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Na twee themanummers komt de redactie in het eerste nummer van de
15e jaargang met enkele discussie oproepende bijdragen of artikelen die
uit een soms al langer lopende discussie voortkomen.
Jan Trommelen kwam op basis van zijn voortgaande naspeuringen in
de oude archieven tot een stellingname over het bestaan en de ligging
van de oudste kerk in Tilburg. Trommelen baseert zich daarbij op de uit
zijn toponiemenonderzoek voortkomende naam de Bedbuer. Hij situeert de 'Bedbuer' op de splitsing van de huidige Boomstraat en Elzenstraat. Mogelijk prikkelt de interessante stellingname van Trommelen
anderen tot een reactie.
Wil Sterenborg, al jarenlang adviseur van de redactie, is een van de
Neerlandici die zich ergert aan de inconsequenties in de officiële
Woordenlijst van de Nederlandse Taal, beter bekend als het Groene
Boekje. Een van de aspecten die Sterenborg op het spoor kwam, was de
spelling van straatnamen. Zijn opmerkingen hierover, met name ook
over de wijze waarop de spelling in historische context al dan niet is
toegepast, leidde zelfs tot een discussie binnen de V N G .
Lauran Toorians gaat uitgebreid in op het enkele maanden geleden
verschenen wetenschappelijk boekje over het stadsdialect van Tilburg
geschreven door Maarten Kossmann en oud-Tilburger Dirk Boutkan.
Ton Thelen heeft op verzoek van de redactie van dit tijdschrift de tot nu
toe verschenen bijdragen i n de Tilburgse Historische Reeks bekeken.
Zijn opmerkingen zijn bruikbaar in het kader van het project Geschiedschrijving Tilburg waarvoor kritisch beschouwing van deze monografieënreeks passend was. In drie bijdragen zal Thelen de reeks bespreken, waarbij deel 1 over de relatie Tilburg - Turnhout de verscheidenheid aan onderwerpen zeer uitgebreid aan bod komt.
Ronald Peeters tekent voor de rubriek Tilburg Kort waarin een groot
aantal recent verschenen publicaties over Tilburg worden vermeld en
beschreven.
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De oude kerk van Tilburg
Jan T r o m m e l e n *

* Jan Trommelen (1924)
schreef samen met zijn zoon
René Trommelen het boek
'Tilburgse toponiemen in de
16e eeuw. Een tentatieve
reconstructie en naamsverklaring' (Tilburg, 1994),
Tilburgse Bronnenreeks 1,
496 blz.

In het algemeen wordt aangenomen, dat
de oudste kerk van Tilburg gelegen was
op de plaats waar nu de parochiekerk van
het Heike, de Sint Dionysiuskerk, staat
en dat Sint Dionysius de oude kerkpatroon was van West-Tilburg, de
huidige stad Tilburg.
Het onderzoek naar de Tilburgse

De op Zijnen
kaart vanH.

geïnspireerde
Verliees,1790.

Rechts van liet midden het
'Hagel Krni/s'
Rijksarchief

Den

(coll.

Bosch).

toponiemen in de zestiende eeuw leverde
een zeer bijzondere veldnaam op
namelijk de 'Bedbuer'.^

D

e naam 'Bedbuer' komt i n liet RijnMaasland meer voor en betekent letterlijk 'Bedehuis'- en het is een zeer
oude naam voor een kerk.
De oudste akte waarin Tilburg genoemd
wordt, die van 709, waarin een Frank genaamd Aengilbert aan Sint Willibrord goederen in Alphen schenkt, doet vermoeden dat in
709 het christendom in Tilburg al ingevoerd
was. Het probleem is echter te weten wat in
die akte met de naam Tilliburgis (Tilburg) precies bedoeld werd. We weten dat Tilburg in de
oude tijden opgedeeld was in twee parochies,
die van Oost-Tilburg, n u Oisterwijk, en die
van West-Tilburg, onze stad. Ook weten we
dat de patroonheiligen van Oost-Tilburg, Venloon en Moergestel zeer oud zijn.
In de Tilburgse schepenprotocollen wordt met
'Bedbuer' een stuk grond bedoeld gelegen op
de splitsing van de Boomstraat en de Elzenstraat. Bijzonder is hierbij dat het bedoelde
stuk grond i n het verleden altijd bezit is geweest van de kerkfabriek. In het begin van
deze eeuw is er de parochieschool van de parochie de Noordhoek op gebouwd. Bij de
'Bedbuer' lag ook het 'Hogelcruijs'.^
Volgens de kaart van Diederik Zijnen van 1760
en volgens de oudste kadasterkaart van Tilburg van 1832, komen bij de 'Bedbuer' veel wegen samen uit de Hoeven, de Rijt, de Herstal,
de Veldhoven en Korvel. Op de kaart van
Zijnen is het 'Corvelsche Kerkpad' aangegeven,
lopende over de Diepenstraat, de Regenboogstraat en de Prunusstraat naar hét Hagelcruijs.'*
Parochies Tilburg en Enschot
W . A . M . Deliën, afstammeling van een Enschotse familie, heeft ooit i n een artikel beweerd, dat de kerk van Tilburg een dochterkerk van die van Enschot zou zijn.-^ Die hele
stelling berust hierop, dat een calvinistisch
predikant in Tilburg, Cornelius Rowenius, i n
1665 aanspraak meende te kunnen maken op
een aanvulling van zijn honorarium, te betalen
door de abdij van Tongerlo, welke aanvulling
maar liefst 250 gulden per jaar moest bedragen, voorwaar een behoorlijke som in die tijd.
Hij beweerde dat de kerk van Enschot de parochiale kerk van Tilburg was. De bewering

22 januari 1317 verzocht de bisschop van Luik
aan de deken van Hilvarenbeek om een onderzoek in te stellen naar de wenselijkheid de
twee kerken (beide onder het patronaatschap
van Tongerlo ressorterend) van Enschot en
Tilburg te verenigen.^ Abt Hubertus Bac van
de abdij van Tongerlo had hierom gevraagd
vanwege de geringe inkomsten van de kerk
van Enschot. De officiaal van het Hof van Luik
verenigde na gedaan onderzoek de twee kerken van Tilburg en Enschot onder één pastoor.*^ Beide parochies bleven echter onafhankelijk evenals de beide kerken, alleen werd de
pastoor van Tilburg ook automatisch pastoor
van Enschot. Van afhankelijkheid van de ene
kerk van de andere was absoluut geen sprake.
De abt van Tongerlo reageerde furieus op de
aanspraken van Rouwenius. Zijn motief was,
dat Tilburg altijd een afzonderlijke parochie
was geweest met eigen, vaste parochiegrenzen. Deze repliek werd door de Staten in Den
Haag aanvaard.'' In de zeventiende eeuw begreep men de betekenis van 'parochie' nog
zeer goed.
De pastoor van Tilburg schreef in zijn parochieverslag: 'Ostenditur quod ecclesia Enschotana non sit matrix ecclesiae Tilburgensis', wat in
gewoon Nederlands w i l zeggen: 'Het is aangetoond dat de Enschotse kerk niet de moeder zou zijn
van de Tilburgse kerk'.^°

Het enige overgebleven
vroeg-middeleeuwse stenen
Imgelliruis in Nederland
staat in de Hoog AI<l<ers te
Aarle-RixteKN.B.).
Op de
samenkomst van de
veldwegen, hij de plaats
ivaar nu ongeveer de
Elzenstraat in de
Boomstraat uitkomt, stond
zeker in de zestiende eeuw
al een hagelkruis 'ter
plaetse die sdxijve'. Eind
achttiende en begin
negentiende eeuw stond op
dezelfde plaats een stenen
'Tiendpaal'.

van een calvinistisch predikant als bewijsstuk
te nemen is erg riskant. De calvinistische minderheid i n de Republiek der Zeven Provinciën
gebruikte alle middelen, ook onechte en onjuiste, om het katholicisme te bestrijden.
Verder staat in het betoog van Deliën een foutieve vertaling van een Latijnse zin. Hij
schrijft: 'bij zijn ambtsaanvaarding in 1616 als
pastoor van Tilburg vermeldt Petrus Emmerik
dat hij zich in Gods naam begeeft naar de parochiekerk van de H . Dionysius in de heerlijkheid van Tilburg, die kanoniek verbonden is
met de kerk van Sint Michiel in Enschot: cui
canonice annexa est ecclesia Sancti Michaelis in
Enschot'^ 'Cui' is de derde naamval enkelvoud
(dativus singularis) van het betrekkelijk voornaamwoord 'qui' (in de vrouwelijke vorm
'quae') en betekent: 'aan welke', 'waaraan'. 'Annexa' staat als deel van het gezegde i n de eerste
naamval enkelvoud (nominativus singularis)
en wel i n de vrouwelijke vorm; 'ecclesia Sancti
Michaelis' staat eveneens in de eerste naamval
vrouwelijk enkelvoud. 'Ecclesia' is dus onderwerp in de zin. De juiste vertaling is dan ook:
'waaraan verbonden is de kerk van Sint Michael in
Enschot', juist het omgekeerde dus van wat
Deliën beweert. Deze zin klopt ook, want op

Reeds i n de tijd van Karei de Grote zijn de parochiegrenzen vastgelegd in verband met de
t i e n d h e f f i n g e n . E e n nieuwe parochie stichten binnen de grenzen van de bestaande was
buitengewoon moeilijk. We kunnen dit onder
andere zien in Antwerpen, waar het kapittel
grote moeite had met de stichting van andere
kerken i n de stad. Het kapittel ging akkoord,
maar de nieuwe kerken bleven behoren tot de
ene parochie van Onze Lieve Vrouw tot in de
achttiende eeuw.
Overigens maakte Deliën nog een fout. Hij beweert dat Jan Boen i n 1570 de eerste onderpastoor van Enschot werd en dat hij tevens rector
was van het Maria-altaar i n de kerk van
Enschot. Jan Boen was echter al overleden
vóór 15 november 1557. Op die dag namelijk
hebben zijn erfgenamen een erfdeling gemaakt van de nagelaten goederen van wijlen
Jan Boen.^^
Parochiedelingen
Een typisch voorbeeld i n onze omgeving, dat
een parochie zo maar niet opgedeeld kon worden, hebben we aan de kerk van Helvoirt. Op
2 oktober 1192 oorkondt Giselbert, heer van
Tilburg, met zijn moeder Alaysa, dat hij zijn
mannen van Helvoirt als inwoners heeft benoemd van de kerk van Oost-Tilburg, waarbij

Hertog Hendrik I vnn
Brabant, afgebeeld in liet
boek van Franciscns
Harneus 'Annates diicein
seu principuni Brabantiae
totimqne Belgii',
Antïperpen, 1613.

de laatste als moederkerk een te bouwen kapel
in Helvoirt moet bedienen."
Hertog Hendrik I van Brabant heeft het patronaatsrecht weten te verkrijgen van OostTilburg en in 1231 schonk hij dit aan het
Convent van Sint Gertrudis te Leuven.''* Op
het einde van de dertiende eeuw, zo'n honderd jaar na de stichting van de kerk van
Helvoirt, ontstond er een geschil tussen de
Sint Gertrudis Abdij van Leuven en Henrick
van Gijsel, priester. Deze laatste beweerde dat
Henrick van Neswick het patronaatsrecht bezat van de kerk van Helvoirt en dat deze hem
als pastoor te Helvoirt had aangesteld. Dit geschil werd voorgelegd aan het gerechtshof van
het bisdom Luik en gedurende de rechtszitting werd onder andere ook de akte van 20 oktober 1192 getoond aan de aartsdiaken. De uitspraak van 20 april 1296 luidde dan ook, dat
het Convent van Sint Gertrudis het begevingsrecht van de kerk van Helvoirt bezat, omdat
die kerk een dochterkerk was van de kerk van
Oisterwijk en Oost-Tilburg, waarvan het Sint
Gertrudis Convent het begevingsrecht bezat.'-''
De abdij van Tongerlo bezat reeds het begevingsrecht van Enschot.'*" Op 19 januari 1231
schonk hertog Hendrik I het patronaatsrecht

van de kerk van West-Tilburg aan de Abdij
van Tongerlo.''' Indien de kerk van Enschot de
moederkerk zou zijn geweest van de Tilburgse
kerk, dan was deze schenking overbodig geweest. Bovendien zou er dan geen sprake zijn
geweest van een parochie West-Tilburg maar
van een parochie Enschot.
In een akte van 1267 bekrachtigt paus Clemens
IV de schenking van het patronaatsrecht van
de kerken van West-Tilburg, Waalwijk, Drunen en Venloon door wijlen Hertog Hendrik I
van Brabant indertijd aan de Abdij van Tongerlo gedaan.'** In deze bekrachtigingsbrief
staat, dat hertog Hendrik I van Brabant deze
patronaatsrechten verkregen had van de Luikse kerk, dus niet van de nazaten van Giselbert
I van Tilburg, die de Dionysiuskerk gesticht
had. Met andere woorden, het patronaatsrecht
van de parochiekerk van Tilburg was tot kort
voor 1231 in handen van het bisdom Luik.
Merk hierbij op dat i n de zestiende eeuw het
toponiem 'de Hoeve van Luik' wordt genoemd.''' Door Karei de Grote werd indertijd
voorgeschreven, dat de pastoor van een parochiekerk de beschikkinmg moest hebben
over een hoeve (mansus) ten behoeve van het
onderhoud van deze pastoor.-" Bij de kerk, de
parochiekerk van Tilburg, behoorde de 'Hoeve
van Luik', ergo bezat Luik tot 1235 het begevingsrecht. Tevens bezat het dekenaat van
Hilvarenbeek hier zekere delen van de Oude
Tiend.2'
Tilburg eigen parochie
Tilburg was een eigen parochie en de kerk was
geen dochterkerk van Enschot. Maar waar
rook is, is vuur. Dat geldt ook voor de relatie
tussen de kerken van Enschot en van Tilburg.
De Abt van Tongerlo schrijft in zijn verweer
tegen Rouwenius: 'Mogelijck omdat er een oiidt
gevoelen is dat de kercke van Enschot is de moederkercke van die van Tilborch, hierin zijn sommigen
in dwalingen gevallen dat het de parochiële kercke
is, maer seer abiisievelijck. '^^
Paus Clemens IV mag dan gesteld hebben dat
de hertog van Brabant het begevingsrecht van
de kerk van West-Tilburg verkregen had van
het bisdom Luik, maar i n 1263 doet ridder
Godfried van Kruiningen namens zijn vrouw
afstand van zijn aanspraken op een deel van
de tiend en het begevingsrecht van de kerk
van West-Tilburg.^^ In 1231 schenkt de heer
van Pumbeke als erfgenaam van Giselbert het
patronaatsrecht dat hij heeft i n de kerk van
West-Tilburg aan de abdij van Tongerlo.^'* Dit
alles is vrij onduidelijk. Ofwel de nazaten van
Giselbert bezaten ook een deel van het begevingsrecht van de parochiekerk van WestTilburg of er is alleen sprake van het patronaatsrecht van de hofkapel van Giselbert, de

De zuidzijde van de Sint
Dionysiuskerk, getekend
door landmeter Hendrik
Verhees in 1790, nog in de
oude vorm.

De abdij van Tongerlo in de
zeventiende eemv,
gegraveerd door Harreivijn.
Deze abdij is gesticht
tussen 1150 en 1153.

kapel toegewijd aan Sint Dionysius.
Volgens Boeren werd de Dionysiuskerk in
1519 nog capella genoemd en niet ecclesia, parochiekerk.^^ Boeren wist hier geen raad mee
want in 1519 was de Dionysiuskerk een parochiekerk met eigen pastoor etc. Hij veronderstelde dat deze vermelding uit een ouder
leenboek zou zijn overgenomen.
Verder is er nog het probleem van de Tilburgse kermis. De kermis is een overblijfsel van de
viering van de feestdag van de kerkpatroon.
De kerkpatroon was zeker sinds de zestiende
eeuw Sint Dionysius, waarvan de feestdag
valt op 9 oktober. De Tilburgse kermis begon

van oudsher en tot na de Tweede Wereldoorlog op de laatste zondag van augustus, met
andere woorden niet op de feestdag van de
kerkpatroon van de oude kerk aan de Oude
Markt. Dat Spapens op gezag van Plevoets de
kermis dan maar afdoet als een restant van een
oogstfeest is onbewijsbaar, niet aantoonbaar
en bovendien hoogst onwaarschijnlijk.^^ In het
Middelnederlands betekende 'Kermisdach' ook
'Kercividingedach', het feest ter herinnering van
de kerkwijding op de naamdag van de beschermheilige g e v i e r d . O o k De Vries vermeldt in zijn 'Nederlands etymologisch woordenboek' onder het lemma 'Kermis': 'plechtige
mis bij de jaarlijkse viering van het feest der kerkwijding'. En verder: 'Daar het kerkelijke feest aanleiding was voor algemene wereldlijke vermaken,
ging de naam, vooral in de protestantse streken,
uitsluitend betekenen: jaarlijks terugkerend volksfeest.'^^
De Luikse Synode onder bisschop Jan van
Vlaanderen (1282-1291) stelde een aantal verplichte feestdagen voor alle parochies van het
bisdom Luik voor. Bij al deze feestdagen
moest ook 'elke kerk haar patroonsfeest vieren',
dus ook Tilburg!^'
Het is dus duidelijk, dat de Dionysiuskerk niet
de oorspronkelijke parochiekerk van Tilburg
is en dat de kerk van West-Tilburg geen dochterkerk van de parochie Enschot was.
Hofkapel van de Giselberten
Het raadsel is echter niet onoplosbaar. De
oude relatie tussen de kerk van Enschot en die
van West-Tilburg betreft niet de parochiekerk
van Tilburg, maar de hofkapel van de Giselberten, die echter binnen de parochie WestTilburg lag. Het is zeer goed mogelijk dat de
parochiegeestelijke van West-Tilburg en de
deken van Hilvarenbeek het niet prettig gevonden hebben dat binnen de grenzen van de
parochie een hofkapel gebouwd werd, omdat
deze kapel het parochieverband verstoorde. In
de tweede helft van de twaalfde eeuw waren
de premonstratenzers zeer populair en het is
gemakkelijk aan te nemen, dat Giselbert daarom een geestelijke van Tongerlo de dienst liet
verrichten in zijn kapel. Zo'n geestelijke had
hij bij de hand: de pastoor van Enschot.
Overigens geeft Deliën niet de bron aan waaruit zou blijken dat de pastoor van Enschot de
dienst verzorgde i n de kapel van Giselbert.
In de vroege Middeleeuwen gebeurde het wel
vaker dat een eigen kerk binnen een parochie
gesticht werd. Prims geeft hiervan meerdere
malen een v o o r b e e l d . D e oprichting van een
nieuwe kerk binnen een parochie betekende
niet dat daardoor een nieuwe parochie ontstond. De bestaande parochie omvatte dan
meer dan één kerk.

Bedbuer is bedehuis
Alhoewel de door ons geuite verklaring van
het toponiem 'Bedbuer' door sommigen sterk is
aangevallen, blijft de betekenis van 'bedehuis'
de enig acceptabele. Op basis van deze verklaring is het vermoeden gepostuleerd, dat de
oudste parochiekerk van West-Tilburg in de
Schijf heeft gestaan, en wel op de splitsing van
de Boomstraat en de Elzenstraat. Dit stuk
grond, dat in de zestiende eeuw 'Bedbuer'
werd genoemd, is altijd bezit van de kerkfabriek geweest en gebleven; na 1648 ook deels
van de hervormde gemeente. Dit verklaart
waarom er geen transportakten van het betreffende perceel zijn gevonden. De naam
komt enkel voor als belending in de transportakten van omliggende en aangrenzende percelen. Nog in de zestiende eeuw begonnen bij
het Hagelkruis, dat aan de westzijde van de
'Bedbuer' stond, de processies.
In het 'Quolüer vanden hondersten penning' uit
1569 wordt gesproken over 'loopenssaet erffs
daer liet Hagelcruijs op staet gelegen in die Scyve,
om welck Hagelcruijs men gewoonlijck is te gaen
met processien, ende wordt tselve loopenssaet erffs
niet besaeyt noch beteult, noch ook met boomen te
deser tijt beplant.'^'^ Uit deze zin blijkt dat er i n
1569 geen gebouw meer stond.
Een duidelijk bewijs dat de oude kerk op bovengenoemde plaats stond, is gegeven in enkele schepenakten van 1560.-'^ Cornelis en
Adam, zonen van wijlen Wouter Cornelis
Spapen, met hun zusters en hun zwager verkochten aan Gerit Adriaen van Arendonck een
stuk land gelegen in Tilburg in de Schijf 'omtrent die kercke', gelegen onder andere tussen
'de Rijtsche Kerckwech' en 'de Hoevensche kerckwech'. Welnu de Hoevensche Kerckwech is de
Boomstraat, die in de zestiende eeuw doorliep
naar de Herstal bij de Bokhamerstraat en zo
naar de Reitse Hoevenstraat. De Rijtsche Kerckwech liep vanuit de Rijt over de voormalige
Vlasstraat en via Hagelkruisplein en Prunusstraat naar de splitsing Boomstraat-Elzenstraat. Het betreffende stuk grond moet gelegen hebben tussen de huidige Boomstraat, het
Hagelkruisplein en de Prunusstraat. Dat stuk
grond was gelegen bij de kerk, ergo bij de
'Bedbuer'. Dit doet weer vermoeden, dat in
1560 daar nog een kerk stond, maar het is wel
mogelijk, dat de kerk daar toen al verdwenen
was en dat de naam 'die kercke' was blijven bestaan.
De Dionysiuskerk op de Oude Markt was aanvankelijk de hofkapel van de heren van
Tilburg, die nog i n het begin van de zestiende
eeuw 'capella = kapel' wordt genoemd en niet
'ecclesia = kerk'^^ j^g). ^iet ernaar uit dat de
oude kerk te klein was geworden. In elk geval
besloot men i n de tweede helft van de vijftiende eeuw een nieuwe kerk te bouwen. N u was

er toen de keus: de kerk in de Schijf vervangen
door een grotere, nieuwe kerk, of een nieuwe
kerk te bouwen op de plaats van de kapel van
Sint Dionysius. Kennelijk heeft men tot het
laatste besloten. De diensten konden doorgaan
in de oude kerk totdat de nieuwe kerk gereedgekomen was. De naam 'kapel' kan aanvankelijk nog gebruikt zijn voor deze nieuwe kerk.
Met de nieuwe kerk werd Sint Dionysius de
kerkpatroon van de parochie Tilburg.
Kerkpatroon van Tilburg
Wie was dan de oorspronkelijke kerkpatroon
van Tilburg? Laten we eens kijken naar de heiligenkalender van eind augustus. De kermis
begon op de laatste zondag van die maand. De
vroegst mogelijke laatste zondag is dan 25 augustus. Welke heiligen vinden we tussen 25
augustus en 1 september?
1. 25 augustus: de heilige Lodewijk van Frankrijk, missa semiduplex.
2. 26 augustus: de heilige Zephyrinus, paus en
martelaar, missa simplex.
3. 27 augustus: de heilige Joseph Calasanctius,
belijder, missa duplex.
4. 28 augustus: de heilige Augustinus, belijder
en kerkleraar, missa duplex.
5.28 augustus: de heilige Hermes, martelaar,
geen eigen missa, slechts een commemoratio.
6. 29 augustus: Onthoofding van Sint Jan de
Doper, grote feestdag, missa duplex major.
7.30 augustus: de heiligen Rosa van Maria van
Lima, maagd, missa duplex.
8. 30 augustus: de heiligen Felix en Adauctus,
martelaren, geen missa, slechts een commemoratio.
9. 31 augustus: de heilige Raymundus Nonnatus, belijder, missa duplex.
Nummer 1 valt af aangezien die van latere tijd
is. Hetzelfde geldt voor de nummers 3 ,7 en 9.
Aan de nummers 5 en 8 is slechts een commemoratio gewijd. De heilige Zephyrinus is hier
vrij onbekend. Blijven over als serieuze kandidaten: de heilige Augustinus en de Onthoofding van Sint Jan de Doper, met een grotere
waarschijnlijkheid voor deze laatste. De oude
kerken i n onze omgeving hebben vaak geen
persoon als kerkpatroon maar een nieuwtestamentische gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld Sint
Petrus Banden te Oisterwijk, Hilvarenbeek,
Oirschot en Bergeyk. Sint Jan Onthoofding
vinden we als kerkpatroon in Moergestel,
Goirle en Loon op Zand. Het is zeer aannemelijk dat deze laatste de patroon van de Tilburgse kerk is geweest. Zeker ook omdat de Luikse
kerk voor 1231 het begevings- of patronaatsrecht van de Tilburgse kerk bezat. In Luik was
het Sint Janskapittel erg belangrijk, waaruit de
voorkeur voor een Sint Janskerk verklaarbaar
is.

Dat de oude kerk varr Tilburg gestaan heeft op
de splitsing Boomstraat-Elzenstraat is uit de
akte van 1560 duidelijk.
Een verder onderzoek naar de kerkpatroon is
nog nodig.

Sint Gertrudis Abdij te Leu\-en.
15 Ibidem, deel 1.2, nr. 535: Gerard van Nassau, aartsdiaken
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De spelling van straatnamen
Wil Sterenborg *

• W i l Sterenborg (1923, oud-

Bij wet van 14 februari 1947 (Staatsblad

docent Nederlands aan het

H 52) is vastgesteld dat we de spelling

St. Odulphuslyceum te
Tilburg) is spellingdeskun-

van De Vries & Te Winkel schrijven, met

dige. In 1984 publiceerde hij

inachtneming van enkele afwijkingen,

in 'Tilburg' een erkende
spelling voor het Tilburgs

die er merendeels in 1934 al doorgedrukt

dialekt. Deze 'Sterenborg-

waren door minister Marchant, ondanks

spelling' werd nadien steeds

het verzet in beide Kamers. Sinds 1934

meer toegepast, onder andere bij het 'Groot Diktee van
de Tilburgse Taol'.

schrijven we een klinkerteken minder in
beenen en boomen, en laten we de ch weg
in bijvoorbeeld mensch. Ook namen als
Roode Zee en Weenen vielen onder de
vereenvoudigingsregeling.

B

edacht op niet te overziene consequenties stelde de wetgever in artikel 1, sub
6, het volgende vast: 'De schrijfwijze
van Nederlandsche aardrijkskundige namen
zal nader worden geregeld bij algemeenen
maatregel van bestuur.' Ter voorkoming van
misverstand voegde hij hieraan sub 8 toe:
'Namen van straten, lanen, pleinen en dergelijke worden niet als aardrijkskundige namen
behandeld.'
Op 19 juni 1996, een dag voordat staatssecretaris Nuis erover vergaderde met de Vaste
Kamercommissie van Onderwijs etc, ondertekende koningin Beatrix bij Koninklijk Besluit
een Algemene Maatregel van Bestuur, die het
Spellingbesluit genoemd wordt. Dit besluit is
gestoeld op de Spellingivet vnn 1947, welke wet,
met inachtneming van de aangebrachte wijzigingen, van kracht blijft.
Straatnamen geen uitzondering
Vaststaat dat straatnamen onderhevig zijn aan
het Spellingbesluit, enerzijds doordat de
Spellingwet ze welbewust afzondert van de
uitzonderingscategorie, anderzijds doordat de
Nederlandse Taalunie die toestand bestendigd heeft.' Dat dit misschien onbewust gebeurd is, zou opgemaakt kunnen worden uit
de uitlating van deskundige Van Hoorde in
Trouw, dat, voorzover hij weet, de spelling van
straatnamen nooit een punt van discussie geweest is (in de vele commissies van de laatste

jaren).^ En dit terwijl de wetgever destijds speciale aandacht aan de straatnamen besteed
had!
Geen wonder dat mevrouw Van den Bergh, algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie, in het Ng-magazine, weekblad van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, van 7 februari 1997, blijkbaar overrompeld door de
commotie naar aanleiding van mijn artikel in
Onze Taal, mij verwijt de wet verkeerd te interpreteren.^ Zij constateert dat aanpassing van
de bordjes 'helemaal niet nodig is'. Jolanda
Keesom vertelt verder in het Ng-magazine dat
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen niettemin vindt dat straatnamen op den duur wél volgens de nieuwe spelling moeten worden geschreven: 'Wij pleiten
voor de geleidelijke vervanging van straatnaambordjes', aldus de woordvoerder van het ministerie.
De tussen-n
Decennialang hebben we al schrijvend moeten
overwegen of het eerste lid van een samenstelling noodzakelijk de gedachte aan een meervoud opriep, om verantwoord te kunnen
schrijven: boekenkast, huizenrij, eikenbos e.d.
Leverde dit soms paardenstal op (voor een fokker) en paardestal (voor een keuterboer), dan
ondervond de lezer daar geen hinder van, eerder het tegendeel.
Bij het vereenvoudigen van de spelling heeft
de Nederlandse Taalunie een nieuw systeem
bedacht: het menselijk brein is uitgeschakeld,
en de computer schrijft ons voor of er een tussen-n nodig is. Op basis van het meervoud steden wordt het automatisch stedenbomv, bruggen
leidt tot bruggenhoofd en pannen tot pannenkoek.
Om het niet al te bont te maken zijn er uitzonderingen bedacht: de computer levert bijvoorbeeld geen tussen-n als het eerste lid van een
samenstelling een zelfstandig naamwoord is
dat eindigt op -e en zijn meervoud zowel met n als met -s vormt: druktemaker, huldebetoon,
droogteperiode, zwaartepunt.
Vervelend is dat het toekennen van een meervoud-s aan woorden eindigend op -e nogal
willekeurig geschied is, afgezien ervan dat er
bij veel van zulke woorden geen meervoud genoteerd staat in de Woordenlijst. Zo heeft afgif-

te geen meervoud, maar aangifte krijgt -n of -s.
Nog vervelender is het dat het meervoud op -s
volgens wetenschappers de spreektaalvorm is,
terwijl in geschreven taal de -« gebruikt
wordt.'' Dit is gemakkelijk verklaarbaar. In beschaafde spreektaal laten we gewoonlijk na
een sjwa geen slot-n horen. Een zin als 'Het is
onbekend aan welke ziekte» zij gestorven is'
kan door de hoorder worden opgevat als een
enkelvoudige doodsoorzaak. De spreektaal
voorkomt dat misverstand met ziektes, welke
vorm i n de schrijftaal overbodig is.
N u hebben de spellingregelaars de computer
al die spreektaalmeervouden aangeleerd: gedachtes, weduwes, geboortes; deze leiden nu
tot: gedachtewisseling, weduwepensioen en
geboorteregister.
Doordat ook linde een dubbel meervoud toebedacht werd: linden en lindes, mag er in Lindestraat geen tussen-n meer staan, zodat die straat
zich onttrekt aan de logica van Olmenstraat,
Dermenstraat, Wilgenstraat, Elzenstraat, enz.
Slapende honden?
Teneinde argeloze belanghebbenden te attenderen op de gevolgen van deze ondoordachte
spellingmanoeuvre, heb ik in het tijdschrift
Onze Taal (januari 1997) dit onderwerp te berde gebracht. De reacties van gemeenten liepen
uiteen. De journalist van Trouw vernam van
spellingdeskundige Van Hoorde van de Nederlandse Taalunie dat gemeenten weliswaar
autonoom zijn de keuze van straatnamen,
maar dat zij zich moeten houden aan de officiële spelling.
In het verleden is er trouwens wel gereageerd
op spellingwijzigingen waar die straatnamen
betroffen. De bordjes met Korvelscheweg,
Stevenzandschestraat, Enschotschebaan e.d.
zijn vervangen door cA-loze. Ook Amsterdam
heeft zijn Heerengracht en Groote Wittenburgerstraat aangepast, en Loon op Zand zijn
Hooge Steenweg.
Welke straten in Tilburg?
Volgens de nieuwe regels, vastgelegd in de
Woordenlijst, worden Lindestraat en Reitse
Hoevestraat geschreven zonder tussen-n; datzelfde geldt voor Bilzekruidhof dat zo al in de
Woordenlijst uit 1954 staat.''
Wegens het enig mogelijke meervoud van het
eerste lid met behulp van een -n, dienen we te
schrijven: Bonenkruidstraat, Gildenbroedersstraat,
Gildenstraat en Koninginnenbof.
Evenals de oude schrijft de nieuwe Woordenlijst voor: Hysopstraat (i.p.v. hyssop). Mierikhof
(i.p.v. mieredik). Lansiersstraat (i.p.v. lanciers).
Oranjerie (i.p.v. orangerie), Toernooistraat (i.p.v.
tournooi), Omberstraat (i.p.v. umber), Zoeavenlaan (i.p.v. zouaven).

Vergelijking van gangbare stratenlijsten met
betrouwbare bronnen lokt aanmerkingen uit
op het gebruik van de ligatuur waar een i grec (y) op haar plaats is.'" Dergelijke afwijkingen betreffen uitsluitend met eigennamen samengestelde straatnamen. Het gaat om de volgende:
(Ik noteer de juiste schrijfwijze en geen foute ij.)
Bergeykstraat
Duynsbergseweg
Gebr. Van Eyckstraat
Jan van der Heydenstraat
Hendrick de Keyserstraat
Lieven de Keystraat
Abraham Kuyperstraat
Dr. Leydsstraat
Luyksgestelstraat
jan Mayenpad
Lucas Meyerstraat
Dr. Nuyensstraat
Joannes van Oosterivyckstraat
Schout de Roystraat
Ruys de Beerenbrouckstraat
President Steynstraat
B u rgemeester S uysstraat
Jan Truyenlaan
Verheystraat
Hiertegenover ziet de Herman Heijermansweg
af van de y.
De concurrenten c en k hebben elkaar soms
verdrongen. In Heraklesstraat hoort een k,
evenals i n Kapucijnenstraat''; Laurens Costerplein heeft recht op zijn eigen c; in Kasteel
Twickelerf en Kasteel Twickelstraat is de dubbele
k onjuist. De c verdient een plaatsje in
Kiinneckestraat, Hendrick de Keyserstraat en
Joannes van Oosterwyckstraat; ze hoort niet
thuis in Maetsuykerstraat.
Andere kleinigheden: Anthony Moddermanstraat en Anthony van Diemenstraat verdienen
een h; de laatste ook een y (i.p.v. ie). In Kapitein
Roudairestraat was de u met een n weergegeven; Bisschop Metsiusstraat had nog de z van
Metz; Willem Barentszstraat had de d van
Barend; Zacharias Jansenstraat moet natuurlijk
met de z van Zacharias; Cornelis Wittestraat
had een u te veel; St. Bonifatiusstraat moet met
een t in plaats van een c, Riickertbaan met ü in
plaats van ue.**
In Berkel-Enschot moeten de Driehoeveweg en
de Zeshoevestraat zonder tussen-n; de Lucas van
Leydenlaan en de Jacob van Ruysdaelstraat hebben recht op een y.
In Udenhout komen voor aanpassing in aanmerking; de Achthoevestraat en de Zeshoevestraat, alsmede de Hoevestraat, tenzij het in
deze laatste gaat om de plaatsnaam 'Hoeven'.

Verder wordt het Lindelaan, Kapucijnenstraat
en Grotesteeg. Het Groene Boekje (de Woordenlijst) schrijft voor: Berenklauw, met een -n-.
Zou het tweede lid, 'klauw', opgevat kunnen
worden als 'botanische term', dan moet de samenstelling, wegens de dierennaam als eerste
lid, zonder tussen-n. De regels hierover zijn
wat vaag.
Los, aaneen of met koppelteken
Het vroeger toegepaste systeem volgens hetwelk een bijvoeglijk naamwoord los van het
volgende 'straat', 'weg', enz. geschreven
werd, is allang achterhaald. Volgens prof.
Schrijnen heeft het eenheidsccent de aaneenschrijving bevorderd, die nu algemeen gebruikelijk is: Oerlesestraat, Dongenseweg, Langendijk, Ollandseloop, enz. Er zal nog wel 'Goirke
kanaaldijk' te lezen staan, maar dat moet ook
één woord zijn.'
Jarenlang hebben we met een koppelteken
aangegeven dat het eerste deel van een drieledige naam betrekking had op het tweede element (Tweede-Sluisweg, Lieve-Vrouweplein).
De nieuwe regels bevelen aan drieledige samenstellingen als één woord te schrijven (langetermijnplanning, onroerendgoedmarkt, eerstehulppost). Dit leidt tot: Lievevrouweplein,
Tweedesluisweg, Oudlovenstraat, Hogewitsiestraat, Postelsehoeflaan, Postelsehoefplein, Tongerlosehoefstraat, Noordbesterdstraat, Loonsemolenstraat, Loonscheheideiueg, Oudekerkstrant. Zouden we schrijven 'Oude Kerkstraat', dan betekende dat dat het ging om een oude straat,
terwijl er sprake is van een oude kerk. In Reitse
Hoevestraat moet het eerste woord wel worden
opgevat als een bepaling bij de gehele rest, bij
de 'Hoevestraat'.
Sint
Het is treurig dat de regelaars in het kader van
de beoogde vereenvoudiging verzuimd hebben het koppelteken na St. af te schaffen. Het
wordt nog steeds voorgeschreven. In de praktijk kwam er weinig van terecht. Op stafkaarten vinden we het nog sporadisch; ook het
Amsterdamse stratenboek gebruikt het niet.
Als de heilige Jozef het zonder kan, waarom zou
Sint Jozef dan per se een streepje nodig hebben!
Volgens de Utrechtse professor Gerlach Royen
sluit Sint (St.) zonder koppelteken volkomen
aan bij andere i n straatnamen gebruikte titulatuur, zoals: Prins, Koningin, Burgemeester,
Professor, Wethouder.'" Frans J. Claes S.J.
merkt i n zijn artikel het volgende op: 'In
Nederland is de schrijfwijze van de plaatsnamen i n het algemeen niet aan de huidige spelling aangepast (...) In strijd met de Woordenlijst krijgen gemeentenamen met Sint er geen
koppelteken, behalve alleen Sint-Oedenrode.'

Toponiemen
Bevat een straatnaam een toponiem, dan behoudt dat zijn originele schrijfwijze: Loonsche
Heide, dus Loonscheheidezveg; Goirleseweg,
Duynbergseweg, Dorthstraat, Bosscheweg, Heereveldendreef.
Aanpassing
Het zou geen onmogelijke opgave zijn een
foutloze lijst van de Tilburgse straten samen te
stellen, hoewel er waarschijnlijk wel enkele
twijfelgevallen overblijven. Daartegenover
zou het vervangen van alle onjuiste naamborden een gigantische financiële investering vergen. Geleidelijke vervanging, zoals gesuggereerd door een woordvoerder van het ministerie van Cultuur etc. heeft tot gevolg dat een
straat mogelijk niet op alle plaatsen gelijk
wordt aangeduid. Dit is eigenlijk niet nieuw:
wie erop let kan i n verschillende straten constateren dat niet alle borden hetzelfde vermelden. Zo vindt men i n de Christiaan Hygensstraat één (oud) bord met de juiste naam; op
vier andere valt een ij te lezen in plaats van de
y. Zoiets ziet men ook in de Ruysdaelstraat. In
de Van Bylandtstraat vermeldt een bordje
'Van Bijlandtstraat'.
Het zou veel tijd en mooi weer vergen om alle
fouten op te sporen. En pas als alles geïnventariseerd is, zouden er plannen gemaakt kunnen
worden voor het op peil brengen van het bordenarsenaal; het zijn er duizenden!
Uit archiefonderzoek is gebleken dat aanpassing van de straatnamen met -sche- (type
Goirlescheweg) in het verleden niet heeft
plaatsgevonden op basis van een speciaal
B&W- of raadsbesluit. Men heeft in de loop
van enkele tientallen jaren onder andere wijzigingen in de loop van straten aangegrepen om
meteen hun spelling te moderniseren. Zo
werd de naam Bredascheweg (uit 1881) in 1962
Bredaseweg genoemd; de Hoogvenschestraat
(uit 1909) werd in 1968 Hoogvensestraat; de
Tongerloosche Hoefstraat (uit 1909) werd in 1960
Tongerlose Hoefstraat. Niet alle sch's zijn op
deze manier weggewerkt; formeel hebben drie
straten nog steeds hun oorspronkelijke spelling, t.w. de Korvelscheweg (sinds 1900), de
Lovenschestraat (sinds 1918), en de Moerenburgscheweg (sinds 1909). Deze namen worden
alle drie in 1926 het laatst officieel bevestigd.
Of het verantwoord is veel geld uit te trekken
voor nieuwe borden, durf ik niet te beweren.
De spellingvernieuwers zijn immers pas kort
geleden gaan nadenken over straatnamen.
De wankele basis waarop bijvoorbeeld de -nvan Gildenstraat komt te rusten, nodigt uit tot
een afwachtende houding. Het Groene Boekje
mag dan wel stellen: gilde, meervouwd gilden.

dus: gildenboek, gildenbroeder en nog zeven
andere samenstellingen, maar die redenering
is niet waterdicht. De Grote Koenen leerde ons
in 1986 al: gilde, meervoud gilden engildes. Ook
Van Dale stelt zich op dit standpunt in zijn
aangepaste editie uit 1995, met als gevolg: zesendertig samenstellingen met gilde zonder tussen-n.
Op instigatie van het Genootschap Onze Taal,
dat zich zonder resultaat bezorgd had gemaakt over de kwaliteit van het nieuwe
Groene Boekje, hebben i n de loop van 1996 de
redacties van dit boekje en van Van Dale hun
bestanden vergeleken. Hieruit vloeide voort
dat aan het Groene Boekje een blaadje met
eenendertig correcties werd toegevoegd, en
dat Van Dale een geschrift publiceerde met
honderden verbeteringen. Hieronder vinden
we ook negen samenstellingen met gilde; deze
kregen alsnog een tussen-n toegewezen - de
andere zeventwintig blijven zonder die -n-,
omdat ze niet in strijd zijn met het Groene
Boekje. Merkwaardig is dat Van Dale in dezen
het boetekleed heeft aangedaan, terwijl de redactie van het Groene Boekje zich vergist had!
Op eventuele nieuwe borden voor de Güdenstraat zou men veiligheidshalve een afneembare -«- moeten zetten - de spellinggeleerden
mochten zich nog bedenken!

uitvinden die de uitspraak laten horen, zgn.
klankbordjes. (Velen zeggen: Baden Powelllaan, met de a van Baden-Baden.)
De grootste stabiliteit kan het Latijn bieden:
Collis (Heuvel), Forum Vetus (Oude Markt),
Via Nova (Nieuwstraat), Via Crucis (Kruisstraat), Via Officinae (Atelierstraat), Villae
Regis (Koningshoeven), Via transversa Altitudinis (Hoogtedwarsstraat), Via Peregrinorum
(Pelgrimsweg), Forum Aquilae (Arendplein),
enz. Zulke welluidende namen zouden niet alleen buiten de herspelling vallen, maar bovendien het imago van onze stad opvijzelen.

Noten
1.

De Nederlandse Taalunie is in 1980 door de Nederlandse
en Belgische regering ingesteld ter behartiging en bevordering van het Nederlands.

2.

Trouw, 20 januari 1997.

3.

Jolanda Keesom, 'Lindenlaan en Prinsessegracht mogen
voorlopig nog blijven', in: Ng-magazine, weekblad van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 7 februari 1997; Onze
Taal, jrg. 66, januari 1997, p. 8; N . N . , 'Door nieuwe spelling
ook nieuwe straatnaamborden', in: Brabants Dagblad, 23
januari 1997.

4.

Zie: Algemene Nederlandse Spraakkunst (Groningen/Leuven,
1984), blz. 68, en dr. Jo Daan, 'De meervoudsuitgang -n en s', in: Onze Taal, jrg. 57, blz. 85.

5.

Woordenlijst Nederlandse taal, samengesteld door het Instituut
voor Nederlandse Lexicologie in opdracht van de Nederlandse

Toekomst
De oorzaak van de meeste afwijkingen zie ik
in te geringe accuratesse. Men kan nu eenmaal
niet zo maar een bord laten maken, zonder
zich ervan te vergewissen of het overeenstemt
met een reeds bestaand. Als iemand dr. Leyds
heet, mag er op zijn bordje geen
komen.
Iemand die Peeters heet, voelt zich misdeeld
met een e minder.
Heel praktisch lijken de waternamen in de
Blaak en de plaatsnamen i n de Reeshof.
Kennelijk hebben de naamgevers niet beseft
dat daarboven als een zwaard van Damocles
de in de Spellingwet aangekondigde 'algemene maatregel van bestuur' hangt. Weliswaar is
er i n een halve eeuw nog niets gebeurd, maar
als er ooit een oersterke coalitie aan de macht
komt, die een regeringscrisis durft te riskeren,
zou men wel eens kunnen gaan denken aan
vereenvoudigingen als: Leidsendam, Lobit,
Boksmeer, Dwingelo. Veiliger is het namen
met een ingebouwd probleem te omzeilen.
Dat houdt dan wel i n dat men ook voorzichtig
moet zijn met namen van planten.
Zolang de spelling van onze taal zich leent
voor 'vereenvoudiging', blijft het vaststellen
van straatnamen onderhevig aan het risico
van opgedrongen correcties. Een alternatief
zou het zich aandienende Engels kunnen vormen. Men zou dan echter eerst bordjes moeten

Taalunie (Den Haag/Antwerpen, 1995).
6.

In hoofdzaak Winkler Prins-encyclopedieën,

de Grote

Nederlandse Larousse-encyctopedie (1979) en Ronald Peeters,
De straten van Tilburg (Tilburg, 1987).
7.

De Woordenlijst voor de spelling van de Nederlandsche taal van
De Vries & Te Winkel ('s-Gravenhage/Leiden, 1865) schrijft
al: Kapucijn, Karmeliet, Kartuizer. In hun tijdschrift Mef
en koord van juli/aug. 1962 dringen de paters er zelf ook op
aan de k te gebruiken.

8.

De Nijmeegse professor Michels (voorheen leraar aan het
St. Odulphuslyceum) toont in 'Bonifatius', in: Onze Taal, jrg.
23 (1954), blz. 32, wetenschappelijk aan dat het Bonifatius
moet zijn.

9.

In: Dl' nieuwe taalgids, jrg. 10 (1916) schreef de Utrechtse professor Schrijnen een artikel over 'De klemtoon in Nederlandsche plaats- en straatnamen' (blz. 142).

10. Zie: Buigingsverschijnselen,

deel IV, (Amsterdam, 1952), blz.

146.
11. Frans J. Claes S.J., 'Gaan we naar Liège of naar Luik?', in:
Vlaamse tijdschrift Nederlands van Nu, jrg. 42, februari 1994,
blz. 10.

Tilburgs dialect beschreven
Lauran Toorians *

* Lauran Toorians (1958) is
historicus en taalkundige.
Hij publiceerde eerder in
T i l b u r g ' (1994 en 1995).

Het komt niet zo erg vaak voor dat een
Nederlands stadsdialect op wetenschappelijke wijze wordt beschreven. Alleen
al daardoor is Het stadsdialekt van
Tilburg een bijzonder boekje.
ijzonder is waarschijnlijk ook wel dat
deze beschrijving puur vanuit een wetenschappelijk taalkundige belangstelling is ontstaan, en niet zoals op het gebied
van dialect nog zo vaak het geval is, werd ingegeven door liefde voor eigen huis en haard.
Dat het boekje over het Tilburgs gaat, is louter
en alleen te danken aan het gegeven dat een
van de twee auteurs. Dirk Boutkan, in Tilburg
en met het Tilburgs is opgegroeid.
Beide auteurs zijn verbonden aan de vakgroep
Vergelijkende Taalwetenschappen van de
Rijksuniversiteit Leiden. Dirk Boutkan is oudgermanist en promoveerde in 1994 op een
proefschrift over de zogenaamde 'Auslautgesetze' in het Germaans. Momenteel werkt
hij aan de Germaanse en Indo-europese etymologieën van het Fries. De combinatie van
zijn taalkundige belangstelling en het toeval
dat hij juist i n Tilburg heeft leren praten, heeft
bepaald dat het hier besproken boek nu juist
het Tilburgs als onderwerp heeft. Voor beide
auteurs vormde het een soort bijproduct van
hun dagelijkse werkzaamheden. De tweede
auteur. Maarten Kossmann, groeide op in
Groningen en houdt zich als taalkundige bezig
met de Berbertalen in Marokko.

B

Grammatica
De presentatie van Het stadsdialekt van Tilburg
als een grammatica - wat het daadwerkelijk is kan gemakkelijk tot verwarring leiden.
Menige dialectspreker denkt daarbij meteen
aan een dik boek met voorschriften over hoe
een taal (of dialect) gebruikt moet worden. Net
zoals ook een woordenboek meteen een voorschrijvend karakter neigt te krijgen. Dergelijke
grammatica's en woordenboeken bestaan natuurlijk wel degelijk. Het onderwijs kan moeilijk zonder. Maar een wetenschapper schrijft
niet voor hoe het moet, die doet slechts zijn
best te beschrijven hoe het in de praktijk toe-

gaat, en om daar zo goed mogelijk verklaringen voor te vinden.
Die tweede stap wordt in deze grammatica
trouwens niet gezet. Boutkan en Kossmann
beperken zich tot een gedetailleerde beschrijving. Net zoals een taalkundige dat in een ver
en exotisch land zou doen (bijvoorbeeld in een
Berberdorp i n het zuiden van Marokko) zo beperken zij zich daarbij tot de taal van één of enkele sprekers (informanten) die zij representatief achten voor het grotere geheel. In dit geval
is de voornaamste informant Dirk Boutkan
zelf, bijgestaan door enkele familieleden.
Verdere bronnen vormen het boekje Tilburgs
dialect (tweede, uitgebreide druk, uitgegeven
door Drukkerij Piet Smits, Tilburg, 1985) en
het boek De Prent van de Week in het zilver van
Cees Robben (Tilburg, 1987).
Wat deze grammatica voor de doorsneespreker van het Tilburgs vooral ontoegankelijk zal
maken, is niet zozeer de wetenschappelijke
aanpak van de auteurs, als wel het feit dat zij
voor het dialect een spelling gebruiken die is
gebaseerd op het Internationaal Fonetisch
Alfabet (IPA). In de taalkunde is dat weliswaar goed gebruik, maar voor een ongeschoolde lezer worden de voorbeelden daarmee nogal lastig te lezen. In de inleiding van
het boek staat dan wel een tabel waarin deze
spelling naast de voor het Tilburgs ingeburgerde 'Sterenborg-spelling' is gezet, maar dat
is toch niet meer dan een hulpmiddel. Temeer
omdat beide spellingen elkaar nergens echt
voor de voeten lopen, en het hier puur om een
kwestie van schrijfwijze gaat, was het op zijn
minst gebruiksvriendelijker geweest ook in dit
boek de 'Sterenborg-spelling' te hanteren. Ook
om druktechnische redenen zal ik dat in deze
bespreking zoveel mogelijk wel doen.
Oerle versus Groeseind
Na een korte inleiding waarin het begrip
'Tilburgs' nader wordt omschreven, volgt een
gedetailleerde beschrijving van de klanken
van het dialect. Vooral de klinkers krijgen
daarin ruim aandacht. In een excursus wordt
bij uitzondering zelfs een taalhistorisch overzicht van de klinkers gegeven. De medeklinkers van het Tilburg wijken nauwelijks af van

Klinkerwisseling
In het volgende hoofdstuk wordt de morfofonologie behandeld, dat w i l zeggen alle verschijnselen die zich afspelen in het grensgebied van klank- en vormleer. Het gaat daarbij
in hoofdzaak op klinkerwisselingen zoals bijvoorbeeld in 'steen' - 'stintje', 'haand' - 'hendje', 'kook' - 'kókt'. Over dit verschijnsel publiceerde Boutkan eerder al een artikel waarin hij
ook de historische achtergronden van deze
wisselingen verklaart (in Taal en Tongval 42/1
(1990), 46-60). Een probleem heb ik in dit
hoofdstuk vooral met de interpretatie van het
postcUticum (achtervoegsel) '-der', dat opnieuw ter sprake komt bij de behandeling van
het werkwoord. Opnieuw kan ik hierbij echter
alleen opmerken dat de gegeven voorbeelden
('ik róok-der vier' en 'ik lóop-der wel eeve nortoe') naar mijn taalgevoel niet grammaticaal
zijn. Hetzelfde geldt voor de voorbeelden op
bladzijde 72 in het hoofdstuk over het werkwoord.

Hoe

\6r

n'ïïl

DFN

YAM " R l B L . .1 D n

Ay^Ah\c^

,

fttH^ORi.iK:

" T n Op-T L O T >^ö<j 'N) I ^ H H D I H H e ; p E

Een'hcndjc'lidpeii

opeen

prent vnn Cees Robben
(19Q9-1988)(part.coU.).

^

die van het A B N . Wat mij in dit hoofdstuk

^oo^al opvalt, is dat het voorzetsel 'op' conse^ ,

/-

-

u

»

quent als op wordt geschreven, dus met dezelfde klinker als in 'ónder'. Dit is in overeenstemming met de Tilburgse woordenboeken,
maar absoluut strijdig met mijn eigen Tilburgse taalgevoel. Dit probleem doet zich in
deze beschrijving vaker voelen - blijkbaar bestaat er nogal een verschil tussen het Tilburgs
van Oerle waarmee Boutkan opgroeide en het
Tilburgs van het Groeseind dat ik zelf als
'mijn' dialect beschouw. Ik kan hier slechts
aan toevoegen dat ik nog nooit (bewust) iemand 'óp de grónd' (dus met twee keer dezelfde O-klank) heb horen zeggen.
Verder zijn hier enkele aanvullingen mogelijk,
zoals bijvoorbeeld op bladzijde 22 bij de voetnoten 13 en 14 dat 'start' voor A B N 'staart' mij
wel bekend is, en dat de archaïsche vorm
'mèrt' voortleeft in de voor mij nog gangbare
uitdrukking 'mèrtse kat' voor een kat geboren
in maart.

Een fenomeen dat ik in dit hoofdstuk heb gemist is de vereenvoudiging (in snel spraakgebruik) van de groep -ns tot -s, waarbij de nasaliteit van de -n- in de voorafgaande klinker bewaard blijft. Voorbeelden zijn de woorden
'meens' ('mens') en 'gaans' ('gans'). Dat dit
verschijnsel niet alleen aan het eind van een
woord of in woorden van één lettergreep optreedt, blijkt uit een voorbeeld als 'kwaansele'
('morsen'). In een vorm als 'mènsie maoke'
('aanstalten maken') treedt het verschijnsel
ook op na een korte klinker. Tenminste in het
zeer frequente woord 'meens' heeft deze nasaliteit een onderscheidende functie tegenover
'mees' (vogelsoort), waardoor ik meen dat dit
verschijnsel toch tenminste ergens in deze beschrijving genoemd had moeten worden.
(Vergelijk A. Weijnen, Vergelijkende klankleer van
de Nederlandse dialecten ('s-Gravenhage, 1991),
214: nasaliseringscorrelatie bij de vocalen.)
Interferentie
Na deze hoofdstukken die geheel of gedeeltelijk over de klanken van het Tilburgs gaan, en
die bijna de helft van de grammatica in beslag
nemen, komt de vormleer aan de beurt.
Begonnen wordt met het naamwoord. Hoewel
er natuurlijk niet valt de debatteren over de
verschillen tussen mijn Tilburgs en dat van
Boutkan, maken mijns inziens de auteurs hier
toch een ernstige fout. Bij onzijdige zelfstandige naamwoorden heeft een bijvoeglijk naamwoord in het Tilburgs - anders dan in het
Nederlands - namelijk nooit een uitgang, ook
niet wanneer het lidwoord bepaald is. De vormen met een 'stomme e' als uitgang kunnen,
evenals de variatie die wordt beschreven op
bladzijde 46, volgens mij alleen worden be-

schouwd als een gevolg van interferentie met
het Nederlands. (Met 'interferentie' wordt hier
bedoeld dat twee talen elkaar beïnvloeden of
dat de grammatica's en/of woordenschatten
van twee talen door elkaar gaan lopen.)
Wanneer deze vormen daadwerkelijk door
sprekers van het Tilburgs worden gebezigd,
dan dient de beschrijver dit te accepteren als
een ontwikkeling binnen het dialect. Het is
daarbij dan echter wel zo dat deze ontwikkeling de onderscheiding van het grammaticaal
geslacht verzwakt. Juist in dit soort gevallen
zou een korte historische excurs erg verhelderend kunnen zijn.
Dat interferentie en taalverandering een grote
rol spelen, blijkt ook bij de bespreking van de
verkleinvormen. Naar mijn gevoel zijn alle
vormen op '-je' die de auteurs op bladzijde 52
geven in feite insluipers uit het ABN.
Interessant is daarbij de betekenisonderscheiding die zij noteren tussen 'mèske' ('meisje')
en 'mesje' ('mesje'). Ook hier lijkt mij namelijk
de tweede vorm geleend uit het A B N . In het
Tilburgs waarmee ik als spreker opgroeide,
zijn beide vormen homoniem ('mèske'), terwijl
ik van oudere sprekers bekend ben met de
vormen 'mis' en 'miske' voor 'mes(je)'.
(Vergelijk ook de varianten 'zis' en 'zès' bij de
telwoorden.) Het Tilburgse woord voor 'mes'
heeft dus blijkbaar twee keer na elkaar een
aanpassing aan het A B N ondergaan, eerst in
de stamklinker en daarna in de verkleinvorm.
Een vergelijkbaar probleem geldt volgens mij
de vormen op '-etje' op bladzijde 53. De haast
onuitputtelijke vormenrijkdom van het dialect
laat zich daar ook nog illustreren met het feit
dat ik naast 'slangetje' (ABN?) en 'slangske'
ook nog de vormen 'slengske' en 'slangeske'
ken.
Bijzonder complex
Ook in de hoofdstukken vijf en zes, over respectievelijk het voornaamwoord en het werkwoord en de postclitica (achtervoegsels) kom
ik regelmatig vormen tegen waartegen mijn
eigen taalgevoel zich heftig verzet. In een aantal gevallen weet ik dat die vormen inderdaad
in bepaalde varianten van het Tilburgs voorkomen, in andere gevallen is dat niet zo. Zo is
voor mij - net als voor de samenstellers van
Tilburgs dialect (Tilburg, 1985) - een vorm als
'gij bleek' zonder -t ondenkbaar.
Het dient echter gezegd dat juist de werkwoordsvervoeging (inclusief de achtergevoegde persoonlijke voornaamwoorden) in het
Tilburgs bijzonder complex is. Elke serieuze
poging om hier orde in aan te brengen, verdient dan ook bewondering. Dat ik toch bij een
flink aantal gevallen twijfel en alternatieven
kan geven, maakt deze beschrijving niet min-

der waardevol en beslist niet 'slecht' of 'fout'.
Wel zou het juist hier verhelderend zijn geweest wanneer de auteurs met meer systematiek onderscheid hadden gemaakt tussen lento- en allegrovormen, ofwel de verschillen die
bestaan tussen langzaam en nadrukkelijk
spreken en sneller ('slordiger') taalgebruik.
Een aantal malen roepen zij dit onderscheid te
hulp ter verklaring van varianten. Dit gebeurt
echter niet consequent, terwijl naar mijn gevoel vaak lento- en allegrovormen door elkaar
worden gebruikt zonder onderscheid te maken. In een taal die vrijwel honderd procent
spreektaal is en die zich kenmerkt door een
grote sociale en lokale diversiteit, kan dit nogal verwarrend werken. Een voorbeeld hiervan
is de opmerking op bladzijde 77, dat van het
werkwoord 'krèège' de vorm van de tweede
persoon voor een postcUticum altijd 'krèè-' is.
Ik ben geneigd dit als een allegrovorm te beschouwen; in meer nadrukkelijk spraakgebruik is 'dè krèèg-de(gij) nie' niet onmogelijk.
Hetzelfde doet zich overigens ook voor bij andere stammen die uitgaan op -g: 'dè meu(g)de nie' ('dat mag je niet'). Zo verdient in mijn
Tilburgs ook 'guUie meugt nie klaoge' de
voorkeur boven een vorm zonder -g- (vergelijk het rijtje op bladzijde 78).
Als verder voorbeeld van mogelijk commentaar enkele opmerkingen bij bladzijde 71. Daar
wordt eerst het achtervoegsel '-tem' beschreven als optioneel in gevallen als 'hij zie-tem'
versus 'hij zie-em' en 'hij dee-tem' versus 'hij
dee-em'. Voor mijn gevoel zijn hier alleen 'zietem' en 'dee-em' acceptabel, in het tweede geval waarschijnlijk omdat de '-ee' van 'dee'
('deed') in feite een tweeklank is (dus 'deej').
Overigens zou ik ook geneigd zijn de eerste
vorm te analyseren als 'ziet-em', zodat de uitgang in alle gevallen '-em' is. Liever dan 'deeem' zou ik de vorm 'dittem' gebruiken (zo ook
'gij dit' op bladzijde 76, in plaats van 'gij
dee(t)'). Dat vervolgens de vorm '-tem' wel
kan voorkomen na 'wè' ('wat') en '(óm)dè'
('(om)dat'), maar niet na 'die' en 'wie', kan ik
in elk geval voor 'wie' meteen weerleggen met
de uitdrukking 'wietem vat die heetem' ('wie
hem pakt, die heeft hem').
Onderaan op dezelfde bladzijde wordt nog gesteld dat in de derde persoon enkelvoud de tegenwoordige- en de verledentijdsvormen van
'zégge' en 'lègge' zijn samengevallen in 'lee'
en 'zee'. Voor mij zijn beide vormen echter uitsluitend tegenwoordige tijd. In de verleden
tijd zeg ik: 'hij zi dè-tie et op toffel li, mar daor
laag-et nie.' Opnieuw blijkt de grote variatie
die binnen het Tilburgs bestaat, waarbij elke
spreker toch zijn eigen variant als meer correct

zal beschouwen dan enige andere. Het opsommen van alle verschillen tussen de taal die
Boutkan en Kossmann hier zo gedetailleerd
beschrijven en mijn eigen variant van het
Tilburgs heeft dan ook weinig zin (tenzij ik het
natuurlijk systematisch zou doen en zo een
tweede grammatica zou produceren).
Een kort slothoofdstuk is gewijd aan het telwoord. Daarbij wees ik hierboven al op de varianten 'zis' en 'zès'. Opmerkelijk daarbij is dat
de vorm 'zistien' alleen tussen haakjes wordt
gegeven met de aantekening dat die 'minder
gangbaar' is. Bij alle hogere telwoorden blijft
de vorm met - i - achterwege, terwijl ik toch wel
degelijk ook nog 'sisteg' zeg (en 'zisentwinteg'). Verder ken ik naast 'taggeteg' ook de
vorm 'taageteg' (en dus ook 'aachtetaageteg').
Hieraan ligt waarschijnlijk een nu vervaagd
geografisch onderscheid tussen een lange en
een korte a ten grondslag (vergelijk 'lamp' -

Dirk Boutkan en Maarten Kossmann
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'laamp', 'plank' - 'plaank', 'drank' - 'draank',
en ook 'toffel' - 'taofel'). Nog in de jaren '40 (en
'50?) was het voor Tilbvirgers mogelijk op basis van dit soort onderscheidingen vast te stellen uit welk deel van de stad een spreker afkomstig was.
Tot slot dient te worden opgemerkt dat zetfouten in dit boekje opmerkelijk zeldzaam zijn.
Op bladzijde 17 vond ik een werkwoordsvorm
in de verleden tijd meervoud met een slot-n
(voor 'zónge'), en in de voetnoot op bladzijde
37 worden twee identieke vormen met elkaar
gecontrasteerd. De eerste zal daar 'gij lêek'
moeten zijn, zonder -t. Op bladzijde 75 noteerde ik tot slot 'Igij biet'. Het zal duidelijk zijn
dat daar gij' bedoeld is.
Aanwinst
Concluderend kan worden gesteld dat dit
boekje een belangrijke bijdrage is, zowel voor
de Nederlandse dialectologie als voor de beschrijving van het Tilburgs. De dialectologie is
verrijkt met een wetenschappelijk verantwoorde beschrijving van een stadsdialect dat
door een explosieve groei en verandering van
de stad in de afgelopen halve eeuw vele invloeden heeft ondergaan en geassimileerd.
Het Tilburgs beschikt naast enkele woordenboeken in een gestandaardiseerde spelling nu
ook over een gedegen beschrijving van de taal
van enkele sprekers die met dit dialect zijn opgegroeid. Het is een beschrijving van de stand
van zaken zoals die nu is. Dat is onder andere
ook belangrijk omdat dialect nog al te vaak alleen onder de hoede wordt genomen door
mensen die meer waarde hechten aan de taal
van hun grootouders dan aan die van hun
buurkinderen.
De momentopname die Boutkan en Kossmann
ons geven, is waardevoller - zolang iedereen
maar blijft beseffen dat Het stadsdialekt van
Tilburg geen grammatica vol dwingende regels is. Het is een nauwkeurige beschrijving
van de toestand op een bepaald moment en op
een bepaalde plek, bij een beperkt aantal sprekers. Precies dat is waar taalkundigen mee gebaat zijn. En de sprekers van het Tilburgs...?
Ach, die moeten gewoon blijven praten zoals
ze gebekt zijn. Voor hen schuilt de winst vooral i n de erkenning van hun dialect als een
vorm van taal die het waard is serieus te worden genomen.

Dirk Boutkan en Maarten Kossmann, Het stadsdialekt
van Tilburg: klank- en vorndeer. Cahiers van het P.J.
Meertensinstituut Nr. 7 / Tilburgse Bronnenreeks 2,

Tilburgse Bronnenreeks 2

(Amsterdam/Tilb urg, 1996), (vi+)+viii+102 blz., ISBN
90-70389-51-7.

De Tilburgse
Historische Reeks, 1
Ton Thelen
Hoewel vanaf 1992 al een achttal

* Ton Thelen (1948) schreef
een proefschrift o\'er de

publicaties is verschenen in de

priester Lambert I'oell die in

'Tilburgse Historische Reeks', een

Tilburg een belangrijlce rol
heeft gespeeld in de sociale
beweging. Hij publiceerde

uitgave van de Stichting tot Behoud van
Tilburgs Cultuurgoed te Tilburg, is

en begeleidde een groot aan-

hieraan in het tijdschrift 'Tilburg',

tal boeken en artikelen
(o.a. in 'Tilburg') over de
arbeidersbeweging en regio-

eveneens uitgegeven door deze Stichting,

nale en lokale geschiedenis

buiten de aankondigingen geen

van Noord-Brabant.

inhoudelijke aandacht besteed.

Momenteel werkt hij in
opdracht \'an het gemeentebestuur aan de geschiedschrijving van Tilburg.
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Tal van interessante aspecten van de
geschiedenis van Tilburg zijn daarin de
revue gepasseerd.

Z

' ij brengen een correctie aan op de eenzijdige beeldvorming van Tilburg als
I textielstad, die voor de industrialisatie
aan het begin van de negentiende eeuw een
onbeduidende, geïsoleerde agrarische gemeenschap vormde. Tilburg heeft niet alleen
een rijkere geschiedenis, maar nam in het verleden ook een belangrijkere positie i n zijn omgeving in. Meer dan tot nu toe wordt aangenomen, is de geschiedenis van Tilburg verweven
met de ontwikkelingen in samenleving en cultuur, bestuur, economie en politiek, die zich in
het wijdere verband van bovenlokale veranderingen hebben voorgedaan. Gelet op de thema's die in de Historische Reeks besproken
zijn, ligt het accent vooral op de 19de en 20ste
eeuw. Dit is minder een gevolg van beleid,
dan een toeval; auteurs en projecten dienen
zich merendeels aan. Het is voorts minder een
toeval dan een afspiegeling van de belangstelling van historici voor Tilburg: hoe dan ook,
zowel qua bevolkingsgroei als industriële ontwikkeling is de negentiende eeuw in hoge
mate bepalend geweest voor de beeldvorming
van Tilburg-textielstad. Maar daarmee is niet
alles over Tilburg gezegd en geschreven.
N u het negende deel van de Tilburgse Historische Reeks in voorbereiding is, over religie
en kerk in de samenleving, is het meer dan tijd
om de eigenheid en de historische betekenis
van Tilburg eens voor het voetlicht te halen. In

een aantal artikelen wordt een samenvatting
gegeven van de publicaties die tot dusver over
de geschiedenis van deze stad in de vermelde
reeks zijn verschenen.
Geworteld in Taxandria
In samenwerking met de Koninklijke
Geschied- en Oudheidkundige Kring der Antwerpse Kempen 'Taxandria' te Turnhout
kwam i n 1922 het eerste deel uit, onder de titel
Geworteld in Taxandria. Historische aspecten van
de relatie Tilburg - Turnhout. Deze uitgave kadert in het project Europa 1992. Doel van dit
project was het ontplooien van grensoverschrijdende culturele en economische activiteiten om de integratie te bevorderen. De keuze voor het onderwerp, de relatie Tilburg Turnhout, was ingegeven door de historische
verbondenheid van beide plaatsen aan de u i terste grenzen van de Kempen, die eertijds
deel uitmaakte van het hertogdom Brabant.
Met de opstand der Noordelijke Nederlanden
en de daaropvolgende Vrede van Munster in
1648 kwam weliswaar bestuurs- en staatsrechtelijk een einde aan deze relatie, maar ondanks
de verschillen die sedertdien zijn gegroeid,
hebben beide plaatsen zich niet geheel los van
elkaar ontwikkeld. In een bloemlezing van
tien artikelen worden de vele aspecten van
deze historische relatie belicht.
Texandrië
In zijn bijdrage, met als titel 'Texandrië, van omstreden gouwbegrip naar integratie in het hertogdom', presenteert Bas Aarts niet alleen een
schets i n hoofdlijnen van de vorming van het
rechtsgebied waarin Tilburg en Turnhout
geïncorporeerd werden, maar plaatst hij ook
enkele vraagstekens die uitnodigen tot voortgezet onderzoek naar de gecompliceerde ontstaansgeschiedenis en onderlinge relatie van
de beide Tilburgen, die voor het eerst in een
akte van 709 zijn genoemd.
Hij opent met de stelling dat het begrip gouw,
verdeeld in graafschappen, allerminst een eenduidige en statische invulling had. Zo konden
gouwen meerdere graafschappen omvatten en
konden graafschappen zich over meerdere
gouwen uitstrekken. Bovendien: "Gouwen

bleken te kunnen groeien en slinken, hun benaming kon zich verplaatsen. Graafschappen
werden ingericht naar de wisselende behoeften van het moment en hebben soms een kortstondig leven geleid." Na een diepgaande analyse, waarin hij de aanduiding Texandrië terugvolgt tot i n de Romeinse Tijd, komt hij tot
een begrenzing van het gebied naar de grootste omvang die het in de 10de eeuw bereikte,
doordat andere gouwen en/of graafschappen
eromheen zich iets duidelijker manifesteerden. Vooral de omvorming omstreeks 1000
van de zuidoostelijk gelegen gouw Rien - volgens sommigen de 'bakermat' van het grote
Texandrië - tot het markgraafschap Antwerpen, heeft tot die nadere begrenzing geleid.
Daarmee zijn de rechtsmacht en bestuurlijke
organisatie i n het gebied Texandrië bepaald
niet eenduidig vastgelegd. Hoewel er sprake
is van grafelijke macht, die aan de Utrechtse
bisschop Ansfried sr. toeviel, is zijn gezag over
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het gehele gebied nog niet onbetwist en onbetwistbaar.
Opvallend voor Texandrië is, blijkbaar meer
dan elders, de enorme concentratie van kerkelijke bezittingen, die hier ondermeer vanuit
Echternach, Luik, Thorn en het invloedrijke
Keulen verworven werden en tot bestuurlijke
bemoeienis leidden. Hoe nu bij de positie van
Ansfried als waarschijnlijke graaf binnen
Texandrië de invloedssferen van Utrecht en
met name Keulen zich onderling precies verhielden, ligt nog in het ongewisse. Het relatiepatroon wordt nog gecompliceerder door aanspraken van een derde partij, de hertogen van
Gelder, die via Keulen bezit en invloed in
Texandrië hadden gekregen.
Voorzover er sprake was van een economischjuridisch centrum, zoekt de auteur dit in de excentrisch gelegen regio Orthen-Vught, verwijzend naar de latere centrumfunctie die 's-Hertogenbosch in het hertogdom Brabant innam.
Na de voor de geïnteresseerde leek wat moeilijk toegankelijke analyse van de alleszins verwikkelde bestuursrechtelijke macht en invloeden over en binnen het gebied Texandrië, bespreekt de auteur de emancipatie van het
Leuvense Huis tot hertogen van Brabant en
hun streven naar gebieds- en machtsuitbreiding over het noordelijk gelegen 'graafschap'
Texandrië. De opmaat naar het hertogdom
Brabant was de verwerving in 1106 van het
markgraafschap Antwerpen, waarmee Godfried I de hertogstitel kreeg. De daarop volgende 'Brabantisering' van dat Texandrië was
een moeizaam proces, waarvan de precieze
gang nog in het duister van zijn geschiedenis
ligt.
Dat het Leuvense Huis erin kon slagen het gebied onder zijn invloed te krijgen, hield verband van de versnippering van territorium en
macht, die zich omstreeks die tijd lijkt te hebben doorgezet, dan wel te zijn versneld. In de
luwte van het landsheerlijk gezag konden lokale grondheren hun aanzien en invloed versterken. Verbeteringen in de landbewerking
verschaften hun daartoe de sociaal-economische basis. "In een tijdperk gekenmerkt door grote
bevolkingsgroei en nieuwe sociaal-economische
ontwikkelingen zijn het dan de plaatselijke grondheren die, vaak ten koste van aan hun bescherming
toevertrouwd kerkelijk goed, zich verrijken en opklimmen tot regionale grootheden. Het oude
Texandrië met zijn grote hoeveelheid aan domeingoederen van verafgelegen abdijen en kapittels
vormde hierbij een ideaal jachtterrein." Tegen
deze achtergrond moet ook de opkomst van
het Tilburgse geslacht van de Giselberten begrepen worden.
Op het einde van de 12de eeuw slaagde hertog
Hendrik erin de suprematie dan wel het be-
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schermheerschap van zijn huis te vestigen,
door vele lokale grondheren aan zich te verplichten. Als vertrekpunt voor deze 'onderwerpingspolitiek' gold de meest noordelijk
enclave van hertogelijk bezit, Orthen en omgeving. Hier verrees een nieuwe nederzeting,
met stadsrechten bekleed: 's-Hertogenbosch.
De sterke positie die de hertog daarmee in het
rivierengebied innam, werd betwist door de
hertog van Gelder en de graaf van Holland. In
dit conflict bleek hertog Hendrik de meerdere.
De opgestelde conceptvredesregeling maakte
ook gewag van conflictstof elders tussen
Brabant en Gelder. Bedoeld wordt het gebied
van de Kempen, het meest oostelijke deel van
de gouw Texandrië, waarin gelegen Tilburg
en Turnhout. Deze 'Eninge' der Kempen,
waarbinnen een en hetzelfde recht gold, viel
onder een vaag Utrechts hoogheidsgezag en
werd in leen gehouden door de hertog van
Brabant, maar ook de hertog van Gelder
claimde hier zekere rechten. In de definitieve
vredesregeling wist hertog Hendrik zijn suprematie over de 'Eninge' veihg te stellen. Er
volgde een reeks 'stadsstichtingen' of aanzetten daartoe: een eerste golf vóór 1213,
Arendonk, Herentals, Hoogstraten, Oisterwijk, Turnhout; een tweede golf rond 1231,
Sint-Oedenrode, Eindhoven, Helmond. De
toekomst moest uitwijzen of zij economisch levensvatbaar waren en tot de status van een
middeleeuwse stad konden uitgroeien, dan
wel een 'bevoorrecht' dorp bleven. Was dit
laatste het geval met Oisterwijk, Turnhout
groeide naar een plaats van meer stedelijke allure.
Cccnnwiiflccrde
smokkelaars met 'piiiigel'
eind jaren veertig.
Reconstructie door
douaniers (coll.
Belastingmuseum Prof. dr.
Van der Poel, Rotterdam).

De stichting van de 'vrijheid' Oisterwijk als instrument van machtspolitiek tegenover de lokale en regionale adel, is duidelijk aanwijsbaar
in het geval van Tilburg, beter gezegd de beide
Tilburgen, dan nog van elkaar onderscheiden

door het voorvoegsel 'West-' of 'Oost-'. In beide Tilburgen noemt een adellijk geslacht, naar
de voornaam aangeduid als de Giselberten,
zich heer. Rond 1200 oogden zij nog als zeer
zelfstandig, zo'n veertig jaar later is hun positie gedegradeerd en hun rol uitgespeeld, ten
gunste van het gezag van de hertog.
De vrijheid Oisterwijk betrof de creatie van
een nieuwe (markt)plaats, pal oostelijk van het
kerkdorp Oost-Tilburg. Beide kernen smolten
spoedig samen; de naam Oost-Tilburg stierf
af. Toen Oisterwijk in 1230 bovendien werd
begeven met de rechten van 's-Hertogenbosch, uitgezonderd de tolvrijdom op de Rijn,
sloeg het nog meer een eigen weg in, georiënteerd op de 'moederstad' 's-Hertogenbosch.
De auteur concludeert dat de nieuwe vrijheden of stadsstichtingen 'op termijn' de hertog
nieuwe centra opleverden van waaruit het
zich uitbreidende territorium kon worden georganiseerd en geadministreerd. "In die bestuurlijke reorgntrisatie van het feodaal verbrokkeld
geraakte oude Texatidrië was weinig plaats voor eigengereide grootgrondbezitters van de oude stempel." De heren van Tilburg werden bijgevolg
terzijde geschoven.
In Vught deed zich een vergelijkbare situatie
voor. Ook daar werd de lokale heer, wiens
rechtsmacht zich oorspronkelijk over het territorium van de 'Eninge' van de Kempen uitstrekte, onvrijwiUig naar de auteur aanneemt,
ingepast in het hertogelijk keurslijf.
Hoewel beshst geen alledaagse kost - er wordt
veel kennis voorondersteld - geeft de bijdrage
van Bas Aarts een indringende kijk op het
'machtsspel der groten' waaraan de verworven zelfstandigheid van de kleine lokale heren
al dan niet gedwongen werd geofferd.
Een grens vraagt om smokkel
De bijdrage van Paul Spapens is van geheel
andere aard. Hoewel het thema van de smokkelhandel zich afspeelt i n het schemerdonker,
betreft het hier niet de duisternis van het verleden, maar die van de samenleving.
Hij concentreert zich op de grensovergang tussen Turnhout en Tilburg en beschrijft hoe het
smokkelen i n de 19de en 20ste eeuw verliep en
om welke producten het ging. Het ontstaan
van deze grens en het aan weerskanten bestaan van verschillende tarieven en belastingstelsels bracht onvermijdelijk smokkelhandel
met zich mee.
Na een informatieve inleiding over soorten
grenzen en grenspalen bespreekt hij de lange
voorgeschiedenis die aan het ontstaan van de
huidige rijksgrens tussen Nederland en België

is voorafgegaan. Daarin laat hij ook zien hoe
de politieke en bestuurlijk-administratieve besluitvorming soms dwars door gemeenschapsverbanden heen gaat. Zo zijn na de
Vrede van Munster in 1648 ondanks veel onenigheid en felle protesten de dorpen Reusel en
Bladel uit hun sociale en economische achterland losgesneden en bij het Noorden gevoegd,
terwijl de rijke abdij van Postel aan gene zijde
van de grens kwam te liggen. Reusel dat oorspronkelijk tamelijk centraal gelegen was, bevond zich sedertdien in een uithoek van het
Rijk. Alleen al de omstandigheid, zo kan men
hieraan toevoegen, dat de grensscheiding louter op de politieke tekentafel werd getrokken,
zette aan tot een vorm van 'burgerlijke ongehoorzaamheid' door sluik- en smokkelhandel.
Het politieke spel, waarin gemeenschapsverbanden als pionnen over het veld heen en
weer geschoven werden, kreeg na de Franse
Tijd opnieuw zijn beslag in de hereniging van
Noord en Zuid. Beide waren echter door religieuze tegenstellingen in de voorbije eeuwen
uit elkaar gegroeid. Animositeiten over en
weer belemmerden een vruchtbare eenwording. De Belgische Opstand van 1830, die wederom tot een scheiding van geesten voerde,
kwam dan ook niet uit de lucht vallen. Na
langdurige onderhandelingen werd i n 1843 de
grens tussen Noord en Zuid minitieus vastgelegd. Het leidde op sommige plaatsen zoals
Baarle-Nassau tot bizarre situaties, waarover
nog vele besprekingen tot corrrectie zouden
volgen.
De veranderende staatsvorming bleef door de
steeds nieuwe grensscheidingen voor problemen zorgen. Met de vestiging van het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk
België waren deze problemen niet overwonnen. België, dat na de Eerste Wereldoorlog de
in 1839 opgelegde neutraliteit niet langer w i l de aanvaarden, besloot voortaan zelf zijn
grenzen te verdedigen en drong aan op grenscorrecties. Het maakte aanspraak op annexatie
van Nederlands grondgebied, maar een daartoe strekkend memorandum haalde het in
1919 uiteindelijk niet. Het gemeenschappelijk
gedragen leed van de Duitse bezetting tijdens
de Tweede Wereldoorlog bracht een toenadering, die in 1948 haar beslag kreeg in de vorming van de Benelux. De auteur tekent hierbij
echter aan dat het vooral gaat om samenwerking op regeringsniveau. In het leven van alledag heeft de grens tussen Nederland en België
door het verleden heen een barrière opgeworpen tussen de bevolkingen, die hoger blijkt
dan tussen Nederland en Duitsland of zelfs
tussen het Nederlandstalige West-Vlaanderen
en Frankrijk.

Hoewel de hier gegeven geschiedenis alleszins interessant is, staat deze uiteenzetting
toch enigszins los van de bespreking van de
smokkelhandel die hierop volgt. Is het bestaan
van deze smokkelhandel niet juist een teken
dat sociale en economische relaties dwars
door politieke grenzen en de gevolglijke animositeiten heen breekt? Jammer genoeg gaat
de auteur niet in op het bestaan en de omvang
van de smokkelhandel ten tijde van de Republiek.
"Gesmokkeld is er altijd al, maar contrabande illegaal over de grens brengen greep pas goed om zich
heen na de scheiding van België en Nederland." De
scheiding bracht niet alleen een grens, maar
ook verschillende belastingtarieven, waarmee
de teerling was geworpen. In de 19de eeuw
ging de smokkelhandel om brandhout, lompen voor de papierfabricage, sigaren, dure
stukken kant en zelfs kerkboeken. De afschaffing in 1870 in België van de accijns op
zout veroorzaakte een druk grensverkeer met
Nederland, waar het duurdere zout ook nog
eens met flinke heffingen belast was. De verlaging van de accijns in 1892 maakte deze grootscheepse smokkel niet meer lonend. Hoewel
nadien nog gesmokkeld werd in geraffineerde
suiker, granen en kinabast, nam deze handel
toch niet die omvang aan als voorheen met het
zout.
Aan de betrekkelijke rust aan de grens kwam
met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog
een einde. De smokkelhandel veranderde van
koers en was buitengewoon levendig. Met de
smokkel, zowel naar België als Duitsland
werd 'goud-geld' verdiend. Niet alleen duizenden grensbewoners, maar ook Nederlandse militairen en de Duitse bezetters verrijkten zich aan de nood onder de Belgen.
Man, vrouw of kind, soms in ploegen van 30
tot 40 man, trokken 's nachts heimelijk de
grens over. Het was bepaald geen fraaie episode in de geschiedenis van de smokkelhandel,
temeer omdat in die tijd de meeste doden vielen. Het 'electrisch gordijn', door de Duitsers
aangelegd, eiste veel slachtoffers, maar zette
ook aan tot grote vindingrijkheid om deze barrière te nemen.
De crisisjaren gaven een nieuwe impuls aan de
smokkelhandel. "Van de zijde van de douane bestond opmerkelijk veel begrip voor de omstandigheden die de smokkelaar tot zijn daden aanzette." Dat
begrip gaf de smokkelaars echter nog geen vrij
spel. Menigeen moest het 'avontuur' met de
dood bekopen. Maar legio zijn ook de verhalen die gewagen van ongeschreven afspraken
tussen smokkelaars en douaniers.
Er werd gehandeld in alles: zelfs de kleinste

prijsverschillen zetten tot smokkel aan. De belangrijkste smokkelwaar was evenwel vee,
margarine en, let wel, sigarettenpapier. Nieuw
is het optreden van financiers achter de schermen en het gebruik van de auto als ideaal middel voor een grootschalige aanpak.
"De smokkel tijdens de crisisjaren ging vrijwel
zonder terugval in de activiteiten over in de smokkel gedurende de Tweede Wereldoorlog, toen van
het begin tot het eind ontzaggelijk veel illegaal de
grens over is gegaan." Er was bepaald sprake
van een goed georganiseerde handel.
Na 1945 was het allerminst gedaan met de
smokkel. Waar Nederland i n het kader van de
wederopbouw koos voor een strak economisch beleid en bestedingsbeperking, kon in
het liberale België alles vrijelijk worden geproduceerd en geïmporteerd. Dit trok een grote
schare gelegenheidssmokkelaars aan en ook
de echte 'beroepssmokkelaars' beleefden gouden tijden. Het 'goede voorbeeld' kwam van
onverwachte zijde: "de geallieerde militairen die
in kolonnes de grens overstroomden met in hun
vrachtwagens een zeer gevarieerd aanbod." Ook
Nederlandse militairen waren bij deze smokkel betrokken. Het Nederlandse gezag vermocht daartegen in het begin niets uit te richten. Vanaf 1945 kreeg de 'burger'-handel vrijelijk de beschikking over i n Belgische legerdumps door de geallieerden afgedankte
voertuigen, waaronder originele pantserwagens.
Met name de illegale handel in boter werd big
business, op een schaal en met een organisatie
en gewelddadigheid zoals nog nooit eerder in
de grensstreek was te zien: botersmokkel, gewapend en zelfs met gepantserde voertuigen.
De overproductie aan Nederlandse boter vond
vanaf de jaren vijftig op illegale wijze gretig aftrek i n België, waar de prijs van een kilo boter
het dubbele van die in Nederland bedroeg.
Tegen deze omvangrijke botersmokkel, die in
1961 was begroot op 10% van de Nederlandse
productie, werd door de Nederlandse overheid onvoldoende opgetreden. Als reden hiervoor suggereert de auteur dat de overheid aldus op een goedkope wijze van haar boter af
kon komen. Hoe dit ook zij, de Belgische overheid trad krachtdadiger op, omdat zij de zuivelnijverheid er volledig door ondermijnd zag
worden.
Met de invoering van de EEG-landbouwpolitiek kwam een einde aan deze fortuinlijke en
gewelddadige smokkelhandel, die inmiddels
volledig uit de hand gelopen was.
Wat resteerde was een goed opgezet illegaal
netwerk met vele afzetkanalen en het nodige

zwarte geld. Hoewel in enkele gevallen deze
infrastructuur is benut voor de smokkel van
drugs, legden de meeste smokkelaars zich toe
op een andere zeer tot de verbeelding sprekende belastingontduiking: illegaal alcoholstoken, dat bijna volledig i n handen was van de
voormalige Brabantse smokkelaars. "Zij hadden het 'vak' geleerd van hun Belgische kornuiten,
voorwaar een merkwaardig voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking."
In nog geen vijftig jaar tijd was de smokkelhandel geheel van gedaante veranderd. In
welke mate het maatschappelijk oordeel over
de smokkelhandel parallel liep aan deze veranderingen, laat de auteur onbesproken.
Scheiden doet strijden
Meer op het thema van deze bundel toegespitst is de bijdrage van Harry de Kok, met als
titel 'Scheiden doet strijden. De Belgische Opstand
en de Tiendaagse Veldtocht'. Hij opent met de
constatering dat staatkundige grenzen gemeenschappen hebben verenigd en gescheiden, daaroverheen beïnvloeding en samenwerking bleven, maar ook naijver, wantrouwen en oorlog brachten.
Heeft de grens, tussen Goirle en Poppel gelegen. Turnhout en Tilburg ooit meer tot vijandschap aangezet dan tijdens de Tiendaagse
Veldtocht van 1831?
Uitvoerig bespreekt de auteur de politiek van
het Nederlands vorstenhuis dat in het zuidelijke rijksdeel vrucht gaf aan onvrede en een
aanzwellend protest voedde, dat i n 1830 tot
hevige uitbarsting kwam. Vooral de onderwijspolitiek bracht de gemoederen aan het gisten. De opgelegde kwaliteitseisen werden als
een miskenning ervaren en de directe bemoeienis met de opleiding van geestelijken griefden de zuidelijke katholieke solidariteit. Koning Willem I toonde zich weinig gevoelig voor
voor de drang naar eigenwaarde onder zijn
katholieke rijksgenoten. Vooral bij het gewone
volk viel hij door zijn opstelling en politiek i n
ongenade en wakkerde hij krachtige anti-Hollandse gevoelens aan. De revolutie van 1830
spoelde het 'Hollands' regime weg, grondig
en onverbiddellijk.
Stond de Turnhoutse magistratuur in het begin niet aan de zijde van de opstandelingen, zij
kon de machtsovername niet verhinderen,
daarvoor waren de gebeurtenissen te onherroepelijk. Nog in dezelfde maand als de proclamatie van Brussel, hesen bestuur en gemeenteraad de nieuwe driekleur en kon het
volk de vrijheidsboom planten.
De dreiging van militaire tegenactie vanuit het
Noorden hing i n de lucht. Turnhout bleef niet

lang zonder bezetting. Ook aan gene zijde van
de grens werden troepen gelegerd. Hinderlijke en ongecoördineerde acties vanuit België
verhoogden de spanning aan de grens. De formele bekrachtiging van de Afscheiding door
de troonbestijging van de Belgische monarch
in juli 1831 bracht de dreiging van militair ingrijpen gevaarlijk dichtbij. Op 2 augustus
werd het ernst: Nederlandse troepen trokken
de grens over en begonnen aan hun alzo genoemde Tiendaagse Veldtocht. De krijgsverrichtingen en troepenverplaatsing, maar ook
de gevolgen voor burgerij en lokale overheid
komen aan de orde.
De prille staat wankelde, maar werd op tijd
door een fors Frans legercontingent voor een
totale ondergang behoed. De vredesregeling
na de wapenstilstand eiste voor België nog de
uiterste diplomatieke inspanningen om overeind te blijven. In 1839 was de politieke scheiding staatsrechtelijk een feit.
'Scheiden doet strijden', daarover gaat het artikel; dat beide ook doen en deden lijden, dat is
een ander verhaal, al stelt de auteur aan het
begin wel de vraag of de vijandschap aan
weerszijden van de grens ooit zo groot is geweest.
Groeien aan de grens
Zoals de titel doet verwachten, - 'Groeien aan de
grens. De afzet van Tilburgse wollen stoffen en de
Scheiding tussen Noord en Zuid' - laat auteur
Martin de Bruijn zien dat een grensverlegging
niet per se nadelige economische consequenties hoeft te hebben. Wees Spapens op de
nadelen voor Reusel, De Bruijn bespreekt het
profijt voor Tilburg.
A l in de Middeleeuwen onderhielden Tilburgers contacten met het Noorden. Familienamen wijzen daarop en ook in de schepenprotocollen zijn daarvoor aanwijzingen te vinden. Die handelscontacten werden weliswaar
gehinderd door de krijgsverrichtingen die op
de Opstand tegen het Spaanse gezag volgden,
maar de Tilburgse ondernemers stelden zich
kranig te weer en wisten in 1585 een Spaanse
vrijgeleidebrief te krijgen voor het vervoer van
onder andere lakens naar Holland. Het voortsbestaan van de handel was in het belang van
beide oorlogvoerende partijen: het leverde inkomsten op in de vorm van speciale heffingen,
konvooien en licenten genaamd. Voor de handel was dit evenwel kostprijsverhogend. Tilburgse ondernemers, daarbij soms gesteund
door hun voornaamste afnemers, de Hollandse groothandel, hebben dan ook geprobeerd
om zoveel mogelijk onder die tarieven uit te
komen of deze zo laag mogelijk te krijgen.

Met behulp van plakkaten werd de handel op
of uit 'vijandige' gebieden gereguleerd door
deze aan beperkingen en heffingen te onderwerpen. Op handige wijze slaagden de Tilburgse lakenfabrikanten erin om een importbeperkende maatregel, in 1622 door het
Noorden uitgevaardigd, op een voor hen
voordelige wijze te omzeilen. Zij profiteerden
van de eeuwige belangentegenstelling tussen
groothandelaren en producenten. Slim speelden zij de producenten, die hun productie
door belasting van buitenlandse concurrentie
wilden veiligstellen, uit tegen de invloedrijkere groothandelaren, die gebaat waren bij zo
laag mogelijke prijzen, om het even waar de
producten vandaan kwamen. "De Tilburgse
textielondernemers hadden het voordeel dat zij
goedkoper konden produceren dan de Hollandse
steden, waar het leven duurder en de lakenproduktie door de gilden of neringen aan allerlei beperkende bepalingen gebonden waren." Zij wisten een
zodanige beschikking te krijgen inzake de uitleg en toepassing van de maatregel van 1622,
in 1635 nader aangescherpt, dat zij halve lakens vrij van licent binnen de Republiek
mochten invoeren en van het vereiste lood van
herkomst mochten laten voorzien door iemand die door henzelf was aangesteld.
Ook Den Bosch, dat in 1629 in Hollandse handen viel en bij de regeling van 1635 tot de
Hollandse steden werd gerekend, waarvoor
de importbeperkende regeling van 1622 van
toepassing werd verklaard, zag de concurrentie vanuit Tilburg met lede ogen aan. Tegen de
handige Tilburgers bleek men evenwel ook
hier niet opgewassen.
Hernieuwe pogingen in 1647 vanuit de Hollandse steden, met name Leiden, om de lakenimport uit Tilburg weer in te dammen, werden
doorkruist door de Vrede van Munster in
1648, die een geheel nieuwe situatie schiep.
Door de aansluiting van Staats-Brabant bij de
Republiek kwam de staatsgrens ten zuiden
van Tilburg te liggen. Voor de handel naar het
Noorden betekende dit niet dat Tilburg nu onbelemmerd zijn waren op de markten van de
Republiek kon aanbieden. Het platteland van
Noord-Brabant werd inzake de heffing van inen uitvoerrechten als buitenland beschouwd:
er moest dus licent worden betaald. Maar in
1651 slaagden de Tilburgers er wederom in
om een uitzonderingspositie te verwerven. Zij
kregen het gedaan dat zij hun producten vrij
binnen Den Bosch, Breda en Heusden mochten brengen en vandaaruit naar Holland transporteren. Bovendien werden zij vrijgesteld
van heffingen op de invoer uit de Republiek
via die steden van grond- en hulpstoffen voor
de vervaardiging van wollen lakens. Tilburg

vormde aldus een douane-enclave
Brabantse platteland.

op het

Door de incorporatie binnen de Republiek
leed de handel met het Spaanse Zuiden wel
schade, maar hiertegen wogen de voordelen
binnen de Republiek ruimschoots op.
Die uitzonderingspositie van Tilburg kan wijzen op het erkende belang van de Tilburgse
wollenstoffennijverheid en heeft deze ongetwijfeld de w i n d in de zeilen gegeven. Wellicht heeft deze uitzonderingspositie mede de
latere omslag bewerkt naar het weer geheel in
eigen hand nemen van de totale productielijn
in de fabricage van wollen stoffen.
Grootgrondbezit langs de grens
In dit artikel bespreekt Jef van Gils het ontstaan van de landgoederen Gorp en Roveii en
Nieuiukerk i n het gebied aan weerszijden van
de grens. Zowel de afgelegen ligging ten opzichte van de omringende dorpen speelde
hierbij een rol, als het politieke beleid op hoog
en op dorpsniveau.
Crnnf Gijsbcrt jncob vnn
Hogcndorp (1783-1845),
eigenaar van het landgoed
Niemvkerk.

De namen Gorp en Rovert en Nieuwkerk betroffen vroeger alleen de kleine woonkernen
in dit uitgestrekte eenzame grensgebied. De

omringende heidevelden maakten deel uit van
de gemeijnt, de woeste gronden die aan de
plaatselijke bevolking in vruchtgebruik waren
gegeven door de hertogen van Brabant. Na de
Vrede van Munster, toen de rechten overgingen op de Staten- Generaal, konden particulieren stukken van de gemeijnt kopen. De verafgelegen heide trok nauwelijks kopers aan. Het
nagenoeg onverkaveld blijven van dit gebied
heeft later het ontstaan van het grootgrondbezit mogelijk gemaakt.
Wat het landgoed Gorp en Rovert betreft,
komt daar nog bij dat de bewoningskern Gorp
dezelfde leenman had als verschillende andere nabijgelegen oude kleine landbouwgebieden. Onder de eigenaar Cornelis Bles begon in
de tweede helft van de achttiende eeuw het
landgoed zijn latere vorm te krijgen. Vanaf
eind 19de eeuw werd het ten gevolge van een
reeks verkopen gedeeld. Het kwam voor een
groot deel na onderhandelingen met de levensverzekeringsmaatschappij De Utrecht i n
handen van de Goirlese textielfabrikant Van
Puijenbroek, die reeds enkele gronden in dit
gebied bezat.
Het landgoed Nieuwkerk ontstond pas in het
begin van de 19de eeuw. De bewoning van dit
gebied gaat echter al terug tot in de 13de eeuw.
Dan bezit de abdij van Tongerlo, die met de
patronaatsrechten van de kerk van Tilburg beleend is, hier een hoeve. Het gebied waarin
deze hoeve gelegen was, kreeg later de naam
Nieuwkerk. Na de Franse Revolutie verloor de
abdij haar positie van voornaamste grondeigenaar. De politieke en staatkundige omwenteling zou de oorzaak worden van het ontstaan
van het landgoed Nieuwkerk.
De voormalige abdijgoederen werden tot domeingoed verklaard. In 1820 kocht de heer van
Tilburg een groot deel der domeinen. Vier jaar
later werd hier het gebied van Nieuwkerk aan
toegevoegd. Graaf van Hogendorp startte met
bouwactiviteiten en nam ook het inititatief tot
de aanleg en/of verbetering van de wegen van
Nieuwkerk naar Alphen, Goirle, Poppel en
Hilvarenbeek.
Toen Gijsbert van Hogendorp in 1845 overleed, erfde zijn zoon Andries Willem het landgoed. Na diens dood in 1855 werd het in meerdere partijen verkocht. Het daarop gebouwde
huis Nieuwkerk kwam in handen van Jean de
Meester de Bocht, ridder i n de Leopoldsorde.
Hij ondernam pogingen om door aankopen
het landgoed in zijn oude omvang te herstellen. Voorzover hij daarin mocht zijn geslaagd dit vermeldt de auteur niet -volgde een twintigtal jaren later weer een opsplitsing. Een derde van het (toenmalige?) landgoed ging via erfenis over naar de Tilburgse notaris Louis

concurrentie met de in 1867 aangelegde spoorweg was er niet en veel gewin leverde de
tramlijn niet op. Een verbreding van de spoorbreedte in 1922 aan de Belgische kant sneed de
mogelijkheid van doorgaand verkeer af.
Van meer betekenis bleek het autobusvervoer,
waarmee in 1924 een begin werd gemaakt. Het
werd een geduchte concurrent voor de tramlijn. Toen in 1934 het personenvervoer op de
spoorlijn Tilburg-Turnhout werd beëindigd,
kwam er een nieuwe busonderneming bij.
Lang hield de tramverbinding niet meer stand:
in 1948 behoorde zij tot het verleden. Wat de
bus zoveel aantrekkelijker maakte, laat de auteur onbesproken.

Daamen, maar werd na enige jaren weer in familietianden teruggekocht. Huize Nieuwkerk
kreeg nog enkele nieuwe bestemmingen, totdat het in 1943 door brand verloren ging. Het
landgoed zelf kwam door huwelijk aan het
Belgische geslacht De Jamblinne de Meux, tot
op heden de eigenaar.
Locaal vervoer tussen Tilburg en
Turnhout
In 1839 verleende de minister van Financiën
toestemming tot het onderhouden van een
postwagendienst tussen Tilburg en Turnhout.
Het was, aldus de auteur Jacob Veen, het eerste openbare personenvervoer tussen beide
plaatsen. Renderend was deze dienst niet en
hij werd dan ook na enige tijd gestaakt.
Datzelfde lot trof nog drie pogingen om een
personendienst te onderhouden. Of het aan de
hoogte van het tarief lag dat de exploitatie niet
rendabel was? Opmerkelijk toch dat de behoefte aan sociaal verkeer tussen beide plaatsen kennelijk zo gering was en de ontsluiting
van de tussenliggende dorpen (nog?) geen
hoge prioriteit had. Pas in 1890 nam de verplaatsingsbehoefte toe: deze richtte zich echter
alleen op de verbinding van de dorpen met het
naastbijgelegen Tilburg of Turnhout.
Het plan uit 1898 van een Amsterdamse ondernemer om een tramlijn aan te leggen tussen
Tilburg en Turnhout stuitte af op de beperking
door de Belgische wetgeving. Deze gaf aan een
Belgische exploitant het recht van voorkeur. In
1906 was de lijn tot aan de Nederlandse grens
gereed; de verbinding met Tilburg kwam in
1909. Het betekende wel dat aan de grens
moest worden overgestapt. De tramverbinding voorzag louter i n een lokale behoefte;
doorgaand vervoer Tilburg-Turnhout v.v. was
weinig aantrekkelijk, vanwege de gekozen
lange omweg aan Nederlandse kant. Enige

Het'Bels lijntje'
Dit artikel van Josée Slegers over de spoorlijn
Turnhout-Tilburg behandelt enkele aspecten
uit haar afstudeerscriptie, die met een prijs
werd bekroond.
De spoorlijn Turnhout-Tilburg, aangelegd in
1867, kwam gereed toen de uitbouw van een
basisnet door de Belgische staat was voltooid,
en Nederland nog druk daarmee doende was.
De politieke frustraties en het wantrouwen
door de afscheiding van België teweeggebracht, maakten pas in de jaren vijftig van de
19de eeuw het idee van een internationale
spoorlijn levensvatbaar. Maar al werd het idee
gerealiseerd, economisch levensvatbaar bleek
de realiteit niet, al waren de toekomstperspectieven rooskleurig.
Wat er mis ging? De aansluiting op Den Bosch
en vandaar op Utrecht liet te lang op zich
wachten; aan Belgische kant werd de lijn gecoupeerd; een benadelend Belgisch tariefbeleid ten opzichte van andere verbindingen; de
verwachte groei van het vervoer bleef ver achter en de Eerste Wereldoorlog bracht ook niet
veel goeds. Aan de andere kant van de negatieve balans staat echter dat de spoorlijn veel
heeft bijgedragen tot de ontsluiting van dit
deel van de kempen. Zij was een stimulans
voor de landbouw. Ook de plaatselijke lakennijverheid in Alphen en Riel profiteerde van
de aanleg van de lijn. Het vervoer van steenkool over de lijn werd voorts steeds belangrijker. Maar ondanks dat alles wogen deze voordelen kennelijk niet op tegen de achterblijvende financiële resultaten, noch wekte dit bij de
overheid veel interesse om het instandhouden
van de lijn te bevorderen. De auteur gaat hier
in dit artikel echter niet op in.
Was het personenvervoer in 1934 stopgezet,
het jaar 1973 luidde de bel voor het goederenvervoer. Vanaf 1974 was de lijn nog als toeristische attractie in gebruik, maar in 1982 rezen
ook hier van overheidswege problemen. Wat
uiteindelijk rest is een fietspad, prachtig gelegen, dat wel.
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Palmares (schoolresultaat)
van 31 augustus 1791 van
de Latijnse school van
Turnhout. Ongeveer de
helft van de leerlingen cuas
afkomstig uit de
Noordelijke Nederlanden,
waaronder drie uit Tilburg
(coll. Stadsarchief
Turnhout).

MiNORI.

Sub Cgao Lunrailii Autejc

Waar men liet accent ook legt, TurnhoutTilburg of Tilburg-Turnhout zoals de vorige
(Nederlandse) auteur, met het openbaar vervoer in deze of gene richting v^^erd Vk'eliswaar
een verbinding tussen beide plaatsen gelegd,
maar wat dit kon betekenen, ook voor de regio, daarmee leken de overheden weinig begaan. De auteurs schijnen dat wel, maar bepalen zich tot de structuur en niet de gevolgen
van de relatie Turnhout-Tilburg, over en weer.
Een heiligenbeeld en een altaar
Veelkleurig zijn de betrekkingen tussen Tilburg en Turnhout. Na staatkundig, politiek,
economisch en infrastructureel nu aandacht
voor cultuur. Joost van Hest bespreekt een heiligenbeeld en een altaar, in zijn gelijknamige
artikel, met als ondertitel 'Twee Turnhoutse objecten in de Tilburgse kerk van 't Heike'.
Rijk bedeeld met kunstenaars en kunstnijverheid is Tilburg in het verleden niet geweest.
Toch verklaart dat niet helemaal waarom i n de
parochiekerk van 't Heike zich een beeld
(1840) en een altaarmensa (1897) bevinden, afkomstig uit Turnhoutse kunstateliers. In de
19de eeuw golden Belgische kunstenaars als

belangrijke leveranciers van kerkmeubilair
voor Nederlandse kerken. Deels was dit een
gevolg van het achterblijven van een eigen religieuze kunsttraditie door de protestantse
'overheersing' ten tijde van de Republiek. Pas
in de jaren tachtig en negentig van de 19de
eeuw haalt Noord-Brabant deze achterstand
in en verwerven kunstateliers van eigen bodem naam.
Het desbetreffende beeld, voorstellende de H .
Vincentius a Paulo, is waarschijnlijk van de
hand van H . Peeters-Ditvoorst. Het is gesneden in de laat-barokke traditie. Peeters-Ditvoorst had in Turnhout en bloeiend atelier en
was voor de kunstnijverheid van deze stad
van toonaangevende betekenis. De reputatie
van Turnhout werd bevorderd door de aanwezigheid van de Stedelijke Tekenschool.
De altaartafel is vervaardigd door J. Marijnen,
uitgevoerd in neorenaissance-stijl. De vermaardheid dan wel de vertrouwdheid van de
Turnhoutse ateliers werkte in Tilburg kennelijk langer door. Den Bosch had inmiddels zijn
gelijkwaardige Koninklijke School, die zeker
tegen het einde van de eeuw een sterke positie
had opgebouwd. En tal van gerenommeerde
kunstateliers namen tegen het einde van de
eeuw de rol van Turnhout over.
Die twee voorbeelden van uitheemse kerkelijke kunst laten echter niet toe algemene conclusies te trekken over de uitstraling van de
Turnhoutse kunstateliers op Tilburg.
Noordbrabantse aanwezigheid in
het voortgezet onderwijs te
Turnhout
In deze bijdrage wijst Guido Landuyt erop dat
tal van Belgische middelbare scholen veel leerlingen uit Nederland trekken. Dit is geen hedendaags verschijnsel, maar blijkt zijn sporen
te hebben in een ver verleden. A l in de 15de en
16de eeuw is sprake van een toestroom van
studenten uit het Noorden naar de scholen in
de (Belgische) Kempen. Na de scheiding van
Noord en Zuid nam dit zelfs toe. Zo zag de
Latijnse school van Turnhout het leerlingental
stijgen na de inname van Breda en Den Bosch.
Deze Nederlandse aanwezigheid hield aan tot
de opheffing van de school i n 1796 of 1797.
Een bekende leerling uit Tilburg was Antonius
van Gils, de latere president van het Kleinseminarie van het Bossche bisdom. Overigens
werden ook andere Latijnse scholen in de
Kempen met een toeloop uit het Noorden geconfronteerd. Mogelijk speelde hierin mee de
wervende uitstraling van de katholieke universiteit van Leuven.
De in 1806 weer geopende Latijnse school van
Turnhout werd na de definitieve sluiting i n
1831 overgenomen door het instituut van

Pieter de Nef. In 1846 kwam de school onder
beheer van de jezuïeten, het Sint-Jozefcollege
met daaraan verbonden een internaat. Ten gevolge van de Afscheiding van 1830 richtte
Noord-Brabant zich weliswaar meer noordwaarts, maar een merkbare terugloop van het
aantal leerlingen manifesteerde zich eerst na
1880, toen ook i n Noord-Brabant het voortgezet onderwijs werd uitgebreid en verbeterd.
Genoemd wordt nog de Apostolische School
van 1872, die voorbereidde op de missie. Ook
Tilburg had een dergelijke school, die hoewel
onafhankelijk, goede betrekkingen onderhield
met de Turnhoutse school. Zij stond onder leiding van de paters van Onze Lieve Vrouw van
het Heilig-Hart.
Vanaf 1662 kende Turnhout ook een voortgezette opleiding voor meisjes. A l kan men vermoeden dat de aantrekkingskracht op het
Noorden aanzienlijk was, geeft de stand van
het historisch onderzoek hiervoor nog geen
vaste aanknopingspunten.
Terugkijkend kan niet alleen worden gesteld
dat de Noordbrabanders belangrijk waren
voor de omvang van de schoolbevolking van
Turnhout, maar dat Turnhout ook een belangrijk aandeel leverde i n de vorming van priesters in Noord-Brabant.
Het artikel wordt gecompleteerd met enkele
inzichtelijke tabellen en kaarten van de geografische spreiding van het aantal leerlingen
uit Noord-Brabant.

De Nieuwe Koninklijice
Harmonie uit Tilburg (foto
1867), was in 1868 te gast
in Turnhout voor een
verbroedering met de
Turnhoutse
muziekliefhebbers.

Het 'vergeten' verleden
Onder deze titel, met als ondertitel 'De contacten tussen Tilburg en Turnhout (1850-1914)' bespreekt Eugeen van Autenboer de uitwisselingen op muzikaal gebied. Veelvuldig waren de
contacten tussen de Harmonie van Turnhout
en de Liedertafel 1' Echo des Montagnes van
Tilburg. Ook de Tilburgse fanfares en harmonieën lieten hun klanken i n Turnhout horen.

De auteur geeft vele voorbeelden van deze
muzikale uitwisseling. Zo droeg Turnhout tijdens de i n Tilburg gehouden internationale
tentoonstellingen van 1909 en 1913 zijn muzikale steentje bij.
Contacten tussen Turnhout en Tilburg werden
ook gelegd rond de aan weerszijden van de
grens zo populaire wielersport. Vanuit Turnhout nam de wielerploeg Echo-Velo deel aan
de opening van de Tilburgse wielerbaan in
1896, toen de enige baan i n Noord-Brabant.
Omgekeerd zette het Tilburgse Velox, samen
met andere bevriende wielerclubs uit NoordBrabant luister bij tijdens feestelijke wielermanifestaties i n Turnhout.
De auteur memoreert voorts het bezoek dat de
studenten van het College der Jezuïeten (het
Sint-Jozefcollege) i n 1896 aan Tilburg brachten. Tenslotte vermeldt hij nog de vele contacten op sportgebied, de voetbaltoernooien die
vooral in de jaren vóór de Eerste Wereldoorlog
werden georganiseerd voor clubs aan beide
zijden van de grens.
Tilburg en Turnhout bleven na 1830 op cultureel gebied weliswaar met elkaar verbonden,
maar de band is in de loop der jaren toch aanmerkelijk losser geworden. Ligt in het Nieuwe
Europa niet de uitdaging om deze band te verstevigen?
Conclusie
Hoewel de bundel veel informatieve en wetenswaardige artikelen bevat over de veelzijdige banden tussen Tilburg en Turnhout, blijft
de concrete invulling i n sommige bijdragen
toch wat ver op de achtergrond. Wat Turnhout
en Tilburg feitelijk met elkaar te maken hadden, komt niet i n elk artikel even goed uit de
verf. Er wordt een alleszins interessant mozaïek aangereikt, maar het patroon is minder
scherp en samenhangend aangebracht.

Drs. Henk \'an Doremalen, drs. Harry de Kok, Ronald Peeters
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aspecten van de relatie Tilburg-Turnhout. Tilburgse Historische
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Ronald Peeters

De musealisering van de
techniek
In 1996 promoveerde bestuurskundige Erik Besseling aan de universiteit
van Amsterdam op de dissertatie 'De
musealisering van de techniek'. Hij
gaat na hoe drie toonaangevende
West-Europese musea op het gebied
van techniek en industrie in Manchester, Mannheim en Tilburg tot
stand zijn gekomen. Hij maakt vooral
een vergelijkende analyse over de problematieken rondom huisvesting, m u seumconcept, budgetten en museumstaf, waarbij hij als uitgangspunt van
zijn onderzoek de beleidstheorieën en
politieke culturen i n de diverse steden
neemt. In drie casestudies maakt hij
duidelijk welke rol die beleidsmakers
hebben gespeeld en op welke wijze zij

creatieve verbinding zichtbaar wilde
maken tussen industrie, design en
kunst. De eind 1986 aangetreden nieuwe directeur F. van Oss organiseerde
een jaar later de eerste succesvolle tentoonstelling over de Nederlandse modeontwerpster Fong Leng.
Het boek van Besseling geeft een
waardevolle bijdrage voor de politiekbestuurlijke en culturele geschiedenis
van Tilburg vanaf de jaren vijftig.
Ronald Peeters

aan de totstandkoming van de drie onderhavige musea hebben bijgedragen.
Het Tilburgse voorbeeld (waar we in
dit verband alleen maar op ingaan) betreft het Nederlands Textielmuseum
(p. 85-131).
Het Nederlands Textielmuseum ontstond in 1952 uit een initiatief van het
provinciaal bestuur van NoordBrabant dat in de provincie meer tentoonstellingsruimten wilde creëren.
De auteur gaat overigens voorbij aan
figuren als de amateur-historicus
Lambert G. de Wijs, die al vanaf de jaren twintig ijverden voor de vestiging
van een historisch museum met textielafdeling in Tilburg. Een aantal
voorwerpen die het huidige Nederlands Textielmuseum i n beheer heeft,
stamt nog uit die eerste tijd.
In de beginjaren vijftig zijn echter de
eerste aarzelende stappen i n de totstandkoming van een textielmuseum
gezet. Het was niet de wollenstoffenindustrie die geïnteresseerd was in
een dergelijk museum, maar het KVPbestuur van de gemeente Tilburg.
Onder voorzitterschap van wethouder
Van Dullemen werd i n 1954 de museumcommissie opgericht. A l spoedig
vindt de eerste grote aankoop plaats:
de textielcollectie-Driessen, en in 1956
werd J. van Brandenburg als eerste directeur van het Textielmuseum aangesteld. In dat jaar kocht de gemeente
een fabrikantenvilla aan de Gasthuisstraat, waarin in 1958 het Textielmuseum werd geopend. Het Textiel-

museum werd in 1968 door de gemeente overgenomen. Inmiddels waren in 1960 J. Sloekers als nieuwe d i recteur en F. van Gorp, docent van de
Hogere Textielschool, als deskundig
adviseur aangesteld. Sloekers werd in
1974 opgevolgd door H . Holthaus. In
datzelfde jaar komt het tot een conflict
tussen het college van B & W en de gemeenteraad van Tilburg met als inzet
de historische textielfabriek Pieter van
Dooren aan de Hilvarenbeekseweg.
Het Textielmuseum kampte met huisvestingsproblemen en de fabriek van
Van Dooren zou een nieuw onderkomen voor het museum kunnen worden. De 'kwestie Van Dooren' zou
zelfs leiden tot de instelling van een
enquête naar de pohtieke besluitvorming die had geleid tot de sloop van
Pieter van Dooren, en tot de instelling
van een monumentenverordening en
een monumentencommissie. De huisvestingsproblematiek zou uiteindelijk
opgelost worden door de restauratie
van het grote Mommers-complex aan
de Goirkestraat ten behoeve van het
Nederlands Textielmuseum.
Op 17 maart 1986 vond de opening
plaats. In de gerestaureerde voormalige textielfabriek domineren een stoommachine en werkende machines en
het gerestaureerde Mommers-complex wordt zelf als grootste museale
object gezien met daarin een permanente tentoonstelling 'Textielindustrie
in Nederland'. Inrichtingscoördinator
Ton Wagemakers introduceerde het
begrip 'polymuseum' waarmee hij een

Erik Besseling, De musealisering van de
techniek. De totstandkoming van het museum voor Techniek en Arbeid in Mannheim, het Nederlands Textielmuseum in
Tilburg en het Museum van Wetenschap
en Industrie in Manchester in de periode
van 1945 tot 1995 (Amsterdam, Het
Spinhuis, 1996), 278 blz., ISBN 90-5589063-4, ƒ 45.

150 jaar Uitgeverij Zwijsen
Het boek 'Zwijsen een passie voor uitgeven' gaat vooral over de bijdragen
die deze educatieve uitgeverij in de
loop van anderhalve eeuw heeft geleverd ten behoeve van het onderwijs in
lezen, taal, schrijven en rekenen. Het
eerste exemplaar werd dan ook op 22
januari 1997 tijdens de Nationale
Onderwijs Tentoonstelling i n de Jaarbeurs te Utrecht aangeboden aan
mevr. 1. Netelenbos, staatssecretaris
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Op 18 oktober 1996 ontving drukkerij
Pabo Print B.V. de Tilburg Trofee bij
het 150-jarig bestaan. Pabo Print ontstond in 1982 als dochter van Zwijsen
Holding B.V., en werd in 1992 een
zelfstandige onderneming toen Zwijsen werd overgenomen door de
Weekbladpers Groep B.V. Beide bedrijven zijn voortgekomen uit de op 18
oktober 1846 opgerichte Drukkerij van
het R.K. Jongensweeshuis van de fraters van Tilburg. De geschiedenis van
Uitgeverij Zwijsen, en dus in feite ook
van Pabo Print, is door Caesarius
Mommers en Ger Janssen beschreven
in een fraai vormgegeven en van vele
kleurenfoto's voorzien jubileumboek.
Uitgeverij Zwijsen behoort tot de
grootste uitgevers van kinderboeken.
De geschiedenis van drukkerij en uit-

Tilburger eerste
Nederlander met auto
In vele publicaties waarin sprake is
van de eerste Nederlandse automobilist, komt de eer toe aan notaris J.P.
Backx (1849-1910) uit Wieringerwaard. Hij reed in september 1896 met
zijn Daimler Victoria van het Amsterdamse Weesperstation, waar het vehikel (geïmporteerd door Willem Remmers) aankwam, via Alkmaar naar
Wieringerwaard. Autohistoricus J.
van Groningen toonde in 1958 aan dat
de eerste Nederlandse autobezitter de
Haagse fotograaf B.E.A. van Varsseveld alias Adolphe Zimmermans moet
zijn geweest. Hij haalde op 18 mei
1896 zijn Benz Victoria af uit Arnhem,
waar de wagen per boot vanuit de fabriek in Mannheim was gearriveerd.
De Drukkerij van liet Rooniscli-Katholiek jongens-Weeslmis omstreeks 1895 (coll. Archief Fraters

geverij is uitermate boeiend besclireven en iedereen die het boek ter hand
neemt, zal vele leermethoden en/of
kinderboeken herkennen uit zijn eigen
jeugd. De eerste educatieve uitgaven,
'Leesboekjes voor eerstbeginnende
kinderen', dateren van 1850, en de
huidige methode 'Zó/Veilig leren lezen' is de zesde in successie. Een dergelijke continuïteit in anderhalve
eeuw dwingt respect af voor de uitgever/ drukker, maar ook voor de fraters
van Tilburg. Deze congregatie heeft in
feite, tot de verzelfstandiging in 1992
van beide bedrijfsonderdelen, een grote invloed uitgeoefend op het schrijven, drukken en verspreiden van educatieve boeken. Baanbrekende auteurs
zijn de fraters Jozef Rijnders (met bv.
'Ik lees al'), Frans Franssen ('Puk en
Muk'), Nicetas Doumen ('Ik lees al'),
Sigebertus Rombouts ('Opvoedkundige Brochuren Reeks' en 'De Meiboom'), Cassianus Versteeg ('Echt lezen' en 'Prentenboek van de Eerste H .
Communie') en Caesarius Mommers
('Veilig leren lezen'). Van de zeer succesvolle leesmethode 'Ik lees al' (1910)
werden tot 1956 ruim 1.225.000 exemplaren verkocht. De bloeiperiode van
Zwijsen was tussen 1920 en 1945,
vooral onder invloed van de bekendste voortrekker van de 'katholieke pedagogiek', fr. Sigebertus Rombouts.
Anno 1996 kan Uitgeverij Zwijsen, aldus de auteurs, 'bogen op een fraai,
methodisch fonds, een gekwalificeerd
kinderboekenfonds, een goede reputa-

Tilburg).

tie, een gezonde financiële positie, een
stevige organisatie en een uitstekend
marktaandeel'.
Het jubileumboek is thematisch ingedeeld: historie drukkerij/uitgeverij,
aanvankelijk en voortgezet lezen, kinder- en jeugdboeken, taal, schrijven,
rekenen en ten slotte heden en toekomst. Een aanrader.
Ronald Peeters
Caesarius Mommers & Ger Janssen,
Zwijsen een passie voor uitgeven. Geschiedenis van een educatieve uitgeverij
(Tilburg, Uitgeverij Zwijsen, 1996), 256
blz., geb., ISBN 90-276-3840-3, f 89.
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In 1996 werd dan ook door de
Stichting 100 Jaar Automobiel in
Nederland met veel evenementen dit
eeuwfeest gevierd. Een jaar te laat, zo
stelt historicus Marius van Melle in
het blad 'Ons Amsterdam'. Hij ontdekte het volgende bericht in Het
Nieuws van den Dag van 16 oktober
1896: 'Naar aanleiding van ons bericht
van 14 dezer, dat een inwoner der gemeente Wieringerwaard een automobile in gebruik heeft genomen, schrijft
men ons uit Tilburg, dat de Heer Jos.
Bogaers-Swagemakers, aldaar, reeds
sedert het vorige jaar in het bezit is
van een auto-mobile, welke op een
goeden weg 20 K . M . per uur aflegt en
in dien tijd 2 K.G. benzine verbruikt.
Eén vulling is voldoende voor 100 a
120 K . M . '

W. Brands in de tuin van zijn woning aan de Heuvelstraat,

1906.

Nadere identificatie wijst uit dat het
de Tilburger Josephus Jacobus Bogaers (Tilburg 1869-Antwerpen 1930),
gemeenteraadslid en woUenstoffenfabrikant betreft. Deze ontving zijn opleiding op verschillende scholen in
binnen- en buitenland en ging in 1888
op het kantoor van de firma G. Bogaers & Zoon werken. Vermoedelijk is
hij daar associé geworden toen hij
meerderjarig werd. Hij trouwde i n
1892 met Maria Alphonsina Josepha
Huberta Swagemakers (Tilburg 1871Antwerpen 1964). Mogelijk was zij die
'men' die de redactie van Het Nieuws
van den Dag inlichtte, en plakte de redacteur inderhaast haar meisjesnaam
achter de voorletters en achternaam
van haar man. In 1898 maakte Joseph
Bogaers een eerste zakenreis naar
Engeland om de export naar dat land
te bevorderen. In 1899 werden hij en
zijn broer Pierre firmant in de zaak,
die weldra tot zeer grote bloei kwam.
In 1919 liet Joseph zich voor ca.
ƒ 700.000 uitkopen. Hij vertrok 18 april
1923 definitief uit Tilburg, verbleef
enige tijd i n Neuenahr en vestigde
zich als vermogend man te Antwerpen, waar hij zich als Belg liet neutraliseren. Toen Bogaers in 1898 zijn eerste
zakenreis naar Engeland maakte, reden er nog geen veertig auto's in ons
land, maar dat aantal zou gestaag
groeien. In ieder geval was Bogaers i n
1895 de eerste Nederlandse autobezitter, voorzover nu bekend althans.
Vermoedelijk vond het eerste auto-ongeluk in Tilburg op 12 januari 1901
plaats. Die middag reed een 'automobile' vanaf de Heuvel de Telegraafstraat in, toen juist een met zakken geladen kar van de firma B., bespannen
met een paard, deze tegemoet kwam.
Het paard is zo van het 'nieuwmodisch voertuig' geschrokken, dat de
achterzijde van de kar de etalage van
bakker D. totaal vernielde, zo meldde
de krant.
Ronald Peeters
Marius van Melle, 'Een bedstee op wielen.
De eerste auto's in Amsterdam', in: Ons
Amsterdam, 48, okt. 1996, nr. 10, p. 246249; Persbericht 'Ons Amsterdam' 24-91996; Arnout Bogaers, Memoriaal voor
het geslacht Bogaers 1513-1975 iz.pl.,
z.j.), p. 66-67; Nieuwe Tilburgsche Couraitt 12-01-1901.

Sluif lU in lui Wilhehninul<ancml hij Tilburg, gdwuii'd in 1916 (foto Drc vnn den Bognnrd, 1982).

Lijnen door het Brabantse
land
Tweehonderd jaar Noord-Brabant
werd in 1996 met talloze manifestaties
uitbundig gevierd. Over vele facetten
van twee eeuwen geschiedenis van
deze provincie verschenen vele publicaties. Daar werd onlangs ook een
boek over de verkeersinfrastructuur in
Noord-Brabant 1796-1996 aan toegevoegd, een thema dat in 1996 vanwege
het Jaar van het Industrieel Erfgoed,
voor de hand lag. Een deskundig auteursteam bestaande uit zes personen
en bijgestaan door drie beeld-, hoofden eindredacteuren, stond borg voor
een uiterst boeiend en goed verzorgd
boek.
Voor de geschiedenis van Tilburg e.o.
is dit boek van belang. Immers, vele
spoor-, water- en andere wegen leiden
naar/door het hart van Brabant. Aan
bod komen wegenbouw met de daarbij behorende kunstwerken, de aanleg
van spoor- en tramwegen, het graven
van kanalen, het bouwen van sluizen
en de aanleg van vhegvelden. Niet de
transportmiddelen waarmee vervoerd
werd, staan centraal i n dit boek, maar
de infrastructurele voorzieningen waarover of waarlangs vervoerd werd. Er
wordt ook aandacht geschonken aan
de bijbehorende voorzieningen als bijvoorbeeld sluizen, bruggen en hangars.
Toen de Utrechtse vrijwillige jager

Jacob Costerus in 1831 van Gorinchem
naar Oisterwijk reisde, vond hij de
weg van Loon op Zand naar Tilburg
'in één woord slecht'. Doorgaande en
goed begaanbare wegen waren in die
tijd nog tamelijk schaars. De Tilburgse
wolfabrikanten waren zeer geholpen
met de aanleg van de spoorlijnen door
Tilburg (vanaf 1863) en de aanleg van
het daarmee concurrerende Wilhelminakanaal (1923). Zij moesten voordien
immers hun grondstoffen per kar aanvoeren uit de havens van 's-Hertogenbosch, Breda, Capelle of Waalwijk.
Later zou het vervoer met vrachtauto's een steeds belangrijkere rol gaan
spelen. De regionale handel en expeditie ging zich in de provincie concentreren in grote steden als Tilburg, Eindhoven, Helmond en Roosendaal.
Enkele Tilburgse voorbeelden zijn in
het boek 'Lijnen door het Brabantse
land' geïllustreerd met fraaie en soms
unieke foto's, zoals bijvoorbeeld die
van de paardentrekwals bij de aanleg
van het fietspad langs 'den grooten
rijkskeiweg' Tilburg-Breda in 1902,
het eerste fietspad langs een rijksweg.
Ronald Peeters
Bram Boiiïvens e.a.. Lijnen door het
Brabantse land. 200 jaar verkeersinfrastructuur in Noord-Brabant 1796-1996
(Zwolle, Waanders Uitgevers, 1997), 176
blz., geïll., ISBN 90-400-9925-1, ƒ 35.
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