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Ten geleide
In dit tweede nummer van jaargang 18 van Tilburg, tijdschrift voor
geschiedenis, monumenten en cultuur staat het thema van de
monumentendag 'water' centraal.
Op basis van materiaal bijeengebracht door Ronald Peeters en Rob van
Putten schreef Henk van Doremalen een historische toelichting bij
Tilburgse monumenten die een relatie hebben met water. Dat betreft
monumentale gebouwen die met de drinkwatervoorziening te maken
hebben, zoals het pompstation aan de Gilzerbaan en de watertoren aan
de Bredaseweg. Een belangrijk aspect is ook de afvoer van overtollig
(vervuild) water. Tilburg kreeg al in de 19*^ eeuw met afvoerproblemen
te maken. De gekozen oplossingen zijn op de waterzuivering Oost deels
nog zichtbaar. Een derde centraal thema wordt gevormd door het
Wilhelminakanaal en alle daarbij behorende artefacten als sluizen,
bruggen, havens en bedrijfsgebouwen.
Rob van Putten geeft een uitgebreide toelichting op de waterlopen die
een belangrijke rol gespeeld hebben bij het watertransport door de stad.
Aan de orde komen de geologische achtergronden, het ontstaan en de
loop van de waterlopen, de functie als 'blauwsloot' en de thans nog
zichtbare (restanten van de) sloten en riviertjes.
Cor van der Heijden verzorgt een uitgebreide beschouwing van het
proefschrift 'In de wol geverfd' van Barend Jan van Spaendonck. Het
lezen van de in de ogen van Van der Heijden wat onverwachte
disseratie leidt tot waardering, maar ook verwondering.
Van Spaendonck beantwoordt in zijn boek veel vragen, maar roept er
evenzovele op.
In Tilburg Kort aandacht voor artikelen, brochures en boeken die over
Tilburg zijn verschenen.
De redactie
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Monumenten en water

Een historische toelichting bij monumenten
die gerelateerd zijn aan water, watergebruik
en waterafvoer
H e n k v a n D o r e m a l e n , R o n a l d P e e t e r s en R o b v a n P u t t e n

Tilburg ligt niet aan open water, maar
toch heeft water vanaf het ontstaan van
de bewoning in Tilburg en omstreken
steeds een grote rol gespeeld. Dat begon
al bij de eerste bewoning in deze streken.
De oudste sedentaire bewoners vestigden zich op de hellingen van de beekdalen van de Leij en de Donge en de vele
kleine waterlopen die daarop uitkwamen. In de relatie water en monumenten
zijn voor Tilburg opvallende aspecten:
de winning, het opslaan en het transport
van drinkwater; de aanleg van het
Wilhelminakanaal met sluizen, bruggen,
aanlegsteigers en haven; het transport en
de zuivering van afvalwater. De monumenten die hierop betrekking hebben,
dateren uit het einde van de 19e eeuw en
(vooral) de eerste helft van de 20e eeuw.
Daar voert ook de fietsroute langs die is
uitgestippeld.

D

it artikel geeft de wat uitgebreidere
(cultuur)historische achtergrond bij
die route. In het kort komen vele monumenten (al dan niet gerelateerd aan water)
aan de orde i n een folder behorend bij de Open
Monumentendag op 9 september 2000.
Drieledig
De relatie water - monumenten is in Tilburg
tot drie elementen terug te voeren.
Allereerst komt het water als consumptie- en

productiemiddel aan bod. De N V Tilburgsche
Waterleiding-Maatschappij die eind negentiende eeuw is opgericht, speelt hierbij een belangrijke rol. De gebouwen van deze particuliere maatschappij geconcentreerd op twee
plaatsen aan de Bredaseweg en de Gilzerbaan
hebben een monumentale betekenis, maar
vormen tegelijkertijd onderdeel van een functionerend modern bedrijf dat moet voldoen
aan de hoge eisen van de 21e-eeuwse watervoorziening voor ruim 200.000 bewoners van
Tilburg en Goirle.
In de tweede plaats wordt gekeken naar water
als transportmiddel. Meer dan een eeuw
streed Tilburg voor de aanleg van een kanaal,
dat de stad toegang moest geven tot open water. Pas i n de jaren twintig van de twintigste
eeuw was het zover en kon het Wilhelminakanaal worden geopend. Sluizen, bruggen, havens en bedrijfsgebouwen bepalen het beeld
op en om het kanaal. Over de herkomst en het
soms unieke karakter is nog veel onbekend.
Dit artikel w i l in een lacune voorzien. Verdere
studie is zeker gewenst. Tal van gebouwen
rondom het kanaal hebben een speciaal en
soms zelfs wel monumentaal karakter. Van
andere staat de toekomstige functie ter discussie. Dat geldt niet meer voor de Piushaven, die
in het centrum van de stad uitkomt, bijna tot
het uitgaanscentrum reikt en alleen al daarom
een bijzonder karakter heeft.
In de derde plaats is de afvoer van het water
van belang. Daarvoor reikt het verhaal terug
tot de opkomende industrie in de tweede helft
van de negentiende eeuw. De afvoer van water i n het algemeen, maar van het vervuilde industriewater in het bijzonder, gevoegd bij het
ontbreken van open water, leidde steeds vaker
tot problemen. De vele waterlopen door de
stad speelden hierbij een rol. Over het ontstaan van deze waterlopen, waarvan de loop
bepaald werd door het beperkte, maar onmiskenbaar aanwezige hoogteverschil in de stad.

een relatie hebben met water, begint bij deze
watertoren aan de Bredaseweg 207.
De watertoren is in 1896/97 gebouwd voor de
N.V. Tilburgsche Waterleiding-Maatschappij
(TWM) naar een neorenaissance-ontwerp van
H.P.N. Halbertsma (1853-1929). De toren kent
een sterke horizontale geleding. In de zogenaamde waterlijst is een inscriptie opgenomen: 'H.P.N. HALBERTSMA INGENIEUR'.
De onderbouw heeft een dubbele deur met
een barokke sieromlijsting. Het hoogveld is ingevuld met een gemeentewapen en eikenloof,
in de bovendorpel van de deur staat het jaartal
'1896-97'. De bovenbouw is voorzien van een
opvallend torentje. Vooral de bovenbouw
werd door oorlogshandelingen beschadigd en
is in 1945 hersteld, waarbij de oorspronkelijke
kantelen plaatsmaakten voor een hekwerk.

Watertoren omstreeks
(coll. N.V.

1910

Tilburgsche

WaterleidingMaatschappij).

is elders in dit tijdschrift een apart artikel te
vinden. Merendeels kwamen de waterlopen
uit op het riviertje de Leij (Voorste Stroom).
Het nogal passieve Tilburgse gemeentebestuur huldigde in de negentiende eeuw het
principe dat water nu eenmaal van hoog naar
laag stroomde. Lange tijd wenste het stadsbestuur geen maatregelen te nemen om de afvoer van het vuile water efficiënter te regelen.
Vooral de lager gelegen gemeente Oisterwijk
(en deels ook Berkel-Enschot) was hiervan de
dupe. Het leidde tot een langdurig juridisch
gevecht, dat bekendstaat als de Leijkwestie of
de Voorste Stroomarresten. Nog steeds zichtbaar is een van de oudste waterzuiveringsinstallaties in Nederland, die is voortgekomen
uit de decennialange discussies over het Tilburgse afvalwater, waarvan het begin omstreeks 1870 ligt.
De watertoren
Een van de markantste gebouwen in de stad is
de watertoren aan de Bredaseweg. Dat heeft
onder meer ook te maken met de ligging bij
een van de oude invalswegen naar het centrum. In het laatste decennium van de 20e
eeuw viel de toren nog meer op, doordat het
gebouw, door de sloop van het Regenboogcomplex, 'vrij' was komen te liggen. De routing langs de monumenten door Tilburg die

Civiel-ingenieur Halbertsma heeft op het gebied van de waterleiding in Nederland een
voortrekkersrol gespeeld. Aan het einde van
de 19e eeuw was hij medeverantwoordelijk
voor grote waterleidingprojecten in steden als
Hannover, Arnhem en Den Helder. En natuurlijk in Tilburg, waar hij rond 1895 de opdracht
had gekregen een volledig technisch ontwerp
te maken voor een drinkwaterleiding. Essentieel daarin is natuurlijk de waterwinplaats in
de omgeving van de Gilzerbaan. Daar werden
pompgebouw, ontijzeringsinrichting, filters
en reinwaterkelders aangelegd, waarna het
water via de drukbuisleiding richting watertoren en stad kon worden gepompt.
Niet alleen voor gezondheid en hygiëne speelt
schoon water, waaraan in de 19e eeuw een
enorme behoefte was, een belangrijke rol. Ook
voor de industrie is voldoende en zuiver water
essentieel. Het is opvallend dat in de discussies over de aanleg van een waterleidingstelsel
in Tilburg het huishoudelijk waterverbruik
slechts een ondergeschikte rol speelde. Van
groter belang was het industriële waterverbruik. De realisering van de noodzakelijke gebouwen en infrastructuur is een technisch
hoogstandje en heten aan het einde van de 20e
eeuw met recht 'monumenten van bedrijf en
techniek'.
De architectuur van de watertoren heeft geresulteerd in een waardevol element aan een
van de oude toegangswegen tot de stad. Van
belang voor dit monument is dat het nu nog
steeds waarde heeft in functionele zin: het grote waterbassin wordt onder meer gebruikt om
grote drukverschillen in het waterleidingstelsel op te vangen.
De woning naast de watertoren, thans in gebruik als kantoor, werd in 1907 gebouwd naar
een ontwerp van de Tilburgse architect Jan
van der Valk (1873-1961).

lijk verharde) verbinding zou geven met Breda
en 's-Hertogenbosch. In dezelfde tijd dat de
discussie over het te volgen tracé voor de weg
Breda-'s-Hertogenbosch plaatsvond, waren
door de Tilburgse industriëlen en notabelen
(veelal dezelfde personen) al pleidooien gehouden voor de aanleg van een kanaal. De argumentatie was vrijwel dezelfde: betere vervoersmogelijkheden voor de stad, waar de nijverheid zo'n grote rol speelde. Voor de weg is
een deel van een bestaand tracé gebruikt, namelijk het gedeelte van de oude heerbaan naar
Breda tussen het huidige snijpunt van de
Bredaseweg met de Baroniebaan en het een
kleine vier kilometer verderop gelegen café
'Dongeiuijk'.
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Aan de overzijde van de watertoren zien wij
de woningen en appartementen van 'het
Regenboogpark' in aanbouw. Het park is genoemd naar wasserij en ververij 'De Regenboog'
(fa. Janssen en Bierens) die hier van 1891 tot
1996 was gevestigd.
Route naar pompstation
Wij vervolgen onze weg in westelijke richting
over de Bredaseweg, die is aangelegd tussen
1822 en 1826 als onderdeel van de weg van
Tholen naar Grave. Tilburg hechtte zeer aan
deze weg, omdat het de stad een goede (name-

Bij het tweede verkeerslicht gaan wij linksaf de
Vierwindenlaan in.
Pal links van de Vierwindenlaan lag van 1867
tot 1958 de spoorweg naar Turnhout, die in
laatstgenoemd jaar enkele kilometers verder
naar het westen werd verlegd. Vroeger liep
hier de Schaapstraat. De laan is genoemd naar
het café 'De Vier Winden'. Dit café, dat stond op
de hoek van de Schaapstraat en de Bredaseweg, werd in de meidagen van 1940 door een
bombardement verwoest.
We rijden de Vierwindenlaan uit en steken de
Baroniebaan over. De Baroniebaan maakte
van 1948 tot eind 1971 deel uit van Rijksweg 63
(Breda-Eindhoven).
We vervolgen onze weg over het fietspad
(Dongepad), gelegen op het oude tracé van de
genoemde spoorweg naar Turnhout.
We bevinden ons nu in woonwijk De Blaak. Dit
was vroeger een agrarisch gebied. In 1978 werden hier de eerste woningen gebouwd. Heel
bijzonder is de aanwezigheid in het gebied
van 28 vijvers met een totale wateroppervlakte
van ca. 6 ha. De vijvers zijn (met uitzondering
van de Blaakvijver) onderling verbonden. In
de Blaak zijn gescheiden riolen aangelegd,
waarbij het hemelwater wordt geloosd op de
vijvers. Door middel van een gemaal aan de
Dintel wordt het water op het riviertje de
Oude Leij (Donge) geloosd.
Wanneer we de Beeklaan zijn overgestoken,
passeren we de Zuil van Ad Loiiivinger uit 1975.
Het bijzondere van dit object is, dat het is gemaakt van Cortenstaal. Dit is een staalsoort
die in de loop van enkele jaren een dieprode
oxidelaag vormt, die het onderliggende materiaal beschermt tegen verdere oxidatie.
Ca. 150 meter voorbij dit object gaan we
rechtsaf het Reuselpad in. Na ongeveer 150
meter zien we aan onze linkerhand hofstede
'De Blaak'. Dit gebouw in Tudorstijl is in 1907

terpompstation van de T W M zien liggen. Dit
pompstation dateert uit 1898, dus uit dezelfde
periode als de watertoren. Van het oorspronkelijke ontwerp is niet zoveel meer te zien. Het
exterieur heeft een aantal wijzigingen ondergaan: gepleisterde muren, aangepaste vensters
en een andere voorgevel. Als gevolg van nieuwe technieken en machines is ook het interieur
aangepast. De oorspronkelijke hoofdvorm van
het gebouw is echter nog duidelijk afleesbaar
en het exterieur heeft nog steeds een bijzondere uitstraling. Het gebouw doet door de opbouw denken aan een kerk met zijbeuken. Het
niet oorspronkelijke pleisterwerk versterkt
deze indruk en geeft het geheel een haast mediterraan karakter. Opvallend is ook de vrijstaande, in gele baksteen gemetselde schoorsteen.

gebouwd als buitenverblijf voor de Tilburgse
wollenstoffenfabrikant A . A . M . Pollet. Architect was Jan van der Valk.
Nadat we de Weteringlaan zijn overgestoken
blijven we het Reuselpad volgen. Achter het
bosperceel aan onze linkerhand loopt de waterloop De Blaak. A l spoedig bevinden we ons
nu in het waterwingebied van de T W M . Bij de
eerste splitsing houden we rechts aan, en bij de
volgende splitsing (ca. 550 meter verder) links.
Na ca. 350 meter komen we uit op de Oude
Rielsebaan (T-splitsing). Het gebouwtje aan
onze rechterhand ('pompstation De Blaak')
was vroeger in gebruik als pompstation.
Tegenwoordig doet het dienst als transformatorhuisje dat een aantal andere pompen in het
waterwingebied van stroom voorziet.
Het pompstation
Na ca. 900 meter komen we op de Gilzerbaan,
waar we aan de overzijde van de weg het wa-

De bossen rondom dit station zijn aangelegd
in de tijd dat er hout nodig was voor de mijnbouwindustrie. Anno 1999 zijn om het gebouw grote gazons aangelegd met groepen
van monumentale bomen.
Enkele tientallen meters westelijk van het
pompstation loopt het Eekhoornpad langs de
rivier de Oude Leij (beter bekend onder de
naam die formeel verderop van toepassing is:
de Donge), waarin zich een stuw bevindt.
Rechts van het pad zien we een aantal bezinkbassins van de T W M . Het water, dat gebruikt
wordt voor het schoonspoelen van de drinkwaterfilters, wordt hierin weer gezuiverd
doordat de vaste bestanddelen (voornamelijk
bestaande uit ijzeroxide) bezinken.
We rijden weer terug, en gaan voorbij het
pompstation linksaf de Pompstationweg in,
een particuliere weg, die vanouds de verbinding vormde tussen het pompstation en de
Bredaseweg. De Gilzerbaan was ten tijde van
de aanleg van het pompstation niet meer dan
een zandpad. De Pompstationweg, in 1898
aangelegd op het tracé van een reeds bestaand
pad, is nog steeds voorzien van de oorspronkelijke bestrating met een middenpad voor de
trekpaarden van de steenkolenkarren die de
brandstof voor de stoommachine aanvoerden.
De weg heeft een laanbeplanting van beuken.
Verder staan er dennen en robinia's.
Aan beide zijden van deze weg liggen uitgestrekte landgoederen. Het complex links is het
oudste. Daar stond al in het tweede kwart van
de 19e eeuw een pannenbakkerij met bedrijfsgebouwen en dienstwoningen, die in 1841-'42
met de omringende heidevelden door koning
Willem I I werd gekocht. Het was zijn uitdrukkelijke wens dat die heide in cultuur zou worden gebracht. Na de dood van Willem II is het

Nadat aan het begin van de 20e eeuw de familie Verbunt het bos in bezit kreeg, zijn er drie
villa's gebouwd, waarvan er een inmiddels is
afgebroken. In 1953 werd de gemeente Tilburg
eigenaar van het bos. De afgelopen jaren zijn
er grootscheepse restauraties uitgevoerd,
waarbij de 19e- en 20e-eeuwse aanpassingen
weer zoveel mogelijk ongedaan zijn gemaakt.
Verwacht wordt dat het bos nog tot 2025 nodig
heeft om in zijn oorspronkelijke vorm te herstellen.
We volgen het fietspad (en niet de rijweg!). Dit
fietspad ligt op het in 1958 in gebruik genomen (verlegde) tracé van de spoorweg Tilburg-Turnhout, waarover tot 1973 nog goederentreinen reden. Daarna was het tot 1981 nog
een museumlijn. In 1988 kocht de gemeente
Tilburg de voormalige spoorweg van de NS
om er een fietspad op aan te leggen.
stuw in cte Oude Leij nabij
de Güzerbaan

anno 2000

(foto Frans van

Ameijde).

bezit verkocht, de pannenbakkerij is verdwenen en de nieuwe eigenaren legden er landgoederen aan.
Aan het eind van de Pompstationweg gaan we
rechtsaf, de Bredaseweg op. Deze weg maakte
tot eind 1971 deel uit van de rijksweg BredaEindhoven.

Het grai'en van de vijver in
het Wandelbos
-werkverschaffing
(coll.

tijdens
1921
GAT).

Warande en Wandelbos
We laten de eerste verkeerslichten links liggen
en steken bij de volgende verkeerslichten (bij
'Sparrenhof') de weg over. We bevinden ons
nu op de Zwartvenseweg, een naam die nog
herinnert aan een ven, dat vroeger bij de
Dongenseweg lag. Achter de hockeyvelden
aan de rechterkant ligt de Oude Warande.
De Oude Warande is in 1712 als jachtbos aangelegd door Willem prins van Hessen-Kassei,
heer van Tilburg en Goirle. Het werd een in
strakke barokstijl vormgegeven zogenaamd
sterrenbos met een gevarieerde beplanting.

Na ca. 900 meter steken we de spoorweg
Tilburg-Breda over en vervolgen onze weg.
Na de Reeshofdijk te zijn overgestoken zien
we rechts van ons het Wandelbos liggen.
Dit ruim 60 ha grote Wandelbos is in 1920 ontworpen door de befaamde tuinarchitect
Leonard Springer, die ook het Wilhelminapark en het Leijpark ontwierp. De vijver in het
bos is in 1921 onder leiding van de Nederlandsche Heide Maatschappij aangelegd in het
kader van de zogeheten werkverschaffing.
We rijden de Zwartvenseweg uit, steken de
Baden Powelllaan over, gaan eerst links en
daarna meteen weer rechts. We bevinden ons
nu op de Lage-Witsiebaan. Waar de weg een
bocht naar rechts maakt, rijden we rechtdoor,
de Vlierlaan in. We steken de Kruidenlaan
over en rijden de Kruizemuntweg op. Na een
kleine 100 meter rijden we linksaf het fietspad
op. Na het overbruggen van een gering hoogteverschil komen we uit op de Dongensekanaaldijk, waar we links Sluis III zien liggen.
We zijn hier beland bij een van de sluizen in
het Wilhelminakanaal.
De sluizen
Omdat het 68,5 km lange kanaal in totaal ongeveer 15 meter verval moest overbruggen
werden vijf sluizen gebouwd, die vanaf de
Donge zijn genummerd met een Romeins cijfer: Sluis I bij Oosterhout, Sluis I I en III bij
Tilburg, Sluis IV bij Haghorst en Sluis V bij
Lieshout. Alle sluizen in het Wilhelminakanaal zijn bajonetsluizen. De lengte- en de
breedtematen van de schutkolken werden afgestemd op de afmetingen van het meest gebruikelijk scheepstype, de kempenaar (maximale lengte 60 meter, maximale breedte 6,6
meter, maximale diepgang 2,5 meter).

Een kanaal voor Tilburg
De gedachte om Tilburg door middel van
een kanaal te verbinden met de Donge (en
verder de Amer en Maas) dateert uit de 18e
eeuw. In de eerste plannen is sprake van
een route naar de Oude Warande. Later
(1809) spreekt ook Lodewijk Napoleon zich
uit voor de wenselijkheid van een kanaalverbinding. Zowel onder koning Willem I
als Willem I I zijn de plannen opnieuw ter
hand genomen. Zelfs is er in 1829 sprake
van een daadwerkelijk beginnen van de
graafwerkzaamheden, die echter ten gevolge van de Belgische afscheiding zijn gestaakt. Koning Willem I I pakte de plannen
opnieuw op, maar zijn vroegtijdige dood

voorkwam realisering. Het idee bleef evenwel leven. In 1855 zag een serieus uitziende
brochure het licht, waarin een naamloze
vennootschap de plannen bekend maakte
voor de aanleg en exploitatie van een
scheepvaartkanaal naar Tilburg en Riel. Dat
zou gepaard gaan met de aanleg van vloeivelden nabij de beide gemeenten. De haven
in Tilburg stond nabij de Veldhoven gepland. Het tracé volgde deels de Donge.
In de tweede helft van de 19e eeuw keren
plannen om Tilburg een waterweg te bezorgen met regelmaat terug. De onderzoeken, plannen of voorstellen gaan nu
meer uit naar een verbinding vanaf de
Zuid-Willemsvaart naar de Amer via Tilburg. Steeds weer liepen de plannen stuk

op gebrekkige financiering of weigering
van het Rijk om bij te dragen. Een plan uit
1889 (het plan Bake, genoemd naar de toenmalige hoofdingenieur van provinciale waterstaat) leek uiteindelijk te gaan slagen.
Discussie over technische aspecten en de
toegenomen kosten van materiaal en
arbeidslonen zorgden dat de plannen opgeschort werden. Maar het was grotendeels
het toen vervaardigde plan dat de basis
vormde voor de wet van 17 juni 1905 waarbij de bouw van een scheepvaartkanaal van
de Zuid-Willemsvaart over Tilburg en
Oosterhout naar de Amer is geregeld. Op 28
februari 1906 is besloten dat dit kanaal de
naam Wilhelminakanaal zou krijgen. In
1909 is met het werk begonnen en op 15 mei
1912 is het eerste deel van de Amer tot
Oosterhout voor scheepvaart vrijgegeven.
In 1914 is begonnen met het graven richting
Tilburg, terwijl in 1916 aan de oostelijke
kant de werkzaamheden een aanvang namen. De Eerste Wereldoorlog, waarbij
Nederland weliswaar neutraal was maar
die (zeker in het zuiden) sterk van invloed

Machinaal

uitgraven

het kanaal ca.
(coll.

van
1920.
GAT).

was op het dagelijks bestaan, leidde tot ernstige vertraging in de voortgang.
Hoofdoorzaak was materiaalschaarste.
Op 14 februari 1919 werd het gedeelte tussen de los- en laadplaats Dongen en de losen laadplaats aan het Lijnsheike voor het
scheepvaartverkeer opengesteld. Op 28
april 1919 volgde de officiële opening van
dit gedeelte. In het najaar van 1921 was ook
de los- en laadplaats aan de Oude Molenbochtstraat gereed en werd het graven van
de Piushaven aanbesteed. Vooral door het
langzaam vorderen van de werkzaamheden aan de oostelijke kant (vanaf Best richting Tilburg) duurde het tot 1923 voor het
hele kanaal met alle kunstwerken (bruggen
en sluizen) gereed was. Op 4 april 1923
vond de officiële opening plaats.
Tijdens de oorlogsdagen van 1940 werden
de meeste kunstwerken in en over het kanaal geheel of gedeeltelijk verwoest of beschadigd. Hetzelfde gold in nog ergere
mate in 1944. In mei 1946 kon het kanaal na
omvangrijke herstelwerkzaamheden weer
worden bevaren.

Doordat ten westen van Tilburg de daling van
het traject (relatief) zeer groot was, werd hier
gekozen voor de bouw van twee gekoppelde
sluizen, die bestaan uit twee schutkolken die
via een tussensluishoofd met elkaar in verbinding staan en zo in één sluis een tweetrapsschuthoogte kunnen overbruggen. Sluis I en
sluis III zijn bij de bouw in respectievelijk 1914
en 1916-1917 op deze wijze uitgevoerd. Sluis I
is in 1972 vervangen door een moderne sluis
met één kolk. Het hier beschreven complex
sluis I I I is dan ook het laatste gave voorbeeld
van dit type in het Wilhelminakanaal.
Hoewel de toepassing van elektromotoren ten

tijde van de aanleg van het Wilhelminakanaal
nog in de kinderschoenen stond werden alle
schuiven en sluisdeuren in het kanaal vanuit
het centraal geplaatste bedieningshuis elektrisch bediend. Door het verloop van het tracé
bleek het noodzakelijk voorzieningen te treffen om de panden aan te vullen tot de vastgestelde waterhoogte. Dit gebeurde deels met
water uit de Zuid-Willemsvaart, maar ook
door bij de sluizen I , II, I I I en IV een schakelhuis-pompstation te plaatsen. Deze werden
elektrisch aangedreven.
Vanaf 1930 werd een zijtak van het Wilhelminakanaal gegraven die een verbinding met
Eindhoven vormde. Het werk was in 1940 gereed en kreeg de naam Beatrixkanaal. Via deze
aansluiting kon ook overtollig water uit de
Dommel door het Wilhelminakanaal worden
afgevoerd. Hiervoor werd bij de sluizen I , I I ,
III, en IV een spuisluis gebouwd.
Het sluizencomplex aan de Dongensekanaaldijk omvat een sluis met ten noorden daarvan
een bedieningshuis en een wat verder gelegen
schakelhuis-pompstation evenals een dubbel
woonhuis voor de sluiswachter en sluisknecht. Later (1940) is de spuisluis toegevoegd. Het complex met alle bijbehorende gebouwen heeft een bijzondere waarde door de
nog aanwezige oorspronkelijke aanleg en de
structurele en visuele gaafheid van het gehele
complex. Het complex is het laatste nog gave

gaan we onder de brug van de Dongenseweg
door. Vroeger lag hier een draaibrug; de oude
landhoofden hiervan zijn nog steeds aanwezig.
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voorbeeld van dit type in het Wilhelminakanaal.
De verdere, overigens niet beschermde bebouwing, bestaat uit de achter het woonhuis gelegen, sterk gewijzigde gekoppelde bergingen.
Nabij het dubbele woonhuis was een (later
vervangen) eenlaagsloods onder zadeldak.
Een ten zuiden van de sluis gelegen schotbalkenloods werd in de Tweede Wereldoorlog
verwoest en in 1954 herbouwd.
De voorgedrukte gestandaardiseerde bouwtekeningen van het gehele complex zijn gesigneerd door ir. C L . Schuller tot Peursum, en
gedateerd 1915/1917.
Een uit dezelfde periode daterend, nagenoeg
identiek doch aangetast complex bevindt zich
eveneens aan het Wilhelminakanaal ter hoogte
van de Voldijk. Hier werd echter, in tegenstelling tot de gekoppelde sluis aan de Dongensekanaaldijk, een enkele sluis gegraven.
Na een bezoek aan de sluis rijden we terug
over de Dongensekanaaldijk. Na ca. 600 meter

Goirkekanaaldijk
Voorbij de brug heet het nu Goirkekanaaldijk.
Aan de overkant van het verbrede kanaal zien
we het Industrieterrein Kraaiven liggen. Eind
jaren vijftig is dit gedeelte van het Wilhelminakanaal verbreed en is een nieuwe loswal aangelegd Hier vestigden zich ook enkele bedrijven die eerst aan de Piushaven lagen, zoals
Ijzer- en staalhandel Van Raak en Vollenhoven Groot Olie (voorheen Van Vollenhoven
& Smulders) en ijzerhandel Bressers. Tot de
eerste bedrijven aan deze verbeterde loswal
behoorde in 1959 ook al betonmortelfabriek
'Bemoti'. Voorbij de sportvelden zien we aan
onze rechterhand het verpleeghuis De Hazelaar en het Twee Steden ziekenhuis.
We komen nu bij de ophaalbrug van de Dr.
Deelenlaan (de straat aan onze rechterhand).
Het gebouw met de toren was van 1971 tot
1997 een brandweerkazerne. Thans is het studio Tilburg van Omroep Brabant. Achter dit
gebouw ligt het Hasseltplein met de 16eeeuwse kapel.
We gaan nu de brug over. Links van ons ligt
aan de Kraaivenstraat de voormalige wollenstoffenfabriek van Mommers, het eerste bedrijf dat zich in de tweede helft van de jaren
vijftig op het industrieterrein vestigde. In de
oude fabrieksgebouwen van Mommers aan de
Goirkestraat is sinds 1986 het Nederlands
Textielmuseum gevestigd. Mommers sloot
zijn deuren in 1995. Thans is hier kinderkledingbedrijf Vilenzo gevestigd.
We rijden vervolgens onder de brug van de
Midden-Brabantweg, die Tilburg verbindt met
de A59 (Maasroute). Volgens het oorspronkelijke plan zou deze weg als Rijksweg 62
Tilburg met Gorinchem en verder met Utrecht
verbinden, vandaar dat de weg aanvankelijk
Gorinchemsebaan heette.
Om ook de langste schepen de mogelijkheid te
geven om te keren, zijn in het kanaal op enkele
plaatsen zwaaikommen aangebracht. Ook bij
het zijkanaal naar de Piushaven bevindt zich
een zwaaikom. Verder kunnen schepen keren
bij de Industriehaven.
Aan onze linkerhand zien we een deel van het
uitbreidingsplan Tilburg-Noord. Tot eind jaren zestig bestond dit nog vrijwel geheel uit
landbouwgrond.
Nadat we de vernieuwde ophaalbrug aan de
Waalstraat gepasseerd zijn, zien we aan de

Molenbochtstraat en een laad- en losplaats
voor de tram op de middenkade in de Piushaven. Zelfs is er nog sprake geweest van een
spoorlijn naar de Piushaven via de HavendijkNoord. Het is er vanwege financiering, uitblijven van overeenstemming tussen gemeente en
betrokkenen en gebrek aan belangstelling op
het juiste moment, nooit van gekomen.
Vlak voor de brug van de Oude Lind stond
vroeger, ongeveer ter hoogte van het laatste
flatgebouw, een korenmolen.
Lovensekanaaldijk
We vervolgen onze weg aan de noordzijde
van het kanaal, nu Lovensekanaaldijk geheten. We gaan onder de brug door van de
Quirijnstoklaan. We rijden nu langs een gedeelte van de kanaaldijk waar het tot medio jaren '60 voor mannen was toegestaan om te
zwemmen. Het omkleden moest in de struiken gebeuren, vandaar dat de aanwezigheid
van vrouwen niet gewenst was. Dit werd kenbaar gemaakt door middel van borden met het
opschrift: 'Verboden voor vrouwen'.
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overkant de loswal, met een oude, uit ca. 1920
daterende opslagloods van de N.V. Hanzestoomboot-Onderneming waar ook het goederentramspoor van de tram Tilburg-Waalwijk
die geëxploiteerd werd door de Hollandsche
Buurtspoorwegen, eindigde. Met de aanleg
van het Wilhelminakanaal kwamen er grootse
plannen om op verschillende plaatsen overslagmogelijkheden te maken van tram of trein
naar de schepen. Alleen het plan aan de
Goirkekanaaldijk, ter hoogte van de Oude
Lind, is daadwerkelijk gerealiseerd.
De belangrijkste andere plannen betroffen een
aansluiting op het spoorwegnet bij de Oude

Bij de volgende ophaalbrug (Petrus Loosjesstraat) steken we het kanaal weer over. Aan de
overzijde zien we een deel van Industrieterrein Loven met de grote Industriehaven,
aangelegd in het midden van de jaren zestig
en in het najaar van 1967 in gebruik genomen..
Op de plaats van de haven stond vroeger de
steenfabriek van Claesen, en enkele honderden meters oostelijker die van Stevens. De
voor de steenfabricage benodigde leem werd
gedurende tientallen jaren gewonnen in het
gebied waar nu het industrieterrein ligt, en dat
vroeger Rauwbraken heette. Beide bedrijven
moesten hun productie aan het begin van de
jaren zestig staken in verband met de aanleg
van het industrieterrein.
Voorbij de brug van de Gelrebaan komen we
op de voormalige loswal van de Oude Molenbochtstraat (thans Dijksterhuisstraat). De weg
is nog steeds voorzien van de oude bestrating
met 'kinderhoofdjes'. Op deze plaats werden
tot aan het begin van de jaren zestig de kolen
gelost voor het gemeentelijk gasbedrijf. De
steenkool werd aangevoerd door schepen van
de Scheepvaart Steenkool Maatschappij te
Rotterdam en vervolgens per vrachtauto vervoerd naar de gasfabriek aan de Lange
Nieuwstraat. In 1962 ging de gasfabriek over
tot gaswinning door het 'kraken' van propaan.
De kraakinstallatie deed slechts enkele jaren
dienst, want inmiddels was de gasbel bij
Slochteren ontdekt. In de periode 1965/1966
schakelde men over op aardgas.
Even verderop zien we, tegenover de Dijkster-

We passeren nu de Insulindestraat. Deze
straat markeert nog het oorspronkelijke uit
1881 daterende tracé van de spoorweg naar
's-Hertogenbosch. Om te vermijden dat er
twee spoorbruggen over het kanaal moesten
worden aangelegd is het punt waar de spoorwegen naar 's-Hertogenbosch en Boxtel zich
splitsten bij de aanleg van het Wilhelminakanaal begin jaren twintig verder naar het oosten verplaatst.
De ophaalbrug aan de Bosscheweg werd
(evenals trouwens alle andere kanaal- en
spoorbruggen) tijdens de oorlogsjaren door de
Duitsers verwoest. Ter hoogte van de Insulindestraat kwam tijdelijk een noodbrug te liggen. Maar tijdelijk liep in dit geval uit tot 1954.
De huidige hefbrug aan de Bosscheweg is op
10 juli 1954 geopend.
Dc loswal aan de
Dongensekanaaldijk
Frans van Ameijde,

(foto
anno
2000).

huisstraat een transformatorhuisje, met daaraan een halfrond urinoir. Dit is een van de
weinige nog aanwezige openbare urinoirs.
Aan de Enschotsestraat stond vroeger het gemeentelijk slachthuis. De slachtplaats, die
sinds een aantal jaren in particuliere handen
is, is inmiddels uitgegroeid tot een van de
grootste slachterijen van ons land.
Op een terrein van het slachthuis aan de
Lovensekanaaldijk werd in de jaren zestig op
maandagavond altijd 'automarkt' gehouden.
Heel wat gammele auto's verwisselden hier
voor enkele honderden guldens van eigenaar.
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Iets verderop aan de Lovensekanaaldijk stond
de Tilburgse Katoenspinnerij (TKT). Dit bedrijf, opgericht in 1920, bood werk aan meer
dan 500 werknemers. In 1969 viel definitief het
doek. In het voormalige fabrieksgebouw vestigden zich later enkele andere bedrijven,
waaronder een meubelzaak. In januari 1995
brandde het complex tot de grond toe af.

We steken nu de Bosscheweg en de brug over
en vervolgen onze weg langs het kanaal.
Op de plaats waar nu een autohandel zit,
stond vroeger bierbrouwerij De Kroon. In 1868
werd aan Antonie de Kroon een vergunning
verleend voor het oprichten van een bierbrouwerij. Later waren in het gebouw o.a. een
groentendrogerij, een vormenfabriek, een
kunstwolmalerij en een fabriek van grammofoons gevestigd. In de jaren '70 en begin jaren
'80 werd het gebouw bewoond door enkele
kunstenaars, waaronder Wijnand van Lieshout, die er ook zijn atelier had. Het zeer markante gebouw is helaas i n 1988 gesloopt.
Aan het thans verdwenen Pelgrimspad stond
vroeger de molen van Leijten, die in verband
met de aanleg van het Wilhelminakanaal en de
reconstructie van de spoorweg Tilburg-Boxtel
in 1913 werd afgebroken. In de Tilburgsche
Courant van 15 maart 1913 werd door sloper
C.J. Smits te koop aangeboden: "den geheelen
afbraak van den windkorenmolen aan de
Bosscheweg te Tilburg."
Over de spoorbrug gaan drie sporen. Zoals we
kunnen zien aan de landhoofden was het oorspronkelijk de bedoeling een vierde spoor aan
te leggen. In de tachtiger jaren is naast de
spoorbrug nog een brug aangelegd voor de
fietsroute die Tilburg met Oisterwijk verbindt.
In 2001 zal deze stalen brug vervangen worden door een betonnen overspanning.
Voorbij de spoorbrug heet het nu Hoevensekanaaldijk. Aan onze linkerhand ligt het voetbalveld met (houten) tribune van Longa. Deze
voetbalvereniging is in 1920 opgericht en
kwam in 1926 tot haar grootste succes met het
behalen van de nationale voetbalbeker. Longa
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is een van de drie Tilburgse clubs die in de jaren vijftig overgestapt zijn naar het betaalde
voetbal. Tot 1964 speelde Longa op deze accommodatie betaald voetbal om vervolgens
vrijwillig terug te keren naar de rijen der amateurs.
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Waterzuivering
We komen nu bij de draaibrug in de Oisterwijksebaan, ooit de belangrijkste verbindingsweg van Tilburg met Oisterwijk. De brug is indertijd als draaibrug uitgevoerd in verband
met de plannen voor een (nooit gerealiseerde)
tramverbinding. Over de brug ligt, aan de
Hendrik Zwaardecroonstraat, het kantoor van
de dienstkring Tilburg van Rijkswaterstaat.
Vanhieruit worden sinds mei 1996 de acht beweegbare bruggen van het Wilhelminakanaal
centraal bediend. Bij de brug gaan we linksaf
de Oisterwijksebaan in om (voor wie dorstig
is) te stoppen bij café 'Zomerlust', de uitspanning die vooral bekend is om de vele soorten
bier die verkrijgbaar zijn.

De Oisterwijksebaan volgend gaan we de
tweede straat rechts, aan het einde links
(Broekstraat) en dan de eerste straat rechts
(Koebrugseweg).
We passeren de rivier de Leij, die hier nog
sterk meandert. Het is op deze plaats dat het
uitwateringskanaal van de waterzuivering,
dat rechts langs de weg zichtbaar was (ijzeren
wanden en balken) onder de weg doorgaat en
uitmondt in de Leij. Aan het einde van de
Koebrugseweg ligt een grote visvijver, die op
de kaart wordt aangeduid als 'Grollegat',
maar die bij de meeste Tilburgers bekend staat
als 'De Buunder'. Over dit water doen vele
verhalen de ronde, waarvan een aantal die met
verdrinkingsdood te maken hebben verifieerbaar zijn.
Voor de Buunder gaan we rechtsaf (Kommerstraat) en passeren opnieuw de Leij met naar
links een fraai beeld van het meanderende riviertje.
We vervolgen de Kommerstraat en zien langs
het hek van het complex van de waterzuivering (kort voor we de Hoevensekanaaldijk bereiken) de restanten van de vroegere Korvelse
waterloop. Boven op de Hoevensekanaaldijk
gaan we naar rechts en bereiken de ingang van
de Rioolwaterzuiveringsinrichting TilburgOost. Sinds enkele jaren is deze eigendom van
het waterschap 'De Dommel'.
A l vanaf 1904 werd ter plaatse geëxperimenteerd met de zuivering van omvangrijke stromen rioolafvalwater in het stroomgebied van
de Leij, wat samenhing met de snelle groei van
de stad Tilburg als gevolg van de industrialisatie. Tilburg was genoodzaakt een oplossing
te vinden voor het afvalwater met name van
de industrie. Terwijl andere steden in grote rivieren of rechtstreeks in de zee (of een meer)
konden lozen, kon Tilburg slechts gebruikmaken van de zeer beperkte capaciteit van de
Leij. A l in de 19e eeuw was de grens van de
zelfreinigende capaciteit van dit riviertje bereikt. Noodgedwongen moest Tilburg op zoek
naar andere oplossingen. In dat kader vonden
al vroeg in de 20e eeuw zowel aan de west- als
oostzijde van de stad experimenten plaats met
vloeivelden en waterzuiveringinstallaties.
In 1927 werd een proefopstelling van de
Duitse chemicus dr. Penschuck in gebruik genomen. Omdat deze niet direct bevredigende
resultaten opleverde, liet de uitbreiding op
zich wachten tot de jaren '30. Pas in 1937 werd
de definitieve zuiveringsinrichting in gebruik
genomen, naar een ontwerp van Publieke
Werken van de gemeente Tilburg in samenwerking met het Rijksinstituut voor Zuivering
van Afvalwater (RIZA).
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In latere fasen is het complex uitgebreid. Op
dit moment is het nog in bedrijf, maar op korte
termijn zal het worden gemoderniseerd of verplaatst. De oudste onderdelen worden alleen
bij overbelasting ingezet.
Enkele jaren geleden zijn drie waardevolle onderdelen gesloopt, te weten: de zandvang van
het rioolgemaal, het gebouw voor chemische
slibverwerking en de dienstwoning. Ook de
omvangrijke slib- en vloeivelden zijn niet
meer herkenbaar.
Het complex is van algemeen belang. Het
heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere
uitdrukking van een sociaal-economische en
Wilheminakanaal
hoogte van de
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technische ontwikkeling: het is een uitdrukking van een belangrijke fase i n de ontwikkeling van de rioolwaterzuivering en het vervulde een pioniersrol.
Het was de eerste biologische waterzuivering
in Nederland, die ook internationaal aandacht
trok. Het is illustratief doordat de functie goed
aan de gebouwde objecten af te lezen is en de
procesgang inzichtelijk is. Het heeft daarmee
een hoge getuigende waarde.
Het complex heeft architectuurhistorische
waarde vanwege de aanwezige elementen van
het Nieuwe Bouwen, de bijzondere samenhang tussen exterieur en interieur en de toepassing van beton.

sen de kanaaldijk en het van oudsher moerassige beekdal links daarvan.
Trappistenklooster
We rijden nu onder het viaduct van de A58.
Vlak voor de ophaalbrug gaan we linksaf.
Rechts van de weg stonden vroeger, op een afstand van ongeveer 500 meter, op het grondgebied van Hilvarenbeek, de Annahoeve en de
Hendrikhoeve, voormalige hoeven van koning Willem I I . waar nog delen van te zien
zijn.
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Het complex heeft ensemblewaarde vanwege
de situering ten opzichte van de stad Tilburg
en het Wilhelminakanaal, de verbondenheid
met de ontwikkeling van Tilburg en de wijze
waarop het terrein is ingericht.
De nog aanwezige oorspronkelijke onderdelen zijn ieder afzonderlijk en in hun onderlinge samenhang nog voldoende herkenbaar en
gaaf bewaard gebleven. In nationaal opzicht is
het complex bijzonder zeldzaam.
We keren weer terug naar de Hoevensekanaaldijk en volgen die in zuidwaartse richting (naar links). We passeren het viaduct van
de oude Rijksweg naar Eindhoven. Een pad
markeert nog de (niet-openbare) weg die eind
19e eeuw naar de (eerste) IJsclub leidde, en die
vanouds de naam 'Verbrande Brug' draagt.
We passeren weer de rivier de Leij (de
'schone'Leij) en even verderop een oude
Leijbedding (de Oude of 'vuile' Leij). Opvallend is het hoogteverschil van vele meters tus-

We rijden door, richting Trappistenklooster
met bierbrouwerij.
In 1881 vestigden de paters trappisten zich in
Berkel-Enschot in een drietal voormalige hoeven van koning Willem II, die zij als geschenk
ontvingen van de Tilburgse lakenverver
Caspar Houben.
De huidige abdij (kerk en klooster) van O.L.
Vrouw van Koningshoeven is gebouwd in de
jaren 1891-1893.
Een vergunning voor het brouwen van bier
werd verleend in 1885. De brouwerij 'De
Schaapskooi', vernoemd naar een van de voormalige hoeven van koning Willem I I , is nog
een van de zeven bestaande trappistenbrouwerijen. De andere zes staan in België. Sinds
vorig jaar werkt de brouwerij samen met
Bavaria. Omdat het brouwproces onder toezicht van de paters trappisten staat, mag het
bier nog steeds trappistenbier worden genoemd.
Koningshoeven
We keren weer om en rijden over de ophaalbrug naar de Koningshoeven. Sinds de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1997 bevindt deze zich brug op het grondgebied van
de gemeente Hilvarenbeek (de gemeentegrens
valt nu samen met de A 58).
Aan de Koningshoeven staan nog veel vroegere fabrikantenvilla's. Vroeger stonden er nog
de wollenstoffenfabriek van Vincent Verschuuren-Piron en de Coöperatieve Ververijen van
Tilburgse Fabrikanten van Wollen Stoffen (voorheen ververij Vincent van Spaendonck, later
Ververij Koningshoeven). Beide bedrijven
loosden hun afvalwater op de Oude of 'vuile'
Leij. Deze voormalige Leijbedding is inmiddels gedempt en vervangen door een riool.
Het karakteristieke bruggetje heeft men echter
kunnen behouden.
Verderop aan de Leij lag in de jaren dertig het
(tweede) terrein van de Tilburgse IJsclub.
Door middel van een pomp liet men een weiland bij het Leijpark onder water lopen, waarna bij vorst geschaatst kon worden.
Koningshoeven 30, aan onze rechterhand, is
een voormalig tuinhuis van koning Willem II.

ge complex van de N.V. Koninklijke AaBe
wollenstoffen- en v^^ollendekenfabrieken. Dit
bedrijf, dat hier vanaf 1930 gevestigd was, telde i n 1961 nog 1200 werknemers en was de
grootste textielfabriek die Tilburg gekend
heeft. In de jaren vijftig en zestig was het complex van Aabe het uitgebreidst, met naast vele
bedrijfsgebouwen ook een sportveldencomplex langs de Hoevenseweg en RingbaanZuid. Uit die tijd dateert ook de nieuwe, verhoogde entree van het kantoorcomplex van
het bedrijf, die nog zichtbaar is.
In 1996 werd het faillissement uitgesproken
over het inmiddels sterk afgeslankte bedrijf.
Meest opvallende element is thans de schoorsteen.
Verderop aan de Hoevenseweg zien we nog
een rij typische arbeidershuisjes.
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iverings-

Tilburg-Oost

anno 2000 (foto Frans van
Ameijde).

Hier sprak hij de historische woorden: "Hier
adem ik vrij en voel ik mij gelukkig". Later
werd het woning en atelier van de Tilburgse
kunstenaar Nico Molenkamp.
We rijden nu de Koningshoeven uit. Aan de
overzijde van de weg zien we het voormalige
retraitehuis van de Congregatie der Religieuzen van O.L. Vrouw van het Cenakel aan de
Koningshoeven. Dit klooster, geopend in 1908,
was later gedurende een aantal jaren de lesruimte voor het Brabants Conservatorium.
Thans is het klooster geheel gerenoveerd en
verbouwd tot een aantal wooneenheden. Ernaast staan twee woontorens die i n de volksmond 'De Zwarte Madonna's' heten. Architect
is Jacques de Brouwer.
Hoevenseweg
Achter het Bastionhotel ligt nog een restant
van de vroegere Meierijbaan, de oude rijksweg naar Eindhoven. We steken nu de
Ringbaan-Oost over en gaan rechtsaf de
Hoevenseweg op. Links zien we het voormali-

Briefhoofd met afbeelding
van de ijzergieterij
van Dun aan de

Jeröme

Havendijk

We zijn nu bijna de brug over het zijkanaal genaderd. In de voortuin van de pastorie van
O.L. Vrouw van Lourdes aan de Hoevenseweg 2 zien we een beeld van St. Christoffel, de
beschermheilige van o.a. automobilisten. Dit
beeld van Franse kalksteen werd i n 1935 vervaardigd door Adrianus Boon (1898-1966) i n
opdracht van de Broederschap voor auto- en
motorrijders "St. Christoffel".
Het gebouw achter de pastorie is de voormalige ijzergieterij Jeróme van Dun & Co. Op 5
september 1900 werd aan deze firma een hinderwetvergunning verleend voor de oprichting van een ijzer- en metaalgieterij met 18 pk
gasmotor aan de Koningshoeven.
In 1921 werd het pand verbouwd tot kerk van
de parochie O.L.V. van Lourdes. In de kerk
was onder meer een Lourdesgrot zichtbaar. In
1965 werd een nieuwe kerk gebouwd aan het
Lourdesplein (inmiddels alweer verlaten).
Sindsdien is het pand i n gebruik als supermarkt. Over de waarde, het behoud en een
eventueel toekomstige functie zijn thans volop
discussies gaande.
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Piushaven
Na de draaibrug gaan we linksaf en rijden
over de Havendijk naar de Piushaven. De aanleg van deze haven naar het centrum van de
stad is op 9 september 1921 gegund aan N.V.
Aannemings-maatschappij 'Den Bosch' uit 'sHertogenbosch . In oktober 1921 is met het uitgraven begonnen. Voor de verbindingsarm
van het Wilhelminakanaal met de Piushaven
moest onder meer het voormalige voetbalterrein met tribune van Willem I I worden verplaatst. Ook enkele blauwsloten moesten door
middel van riolering naar elders worden geleid. Op 4 april 1923 kon het Wilhelminakanaal officieel worden geopend. Op dat moment was ook de Piushaven zowel uit de richting Oosterhout als uit de richting ZuidWillemsvaart bereikbaar. In de beginjaren was
de naam Piushaven overigens nog niet in gebruik. Dat is pas sinds 1926 het geval. Met

Piushaven werden de bijna 1 kilometer lange
kaden aangeduid.
Aan de Piushaven waren vroeger veel ondernemingen gevestigd zoals de meelhandelaren
Schraven-Eijsbouts, Van Loon en Tuerlings-de
Jong, bouwmaterialenhandel Bas Menheere en
ijzer- en staalhandel Van Raak. Ook was hier
jarenlang het regenkledingatelier 'Brabant' gevestigd, waar de bekende 'Falcon' regenjassen
werden gemaakt.
Vanaf de haven waren er in de jaren twintig en
dertig naast de beurtvaart vaste vervoersdiensten naar een groot aantal plaatsen in het land.
Zo voerde Verschure's Brabantsche Stoombootdiensten N.V. dagelijks diensten uit op
Dordrecht en naar Utrecht, Amsterdam en de
Zaanstreek. Regelmatig vervoer was er ook
door N.V. Expeditie te Winkel en Oomes.
Beide bedrijven hadden hun kantoor aan de
Piushaven. Van de oorspronkelijke bedoeling
om de middenkade te voorzien van een tramverbinding met overslagmogelijk is niets terechtgekomen. Juist in de jaren twintig gingen
de ontwikkelingen van het vrachtvervoer per
auto zo snel dat de tram geleidelijk werd verdrongen.
Pas i n de jaren vijftig is de goederenstroom
van en naar de Tilburgse havens goed geregistreerd.
Zo is bekend dat in 1952 1991 schepen een totaal van bijna 300.000 ton goederen. In 1953
was dat gestegen tot 2068 schepen en 320.000
ton goederen. Aan stukgoed werd in 1952
16.500 ton gelost. Het betreft hier cijfers voor
alle havenactiviteiten in Tilburg.

Voormalige grann- en
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Een aantal factoren is er de oorzaak van dat de
economische betekenis van de Piushaven vanaf de jaren zestig is afgenomen. Genoemd kunnen worden: de ingebruikname van de nieuwe
industriehaven op industrieterrein Loven; de
verbetering van de aanlegplaatsen aan de
Dongense-kanaaldijk, waar de verbreding van
het kanaal heeft plaatsgevonden, waardoor
grotere schepen konden aanleggen; het verplaatsen van grootschalige bedrijfsmatige activiteiten naar de industrieterreinen elders in de
stad; het sterk toegenomen vervoer per
(vracht)auto.

Foto

Ameijde.

In 1983 werd de zuidelijke arm van de Pius-

haven gedempt, waarna er woningen op werden gebouwd. De voormalige zuidelijke kade
heet sindsdien Tamboerskade, terwijl de kade
die vroeger de scheiding vormde tussen de
noordelijke en de zuidelijke havenarm, de
naam Hopliedenkade kreeg.
Het resterende deel van de Piushaven dreigde
vervolgens elke betekenis voor het vervoer te
verliezen tot onder meer door initiatieven van
bewonersgroepen alternatieven voor hergebruik in beeld kwamen. Vooral de Stichting
Thuishaven ijvert voor hergebruik van de haven, waarbij vooral de recreatieve functie (de
unieke ligging vlak bij het centrum) in beeld
kwam. Over de gewenste toekomstige ontwikkelingen bestaat nog geen eensluidend (definitief) standpunt
In de Piushaven zien we, op het water een drijvende sculptuur van roestvrijstaal. Deze werd
in 1989 vervaardigd door Eugène van Lamsiveerde in het kader van het Masterplan Beeldende Kunst in Tilburg.
Via de Koopvaardijstraat, Piusstraat (rechtsaf), Piusplein en Jan Aartestraat komen we bij
het gemeentearchief, gevestigd in een deel van
de voormalige lancierskazerne, in 1841-1846
gebouwd in opdracht van koning Willem II.
Via de Paleisring, Stadhuisplein, Schouwburgring met Paleis-Raadhuis en Heikese kerk en
begraafplaats aan de Bredaseweg rijden we
ten slotte weer naar het beginpunt, de watertoren.
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Het grondgebied van Tilburg bestaat uit
een zacht glooiend terrein, waarin op relatief korte afstand hoogteverschillen tot
enkele meters kunnen optreden. Het gebied, dat vroeger grotendeels bebost
moet zijn geweest, werd doorsneden
door talrijke waterlopen. Verder waren
er veel vennen en moerassen.
De waterlopen hebben een belangrijke
rol gespeeld in de nederzettingsgeschiedenis. Niet alleen hielden zij het gebied
bewoonbaar door het afvoeren van overtollig hemelwater, zij voorzagen de eerste bewoners van onze streken, rondtrekkende jagers/verzamelaars, ook van
drinkwater en van vis.

U

it verscheidene archeologische vondsten is gebleken dat het gebied waarin
Tilburg ligt reeds tijdens het Mesolithicum (de middensteentijd, ca. 5000-6000
v.C.) bewoond was. Aan de oevers van de
Nieuwe Leij, de Katsbogte en de Korvelse waterloop zijn voorts bewoningssporen gevonden uit de Ijzertijd, de Romeinse tijd en de
Vroege en Late Middeleeuwen. Het is dan ook
niet onwaarschijnlijk dat het gebied al enkele
duizenden jaren min of meer permanent
wordt bewoond.
De eerste landbouwers die zich in onze streken vestigden, gebruikten de hogergelegen
gronden langs de beekdalen voor akkerbouw;
de vochtige beekdalen zelf dienden voor het
weiden van het vee. Als drinkwaterbron voor
de mens speelden de waterlopen toen een ondergeschikte rol, omdat drinkwater in onze
streken gemakkelijk verkrijgbaar was door het
graven van een put.

Het dorpsbestuur heeft altijd groot belang gehecht aan een goede waterhuishouding.
Eigenaren waren verplicht de over hun eigendommen lopende waterlopen schoon te houden. Dit werd jaarlijks gecontroleerd tijdens
schouwvoeringen, die werden gehouden onder leiding van drost en schepenen.
Grensscheiding
Sommige waterlopen kregen al spoedig een
belangrijke functie als grensscheiding. Zo
werd de grens met Riel (deels) gevormd door
de Oude Leij (Donge), die met Rijen door de
Landscheiding, die met Goirle door de Katsbogte, die met Hilvarenbeek door de Oude
Leij, en die met Berkel-Enschot door de Oude
Leij en de Zwartreit. Verder deden veel waterlopen later dienst als perceelscheiding.
Vanaf de eerste helft van de 19e eeuw loosden
de steeds talrijker wordende industriële ondernemingen hun afvalwater op deze waterlopen, hetzij rechtstreeks, hetzij via gegraven
sloten of buisleidingen. Daardoor gingen zij
steeds meer als open riool fungeren. Doordat
veel wollenstoffenfabrieken hun blauw-zwarte afvalwater erop loosden, werden ze al spoedig aangeduid met de naam blauwsloot. Het
stelsel van waterlopen vormde de basis voor
het Tilburgse rioolstelsel.
Stroomgebieden
Tilburg watert van nature af op drie verschillende beken, alle drie behorend tot het stroomgebied van de Maas, namelijk de Zandleij in
het noordoosten, de Oude Leij (later: Donge) in
het westen, en de Nieuwe Leij (later: Voorste
Stroom) in het zuidoosten. We kunnen derhalve een onderscheid maken tussen drie verschillende stroomgebieden.
De oorspronkelijke grenzen tussen de stroomgebieden, de waterscheidingen, zijn aangegeven
op een waterstaatskaart van Tilburg en omgeving uit 1876. Het snijpunt van de waterscheidingen ligt in de Schijf, iets ten westen van het
kerkhof aan de Bredaseweg, nabij de kruising
van de Missionarisstraat en de Wilgenstraat,
op een hoogte van 15 tot 15,5 meter - H N A P . '

Projectie van de waterscheidingen op de huidige stadsplattegrond geeft het volgende globale beeld:
1. De scheiding tussen de stroomgebieden van
de Leij en de Zandleij loopt vanaf genoemd
snijpunt langs de oostzijde van de St. Ceciliastraat ongeveer noordwaarts tot de kruising
Wilhelminapark-Goirkestraat, buigt dan af
naar het noordoosten en volgt, aan de westzijde, de loop van de Goirkestraat, snijdt vervolgens de Goirkestraat iets ten noorden van de
Kapelstraat, gaat dan over het Julianapark
noordoostwaarts, en buigt ongeveer ter hoogte van de Van Anrooylaan af naar het oosten.
2. De scheiding tussen de stroomgebieden van
de Donge en de Zandleij loopt vanaf genoemd
snijpunt ongeveer noordwestwaarts, snijdt de
Prunusstraat, passeert de kruising Hart van
Brabantlaan/Ringbaan-West, buigt bij de
Reitse Hoevenstraat af naar het westen, volgt
ongeveer het tracé van de Wandelboslaan en
buigt ten slotte ter hoogte van de Statenlaan af
naar het noorden.
Tekening
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3. De scheiding tussen de stroomgebieden van
de Donge en de Leij loopt vanaf genoemd snijpunt zuidwestwaarts, passeert de Bredaseweg
iets ten oosten van het klooster van de missio-

narissen van het H . Hart, gaat langs de westzijde van het Korvelplein, gaat dan zuidwaarts
door de Laarstraat en de Goirleseweg tot de
waterloop de Katsbogte, vervolgens westwaarts langs de noordzijde van die waterloop
tot even voorbij de Rielseweg, daarna weer
oostwaarts en tenslotte zuidoostwaarts.
Deze natuurlijke waterscheidingen vallen tegenwoordig echter niet meer samen met de
huidige grenzen van de waterschappen.
Begrenzingen van waterschappen kunnen arbitrair worden vastgesteld, omdat men voor
de afvoer van hemelwater en rioolwater niet
meer afhankelijk is van de natuurlijke waterafvoer. Via buisleidingen kunnen waterscheidingen immers probleemloos gepasseerd worden.
De bodem van Tilburg
Voorlopers van riviertjes als de Leij en de
Donge werden gevormd tijdens de laatste ijstijd, die ca. 70.000 jaar geleden begon. Hetzelfde geldt voor de Zandleij, die in Udenhout
ontstaat uit een drietal uit Tilburg afkomstige
waterlopen. De kleinere, lokale waterlopen
ontstonden waarschijnlijk pas later, tijdens de
periode die we aanduiden met het Holoceen,
en die ca. 10.000 jaar geleden begon.
Om het ontstaan van waterlopen te kunnen

verklaren, is enige kennis van de bodemopbouw noodzakelijk.
Het grondgebied van Tilburg bevindt zich
voor het grootste deel binnen de Centrale Slenk.
De Centrale Slenk is meer dan 200 miljoen jaar
geleden ontstaan tijdens het Carboon. Als gevolg van breuken in de aardkorst ontstonden
er schollen, die verticaal ten opzichte van elkaar kunnen bewegen. Een relatief hoger gelegen gebied noemt men een horst, terwijl een
ten opzichte van de omgeving gedaald gebied
met slenk wordt aangeduid. Bewegingen langs
breuklijnen komen nog regelmatig voor, de
aardbeving van 1 3 april 1992 zal vele lezers
nog vers in het geheugen liggen.
De Centrale Slenk ligt tussen de Peelhorst en
het West-Brabants Massief dat een uidoper is
van het Kempisch Plateau. Aan de oostzijde
wordt de begrenzing gevormd door de Peelrandbreuk, aan de westzijde door een aantal
zuidzuidoost-noordnoordwest lopende breuken, waarvan de Feldbiss de voornaamste is.
De Gilzerbaanbreuk, die de Gilzerbaan ongeveer een kilometer ten oosten van de gebouwen van de Tilburgsche Waterleiding-Maatschappij passeert, maakt deel uit van de
Feldbiss. Ongeveer vijf kilometer westelijker
loopt een andere breuk, de Rijenbreuk.
Aanvankelijk zijn er door de zee in de Centrale
Slenk dikke pakketten sedimenten {mariene sedimenten) afgezet, hoofdzakelijk bestaande
uit slibhoudende en grove zanden en schelpengruis. Later trok de zee zich geleidelijk aan
naar het westen terug. Gedurende het Pleistoceen, een periode die ca. 2,5 miljoen jaar geleden begon, en die gekenmerkt wordt door het
optreden van een aantal koude perioden (ijstijden of glacialen) en warmere perioden (tussenijstijden of interglacialen), is de Centrale
Slenk opgevuld met sedimenten, hoofdzakelijk aangevoerd door de Rijn en in mindere
mate door de Maas. (De Maas was aan het begin van het Pleistoceen nog een zijrivier van de
Rijn.)
Een sedimentpakket met bepaalde specifieke
kenmerken duidt men aan met de term Uthostratigrafische eenheid. In de bodem van Tilburg
kunnen we (van boven naar beneden) de volgende lithostratigrafische eenheden onderscheiden:
Vanaf het maaiveld tot ca. 5 m -i- NAP: Formatie van Twente, Formatie van Eindhoven,
Formatie van Asten.
Van ca. 5 m - H N A P tot ca. 30 m -NAP: Formatie
van Sterksel, bestaande uit Rijnsedimenten uit
het Onder- en Midden-PIeistoceen.

Van ca. 3 0 m -NAP tot ca. 4 5 m -NAP: Formatie van Kedichem, bestaande uit Rijnsedimenten uit het Onder-Pleistoceen.
Van ca. 4 5 m -NAP tot ca. 9 0 m -NAP: Formatie van Tegelen, bestaande uit Rijnsedimenten
uit het Onder-Pleistoceen.
Van ca. 9 0 m -NAP tot ca. 130 m -NAP: Formatie van Maassluis, bestaande uit mariene sedimenten uit het Onder-Pleistoceen. Vanaf ca.
130 m - N A P : Formatie van Oosterhout, bestaande uit mariene sedimenten uit het Plioceen.
Vanaf het maaiveld (ca. 1 3 meter +NAP) tot ca.
5 m +NAP bestaat de bodem van Tilburg
hoofdzakelijk uit een pakket sedimenten die
gedurende de laatste ijstijd, het Weichselien,
zijn neergelegd. We noemen dit pakket de
Formatie van Twente. Daarnaast treffen we
hier en daar afzettingen aan uit de periode
voor het Weichselien. Het betreft hier de
Formatie van Eindhoven, bestaande uit zanden, neergelegd tijdens het Saalien (de voorlaatste ijstijd), en de Formatie van Asten, bestaande uit veenachtige afzettingen uit het
Eemien (het interglaciaal tussen het Saalien en
het Weichselien). De Formaties van Twente,
Eindhoven en Asten worden samen wel aangeduid als de Nuenengroep.
De in bovenstaand overzicht vermelde hoogten ten opzichte van Normaal Amsterdams
Peil (NAP) zijn afkomstig van boringen uitgevoerd aan de Gilzerbaan, iets ten oosten van
de Gilzerbaanbreuk. De dikte en de samenstelling van de verschillende formaties kunnen
echter plaatselijk variëren. Ter hoogte van het
Industrieterrein Loven (maaiveldhoogte ca. 1 5
m -I-NAP) heeft het pakket van de Nuenengroep bijvoorbeeld slechts een dikte van vier
meter, terwijl de formatie van Sterksel een dikte heeft van 36 meter.^
De ligging en dikte van de verschillende formaties aan weerszijden van de Gilzerbaanbreuk en de Rijenbreuk verschillen zeer sterk.
Ten westen van deze breuk ontbreekt de formatie van Sterksel geheel. De onderzijde van
de formatie van Oosterhout bevindt zich hier
reeds op een diepte van ca. 75 m -NAP.
Daaronder bevindt zich de formatie van
Breda, bestaande uit mariene sedimenten die
zijn afgezet tijdens het Mioceen.
De formatie van Twente
Omstreeks 70.000 jaar geleden begon de laatste ijstijd, het Weichselien. Aan het begin en aan
het eind hiervan wisselden koude en warmere
perioden elkaar af. Tijdens het Pleniglaciaal, de
koudste periode van het Weichselien, heerste
er i n West-Europa een toendraklimaat, waar-
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bij de gemiddelde zomertemperatuur niet boven 6°C uitkwam. Vegetatie ontbrak vrijwel
geheel, met uitzondering van mossen, kleine
heesters en kruiden. Het gebied werd verder
bevolkt door mammoeten, wolharige neushoorns, rendieren, oerossen en poolvossen.
Ook kwamen er toen reeds mensen in onze
streken voor.
Tijdens de zomerperioden bleef de bodem permanent bevroren. Slechts een dunne bovenlaag ontdooide.
De rivieren moesten 's zomers grote hoeveelheden smeltwater afvoeren, bestaande uit gesmolten sneeuw, vermengd met materiaal van
de ontdooide bovenlaag.
Doordat de rivieren grote hoeveelheden verweringsmateriaal transporteerden, raakten de
beddingen voortdurend verstopt, waardoor
steeds nieuwe beddingen werden gevormd.
Men spreekt daarom wel van vlechtende of verwüderde rivieren. Vanwege de nagenoeg permanent bevroren bodem konden de rivieren
zich niet diep insnijden, maar vormden ze brede, ondiepe dalen, die 's winters droogvielen.
De tegenwoordige Zandleij, Donge en Nieuwe
Leij stromen in brede dalen die tijdens het
Weichselien zijn uitgeschuurd. Dit is op verschillende plaatsen nog duidelijk waarneembaar. Een zeer fraai voorbeeld is het brede dal
van de Oude Leij (de bovenloop van de
Donge) ter hoogte van het Riels Hoefke.
Tijdens het Pleniglaciaal verplaatsten de overwegend noordwestelijke winden veel zand.

afkomstig van de drooggevallen Noordzeebodem en van de 's winters drooggevallen rivierbeddingen. Daardoor werden grote delen
van Nederland, België en het noorden van
Duitsland overdekt met een 'deken' van zand,
dekzand geheten. Overigens speelde niet alleen
de wind maar ook de sneeuw een rol bij het
verplaatsen van dit zand. Dit dekzand bevat in
het algemeen een kleine hoeveelheid leem
(löss), dat in dunne lagen voorkomt.
Het tijdens het Pleniglaciaal gevormde dekzand noemt men het oude dekzand. Dit oude
dekzand bevat hier en daar ook uitgestrekte
leemlagen, de zogeheten Brabantse leem. Deze
leemlagen zijn waarschijnlijk ontstaan doordat smeltwaterstromen ' s zomers fijne deeltjes
uit het dekzand konden uitspoelen en weer afzetten in depressies in de permanent bevroren
ondergrond.
Deze leem heeft gedurende tientallen jaren als
grondstof gediend voor steenbakkerijen in
Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout.
Aan het eind van het Weichselien trad er een
klimaatsverbetering op, waardoor er weer wat
meer begroeiing kwam. Hierdoor had de wind
minder vat op het zand, zodat er alleen nog
maar plaatselijk dekzand kon worden gevormd, het jonge of lokale dekzand. Dit jonge
dekzand is in feite niets anders dan opgewaaid en weer neergelegd oud dekzand. Het
is wat grover dan het oude dekzand, en het bevat wat minder leem. Dit komt doordat de allerfijnste deeltjes door de wind verder zijn
meegevoerd en elders weer neergelegd.

Door de vorming van lokale dekzanden kreeg
het oppervlak ook wat meer reliëf. Hier en
daar werden dekzandruggen of paraboolvormige duinen gevormd. Als gevolg van de vorming van lokale dekzanden werden de kleinere beken soms geheel of gedeeltelijk i n hun
loop gestuit, doordat de dalen met zand werden opgevuld. Hierdoor konden vennen en
moerassen ontstaan. De grotere beken werden
vaak gedwongen een andere loop aan te nemen. Dit was onder meer het geval met de
Nieuwe Leij, die naar het oosten moest afbuigen voor de dekzandrug waarop Tilburg gelegen is. Ook de Zandleij werd tot een andere
loop gedwongen door de dekzandrug waaruit
in de Middeleeuwen de Loonse en Drunense
Duinen zijn ontstaan. ^
Het Holoceen
Ongeveer 10.000 jaar geleden kwam er een
eind aan de koude periode. Er ging een gematigd zeeklimaat heersen, dat tot in onze tijd
voortduurt. We noemen deze periode het
Holoceen. In feite is het Holoceen niets anders
dan een interglaciaal. De toename van de temperatuur leidde tot het smelten van de ijskappen, waardoor de zeespiegel ging rijzen. De
bestaande rivieren veranderden van verwilderde rivieren in meanderende rivieren, die
zich, nu de bodem niet meer bevroren was,
dieper konden gaan insnijden.
Men neemt aan dat gedurende het gehele
Holoceen het klimaat ongeveer hetzelfde is geweest als het huidige, met een gemiddelde
jaartemperatuur van 10°C en een neerslag van
ca. 700-800 mm per jaar.
Wel kwamen er enkele klimaatschommelingen voor, zoals een zeer droge periode tussen
900 en 1300 en een relatief koudere periode die
duurde van ca. 1550 tot ca. 1850, en die wel
wordt aangeduid met de term Kleine Ijstijd.
Tijdens het Midden-Holoceen (het Atlanticum,
ongeveer 5000 tot 8000 jaar geleden) was er zowel sprake van een toename van veengroei als
van sedimentatie, hetgeen wijst op een verhoogde waterafvoer. Deze verandering i n de
waterhuishouding was echter niet zozeer het
gevolg van een klimaatsverandering, maar
vooral van een verandering i n de vegetatie.
Hierbij heeft ook de prehistorische mens een
niet onbelangrijke rol gespeeld (ontbossing!).
Het neerslagoverschot hangt namelijk in sterke mate af van de aard van de begroeiing.
Wanneer naaldbos vervangen wordt door
loofbos, of loofbos door grasland of bouwland,
zal de verdamping afnemen, waardoor het
neerslagoverschot toeneemt. De bodemvochtigheid en de afvoer door rivieren zullen dan
ook beide toenemen, met als gevolg veenvorming en sedimentatie.

Verdamping in het Nederlandse kustgebied
[Naar Zagiuijn (1986)J
naaldbos
700 mm/jaar
loofbos
400 mm/jaar
open grasland
200 m m / jaar
Neerslagoverschot en grondwaterafvoer
Wanneer het regent zal een deel van de neerslag verdampen of worden opgenomen door
de begroeiing, de rest (het neerslagoverschot)
wordt door de bodem opgenomen of vloeit
weg via beken en rivieren. Er valt in ons land
per jaar gemiddeld 750 m m regen, terwijl de
verdamping ongeveer 450 tot 500 mm per jaar
bedraagt. Er is dus een neerslagoverschot van
250 tot 300 m m per jaar, dat als grondwater
moet worden afgevoerd.
Wanneer van een bepaald gebied de helling en
de doorlaatbaarheid van de bodem bekend
zijn, kunnen we de grondwaterstroming berekenen. Voor Midden-Brabant, met een helling
van ongeveer 1 meter per 2 kilometer, geldt
dat ongeveer 0,03 m m neerslag per dag door
de bodem als grondwater kan worden afgevoerd. Het neerslagoverschot bedraagt echter
0,8 mm per dag. De grondwaterstroming alleen is dus niet toereikend om het neerslagoverschot in zijn geheel af te voeren. Het resterende deel zal daarom via beken moeten worden afgevoerd.
Uitbreiding bekenstelsel
Doordat tijdens het Holoceen de zeespiegel
ging rijzen, steeg ook de grondwaterspiegel.
Bovendien nam de hoeveelheid neerslag toe.
Het bestaande stelsel van beken en rivieren bezat echter onvoldoende capaciteit om het toegenomen neerslagoverschot af te voeren. Het
gevolg hiervan was dat het bestaande natuurlijke drainagenet zich ging verdichten. Met andere woorden: er ontstond een nieuw bekenstelsel. Aanvankelijk was dit stelsel slechts aangepast aan het gemiddelde neerslagoverschot.
Vervolgens verdichtte het systeem zich zodanig dat
ook de hoge neerslaghoeveelheden afgevoerd konden
worden. Voordat zich een adekwaat ontwateringsstelsel had ontwikkeld werden de hoge neerslagen
tijdelijk geborgen in de moerassen en venen die
vroeger het grootste deel van Nederland bedekten.
(De Vries, 1980)
De beken in Brabant behoren tot de zogeheten
laaglandbeken. Deze beken worden niet gevoed
door een of meer permanente bronnen zoals
bij beken in reliëfrijke gebieden (in Nederland:
in Twente en in Zuid-Limburg); ze ontvangen
hun water van een stelsel van geulen, die bij
regen de overtollige neerslag afvoeren, maar
die verder een groot deel van het jaar droog
kunnen staan.

Bij een vlakke, goed-doorlatende bodem
wfordt, zelfs bij hevige en langdurige regenval,
het water nagenoeg geheel door de bodem opgenomen. Afstroming over het oppervlak
vindt vrijwel nooit plaats. Dit in tegenstelling
tot reliëfrijke gebieden, met een in het algemeen weinig doorlatende bodem. Wanneer de
infiltratiecapaciteit toch wordt overschreden,
zal het water zich tijdelijk verzamelen in de lagere delen van het terrein: er vormen zich
plassen. Het water in de plassen verdampt
weer of dringt na verloop van tijd in de bodem. Wanneer de grondwaterspiegel echter
zo hoog wordt dat het maaiveld wordt bereikt,
kan het water niet anders dan wegstromen
over het oppervlak, waarbij door de eroderende werking van het water geulen worden gevormd. Op den duur kan er zo een sterk vertakt stelsel van geulen ontstaan die hun water
afvoeren naar een hoofdgeul: een beek.
Naarmate de geulen kleiner worden, neemt
hun aantal exponentieel toe (de dichtheid
neemt toe). Hierdoor is de bergingscapaciteit
van de kleine geulen erg groot. Omdat de allerkleinste geulen minder diep ingesneden
zijn dan de hoofdbeek, zullen deze echter pas
water gaan afvoeren bij hogere grondwaterstanden, bijvoorbeeld na een hevige regenbui.
De Tilburgse waterlopen
Op 18e- en 19e-eeuwse kaarten van Tilburg
kunnen we de waterlopen nog terugvinden.
Ze worden verder uitvoerig beschreven in de
in 1869 verschenen Legger der waterleidingen.
Aangenomen mag worden dat de meeste waterlopen van natuurlijke oorsprong zijn, hoewel de meeste in de loop der eeuwen vergraven zullen zijn.

dan de omgeving. Het Leijdal was vroeger erg
moerassig, en er lagen veel poelen en plassen,
waarin gevist en gezwommen werd, en waarop 's winters kon worden geschaatst. Aan het
eind van de 19e eeuw werd de Leij nog gebruikt voor het spoelen van wol, terwijl er ook
op enkele plaatsen schapevellen werden geweekt.
Tijdens perioden met veel neerslag kwamen
overstromingen in het Leijdal regelmatig voor.
Oudere lezers kunnen zich vast nog herinneren dat grote delen van het Leijpark dan veranderden in een grote watervlakte.
Op oude kaarten is nog goed te zien dat de
Nieuwe Leij oostelijk van de weg naar
Hilvarenbeek rechtgetrokken is.'* Ten behoeve
van de bouw van het nieuwe St. Elisabethziekenhuis moest een deel van de Leij aan het
eind van de jaren '70 worden omgeleid. De
oude, verlaten bedding is nog steeds op het
ziekenhuisterrein aanwezig.
Ten oosten van het Wilhelminakanaal stroomt
de Nieuwe Leij door Moerenburg, een natuurgebied met een grote landschappelijke waarde. Helaas wordt dit unieke gebied, waarvan
het zuidelijke deel al ernstig is aangetast door
de aanleg van achtereenvolgens de Meierijbaan, Rijksweg 58 en knooppunt De Baars,
nog steeds bedreigd door grootstedelijke plannenmakers.

Een overzicht van alle waterlopen die aan het
eind van de 19e eeuw in Tilburg voorkwamen
is weergegeven in tabel 1. Zie verder kaart op
pag. 53. De voornaamste Tilburgse waterlopen
worden hieronder beschreven:

Enkele honderden meters ten zuiden van de
Nieuwe Leij loopt tussen Goirle en BerkelEnschot nog de Oude Leij. Deze waterloop, die
zich vroeger in Goirle ter hoogte van de watermolen afsplitste van de Nieuwe Leij, vormt
(vormde) van oudsher de grens tussen Goirle
en Tilburg enerzijds en Hilvarenbeek en
Berkel-Enschot anderzijds. Waarschijnlijk hebben we hier te maken met een voormalige bedding van de Leij, die in de loop der eeuwen
sterk gekanaliseerd is.^

De Nieuwe Leij, meestal gewoon Leij genoemd, ontstaat in de gemeente Goirle door
de samenvloeiing van twee beken, de
Poppelsche en de Rovertsche Leij, die beide
hun oorsprong hebben in het gebied tussen
Ravels en Weelde. Vanaf de Kommerstraat tot
de uitmonding van de Zwartreit vormde de rivier de grens met de gemeente Berkel-Enschot.
Als Voorste Stroom gaat ze vervolgens richting
Oisterwijk, waar ze met de Achterste Stroom
(Reusel) samenvloeit tot Essche Stroom.

Ter hoogte van het ven de Bu(u)nder (dat op
kaarten steevast voorkomt als 'Grollegat')
mondt de Oude Leij uit in de Nieuwe Leij. Op
de oudste kadasterkaarten is nog te zien dat de
Oude Leij vroeger door de Buunder stroomde
en pas verderop, op het grondgebied van
Berkel-Enschot samenvloeide met de Nieuwe
Leij.
Een restant van de oude bedding is nog steeds
zichtbaar aan de oostzijde van de Koebrugseweg, tegenover de Buunder.

Tussen Goirle en Berkel-Enschot stroomt de
Leij door een honderden meters breed dal, met
een dalbodem die enkele meters dieper ligt

In de weg van Tilburg naar Moergestel (de
huidige Koebrugseweg) lag, op grondgebied
van Berkel, sinds mensenheugenis een brug

Het riviertje De Leij na bet
passeren van de duil<er
onder het

Willielminakaard

(foto Frans van

Ameijde,
2000).

over deze oude Leijbedding, de Bunder- of
Baarsbrug geheten. In 1890 werd deze brug,
ondanks protesten van Tilburg, vervangen
door een dam. De gevolgen hiervan lieten niet
lang op zich wachten; in de Tilburgsche
Courant van 26 oktober 1890 lezen we: Nog is
het wintersaisoen niet geheel ingetreden of het ongemak van het opruimen der Bunderbrug onder
Berkel begint zich reeds te doen gevoelen.
Gedurende eenige dagen hebben er zware regens
gevallen en de lage broekvelden onder Tilburg zijn
geheel ondergeloopen en zijn niet van de Leij te onderkennen. De polder van den heer C. Houben en
aangelegen weiden en de broekvelden tegenover de
ververij van C. en J. Houben staan blank. Verder
weet de krant ons nog te melden dat de tussenkomst van de Koning is ingeroepen. Ten
slotte kwamen Tilburg en Berkel in 1893 overeen dat Tilburg ter vervanging van de brug op
eigen kosten ijzeren buizen in de weg mocht
laten leggen.
Op Tilburgs grondgebied heette de Oude Leij,
die tegenwoordig de naam Landscheiding
draagt, aan het eind van de vorige eeuw overigens nog de Tweede Oude Leij. Vroeger moet
er tussen de Nieuwe en de Oude Leij namelijk
nog een oude Leijbedding hebben gelegen.
Deze werd aan het eind van de vorige eeuw
weer opgegraven ten behoeve van de afvoer
van het fabriekswater, waarbij de gegraven
loop de naam Oude Leij kreeg. Aan de zuidzijde
dezer gemeente is in vervanging van de zoogenaamde Oude Lei, loopende van de provinciale weg
tot aan den Bunder, een sloot gegraven waarin het

fabriekswater van de fabrieken aan de Lei wordt afgevoerd... (Gemeenteverslag 1878) en: De Oude
Lei tusschen den Provincialen weg naar Hilvarenbeek en den ouden weg naar dien gemeente was geheel verdwenen, zoodat het water, van Goorle komende, zich over de velden verspreidde. Het oude
bed van dit riviertje is wederom opgegraven. (Gemeenteverslag 1882.)
Het is deze Oude Leij die bij de Tilburgers
vroeger bekend stond als de 'Vuile Leij'.
De Nieuwe Leij ontving aan haar linkeroever
water van een aantal zijriviertjes, waarvan
sommige op hun beurt weer water ontvingen
van kleinere stroompjes. De voornaamste zijtakken van de Nieuwe Leij zijn: de Katsbogte,
de Korvelse waterloop en de Zwartreit. De
Groenewoudse loop is inmiddels geheel verdwenen; een gedeelte van de Oerlese waterloop
is nog steeds aanwezig in het Leijpark.
De Katsbogte vormt vanouds de grensscheiding tussen Tilburg en Goirle. In 16e-eeuwse
bronnen komt hij nog voor onder de naam die
Heijningen. Het riviertje, dat nog steeds voor
een deel bestaat, ontsprong vroeger in het
Riels Laag. In de oude weg van Tilburg naar
Goirle lag vroeger in de Katsbogte een doorwaadbare plaats ('voorde'), de Conincxvoert
(' Koningsvoorde').
De Korvelse waterloop ontsprong ten zuidoosten van het Korvelplein, in het gebied dat
vroeger de Poel heette. Na passage van de
Oerlesestraat liep de waterloop oostwaarts.

om bij de Koebrugseweg in de Leij uit te monden/' De Piushaven en het zijkanaal naar de
Piushaven liggen gedeeltelijk op het tracé van
deze voormalige waterloop. Op de plaats
waar de Beeksedijk (de huidige LanciersstraatKruisvaardersstraat) de waterloop kruiste, lag
vroeger eveneens een voorde.

Bredaseweg de waterloop de Landscheiding,
in de 16e eeuw Landscheiding van het land van
Breda geheten. Deze waterloop, die vanouds
de grens met Rijen vormde, mondde vroeger
nabij de Langendijk uit in de Donge.
Waarschijnlijk hebben we hier te maken met
een voormalige bedding van de Donge.

Het middeleeuwse Goet ter Rijt, eigendom van
het geslacht der Giselberten, lag vermoedelijk
ten zuidwesten van de tegenwoordige Oude
Markt aan de oever van de Korvelse waterloop. De naam van het goed refereert rechtstreeks hieraan; een reit of rijt is immers niets anders dan een waterloop.

De Oude Leij heette in de 16e eeuw de Werft.
Ze begon iets ten oosten van het huidige café
'de Korenbloem', liep eerst noordwaarts tot
even over de spoorweg naar Breda, boog daarna af naar het westen, liep vervolgens in
noordwestelijke richting en mondde in het u i terste noordwesten van Tilburg uit in de
Donge. De benedenloop is naar alle waarschijnlijkheid in de Middeleeuwen gegraven
ter ontwatering van het heidegebied. Op de
kaart van Zijnen (1760) heet dit gedeelte
Broeksloot en op de kadasterkaart van 1832
Treksloot. Op de plattegrond van 1957 komt
deze waterleiding nog (gedeeltelijk) voor onder de naam Waterleiding naar de Witsie.

Bij archeologische opgravingen ter plaatse van
het huidige Kunstcluster (ten noorden van de
vroegere bedding van de Korvelse waterloop,
tussen de Oude Dijk en de Bisschop Zwijsenstraat) zijn zowel een jachtkamp uit het Mesolithicum (middensteentijd, ca. 4000 - ca. 8000
v.C.) als Middeleeuwse bewoningssporen aangetroffen.
De Zwartreit begon oorspronkelijk nabij de
huidige Missionarisstraat, liep eerst noordwaarts, boog ten zuiden van het Wilhelminapark naar het oosten af, ging daarna bij
de Deken Sandersstraat weer noordwaarts,
passeerde de Hoefstraat ter hoogte van het
Julianapark (ook hier lag een voorde, de
'Horenvoert'), liep noordoostwaarts naar de
Jac. van Vollenhovenstraat, vervolgens min of
meer oostwaarts tot de Watermanstraat en liep
tenslotte in zuidoostelijk richting naar de
Nieuwe Leij. Het noord-zuid lopende deel
vormde eeuwenlang de grens met Berkel.
Delen van de Zwartreit komen in 16e-eeuwse
bronnen voor als Hoogh Soo, Soeije en Caureit.
Soei of Zoei is een naam die we vaker tegenkomen bij waterlopen. Zwart in Zwartreit zou
een verbastering kunnen zijn van zwet, hetgeen grens betekent. Van deze waterloop resteert nog het gedeelte ten zuiden van Industrieterrein Loven.
De Donge ontspringt als Leij nabij BaarleNassau, loopt langs Riel, en stroomt als Oude
Leij Tilburg binnen. Vanaf de Bredaseweg heet
de rivier Donge (in de 16e eeuw: Dongh Aa).
De rivier liep vandaar verder noordwestwaarts via Dongen naar Geertruidenberg.
Sinds het eind van de jaren '70 zijn boven- en
benedenloop van het riviertje van elkaar gescheiden; de bovenloop watert sindsdien ten
westen van de wijk Reeshof via een brede afvoersloot rechtstreeks af op het Wilhelminakanaal.
Iets ten westen van de Donge begint aan de

De Zandleij ontstaat in Udenhout uit de samenvloeiing van drie uit Tilburg afkomstige
waterlopen. In een overzicht van schouwbare
waterleidingen uit 1873 komen deze voor onder de namen Bovenste Brug, Middelste Brug en
Benedenste Brug. Alle drie de waterlopen gingen bij de Houtsestraat over op de gemeente
Udenhout.
De Bovenste Brug begon in de Zandsche hosschen achter de Tongerlose Hoef en liep vandaar langs de Reitse Hoevenstraat en het
Hasseltplein verder noordoostwaarts. Middeleeuwse benamingen zijn Zoe en Sloprijt. Op
een plattegrond uit 1965 heet de waterloop
nog steeds Bovenste Brug.
De conclusie van Van Oosterhout (1992) dat
deze waterloop pas in de 19e eeuw verbonden
werd met de waterloop die vanaf een ven nabij
de Kalverstraat richting Udenhout stroomt, is
onjuist. Weliswaar is zowel op de kaarten van
Zijnen (1760) als Verhees (1790) te zien dat
de waterloop onderbroken is, maar uit de
schouw van deze waterloop op 29 september
1742 blijkt dat er wel degelijk sprake is van een
ononderbroken waterloop: De waterloop (...)
heffende aan: Werft en loopende door de Reijt,
Hoeven, beneffens de Hasselse Capel door de bossen
agter de Stockhasselt, naar den Heijcantsen molen,
door de heij, neffens de Vijffliuijse naar de
Houtsestraat. Mogelijk hebben de kaartenmakers hun veldverkenningen uitgevoerd in een
droge periode.
Tegenwoordig draagt het nog bestaande gedeelte (dat begint ter hoogte van de voormali-

ge vloeivelden langs de weg naar Loon op
Zand) eveneens de naam Zandleij. De oorspronkelijke bedding van de Zandleij heet tegenwoordig de Zandkantse Leij, terwijl de
naam Zandleij is overgegaan op een brede afvoersloot die dwars door het natuurgebied De
Brand loopt. (Er bestaan vergevorderde plannen om deze sloot weer te dempen.)
De Middelste Brug en de Benedenste Brug
ontsprongen beide ten westen van het huidige
Julianapark.

Het nog bestaande gedeelte van de Middelste
Brug heet in Tilburg Lindse waterloop en in
Udenhout Broekkamploop. De Benedenste Brug
komt op een plattegrond uit 1957 voor als
Heikantse waterloop en, vanaf de Rugdijk, als
Moerse waterloop. Het in Tilburg gelegen gedeelte wordt tegenwoordig door het waterschap De Zandleij Zwaluwenloop genoemd. In
Udenhout heet deze waterloop Kasteelloop.

Overzicht waterlopen in Tilburg
Deze gegevens zijn ontleend aan: Legger der waterleidingen (1869) en
Register van de waterleidingen in de gemeente Tilburg (1877 en 1879).
Nr

Naam

1
2
3
20
21
22
27
28
29
30
31
32

Stroomgebied Donge
Oude Leij, later Donge
Landscheiding
Oude Leij, later Treksloot
De Blaak
Zijtak van no. 20
Zijtak van no. 20
Zijtak van no. 20
Zijtak van no. 21
Zijtak van no. 20
Zijtak van no. 29
Schijfsche Waterleiding (deel van no. 3)
Zijtak van no. 3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
36
37

Stroomgebied Nieuwe Leij
Nieuwe Leij
Katsbogte
Zoei, later Zwartreit
Zijtak van no. 6
Zijtak van no. 6
Zijtak van no. 6
Zijtak van no. 9
Zijtak van no. 8
Korvelsche Waterleiding
Zijtak van no. 12
Zijtak van no. 12
Zijtak van no. 12
Zijtak van no. 12
Zijtak van no. 16
Oerlesche Waterleiding
Groenewoudsche Loop
Oude Leij
Tweede Oude Leij of Landscheiding

23
24
25
26
33
34
35

Stroomgebied Zandleij
De Bovenste Brug
Zijtak van no. 23
Zijtak van no. 24
Zijtak van no. 25
Moersche Waterleiding (zijtak no. 34)
Heikantsche Waterleiding
Lindsche Waterleiding

breedte op de
waterspiegel
in meters

diepte in meters

2,50 - 7,50
1,00-2,25
1,00 - 6,00
1,25
0,50 - 0,60*
0,50*
0,50*
0,60*
0,60*
0,60*

0,40 -1,10
0,15 - 0,70
0,20 -1,00
0,80

4,00
0,50
1,00
2,00
0,50
0,50
0,50
0,50
0,60
0,80
0,50
0,50
0,75
0,75
0,50
0,50

0,35-1,10
0,10-1,00
0,40 - 0,70
0,70 - 0,80

- 7,00
- 3,00
- 2,00
- 2,50
- 0,60*
- 0,60*
- 0,60*
- 0,60*
- 7,50
- 2,00
- 0,60*
- 2,50
-1,50
- 0,60*
- 0,60*

0,10 -1,30
0,10 - 0,45
0,15 - 0,30
0,30
0,20

Lengte in meters

4914

3762
4668
7073
292
2735
712
880
4683
315
510
506
2623
1735
3295
3630

0,80*
0,60-0,70

* Deze waterlopen voerden alleen water in de winter en bij hevige regenval. Opgegeven is de gemiddelde bodembreedte.
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Van de hoed en de rand

Van Spaendonck over het reilen en zeilen
van de Tilburgse wolfabrikanten.
Een beschouwing naar aanleiding van een
proefschrift^
C o r G . W . P . v a n der H e i j d e n *
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Mijn eerste kennismaking met mr. B.J.
van Spaendonck vond in de zomermaanden van 1984 plaats, in de periode dat de
Olympische Zomerspelen in Los Angeles
in volle gang waren. Ik herinner me deze
gebeurtenis nog als de dag van gisteren.
Na een stug volhouden mijnerzijds en
het aandragen van een karrevracht argumenten, kreeg ik inzage in de bewaard
gebleven archivalia van de Vereeniging
van Tilburgsche Fabrikanten van Wollen
Stoffen (voortaan: VTFWS).
Volgens de behulpzame archivaris F.
Versteden was ik op dat moment een der
eerste buitenstaanders, misschien zelfs
de allereerste, die deze in groene mappen
(met een ingenieuze sluiting) opgeborgen foliovellen mocht doorlezen en noteren wat ik van belang vond voor mijn
historische studie.

V

oor mijn doctoraalstudie geschiedenis
aan de Rijksuniversiteit Utrecht, zoals
dat i n 1984 nog heette, onderzocht ik
destijds enkele aspecten van de gang van zaken in de Tilburgse wolindustrie tijdens het
Interbellum, de periode tussen beide wereldoorlogen.In mijn ogen waren de stukken van de VTFWS
onontbeerlijk om het beeld te completeren.
Ik was op een ochtend in het gebouw van
Bureau van Spaendonck aan een tafel in een
grote open ruimte, omringd door een bovengalerij, bezig met het doornemen van de notu-

len van de vergaderingen van de VTFWS.
Plotseling stormde een hevig geëmotioneerde
man, op enige meters afstand gevolgd door archivaris F. Versteden, mijn werkvertrek binnen. Het werd me al snel duidelijk dat het de
grote baas was die van zijn archivaris opheldering wilde waarom hij weer "zo'n journalist
van Vrij Nederland of De Groene liet snuffelen
in hun papieren om de Tilburgse fabrikanten
eens goed zwart te kunnen maken". De kou
was na uitvoerige toelichting en verheldering
van mijn kant wel uit de lucht, maar het was
aan mr. B.J. van Spaendonck te zien dat hij allerminst gelukkig was met mijn aanwezigheid. Dit incident, dat mij achterdochtig maakte (zouden ze dus toch iets te verbergen hebben?), leverde mij onvoorziene voordelen op.
Frank Versteden wilde mijn verblijf zo kort
mogelijk laten zijn en regelde voor mij een afzonderlijke werkkamer met typemachine en
stond mij toe onbeperkt gebruik te maken van
het kopieerapparaat, hetgeen me een tijdwinst
van weken opleverde.
Rijkdom en tekortkomingen
Groot was dan ook de verrassing toen ik in januari van dit jaar hoorde dat B.J. van
Spaendonck, die eerder reeds een waardevolle
monografie over zijn betovergrootvader Gerard Cornelis van Spaendonck schreef, ging
promoveren op een studie naar de VTFWS.^
Als deel 10 van de Tilburgse Historische Reeks
is de handelseditie van dit proefschrift verschenen. Dit boek - laat ik dat meteen helder
stellen - levert een waardevolle bijdrage aan
onze kennis van de geschiedenis van Tilburg
in de eerste helft van de twintigste eeuw. Het
is een rijk boek met de onvermijdelijke tekortkomingen. Aan beide zaken - de rijkdom en
de tekortkomingen - wil ik aandacht besteden.
Van Spaendonck nam een beschrijving en evaluatie van het functioneren van de VTFWS waarvan zijn vader en hijzelf ongeveer een

IN DE m SEVERFD
i)i; r i i . B i R ( ; s i - : W O L I . K N S T O I I I . M N D I S T R I K \ A M I I D K O P T I E K
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mr. B . J . van Spaendonck

halve eeuw het secretariaat vervulden - tot
uitgangspunt van zijn studie. Hij wilde nagaan of de VTFWS voor de periode vanaf de
oprichting in 1897 tot 1940 haar hoofddoelstelling heeft kunnen waarmaken. De formulering
van deze doelstelling, waarmee in 1900 koninklijke goedkeuring van de statuten werd
verkregen, was heel ruim: "door onderlinge
samenwerking der fabrikanten van wollen
stoffen datgene aan te wenden, wat bevorderlijk kan zijn aan de verbetering en uitbreiding
hunner industrie en aan de goede verstandhouding tusschen patroon en werkman. Zij
tracht dit doel te bereiken door gemeenschappelijke behartiging, zoo noodig, van de verschillende belangen, die hunne industrie betreffen, als daar zijn, het gezamenlijk optreden
bij inkoopen, het onderhandelen over vrachttarieven, het verordenen van uniforme maatregelen betreffende arbeidstijden en loonen.

het voeren, zoo noodig van onderhandelingen
met werklieden bonden, het behandelen van
door zoodanige bonden of door werklieden
ingebrachte onderwerpen en gedane verzoeken, het doen houden van lezingen, het collectief optreden bij tentoonstellingen, het voeren
van gedachtewisseling over zoodanige wetsontwerpen als speciaal hunne industrie of het
arbeidersvraagstuk betreffen, en verder andere zaken van soortgelijken aard en strekking."
(blz. 48)
Variëteit
Beschrijving van de wijze waarop de VTFWS
gestalte gaf aan deze doelstelling kan niet anders dan een omvangrijke verhandeling met
een ruime variëteit aan onderwerpen opleveren. In de wol geverfd poogt een min of meer
compleet beeld te geven van de ondernemingsvereniging met een overheersende positie op plaatselijk en een prominente rol op landelijk niveau. Om door de bomen het bos te
blijven zien heeft Van Spaendonck 'existentiële thema's gezeefd uit het rijke voorhanden
materiaal'. Hij koos een drietal hoofdonderwerpen: de arbeidsverhoudingen, de handelspolitiek en het ordeningsidee.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan andere
onderwerpen waarover in de notulen veel gegevens vermeld zijn, maar die niet of slechts
zeer geforceerd bij een van bovengenoemde
hoofdonderwerpen te rangschikken zijn. Het
is vooral in deze stukjes, die in hoofdstuk 7,
'Een waaier van activiteiten' zijn gebundeld,
dat het ware gezicht van de Tilburgse fabrikant getoond wordt. Naar buiten toe wekte de
Tilburgse fabrikantenbond, zoals deze in de
volksmond heette, de indruk een hecht monolitisch bolwerk te zijn. Uit de beschrijving van
zaken aan de rafelrand van de vereniging, zoals bijvoorbeeld de pogingen om de rijen te
sluiten bij de inkoop van steenkolen, het terugdringen van het betalen van steekpenningen,
de uitbreiding van de textielschool en de relatie met de pers, blijkt dat het erg moeilijk, zo
niet onmogelijk, was om het belang van de eigen firma ondergeschikt te maken aan het belang van de Tilburgse wollenstoffenindustrie
in het algemeen. Niet alleen bij de hoofdthema's, maar ook bij de kleinere issues, steken
onderling wantrouwen en naijver met grote
regelmaat de kop op. Af en toe dringt iets van
deze latente spanning in de notulen door. Met
het citeren van een zin als deze licht Van
Spaendonck een flink stuk van de sluier op:
'Om dit [een opgelegde boete van ƒ 50,- voor
het overtreden van gemaakte afspraken] voor
de Kamer van Koophandel te laten komen,
daar denk ik niet aan, want de ene Tilburgsche
fabrikant kan bij de andere de zon niet in het
water zien schijnen' (blz. 363).

Arbeidsverhoudingen
De kern van In de wol geverfd bestaat uit de
houding van de Tilburgse wolfabrikanten ten
aanzien van de drie hoofdonderwerpen (de arbeidsverhoudingen, de handelspolitiek en het
ordeningsidee). Over de arbeidsverhoudingen
in de Tilburgse wollenstoffenindustrie is de
voorbije jaren inmiddels veel gepubliceerd.
Het werk van Ton Wagemakers, Henk van
Doremalen, Paul van Dun, Ton Thelen, Jos van
Meeuwen en ondergetekende mag bij de trouwe lezer van dit tijdschrift bekend verondersteld worden. Deze auteurs benaderden het
thema overwegend vanuit het arbeidersperspectief. Van Spaendonck kiest, zoals hij ook
in de titel van zijn boek duidelijk aangeeft,
voor het perspectief van de werkgevers. Het
belichten van de keerzijde van de medaille is
uiteraard waardevol. Het is dan ook bijzonder
jammer dat voor een cruciale periode en gebeurtenis - het problematische laatste deel van
de Eerste Wereldoorlog, met daarin een van
de twee grote conflicten i n de geschiedenis
van de Tilburgse wolindustrie, de staking en
uitsluiting van 1917 - de notulen van de algemene vergaderingen van de VTFWS ontbreken. Over deze belangrijke kwestie kan Van
Spaendonck dan ook nauwelijks nieuwe inzichten etaleren. Bij de behandeling van dat
andere grote conflict - de 'wilde' textielstaking
van 1935 - was ik aangenaam verrast door de
nadere onderbouwing van wat ik in 1986 nog
als een losse flodder lanceerde, nl. dat er een
verband bestaat tussen de Tilburgse textielstaking en het loslaten van de aanpassingspolitiek, zoals die onder leiding van Colijn gevoerd werd.** Van Spaendonck poneert de stelling, daarbij zich beroepend op de toenmalige
minister van Economische Zaken mr. M .
Steenberghe, dat medio 1935 de aanpassingspolitiek in feite was stopgezet en dat voor het
gehele land de staking in Tilburg het teken
was dat er op loongebied niet verder aangepast kon worden, (blz. 301). Met betrekking tot
de Tilburgse textielstaking heeft Van Spaendonck overigens ook nog enkele bijzonder
mooie andere uitspraken gevonden over de
invloed van dit conflict op vooral de plaatselijke verhoudingen die ik bij mijn eigen onderzoek niet was tegengekomen, (blz. 351/352).
Zo ziet men dat een onderwerp niet snel helemaal is leeggemolken.
Handelspolitiek
Aan het tweede hoofdthema, de handelspolitiek, is in de geschiedschrijving aanzienlijk
minder aandacht besteed. Bij de uitvoerige beschrijving van dit onderwerp, voornamelijk
samengebracht i n hoofdstuk 8, blijkt dat de
auteur zélf 'door de wol geverfd' is - om de titel van de studie maar eens te parafraseren.

Zoals reeds vermeld was mr. B.J. van
Spaendonck gedurende lange tijd als uitvoerend secretaris betrokken bij de VTFWS. Ook
zijn vader mr. B.J.M. van Spaendonck was
vanaf 1921 de centrale spil in de Tilburgse
Fabrikantenbond. Het kan niet anders dan dat
Van Spaendonck jr. informatie over het reilen
en zeilen in de Tilburgse wollenstoffenindustrie letterlijk met de paplepel naar binnen
kreeg. Tal van fabrikanten die in de VTFWS de
trom roerden, moet hij persoonlijk goed hebben gekend. Ik krijg uit het boek de indruk dat
B.J. van Spaendonk over veel zaken meer weet
dan uit de notulen te destilleren valt of dat hij
kan beredeneren wat achter terloopse opmerkingen schuilt. Hij weet van de hoed en van de
rand, en dat komt de kwaliteit van het verhaal
ten goede.
Van Spaendonck steekt niet onder stoelen of
banken dat de Tilburgse fabrikanten, wat de
handelspolitiek betreft, een achterhoedegevecht leverden. Het bijna onophoudelijk hameren op het aambeeld van de protectie was zo maakt Van Spaendonck op een pijnlijke manier duidelijk - een vechten tegen de bierkaai.
Als er al het idee leefde dat in de Haagse wandelgangen naar de Tilburgse wolfabrikanten
geluisterd werd of dat men daar wakker lag
van de jammerklachten uit de Nederlandse
wolstad, komt men na lezing van In de ivol geverfd van een koude kermis thuis. Ik persoonlijk krijg uit dit boek zelfs de indruk dat de
Haagse politici en de kopstukken uit de grote
landelijke werkgeversorganisaties op een nauwelijks verholen hautaine en denigrerende
wijze neerkeken op de omhooggevallen provinciale fabrikantjes uit het zuiden des lands.
De wijze waarop Van Spaendonck verslag
doet van de strubbelingen tussen de in de
VTFWS verenigde fabrikanten en 'hun' vertegenwoordiger i n Den Haag - lange tijd waren
dit de gebroeders Henri en Joseph Blomjous is zelfs ontluisterend te noemen. Zo had ik in
dit verband graag het naadje van de kous w i l len weten van een conflict uit 1925. In een vergadering van het Centraal Bestuur van het
Verbond van Nederlandse Werkgevers had
Joseph Blomjous uitspraken gedaan die voor
de fabrikantenbond in het algemeen en voor
haar 2'^" secretaris B.J.M. van Spaendonck in
het bijzonder als "een ernstige belediging"
moesten worden beschouwd. (277) Zulke opmerkingen prikkelen de nieuwsgierigheid, die
echter niet bevredigd wordt.
Ordening
Ten aanzien van de derde rode draad - de ordening - w i l ik er één aspect nader uitlichten.
Van Spaendonck maakt aannemelijk dat er
hele grote vraagtekens gezet moeten worden
bij de veronderstelde symbiose tussen de
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Tilburgse fabrikanten en de Rooms-Katholieke Kerk en haar vertegenwoordigers i n Tilburg. In dit verband is het van belang op te
merken dat de VTFWS gedurende een reeks
van jaren met het bisdom in de clinch lag over
het negeren van bisschoppelijke directieven
door de katholieke Tilburgse fabrikanten. Van
kerkelijke zijde werd voortdurend langs verschillende kanalen druk op de VTFWS uitgeoefend om zich aan te sluiten bij de R.K.
Vereniging van Werkgevers i n de Textielnijverheid, maar alle moeite bleek vergeefs. Pas
in 1918 werd in de statuten de R.K.-grondslag
van de vereniging vastgelegd. Na veel geharrewar berustte de bisschop er uiteindelijk in
dat de toevoeging 'R.K.' aan de naam van de
vereniging achterwege bleef.
Van enige inbreng van betekenis of van directe
bemoeienis van de kant van de Tilburgse geestelijkheid op het beleid van de VTFWS blijkt in
dit boek nauwelijks iets. Het aantal geestelijken dat i n In de wol geverfd figureert, is op de
vingers van een hand te tellen. Twee van hen,
die een eigen geluid lieten horen, gingen nadrukkelijk tegen de koers van de fabrikanten
in. Dat een van hen kapelaan Lambert Poell is,
had iedereen die de studie van Ton Thelen
kent wel kunnen bevroeden. De ander is pastoor Henri van Dun, vanaf 1936 geestelijk adviseur van de VTFWS, die, zich beroepend op
de encycliek Quadragesimo Anno, regelmatig
de fabrikanten wees op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de arbeiders. Van
Spaendonck kenschetst de Tilburgse fabrikanten als een op de eerste plaats conservatieve
groep, en pas op de tweede plaats als een (ook)
katholieke belangengroep.

Tekortkomingen
In het begin gaf ik aan dat het boek ook de nodige tekortkomingen bevat. Ik w i l even inzoomen op drie zaken die mij van het hart
moeten. Zoals reeds vermeld, is In de wol geverfd met succes als academisch proefschrift
verdedigd. Langs dit boek mag dus een wetenschappelijk meetlint gelegd worden. Indien
ik dit doe, blijft het echter onder de maat. Van
Spaendonck hanteert in zijn studie eigenlijk
geen serieus te noemen probleemstelling; het
vaststellen of de VTFWS in haar functioneren
de statutaire doelstelling heeft kunnen waarmaken is voor een dissertatie te mager. Een
theoretisch toetsingskader ontbreekt en er
wordt nauwelijks of niet over de grenzen van
de Tilburgse wollenstoffenindustrie heen gekeken. Slechts terloops komen in het boek de
wolindustrie elders i n Nederland, de Twentse
katoennijverheid of de andere Tilburgse nijverheidssectoren ter sprake. De auteur heeft
zich bij zijn beschrijving vooral laten leiden
door wat hij in de notulen van de vergaderingen van de VTFWS tegenkwam. In het voorgaande gaf ik al aan dat dat heel wat is, maar
als basis voor een academisch proefschrift is
deze ene bron te beperkt en vooral te eenzijdig.
Van een systematisch gebruik van andere
bronnen blijkt in deze studie niets. Ook erg
veel relevante secundaire literatuur is niet
door Van Spaendonck gebruikt. Dit brengt mij
tot de tweede grote tekortkoming van In de wol
geverfd. De auteur is van huis uit jurist en niet
opgeleid als historicus. Dit hoeft op zich geen
bezwaar te zijn: een van de beste historische
studies die ik de voorbije jaren heb gelezen is
geschreven door de filosoof Gabriël van den
B r i n k . H i j heeft bewezen dat een autodidact
zich de spelregels van het historisch onderzoek snel eigen kan maken. Dit laatste is Van
Spaendonck wat minder goed afgegaan. Hij
zondigt op nogal wat plaatsen tegen elementaire spelregels. Een daarvan is het pronken
met andermans veren. In het geval dat het
mijn veren zijn, gebeurde dit op zo'n opzichtige manier dat het mij wel moest opvallen. In
zijn streven de literatuurlijst en het notenapparaat een wetenschappelijk aanzien te geven,
voert hij op veel plaatsen literatuur en archiefbronnen op waarvan ik met aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid durf te beweren
dat Van Spaendonck deze niet zelf geraadpleegd heeft, maar ze direct overgenomen
heeft uit enkele van mijn i n noot 2 genoemde
artikelen. Ik zal enkele voorbeelden geven.
Men leze eerst wat ik in De Lindeboom, deel IXX schrijf op blz. 247 met verwijzingen van het
werk van achtereenvolgens Alberts c.s. (noot
16), Boomgaard (noot 17) en Von der Dunk
(noot 18). Vervolgens neme men In de wol ge-

verfd ter hand en leze blz. 18 onderaan (noot 2)
en blz. 23 midden (noot 6 en 7). De overeenkomst is evident. De enige keer dat Van
Spaendonck in een noot verwijst naar het periodiek van textielarbeidersbond St. Lambertus, Het Hoog-Ambacht, (noot 91 op blz. 341 en
455) is de eigenlijke bron wederom mijn artikel
in De Lindeboom (blz. 277, noot 152). Zo had
Van Spaendonck bij het aanhalen van een niet
malse karakteristiek van diens vader niet de
indruk moeten wekken dat hij dit zelf in een
dossier in het archief van de Arbeidsinspectie
in Breda op het spoor was gekomen, maar hij
had daar in de noot behoren aan te geven:
'Aangehaald in: Van der Heijden, 'Loonherzieningen in de Tilburgse wolnijverheid' 246'.
Ik kan deze opsomming nog met vele uitbreiden en ik kan niet bevroeden hoeveel verwijzingen bij andere auteurs geleend zijn.
Het is mij ook een raadsel waarom Van
Spaendonck veel relevante literatuur niet
heeft geraadpleegd en waarom de commissie
die het manuscript moest beoordelen hier niet
op heeft gewezen. Ik meldde reeds dat de auteur niet verder heeft gekeken dan de Tilburgse wolnijverheid. Dus in de literatuurlijst
komt men, afgezien van het gedateerde werk
van A.L. van Schelven, niets tegen over het
vernieuwende onderzoek dat naar de gang
van zaken in de Twentse katoenindustrie is
verricht. Bij het doornemen van de literatuurlijst viel het me op dat Van Spaendonck in bijvoorbeeld Textielhistorische Bijdragen en in
Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur veel artikelen over het hoofd
heeft gezien die zijn verhaal meer diepgang en
context hadden kunnen verschaffen. Ook belangwekkende recente studies over het C.B.S.
en de industrialisatie in Nederland van 1913
tot 1965 hadden de passages over de conjuncturele ontwikkeling in de wolnijverheid (op
basis van de productiestatistieken van het
C.B.S.) meer reliëf kunnen geven.'' Met relatief
weinig moeite had het eindresultaat veel een
kwaliteit kunnen winnen.
Dat dit niet gebeurd is, hangt samen met wat
ik als de derde tekortkoming zie. In de wol geverfd draagt in alles de sporen mee dat het een
'haastklus' is geweest. Hoewel ik redelijk goed
op de hoogte ben van wat er aan historisch onderzoek over Tilburg lopende is en ik zelf - als
promovendus aan de KUB - goed op de hoogte gehouden wordt van promotie-onderzoeken op sociaal- en economisch-historisch gebied, hoorde ik pas zeer recent van het onderzoek van B.J. van Spaendonck. Het feitelijke
onderzoek en het schrijven van het manuscript waren toen reeds afgerond. Naar ik begrepen heb, heeft prof. dr. H.F.J.M. van den
Eerenbeemt kennisgenomen van dit manuscript en het rijp genoeg beoordeeld om als

proefschrift voor te leggen. Een probleem was
dat - gezien het feit dat Van den Eerenbeemt
reeds in 1995 met emeritaat gegaan was en
daarna nog slechts vijf jaren de bevoegdheid
heeft als promotor op te treden - er haast geboden was. Kennelijk woog het belang van
Van den Eerenbeemt om als promotor van
'zijn buurman' op te treden zwaarder dan het
wetenschappelijke belang (zoals ik hierboven
heb uiteengezet) en het belang om een boek
zonder al te veel onnodige en storende fouten
en onjuistheden op de markt te brengen.''
Gezien het grote aantal taal- en stijlfouten, kan
ik me niet aan de indruk onttrekken dat er
geen tijd of behoefte aanwezig was om de onvolprezen Wil Sterenborg, vaste corrector
voor de Historische Reeks en dit tijdschrift,
naar de tekst te laten kijken. Anders zouden om enkele volstrekt willekeurige voorbeelden
te noemen - opzichtige fouten als deze opgemerkt en verbeterd zijn: 'Het budgettekort van
een arbeidersgezin wordt nu op f l . 3,— becijfert!' (135); 'Men ging men eveneens' (136);
'Het voorstel haalt wel haalt het quorum'
(137); 'De secretaris ging nog een polshoogte
nemen bij Beka' (232), terwijl er op blz. 320
'poolshoogte' genomen werd, hetgeen de correcte schrijfwijze is.
Notenapparaat
Ernstiger is echter de warrige, inconsequente,
onvolledige en soms zelfs onjuiste wijze waarop Van Spaendonck de literatuurlijst en het
notenapparaat heeft verzorgd; op dit punt valt
ook de redactie van de Tilburgse Historische
Reeks het nodige aan te rekenen. Dat er bij de
nummering van de eindnoten van hoofdstuk 5
iets in het technische vlak is misgegaan, is op
een bijgevoegd velletje met 'Errata en aanvullingen' uitgelegd en dat valt de redactie (die
inhoudelijk geen invloed had op het kant-enklare als proefschrift al goedgekeurde manuscript) niet aan te rekenen. Maar zij hadden de
tijd moeten nemen voor het corrigeren van de
warboel aan het eind van het boek. In plaats
van dat ik in de noten pakweg een keer of vijf
de mededeling tegenkom dat het proefschrift
van Ton Wagemakers {Buitenstaanders in actie)
'deel LXXXIII in de reeks 'Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland'
(soms nog met de toevoeging 'van de Stichting
Zuidelijk Historisch Contact') is, had ik het
correcter gevonden als één keer i n de literatuurlijst de volledige titel van het boek was opgenomen; nu ontbreekt aldaar de ondertitel.
Andere in de noten genoemde titels ontbreken
in de literatuurlijst, zoals de studie van A . M .
Eijkens en de werken van F. Vuysters, terwijl
weer andere (zoals mijn artikel over de texdelstaking) met een onjuiste titel zijn vermeld.
Van alle in de literatuurlijst opgenomen arti-

kelen i n tijdschriften of bundels ontbreekt de
pagina-aanduiding. Ook met de verantwoording van literatuurverwijzingen in de noten
volstaat Van Spaendonck in veel gevallen met
slechts het noemen van de titel en moeten we
gissen naar de betreffende pagina. Zo maakt
Van Spaendonck het de lezer wel onnodig
moeilijk zijn verhaal te verifiëren. Bijna bekruipt mij hetzelfde gevoel als dat ik kreeg na
onze eerste kennismaking in 1984: w i l hij nu
echt wat verbergen?
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Tilburg vijf eeuwen rond
een 'heilige' Linde

Ronald Peeters

In zijn voorwoord zet Henk Kuiper al
meteen de teneur voor zijn nieuwe
boek: 'Tonnen reclamegeld waren er
geïnvesteerd in een campagne waarbij
in Tilburg de nadruk van het begrip
" t i l " werd verlegd naar "moderne industrie" '. Het was te verwachten, activist Kuiper haalt alles uit de kast om
maar een relatie te leggen tussen de
eeuwenoude lindeboom op de Heuvel, die op 27 april 1994 het loodje
moest leggen, en de volgens hem
'schuldige' moderne industriestad. A l
lezende en bladerende door dit boek
vraag ik mij steeds af, is dit een historisch werk, wat de titel suggereert, of
is dit een soort aanklacht tegen de
stad, met het stadsbestuur voorop natuurlijk?
Het moet gezegd worden, Henk
Kuiper heeft een onbeheersbare verzameldrang aan de dag gelegd. Geen enkel detail of relict over de lindeboom,
door hem consequent met een hoofdlettter geschreven (heiligennamen
schrijf je immers met een hoofdletter),
is hem ontgaan. Dat maakt het boek
juist zo interessant. Want voor het
eerst wordt duidelijk dat deze boom
als symbool voor de stad en haar gemeenschap zo'n indruk op vele generaties Tilburgers moet hebben gemaakt.
De Lindeboom

op de Heuvel

omstreeks 1905 (part.

coll).

Zo voert Kuiper talloze verhalen en
anekdotes op die zich op of rond de
Heuvel afspeelden, eenvoudigweg
omdat de lindeboom daar de stille getuige van moet zijn geweest. En hoe
lang al? Precies dateren van de boom
kan ook hij niet. In april 1598 wordt op
de Heuvel in ieder geval al een 'huysken ende bancken omme de Lynde
staende' in een archiefstuk vermeld.
En in dat oorlogsjaar van de eerste
'Lindeboommelding' zag de boom
een hele stoet gevangenen en gewonde soldaten voorbijtrekken. En passant diept hij vele details op uit de gemeenterekeningen van die tijd, waarin
de vele schadeposten tijdens inkwartiering in die Tachtigjarige Oorlog zijn
opgenomen. Kuiper laat op deze manier de geschiedenis van Tilburg vanaf
de zestiende eeuw de revue passeren
en hij citeert ruimschoots uit die nog
veel te weinig gebruikte rijke bron, de
gemeenterekening.
Overduidelijk blijkt dat de lindeboom
als openbaar bezit bij Tilburg hoorde,
getuige de talloze posten voor het onderhoud die hij tegenkwam. In 1674 is
de lindeboom door een storm 'omverre gewaeyt' en de schade werd direct
hersteld. In 1691 en 1693 worden twee
nieuwe lindebomen geplant. Het lijkt
erop, dat de boom die wij nu als lindeboom gekend hebben, toen pas zijn
eerste wortels schoot! Geplant ter vervanging van een oudere boom. Maar
dat is volgens Kuiper allemaal niet zo
relevant: 'In elk geval blijft het hart
van Tilburg een Lindeboom', en dat is
waar het boek over gaat, het hart van
de stad, het symbool van een gemeenschap door de eeuwen heen, een stukje identiteit dat voor Kuiper, en velen
met hem, meer betekent dan dat wat
stadsbestuurders er nu van gemaakt
hebben: een moderne industriestad.
Maar het een hoeft het ander niet uit te
sluiten. De visie van Kuiper is in ieder
geval duidelijk.
Het boek bestaat uit twee delen. Het
eerste deel, 'Wat de Lindeboom zag
gebeuren', schetst een beeld van vier
(en niet vijf) eeuwen historie van
Tilburg rond de lindeboom. In het
tweede deel, 'De betekenis van de
Linde door de eeuwen heen', geeft hij
uitleg over de naam Tilburg (Til is
Tilia, dus linde volgens Kuiper), heilige boom, kerstboom. Oranjeboom,
vrijheidsboom, gevechtsboom, mira-

De eerste vrachtzvagen vau Claassen,

keiboom. Daarnaast bevat dit deel een
uitgebreid overzicht van de linde in
pers en literatuur. Vele foto's completeren dit forse boek.
Ronald Peeters
Henk Kuiper, Tilburg, vijf eeuwen rond
een Iteilige'Linde (Zaltbommel, Europese
Bibliotheek, 2000), 240 blz.,
ISBN
9028811427, f49,50.

Tilburg Business Kroniek
1900-2000
Op initiatief van Tilburg Business
Magazine kwam een kroniek uit over
het Midden-Brabantse bedrijfsleven in
(vooral) de twintigste eeuw. Het boek
heeft, zoals de titel al aangeeft, een historische inslag. Deze blijkt met name
uit de door Cor van der Heijden geproduceerde stukken over diverse aspecten van de bedrijvigheid in M i d den-Brabant en het toelichten van een
aantal opmerkelijke persoonlijkheden
die hun sporen in het bedrijfsleven
hebben verdiend of er een belangrijke
bijdrage aan hebben geleverd..
Achtereenvolgens komen de belangrijkste historische industriële sectoren:
textiel, schoenen, sigaren en metaal
aan de orde. Deze hebben het econo-

een oude legertruck, omstreeks 1919 (part.

coll.).

mische klimaat in het Midden-Brabantse tot ver na de Tweede Wereldoorlog in belangrijke mate bepaald. De
oorlogsjaren, wederopbouw, naoorlogse bloeiperiode en (vrijwel) volledige ineenstorting van de meer traditionele industrie vormen aparte onderdelen in het boek. De wat moderne
economische sectoren: dienstverlening (inclusief vervoer) en toerisme
komen apart aan bod. De moderne industriestad vormt het laatste hoofdstuk in het meer beschouwende deel.
De verhalen over de diverse bedrijven,
organisaties of instellingen die volgen,
hebben veelal meer een p.r.-aspect dan
een beschouwende historische inslag.
Kritische bedrijfsgeschiedenis mag
van deze formule, die ook in andere
regio's is toegepast, ook niet verwacht
worden. Bedrijven e.a. moeten immers
betalen om in het boek te worden opgenomen. Enkele jaren geleden verscheen onder auspiciën van de Juniorkamer Hart van Brabant een soortgelijke uitgave ook met een p.r.-bedoeling, die echter nadrukkelijk een meer
historische inslag ambieerde en minimaal een halve eeuw geschiedenis als
voorwaarde voor opname stelde.
Enkele bedrijven die daarin ontbraken
(zoals Boerke Mutsaers uit 1644, waarvan al lang bekend is dat het Tilburgs
oudste bedrijf genoemd kan worden)

komen nu aan bod. Soms is er sprake
van een doublure, maar vooral komen
in de Business Kroniek ook 'bedrijven'
aan bod die nauwelijks op enige historie kunnen bogen. Bovendien is het
criterium nu Midden-Brabant en niet
alleen Tilburg, hoewel die stad sterk
vertegenwoordigd is.
Per decennium is een schets geplaatst
van een markante persoonlijkheid uit
die periode. Dat levert portretten op
van Koning Willem I I (voor de periode voor 1900), Jan van Besouw, Prof.
Cobbenhagen, Frits van den Bergh Jr.,
Barend-Jan van Spaendonck en Miet
van Puijenbroek om er maar enkele te
noemen.
De Businesskroniek is te beschouwen
als een fraai naslagwerk over het
Middenbrabantse (lees vooral Tilburgse) bedrijfsleven waarin een beeld
wordt gegeven van de grote diversiteit van de economische sector aan het
einde van de twintigste eeuw. Dat het
beeld vergeleken met een halve of hele
eeuw eerder sterk gewijzigd is, komt
goed naar voren. Dat Tilburg Business
Kroniek rijk geïllustreerd is met recente en historische foto's maakt het lezen
en doorbladeren van dit boek buitengewoon aangenaam.

Willem de Volder e.a., Tilburg Business
Kroniek 1900-2000. Ruim een eeuw bedrijvigheid in Midden-Brabant (Tilburg,
Business Publishers Midden-Brabant,
2000), 109 blz., geb., ISSN 1385-3317.
Spoorlaan 189, Postbus 121, 5000 AC
Tilburg.
Henk van Doremalen

Vijf generaties Claassen in
transport
Ter gelegenheid van het honderdvijftigjarig bestaan van het Tilburgse transportbedrijf Claassen schreef Henk
van Doremalen een korte maar leuk en
rijk geïllustreerde geschiedenis van dit
bedrijf. Claassen is met zijn honderdvijftig jaar het oudste goederenvervoersbedrijf van Tilburg. Evenals het
inmiddels meer dan honderdzestig
jaar oude
personenvervoersbedrijf
van Marsé, is ook Claasen nog steeds
in handen van de oprichtende familie.
Beide bedrijven hebben hun oorsprong in de combinatie van herbergiers- en transportactiviteiten. Dat is
niet verwonderlijk, want door de
slechte toestand die de wegen tot ver
in de negentiende eeuw kenmerkten,
moest er veelvuldig overnacht wor-

Boerke Mutsaers

met overweg in 1954 (part.

coll.).

den. Tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw fungeerden cafés vaak als
bodehuis waar goederen ter verzending konden worden aangeboden.
Claassen hield zich daar in zijn beginjaren mee bezig. In Tilburg is voormalig café Schuurmans aan de Monumentstraat een van de bekendste voorbeelden.
Een groot probleem bij het schrijven
van dit soort bedrijfsgeschiedenissen
is het gebrek aan bronnen. Veel (vervoers)bedrijven hebben de neiging om
hun archieven regelmatig fors te schonen, spullen verdwijnen bij verhuizingen of raken verspreid over familieleden. Daarom was Van Doremalen
aangewezen op het gebruik van sterk
fragmentarisch materiaal dat uit allerlei bronnen (vooral ook mondelinge)
tevoorschijn kwam. Toch heeft hij er
iets leuks van weten te maken. Daarbij
is gekozen voor de combinatie van
historische tekst, interviews en beeldmateriaal (deels in sepia en kleur).
Hij behandelt vanzelfsprekend de beginperiode waarin het geregelde vervoer op 's-Hertogenbosch een belangrijke plaats innam, de scheiding van
herberg en vervoersbedrijf na de
komst van de spoorwegen naar Tilburg en de vestiging van een eigen
distributiecentrum in 's-Hertogenbosch. Na de Eerste Wereldoorlog
kocht Claassen zijn eerste vrachtwagen, een oude Duitse legerwagen op
massieve banden die niet harder dan
een kilometer of 15 per uur reed. Pas
na de Tweede Wereldoorlog verdwenen de laatste paarden definitief. In
diezelfde periode breidden de vervoersactiviteiten zich zowel geografisch als kwantitatief sterk uit. Vanzelfsprekend vormde de economische
groei van Tilburg hier een enorme stimulans. Van Doremalen gaat hier uitgebreid op in. Behalve het transport
verzorgt Claassen tegenwoordig ook
de opslag en distributie van goederen.
Paul van Dun
Henk vau Doremalen, Vijf generaties
Claassen in transport 1850-2000. Anderhalve eeuw geschiedenis van een Tilburgs vervoersbedrijf (Tilburg, Expeditieen Transportbedrijf F. Claassen B.V.,
2000), 95 blz., geb.
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