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Het tijdschrift 'Tilburg' heeft een lichte achterstand opgelopen bij het 
verschijnen in 1998. De komende maanden wordt dat weggewerkt door 
het uitbrengen van nummers in juni, september en december. 

John Boeren kwam bij onderzoek in het Tilburgse Gemeentearchief tot 
de ontdekking dat in 1630 en 1631 vredesconferenties plaatsvonden in 
Tilburg, waarbij de Verenigde Nederlanden en Spanje onderhandelden 
over de soevereiniteit van de Meijerij na de val van 's-Hertogenbosch in 
1629. De positie van de Meijerij werd onduidelijk toen de hoofdplaats 
van het gebied, 's-Hertogenbosch, in Staatse handen was gekomen. 
Boeren beschrijft hoe de partijen onwrikbaar tegenover elkaar stonden 
en de geringe ruimtes die uiteindelijk geboden werden, niet benutten. 
Was dat wel gebeurd, dan was de Tachtigjarige Oorlog wellicht al in 
1631 beëindigd en was het mogelijk tot een Vrede van Tilburg geko-V 
men, zo meent Boeren. 

Dr. Ing. J.H. Brunklaus is van 1924 tot 1942 als bedrijfsleider verbonden 
geweest aan de Tilburgse gasfabriek. Brunklaus blijkt, volgens auteur 
Giel van Hooff, buitengewoon actief te zijn geweest op het terrein van 
technische innovaties. Omdat hij daar plakboeken van heeft bijgehou
den is het spoor van zijn werk terug te vinden. Het gaat daarbij niet al
leen om zaken die Tilburg of de gasfabriek betreffen. 

Cor van der Heijden besteedt uitvoerig aandacht aan de recent versche
nen publicatie 'Bedrijvig Tilburg' over een vijftigtal Tilburgse bedrijven 
die al vijftig jaar of langer bestaan. 

In Tilburg Kort aandacht voor nieuwe publicaties en ontwikkelingen 
op het terrein van geschiedenis, cultuur en monumentenbeleid in 
Tilburg. 
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De Vrede van Tilburg: 
een gemiste kans 
John B o e r e n * 

Dit jaar staat de herdenking van histori

sche gebeurtenissen uit de Nederlandse 

geschiedenis centraal. Zo wordt er veel 

aandacht besteed aan het 150-jarige be

staan van onze Grondwet, die in 1848 

voornamelijk door Thorbecke's toedoen 

tot stand kwam. Het jaar 1998 staat echter 

ook geheel in het teken van een ander be

langrijk moment in de geschiedenis van 

Nederland. Het is dit jaar 350 jaar gele

den dat in het Duitse Munster een vre

desverdrag getekend werd. 

Deze vrede, die naar de plaats van han
deling de Vrede van Munster ge
noemd wordt, maakte een einde aan 

een oorlog tussen Spanje en de Verenigde 
Nederlanden. 
Hoewel deze vrede te Munster gesloten werd -
en dus geografisch gezien een heel eind van 
Tilburg verwijderd was - staat de geschiedenis 
van dit vredesverdrag dichter bij Tilburg dan 
menigeen zal denken. Een van de eerste po
gingen om tot een verzoening tussen de strij
dende partijen te komen vond namelijk in 1630 
en 1631 in Tilburg plaats. Juist daarom mag er 
best eens wat aandacht besteed worden aan de 
vredesconferenties van Tilburg.' 

Voorgeschiedenis 
Wat uiteindelijk de zogenaamde Tachtigjarige 
Oorlog zou worden, begon in 1568 met de Slag 
bij Heiligerlee en woedde voort tot aan de vre
de in 1648. Slechts één keer rustten de wapens 
voor langere tijd: in 1609 werd er tussen de ko
ning van Spanje en de Staten-Generaal van de 
Verenigde Nederlanden een wapenstilstand 
gesloten. Dit bestand duurde tot 1621 en kreeg 
daarom een toepasselijke naam: het Twaalf
jarig Bestand. Een belangrijke rol bij de tot
standkoming van dit bestand werd gespeeld 
door de infante Isabella van Spanje (1566-
1633), dochter van koning Filips I I van Spanje, 

en haar echtgenoot aartshertog Albert van 
Oostenrijk (1559-1621). Sinds 1598 streefden 
zij als soevereine vorsten van de (Spaanse) 
Nederlanden naar een vreedzame oplossing 
voor de oorlog. Het Twaalfjarig Bestand was 
de kroon op hun werk, maar bij het overlijden 
van Albert in 1621 was het weer met de rust 
gedaan. Isabella verloor nu haar soevereine 
gezag over de Nederlanden aan de koning van 
Spanje, maar bleef in functie als landvoogdes. 
Ondanks de tegenslag van de dood van haar 
man en de heropleving van de strijd, bleef zij 
een groot voorstander van een hernieuwing 
van het bestand, of zelfs een echte vrede. 

Om tot een vrede te komen, werden tussen 
1621 en 1648 meerdere pogingen ondernomen. 
Zo vonden er tussen 1627 en 1630 vredescon
ferenties plaats in Roosendaal. Tot concrete 
voorstellen kwam het daar niet: het enige re
sultaat was de uitwisseling van krijgsgevange
nen.- Vooral in het begin van de jaren 1640 
probeerden ook Benedictus van Kessel (1590-
1661), pastoor te Loon op Zand, en Marcus van 
Gerwen (ca. 1560-1645), schout van het kwar
tier van Peelland, een overeenkomst tussen de 
strijdende partijen tot stand te doen komen. 
Tot deze serie vredespogingen behoren ook de 
conferenties van Tilburg. 
Met de val van de stad 's-Hertogenbosch in 
september 1629 ontstond er echter een nieuwe 
situatie en meteen ook een nieuw twistpunt. 
De belangrijkste vraag die beantwoord zou 
moeten worden, was deze: wie is in het bezit 
van het opperste gezag (de soevereiniteit) over 
de Meierij nu de stad in Staatse handen was 
gevallen? Voor de inwoners van de Meierij 
was dit reden genoeg om een poging te wagen 
een einde te maken aan de oorlogsellende in 
hun omgeving. Zij namen zelf het initiatief om 
tot nieuwe vredesonderhandelingen te ko
men. En een vredesconferentie kwam er ook, 
ditmaal te Tilburg. 

Voorbereidingen'' 
De oorlog had voor de inwoners van de 
Meierij veel overlast, ellende en rampspoed 
veroorzaakt. Ieder jaar werden hun hogere 
betalingsverplichtingen opgelegd, zowel door 
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de Spaanse als de Staatse troepen. Indien een 
bedrag niet, of niet tijdig, betaald werd, dan 
werden dorpen en steden overvallen, beroofd 
en zelfs in brand gestoken. Ook Tilburg kreeg 
herhaaldelijk met dergelijke "executies" te ma
ken. In 1584 werd zelfs een bedrag van 16.000 
gulden van Tilburg geëist; een bedrag dat ab
soluut niet betaald kon worden.4 Naast deze 
financiële problemen was Tilburg ook regel
matig het toneel van strijdgeweld. In 1581 
werd zowel het kasteel aan de Hasselt als het 
huis Broekhoven geruïneerd en in 1595 werd 
de kerk afgebrand tijdens een gevecht tussen 
troepen uit Heusden (van Staatse zijde) en 
troepen uit 's-Hertogenbosch (van Spaanse zij-
de).5 

Niet alleen Tilburg kreeg te maken met de el
lende van de oorlog. Ook in Moergestel wer
den regelmatig inwoners beroofd van huis
raad, voedsel, geld of vee.'' In Loon op Zand 
werd het kasteel in 1587 door legeraanvoerder 
Hohenlohe verwoest.'' En zo zijn er uit het ove
rige gebied van de Meierij ook genoeg voor
beelden bekend. Na de betrekkelijke rust van 
het Twaalfjarige Bestand was de bevolking er 
dan ook alles aan gelegen om tot een nieuwe 
wapenstilstand of zelfs een heuse vrede te ko

men. In 1629 besloten zij zelf actie te onderne
men. Zij stuurden hun politieke en geestelijke 
leiders naar 's-Gravenhage om aldaar bij de 
Staten-Generaal namens de gehele Meierij een 
verzoekschrift in te dienen. Hoewel niet be
kend is wie deze geestelijke en politieke lei
ders waren, zullen - mede gelet op hun verde
re optreden - waarschijnlijk de al eerder ge
noemde Marcus van Gerwen, schout van 
Peelland, en Christiaen Cauthals (ca. 1576-
1657), deken van het kapittel te Hilvarenbeek, 
hiervan deel uitgemaakt hebben.* 
Dit rekest bereikte de vergadering van de 
Staten-Generaal op 21 december 1629 en kwam 
in het kort neer op een verzoek gesprekken 
aan te gaan met afgevaardigden van de Spaan
se koning over alle problemen in de Meierij .̂ /̂  
Alvorens tot een besluit te komen, stuurden de 
Staten-Generaal het rekest voor advies naar de 
Raad van State. Zes dagen later kwam dit ad
vies terug: een van de leden van de Raad van 
State berichtte dat de Raad negatief adviseer
de ten aanzien van het verzoekschrift, maar 
dat Zijne Excellentie, prins Frederik-Hendrik, 
wel positief stond tegenover de gevraagde ge
sprekken. Op 29 december 1629 besloten de 
Staten-Generaal conform het advies van de 
prins een nieuwe conferentie toe te staan. 
Immers, tijdens een dergelijke conferentie kon, 
zo was de gedachte, aan (afgevaardigden van) 
de koning duidelijk gemaakt worden dat de 
Staten-Generaal de soevereiniteit over de Mei
erij bezaten. 
De volgende stap in de voorbereidingen voor 
een bijeenkomst te Tilburg was het aanwijzen 
van afgevaardigden die bij de conferentie de 
Staten-Generaal zouden vertegenwoordigen. 
Op de laatste dag van het jaar werd de delega
tie bekendgemaakt: Albert Brunincx, l id van 
de Raad van State, Rempt Jensma, eveneens 
lid van de Raad van State, en Johan van Goch, 
tresorier-generaal van de Verenigde Neder
landen. Terwijl de Staten-Generaal zich bogen 
over de instructie die aan de heren gegeven 
zouden worden, werd deken Cauthals voor
zien van een paspoort (een vrijgeleide) om via 
Antwerpen naar Brussel te reizen. Aldaar zou 
hij bij de infante paspoorten moeten krijgen 
die een veilige reis voor de Staatse delegatie 
door vijandelijk gebied zouden garanderen. 
Op 14 januari 1630 was de instructie gereed en 
de paspoorten geregeld. Voor de Spaanse de
legatie gaven de Staten-Generaal paspoorten 
af. 
En zo kon de delegatie vanuit 's-Gravenhage 
via 's-Hertogenbosch naar Tilburg reizen. Op 
22 januari werden de drie heren gezanten al
daar begroet door het dorpsbestuur. De schout 
van Tilburg, Herman de Roij, deelde de hoge 
gasten mede dat hij voor logement had ge
zorgd. Gezien het feit dat de herberg 'De 



Roode Leeuw' aan de Heuvel familiebezit 
was, zullen de afgezanten wel in deze herberg 
overnacht hebben. Ook de Spaanse delegatie 
meldde zich later die dag in Tilburg. Deze be
stond uit twee leden: Johan Kesselaer, heer 
van La Marquette en raadsheer voor financiën, 
en Jean Fannius, l id van de Geheime Raad. N u 
beide partijen aanwezig waren, was alles klaar 
voor de eerste Tilburgse conferentie. 

De eerste drie conferenties: stilstand 
Bij ontmoetingen tussen afgevaardigden van 
regeringen was het gebruikelijk dat vooraf
gaande aan de gesprekken beide partijen op 
visite gingen bij de tegenpartij. Eerst legde de 
Staatse delegatie een bezoek af aan de Spaanse 
heren, en vervolgens kwamen de Spanjaarden 
op bezoek bij de Staatse gezanten. Pas op 24 ja
nuari begonnen de gesprekken daadwerkelijk. 
De eerste conferentie was een regelrechte mis
lukking: van constructief overleg kwam niets. 
Eigenlijk was dit al te verwachten, omdat de 
instructies van de Staten-Generaal erg krap 
waren: zij mochten niet verder gaan dan het 
eigen standpunt verdedigen en tegenargu
menten bestrijden. Ook de Spaanse instructies 
reikten niet verder, en dus werd er tijdens 
deze conferentie niet meer gedaan dan over en 
weer getwist. 
Het grote vraagstuk was de soevereiniteit over 
de Meierij. Het Spaanse standpunt was kort 
maar krachtig: de Meierij was Spaans gebied, 
immers het behoorde aan de koning van 
Spanje als rechtmatige opvolger van de hertog 
van Brabant. N u de stad van 's-Hertogenbosch 
in handen van het Staatse leger was gevallen, 
was daarmee alleen de stad verloren gegaan. 
Het gezag over de rest van de Meierij berustte 
nog altijd bij de koning van Spanje, en dus bij 
de landvoogdes te Brussel als diens vertegen
woordigster. Het Staatse standpunt daarente
gen luidde als volgt: in een Spaans plakkaat 
van 1628 werd gesteld dat gebieden die ver
bonden waren met een hoofdstad, zouden 
overgaan naar de zijde van degene die de 
hoofdstad in handen had. Om het anders te 
zeggen: wie de macht over de hoofdstad had, 
had de regio in zijn bezit. En dus zou met de 
val van de stad van 's-Hertogenbosch ook de 
gehele Meierij onder het gezag van de Staten-
Generaal zijn gekomen. 
Omdat de instructies van de regeringen van 
beide partijen niet verder gingen dan het uit
eenzetten van de standpunten en het betwis
ten van de tegenargumenten, kon men tijdens 
deze eerste conferentie niet tot concrete voor
stellen komen. Teleurgesteld keerden de dele
gaties na enkele dagen terug naar hun regerin
gen. Op 11 en 12 februari brachten Brunincx, 
Jensma en Van Goch rapport uit over de confe
rentie. 

Enkele dagen later kwam echter opnieuw het 
verzoek van afgevaardigden uit de Meierij om 
nogmaals met de Spanjaarden te gaan praten. 
Na een onderzoek en veelvuldig overleg be
sloten de Staten-Generaal op 23 februari dat 
een tweede conferentie belegd kon worden. 
Na de vereiste voorbereidingen vertrokken 
Brunincx en Van Goch - Jensma deed kennelijk 
niet meer mee - begin april opnieuw naar 
Tilburg, alwaar op 5 april de tweede ronde ge
sprekken startte. Hoewel de instructie van de 
Staten-Generaal nu omvangrijker was, kregen 
de gedelegeerden daarmee niet meer ruimte 
voor onderhandelingen. Compromissen slui
ten was er niet bij; er kon enkel gesproken 
worden over de soevereiniteit en over een 
viertal andere onderwerpen, waaronder het 
vraagstuk van de religie. Ondanks een gezelli
ge maaltijd op zondag 7 april bij de deken van 
Hilvarenbeek, kwam het ook dit keer niet tot 
concrete voorstellen en dus werd ook de twee
de conferentie vruchteloos afgesloten op 12 
april. 
Het zou tot 6 juni duren voordat de Staten-
Generaal toestemden in een derde conferentie. 
Maar in de tussenliggende periode hadden zij 
hun standpunt wel enigszins aangepast. 
Brunincx en Van Goch kregen nu toestem
ming om de Spaanse voorstellen aan te horen, 
te onderzoeken, te bespreken en te bewerken 
om tot een oplossing te komen, zonder echter 
de soevereiniteit over de Meierij te verliezen. 
En met die opdracht kwamen zij op 18 juni te 
Tilburg aan, even later ook gevolgd door de 
heren Kesselaer en Fannius. Ondanks de rui
mere instructie kwam het nog steeds niet tot 
concrete voorstellen. Na vijf dagen kwamen 
beide partijen tot de conclusie dat er geen 
voorstellen waren die nog besproken dienden 
te worden en dat de conferentie afgelopen 
was. Maar op die laatste dag, 22 juni, vroegen 
deken Cauthals en schout Van Gerwen au
diëntie aan bij beide delegaties. Zij overhan
digden vervolgens de afgevaardigden diverse 
verzoekschriften uit de Meierij die alle gericht 
waren op één ding: niet uit elkaar gaan totdat 
de belangrijkste vraagpunten behandeld zou
den zijn. Nadat de Spaanse en Staatse gezan
ten met elkaar over deze zaken gesproken 
hadden, werden de onderhandelingen toch af
gebroken. Er werd afgesproken dat men op 14 
jul i naar Tilburg zou terugkeren voor verdere 
besprekingen. 

De vierde conferentie: een eerste 
stap vooruit 

Bij het sluiten van de derde conferentie was af
gesproken dat beide partijen weer op 14 jul i 
met elkaar rond de tafel zouden gaan zitten 
voor verder overleg. Deze deadline werd ken
nelijk door de afgevaardigden van de infante 
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Verslag door de 
afgevaardigden Brunincx 

en Van Goch van de vierde 
conferentie van Tilburg. 

Tijdens deze conferentie in 
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Ceneraal milder. De koning 

van Spanje bleef echter 
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waardoor ook deze bijeen
komstgeen resultaat 
opleverde (Algemeen 

Rijksarchief 's-Gravenhage, 
Archief van de Staten-

Generaal, inv. nr. 12555-
W. 

niet gehaald en daarom gaven de Staten-
Generaal pas op 15 jul i een nieuwe instructie 
aan Brunincx en Van Goch voor de vierde bij
eenkomst. 
Voor het eerst bevatte de instructie niet alleen 
het - overigens nog steeds ongewijzigde -
standpunt inzake de soevereiniteit, maar ook 
voorstellen voor het oplossen van een aantal 
problemen. De grote vraag was natuurlijk die 
van de religie. De Staten-Generaal waren van 
mening dat rooms-katholieke priesters verbo
den moesten worden, zolang de infante wei
gerde predikanten toe te laten. Voor het eerst 
was er sprake van een mildere opstelling door 
de Staten-Generaal. 
Op 25 augustus begonnen Brunincx en Van 
Goch aan hun vierde reis, welke op 27 augus
tus in Tilburg eindigde. Onmiddellijk vroegen 
de Spanjaarden om een onderhoud, maar dit 
werd door beide heren geweigerd, omdat zij 
wellicht te vermoeid waren van de tweedaag
se reis. De heren Kesselaer en Fannius lieten 
zich echter niet tegenhouden en bij aankomst 
boden zij hun excuses aan voor hun afwezig-

heid op de eerder geplande bijeenkomst van 
14 juli . De volgende dag volgde een tegenbe
zoek en werd er een begin gemaakt met de be
sprekingen. Gedurende twee dagen leek alles 
bij het oude te zijn gebleven: er werd weinig 
vooruitgang geboekt. Maar op 30 augustus 
kwamen de partijen tot een kleine overeen
komst. De voorstellen van beide zijden zou
den op papier gezet worden om te zien in hoe
verre er overeenstemming kon zijn over de te 
beantwoorden vragen. 

Namens de Staten-Generaal formuleerden 
Brunincx en Van Goch onder meer de volgen
de punten: 
-gereformeerde predikanten zouden toegela

ten moeten worden en voor hun onderhoud 
zouden voorzieningen getroffen moeten 
worden; 

-kerken zouden ingeruimd worden voor de 
diensten van predikanten; 

-pastoors en kapelaans zouden mogen aan
blijven en hun werkzaamheden uitoefenen, 
mits zij degenen die de predikanten wilden 
aanhoren niet tegenhielden en zij zich zou
den onderwerpen aan het gezag van de poli
tieke overheid; 

- ook andere geestelijken zouden mogen aan
blijven en hun inkomsten behouden, maar zij 
zouden deze inkomsten niet mogen ver
vreemden of bezwaren; alle geestelijke perso
nen dienden een lijst met inkomsten te over
leggen; bij vacatures werden voorlopig geen 
opvolgers aangewezen; 

-de hoogschout van 's-Hertogenbosch en 
diens stadhouder zouden in functie blijven; 

- de vier kwartierschouten, de vorsters en de 
overige functionarissen, zoals de landmeters 
en notarissen, zouden allemaal in functie blij
ven, maar dienden wel een eed van trouw 
aan de Staten-Generaal af te leggen; 

-bi j vacatures zouden opvolgers afwisselend 
aangewezen worden door de Staten-Gene
raal en de koning van Spanje; 

-de administratie van de domeinen en de 
leengoederen zou geschieden door rentmees
ters en hoven van beide partijen, en hieruit 
voortvloeiende inkomsten zouden gelijkelijk 
verdeeld worden; 

- voor de justitie zouden de Hoven van beide 
partijen competent zijn. 

Kesselaer en Farmius komen namens de infan
te met de volgende tegenvoorstellen: 
- gedurende twee jaar, en daarna zolang de af

spraak niet herroepen zou worden, zouden 
alle geestelijke personen in functie blijven en 
in hun kerken en kapellen hun werkzaamhe
den mogen uitvoeren; 

-predikanten zouden worden toegestaan in 
plaatsen met een bepaald aantal personen 
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van de gereformeerde religie: zij mogen 
slechts preken in huizen of speciaal daarvoor 
ingerichte plaatsen, maar hun onderhoud 
zou uit eigen middelen betaald moeten wor
den; 

- de administratie van de leengoederen zou bij 
het Leenhof te Brussel blijven; 

-de domeinen zouden aan de koning van 
Spanje blijven; 

-alle notarissen en deurwaarders zouden in 
functie blijven; 

-de vier schouten van het kwartier van 
Peelland, Maasland, Kempenland en Oister-
wijk zouden in dienst blijven op basis van 
hun eed aan de koning van Spanje; 

-de stadhouder van de Meierij zou door de 
koning aangesteld worden; 

-voor justitie zouden alleen de koning en 
diens soevereine raad competent zijn. 

Op 31 augustus werden de voorstellen gelezen 
en men moest op dat moment toch tot de con
clusie komen dat de standpunten te ver uiteen 
lagen. In hun latere verslag schreven Brunincx 
en Van Goch hierover "dat zij nijet en mosten 
dencken dat wij kinderen waren, om ons met 

soo een geringe saecke aff te laten setten". De 
Spanjaarden wilden, nu zij inzagen dat deze 
conferentie op niets ging uitlopen, afspraken 
maken over een nieuwe bijeenkomst. De 
Staatse gezanten waren echter van mening dat 
niet steeds nieuwe conferenties belegd konden 
worden. Toch stemden zij in met een afspraak 
voor 1 oktober, onder voorbehoud van goed
keuring door het thuisfront. De vierde confe
rentie werd hiermee beëindigd. 

De vijfde en laatste conferentie: 
slotvoorstel 

Zoals ook bij de vierde conferentie het geval 
was geweest, werd de afgesproken datum van 
1 oktober niet gehaald. Dit was voornamelijk 
te wijten aan het optreden van de heer Randt-
wijck, l id van de Staten-Generaal, die op 26 
september 1630 opperde voorstellen te doen 
aan de infante, waarna bij een nieuwe confe
rentie over de voorstellen nader gesproken 
zou kunnen worden. Het voorstel omvatte de 
volgende punten: (1) in plaatsen waar twee 
kerken, of een kerk en een kapel, aanwezig 
zouden zijn, kon ieder geloof een gebouw in 
gebruik nemen; (2) was er slechts een kerk, 
dan kon deze door middel van een muur ver
deeld worden, zodat er twee ruimtes ontston
den; en (3) indien deze voorstellen niet zouden 
bevallen, konden de kerken voor beide religies 
gesloten worden en zouden de erediensten 
van zowel de rooms-katholieke als de gerefor
meerde godsdienst in particuliere huizen 
moeten plaatsvinden. Deze voorstellen wer
den in de vergadering van de Staten-Generaal 
aan Brunincx en Van Goch gegeven, die ze 
vervolgens doorspeelden aan deken Cauthals. 
Deze reisde op zijn beurt naar Brussel om de 
infante de voorstellen voor te leggen. 
Pas in november keerde de deken terug uit 
Brussel met slecht, maar ook redelijk goed 
nieuws. Het slechte nieuws was dat de Raad 
van State en de Raad van Brabant tegen de 
voorstellen waren. Het betere nieuws was dat 
de infante, ondanks deze negatieve adviezen, 
met een aantal geestelijken de zaak bestudeer
de en dat hij niet twijfelde aan een positieve 
uitkomst van deze studie. Op basis van deze 
uitspraak stemden de Staten-Generaal in met 
een vijfde conferentie te Tilburg, die op 15 ja
nuari 1631 gehouden moest worden. Later 
werd de bijeenkomst nog eens uitgesteld tot 23 
februari. Op 17 februari was de vijfde instruc
tie voor Brunincx en Van Goch klaar: zij moch
ten, mits binnen de gestelde voorwaarden, de 
zaak met alle mogelijke middelen afwerken 
zodat dit de laatste conferentie zou worden. 

Op 25 februari 1631 was Tilburg dan voor de 
vijfde keer het toneel voor besprekingen tus
sen Brunincx en Van Goch en Kessselaer en 
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Fannius. Voordat echter gesproken werd over 
de kwesties van de soevereiniteit en de religie, 
kwam eerst een andere zaak aan de orde. 
Gedurende de oorlog waren er steeds meer 
maatregelen genomen, zowel door de Staten-
Generaal als door de koning van Spanje, die 
ertoe leidden dat er in dorpen geen granen en 
gewassen meer toegelaten werden. Dit bete
kende een zware slag voor de bevolking op 
het platteland, die hierdoor hun inkomsten 
sterk verminderd zagen, maar tevens was dit 
voor de steden aanleiding voor voedseltekor
ten. Na onderhandelingen werd er een com
promis gesloten. Iedereen mocht voortaan zijn 
eigen gewassen vervoeren van het platteland 
naar de steden. Ook zouden gewassen gekocht 
mogen worden van plaatsgenoten om die naar 
de steden te vervoeren. Wel moest dan aange
toond worden door middel van schriftelijke 
verklaringen (attestaties) dat de gewassen van 
het eigen land afkomstig waren. En omdat er 
al hoge bijdragen over het land betaald moes
ten worden, bleef de heffing van belastingen 
op deze transporten achterwege. Het compro
mis werd verstuurd naar beide regeringen, die 
voor goedkeuring en uitvaardiging op plakka
ten moesten zorgen. Voor het eerst was er 
sprake van een vruchtbare bijeenkomst! 
Na dit kleine succes kwamen op 4 maart de 
soevereiniteit en de religie weer ter tafel. Het 
voorstel van de Staten-Generaal over het delen 
van de kerken werd door de Spanjaarden niet 
aanvaard. De Staatse delegatie was hierdoor 
ernstig teleurgesteld. Zij verweten de koning 
van Spanje dat hij wel kón optreden, maar dit 
niet wilde. Immers, in het Land van Heusden 
en Altena had hij eerder al de kerken afgestaan 
voor de diensten van de gereformeerde religie, 
en dus kan hij dat ook in de Meierij. 
Opnieuw werden de Staatse voorstellen, en 
het antwoord van de Spaanse afgevaardigden 
daarop, door Kesselaer naar Brussel gebracht. 
Brunincx en Van Goch weigerden rapport uit 

te brengen aan de Staten-Generaal voordat de 
infante een beslissing had genomen. Op zon
dag 16 maart keerde Kesselaer terug uit 
Brussel en de volgende dag bleek dat het oor
deel over deze vredesonderhandelingen ge
veld was. Er werd nog even gesproken over 
een aantal kleinere zaken, maar tot overeen
stemming inzake de problemen van de soeve
reiniteit en de religie in de Meierij konden de 
afgevaardigden niet meer komen. Op 20 maart 
werd deze laatste conferentie in Tilburg afge
sloten. 

Slotoverweging 
Gedurende de vijftien maanden waarin er 
vredesconferenties te Tilburg hebben plaats
gevonden, is het standpunt van de Staten-
Generaal aanzienlijk gewijzigd. Bij de eerste 
drie conferentie stelden zij zich nog erg star 
op: sinds de val van de stad van 's-Hertogen
bosch kwam de soevereiniteit over de gehele 
Meierij hen toe en rooms-katholieke priesters 
moesten verboden worden. Tijdens de vierde 
en vooral de vijfde bijeenkomst streefden zij 
veel meer naar een oplossing en waren zij 
meer tot een compromis bereid: zowel het be
zit van de kerken als de administratie van 
leengoederen en domeinen moest zoveel mo
gelijk verdeeld worden. Daarmee deden zij ei
genlijk een heel genereus bod. 
Hoe genereus het bod ook mag zijn geweest, 
door Spanje werd het van de hand gewezen. 
De koning bleef op zijn standpunt staan dat hij 
soeverein was en dat hij dus kon bepalen dat 
de gereformeerde religie niet werd toegestaan. 
Delen van gebouwen of van inkomsten was er 
dus op geen enkel terrein bij. 
Uit het afwijzen van het aanbod van de Staten-
Generaal blijkt ook dat infante Isabella vanuit 
Brussel weinig, of zelfs geen enkele, invloed 
had op haar tantezegger, koning Filips IV van 
Spanje. Haar streven naar een vreedzame op
lossing werd door hem niet aanvaard. En dus 
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woedde de oorlog nog meer dan vijftien jaar 
door. Met als desastreus gevolg voor Spanje en 
de rooms-katholieke religie dat zij bij de Vrede 
van Munster nog veel meer moesten inleve
ren, dan wanneer het voorstel van de vijfde 
Tilburgse conferentie aanvaard was. Na 1648 
werd de rooms-katholieke godsdienst geheel 
verboden, priesters werden niet langer getole
reerd, kerken werden aan de rooms-katholie
ke eredienst onttrokken en alle openbare func
ties konden alleen nog maar bekleed worden 
door aanhangers van de 'ware religie'. 
De koning van Spanje liet dus met zijn star
heid op de conferenties in Tilburg de kans lig
gen om met de Staten-Generaal tot een over
eenkomst te komen waarbij ook hij voordeel 
gehad zou hebben. Had koning Filips IV van 
Spanje dat wel gedaan, dan zou de Tachtig
jarige Oorlog wellicht al in 1631 beëindigd zijn 
geweest en had Nederland al in 1981 een ge
heel ander feest gevierd: 350 jaar Vrede van 
Tilburg! 

Noten 
1. In het kader van de herdenkingen organiseert het 

Gemeentearchief Tilburg gedurende de zomermaanden 

een tentoonstelling over 350 jaar Vrede van Munster in 

Midden-Brabant. 

2. Over de conferenties te Roosendaal is door Joseph Cuvelier 

in 1926 geschreven. Zie "Les négociations diplomatiques de 

Roosendael (1627-1630)" in: Mélanges offerts a Henri 

Pirenne par ses anciens élèves et ses amis a l'occasion de sa 

quarantième année d'enseignement a l'université de Gand, 

1886-1926, (Brussel, 1926). 

3. Voor de gebeurtenissen voorafgaande aan de conferenties 

en de verslagen van de tweede tot en met de vijfde confe

rentie, zie Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage, Archief 

van de Staten-Generaal, inv.nr. 12555-14. Eerder publiceer

de V . A . M . Beermann over deze conferenties in: Stad en 

Meierij van 's-Hertogenbosch van 1629 tot 1648, (1940, 

Nijmegen-Utrecht), blz. 12-22. 

4. Gemeentearchief Tilburg, Archief van het dorpsbestuur 

van Tilburg (1387-1811), inv.nr. 392, folio 162-162v. (dorps

rekening 1584/1585). 

5. Idem, inv.nr. 388, folio 66-66v (dorpsrekening 1580/81), 

inv.nr. 389, folio 23 (dorpsrekening 1581/82) en inv.nr. 402, 

folio 56-57 (dorpsrekening 1594/95). 

6. Zie Gemeentearchief Tilburg, Archief van het dorpsbestuur 

van Moergestel (1310-1810), inv.nr. 286 (1588). 

7. Gemeentearchief Tilburg, Archief van het dorpsbestuur 

van Tilburg (1387-1810), inv.nr. 394 (dorpsrekening 

1586/87), ongepagineerd. 

8. Zie Beermann, blz. 15. 



Ingenieur J.H. Brunklaus 
(1901-1994) 
Een gedreven technicus en het begin van 
zijn carrière als bedrijfsleider bij de 
Tilburgse gasfabriek (1924-1942) 
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promoveerde in 1990 aan 

de Technische Universiteit 

te Eindhoven, alwaar hij 

thans werkzaam is bij de 

vakgroep techniek

geschiedenis, op een 

dissertatie over de 

Nederlandse 

machinenijverheid 1815-

1914. Hij publiceerde 

eerder (1985) in 'Tilburg' 
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In 1996 werd de vakgroep techniekge

schiedenis van de T U Eindhoven door 

prof. Bekker een verzameling boeken 

aangeboden afkomstig uit de nalaten

schap van dr. ing. Brunklaus. De aange

boden literatuur bleek grotendeels nog 

niet in het bestand van de universiteits

bibliotheek aanwezig te zi jn en ook ver

der inhoudelijk interessant genoeg om 

opname te rechtvaardigen. 

E 
T en klein deel van de collectie is geplaatst 

bij de vakgroep techniekgeschiedenis 
izelf , waaronder het - naar de mening 

van schrijver dezes - meest interessante: twee 
plakboeken die Brunklaus in de periode 1926 
tot 1950 bijhield van zijn eigen publicaties en 
reacties daarop. Brunklaus was in deze perio
de bijzonder actief en wel op meerdere techni
sche terreinen. A l bladerende begon mijn inte
resse voor zijn persoon te groeien. Het leek me 
aardig om de man achter deze knipsels en boe
ken wat nader voor het Tilburgse historische 
publiek te schetsen, temeer daar ik begreep 
dat hij in de jaren dat hij verbonden was aan 
de gasfabriek ter plaatse interessante ontwik
kelingen op dit gebied in gang heeft gezet. 
Daarnaast en daarna verrichtte hij op verschil
lende andere gebieden redelijk spraakmakend 
werk, waaraan ik ook graag aandacht w i l be
steden. 
De aanleiding om een korte levensschets te 
maken, kreeg een extra stimulans toen ik ver
nam dat in Tilburgse historische kring, met 
name bij het Gemeentearchief Tilburg, zijn 
persoon niet bekend bleek. Naast zijn eigen 
publicaties was gelukkig een uitgebreide fami
lie- en levensgeschiedenis beschikbaar die 
Brunklaus zelf heeft samengesteld, blind heeft 
uitgetypt - nadat hij zich dit vanwege zijn toen 
slechte gezichtsvermogen had eigen gemaakt -
toen hij ruim tachtig was. Deze biografie lever
de voor een deel de basis voor deze bijdrage. 
Mededelingen van zijn dochter samen met de 
jaarverslagen van het Tilburgse gasbedrijf le
verden ten slotte nog enkele brokkelige en be
perkte gegevens op. 

Jeugd- en studiejaren 
De oorsprong van de Nederlandse tak van de 
familie Brunklaus ligt in Noord-Duitsland. 
Vanuit de armoedige veengebieden daar trok
ken veel arbeiders in de zomermaanden als 
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seizoenskrachten naar met name de noordehj-
ke provincies in Nederland. Uit deze groep 
van zogeheten hannekemaaiers en andere 
trekarbeiders kwamen ook wel handelslieden 
voort. Men kende de weg en kreeg geleidelijk 
aan contacten aan beide zijden van de grens, in 
zowel het oude als het nieuwe thuisland. Deze 
handel betrof voornamelijk textiel en de 
Duitse handelaren hadden daaraan de weinig 
vleiende benaming lapkenpoepen te danken. 
De benaming poepen werd algemeen in Ne
derland gebruikt voor Duitse gastarbeiders. 
Grootvader Brunklaus was hoofd en vermoe
delijk tevens enige leerkracht aan de dorps
school te Ermke, een klein dorp bij Cloppen-
burg, in Noord-Duitsland. Hij exploiteerde 
met zijn vrouw, Helene Peek, een winkel en 
een herberg en deed daarnaast aan wat land
bouw. Mede onder invloed van de familierela
ties - een broer van de moeder was de grond
legger van de firma Peek & Cloppenburg, be
gonnen te Utrecht, terwijl een broer van va
derskant een gelijksoortige textielzaak te 
Alkmaar had gevestigd - togen drie van de 
vier zoons naar Nederland. De twee oudsten, 
Willem en Henri, leerden de kneepjes van het 
vak bij hun familiegenoten te Utrecht en start
ten daarna een filiaalzaak van Peek & Clop
penburg te Breda. Willem werd via zijn huwe
lijk eigenaar van een stoomwasserij ter plaat
se, zijn broer Henri zette de textielzaak alleen 

J.H Brunklaus (1901- ^«o-^t- ^erde zoon en de vader van de 
1994) omstreeks 1923 hoofdpersoon van dit verhaal, Bernhard, leer-

(coll. auteur). de het vak bij zijn oom te Alkmaar. Na zijn 

leertijd richtte hij een filiaal van Vroom & 
Dreesmann te Tilburg in, om omstreeks 1900 jĵ J 
in Dordrecht aan de Groenmarkt een eigen 
manufacturenwinkel te vestigen, als onder
deel van het opkomende V&D-imperium. Ook 
hij trouwde met een dochter van een wasserij
eigenaar, Anna Willems uit Rotterdam. 
Het echtpaar kreeg zes kinderen, vier zonen 
en twee dochters. In 1901 werd als eerste Johan 
Henri geboren - roepnaam Henri - die op
groeide met veelal zijn nog geen jaar jongere 
broer Jacques in de buurt. De familie Brun
klaus was niet geheel onbemiddeld. De winkel 
liep voorspoedig en uiteindelijk beschikte men 
over drie vestigingen te Dordrecht. Daarnaast 
had men een eigen confectie-atelier, waarin 
een dertigtal meisjes werkzaam was. De zoons 
kregen dan ook de gelegenheid om na het la
ger onderwijs door te Ieren. 
Henri kwam, als enige katholiek op de hele 
school, op het stedelijk gymnasium terecht. Na 
afloop van zijn middelbare schooltijd was het 
de bedoeling dat hij ook in de textielhandel 
verder zou gaan. Hiervoor kwam hij eerst in 
de kost en in de leer te Breda, waar het filiaal 
van Vroom & Dreesmann onder leiding stond 
van een aangetrouwd familielid. Maar zijn 
hart trok naar de techniek. Als jongen had hij 
daarvoor al grote belangstelling: de fotografie 
beoefende hij al vanaf zijn twaalfde jaar, al 
jong was hij vertrouwd met de fiets en het 
daarbijhorende reparatiewerk, de röntgenap
paratuur bij de tandarts werd door hem uit
voerig bestudeerd en hij bouwde onder meer 
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een eigen morseseintoestel en een periscoop 
en in zijn latere schooljaren een kristalontvan
ger, een eenvoudig radiotoestel. Ook zijn va
der had wel aandacht voor technische nieu
wigheden. Wellicht dat mede daarom het ver
zoek van Henri, toen hij begin 1919 vanwege 
herstel van de Spaanse griep thuis verbleef, 
om aan de Technische Hogeschool te Delft 
werktuigbouwkunde te mogen studeren, werd 
ingewilligd. 
Nadat hij twee jaar met de trein op en neer had 
gependeld, had Henri de meeste vereiste exa
mens behaald. Alleen enkele wiskundige vak
ken waren nog onvoldoende. Tijdens de va
kantie - waarin hij praktisch werk deed, onder 
andere in een automobielwerkplaats, een klei
ne machinefabriek en een grotere, onderdeel 
van een scheepswerf - werd het hem duidelijk 
dat er thuis financiële problemen waren. Ver
dere studie te Delft bleek daardoor onmoge
lijk. 
Begin jaren twintig trad er een ernstige econo
mische crisis op die ook de middenstand 
zwaar trof. Brunklaus ging noodgedwongen 
op zoek naar een goedkoper alternatief, waar
bij Duitsland, dat een enorme geldontwaar
ding kende, aantrekkelijke mogelijkheden 
bood. In de zomer van 1922 volgden Henri en 
zijn broer Jacques vader op de fiets naar 
Berlijn. Vader was daar voor inkopen en mede 
om een kamer te zoeken voor Jacques die een 
vliegeniersopleiding te Staaken, bij Berlijn, 
ging volgen. Henri zijn technische belangstel
ling ging vooral uit naar de automobieltech
niek en uit een advertentie wist hij dat het 
Technikum (een soort HTS) te Altenburg - een 
stadje ten zuiden van Leipzig - een dergelijke 
opleiding bood. Dankzij zijn goede vooroplei
ding hoefde hij die slechts twee semesters te 
volgen. In oktober 1922 meldde hij zich, in jul i 

1923 behaalde hij zijn diploma summa cum 
laude - met de hoogste lof - als werktuigbouw
kundig ingenieur met de specialisatie automo
bieltechniek. 
A l voor zijn afstuderen had hij via het Tech
nikum een aanstelling bij een nabije kleine mo-
torenfabriek die de fabricage van motorrijwie
len ter hand nam. Brunklaus ontwierp hier
voor de motor. Daarnaast was hij betrokken bij 
de verdere ontwikkeling van diamantzaagma
chines die onder meer in Amsterdam toepas
sing vonden. Op aandringen van thuis keerde 
hij in februari 1924 weer terug naar Neder
land, waar hij na een groot aantal vergeefse 
sollicitaties per 1 mei van dat jaar uit meer dan 
tachtig gegadigden werd uitverkoren als tech
nisch ambtenaar 2e klas bij het gasbedrijf te 
Tilburg. 

Tilburgs gas 
Het gasbedrijf was met een jaarproductie van 
ruim 7 miljoen m-' in 1925 in grootte de tiende 
onderneming in zijn soort in het land. De pro
ductie was omvangrijk genoeg om een eigen 
onderzoekslaboratorium te rechtvaardigen. De 
taak van Brunklaus bestond aanvankelijk uit 
de dagelijkse controle van de in het bedrijf 
voorhanden zijnde instrumenten en het inza
melen en verwerken van de berichten van de 
machinisten. Daarnaast verrichtte hij routine
matig laboratoriumwerk zoals het onderzoek 
naar kwaliteit en samenstelling van de voor
naamste grondstof, steenkool, en van het gas 
en de afvalproducten als teer en gasaarde. 

Juist in deze periode ondervond het gas steeds 
meer concurrentie van de elektriciteit. In snel 
tempo werden grote delen van Nederland 
geëlektrificeerd. In Tilburg was in 1911 een ge
meentelijk elektriciteitsbedrijf van start ge
gaan, dat overigens een geheel vormde met 
het gasbedrijf en onder dezelfde directeur 
stond. Het elektriciteitsbedrijf telde al gauw 
de belangrijkste nijverheidsondernemingen 
als afnemer. Elektriciteit vond echter niet al
leen toepassing in de nijverheid en industrie 
als krachtstroom maar ook bijvoorbeeld voor 
verlichting, verwarming en koken, gebieden 
waarop het gas een belangrijke rol speelde. In 
Tilburg bleven de toepassingen voor verlich
ting, warmte en koken voor een belangrijk 
deel voorbehouden aan het gasbedrijf, maar 
de aanwezigheid van een dynamische concur
rent noopte hier eveneens tot economisch be
heer en onderzoek naar nieuwe afzetmarkten 
en -mogelijkheden. Ook in Tilburg rukte de 
elektriciteit op, de afzet van het Gemeentelijk 
Electriciteitsbedrijf nam toe van nog geen 4 
miljoen k w h in 1918 tot 13,5 in 1925. Het getal 
gasmotoren toonde sinds 1908 een dalende lijn 
en nam sindsdien af van 133 stuks met een 
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vermogen van bijna 800 pk tot 25 motoren met 
135,5 pk in 1925. 
De gasproductie daalde enorm de laatste jaren 
van de Eerste Wereldoorlog, vooral door ge
brek aan geschikte brandstof, steenkool. Na 
een aanvankelijk herstel tijdens de weer nor
male jaren na 1918 stagneerde de afzet begin 
jaren twintig. Het absolute productierecord 
van 1915 werd echter alweer in 1925 inge
haald, zij het dat de productie per inwoner 
was verminderd en ook nooit meer deze hoog
te zou bereiken. Wel slaagde het gasbedrijf 
erin de productie tot 1935 voortdurend op te 
voeren, ondanks bijvoorbeeld de crisis van de 
jaren dertig. De afzet was voor ruim 90% be
stemd voor particulieren, die mede door een 
intensieve reclamecampagne - in combinatie 
met een scherpe tariefstelling - gestimuleerd 
werden om allerlei nieuwe gasapparatuur aan 
te schaffen. De jaarverslagen van het gasbe
drijf bevatten nauwkeurige opgaven van het 
aantal geplaatste komforen, fornuizen, ka
chels, warmwaterapparaten, wasmachines. 

W A R M 

gasstrijkijzers, bestralingslampen en koelkas
ten. Sinds 1933 beschikte het gasbedrijf over 
een ambtenaar die uitsluitend belast was met 
de propaganda voor het gasverbruik en de 
verkoop van gasverbruiksartikelen. Er werd 
sinds dat jaar ook een contactblad uitgegeven 
onder de titel 'Wat u reeds weet en niet weet', 
het gasbedrijf was nadrukkelijk aanwezig op 
tentoonstellingen en er werden onder meer 
kookavonden georganiseerd. Het aantal aan
sluitingen nam gestaag toe, de afzet minder 
mede onder invloed van 'verkeerd begrepen' 
bezuinigingen door huishoudens, die op het 
hoogtepunt van de crisis in veel gevallen van 
het dagelijks nuttigen van een warme maaltijd 
afzagen. 

Warmte 
De nog jonge Brunklaus nam zijn taak enthou
siast ter hand. Om de afzet van gas voor ver
warmingsdoeleinden te bevorderen was de 
prijs verlaagd en daarnaast de technische ou
tillage aangepast. Brunklaus was al gauw ook 
verantwoordelijk geworden voor de planning 
van het leidingennet en het daarbij behorende 
personeel. Per 1 maart 1927 was hij bevorderd 
tot technisch ambtenaar Ie klasse. Als zodanig 
was hij intensief betrokken bij de verplaatsing 
van het eerste drukstation met een compres-
sie-installatie en de aanleg van meerdere druk-
reduceerstations. Tilburg groeide en breidde 
zich uit en het leidingennet navenant. Om het 
gas goed en snel over langere afstand te kun
nen transporteren werd het 'onder druk ge
zet'. 
Het gasbedrijf bevorderde de afzet actief door 
potentiële gebruikers als scholen, kerken en 
openbare ruimtes, ontwerpen voor een gas-
verwarmingsinstallatie aan te bieden. De gas-
verwarming had toen, naast de centrale ver
warming, als alternatief voor de kolenkachels 
en turfhaarden, zijn intrede gedaan in grotere 
en deftiger gelegenheden. Zo beschikte de 
Tilburgse schouwburg over een dergelijke 
nieuwerwetse verwarmingsinstallatie die 311 
elementen omvatte. Deze branders waren ie
der apart aangesloten op de gasleiding. Daar
naast waren ook kleinere instellingen en luxe-
re woonhuizen van een dergelijke inrichting 
voorzien. Onderzoek naar efficiëntere ver
branding en verwarming vormden dan ook 
een onderdeel van de bedrijfspolitiek. A l in 
1926 verschijnt in hét Nederlandstalige vak
tijdschrift op het gebied van de gasfabricage. 
Het Gas, hierover een artikel van Brunklaus. Er 
zullen nog ettelijke bijdragen volgen. Het arti
kel bevat een verslag van een onderzoek naar 
automatische temperatuurregeling van gas-
verwarming, een vrij nieuw toepassingsge
bied. We zijn heden ten dage geheel gewend 
aan kamerthermostaten, maar toentertijd stond 



de temperatuurregeling nog in de kinder
schoenen. Het onderzoek betrof een - niet na
der aangeduide - in het open veld gelegen la-
gereschoolgebouw. Voor deze nog ouderwet
se vijfklassige school met een onderwijzerska
mer met bijna 5 meter hoge lokalen bedacht 
Brunklaus een afzonderlijke temperatuurre-
gelinstallatie voor elke brander, een soort 
voelhoren. Twee van de zes radiatoren waren 
daarvan voorzien, het artikel beschrijft hun 
functioneren. Het betoog is doorspekt met for
mules en berekeningen en duidelijk blijkt dat 
de schrijver op de hoogte is van de technische 
vakliteratuur, ook de buitenlandse. Een derge
lijke doorwrochte en veelal rekenkundige aan
pak kenmerkt al zijn artikelen. 

Brunklaus aan het begin 
van zijn Tilburgse tijd, 

geflankeerd door twee 
vakbroeders, ca. 1925 

(coll. auteur). 

De toepassing van gas en de verbetering van 
zijn rendement voor verwarmingsdoeleinden 
bleef de aandacht houden. De voordelen ten 
opzichte van de traditionele kolenkachels wa
ren evident: deze vereisten immers voortdu
rend toezicht. Naast direct met gas gestookte 
kachels diende gas ook als brandstof voor ver
warmingsketels. In het raadhuis van Tilburg 
stonden daartoe twee ketels opgesteld, een die 
direct met gas werd gestookt en een tweede 
die met cokes werd gestookt. De temperatuur
regeling bleek een zwak punt. Brunklaus 
construeerde - toen de leverancier van de gas-
ketel daarin niet slaagde - een voldoende ge
voelige regulateur voor de stoomdruk. Het oc
trooi op de constructie werd door Brunklaus 
aan de fabrikant van de betreffende ketelin
stallatie, de firma Spencer-Bonecourt, ver
kocht. De belangrijkste conclusie van het ver
gelijkend onderzoek in het raadhuis luidde 
dat met een direct gasgestookte warmwater-
of lagedrukketel een ongeveer twee keer zo 
hoog rendement bereikt werd als met een cok
esketel. 

Service en voorlichting aan de gebruiker was 
naast verhuur en verkoop van gasapparatuur 
een belangrijk middel om de gasafzet te stimu
leren. Ook het Tilburgse gasfabriek beschikte 
over een toonzaal, waar onder meer gasfornui
zen werden verkocht. Brunklaus deed onder
zoek naar een aantal gasovens voor huishou
delijk gebruik. Naast technische aspecten als 
het gasverbruik en de tijd nodig om bepaalde 
temperaturen te behalen, behoorden ook hak
testen tot het onderzoek. Deze test werd onder 
zijn leiding later nog eens op uitgebreidere 
schaal herhaald. Op grond van de verkregen 
waarnemingen kon zo een beter advies aan de 
mogelijke gebruikers gegeven worden. Brun
klaus formuleerde mede op basis van zijn tes
ten voorschriften voor de beproeving van gas-
apparaten. Standaardvoorschriften bestonden 
toen nog niet en landelijke instellingen als het 
Gasinstituut voor Nederland waren nog onbe
kend. Er was dus grote behoefte aan bruikbare 
normen. 

Leiding & uitbreiding 
Een voor de hand liggende wijze om de gasaf
zet uit te breiden is de ruimtelijke vergroting 
van het afzetgebied. Vanaf omstreeks 1910 en 
met name in de jaren twintig en dertig deed de 
zogeheten intercommunale gaslevering steeds 
meer opgang. Vanuit grootschalige, meer eco
nomisch werkende gasbedrijven - meestal in 
de grotere steden te vinden - werd ook het om
ringende platteland voorzien. Dit was mede 
mogelijk door verbetering in de transportnet
ten waarbij het gas onder druk kon worden 
gezet en de drukverliezen over afstand min
der een probleem waren. Voordat echter het 
gas via de meter de afnemer bereikte, moest de 
druk verminderd worden. De daarvoor be
staande apparatuur was nogal gevoelig voor 
de luchtdruk en Brunklaus ontwierp een nieu
we versie met een dunne metaaldoos, een zo
genoemde huisdrukregulateur, die in 1932 
door hem in Het Gas werd gepresenteerd. De 
vervaardiging daarvan werd overgedragen 
aan de NV Vormenfabriek te Tilburg. 

In 1930 werd de gemeente Gilze-Rijen aange
sloten op het net van de Tilburgse gasfabriek. 
Dit hield onder meer de bouw van twee regu
lateurstations en een gashouder in, naast de 
aanleg van een ruim 26 k m lange nieuwe 
hoofdleiding en een verdeelnet voor de ruim 
500 aansluitingen. Het karwei moest in korte 
tijd worden geklaard. Brunklaus, die verant
woordelijk was voor het ontwerp, de kosten-
begroting en de uitvoering van dit project, ont
wierp voor het dichten van de sleuven een 
motorliertje voorzien van twee bakken die de 
grond meesleurden en zo in de gaten wierpen. 
Deze installatie werd in de eigen werkplaats 
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van de gasfabriek vervaardigd. Hier werd te
vens een transportabele compressorinstallatie 
in elkaar gezet. Deze leverde de benodigde 
druk voor het pneumatisch aanstampen en 
dichten van de sleuven. Deze pneumatische 
dichting, toen nog een betrekkelijke nieuwig
heid, leverde een vaster resultaat dan met het 
traditionele handwerk bereikt kon worden. De 
installatie diende tevens voor de aandrijving 
van de pneumatische gereedschappen als 
schoppen en beitels en werd gebruikt voor het 
- onder druk - afpersen van de gereedgeko
men stukken leiding. 

Een andere nieuwigheid die Brunklaus bij het 
leggen van leidingen in Tilburg introduceer
de, betrof de beveiliging tegen het inademen 
van gas. Brunklaus paste hiervoor het Van der 
Grinten-werkmasker toe, een product van de 
gelijknamige firma uit Venlo. Het ging om een 
soort duikerhelm die aan de onderzijde onder 
het werkpak of overall werd gestopt. De toe
voer van zuivere lucht gebeurt onder druk 
met behulp van een ventilator. Voor het aan
drijven van deze bedacht Brunklaus een op 
een fietsaanhangwagentje vervoerbare motor
installatie. 
De jaren dertig vond een verdere rationalisatie 
van het gasbedrijf plaats, waarvoor Brunklaus 
- sinds 1931 bedrijfsassistent - de hoofdverant
woordelijke was, direct onder de directeur van 
het gemeentelijk nutsbedrijf. Zo werden in 
deze periode twee nieuwe gashouders ge
plaatst en werd een bestaande voorzien van 
een zogeheten telescoopinrichting. Brunklaus 
had hierbij de technische leiding. De reparatie 

van de gaten in de bestaande gashouder ge
beurde, een noviteit toen, door middel van 
elektrisch lassen. 
Ook het stookgedeelte van de gasfabriek werd 
onder handen genomen. In 1932 werd beslo
ten tot de installatie van een nieuwe kamero-
veninstallatie, een batterij van 12 semi-conti-
nue ovens volgens een ontwerp van de Britse 
firma West's Gas Improvement Comp. te 
Manchester. De levering ging met de nodige 
vertraging gepaard, onder meer doordat nage
noeg alle uitvoeringstekeningen opnieuw ge
maakt moesten worden 'wegens verschil in 
werkmethoden tussen Engelse en continentale 
constructiewerkplaatsen', vermoedelijk het 
verschil tussen inch en centimeter. Bovendien 
waren er funderingsproblemen. Vrijwel direct 
na de ingebruikstelling, in januari 1934, bleek 
dat de gegarandeerde verbruikscijfers bij lan
ge na niet werden gehaald. Nadat verschillen
de veranderingen waren uitgeprobeerd kreeg 
Brunklaus het toezicht op de installatie. Zijn 
interesse voor verbrandingsprocessen en oven-
bouw werd in deze periode danig aangewak
kerd. Deze bestond echter al reeds langer. Op 
verzoek van bedrijven werden regelmatig ad
viezen en ontwerpen voor gasovens geleverd. 
Zo ontwierp Brunklaus onder meer ovens 
voor Philips voor de harding van messing. 
Gaandeweg kreeg hij steeds meer belangstel
ling voor het verbrandingsproces en hij deed 
onderzoek naar de branders en het ovenmate
riaal, waarbij hij op basis van experimenten tot 
nieuwe inzichten kwam. 

Gasmotor en gasfles 
Een andere manier om het gasverbruik te sti
muleren, was de vergroting van de toepas
singsmogelijkheden. Brunklaus ging zich uit
gebreid bezighouden met de gasmotor die, zo
als beschreven, grotendeels in onbruik was ge
raakt en het veld had moeten ruimen voor de 
elektromotor. Volgens Brunklaus hadden de 
constructeurs van gasmotoren zich te gemak
kelijk neergelegd bij deze uitschakeling en was 
daarom de gasmotor in constructief opzicht 
achtergeraakt. In jarenlange experimenten 
ontwierp hij een gasmotor met roterende zui
gers en daarmee zonder zuigerstangen, kruk
as en cilinder. In 1927 had hij de tekening 
klaar, op basis waarvan hij het jaar daarop zelf 
in de avonduren in de werkplaats van de gas
fabriek een prototype bouwde. In september 
1929 vroeg Brunklaus octrooi aan, dat in 1932 
werd verleend. Hoewel het principe ervan on
der meer door de Delftse hoogleraar verbran
dingsmotoren Meijer werd onderschreven, is 
van deze vinding niet veel meer bekend. Het is 
dan ook twijfelachtig of zij echt toepassing 
heeft gevonden, in ieder geval niet op ruime 
schaal. 
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Wat wel werkte en ruim de aandacht kreeg, 
ook in de landelijke pers, was het zogenaamde 
flessengas. Het in gecomprimeerde vorm afle
veren van gas in cilinders was al een oude 
werkwijze binnen de gasfabricage. Het vond 
met name toepassing in afgelegen gebieden en 
dunbevolkte streken. In Nederland was het 
echter sinds het midden van de 19e eeuw vri j 
wel geheel verdrongen door leidinggas. Toen 
nu de particuliere gasfabriek te Hellevoetsluis 
het gebruik van het leidingennet werd opge
zegd als gevolg van een overeenkomst van ge
meentewege met het elektriciteitsbedrijf van 
Rotterdam voor de levering van stroom, werd 
op advies en onder leiding van Brunklaus een 
flessengas-installatie ingevoerd. Onder grote 
belangstelling kwam deze in 1933 in gebruik. 
Een aardig detail bij deze toepassing was dat 
zowel de compressie-installatie nodig voor het 
onder druk vullen van de gasflessen als de 
Renaultwagen die de bezorging deed beide op 
gaskracht werkten. 

De jaren dertig bleef Brunklaus onvermoei
baar bezig met uitbreiding en perfectionering 
van praktische toepassingen op gasgebied. Dit 
liep uiteen van het gebruik van stadsgas voor 
autogeen lassen tot de toepassing voor koe-
lingsdoeleinden, waaronder de gaskoelkast. 
Ook de verbetering van de aloude toepassing 
voor verlichting bleef actueel. 
Door proefondervindelijk onderzoek in Til
burg wist Brunklaus door de onderlinge af
stand tussen de verlichtingseenheden en hun 
sterkte te variëren een beter rendement te be
reiken, zowel qua lichtsterkte als verbruik bij 
de openbare gasverlichting, waarvan Tilburg 
in die dagen nog rijkelijk was voorzien. 
Het rendement van het gasbedrijf werd nog 
eens verbeterd door de afzet van de cokes te 

vergroten. Deze reststof van het verbrandings
proces, in gebruik als huisbrandstof, onder
vond in die jaren nogal wat concurrentie van 
de mijncokes en de steenkool, met name antra
ciet. Het gemeentelijk gasbedrijf kwam hierop 
in 1935 met een nieuw product, de zogeheten 
'edelcokes', dat een groot succes was. De nieu
we cokesbreker die hiervoor gebruikt werd, 
was in eerste instantie afgekeurd. De leveran
cier, Eitle, verving deze door een exemplaar 
volgens eigen constructie van het gasbedrijf, 
hoogstwaarschijnlijk van de hand van Brun
klaus. 

In de lucht en te land 
Naast deze min of meer beroepsmatige activi
teiten ontplooide Brunklaus ook nog diverse 
praktische en publicistische activiteiten op an
dere technische terreinen. Het vliegen had zijn 
actieve belangstelling: hij was actief l id van 
de eerste Nederlandse zweefvliegvereniging. 
Brunklaus publiceerde in 1926 ook een uitge
breid artikel over het zweefvliegen in een lan
delijk blad en schreef eind 1928 een ingezon
den stuk in de Tilburgsche Courant naar aanlei
ding van het 25-jarige bestaan van het gemoto
riseerd vliegen en de grote vlucht die dit 
bedrijf sindsdien heeft genomen. Daarnaast 
was en bleef de automobieltechniek, per slot 
van rekening zijn afstudeergebied, zijn warme 
interesse houden. Hij schreef in het blad Het 
Motorrijwiel en de Lichte Auto onder meer over 
een gemotoriseerde driewieler naar eigen ont
werp. Dit ontwerp, dat vermoedelijk niet ver
der gekomen is dan de tekentafel, ontmoette 
nogal wat kritiek bij een vaste medewerker 
van hetzelfde blad. Een combinatie van hobby 
en beroep mag de gasauto wel genoemd wor
den, een eigen fabrikaat dat Brunklaus in 1939 
in het blad Motor presenteerde. Deze auto was 
een min of meer noodgedwongen aanpassing 
van de benzinewagen die hij reeds bezat, die 
door een verbod vanwege de toenmalige drei
gende omstandigheden niet als zodanig in het 
weekend de weg op mocht. 

Ovens 
Per augustus 1942 nam Brunklaus ontslag bij 
de Tilburgse gasfabriek, mede omdat er voor 
hem geen verdere carrièremogelijkheden be
stonden en hij met de toenmalige directeur 
niet goed overweg kon. Brunklaus nam een 
betrekking aan als directeur van de gemeente
lijke gasfabriek te Utrecht. In 1945 werd hij be
drijfsleider bij de N V Transformatorenfabriek 
J.H. Groot te Hooge Zwaluwe. Mede dankzij 
zijn vindingen en organisatorische capacitei
ten groeide het bedrijf in tien jaar van een 15 
werknemers tot meer dan 160. Zwaarwegende 
meningsverschillen met de commerciële lei
ding brachten hem begin 1955 tot de overstap 



naar de NV Bekkers Bakovenbouw te Maas-
niel. Op grond van zijn oude en nieuwe erva
ringen op warmtetechnisch gebied kwam hij 
daar tot het schrijven van de technische publi
catie waarmee hij het meest bekend is geble
ven, een li jvig Duitstalig handboek over de 
bouw en werking van alle soorten in de indus
trie toepassing vindende ovens. De eerste 
druk daarvan onder de titel Industrieofenbau: 
die Grundlagen der brennstoffbeheizten Öfen für 
Industrie und Gewerbe verscheen in 1956 bij het 
Vulkan-Verlag te Essen. Tijdens zijn leven 
zouden nog vijf bijgewerkte drukken verschij
nen, naast een vertaling in het Tsjechisch. 

In 1994 overleed Henri Brunklaus te Dongen. 
In Tilburg heeft hij dan wel niet zozeer in de 
archieven dan toch in ieder geval ondergronds 

bij de gasfabriek en haar leidingennet zijn spo
ren nagelaten. Mede onder zijn stimulerende 
invloed en door zijn technisch kunnen behoor
de het Tilburgse gasbedrijf tot de best rende
rende ondernemingen in de sector. 

Literatuur 
De belangrijkste publicaties van Brunklaus die Tilburg betref

fen, zijn, zoals gemeld in de inleiding, verzameld in de twee 

plakboeken, in te zien bij de vakgroep techniekgeschiedenis 

van de T U Eindhoven. Verder zijn nog enkele Tilburgse details 

te vinden in het hoofdstuk 'Hoofdleidingen' dat Brunklaus 

schreef voor het Handboek voor gasfitters, deel I (Haarlem 

1947). Voor de meer technisch georiënteerde lezers kan verwe

zen worden naar een artikel over Brunklaus' bijdragen aan in

genieurswetenschappen op het gebied van ovens en ovenpro

cessen in het tijdschrift Gas, jrg. 1986, p. 445-449, van de hand 

van dr.ir. P.C.F. Bekker. 

Het innoverend vermogen 
van het Tilburgse bedrijfs
leven* 
C o r G . W . P . v a n der H e i j d e n 

* Naar aanleiding van 

Henii van Doremalen 

(m.m.v. Ronald Peeters), 

Bedrijvig Tilburg. Uit de 

archieven van Tilburgse 

bedrijven van vijftig jaar en 

ouder (Tilburg, 1997) 186 

blz.; ISBN 90-9011286-3; 

prijs f49,50. 

I n 1996 k w a m de FNV-voorzitter Johan 

Stekelenburg naar het Nederlands 

Textielmuseum in Tilburg om het eerste 

exemplaar in ontvangst te nemen van het 

door Henk van Doremalen geschreven 

boek De handen ineen, waarin de geschie

denis van een eeuw Tilburgse vakbewe

ging is beschreven.^ 

Hij zal op dat moment niet hebben kun
nen bevroeden dat hij anderhalf jaar 
later, als burgemeester van Tilburg, 

het voorwoord zou schrijven bij een volgend 
boek van de productieve Tilburgse sociaal-his
toricus Van Doremalen. Het thema van dit 
nieuwe boek illustreert haarscherp de veran
derde positie van Stekelenburg: niet de arbei
ders, maar de Tilburgse ondernemers vormen 
het onderwerp. 
Bedrijvig Tilburg sluit in één opzicht aan bij een 
lang bestaande traditie. Ook in het verleden 

verschenen met enige regelmaat boeken waar
in het economische reilen en zeilen werd be
schreven, vaak in de vorm van een moment
opname. Het initiatief daartoe ging uit van de 
ondernemers. Daar zij de uitgave financierden 
en het materiaal aanleverden, kwam dit soort 
boeken het niveau van een dikke reclamefol
der nauwelijks te boven. Niet alleen laat de be
trouwbaarheid van de in deze boeken vermel
de gegevens veel te wensen over, ook zijn de 
voor het voetlicht geplaatste ondernemingen 
niet representatief voor de stad of regio. 
Doorgaans richtte de aandacht zich vooral op 
de grotere bedrijven uit de toonaangevende 
industriële sectoren. Het boek Noord-Brabant's 
nijverheid in beeld (Haarlem, ca. 1920), samenge
steld door J.K. Mercx, is in dit opzicht een 
schoolvoorbeeld. 
Van Doremalen heeft voor een andere opzet 
en uitwerking gekozen. Hij heeft de ontwikke
ling van vijftig in Tilburg gewortelde bedrij
ven, die daar minstens vijftig jaar actief zijn 
geweest, onderzocht en beschreven. Jongere 
bedrijven of bedrijven die een filiaal zijn van 
een elders gevestigde onderneming bleven 
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buiten beeld. De in Bedrijvig Tilburg behandel
de ondernemingen vormen een representatie
ve doorsnee van het Tilburgse bedrijfsleven 
anno 1997. Zowel bedrijven uit de industriële 
sector, de dienstverlening, het transportwe
zen, de bouwwereld, de zorgsector als de de
tailhandel passeren de revue. Voor elk bedrijf 
zijn twee of vier pagina's beschikbaar en met 
gemiddeld zo'n vijf foto's per bedrijf, waarvan 
er een op de huidige situatie betrekking heeft, 
wordt een treffend en karakteristiek beeld van 
de onderneming neergezet. Hierbij maakt het 
geen verschil of het bedrijf meer dan 2000 
werknemers in dienst heeft of dat het bedrijf 
met twee of drie man draaiend wordt gehou
den. 
De auteur mag zich achteraf gelukkig prijzen 
met het op het eerste oog wat merkwaardige 
selectiecriterium dat het nu nog bestaande be
drijven moeten zijn en dat hun begin minstens 
vijftig jaar geleden moet worden gedateerd. 

Hierdoor vallen bijvoorbeeld de opkomst, de 
bloei en vervolgens de teloorgang van de wol-
lenstoffenindustrie buiten het blikveld. Het 
valt niet te ontkennen dat deze sector voor 
Tilburg van immense betekenis is geweest; de 
bijnamen 'de wolstad' en het 'Leeds van 
Nederland' zijn niet uit de lucht gegrepen. In 
de eerste decennia van deze eeuw werkte on
geveer 40% van de beroepsbevolking in de 
textielindustrie, waardoor Tilburg voor deze 
jaren met recht een mono industrial company 
toivn genoemd kan worden. 
Het gevolg hiervan was dat de aandacht voor
namelijk op de ontwikkelingen in deze sector 
gericht werd. Van Doremalen corrigeert in 
Bedrijvig Tilburg dit beeld rigoureus. In dit 
boek is de textielindustrie de grote afwezige. 
Immers, op een enkele gespecialiseerd bedrijf 
na is de textielindustrie geheel uit Tilburg ver
dwenen. Het is dan ook tekenend dat het enige 
van de vijftig beschreven bedrijven waar een 
directe link met de textielbranche gelegd kan 
worden, geen industrieel productiebedrijf is 
maar een handelsonderneming. Jan Ver-
schuuren is een groothandel in machines voor 
de productie van textiel. Het in 1936 begonnen 
bedrijf beleefde, ironisch genoeg, gouden ja
ren toen vanaf het midden van de jaren zestig 
de ene na de andere wolfabriek de poorten 
moest sluiten. Verschuuren werd een soort 
textielbegrafenisondernemer. Het was zijn 
taak faillissementen en liquidaties zodanig af 
te wikkelen dat er achteraf nog iets te verdelen 
viel. Steeds weer opnieuw lukte het hem om 
onderdelen of hele fabrieken ergens in het bui
tenland af te zetten. De weefgetouwen uit de 
hallen waarin momenteel het museum De 
Pont is gevestigd, gingen naar Zimbabwe. De 
weverij van Gebr. Franken draaide verder in 
Ecuador en de spinmachines van een van de 
oudste Tilburgse textielondernemingen kwa
men in Hongkong terecht. Met de in deze ja
ren verworven kennis van de markt en het 
toen opgebouwde netwerk, kon Verschuuren 
ook na de uitverkoop van Tilburg zijn bedrijf 
voortzetten. Zijn motto was dat er in de textiel
industrie nooit wereldwijd sprake van een al
gehele recessie kon zijn. Alt i jd is er wel ergens 
op de wereld vraag naar machines die Ver
schuuren kan leveren. 

Uiteraard zijn er in Tilburg ook veel bedrijven 
geweest die hun bestaan dankten aan de tex
tielindustrie: Panhuijsen (verpakkingsmateri
aal). Van der Wegen (machinebouw). De Bont 
(reparatie van machines) en de drukkerijen 
Van Gorp, Van Eerd en Versteden zijn daar
van de duidelijkste voorbeelden. Uit de korte 
bedrijfsgeschiedenissen van deze doorgaans 
kleine ondernemingen blijkt haarscherp hun 
innoverend vermogen. Terwijl de textielin-
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dustrie door een combinatie van factoren ten 
onder ging, bleven zij overeind. Van Dore
malen maakt duidelijk dat deze ondernemin
gen eerder oog hadden voor de malaise waar
in de wolsector terechtkwam dan de woUen-
stoffenfabrikanten zelf. Het teruglopen van de 
orders was voor de toeleveringsbedrijven het 
sein om de bakens te gaan verzetten en andere 
afzetmarkten of opdrachtgevers te zoeken. 
Zo zou een afwachtende houding bijvoorbeeld 
de ondergang van Machinefabriek P. van der 
Wegen & Zn tot gevolg hebben gehad. Dit be
drijf schakelde echter tijdig over op een speci
fiek onderdeel van haar productiepakket. Tus
sen 1955 en 1970 is deze onderneming zich 
gaan specialiseren in tandwielen. Aanvanke
lijk waren dit vooral kleine tandwielen die toe
gepast werden bij de machines voor de textiel
industrie. Met de verbreding van het afzetge
bied - DSM was de eerste grote klant buiten de 
textielsector - ging Van der Wegen zich nog
maals specialiseren, nu in de productie van 
grote tandwielen. Een briefhoofd uit het begin 
van de jaren vijftig maakte trots melding van 
'tandwielen tot 2600 mm'. Folders uit latere ja
ren repten al over formaten tot 7000 mm, ter
wi j l momenteel tandwielen met een diameter 
van 12 tot 14,5 meter geproduceerd worden. 
Was een halve eeuw geleden het gros van de 

productie nog voor de lokale markt bestemd, 
nu wordt 95% geëxporteerd. 

Tilburg is momenteel een belangrijk logistiek 
centrum. Van Doremalen haalt drie transport
ondernemingen voor het voetlicht. Dat de 
Tilburgse vervoerders een belangrijke rol 
speelden bij de aan- en afvoer van en naar de 
textielfabrieken, is zo'n voor de hand liggende 
constatering dat de lezer daar nauwelijks van 
opkijkt. Dat de transporteurs, zowel net na de 
Eerste als na de Tweede Wereldoorlog, een 
grote sprong voorwaarts konden maken dank
zij afgedankte militaire voertuigen, is minder 
bekend. Helemaal opmerkelijk is dat de hier 
beschreven ondernemingen hun wortels heb
ben in de agrarische sector. De grondvesters 
van F. Claassen, Wed. Van Casteren en H . van 
Casteren waren landbouwers die een aanvan
kelijke nevenactiviteit tot hoofdberoep maak
ten. 
Landbouw en vervoersbedrijf lagen in de ne
gentiende eeuw dicht bij elkaar. In een gezin 
met vooral veel zonen was niet altijd voor ie
dereen werk te doen. Boeren die over een 
paard en wagen beschikten, vervoerden in 
slappe perioden graag vrachten voor derden. 
Daarmee werd hun bestaansbasis verbreed. 
Met de expansie van de industrie - vooral het 
transport van de steenkool voor de stoomma
chines zorgde voor veel werk - en de groei van 
de stad, die ten koste ging van het areaal land
bouwgrond, kregen bij veel voerlieden de ag
rarische activiteiten een marginaal karakter; ze 
verdwenen op den duur geheel. 

Ook tal van andere in Tilburg gevestigde be
drijven hebben hun roots in de landbouw, zo
als horecagelegenheden (bijvoorbeeld Boerke 
Mutsaers en de Postelse Hoeve), de NCB en 
Interpolis. Een enkel opmerkelijk gegeven is 
dat de Rooms-Katholieke Kerk een belangrijk 
stuwende factor was voor het Tilburgse be
drijfsleven. Naast de voor de hand liggende 
bedrijven, zoals de educatieve uitgever Zwij-
sen (goed voor een kwart van de Nederlandse 
basisschoolmarkt), komt ook bij de bedrijven 
waar dit niet verwacht zou worden de Kerk 
als hoofdopdrachtgever ter sprake. J. Ghering 
kon in 1891 een eigen schildersbedrijf begin
nen en draaiend houden dankzij de vele op
drachten die hij kreeg van de Zusters van 
Liefde. Het onderhoud aan de vele kloosters 
en lagere scholen die door de nonnen werden 
gesticht bood een solide bestaansbasis. 

Zonder dat de auteur er overigens zelf mel
ding van maakt, is de grootste verdienste van 
Bedrijvig Tilburg dat het enorme belang van het 
familiebedrijf aangetoond wordt. Vooral door 
het werk van de Amerikaanse bedrijfshistori-
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cus Alfred Chandler had de familieonderne
ming een negatief imago. Er is een tijd geweest 
dat economen en historici de familieonderne
mingen als een relict uit de pre-industriële tijd 
of uit de beginfase van de Industriële Revo
lutie beschouwden. Deze bedrijven waren ge
doemd te verdwijnen wanneer de technologi
sche ontwikkeling in een hogere versnelling 
geraakte. Chandler beweerde dat onderne
mingen die in sterke mate door families wer
den gedomineerd, relatief minder goed in 
staat zouden zijn investeringen in productie, 
distributie en management te doen dan bedrij
ven waar eigendommen en leiding volledig 
gescheiden waren. Eigenaars die tevens als lei
ders van een bedrijf fungeerden, zouden niet 
gemakkelijk bereid zijn inkomen op de korte 
termijn in te leveren (en meer vreemde in
vloed toe te staan) ter wille van langdurige 
groei in de toekomst. 
De Nederlandse variant op de Chandler-theo-
rie is het model van het 'familisme'. Dit is een 
wijze van bedrijfsvoering, waarbij het kapita

listisch winststreven ondergeschikt gemaakt 
wordt aan de bloei, het aanzien en de continuï
teit van de sociale positie der kapitaalbezitters. 
In tijden van opkomst en bloei werkte familis
me 'stuwend-positief'; in tijden van neergang 
'remmend-negatief'. Met het 'familisme' als 
theoretisch concept is de opkomst, bloei en 
neergang van enkele bedrijven en sectoren be
studeerd. Met name het gedrag van den 
Enschedese textielfabrikanten bleek goed met 
dit concept verklaard te kunnen worden. 
Karei Davids, hoogleraar van de VU, heeft in 
een recent nummer van het Amsterdam Socio
logisch Tijdschrift een boeiend historiografisch 
overzicht over deze materie gepubliceerd.^ Hij 
wijst daarin onder andere op een omissie in de 
theorievorming over het familisme. Het fami
liesysteem wordt, volgens Davids, als een con
stante beschouwd. Er wordt kennelijk van de 
vooronderstelling uitgegaan dat de normen en 
waarden van het familieleven en de rol van de 
familie in de maatschappij een min of meer on
veranderlijk gegeven is. Dit is natuurlijk niet 
zo. In ons land is al lang een proces van indivi
dualisering aan de gang, dat implicaties heeft 
voor de opvattingen over het instituut 'fami
lie'. De paradox is dat deze verandering op het 
cultureel-mentale niveau het voortbestaan en 
de verspreiding van het fenomeen familieon
dernemingen in Nederland niet aanwijsbaar 
heeft geschaad. Uit een in 1994 mede door 
Nijenrode uitgevoerd onderzoek, bleek dat te
genwoordig maar liefst 83% van alle onderne
mingen in Nederland tot de categorie 'familie
bedrijven' kan worden gerekend. 

Veel van de in Bedrijvig Tilburg beschreven be
drijven behoren tot de familiebedrijven. Daar 
Van Doremalen ruime aandacht besteedt aan 
de continuïteit in de bedrijfsleiding en steeds 
oog heeft voor wijzigingen in de juridische 
structuur van de bedrijven, bevatten zijn be
schrijvingen voldoende stof om het inzicht in 
de aard van de familieondernemingen te ver
diepen. Zelf komt hij niet tot een analyse van 
of uitspraken over deze materie. Indien dit wel 
was gedaan, dan zou Davids gelijk hebben ge
kregen: het familiebedrijf mag niet over een 
kam geschoren worden. Uit de lotgevallen van 
veel Tilburgse bedrijven blijkt dat, zeker voor 
de naoorlogse periode, familiale belangen dui
delijk ondergeschikt waren aan puur zakelijke 
overwegingen of deskundigheid. Ook kleine 
familiebedrijven schroomden niet om buiten
staanders tot de bedrijfsleiding toe te laten als 
de overtuiging bestond dat kandidaten uit ei
gen gelederen een maatje te klein waren. Het 
wekt dan ook geen verbazing dat voor Ti l 
burgse bedrijven is vastgesteld dat het beëin
digen van de activiteiten van een bedrijf niet 
per se irrationeel zijn. Het kan een strikt ratio-
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nele strategie zijn om het familievermogen 
veilig te stellen en naar een alternatieve be
stemming door te sluizen die meer rendement 
oplevert.-' Dat de bij deze bedrijven werkzame 
arbeiders dit rationele ondernemersgedrag 
niet zo weten te waarderen, is een verhaal 
waarvoor in Bedrijvig Tilburg geen ruimte is. 
Die andere zijde van de medaille wordt in De 
handen ineen beschreven. Ben ik toch benieuwd 
waarnaar nu de voorkeur van Johan 
Stekelenburg uitgaat. 

Kan er dan niets ten nadele van het boek opge
merkt worden? Jawel: op diverse plaatsen zijn 
er sporen zichtbaar dat het haastwerk is ge
weest. Zo kwam ik in de literatuurlijst een ver
melding tegen die ik zelf hoogst vermakelijk 
vind. In de opsomming van publicaties over 
Tilburgse bedrijven komt een geschrift van 
mi jn hand voor: het boek over de N.V. 
Tilburgsche Waterleiding-Maatschappij. Van 
Doremalen vermeldt als hoofdtitel: Van een 
smaakloos naar smakeloos produkt. In mijn boe
kenkast staat echter op de rug van het o.a. 
door Van Doremalen geredigeerde boek Kleur
loos, reukloos en smaakloos drinkwater. Indien er 
voldoende tijd was geweest om het manu
script door een buitenstaander te laten door
nemen, was dit weef foutje wellicht hersteld.^ 

Noten 
1. H . van Doremalen, Dclmnden ineen. Geschiedenis vnn 700jaar 

vnkbe-a>egiiig in Tilburg (Tilburg, 1996). 

2. K. Davids, 'Familiebedrijven, familisme en individualise

ring. Nederland, ca. 1880-1890. Een bijdrage aan de theorie

vorming', in: Ainsterdants Sociologisch Tijdschrift, 24 (1997) 

527-554. De hiernavolgende passage over de familiebedrij

ven is mede gebaseerd op dit overzichtsartikel. 

3. Dat deze praktijk ook in Tilburg voorkwam, is overtuigend 

aangetoond in: H.A. Muntjewerff, De spil waar alles om draai

de. Opkomst, bloei en neergang van de Tilburgse familie-onderne

ming Wolspinnerij Pieter van Dooren, 2825-3975 (Tilburg, 

1993). 

4. Met het vermelden van de onjuiste titel, geeft Van 

Doremalen onbedoeld toch de opdrachtgever van dit ge

denkboek gelijk. Boven de concepttekst had ik aanvankelijk 

een hoofdtitel vermeld die sterke gelijkenis vertoont met de 

door Van Doremalen genoemde titel. De concepttitel luidde 

echter Van een smakeloos naar smaakloos produkt. De directie 

van de N V T W M erkende dat de titel een correcte weergave 

was van de ontwikkeling die zich op het gebied van de 

Tilburgse drinkwatervoorziening had voltrokken, maar 

vond het verschil in betekenis tussen 'smakeloos' en 

'smaakloos' te vergezocht en gaf de voorkeur aan een ande

re titel. 
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Van Sint Severus tot 
Spermahartje 

Onder de opvallende titel 'Van Sint 
Severus tot Spermahartje - Een beeld 
van het museum 1958-1998' presen
teert het Nederlands Textielmuseum 
van 30 mei t / m 20 september 1998 een 
tentoonstelling die in het teken staat 
van het veertigjarig bestaan. Een jubi
leumtentoonstelling, die de bezoeker 
laat zien hoe het museum geworden is 
tot wat het nu is. Een 'Museum in be
drijf', waar draaiende machines het 
verhaal van de textielindustrie vertel
len en tentoonstellingen op het gebied 
van textiel de toon aangeven. 
Op deze jubileumtentoonstelling zijn 
veel oude en nieuwe collectiestukken 
te zien. Stukken die soms in jaren niet 
uit de depots zijn geweest. Zij geven 
een beeld van de groei van de muse
umverzameling en de accenten die in 
de loop van veertig jaar zijn gelegd. 
Foto's, krantenartikelen, affiches, cata
logi en andere documenten vertellen 
het verhaal van de exposities en ande
re activiteiten die door het museum 
werden georganiseerd. 

Op 24 mei 1958 opende het 'Textiel
museum Tilburg' zijn deuren in een 



voormalige fabrikantenvilla aan de 
Gasthuisstraat te Tilburg. Boeken, 
doeken en handwerktuigen vormden 
de eerste twintig jaren de kern van de 
museumverzameling. Met tentoon
stellingen op het gebied van kleding, 
mode en handwerken wist het bezoe
kers uit het hele land te trekken. 
Demonstraties van oude ambachten 
en het organiseren van weefcursussen 
waren belangrijke educatieve activi
teiten. In 1966 werd de naam van het 
museum veranderd in Nederlands 
Textielmuseum. 
In 1986 verhuisde het museum naar de 
gebouwen van de voormalige wollen-
stoffenfabriek Mommers & Co aan de 
Goirkestraat in Tilburg. Het museum 
kon zich nog duidelijker als textielmu
seum profileren. In de entourage van 
deze 19e-eeuwse fabriek, waarin grote 
textielmachines werden geplaatst, kan 
het verleden van de textielindustrie 
heel direct worden beleefd. Ook de 
verschillende deelgebieden van de 
collectie: textieltechniek, industriële 
cultuur, textieldesign en beeldende 
kunst zijn hier nadrukkelijk gepresen
teerd. 

350 Jaar Vrede van Munster 
in Midden-Brabant 

Op 5 juni was het precies 350 jaar gele
den dat de Vrede van Munster offi
cieel in de Nederlandse dorpen en ste
den bekendgemaakt werd. Met dit 
vredestractaat kwam er formeel een 
einde aan de Tachtigjarige Oorlog, die 
we tegenwoordig ook wel aanduiden 
als de Opstand. Ook erkende de 
Spaanse koning daarmee de soeve
reiniteit van de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden. In vele ste
den en dorpen was het op 5 juni 1648 
groot feest. Maar was het dat ook in 
Tilburg, Goirle, Oisterwijk, Diessen, 
Berkel-Enschot, Udenhout en andere 
Brabantse dorpen? Viel er in Midden-
Brabant in 1648 wel iets te vieren na 
alle verwoestingen en ellende gedu
rende die 80 jaar. Regelmatig lagen de 
Midden-Brabantse dorpen midden op 
het strijdtoneel of werden ze bezocht 
door troepen rondzwervende solda
ten van zowel Staatse als Spaanse zij
de. 
Voorafgaand aan de afkondiging had 
reeds op 30 januari 1648 de onderteke

ning van het Verdrag plaatsgevonden 
en op 15 mei de bekrachtiging door de 
Staten-Generaal en de Spaanse ko
ning. Van deze meibijeenkomst in 
Munster, waar beide partijen de eed 
aflegden op het Vredestractaat, heeft 
Gerard ter Borch het inmiddels fameu
ze schilderij gemaakt. Brabantse afge
vaardigden zijn daarop niet te vinden. 

Toch heeft Tilburg een rol gespeeld op 
de lange weg naar de Vrede. In de ja
ren 1630 en 1631 fungeerde Tilburg als 
plaats waar een Spaanse en een Staatse 
delegatie een vijftal maal met elkaar 
vergaderden over de toestand in de 
Meierij. De stad 's-Hertogenbosch was 
immers sinds 1629 in handen van de 
Staten-Generaal en de Spanjaarden 
zwaaiden de scepter over het omrin
gende platteland. Meer op de achter
grond speelde ook de deken van 
Hilvarenbeek een rol in deze zoge
naamde 'Conferenties van Tilburg' en 
dat niet alleen als gastheer van beide 
partijen. Ook Benedictus van Kessel, 
de pastoor van Loon op Zand, heeft 
zijn steentje bijgedragen aan de verbe
tering van de verstandhouding tussen 
de protestantse Republiek en katholie
ke Spaanse troon. In dit nummer van 
het Tijdschrift 'Tilburg' gaat John 
Boeren, medewerker van het Ge
meentearchief Tilburg, in op het hoe 
en waarom van de Tilburgse Confe
renties. 

Over de 'Vrede van Munster' in het al
gemeen en de oorlogsperikelen in 
Midden-Brabant in het bijzonder heeft 
het Gemeentearchief Tilburg een 
kleurrijke expositie ingericht. Aan de 
hand van enkele panelen wordt de be
zoeker een indruk gegeven van de 
hoofdrolspelers in het 80-jarige con
flict alsmede van de misère en ver
woestingen in Tilburg en de omlig
gende dorpen. Ter informatie van de 
bezoeker en ter decoratie van de expo
sitie is een aantal kaarten en originele 
boeken uit de zestiende en zeventien
de eeuw tentoongesteld, zodat een zo 
compleet mogelijk beeld wordt gege
ven van de tijdgeest gedurende de 
Opstand (1568-1648). Belangstellen
den kunnen bovendien genieten van 
een digitale expo op een speciaal daar
toe uitgeruste computer. Op een inter
actieve wijze kan de bezoeker zich een 
weg banen door de veldslagen, kunst 
en cultuur uit de Gouden Eeuw. 

Kortom, een tentoonstelling die u niet 
mag missen. 
De tentoonstelling in het Gemeente
archief Tilburg, Kazernehof 75, is te 
bezoeken van 9 juni tot en met 25 sep
tember 1998 op dinsdag en woensdag 
van 9.00 - 17.00 uur, donderdag 9.00 -
17.00 en 19.00 - 22.00 uur (behalve in 
jul i en augustus) en vrijdag 9.00 -
12.30 uur. De toegang is gratis. 

Tilburgse actiecultuur 

Tilburg was in de jaren zeventig een 
van de plaatsen waar het linkse acti
visme hoogtij vierde. In 1969 werd de 
katholieke Hogeschool nog bezet en 
omgedoopt in Karl Marx Universiteit. 
Tilburg liep daardoor voor op Amster
dam en Nijmegen. 
In het gedeeltelijk door voormalige ac
tivisten samengestelde boekje 'Weg 
van Idealen' komen mensen aan het 
woord die destijds vooraan stonden. 
Ze vertellen over hun drijfveren, en 
over wat er nu van hen geworden is. 
Behalve vredesactivisten, wethouder 
Roel van Gurp en Veulpoeper Zjef 
komt bijvoorbeeld ook de aan de KUB 
verbonden wetenschapper Lou Keune 
aan het woord. Keune schreef en 
schrijft nog steeds veel over de onder
gang van de textielindustrie en de ge
volgen daarvan voor de voormalige 
textielarbeiders. Keune kreeg daarbij 
kritiek. Zijn critici zoals de textieltech-
nicus en amateurhistoricus P.J.M. van 
Gorp vonden het werk van Keune te 
marxistisch. 
Het boekje geeft geen volledig histo
risch overzicht van actievoerend 
Tilburg in de jaren zeventig. De in 
Tilburg toentertijd zeer actieve kraak
beweging ontbreekt bijvoorbeeld. 
'Weg van idealen' is dan ook eerder 
een bundel journalistieke interviews. 
Zo hadden de samenstellers het ook 
bedoeld. Dat neemt niet weg dat de 
bundel als schets van een periode een 
aardige bron voor historisch onder
zoek is. 

Paul van Dun 

Karei Luijf (red.), Weg van idealen - De 
Tilburgse actiecultuur van de jaren zeven
tig en haar erfenis (Tilburg, Stichting 
Werkwinkel Tilburg, 1998), ISBN 90-
9011671-0,83 blz.,geïll.,fl5. 
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