten naast vuursteenartefacten kooksteenfragmenten, aardewerk en verbrand bot. Het vuursteen komt
wat samenstelling en grondstof betreft overeen met dat van de rest van de mesolithische
site. Aangenomen mag worden dat een groot
deel van de vondsthoudende lagen van deze
vindplaats i n de es zijn opgenomen. Van de
oorspronkelijke mesolithische woonplaats is
dus i n de loop der jaren een groot deel in een
andere context terechtgekomen (Dijk 1993).
Eerst verspreidden de artefacten zich over de
verschillende lagen van de podzolbodem.
Later, toen ook deze bodem werd aangetast

door erosie en menselijk ingrijpen, kwam een
deel terecht i n de vulling van de gedempte sloten en in het esdek. Toch hielden de objecten
nagenoeg dezelfde plaats, zodat een reconstructie van enkele aspecten van de woonplaats mogelijk bleef.
Voor de sloten betekent dit dat de vulling vanuit de zeer nabije omgeving moet hebben
plaatsgevonden en dat ook het esdek veel locale bodemvondsten in zich opgenomen heeft.
De kooksteenfragmenten geven een soortgelijk patroon.
Dat er ook materiaal van elders werd opgebracht mag duidelijk zijn. Plaggen werden op
afstand gestoken en, vermengd met mest en
huishoudelijk afval, toegevoegd aan het oppervlak. De vondst van een 'verdwaalde' ijzertijdscherf wijst op een dergelijke aanvoer van
buiten. De scherf kan bijvoorbeeld in een opgebrachte heideplag verpakt gezeten hebben.

spitsporen

Afb.10
Vanaf de achttiende eeuw
werd hier een tuin
aangelegd. Vooraf werd
geel zand gewonnen, gezien
de spitsvoren.

Verder kwam i n de es zestiende- tot negentiende-eeuws aardewerk in groten getale voor.
Tevens werden Delfts aardewerk, zoutgeglazuurd steengoed, Westerwald steengoed, pijpekoppen en scherven van ui-vormige wijnflessen geborgen.
De aanleg van het esdek had meerdere functies. Zo kon men daarmee de vruchtbaarheid
van de akker sterk verbeteren maar, en dat is
misschien even belangrijk, ook de bodemerosie tegengaan. Een derde toepassing ligt i n
het vergroten van het akkerareaal. Daartoe
werd een begin gemaakt met het dempen van
het ven aan de zuidzijde door de es daarover
te laten doorlopen. Eerst werd echter plaatselijk aan de rand nog wat turf gewonnen, gezien de rechthoekige kuil waarin op de bodem vaag de sporen van het turfsteken nog te
zien waren.
Ontwikkelingen vanaf de
achttiende eeuw
De groei van het esdek nam gestaag toe van
1400 tot 1700 en moet uiteindelijk toen zijn
dikte van 80 tot 100 cm bereikt hebben.

In de achttiende eeuw is er opnieuw een belangrijk ingrijpen i n de omgeving. Een tweetal
fenomenen wijst hierop. In afbeelding 10 is dit
zichtbaar gemaakt.
Aan de onderzijde van het esdek werden spitsporen gezien, die zich aftekenden i n de lichtgele moederlaag van de podzolbodem. Men
had i n rijen van vier schoppen breed, met
daartussen walletjes van 10 tot 15 cm die men
liet staan grond uitgegraven (afbeelding 11).
De spitsporen lopen over de vulling van sloot
2 heen, wat betekent dat ze van na de veertiende eeuw dateren. De vulling van de spitsporen
bestaat uit es-materiaal. Door een bijzondere
vondst op de bodem van een van de spitkuiltjes is een nauwkeuriger datering tot stand gekomen.
Het betreft een versierde pijpekop. De kop, die
op afbeelding 12 te zien is, werd gemaakt van
witte klei, de zogenaamde pijpaarde, die men
in een vorm perste. De persnaad is nog goed te
zien. De lengte bedraagt 4,2 cm en de grootste
diameter is 2,1 cm. Op de hiel of voet ontbreekt het gebruikelijke pijpmakersmerk. De
zijwanden van de kop zijn versierd. Links,
vanuit de roker gezien, is een kroon afgebeeld
met daaronder de letters K W. Boven de kroon
staan twee figuren, daartussen een vos met
een Franse lelie boven zijn kop. De figuren
dragen lange stokken (speren?) welke boven
de vos samenkomen. Op de rechterzijde is een
schip, een grote driemaster, afgebeeld compleet met want, gereefde zeilen, tuigage en
boegspriet. Aan de vlaggestok op het achterschip wappert een vlag. Stipjes op het boord
geven de kanonnen aan.
De letters K W staan voor Koning Willem, ofwel koning-stadhouder Willem van Oranje.
Deze Willem I I I was tot 1688 stadhouder van
de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën. In dat jaar stak hij met een sterke vloot de
Noordzee over, verjoeg zijn schoonvader Jacobus I I van de Engelse troon en werd zelf
Engels koning. Dit voorval staat bekend als de
'Glorious Revolution'. De afbeelding van het
schip verwijst dan naar de oversteek terwijl de
kroon het koningsschap verbeeldt.
Waarom boven de kroon twee figuren met
stokken en een vos met Franse lelie staan afgebeeld is niet met zekerheid te zeggen.
Misschien houdt het verband met de vlucht
van Jacobus I I , na zijn nederlaag tegen de
Nederlanders, naar Frankrijk. Daar kreeg hij
bescherming van Lodewijk XIV. De vos kan
dan Jacobus II voorstellen die zich schuilhoudt
onder de Franse lelie.
De vorm van de pijpekop is die van een zogenaamde 'trechterkop'. Duco (1987) dateert
deze i n de periode 1675 - 1740. In dit geval
moet de pijp tussen 1688 en 1740 gemaakt zijn.
De afbeelding op de pijp is nogal gesleten.

leeftijd van ± 200 jaar, ingericht als tuin en, zoals
ook uit de opgraving bleek, als kerkhof.

Afb.n
Banen van de spitsvoren
tekenen zich af in het gele
zand van de C-horizont.

Afb. 12
De pijpekop uiteen
spitsvoor.

Samen met het zwaar doorrookte aspect wijst
dit op een langdurig gebruik. De kans is groot
dat de pijpekop in de eerste helft van de achttiende eeuw in het spitspoor terechtgekomen
is, waarmee deze dus ook een dergelijke ouderdom heeft.
Er kunnen diverse redenen worden aangevoerd voor de winning van schoon lichtgeel
zand zoals kennelijk hier gebeurd is. Het
zand kan gebruikt zijn om elders een laagte te
vullen of als bouwmateriaal. Ook is het mogelijk dat het als strooizand op vloeren werd
aangebracht. Dit gebruik was nog tot in onze
eeuw i n Brabant i n zwang (mond. med. m w .
A. Manders, Oosterhout). Kenmerkend voor
deze winning was dat het plaatsvond in banen
waartussen dammetjes werden gehandhaafd
om het schone zand gescheiden te houden van
het vervuilde (mond. med. J. Broertjens, Rijks
Geologische Dienst, Nuenen).
Een ander ingrijpen in de omgeving was de
opvulling van sloot 3 met es-materiaal in deze
periode.
A l deze activiteiten kunnen in verband worden
gebracht met het veranderde gebruik van het
perceel. Omstreeks de achttiende eeuw moet
het terrein zijn functie als akker verloren hebben. Het werd, gezien de monumentale bomen
die nu nog op het terrein achter het voormalige
Visitandinnenklooster staan met een geschatte

1

Beschouwing
De archeologische brormen van dit perceel in
Tilburg stellen ons in staat om in grote lijnen
de ontwikkeling van het cultuurlandschap in
de afgelopen 1000 jaar te volgen. Dit artikel
maakt met opzet alleen gebruik van deze archeologische bronnen. Het ligt in de bedoeling
om in een volgend artikel dit terrein met zijn
omgeving vanuit de archiefbronnen, historisch te bekijken. Beide recontructies kunnen
vervolgens naast elkaar gelegd worden in een
boeiende dialoog.
De archeologische recontructie laat menselijk
ingrijpen in de omgeving met vallen en opstaan zien. De vroege ontginningsfase, waarbij
de omvang van de akkers werd uitgebreid, gaf
aanleiding tot verstuivingen van de losse bovengrond. Deze verstuivingen werden in de
hand gewerkt door de manieren van landbewerking, zoals het scheuren en ploegen van de
aarde, en door een verbeterde ontwatering.
Na de veertiende eeuw wordt de schrale
grond verrijkt door het opbrengen van plaggen, mest en huisvuil. Aldus ontstaat een esdek die een dikte zal krijgen van 80 tot 100 cm.
De es voorkomt ook een verdere verstuiving.
Door het ven bij de akker te trekken en te bedekken met de es wordt het akkerland verder
in omvang uitgebreid.
Twee termen uit de huidige agrarische sector
zijn kennelijk ook al op de laat- en na-middeleeuwse landbouw van toepassing, namelijk
grondverbetering, door bemesting en ontwatering, en herverkaveling.
Van 1400 tot 1700 kan deze landbouwvorm
zich heel stabiel ontwikkelen. Na 1700 heeft de
vroege ontwikkeling van een dichtere bebouwing van de woonkern Tilburg een bepalende
invloed op dit perceel. Het akkerland maakt
plaats voor een wel zeer uitgesproken vorm
van cultuurlandschap, de siertuin. In de tuin
werd een kerkhof aangelegd, dat bij een toenmalig klooster hoorde. Voorafgaand is de bodem nog geëxploiteerd waarbij zand en veen
op kleine schaal gewonnen werden.
Tot slot kan worden opgemerkt dat de archeologische kant van de dialoog met de historie
altijd een verhaal in grote lijnen geeft en ook
iets van de structuur van de veranderingen
laat zien. De historische benadering kan dit op
basis van andere bronnen ook zeer goed, maar
kan bovenal heel specifieke gebeurtenissen en
zaken aan het licht brengen. Iets dat in de archeologie veel moeilijker ligt.
De archeologie kan daarnaast ook nog op een
andere, misschien wel unieke, manier gebruik
maken van zijn bronnen. Het aanwenden van
artefactgegevens met een mesolithische ou-

derdom om de middeleeuwse ! gebruiksgeschiedenis van de locatie te achterhalen, is hier
een voorbeeld van. Uit het voorkomen van
mesolithische artefacten i n zowel de moederlaag, sommige sporen als het esdek, kon afgeleid worden dat het menselijk ingrijpen i n de
late- en na-middeleeuwen een zeer plaatsgebonden karakter had. Ook het ontbreken van
houtskool en de daaruit afgeleide bodemerosie illustreert deze werkwijze.
Misschien is een dergelijke wijze van brormengebruik, waarbij artefacten en gegevens van
de ene periode iets over een andere tijdsfase
zeggen, wel voorbehouden aan de archeologie. Het geeft in ieder geval aan dat de betekenis van de artefacten en hun positie soms veel
ruimer is dan alleen hun periode van gebruik
doet vermoeden.

Met dank aan Piet Kleij, Hans Peeters, Frangois
van den Dries en Kees Epskamp.
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A r j a n van Loon'

'Arjan van Loon

Van 1617-1620 werd er door de schout van

(1952) publiceerde eerder

de heerlijkheid Tilburg en Goirle, Jan de

o.a. in dit tijdschrift en in De
Lindeboom. Hij is hoofd

Roij, een proces gevoerd tegen Jan Jan

beheer bij het

Willemss. van Breda, ook wel Jan de

Gemeentearchief Tilburg.

Greelmaecker genoemd. Hij werd onder
meer beschuldigd van diefstal van
paarden en een os en vagebonderen.
Daarnaast had hij op 17 oktober 1617 de
vorster Jan Hendrick Boudewijns van
Spaendoncq met een "Rappier" twee
grote hoofdwonden toegebracht en een
wond in het armgewricht waardoor er
twee vingers werden verlamd. Voor al
deze en meerdere delicten belandde Van
Breda in het gevang op het kasteel van
Tilburg en wel onder erbarmelijke
omstandigheden.

I

n juni 1617 werd de 24-jarige, i n
Hilvarenbeek geboren. Jan Jan Willemss.
van Breda, na diverse wandaden begaan te
hebben, opgepakt en vastgezet. De ellende
was begonnen tijdens zijn diensttijd. Omdat
hij ziek was geworden, had hij aan de kapitein
van zijn compagnie, de heer van Tilburg en
Goirle, verlof gevraagd. De kapitein had toestemming verleend om acht dagen de dienst te
verlaten, maar Jan keerde niet terug. Volgens
zijn verklaring had hij noijt tijdinge gehadt omme
wederomme onder de compagnie te comen, totdat
Geerit den dienaer bij zijn vader was gekomen
om diens zoon te verwittigen dat hij naar zijn
compagnie moest terugkeren. Uit vrees door
zijn kapitein gestraft te worden, is hij in de
steenovens van o.a. Kalmthout en Zundert blijven werken.
Daarna heeft hij, al rondzwervend, diverse
strafbare feiten gepleegd, zoals het stelen van
paarden te Princenhage en Roosendaal, het stelen van geld uit het brouwhuis van Peeter
Huijbert Jaspars, wonende aende kerck te
Tilburg. Ook zou hij, nog voor zijn diensttijd.

medeplichtig zijn geweest aan de doodslag op
Jan Aertssoon Waeghals van Oosterwijck.
Voor al deze misdaden werd hij opgepakt en in
banden van ijseren gestelt. Hij werd opgesloten i n
de gevangenis op het kasteel van Tilburg geslooten met een ijsere ketinge die omme seeckere steene pilaerne (...) gedaen was, ende die met een cluijstere daerane vast gemaeckt was. Tevens waren zijn
handen en benen voorzien van sloten. Bij een inspectiebezoek op 18 juli 1617 constateerden
schout en schepenen dat hij dair uuijt nijet en can
geraecken.

De gevangenis in de toren
van het kasteel aan de
Hasselt (1694).

Ontsnapt
Niets was echter minder waar, want tijdens de
Tilburgse kermis van 1617 is Jan van Breda uit
het gevang ontsnapt. Later verklaarde hij dat

hij dit gedaan had omdat hij gehoord had dat
men ennich crijchsvolk was aennemende ivaermede
hij sochte ewech te trecken.
Zijn geslaagde ontsnappingspoging is in een
verhoor van 25 april 1618, na weer opgepakt te
zijn, minutieus beschreven. Eerst had hij een
klein nagelken van zijn handboeien los gebeten,
waarna er een bout loskwam. Hiermee heeft hij
een ijsere ketier aan de bout van de voetboei ontstucken gebroken. Zo had onze gevangene meer
bewegingsvrijheid gekregen en kon zijn ontsnapping met schoonen lichten dage tussen drie en
vier 's middags beginnen. Met genoemde bout
heeft hij i n de eerste deur een gat gemaakt ende
het slodt heeft gedwongen soo veele dattet selve slodt
vande doore is open gegaen. Bij de tweede deur
moest hij anders te werk gaan, omdat die verstickt was. Met de bout heeft hij onder de dorpel
een gat gegraven en zo groot gemaakt dat hij erdoor kon; hij kwam toen boven in de sadel vande
huijse (kasteel). Inmiddels was het één uur in de
nacht geworden. Daarna is Jan, alnoch gehecht
met twee Cluijsteren aan zijn benen, via de keuken naar de deur van de brug gegaan, waar de
sleutels nog op zaten. Na de brug neergelaten te
hebben, is hij over de plaetse van het voorhuis gegaan om vervolgens bij een gesloten poort aetjden dijck te komen. Via een droge sloot is hij met
de twee Cluijsteren (...) gesuckelt naar Comelis
Joost Hoeck. Deze heeft de vader van Jan gewaarschuwd, die hem, verstopt onder een stroij
bussel, met een kar heeft weggevoerd.
Opnieuw in de fout
Na een nacht in een bosje, genaamd Bontevelt,
aan het Laar, geslapen te hebben, is hij de volgende dag in dienst gegaan bij ene kapitein
Thomas in 's-Hertogenbosch. Ongeveer veertien dagen heeft hij met een compganie rondgetrokken, toen het bericht kwam dat de compagnie gecasseert was. Na vele omzwervingen keerde hij weer naar Tilburg terug, maar kreeg van
zijn procureur tijdens zijn eerste gevangenschap, Hendrick van Dommelen, te horen dat
hij SOM moeten vertrecken overmits mijnen heere van
Tilborch denselven Jannen binnen deser heerlijckheijt
nijet en wilde lijden. Na vertrokken te zijn naar
onder andere het land van Gulik, Sittard en het
land van Aken, is hij, toen het begon te vriezen,
weer naar zijn vader i n Tilburg teruggekeerd.
Hij verbleef hier volgens zijn zeggen tot vastenavond.
In april 1618 is Jan Jan WiUemss. van Breda voor
de tweede maal opgepakt. Uit onderzoeken is
gebleken dat Jan wederom op het verkeerde
pad terechtgekomen was. Zo werd hij ervan beschuldigd een os en een merriepaard gestolen te
hebben. En als ernstig delict werd het verwonden van de Tilburgse dienaer van iustitie. Jan
Hendric Boudewijns van Spaendoncq, aangemerkt. Voor al deze begane feiten, evenals
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voor het vagebonderen, moest Jan Jan Willemss.
van Breda terechtstaan. Het proces zou nog
twee jaar duren.
Erbarmelijk omstandigheden
In het dossier dat naar aanleiding van dit proces is gevormd, bevinden zich stukken waarin
de miserabele omstandigheden waarin Jan Jan
Willemss. van Breda moest verblijven, zijn
vastgelegd.^ De door Peeter Berijs van Oerlle,
secretaris van Moergestel, optredend als procureur van Van Breda, opgestelde verklaring,
die op 20 oktober 1618 op het gerecht werd behandeld, is een rechtstreekse aanklacht tegen
de schout. In de finale Conclusie, die op de gerechtsdag van 4 mei 1619, aan de orde werd
gesteld, werden de omstandigheden nog eens
uitvoerig uit de doeken gedaan.
Van mei tot en met augustus 1618 heeft Jan i n
geheele cleynmoedich(eijt) op het kasteel van
Tilburg gevangen gezeten, alwaar hij is gestellt
geweest, in een diep gat, daer hy son, noch maen,
noch het hemells licht heeft kunnen aanschouwen. De procureur beschreef de onmenselijke
en onverdraaglijke gevangenschap verder aldus: de stank en de dampen door het derven
van(de) Locht en de stank van het secreet, die
van onder verstopt was, was dusdanig dat een
kersse (kaars) nyet brandende en conste gehouden
(worden), maar door de dampen zou uitgaan.
Op het verzoek van de gevangene om ennige
doctoren inde medecynen de situatie op te laten
nemen en het resultaat vast te laten leggen i n
een akte, om het als bewijsstuk bij de processtukken te voegen, werd geen gehoor gegeven. Zij zouden immers hebben kunnen vaststellen dat men daar egheen mensche, laet staen
een christenmensche kan onderbrengen.
Dag en nacht moest hij op de vloer liggen want
een bedde, sargie ofte ennich stroey was er rüet.
Waarschijnlijk is Jan Jan Willemss. van Breda in
augustus uit deze stinckende put ontsnapt. Maar
in de strenge winter van 1618-'19 zat Jan weer
opgesloten en wel opte gevangenpoorte (...) sonder
ennich vuer oft vlamme. De kou was dusdanig dat
het onmogelijk was met monde uuyt te spreecken.
Ja liever den doot, hoewell onnoosel ^ soude sterven,
dan dat hy noch eens zee bitter coude soude verdragen.
Ook de schaarse kleding zal hiertoe hebben bijgedragen. Hij had immers niet meer aan dan een
lynen overstrecksell over zijn naakte lichaam, een
quade ongevoerde broek, ende een paar kapotte
neerhoosen. Op aandringen van o.m. zijn procureur heeft hij ten lange leste, toen de ergste kou
al voorbij was, een hemdrok en neerhoosen gekregen en later nog een wambuis en een broek.
De procureur verbaasde zich erover dat de gevangene door die excessive coude, als syne quade gesteltenisse, niet gestorven was.

De schout werd verweten dat hij Jan van
Breda onder dreigementen en in yser sittende
heeft ondervraagd, hetgeen niet bij iedereen
gebeurde. Zo werd het geval van ene Neel
Joosten, die van paardendiefstallen werd beticht, aangehaald. Deze werd zelfs niet i n de
gevangenis gezet, maar werd i n het huis van
de vorster geplaatst waar hij gezelschap had
van de huisvrouw, kinderen en vrienden van
de vorster.
Zelfs mocht hij eens naar Oisterwijk gaan, twee
uren gaens van Tilborch, alwaar hij zich i n een
herberg ivell droncken gedroncken hebbende.
Over de vrijheid die Neel Joosten zowel van
de schout als van de vorster kreeg, i n tegenstelling tot hetgeen Jan van Breda moest ondergaan, had de procureur geen goed woord
over.
In zijn slotconclusie pleitte procureur Berijs
van Oerlle ervoor om Jan zijn vrijheid terug te
geven omdat hij immers al een langdurige en
strenge gevanckenisse achter de rug had. Tevens
voerde hij aan dat zijn cliënt nog maar 21 jaar
was en dat zijn grootvader meester Peeter
Hulselms, rector geweest is van de groote schole
te 's-Hertogenbosch. Hij stond daar bekend als
een ieverich Catholyck en(de) godvruchtich man
en voor die bescherminge van(de) Catholycken geloove (...) opden eersten July zyn leven gelaeten
heeft. Bovendien had Jan beloofd i n dienst van
de heeren en princen te gaan strijden voor de
rooms-katholieke religie en daarvoor zijn leven zou willen laten.
Vonnis
Het pakte echter heel anders uit. Op 9 mei
1620 kwam het advies van Bossche rechtsgeleerden binnen en werd door de schepenen
van Tilburg ongewijzigd overgenomen. Zij
vonnisten op 20 mei. Jan Jan Willemss. van
Breda zal worden geplaatst op een galeischip
om te riemen ende te dienen. Daarnaast mocht hij
zich twee jaar lang niet ophouden i n den lande
van Brabant en uit de heerlijkheid Tilburg en
Goirle werd hij ten eeuwigen daege verbannen.
Bij overtreding zou de galg zijn lot worden.

Noten
1

Gemeentearchief Tilburg, Rechterlijk archief, criminele processtukken, 1617-1620.

2

Hij was inmiddels krankzinnig geworden.

Tilburgse toponiemen
Enkele beschouwingen bij een boek
Lauran Toorians *

* Lauran Toorians
(1958) is liistoricus en
taalkundige.

Fragment van de
kaart vande Heerlijklieid
Tilburg en Goirle door
Diederik Zijnen (1760), met
de omgeving van de 'Steenen
Camer' (het kasteel).

T

toponiemen is een verzamelterm voor namen die specifieke elementen in het
historisch onderzoek van Tilburg een
landschap aanduiden. Dus niet alleen
belangrijk hulpmiddel rijker. Het boek
plaatsnamen, maar ook namen van waterlopen en plassen, velden en akkers, bossen, heuTilburgse toponiemen in de 16e eeuw,
vels, wegen en dergelijke. Bestudeerd in hun
samengesteld door vader en zoon
juiste context, kunnen toponiemen een belangrijke bron van historische informatie vormen.
Trommelen levert een belangrijke
Een probleem daarbij is wel, dat historici vrijbijdrage aan het inzicht hoe Tilburg er in
wel nooit ook taalkundig geschoold zijn. Mede
het verleden uitzag. In deze bijdrage
daardoor is de toponymie een bezigheid vol
valkuilen. Behalve het probleem de namen zo
enkele kanttekeningen bij het boek.
ver mogelijk in het verleden te traceren - wat
letterlijk uitputtend archiefwerk vereist - dient
de onderzoeker zich ook rekenschap te geven
,vaii de geografische realiteit, en van de histori.schfe context waarin de naam,'ontstond eri
.''.••functioneerde. Aan de hand van het hier be,i' ^
sproken boek laten zowel het belang als, de
,• '•
probiemèh van dergelijk'onderzo^ ^ i ^ ^ i j e ^
, . V J ^ L|< ifofaciig illustreren. Laat ik daarom ook vooraf
en met klem stellen dat Tilburgse toponiemen
V> • •
"^C^
^^ë nuttig boek is, en dat de beide auteurs
een titanenwerk hebben verricht. De kritische
opmerkingen die ik me hier veroorloof, kunnen alleen daardoor al niet meer zijn dan speldeprikken.
Het boek bevat twee afdelingen. In de eerste
wordt per stadsdeel een gedetailleerde beschrijving gegeven van de toponiemen zoals
die i n de civielrechtelijke archieven voor 1531\^:;:ji\b!'^i 1550 voorkomen. Dat is ongeveer de periode
%H'.'>'f'i'' waarin Maria van Hongarije landvoogdes was
i'V'^i^/''
Nederlanden. In dit deel staat de gew'"': ografische beschrijving vqoipp, c^elez^r krijgt
'A
een beeld van hoe Tilburg er toen uitzag. Dit
.dMil^^wordt nag voorafgegaan door een alge•^^treern hoofdstulc over de wordingsgeschièdenis en over Tilburg i n de 16e eeuw, en door
V een hoofdstuk over de waterlopen..Het grOot• '
'J!^,
gemis i n het hele boek doet Zich in de2e
>•
eerste afdeling sterk voelen: eert gedetailleerde
overzichtskaart ontbreekt.
Sinds het voorjaar van 1994 is het

N:
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Bok Hamel I

Alleen Houders

Tel Kruis
\', i'•-'>;^t.iP
'
^ i r ^ ^ f ' ' * - •'l.'.vkr. ' i .

getogen Tilburger kon ik mij i
ïft(t))detne
li^ttegfondöndef haridberei k nog wel oriën-
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teren, maar een omschrijving als 'naar het
voormalig huis van Van Coulsteren' (p.48) kan
ik toch echt niet plaatsen. En de verwijzing
naar de plek 'waar kortgeleden het kantoor
van de Vereniging voor Volkshuisvesting
Tilburg stond' (p.52), is voor toekomstige (of
buiten-Tilburgse) gebruikers natuurlijk ook
niet echt verhelderend.
De tweede afdeling is een alfabetisch overzicht
van alle toponiemen die i n de onderzochte periode voorkomen, waarbij opvalt dat de naam
Tilburg zelf niet is opgenomen! Enigszins onhandig is wel dat dit deel strikt op spelling is
geordend. Het samenvoegen van C, K en Q
zou het opzoeken bijvoorbeeld i n een aantal
gevallen vereenvoudigen, maar dat is een detail. Verwarrender zijn de verwijzingen tussen
het eerste en het tweede deel, die niet altijd
juist blijken. Van deel een naar deel twee is dat
niet zo'n probleem, want het tweede deel is alfabetisch geordend, maar andersom levert dat
nog wel eens gezoek op.
De eerste vraag van iedereen die dit boek ter
hand neemt, is natuurlijk naar de naam Tilburg
zelf. Op de betekenis daarvan kom ik hieronder terug, maar het is opvallend dat de auteurs
eerst (op p.17) veronderstellen dat de meervoudsvorm uit het jaar 709 ('de Tilburgen') al
duidt op de tweedeling zoals we die later kennen tussen Oost- en West-Tilburg. Een bladzijde later al, dateren zij nu juist die tweedeling
in de tijd van hertog Hendrik I , dus driehonderd jaar later. Dergelijke onduidelijkheden komen helaas vaker voor, ook wanneer we de
iriformatie van de beide hoofdafdelingen naast
elkaar leggen. Overigens komen plaatsnamen
in het meervoud i n deze periode vaker voor,
misschien omdat de benaming sloeg op een
groepje huizen die dan als 'de woonplaatsen'
werden beschouwd.
Zo nodigt het boek ook regelmatig uit tot
bespiegelingen over het ontstaan van die
'Tilburgen', waarbij het wel degelijk ook i n formatie toevoegt. Wat de Trommelens hierover zelf noteren is rüet veel meer dan de grote
lijn, en regelmatig ook nogal speculatief. Maar
het oplossen van dat probleem was natuurlijk
ook geen onderdeel van de taak die zij zichzelf
hadden gesteld.
N u is een boekbespreking daar misschien de
plaats niet voor, maar ik w i l hier wel een speculatie aan de reeks toevoegen: de oudste permanente bewoning i n Tilburg en omgeving is
aangetoond in het stroomgebied van de Leij,
ondermeer in het grensgebied van Tilburg en
Goirle. I n de Karolingische periode werd het
door verbeterde landbouwtechnieken mogelijk om ook hogere gronden i n cultuur te brengen. De bewoning schoof daarmee vanuit het
Leijdal naar het noorden. Dat zal de periode

zijn waarin Broekhoven, Korvel en wellicht
ook Veldhoven ontstonden, en het ligt voor de
hand te denken dat dit ook de periode is waarin de naam Tilburg ontstond.
In de elfde eeuw vond opnieuw in grote delen
van Europa een explosieve uitbreiding van het
landbouw-areaal plaats. I n deze periode ontstonden grote aaneengesloten akkercomplexen,
waarrond de boeren in kleine groepjes boerderijen bij elkaar woonden. De Schijf, die in de
eeuwen die daarop volgden het uiterlijk van
Tilburg sterk zou bepalen, was (m.i.) dit akkercomplex. Dit verklaart dan meteen ook waarom de Schijf i n de zestiende eeuw nog vrijwel
onbewoond was, en onverdeeld. De naam
Schijf lijkt mij een (sub-)regionale variant van
wat i n Vlaanderen en Noord-Frankrijk kouter,
en elders i n het hertogdom Brabant akker heet.
Dat de Trommelens de naamsverklaring van de
Schijf vooral in verband brengen met de rechtspraak, is hiermee niet zonder meer strijdig.
Wel vermoed ik dat zij het accent te zwaar op
het juridische aspect leggen. Belangrijk lijkt mij
hier de opmerking van Jan de Vries in zijn
Nederlands etymologisch woordenboek bij het
woord schiften. Als een belangrijke taak van de
volksvergadering noemt hij 'het toedelen aan
de leden der groep (...) van arbeidsplichten'.
En dat er op de Schijf ook, zoals de Trommelens
vermoeden, een kerk of kapel heeft gestaan,
heeft mij rüet kvinnen overtuigen. Als de interpretatie van de naam Bedbuer als 'bede-huis'
(p.127) al juist is, moeten we dan bij bede niet
eerder denken aan de feodale betekenis van dat
woord? Bede is dan de Nederlandse vertaling
van het Franse aide (Latijn auxilium) en het equivalent van de 'daad' uit de 'raad en daad' die
een leermian zijn heer verschuldigd is. Deze
bede werd al vrij snel i n de middeleeuwen tot
een geldelijke verplichting, en i n de zestiende
eeuw betekende het woord gewoon 'belasting'.
De Bedbuer zou dan zoiets geweest kunnen zijn
als een tiendschuur, of waarschijrüijker nog alleen maar het gebouwtje waar de verdeling
('schifting'?) van de last over de ingezetenen
werd bepaald.
De neiging om bij meerdere mogelijkheden
voor een naamsverklaring de 'meest gewichtige' te kiezen, lijkt vaker aanwezig. Zo worden
uit het Nederlands etymologisch woordenboek van
De Vries bij Achtermal voor 'mal' alleen de betekenissen 1 en 4 gegeven. En daardoor wordt
de betekenis van het geheel i n een juridische
richting gestuurd: zoiets als 'grens(markering)
tussen twee domeinen' (vgl. p.120). Maar mal,
maal kan ook 'laagte' betekenen, een betekenis
die gezien de lokalisering i n of bij het huidige
Leijpark uitstekend past.
Een opmerkelijke historische vergissing i n het
boek is de omschrijving van een middeleeuwse heerweg als 'een deel (...) van een oude
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Romeinse heerweg'. Het tracé van deze weg
wordt uitvoerig beschreven op p.35, en komt
ook later in het boek nog enkele keren terug
(bv. p.55). Een Romeinse weg is op dit tracé
echter nooit aangetoond, noch verondersteld.
Waarmee niet gezegd is dat het tracé als zodanig niet oud kan zijn.
Zoals in de ondertitel wordt vermeld, poogt
het boek ook stelselmatig de gevonden namen
te 'verklaren'. Daar schuilt dan ook meteen het
zwakke punt van dit omvangrijke werk, want
het gebrek aan taalkundige kermis en ervaring
van de auteurs is het hele boek door merkbaar.
Dat begint al in de eerste alinea van hoofdstuk
1 (p.15), waar sprake is van 'de 6e naamval
meervoud' i n het Latijn voor een ablativus
meervoud (het probleem is dat niet alle grammaticale beschrijvingen van het Latijn de
naamvallen i n dezelfde volgorde presenteren). Een bladzijde verder is dan plotseling
sprake van een datief meervoud, maar dat zal
wel een vergissing zijn (de uitgangen zijn
identiek). Maar Tilliburgis is niet een 'latinisatie voor Tilliburgum', en Tilliburgum mag ook

niet 'voor oudgermaans doorgaan'. Volgens
mij is -burgum een niet-bestaande vorm, die
hier staat voor -burgus 'burg, woonplaats'. En
dat is Latijn, net als de naamvalsvorm op -is.
De Germaanse (Oudnederfrankische) vorm zal
in deze periode (709) al zijn uitgegaan op -burge
of -burg. Afgezien van deze details lijkt me de
betekenis van de naam van onze stad nu wel afdoende verklaard als 'woonplaats(en) in nieuw
verworven/ontgonnen land' (pp.16-17).
Etymologie is vaak eindeloos en vereist daardoor een erg kritische houding. Zoals vrijwel
alle amateurs scheppen ook de Trommelens er
groot plezier i n alle verwante vormen van een
woord op te sommen, en daarbij liefst terug te
gaan tot in de donkere prehistorie van het
Proto-lndo-europees, of toch tenminste het
Proto-Germaans. Een aardig voorbeeld daarvan is hun opsomming bij het woord land op
p.126, terwijl dat woord toch ook zonder toelichting voor iedereen nog steeds te begrijpen
is. Een dergelijke opsomming voegt niets toe
aan de verklaring van de betreffende naam,
zegt niets over de ouderdom ervan, en is hier
dus overbodig.
Nog gladder wordt het ijs, warmeer er gespeculeerd wordt op betekenisassociaties. Dat gebeurt bijvoorbeeld rond de persoonsnaam
Back (later ook Bax, enz.) op pp.125-126. Van
de betekenis ' r u g ' (alleen Vlaams?) komen zij
via 'zwijnenrug' op '(ever)zwijn', waarna dan
in een voetnoot staat dat 'ever(zwijn)' in andere Germaanse talen een metafoor kon zijn voor
'vorst, aanvoerder'. Of dit soort associaties
ook voor de Tilburgse Back gelden, is echter
volstrekt oncontroleerbaar, en de hele gedachtengang is dan ook tamelijk zinloos. De volgende verklaring die het boek geeft voor Back
is die van een verkorte vorm ('lalnaam') van
Bertold, waarbij opnieuw in een etymologische valkuil wordt gelopen. Bertold is een
Germaanse naam en betekent oorspronkelijk
'schitterende heerser'. Maar ook die betekenis
is in deze context vrijwel zeker van geen enkel
belang, want i n de zestiende eeuw (en waarschijnlijk ook i n de dertiende of veertiende) zal
die betekenis al lang geen rol meer hebben gespeeld (welke Hilde weet tegenwoordig nog
dat haar naam 'strijd' betekent?). En het 'verbinden' van deze verklaring met de vorige
door de aardige associatie met een 'Gijsbert de
Koning' is methodologisch ook uit den boze.
Uiteindelijk zal er tussen verschillende mogelijke verklaringen toch een keuze moeten worden gemaakt.
Overigens is er met de genoemde 'Gijsbert de
Koning' ook iets aan de hand. Hij was actief in
het midden van de dertiende eeuw en ik zou
willen suggereren dat hij zijn bijnaam misschien wel ontleende aan het feit dat hij een
ontginning leidde. De Trommelens noemen

Fragmentkaart van
'Corvcl' door Diederik
Zijnen (1759). Rechtsonder
de 'Corvelsche Moeien'.

hem opnieuw bij de verklaring van de naam
Coninxvoert (p.171). Deze Gijsbert trok mijn
aandacht, en ik sloeg er het oorkondenboek op
na. Hij wordt voluit genoemd in twee akten uit
1259, achtereenvolgens als Gilberti dicti Regis en
Gilberto dicto Rege 'Gijsbert, genaamd Koning'
(7 mei), en Gilbertum laicum dictum Regem
'Gijsbert, een leek genaamd Koning' (1 oktober).
Hij blijkt de enige met deze bijnaam i n het oorkondenboek. Lastig voor Tilburgse toponiemen is
dan weer, dat beide akten betrekking lijken te
hebben op een stuk grond i n Oosttilburg
(Oisterwijk), en er geen enkele zekerheid bestaat dat deze Gijsbert de Koning identiek is
met een van de Giselberten die Heer van
Tilburg waren. Dat is nu weer typisch een oorkondenprobleem. Erger is evenwel, dat de datum van de eerste akte i n de voetnoot op p.125
van Tilburgse toponiemen wordt gegeven als 5
mei, wat een drukfout zal zijn, en dat de citaten niet letterlijk de tekst van de oorkonde volgen. Het is toch precies dit soort informatie die
in een dergelijk boek geen twijfel behoort op te
roepen.
De verbinding van het toponiem Korvel met
goor 'lage, natte grond' (p.175) is ook weinig
voor de hand liggend. De klanken k en ^ zijn in
het Nederlands niet zomaar verwisselbaar
(klanveranderingen verlopen volgens strikte
regels, de zogenaamde klankwetten) en deze
suggestie is al te impressionistisch. En ook de
suggestie dat de oude spelling Corvel niet de
uitspraak 'korvel' (met umlaut) zou weergeven, lijkt mij onjuist. Uiteraard werd er in de
zestiende eeuw in Tilburg alleen Tilburgs gesproken en geschreven, en aangezien i n een
woord als Korvel de umlaut ('ronding') van de
O automatisch wordt veroorzaakt door de volgende r (vgl. de Tilburgse uitspraak van vorm,

worm, zorg, enz.), was er geen reden om die in
de spelling nog eens extra aan te geven. Ik zou
het persoonlijk overigens wel dienstig hebben
gevonden om i n het boek bij alle nog bestaande toponiemen ook de lokale uitspraak te
geven.
Verder wijken soms de interpretaties i n beide
delen van het boek van elkaar af. Zo vinden
we op p.64 als 'beste verklaring' voor Corvel
'hovel bij een curtis', terwijl die verklaring i n
het tweede deel onder Corvel (pp.174-179) nergens terug te vinden is! Maar daar dient dan
wel aan te worden toegevoegd dat in etymologisch opzicht dit zonder meer het lastigste toponiem i n het boek is. Vergelijkbaar is het gegeven dat de verklaring 'het grote huis of woning aan het water' voor Eselven op p.88
'hoogst onwaarschijnlijk' wordt genoemd, terwijl dezelfde verklaring als eerste en zonder
commentaar i n het tweede deel terugkomt
(p.214). Nog pregnanter is de interne tegenspraak birmen het lemma Commerstraat op
p.169, waar de eerste en de laatste zin elkaar
flagrant tegenspreken.
Deze bespreking komt misschien wel erg kritisch over, maar dan is het goed te bedenken
dat de aangehaalde punten details zijn i n een
boek van bijna vijfhonderd bladzijden. Het geheel vormt een uiterst nuttige ontsluiting van
belangrijk historisch materiaal en juist de nagestreefde volledigheid van alle verwijsplaatsen i n het archief zal dit boek tot een blijvend
naslagwerk maken.
Dat een dergelijk pionierswerk niet op alle
punten even volmaakt is, is onvermijdelijk.
Dat het boek ook stimulerende lectuur is, heb ik
al aangegeven met mijn korte bespiegeling over
de middeleeuwse ontwikkeling van Tilburg.
Daarnaast bevat het ook i n details een zee aan
materiaal dat om een nadere beschouwing
vraagt. Zo zijn niet alleen de etymologieën van
een flink aantal toponiemen nog lang niet afdoende doorgrond (dat zou ook niet kunnen
in een boek als dit), en nodigt het boek uit om
met deze historisch-geografische informatie al
het andere bronnenmateriaal weer eens opnieuw tegen het licht te houden. Zo hoort dat,
bij geschiedkundige publikaties.
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Mr, B.J.M. Van Spaendonck:
een man van weinig regels en royale mandaten
Cor G . W . P . van der H e i j d e n

"Als er voor de Tilburgse, zelfs voor de
gehele Nederlandse, wolnijverheid
tijdens het Interbellum leven en werk van
een bepaalde persoon speciale studie
verdient, is dat niet een fabrikant maar mr.
B.J.M. van Spaendonck".^ Deze
uitspraak werd in 1987 gedaan en onlangs
Mr. B.J.M. van
Spaendonck (1896-1967).

is met het verschijnen van de studie van
Linssen in deze behoefte voorzien.

L

inssen heeft op het terrein van de geschiedschrijving van werkgeversorganiJsaties zijn sporen ruimschoots verdiend,
zodat hij de aangewezen persoon leek om zich
te wagen aan een biografie van mr. B.J.M. van
Spaendonck.^ Een biografie in de letterlijke betekenis van het woord is het boek overigens
niet geworden. In deze studie wordt vooral
nagegaan waarom Van Spaendonck erin
slaagde om, dankzij een benijdenswaardige
feeling voor situaties, via gebundelde krachten op velerlei terrein een unieke positie op te
bouwen als bemiddelaar tussen bedrijfsleven
en overheid en tussen onderneming en maatschappij.
Linssen rekent Van Spaendonck tot de bekende 'tweehonderd van Mertens'. Aan het eind
van de jaren zestig verklaarde deze katholieke
vanbondsman dat de Nederlandse economie in
handen was van rond de tweehonderd personen, een groep mensen die elkaar goed kenden
en elkaar frequent ontmoetten in verschillende
colleges. Het was aldus, volgens Mertens, een
deskundige en financieel sterke, maar tevens
beangstigende groep.
Uit het boek blijkt overduidelijk dat Van
Spaendonck een centrale plaats in dit netwerk
innam. Hij was een markant persoon bij wie
vele interessante lijnen samenkwamen. Zijn
activiteiten beperkten zich niet tot een deelterrein, maar hij was een echte duizendpoot. De
kern van zijn werkterrein werd gevormd door
de zuidelijke werkgeversorganisaties. Deze
werden niet door hem opgericht, maar wel
was hij vrijwel vanaf het begin de secretaris
van deze organisaties. Het merendeel, zoals de
Tilburgsche Vereeniging van Fabrikanten van
Wollen Stoffen, was gevestigd binnen het bisdom Den Bosch, waar een veelzijdige en groeikrachtige industrie aanwezig was. Van
Spaendoncks invloed lag meer bij de oude gevestigde industrie dan bij de nieuwkomers. De
industrieën die hij onder zijn hoede kreeg, waren - ook landelijk bezien - voor een belangrijk
deel i n Brabant gevestigd: de textielindustrie,
de schoenindustrie en de baksteenindustrie.
Nauw verwant met het secretariaat van de
werkgeversverenigingen, was een andere belangrijke functie van Van Spaendonck: decen-

nia lang was hij secretaris van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken te Tilburg. Daarnaast
was hij jarenlang bestuurlijk actief binnen tal
van onderwijsinstellingen. Zo was Van Spaendonck van 1919 tot 1956 secretaris van de
Katholieke Leergangen. Hij was ten nauwste
betrokken bij de initiatieven die uiteindelijk
resulteerden i n de oprichting van de Roomsch
Katholieke Handelshoogeschool, de huidige
Katholieke Universiteit Brabant. Deze onderwijsinstelling lag hem na aan het hart. Het
wekt dan ook geen bevreemding dat i n 1956,
na zijn zestigste verjaardag, de promotie tot
doctor honoris causa aan deze Hogeschool
plaatsvond. In 1962 volgde de benoeming van
Van Spaendonck tot curator van de (zoals de
naam toen luidde) Katholieke Hogeschool
Tilburg.
Intrigerend is te lezen hoe Van Spaendonck in
de Haagse kringen wist door te dringen en zich
er uitstekend thuis voelde. Van Spaendonck
was zich ervan bewust dat men van het Haagse
web gebruik moest maken zonder erin te blijven hangen. Die kunst verstond hij door en
door. Deze Tilburgse fabrikantenzoon was
steeds adequaat en tijdig geïnformeerd. Hij
had er tal van betrouwbare antennes binnen
regering, parlement en maatschappelijke organisaties. Op diverse plaatsen in het boek duiken steeds weer bekende namen op die een
vooraanstaande rol i n het Nederlandse politieke bedrijf speelden. Steenberghe, Romme,
Kortenhorst en De Quay behoren tot de meest
bekende, maar ook bij veel andere personen
komt het bijzinnetje 'de latere minister' of 'de
latere staatssecretaris' voor.
De talloze functies die Van Spaendonck bekleedde, betroffen zelden voorzitterschappen,
maar doorgaans secretariaten. Deze waren p l uriform van karakter en vertoonden één essentiële overeenkomst: ze werden betaald. Uit
het boek wordt niet goed duidelijk hoe deze
cumulatie van functies bij één persoon gedurende de periode van pakweg 1920 tot 1960
verliep. Op dit vlak is Linssen onvoldoende
systematisch te werk gegaan.
Wel erg duidelijk is Linssen i n de karakterisering van hoe Van Spaendonck met het verworven secretariaat omging. "Overigens was niet
immer even duidelijk waar de grens lag tussen
het bestuurlijk-beleidsverantwoordelijke en
het ambtelijk-uitvoerende secretariaat. Van
Spaendonck was er niet de man naar om dat
onderscheid onnodig aan te scherpen. Hij kende zijn plaats. Met taakomschrijvingen voor
zichzelf werkte hij niet of nauwelijks. Hij voelde zich als een vis in het water bij weinig regels en royale mandaten".-' Een bestuur - hoe
ondeskundig optredend ook - liet hij immer i n
zijn waarde. Hij gaf een algemene ledenvergadering de voldoening te mogen goedkeuren of

verwerpen. " H i j zag de voorzitter van een vereniging als de kapitein van het schip, waarvan
hij zelf de eerste stuurman was. Aangezien de
kapiteins vaak wisselden en het bovendien
nog druk hadden met andere zaken, was de
eerste stuurman degene die koers hield en i n
gevaarlijke wateren tevens als betrouwbare
loods fungeerde".^ Deze handelwijze van Van
Spaendonck verklaart wellicht waarom hij
nooit het politieke pad bewandeld heeft.
Hoewel hij, indien hij zijn ambities i n die richting kenbaar gemaakt zou hebben, zonder
twijfel voor een ministerspost in aanmerking
zou zijn gekomen, zag hij daarvan af. Uit het
boek van Linssen wordt duidelijk dat dit voor
iedereen - niet i n de laatste plaats voor Van
Spaendonck zelf - het beste is geweest. Ik krijg
althans de indruk dat de 'workoholic' Barend
van Spaendonck, naar de opvatting van de
Tweede Kamer, te hard van stapel zou lopen
en maar moeilijk zou kunnen wermen aan de
spelregels van de parlementaire democratie.
Van Spaendonck had een uitgesproken mening over tal van zaken van sociale en economische aard waarmee de politici decennia
lang worstelden. Enkele gebieden waarop
Barend van Spaendonck nadrukkelijk ook op
persoonlijke titel opereerde zijn i n een thematisch hoofdstuk belicht. Zijn hart lag bij de thema's protectie en vrijhandel, collectieve arbeidsverhoudingen, sociale verzekeringen en
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.
Gedurende zijn loopbaan waren dit terreinen
waar zich enorme veranderingen voltrokken.
De richting is onmiskenbaar mede door mr.
B.J.M. van Spaendonck bepaald.
Dat het bekleden van tal van spilfuncties ook
nadelen met zich mee kon brengen, ondervond Van Spaendonck aan den lijve tijdens en
net na de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de
bezetting zag hij zich voor het dilemma geplaatst: het bijltje erbij neer gooien of ermee
blijven doorhakken, i n de wetenschap dat
waar gehakt wordt, spaanders vallen. Van
Spaendonck koos voor het standpunt: 'maken
wat er i n de gegeven omstandigheden van te
maken viel'. Dit hield in dat hij met de Duitse
bezettingsautoriteiten of hun zetbazen te maken kreeg en dat hij hun richtlijnen moest uitvoeren. Het was dan ook geen verrassing dat
hij voorkwam op een lijst van personen wier
zuiverheid nader onderzocht moest worden.
Lopende het veertien maanden durende onderzoek werd hij gedwongen tal van functies
neer te leggen. Hoewel de uiteindelijke conclusie was dat hij zich een goed vaderlander
had getoond en i n ere hersteld werd, was zijn
blazoen desondanks toch besmet. Het was
voor Van Spaendonck gelukkig dat minister
Vos de door de zuiveringscommissie voorgestelde officiële berisping achterwege liet. De

Het personeel van het
Bureau van Spaendonck en
het personeel van het
Rijksbureau voor Wol en
Lompen bij gelegenheid van
het feit dat Barend van
Spaendonck 25 jaar geleden
zijn academische titel
behaalde, met vooraan in
het midden gezeten Barend
van Spaendonck. De foto is
genomen in november
1943.

zinsnede "dat mr. Van Spaendonck i n bepaalde opzichten van een voor de aankweking en
stimulering van den weerstand van het
Nederlandsche volk schadelijk opportunisme
heeft blijk gegeven" liegt er niet om.^)
De passage over de rol van Van Spaendonck
tijdens de Tweede Wereldoorlog en de perikelen na de bevrijding behoort tot het meest onthullende deel van het boek. Zelfs hier betoont
Linssen zijn respect en waardering, bijna bewondering, voor mr. Barend van Spaendonck.
Naast het vele goede dat over het boek te zeggen valt, w i l ik tot slot bij dit (grote) minpunt
stil blijven staan. Linssen was tot zijn pensionering in 1994 algemeen secretaris van de
Limburgse Werkgeversvereniging. Hij was
dus werkzaam i n een vergelijkbare functie als
waarin Van Spaendonck grossierde. Enerzijds
heeft dit het voordeel dat het inlevingsvermogen vergroot wordt, maar anderzijds kleeft er
het nadeel aan dat Linssen de zaak met dezelfde oogkleppen beziet als waarmee Van
Spaendonck was uitgerust. De kern is dat de
auteur te weirüg distantie tot het onderwerp
getoond heeft. Linssen heeft zich te vaak beperkt tot een slaafse weergave van de opvattingen en positie van Van Spaendonck, de problematiek uitsluitend door zijn bril bezien. Voor
een belangrijk deel komt dit door de eenzijdigheid van het gebruikte bronmateriaal, voornamelijk afkomstig uit zijn persoonlijk archief of
uit het archief van de werkgeversverenigingen.
Afwijkende opvattingen, zoals voorkomend i n
secundaire literatuur en archivalia van de 'andere zijde', krijgen in deze studie geen plaats.*
Hierdoor is het boek een goede samenvatting
van het standpunt van mr. Barend van
Spaendonck, maar ook niet meer dan dat.

G.C.P. Linssen, Van Spaendonck: een case-study naar bemiddelingsgedrag. Een schets van de spilfunctie, die mr, B.j.M.van
Spaendonck (1896-1967) innam temidden van bedrijfsleven en overheid
(Tilburg, 1994) Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van
Nederland, deel 97; XXVU+292 blz.; ISBN 90-70641-47-X geb.;
prijs ƒ 75.

Noten
1

C . G . W . P . van der Heijden, 'Loonherziening in de Tilburgse
wolnijverheid als indicator voor het 'succes' van de textielarbeidersbonden, 1920-1940', in: De Lindeboom, IX-X
(Tilburg, 1987) 246.

2

Naast enkele artikelen van beperkte omvang moet in dit
verband vooral zijn in 1978 verschenen studie Werkgeversorganisatie in katholiek patroon. Een schets van ontstaan en uitbouw van de diocesane vereniging van tverkgevers in het Zuiden
van Nederland, Ï 9 Ï 5 - Ï 9 4 0 genoemd worden.

3

Linssen, Van Spaendonck: een casestudy naar bemiddelings-

gedrag, 1-2.
4
5
6

Ididem,Zi3.
Ibidem, 68.
Linssen besteedt, om een voorbeeld te noemen, aandacht
aan de sociale verhoudingen in de Tilburgse wolnijverheid
zonder gebruik te maken van de hierover verschenen relevante literatuur. V a n Spaendonck speelde als secretaris van
de V T F W S een belangrijke rol bij de onderhandelingen over
de arbeidsvoorwaarden. Hij was tevens een van de hoofdrolspelers bij de textielstaking van 1935. De recente literatuur die hierover in goed toegankelijke tijdschriften en jaarboeken (zoals De Lindeboom, het Noordbrabants Historisch
Jaarboek en dit Kjdschrift) is verschenen, werd niet geraadpleegd. K w a m e n de kritische noten die daarin gekraakt
werden wellicht niet in zijn kraam te pas?
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Waterleiding als collectieve
voorziening
Niet iedereen zal kennis nemen van de
inhoud van het Tijdschrift voor Sociale
geschiedenis. In het eerste nummer van
de 20e jaargang van dit historisch tijdschrift staat een boeiend artikel van Cor
van der Heijden. Van der Heijden, die
werkt aan een dissertatie over de omvang van de zuigelingen- en kindersterfte in Tilburg 1820-1930, heeft zich
in dat kader ook beziggehouden met de
kwaliteit van het drinkwater. Van der
Heijden kwam bij zijn onderzoek tot de
ontdekking dat een theoretisch model
van prof. Abraham de Swaan over het
ontstaan van de verzorgingsstaat, dat
al eerder blootstond aan kritiek, geen
geldigheidswaarde heeft voor de
Tilburgse situatie. Van der Heijden toont
aan dat te theoretische, algemene opvattingen over in dit geval de aanleg
van een collectieve voorziening, bij
nauwkeurig, specifiek onderzoek wankel blijken te zijn. Met name bouwt hij
die kritiek op vanuit historisch onder-

zoek naar de aanleg van het Tilburgse
waterleidingstelsel.
Volgens de (algemene) opvatting van
De Swaan zou de overheid hierin een
belangrijke stimulans moeten hebben.
De Tilburgse overheid daarentegen
nam, zoals in zeer veel gevallen, een afwachtende houding aan en liet het uiteindelijk initiatief aan particulieren. De
stedelijke elite (de burgerij) zou volgens
De Swaan om gezondheidsredenen
welhaast gedwongen zijn om over te
gaan tot aanleg van een voorziening als
de waterleiding. In Tilburg blijken gezondheidsoverwegingen geen rol van
betekenis te spelen, maar zijn de motieven van economische aard bepalend.
Ondermeer speelt bij de wollenstoffenfabikanten de kwaliteit van het water
voor fabrieksgebruik een rol. Ook de
derde stelling, vooral de beter gesitueerden zouden in eerste instantie van
de aangelegde waterleiding profiteren,
blijkt voor Tilburg niet houdbaar.
Het spreekt voor zich dat dit artikel veel
informatie geeft over de aanleg van het
waterleidingstelsel in Tilburg. In een
aparte publikatie, die in 1995 zal verschijnen ter gelegenheid van het 100jarig bestaan van de Tilburgsche Waterleidinmaatschappij, zal Van der Heijden daar uitgebreider op ingaan.

deze lacune in de vaderlandse spoorweggeschiedenis ruimschoots op te
vullen. 'De verbindende schakel' is de
hoofdtitel van het boek, duidend op het
particuliere initiatief van de voormalige
Nederlandsche Zuid-Ooster SpoorwegMaatschappij die met deze spoorlijn
een verbindende schakel vormde tussen Tilburg en Nijmegen, een verbinding die niet in het Zuidemet van de
Staatsspoorwegen was opgenomen.
In deze korte bespreking gaan we niet
verder in op de rijke geschiedenis van
de spoorlijn. Een enkele algemene opmerking kan nog worden gemaakt.
Zoals gezegd, de publikatie van Veen
wijkt niet echt af van wat spoorwegspecialisten voor met name spoorwegliefhebbers te melden hebben: veel feitelijkheden, kaartjes, dienstregelingen, techrusche details en foto's. In dit boek staan
relatief veel fraaie en recente kleurenen bruin afgedrukte recente foto's. Voor
de treinenliefhebbers interessante foto's,
maar voor historisch geïnteresseerden
toch wel minder. Er mochten wat mij
betreft wel meer oudere foto's in.
Aardig zijn de foto's van de voormalige
stationnetjes uit de omgeving van
Tilburg: Berkel-Enschot, Udenhout en
Helvoirt. Het is opvallend hoeveel historisch waardevolle foto's zich in particuliere handen bevinden. Van de 153 afbeeldingen komt er volgens de bronverHenk van Doremalen
melding slechts één uit een openbare
archiefcollectie. Een merkwaardig verCor G.W.P. van der Heijden, 'De Swaan getoetst. De aanleg en diffusie van het waterlei- schijnsel dat je wel vaker aantreft bij publikaties over de geschiedenis van het
dingstelsel in de industriestad Tilburg als
openbaar vervoer. Van een dergelijk becollectief verzorgingsarrangement (18801910)', in: 'Tijdschrift voor Sociale Geschie- langrijk cultureel erfgoed dient er meer
in opebare verzamelingen te berusten.
denis', 20,1994, nr.l,p. 52-76.
Ronald Peeters
Spoorlijn Tilburg-Nijmegen
Publikaties over de geschiedenis van
het openbaar vervoer worden vrijwel
altijd gekenmerkt door een overdaad
aan feiten, details, maar vooral door
vele fraaie foto's van rijdend materieel.
Zo ook de recente publikatie van openbaar-vervoer-specialist
Jacob H.S.M.
Veen over de geschiedenis van de spoorlijn Tilburg-'s-Hertogenbosch-Nijmegen.
In een schitterend uitgegeven speciaalnununer van RaU Magazine zijn alle
denkbare gegevens over die spoorlijn
vastgelegd. Over deze in 1881 aangelegde spoorverbinding was, volgens de
auteur, in het verleden nauwelijks iets
gepubliceerd. Veen is erin geslaagd

jacob H.S.M. Veen, De verbindende schakel. De geschiedenis van de spoorlijn
Tilburg-'s-Hertogenbosch-Nijmegen,
Speciaalnummer 10 van 'Rail Magazine',
Stichting Rail Publicaties, Industriestraat
57, 5223 AT 's-Hertogenbosch, juni 1994,
80blz.,geïll.,f37.

25 jaar station Tilburg-West
Op 29 mei 1994 verscheen van de hand
van Jacob H.S.M. Veen een boekje naar
aanleiding van het 25-jarig bestaan van
station Tilburg-West. De spoorweggeschiedenis van de plaats waar station
Tilburg-West ligt, en de geschiedenis

van het voorstadsstation, worden,
met kaartjes en foto's ondersteund,
uitvoerig beschreven. We herinneren
ons de met knipperlichten beveiligde
overweg bij café Boerke Mutsaers in
't Zand waar i n 1969 het station in gebruik werd genomen. Dit station is
ook enkele jaren het vertrekpunt geweest van de toeristische museumstoomtrein naar Baarle-Nassau.
De eerste druk van 100 exemplaren
was al op de jubileumdag uitverkocht. Een tweede druk is nog verkrijgbaar.
Ronald Peeters
Jacob H.S.M. Veen, 25 jaar Tilburg West
1969-1994. De geschiedenis en voorgeschiedenis van een voorstadsstation, Tilburg,
Stichting Belangstellenden Openbaar Vervoer, 1994, 24 blz. Verkrijgbaar door overmaking van f 9,75 op girorekening 1354422
van S.B.O.V., Postbus 640, 5000 AP
Tilburg.

Renovatie Synagoge Tilburg
In de tweede helft van de 18e eeuw
kregen de joden voor het eerst toestemming zich i n Tilburg te vestigen.
In 1820 werd voor het eerst een pand
gekocht en ingericht als synagoge.
Uiteindelijk is i n de jaren 1873-1874,
naar een ontwerp van de Tilburgse
architect Edouard Fremau (en niet
Freman, zoals i n een brochure voor
de pers werd vermeld), een synagoge
met oosterse elementen gebouwd
aan de huidige Willem Il-straat. Het
gebouw is tot 1976 bij de toen sterk
geslonken orthodox-joodse gemeenschap i n Tilburg i n gebruik geweest.
Per 1 januari 1994 is het gebouw overgegaan i n handen van de Liberaal
Joodse Gemeente Brabant. Het gebouw, dat op de gemeentelijke monumentenlijst staat, zal na een grondige restauratie weer als synagoge
dienst gaan doen. Uniek is het mikwe
of ritueel bad, dat als een van de weinige i n Nederland opnieuw in gebruik zal worden genomen. De kosten van de renovatie worden geschat
op zeven ton die door subsidie en
sponsoring bijeengebracht moeten
worden.

De lindeboom geveld
Op 27 april 1994 werd onder grote belangstelling en hevig protest van enkele
omstanders de kettingzaag gezet i n de
eeuwenoude, stervende lindeboom op
de Heuvel. De geschiedenis van deze
boom is in dit tijdschrift al eens uitvoerig gepubliceerd (1993, p. 35-40). Enkele
dagen later kwam Het Nieuwsblad, dat
de ontwikkelingen rond de oude boom
uitvoerig heeft verslagen, met een aardig boekje 'De oudste Tilburger', geschreven door journalist Paul Spapens.
Daar was zoveel belangstelling voor
dat enkele dagen later een tweede
druk moest worden uitgebracht. Het
Nieuwsblad had echter nog meer in
petto. Op 21 mei ontvingen alle abonnees ter gelegenheid van de titelwijziging van deze krant in Brabants
Dagblad het fraaie boekje 'De ballade
van Kees Kruik', eveneens handelend
over de lindeboom. Luc Verschuuren i l lustreerde de door Ed Schilders geschrevenballade.
Ronald Peeters
Paul Spapens, De oudste Tilburger. Een
stad neemt afscheid van haar lindeboom,
Tilburg, Brabant Pers, 1994, 32 blz., geïll,
ƒ 7,50.
Ed Schilders en Luc Verschuuren, De ballade van Kees Kruik, Tilburg, Brabant Pers
b.v., 1994.

Heiligen op zolder
Het Tilburgse Gemeentearchief organiseert van 12 juli tot en met 25 november
een tentoonstelling onder de titel
'Heiligen op zolder. Devotionalia uit
een Tilburgse collectie'. De tentoonstelling, samengesteld door drs. Renate van
de Weijer, is een afspiegeling van de
collectie religieuze voorwerpen van de
paters van het Heilig Hart te Tilburg.
Met kritisch oog voor de sociale noden
van de arbeidersbevolking, voor de opkomst van het liberalisme en het socialisme hebben Brabantse geestelijken het
gebruik van devotionalia vanaf 1850
sterk gestimuleerd. Het bidden van het
veertigurengebed met behulp van een
rozenkrans diende bijvoorbeeld uitspattingen tijdens carnaval tegen te
gaan. De devotionalia moesten een
brug slaan tussen de kerk en het huiselijk leven: ook als de geestelijken er zelf

niet bij waren, bleven de mensen omringd met voorwerpen die aan God herinnerden. Aanvankelijk waren vooral
boeren een goede afzetmarkt voor 'het
heilige'. In hun huishoudingen zien we
al vroeg allerlei devotionalia zoals
Mariabeelden, wijwaterbakjes, crucifixen, rozenkransen en religieuze prenten. Arbeiders en burgerij volgden wat
later in de negentiende eeuw.
Mensen haalden deze religieuze voorwerpen om diverse redenen i n huis. In
de Lengtemaat van Christus zag men
een bescherming tegen allerlei onheil;
van diefstal en onweer tot aan kwaadsprekerij en slechte bevallingen toe.
Huiszegens, wijwaterbakjes en relieken
vervulden min of meer dezelfde functie. Rozenkransen vormden een geheugensteuntje bij het bidden en misschien
ontleende men ook hieraan een gevoel
van veiligheid. Diverse religieuze voorwerpen zoals beelden onder stolpen,
zilveren en gouden rozenkransen zullen ongetwijfeld ook gefunctioneerd
hebben als statusobject en als siervoorwerp in huis.
Na de ontkerkelijking i n de jaren '60
verloren de devotionalia snel him betekenis. Veel kwam terecht op stoffige

zolders of werd - in geval van gipsen
beelden - door kinderen kapot geslagen
en als krijt gebruikt. Mooie devotionalia
kwamen veelal in handen van antiquairs en verzamelaars, die vooral aandacht hadden voor de esthetische
(schoonheids-)waarde; gegevens met
betrekking tot herkomst werden niet
genoteerd. De collectie van de paters
van het Heilig Hart, bijeengebracht op
de zolder van het missiehuis aan de
Bredaseweg, is juist zo bijzonder omdat
de sociale achtergrond van veel voorwerpen wel degelijk bekend is. Uit de
notities van de samenstellers, pater P.C.
Keulers en pater P.G.M. Bedaux, op de
achter- of onderzijde van veel voorwerpen, blijkt dat het grootste deel van de
collectie afkomstig is uit hun directe
omgeving, namelijk familie en medegeestelijken. Devotionalia hoeven dus
niet altijd 'volks' te zijn.

Gemeentearchief, Kazernehof
75,
Tilburg. Openingstijden: dinsdag,
woensdag, donderdag van 9.00-17.00
uur; donderdag van 19.00-22.00 uur;
vrijdag van 9.00-12.30 uur. Toegang
gratis.

Brabantse biografieën deel 2
Onlangs verscheen het tweede deel van
de serie 'Brabantse bigrafieën'. Wat
dunner dan het eerste deel, maar gezien
het resultaat is er nog geen reden dat te
zien als een eerste symptoom van een
aftakelingsproces. De auteurs zijn er
goed in geslaagd om zeer kernachtig de
belangrijkste aspecten van een aantal
Brabantse bekendheden te belichten.
Helaas is het aantal mannen en geestelijken, die bovendien overwegend i n
de negentiende en/of twintigste
eeuw leefden, overheersend.
Voor Tilburg staan er een paar interessante biografieën i n . Ten eerste de
in Tilburg geboren priester-dichter
Antonius van Delft (1876-1958). Veel
van zijn gedichten werden op muziek
gezet. Van Delft schreef ook veel voor
het (Brabants) bijbeltoneel en als zodanig legde hij ook de grondslag voor de
passiespeltraditie in het Limburgse
Tegelen. Een volgende aardige biografie is die over de in Maarsen geboren
gelegenheidsdichter Henricus Dolmans
(1840-1899). Dolmans leefde een groot
deel van zijn leven i n Tilburg. Hij
schreef onder andere veel funeraire
poëzie en was medewerker van de
Tilburgsche Courant. Door zijn onderwerpskeuze geeft zijn literaire werk een
goed beeld van het openbare leven in
het katholieke Zuiden gedurende het
laatste kwart van de vorige eeuw.
Ook de biografie van de voor Tilburg
niet onbelangrijke, in Amsterdam geboren Hendrik Moller (1869-1940) is opgenomen. De neerlandicus Moller geniet
vooral bekendheid als onderwijstnitiator, maar was ook kamerlid voor de
RKSP en voor deze partij raadslid en
wethouder in Tilburg. In Tilburg leeft
zijn naam voort in het Mollerinstituut.
De laatste te noemen biografie is die
van de in Tilburg geboren architect
Henri van Tulder (1819-1903). Deze op
de grens van neoclassicisme en neogotiek ontwerpende architect werkte
vooral in Brabant. H i j realiseerde kerken, kerkmeubilair, grafmonumenten, raadhuizen, villa's, gestichten,
scholen en stedebouwkundige plannen. Volgens de biograaf was Van
Tulder een inventief bouwmeester die
zich gemakkelijk aanpaste aan de wensen van zijn opdrachtgever. Veel van
wat hij bouwde is inmiddels gesloopt.
In Tilburg bijvoorbeeld het stratenplan
van de Koriingswei, de oude Korvelse

kerk en het neoclassicistische stadhuis.
Nog wel in volle glorie staat de
Heuvelse kerk.
Paul van D u n
ƒ. van Oudheusden e.a. (red.), Brabantse
biografieën deel 1, Amsterdam/Meppel,
1994, Uitgave stichting BRG, 140 pag.,
geïll., ISBN 90-5352-094-5, ƒ 24,50.

Ach Lieve Tijd 6 tot en met 10
Paul Spapens heeft een vlotte pen.
Zoveel is i n ieder geval duidelijk na het
lezen van zijn bijdragen aan de serie. In
deel 6 schrijft hij over de Tilburgers en
hun feesten. Diep gaat Spapens niet op
de materie i n en structuur brengt hij
ook niet aan, maar hij vertelt toch op
een aardige manier kort de geschiedenis van allerlei i n Tilburg gevierde feesten.
Conform het agrarische karakter van
Tilburg, bleven boerengebruiken lang
bij de diverse festiviteiten overheersen.
De meeste feesten hadden een kerkelijke achtergrond. Daarnaast kwamen
ook festiviteiten - al dan niet verplicht ter gelegenheid van het staatshoofd
veelvuldig voor. De 1-meivieringen mis
ik overigens.
Meer volkse festiviteiten werden in het
verleden door de overheid vaak tegengewerkt. Wrede volksvermaken als
'gansrijden' en 'hanenrijden' werden
verboden. Een lot dat ook het gemaskerd dansen in onder andere 1756 en
1831 beschoren was.
Carnaval dat in de vorige eeuw door de
geestelijkheid nog fel werd bestreden,
werd pas in de jaren zestig van deze
eeuw voor het eerst openbaar gevierd.
In 1967 werd prins carnaval voor het
eerst door de gemeentelijke overheid
op het stadhuis ontvangen.
In deel 10 beschrijft Spapens de geschiedenis van de Tilburgse kermis en het
Tilburgse uitgaansleven.
De oorsprong van de Tilburgse kermis
ligt ergens in de middeleeuwen. Een bevredigende verklaring voor het ontstaan weet Spapens, kenner van de kermiscultuur i n Tilburg, echter niet te geven.
Na 1850 ziet de auteur een duidelijke
verandering i n het kermisvieren optreden. Voor die tijd waren het zogenaamde boerenkermissen met het accent op

de eigen activiteiten van de kermisvierders. Pas na 1850 komen de attractiekermissen zoals we die nu nog kennen. Het
eten, drinken en dansen blijft na het
midden van de negentiende eeuw een
belangrijk aspect van de kermis. Vanaf
de preekstoelen werd dan ook regelmatig opgeroepen toch vooral een nette
kermis te vieren. In de negentiende
eeuw zien we ook dat standsverschillen
hvm invloed krijgen op de manier waarop de kermis gevierd werd. Zo vierden
de fabrikanten in hun sociëteit de kermis van 1880 met een harmonie en S3mifonieorkest.
Buiten de Eerste en Tweede Wereldoorlog werd de kermis slechts één keer
verboden. Dat was in 1921 vanwege de
slechte economische omstandigheden.
Daarna breidde het aantal kermisdagen
enkel uit tot de negen die we sinds 1982
kennen. Ook het kermisgebied breidde
zich in deze periode steeds meer uit.
Spapens behandelt ook de bioscopen in
Tilburg. Hij geeft een opsomming van
de verschillende bioscopen die Tilburg
heeft gekend en een korte karakterisering van het soort füms dat er gedraaid
werd. De eerste bioscoopvoorstellingen
werden overigens gegeven door rondreizende kermistheaters. Een ernstige
tekortkoming vind ik dat Spapens de
zogenaamde bioscoopkwestie die in de
jaren veertig en vijftig voor heel wat beroering zorgde, niet behandelt.
Als belangrijk aspect van het uitgaansleven laat Spapens het café- en kroegleven niet onbeschreven. Hij verhaalt
over de oudst bekende herberg, 't Hert
op de Heuvel, die tot in het midden van
de zeventiende eeuw werd uitgebaat
door kasteleins die tevens schout waren. Tevens komt aan de orde dat een
aantal etablissementen eigen huisbrouwerijen hadden. Over de overige brouwerijen (in 1694 26, in 1816 nog slechts
7) weet hij te vermelden dat zij uiteindelijk de concurrentieslag van de sinds
1881 brouwende trappisten verloren.
Waarschijnlijk brouwden de Tilburgse
brouwers ook niet zo'n goed bier, anders hadden zij ijn de achttiende eeuw
geen protectionistische maatregelen
hoeven te vragen tegen het toen populaire bier uit het Belgische Diest.
Spapens eindigt zijn verhaal met de
constatering dat veel elementen in het
Tilburgse uitgaansleven ongewijzigd
bleven en dat er pas na de Tweede
Wereldoorlog door de nieuwe jongerencultuur grote veranderingen kwa-

men. Hij noemt in dit kader de ondergang van de traditionele parochiële
jeugdbeweging en de opkomst van de
dancings en jeugdsozen. Een van de
laatste stuiptrekkingen van de almacht
van het katholiek zedelijkheidsoffensief
was ongetwijfeld het begin 1965 voor
straf vijf weken sluiten van de soos D i
Rialto. Na politiecontrole was namelijk
gebleken dat de jeugd er niet aan het
dansen, maar aan het vrijen was.
In deel 9 behandelt Henk van Doremalen een ander aspect van de vrije
tijd van de Tilburgers. De geschiedenis
van de sport in Tilburg, die - volgens de
auteur - voor het eerst in bredere samenhang gepresenteerd wordt. Behalve mijn
favoriete sport - vissen - passeren zowat alle sporten van bridge tot veel
voetbal en wielrermen (de grote populaire Tilburgse sporten) de revue. Van
Doremalen verhaalt over de opkomst
van de georganiseerde sport vanaf
eind vorige eeuw, de weerstanden op
moreel en zedelijk vlak die er aanvankelijk tegen sportbeoefening waren, en
de pogingen van de geestelijkheid
greep te krijgen op de georganiseerde
sport. Ook komen de sociale achtergronden van de sportbeoefenaars en
fans en de verschuivingen die hierin
plaatsvonden aan de orde. De auteur
weet zo heel aardig de sport tegen de
maatschappelijke en sociaal-culturele
achtergronden te plaatsen. De beschrijving van het fenomeen sport krijgt zo
inhoudelijke waarde en blijft niet zoals
zo vaak gebeurt beperkt tot een opsomming van hoogtepunten. Verder geeft
Van Doremalen veel sportieve feiten uit
het Tilburgse verleden die in sport geïnteresseerden zullen boeien. Het enige
minpuntje vind ik dat hij op pagina 200
de schuttersgilden erbijhaalt. Naar mijn
mening in dit kader niet relevant.
Cor van der Heijden schreef deel 7 over
de landbouwgeschiedenis van Tilburg.
De landbouw was tot ver in de twintigste eeuw een belangrijke inkomstenbron voor veel Tilburgers. Pas in 1962
vertrok boer J. Vermelis uit de Telegraafstraat. Met hem verdween het laatste boerenbedrijf uit de binnenstad.
Van der Heijden is erin geslaagd om de
Tilburgse landbouwgeschiedenis in een
breder kader te plaatsen. De stadsmens
met weinig kennis van agrarische technieken krijgt hierdoor een aardig inzicht in de materie.

Een belangrijk aspect dat Van der
Heijden behandelt, is het grondbezit. In
dit kader beschrijft hij hoe de Tilburgse
burgers rond 1760 in Den Haag protesteerden toen een inhalerige graaf Van
Hogendorp een stuk van de 'gemeijnt'
wilde inpikken om er zijn 'Reyshof' te
bouwen. Ook het grondgebruik komt
uitgebreid aan de orde. De aard hiervan
was overigens bepalend voor de vorming van de herdgangen.
Verdere aspecten die aan de orde komen, zijn onder andere de landbouwstelsels, de schaarste aan mest in het
verleden, de invloed van de landbouwcrisis in de jaren tachtig van de vorige
eeuw en het werk van de NCB.
In deel 8 presenteert Henk van Doremalen een aardige en overzichtelijke
weergave van de dagelijkse strijd om
het bestaan in Tilburg.
Diverse aspecten komen aanbod. Na de
oorzaken van de armoede in het verleden, komen de verschillende instellingen die zich met de armenzorg bezighielden aan bod. De werkwijze en
filosofie van met name de Vincentiusvereniging krijgt ruime aandacht.
Daarnaast behandelt Van Doremalen
bijvoorbeeld ook organisaties die zich
bezighielden met het bestrijden van
drankmisbruik, een lang hardnekkig
gebleven fenomeen dat de sociale wantoestanden verergerde.
Van Doremalen besteedt ook ruim aandacht aan de arbeidsomstandigheden
en voorwaarden in de verschillende
Tilburgse fabrieken. Lange werkdagen
en lage lonen waren hier het meest kenmerkend. De auteur geeft goede voorbeelden zoals de lange werktijden (ook
voor kinderen) bij Chrisje Mommers en
het loondrukkende effect dat het eigen
tuintje had. Om verbetering in de arbeidsomstandigheden te brengen werden vakbonden opgericht. Naar mijn
mening belicht Van Doremalen de rol
die de clerus bij de oprichting van de
bonden voor textielarbeiders speelde te
summier. De arbeidersstrijd in de vorm
van stakingen komt vooral aan bod aan
de hand van de grote textielstaking van
1935. Terecht wordt deze staking behandelt in het kader van de heersende
crisis en werkloosheid. Toen in de jaren
zestig en zeventig de meeste textielfabrieken gesloten werden, bleven dergelijke krachtige vormen van arbeidersstrijd achterwege. Door de eenzijdige
werkgelegenheidsstructuur van de stad

had de afbraak van de textielindustrie
rampzalige gevolgen. Inmiddels hadden bedeling, onderstand en liefdadigheid plaats gemaakt voor wettelijk geregelde voorzieningen die indien nodig
voorzagen in de meest noodzakelijke
kosten van het bestaan.
Paul van Dun
Bernard van Dijk, drs. Henk van Doremalen, drs. Cor van der Heijden, drs. Menno
van der Laan, Ronald Peeters en drs. Gerard
Steijns (red.). Ach Lieve Tijd, de boeiende
historie van Tilburg, Zwolle, Waanders
Uitgevers, 1993-1994, ƒ 7,95 per aflevering.
Afl. 6 Paul Spapens, De Tilburgers en hun
feesten. Afl. 7 drs. Cor van der Heijden, De
Tilburgers en hun landbouw. Afl. 8 drs.
Henk van Doremalen, De Tilburgers en
hun strijd om het bestaan. Afl. 9 drs. Henk
van Doremalen, De Tilburgers en hun
sport. Afl. 10 Paul Spapens, De Tilburgers
en hun kermis en uitgaansleven.

T I W O S 75 jaar
Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van wat oorspronkelijk de
Tilburgsche Woningbouwstichting
heette, heeft de TIWOS bij haar huurders een fraaie historische kalender bezorgd. TIWOS staat voor Tilburgse
Woonstichting; de naamsverandering van wat de Gemeentelijke
Woningdienst en later de VVT genoemd w e r d , was de andere aanleiding voor een terugblik. De kalender
geeft een beeld van 75 jaren wonen in
Tilburg, waarbij de gemeentelijke initiatieven (en dus niet de particuliere woningbouw) centraal staan. Gemeentelijk
initiatieven, waarvan steeds duidelijker
wordt dat ze eind vorige, begin deze
eeuw op allerlei sociale gebieden volledig ontbraken. Het laisser-faire, laisseraller van de door de fabrikanten beheerste gemeenteraad was de leidraad van
de Tilburgse bestuurderen. De wetgeving die de gemeente instrumenten
bood om op sociaal gebied in te grijpen
werd genegeerd. Aan zijn uitgestrekte
bebouwing heeft Tilburg het te danken
dat er op allerlei terreinen geen ernstige
wantoestanden zijn ontstaan.
Beginnend met Rückert, die aanvankelijk vergeefse pogingen ondernam de
lethargie van het Tilburgse gemeentebestuur te doorbreken, en eindigend

met de verhuizing van de TIWOS naar
het voormalige belastingkantoor, wordt
een fraai geïllustreerd overzicht gegeven. Weinig historische diepgang, maar
daar is deze kalender ook niet voor bedoeld. Diverse proefschriften en nadere
studies (die door de Amsterdamse (!)
samenstellers overigens niet allemaal
worden vermeld) hebben als bron gediend voor deze fraaie uitgave.
Henk van Doremalen
Paul van der Erve en Tosca Snijdelaar,
Bouzven met een opdracht. 75 jaar TIWOS
Tilburgse Woningstichting, Tilburg/Amsterdam TlWOS/De Linde cv., 1994.

Stadsvorm Tilburg
De faculteit Bouwktmde van de TU
Eindhoven heeft samen met de Dienst
Publieke Werken van de gemeente
Tilburg een zeer fraai boek samengesteld waarin de historische ontwikkeling van de stadsvorm van Tilburg
wordt beschreven en geïllustreerd.
Tilburg is geen historische stad wordt
wel beweerd. Als je historie beschouwd
met in het achterhoofd de fraaie bouwwerken, die bijvoorbeeld de Italiaanse
Renaissance of de Hollandse Gouden
Eeuw hebben voortgebracht, dan ontbreekt het daar in Tilburg inderdaad
aan. Wanneer de negentiende- en vroeg
twintigste-eeuwse industriële ontwikkeling in ogenschouw wordt genomen
dan heeft Tilburg tal van interessante
bouwwerken. Het is maar vanuit welke
conceptie je iets als historisch waardevol beschouwd.
Zo is het ontstaan van de woongemeenschap Tilburg en het patroon waarlangs
de stad zich ontwikkelde historisch gezien bijzonder waardevol. Die patronen
die hier en daar nog zichtbaar zijn in de
stad dateren al uit de periode dat steden
als Den Bosch of Amsterdam om maar
eens wat te noemen, nog niet bestonden. Terecht constateren de samenstellers dat de stadsstructuur van Tilburg
bijzonder is en niet in clichés valt te vangen.
De samenstellers stellen in de inleiding
dat er volop historische literatuur is
over Tilburg, maar dat er tot nu toe
geen publikatie was die inzicht bood i n
de vorm van de stad. Geheel juist is dit
niet, hooguit kan gesproken worden

over het ontbreken van een samenvattend geheel dat fraai vormgegeven uitgebracht is. In die lacune voorziet deze
studie.
De indeling in periodes die de samenstellers hanteren lijkt wat willekeurig.
Zo is 1826 gekozen, omdat de weg
Breda-Tilburg-'s-Hertogenbosch toen
werd aangelegd. Overigens, zowel naar
Den Bosch als naar Breda bestond toen
al een verbinding, maar die liep bepaald niet in kaarsrechte lijn. 1863 luidt
geen nieuwe periode in. Was de aanleg
van de spoorlijn Breda-Tilburg-Boxtel
geen duidelijke cesuur ? Door het nieuwe transportmiddel verbeterde de aanen afvoermogelijkheden. Ook ruimtelijk gezien betekende de aanleg van de
spoorlijn en (een paar jaar later) de totstandkoming van de werkplaatsen van
de spoorwegen een forse ingreep in de
stad. In de jaren zestig en zeventig van
de vorige eeuw is ook voor het eerst
sprake van en flinke bevolkingstoename en gaat de belangrijkste fabrieksstraat in het noordelijk stadsdeel (de
Goirkestraat) zich sterk ontwikkelen.
De gehanteerde invalshoek is niet zo zeer
historisch als wel gebaseerd op de geconstateerde stedebouwkundige vorm. Zo
gaat in de negentiende eeuw de lintbebouwing ontstaan, waarbij de herdgangen door het bouwen langs de verbindingswegen met elkaar verbonden raken. Die bebouwing vond plaats langs
veelal bestaande paden. Wat merkwaardig vind ik het daarbij dat weinig
gebruik gemaakt is van de uitvoerige
studies die over de Goirkestraat en dan
met name het Mommerscom-plex zijn
verricht. Mommers is een specifiek
voorbeeld van de ontwikkeling van een
fabriekscomplex waar zeer uitgebreid
studie naar is verricht door ondermeer
Ton Wagemakers en ondergetekende.
De negentiende eeuwse vorm, de herdgangen met lintbebouwing gaat op het
einde van de negentiende en vooral in
de twintigste eeuw ingrijpend veranderen. Te denken valt daarbij aan het ringbanenplan van Rückert en de invulling
van de ruimte binnen die ringbanen.
Voor het eerst werd toen de min of
meer vrije of wilde ontwikkeling van de
stad gestuurd. Echt ingrijpend zijn de
grote na-oorlogse plannen voor stadsuitbreidingen in westelijke en noordelijke richting. Tilburg lag op de Heikant
en wat verspreide boerderijen na tot in
de jaren vijftig van deze eeuw binnen

de ringbanen. De Oude Markt was het
centrale punt in de stad. Anno 1994 is
Boerke Mutsaerts (de omgeving van
station West) het centrale deel van de
bebouwing.
Het morfologisch patroon staat centraal
in deze studie. De historische uitleg is
ondersteunend. Zo nu en dan slaan de
samenstellers op dat terrein de plank
wat mis. Zo begrijp ik het verband niet
tussen de door Willem I I gebouwde
schaapskooi op de Koningshoeven (p. 93
en 95) in de periferie van de gemeente
(feitelijk op de grens van het grondgebied van Hilvarenbeek/Berkel-Enschot)
en de stedebouwkundige ontwikkeling
van Tilburg. De aanleg van de riolering
in de stad (p. 143) is absoluut niet verlopen volgens een in 1870 samengesteld
plan. Pas in het tweede decennium van
de twintigste eeuw kwam de gemeente
Tilburg met een uitvoerbaar rioleringsplan. Tot dan toe liepen de zogenoemde
blauwsloten (p. 52 en 85, met wateraanvoer hadden ze niets te maken) kriskras door de stad en was slechts een
klein deel van de centrale bebouwing
van slecht functionerende riolen voorzien.
De kleine historische omissies laten onverlet dat 'Stadsvorm Tilburg, historische ontwikkeling' een uitermate fraai
en rijk met foto's, kaarten en tekeningen
geïllustreerd werk is dat niet alleen
voor insiders is bedoeld. Het boek is in
eerste instantie geschreven voor de vakwereld, maar het is voor iedereen die in
de geschiedenis van Tilburg geïnteresseerd is uitermate boeiend.
Henk van Doremalen

Kees Doevendans, Jan Lidten, Inge Mekel en
Reinder Rutgers, Stadsvorm Tilburg, historische ontwikkeling. Een methodisch morfologisch onderzoek, Eindhoven/Tilburg, Technische Universiteit Eindhoven/ Gemeente
Tilburg Dienst Publieke Werken, 1993,252
blz., geïll, ISBN 90-6814-046-9, ƒ 25.
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