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Ten geleide
Ter afsluiting van een feestelijk jaar, Tilburg 175 jaar stadsrechten en 40 jaar na bevrijding, ligt voor U een feestelijk en
gevarieerd nummer.
Het 175-jarig bestaan van het Tilburgs stadsrecht wordt aangegrepen om de betekenis van dit recht en de ontwikkehng
van de gemeentelijke democratie te schetsen.
Het feestelijk karakter van dit nummer wordt verder uitgewerkt in bijdragen over het gelegenheidslied en de opening
van de spoorlijn Tilburg-Breda.
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Verschijnt vier maal per jaar

Het Tilburgs dialect is een "meraokel". Hier wordt de erkende spelhng gepresenteerd. Is dit de definitieve oplossing?
Tenslotte een portret van Tilburgs eerste stedebouwer Rückert, hedendaagse stadsvernieuwers kunnen van zijn aanpak
leren.
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De Redactie
Abonnementsgeld 1985
In dit laatste nummer van de tweede jaargang van "Tilburg" kunnen wij u
meedelen dat wij met ingang van 1985 de abonnementsprijs gaan verlagen
met ƒ 5,— naar ƒ 27,50 per jaar. Voor instellingen zoals bibliotheken,
rechtspersonen etc., blijft de abonnementsprijs gehandhaafd op ƒ 32,50.
Wilt u zo vriendelijk zijn om zo spoedig mogelijk te betalen anders kan
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middels een nieuwe abonnee weer wensen terug te verdienen.
Het totale abonnee-bestand is helaas nog te laag.
Het bestuur
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De betekenis van het Tilburgs stadsrecht
door Martin de Bruijn en Ineke Strouken
Over het Tilburgs stadsrecht wordt vaak smalend gesproken. Het werd
verleend in . . . 1809, tijdens de verlammende druk van het continentaal
stelsel, door een koning die weliswaar een broer van de grote Napoleon
was, maar toch eigenlijk niet meer dan diens zetbaas. In de volksmond
werd hij 'lamme Louis' genoemd, waarmee zowel zijn lichamelijke als zijn
politieke handicap plastisch waren uitgedrukt. Toegegeven, de Fransman
toonde zich begaan met het hem toegeschoven volk, bevorderde kunsten
en wetenschappen en stond zelfs naar vermogen ontduiking toe van de
voor de handel funeste economische politiek van zijn broer. Maar wat kon
dan nog op dat tijdstip en onder die belabberde omstandigheden een
stadsrechtverlening voor zin hebben?
'De belangrijkheid van het dorp
Tilburg'
In het koninklijk decreet van 'den
18 van grasmaand van het jaar
1809', waarbij Tilburg 'onder de
steeden van het rijk gerangschikt'
werd, werden als redenen voor die
eer genoemd 'de belangrijkheid
van het dorp Tilburg' en het feit
'dat deszelfs bevolking meer dan
9000 zielen' bedroeg.')
Dat bevolkingsaantal daargelaten,
waaruit kan die 'belangrijkheid'
verder hebben bestaan? In politiek
opzicht is de ontwikkeling van T i l burg bescheiden geweest. De ontbinding van de prefeodale heerlijkheid Tilburg in de dertiende eeuw
en de verheffing daaruit door de
Brabantse hertog van zijn 'opidum'
Oisterwijk tot vrijheid - een status
tussen die van een stad en een dorp
in - zette West-Tilburg, zoals het
huidige Tilburg toen heette, op
achterstand.^) Toch behield het
dorp, samen met Goirle, door de
eeuwen heen de hoge jurisdictie,
de straffen 'aan lijf en l i d ' , eerst als
hertogelijk dorp,-') tussen 1387 en
1613 als pandheerlijkheid en vervolgens, tot de afschaffing van de
heerlijke rechten in 1795, als heerlijkheid."*) De rechten van de
(pand)heren stonden in het hertogdom Brabant een redelijke mate
van autonomie op velerlei gebied
niet in de weg en zelfs onder het
straffe bewind van de raad van state tijdens de republiek der Verenigde Nederlanden werd nog ruimte
voor eigen wetgeving, bestuur en
rechtspraak gelaten.'') In 1575,
toen de tachtigjarige oorlog in alle
hevigheid woedde, had Tilburg bovendien van koning Filips I I jaar4

en weekmarkten verkregen, zodat
het dorp ook op het terrein van de
handel enige betekenis verwierf.*')
Maar de 'belangrijkheid van het
dorp Tilburg', waarover koning L o dewijk Napoleon bij zijn stadsrechtverlening in 1809 sprak, zal
toch voornamelijk gezocht moeten
worden in de textielnijverheid, die
Lodewijk Napoleon geschilderd
Amsterdam)

de produktie van linnen, maar
vooral van wollen stoffen omvatte.
Tegen deze 'buitennering' op het
platteland keerden zich al in de
veertiende eeuw de Brabantse steden, maar tevergeefs.'') Twee eeuwen later wist het dorp Tilburg steden als Den Bosch en Breda en de
naburige vrijheid Oisterwijk op het
gebied van de wollenlakennijverheid te overvleugelen.**) Na Leiden
werd Tilburg zelfs het belangrijkste
wolcentrum in de republiek.'^)
Door het wegvallen van de Engelse
concurrentie ten gevolge van het
continentaal stelsel in de Bataafse
en Franse tijd en, vooral niet te
vergeten, door de uitvoering van
omvangrijke legerorders, heeft de
Tilburgse textielindustrie in deze
overigens zo benarde periode haar

door Ch. H. Hodges 1809
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stad Tilburg, ten einde door ons benoemd te worden'.'^) Het regime
was zo geünificeerd en gecentraliseerd dat van een zelfstandig gemeenteleven weinig sprake was.
Dat werd er na de inlijving bij
Frankrijk niet beter op. In 1810
werd de Franse gemeentewet, de
wet van '28 pluviose an V I I I ' (17
februari 1800), hier te lande ingevoerd. Daarbij kwam zowaar het
onderscheid in twee klassen van gemeenten te vervallen. Voor de 'municipalités' werden door de prefecten van de departementen 'maires',
'adjoints'
en 'conseils' aangesteld.'^) In Tilburg waren dat één
maire, twee adjoint-maires en
twaalf raadsleden.'"*)
'Alle de aanzienlijken komen in de
regeering'
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^^^^

Decreet van 18 april 1809 (Algemeen Rijksarchief
Staatssecretarie Lodewijk Napoleon, inv. nr. 191)
positie nog weten te versterken.
Hierin zal dus wel de belangrijkste
reden hebben gelegen waarom koning Lodewijk in 1809 de gemeente
Tilburg 'een bewijs onzer tevredenheid' wilde geven, zoals hij het in
het decreet van 18 april van dat jaar
omschreef.'")
Twee klassen van gemeenten
Is hiermee de verlening van het
stadsrecht wel voldoende verklaard, open blijft de vraag wat deze verheffing toen nog voor zin
had. Welnu, de uitvoeringsbesluiten van de constitutie voor het koninkrijk Holland van 1806 verdeelden de gemeenten in twee klassen:
1. steden met ten minste 5000 inwoners, waarin ook steden met
tussen de 2000 en 5000 inwoners
konden worden opgenomen;
2. alle overige gemeenten, waar-

Den Haag,

Archief

onder ook de dorpen met meer
dan 5000 inwoners.
Het zal dus duidelijk zijn dat T i l burg door de stadsrechtverlening
overging van de tweede klasse naar
de eerste.
Terwijl de gemeenten van de tweede klas de bestuursinrichting hielden die zij in 1806 hadden, werden
voor de eerste klas bijzondere bepalingen gemaakt. Onder meer
zouden de burgemeester, wethouders en vroedschapsleden hier door
de koning worden benoemd.") A r tikel 2 van het decreet van 18 april
1809 aangaande de Tilburgse stadsrechtverlening luidde dan ook: 'De
landdrost van het departement
Braband zal ten spoedigsten aan
den minister van binnenlandsche
zaken een voorstel doen, behelzende eene nominatie ter vervulling der
plaatsen van burgemeester, wethouderen en vroedschappen der

1813: Napoleon verslagen, de Fransen op de aftocht, de prins van
Oranje bij Scheveningen geland.
'Alle partijschap heeft opgehouden . . . Alle de aanzienlijken komen in de regeering . . . Elk dankt
God. De oude tijden komen wederom. Oranje boven!' schreef
Gijsbert Karei van Hogendorp in
zijn bekende proclamatie.
Op gemeentelijk niveau bleven
vooralsnog de
bestaande
bestuurscolleges gehandhaafd. Maar
de grondwet van 1814 ging onderscheid maken tussen 'steden' enerzijds en 'heerlijkheden, districten
en dorpen', kortom het platteland,
anderzijds. Iedere bestuurseenheid
zou een reglement krijgen.
De stedelijke reglementen van
1815-1816 weken in het algemeen
slechts op ondergeschikte punten
van elkaar af.''') I n Tilburg kwamen drie door de koning te benoemen burgemeesters, die beurtelings
voor een jaar president-burgemeester waren, en een raad van achttien
leden. Deze raadsleden, die bij
voorkeur tot de aanzienlijkste burgers moesten behoren, werden
voor het leven benoemd door een
kiescollege, dat op zijn beurt werd
gekozen door de stemgerechtigde
burgers.
Stemgerechtigd
waren
slechts die mannelijke ingezetenen
die jaarlijks minstens acht gulden
in de beschreven rijksbelastingmiddelen betaalden.'^)
In de buitenstedelijke gemeenten,
waarvoor eveneens reglementen
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(coll. Gem. Archiefdienst
Tilburg,
Secretariearchief 1810-1907, inv. nr.
274)
werden vastgesteld, werden de
raadsleden echter door de staten
van de provincie benoemd.'^) Hier
waren dus alle ingezetenen van
rechtstreekse invloed op de bestuurders van hun heerlijkheid, district of dorp verstoken. Het belang
van het Tilburgs stadsrecht bestond
dus toen uit de omstandigheid dat
een beperkt aantal mannelijke ingezetenen door middel van een getrapte verkiezing enige invloed op
de samenstelhng van het stadsbestuur kon uitoefenen. Dat was al.
Het voorrecht om stad te zijn veranderde nog niet in 1824, toen é é n
reglement voor het bestuur van de
'steden' en é é n voor het 'platteland' werd vastgesteld.'**) Tilburg
kreeg ten gevolge daarvan é é n burgemeester, twee wethouders en een
raad van achttien leden, die nog
steeds voor het leven werden benoemd door een college van dertig
kiezers. Stemgerechtigden - dus
degenen die dit kiescollege kozen waren de mannelijke ingezetenen
die twaalf gulden of meer in de beschreven middelen betaalden.'*^)
Op het platteland bleef de benoeming van de raadsleden door provinciale staten gehandhaafd, zij het
dat het plaatselijk bestuur daarover
eerst gehoord werd.^")
Het onderscheid verdwenen
1848, het Europese revolutiejaar,
6

zou uiteindelijk het onderscheid
tussen stad en platteland in pohtiek
opzicht doen verdwijnen. Willem
I I , een koning die, met angst om
het hart, verklaarde in é é n nacht
van conservatief liberaal te zijn geworden, zag zich in 1849 genoodzaakt het roer van staat in handen
te leggen van de gevreesde radicaal
mr. Johan Rudolf Thorbecke. Deze was niet alleen de auctor intellectualis van de progressieve grondwetswijziging van 1848, maar werd
dat ook van tal van wetten die uit
die wijziging voortvloeiden. Van
deze 'organieke' wetten wordt de
gemeentewet van 1851 wel zijn
meesterstuk genoemd. I n deze wet
was het onderscheid tussen steden
en platteland en daarmee de bevoorrechting van de steden in politiek opzicht verdwenen; Nederland
kende voortaan slechts 'gemeenten'. Belangrijker was echter dat
met een nieuw kiesstelsel, dat uit-

ging van rechtstreekse verkiezing
van de gemeenteraad, de basis
werd geleegd van de gemeentelijke
democratie, zoals wij die nu kennen. Het verlies van de stedelijke
bevoorrechting hoeft daarom niet
betreurd te worden.
Een en ander overziende kan geconcludeerd worden dat het T i l burgs stadsrecht in politiek opzicht
niet veel heeft kunnen voorstellen,
maar dat het toch ook niet helemaal zonder betekenis is geweest.
Misschien heeft Tilburg er in andere opzichten enig, natuurlijk moeilijk te meten, prestige aan kunnen
ontlenen.
Het 175-jarig bestaan van het T i l burgs stadsrecht vieren lijkt ons onnodig, maar het is toch zinvol even
bij de ontwikkeling van de gemeentelijke democratie stil te staan in
een tijd waarin reactionairen weer
het politieke beeld bepalen.
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De opening van de spoorlijn Breda Tilburg op 1 oktober 1863
door Jacob H.S.M. Veen
Op 1 oktober 1863 was het feest in Tilburg. Die dag werd de nieuwe
spoorlijn van Breda naar Tilburg officieel in gebruik genomen. Wel moest
het gewone publiek nog vijf dagen wachten voordat men met de trein kon
reizen, maar blij was men die dag wel. Het had dan ook lang geduurd
voordat de stad over een goede, moderne verbinding kon beschikken.
A l omstreeks het midden van de
18e eeuw kreeg men in Tilburg,
mede door de zich snel ontwikkelende textielindustrie, behoefte aan
goede en goedkope transportmogelijkheden. D i t gold zowel voor het
vervoer van personen als voor dat
van massagoederen. Concurrerende textielondernemingen, die vooral in het westen van ons land gevestigd waren, konden hun goederen
over water vervoeren. Voor T i l burg was echter het dichtstbijzijnde
vaarwater de Maas. Het dorp kende alleen maar wegtransport door
middel van paard-en-wagen over
slechte zandwegen. Verharde wegen waren er nog niet. Bovendien
kenmerkt deze vorm van vervoer
zich door geringe capaciteit en in
verhouding hoge kosten.
Tot 1781 kon men Tilburg met een
openbaar vervoermiddel niet bereiken. In dat jaar werd de al enige
tijd
bestaande
diligencedienst
's-Hertogenbosch - Breda, die via
Loon op Zand reed, via Tilburg
verlegd.') Deze had echter alleen
belang voor het personenverkeer.
Het goederenvervoer was hiermee
niet geholpen. Op het einde van de
18e eeuw maakte men daarom
plannen voor een kanaal van de
Maas naar Tilburg ^) maar deze
werden niet verwezenlijkt. Wel
werden op rijkskosten in het begin
van de 19e eeuw de doorgaande
wegen naar Den Bosch en Breda
verbeterd, terwijl er ook een goeie
weg naar Waalwijk kwam.^) Hierdoor werden de voor de stad belangrijke rivierhavens beter bereikbaar. Alleen bleef de capaciteit van
het wegvervoer voor het bulkgoederenvervoer ten behoeve van de
industrie te gering. De mechanisering (stoommachines!) kon zich
niet goed ontwikkelen. Alle steenkool moest immers per kar worden
aangevoerd.

Nog voordat in 1846 de nieuwe weg
naar Waalwijk gereed kwam deed
een nieuw vervoermiddel zijn intrede in ons land: de spoorweg. In
1839 reed de eerste trein in ons
land en langzamerhand werd het
spoorwegnet uitgebreid. Wie echter dacht dat alle belangrijke plaatsen nu spoedig in het genot van een
spoorlijn zouden komen, kwam bedrogen uit. De aanleg werd geheel
aan het partikuliere initiatief overgelaten. Plannen werden er genoeg
gemaakt, maar steeds ontbrak het
aan de benodigde gelden. En op
overheidssteun behoefde men in
die liberale tijd niet te rekenen.
In alle projekten voor spoorwegaanleg in het zuiden van ons land
was de opkomende industriestad
Tilburg opgenomen. Veelal ging
het om verbindingen van Vlissingen via Breda, Tilburg en Den
Bosch naar Venlo en/of Maastricht."*) Maar steeds kreeg men het
geld niet bij elkaar. In 1860 zag de
toenmalige conservatieve regering
in, dat ons land economisch tenach-

ter zou blijven bij de buurlanden
Pruisen en België, waar de spoorwegaanleg veel verder was gevorderd. Z i j diende daarom een wetsontwerp in volgens welke de Staat
zelf een aantal spoorwegen zou laten aanleggen. Dit wetsontwerp
werd in de herfst van dat jaar door
de volksvertegenwoordiging aangenomen. Volgens deze spoorwegwet
van
1860 moesten een aantal
hoofdverbindingen worden aangelegd. In het zuiden waren dat: Rotterdam - Breda - Tilburg - Boxtel
- Eindhoven - Venlo - Roermond
- Maastricht, Roosendaal - Goes Vlissingen en Boxtel - 's-Hertogenbosch - Utrecht.'^) Omdat Breda al
sinds 1855 via Roosendaal over een
spoorlijn naar Antwerpen beschikte, die op Belgische kosten was
aangelegd, begon men in het zuiden met de gedeelten Breda - Tilburg en Roosendaal - Bergen op
Zoom. De tracering en de aanleg
van Breda - Tilburg leverde weinig
problemen op. Het grootste gedeelte van de lijn kon kaarsrecht
door heidevelden aangelegd worden. Ook de plaats van het Tilburgse station gaf geen moeilijkheden.
Reeds in 1856 had men in het kader
van een toenmalig projekt dit in het
onbebouwde gebied tussen de w i j -
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ken Kerk en Heuvel enerzijds en
Veldhoven en Besterd anderzijds
geprojekteerd en wel vanaf de huidige Gasthuisring tot aan de Heuvel.'') In 1861 nam de commissie
van de staatsspoorwegen deze suggestie over •') en de gemeente had
hier mede in verband met de centrale ligging geen bezwaar tegen.
Dat hierdoor het noordelijke en
het zuidelijke stadsdeel ten gevolge
van de frekwent gesloten overwegen van elkaar gescheiden zouden
worden, had men bij het geringe
treinverkeer van die dagen nog niet
in de gaten.
In de zomer van 1863 naderde de
lijn Breda - Tilburg haar voltooiing. Door toevallige omstandigheden zou het het eerste gedeelte van
het door de Staat aan te leggen
spoorwegnet zijn dat gereed kwam.
Het was dan ook te verwachten dat
veel hoogwaardigheidsbekleders de
opening zouden willen meemaken.
Het stedelijke Breda zou het middelpunt van de feesten zijn, maar
ook het landelijke Tilburg wilde
zich niet onbetuigd laten. I n de
raadsvergadering van 15 september
1863 stelde burgemeester F. Suijs
voor dat de openingsdag, waarvan
de datum nog niet bekend was,
feestelijk gevierd zou worden. De
raadsleden gingen hiermee akkoord en benoemden uit hun midden een feestcommissie, die zou
bestaan uit de heren Diepen, voorzitter, Vreede, Mutsaers, Van
Spaendonck en Pollet. Na overleg
met Breda, waarbij bleek dat deze
stad de genodigden een banket zou
aanbieden, kwam de commissie zes
8
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dagen later met haar voorstellen.
Deze hielden in dat een afvaardiging van het gemeentebestuur de
genodigden aan het station zou ontvangen en dan met hen naar het
stadhuis zou wandelen. Hier zou
men verversingen aanbieden, waarna men zich weer naar het station
zou begeven. De Nieuwe Koninklijke Harmonie moest deze ontvangst muzikaal opluisteren en
's avonds voor de bevolking concerteren. Ook de drie gilden en de

schutterij zouden acte-de-presence
geven. Voor de muziek zou voor
het stadhuis een kiosk moeten worden geplaatst, die met vlaggen en
groen versierd zou worden. De ontvangst op het stadhuis zou in de
twee speciaal daarvoor ingerichte
bovenzalen plaats hebben. Ter verfraaiing hiervan zouden dan eindelijk de twee grote spiegels kunnen
worden aangeschaft, waarmee een
oude wens in vervulling kon gaan.
Tenslotte
zou
het
stadhuis
's avonds met kleine gasvlammetjes geïllumineerd moeten worden.
De commissie legde bij deze voorstellen een opgave van kosten over
en na enig overleg ging de gemeenteraad met de plannen akkoord.**)
De langverbeide dag naderde met
rasse schreden. In de raadsvergadering van 26 september kon de voorzitter meedelen dat de officiële
opening op 1 oktober zou plaatsvinden. De vergadering besloot
daarop dat de inwoners van de stad
bij publikatie uitgenodigd zouden
worden om de Tilburgse vreugde
over het heuglijke feit door het uitsteken van vlaggen te tonen. Enkele dagen later rees er nog een klein
probleem. Oorspronkelijk had het
gemeentebestuur de plaatselijke
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geestelijkheid ook willen uitnodigen, maar in de raadsvergadering
van 30 september besloot men
daarvan af te zien. De reden hiervan wordt niet in de notulen vermeld. Was mogelijk de aanwezigheid van minister Thorbecke, wiens
kabinet in 1853 was gevallen over
het herstel van de bisschoppelijke
hiërarchie in ons land de oorzaak of
speelde de in juH van dat jaar gepleegde aanslag op bisschop Z w i j sen een rol?
De afwezigheid van de geestelijkheid zette overigens de volgende
dag geen enkele domper op de
feestvreugde. De wandeling door
de versierde straten van de stad,
tussen een haag van gildebroeders
en leden van de schutterij met
daarachter juichende burgers, was
een succes, evenals de samenkomst
in het stadhuis. De genodigden waren enthousiast over de "collation",
zoals men de ontvangst met een
deftig woord noemde.') De route
voor de wandeling was overigens

TH nniiiïkf'Mi.' vworwKN.

met zorg gekozen. De Willem I I straat en de Stationsstraat bestonden nog niet, evenmin als de Tuinstraat. M e n ging daarom over het
noordelijke gedeelte van de Langestraat en over een karrespoor, dat
thans de Poststraat heet, naar de
Heuvel. Hier trok natuurlijk de
Lindeboom aller aandacht. Het onbestrate gedeelte van de route was
met zand opgehoogd, zodat de hoge bezoekers geen kans liepen om
in een modderig gedeelte uit te glijden en zelfs te vallen. In ieder geval
waren de gasten opgetogen over de
ontvangst en de vreugde van de inwoners. Thorbecke zelf, bepaald
geen feestnummer, zou ervan gezegd hebben "Hier heeft men slag
van feestvieren; het geheele volk
neemt er deel aan". Na het nuttigen van de erewijn, vruchten en
wat brood liep men via de Nieuwlandstraat en de Noordstraat terug
naar het station. Op dit gedeelte
kwamen vooral de Hollandse bezoekers onder de indruk van de
grootte van de fabrieken.'*^)
In elk geval kon men op het stadhuis terugzien op een geslaagde
dag. Degenen die niet tot de genodigden aan de verdere festiviteiten
in Breda behoorden, namen het nadat de gasten waren vertrokken er
goed van. Tilburg had zich immers
uitstekend gepresenteerd! Volgens
sommige verhalen gaf men zich zo
over aan het nuttigen van geestrijk
vocht, dat het op een handgemeen
met volle flessen wijn uitliep. O f dit
waar is weten wij niet. Wel is bekend, dat de feestcommissie tijdens
de eerstvolgende raadsvergadering
op 3 oktober veel lof kreeg toegezwaaid.
Wat had dit feestje de stad nu gekost? Voor die tijd een fors bedrag,
ongeveer 1500 gulden. Daarvan
had de Nieuwe Koninklijke Harmonie 100 gulden ontvangen voor
haar muzikale optredens, terwijl de
illuminatie met gasvlammen 128'/2
gulden had opgeslokt. Hierbij was
de aanleg en afbraak van een speciaal gasbuizenstelsel inbegrepen.
De feestcommissie kwam met een
declaratie van ruim 800 gulden,
maar daarin zaten vrijwel alle overige kosten als die voor de muziekkiosk, groenversiering, reiskosten,
kosten van het ophogen van de
zandwegen, en ga zo maar door.
Voor het luiden van de klokken

werd 28 stuivers betaald, voor het
vlaggen vanaf de openbare gebouwen twee gulden. Een fors gedeelte
van het totale bedrag was ook opgegaan aan de beide spiegels met
ornamenten, namelijk 444 gulden.
Dit was in de 1500 gulden inbegrepen, maar eigenlijk behoorde het
tot de verfraaiing van het stadhuis.
De opening van de spoorlijn was
alleen maar de aanleiding geweest
voor de aanschaf.")
Op 5 oktober 1863 kon ook het gewone publiek voor het eerst van de
trein gebruik maken. Voorlopig
reed men driemaal per dag in elke
richting. Dat het ruim 120 jaar later
wel viermaal per uur is, heeft helaas nog nooit iemand een aanleiding voor een feestje gevonden.
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(alle houtgravures naar tekeningen
van C.C.A. Last in Nederlandsch
Magazijn, Amsterdam 1863, p. 357,
361 en 364)

Noten
1) Oud Archief Tilburg, inv.nr. 119.
2) Request d.d. 22-4-1896 door het gemeentebestuur van Tilburg aan de minister van W . H . en N.
3) P . C . Boeren, Het hart van Brabant, Tilburg 1942, blz. 59, 73.
4) J . H . Jonckers Nieboer, Geschiedenis
der Nederlandsche spoorwegen 18321938, Rotterdam 1938, 2de druk, blz.'
90-96.
5) a.v., blz. 90-96.
6) Secretariearchief Tilburg 1810-1907, ingekomen stukken 1856.
7) a.v., ingekomen stukken 1861.
8) a.v., notulen gemeenteraad 1863.
9) Bredasche Courant 1-10-1863.
Nieuwe Bredasche en Oosterhoutsche
Courant 4-10-1863.
10) Nederlandsch Magazijn. Nieuwe serie.
1863, nr. 45 en 46.
11) Secretariearchief Tilburg 1810-1907,
bijlagen bij de gemeenterekening 1863.
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Erkende spelling voor Tilburgs dialect
door W. Sterenborg
Nu de nostalgie hoogtij viert, komen er nogal eens dialectteksten in
de publiciteit. Wat de lezer telkens
verwondert, is de vindingrijkheid
van de schrijvers aangaande de
spelling. De verscheidenheid in de
trouvailles verhoogt meestal de
leesbaarheid
allerminst. Helaas
ontbreken er op dit gebied voorschriften: een gemeentebestuur bemoeit zich niet met deze tak van
cultuur.
De onlangs (wellicht als primeur?)
verschenen woordenlijst van ons
Tilburgs, onder de titel "De Korvelseweg", heeft geleid tot contact
met het Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde
(Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) te A m sterdam. Dr. Berns van dit instituut
kwalificeerde de in het woordenlijstje gehanteerde spelling als 'bijzonder ongelukkig". Naar zijn mening zou het in het Woordenboek
van de Brabantse dialecten ( W B D )
toegepaste systeem voor ons T i l burgs het geschiktst zijn.
De redactie van het W B D stelt in
de inleiding vast dat "geen enkel
fonetisch systeem toereikend is
voor het lezend publiek" en dat
men een dialect pas volledig kan
waarderen als men het uit de volksmond kent; zij verkoos een 'meer
populair' systeem. Desalniettemin
bleek integrale toepassing hiervan
voor alledaags gebruik niet haalbaar; alle gebruikte tekens moeten
namelijk op een normale schrijfmachine voorkomen. Derhalve waren
enkele aanpassingen noodakelijk.
Bij de opzet moest de uitspraak
centraal staan, en vooral niet de
ABN-spelling, die immers als gevolg van vele compromissen en
concessies verre van ideaal is. De
tekens zouden zo gedifferentieerd
moeten zijn dat ze slechts één
klank zouden representeren, en
dan steeds dezelfde, terwijl geen
ander teken een bepaalde klank ten
overvloede ook zou weergeven, zoals we dat in het A B N veelvuldig
kennen (b.v. bedlegerig: resp. è ee - u - u). Met betrekking tot het
hiernaast volgende ontwerp liet D r .
Berns van bovengenoemd instituut
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zich als volgt uit: '. . . dat ik de door u voorgestelde spelling uitstekend
vind' en ' M i j n imprimatur heeft u, en van harte'.

De klinkers

Als in het ABN worden geschreven:
aa
a
00
ee
1
eu
u
uu
ie
oe
au
ou
ui
ei
ij

(kaast, laage)
(tas, harses)
(koom, boogerd)
(meens, teege)
(fist, himmöl) is dikwijls een verkorte ee
(kneut, meule) variabele duur; korte eu wordt u (veur - vur)
(bumke, kunne) kort
(vuur, zuuke) meestal kort, voor r soms langer (muur, muurke)
(kiest, miere) meestal kort, voor r soms langer (pier, pepierke)
(proem, schoepe) meestal kort, voor r soms langer (boer, boerke)
(blauwslóot)
(vrouw, louwe)
(lui)
(vaasteghei)
(aaltij, gij)

Een onmiddellijk na een klinker volgend j-achtig element wordt steeds als
j geschreven: volgt er iets w-achtigs, dan schrijven we een w:
aaj
(waaj, aajer)
aoj (slaoj, spaoje)
oj
(drojmaoker)
ooj
(nooj, rooje)
eej
(pleej, zeeje)
aaw (gaaw, snaawe)
ouw (mouw, douwe)
euw (leuw, sneuwe)
Afwijkend
ao

6
ó

èè
è
e

van het ABN zijn de volgende tekens:

( A B N : zóne) in: straot, saome, maot. Deze uit een aa ontstane oklank wordt in veel dialecten
zo gespeld.
( A B N : bod) in: toffel, zot, motje,
Vaak een verkorting van de
ao; vgl. vaos - voske.
( A B N : bot) in: pantoffel, pront.
Ook het A B N kent het verschil tussen bod en bot, bok
en hok; het heeft er echter
hetzelfde teken voor. W i l
men Tilburgs kunnen lezen,
dan dient te blijken om welke
O het gaat: Z ó ' t zot zèèn?
In A B N veelal ei of i j .
( A B N ) : scène) in: m è è d , blèève.
( A B N : bed) in: w è , kèkt, m è n .
Vaak gaat èè over in è: kèènd
- kènder.
( A B N : de) in: dikkelder,
Als de vorige klank door een
m è n n e k e , vurrege, teege, bukkem,
accentteken gekenmerkt is,
tebak, kenaol, meraokel, g e r d è è n ,
kan deze e zonder misvermeziek, aoreg.
stand dienen voor alle 'klankloze' klinkers.

èü

( A B N : freule) in: h è ü s , flèüte.

ö
êe
óo
êü

( A B N : löss) in: h ö s k e , koster,
in: been, hêele.
i n : schoon, d r ó o m e
in: drêüg, vrêüke

De ABN-tweeklank ' u i ' is in
Tilburgs een eenklank.
Vorige klank in het kort.
In een beperkt aantal woorden klinken, ee, oo en eu niet
als in A B N ; ze gaan gepaard
met een korte 'naglijder' en
khnken wat nadrukkelijker.

De voorbeelden demonstreren het al: steeds eenzelfde teken voor eenzelfde klank, ongeacht of die in een gesloten dan wel in een open lettergreep
staat.
De medeklinkers
De in het A B N gebruikte medekhnkertekens lenen zich in het algemeen wel voor Tilburgs. Een paar
knelpunten vragen echter aandacht:
1. Niet-uitgesproken medeklinkers
mogen niet op papier komen,
b.v. mèrt, nèptang, kaod, harses; de miste aauw meense ginge
smèèreges saome waandele.
2. In principe schrijven we de medeklinkers die we horen, b.v.
wèffer, pront, vekaansie, dees,
fèfteg, sisteg, pösje.
3. Waar - evenals in A B N - een
striktgenomen foute medeklinker toch automatisch een juiste
uitspraak oplevert, hanteren we
de ABN-spelling, teneinde het
woordbeeld niet te schaden,
b.v. wérd (met de d van waard),
kiendje (met de d van kind),
t o d k r è è m e r (met de d van tod),
zorg (met de g van zorg); niettemin: ik laag er nie meej (met g
wegens infinitief laage).
4. In dezelfde geest spellen we
geen assimilatie, dus kèlsgat
(met de g van gat), stöfzèüger
(met een z), vansgelèèke (met
een g).
5. Evenmin brengen we sandhi
(aanpassing van klanken op de
grens van woorden) op papier
tot uitdrukking; b.v. dè moet
zoo (de z blijft), 'k zèè tèène
(met z), et gao nie (toch een g).
6. Geldt er in A B N naast de originele nog een uitspraak (goede/
goeie, rode/rooie), dan kiezen
we voor de exacte dialect-uitspraak: goeje, rooje, zaddoek.
7. Niets verzet zich tegen het gebruik van een dubbel medeklinkerteken in woorden als knörrie, bissem, lózzie, hukkes, ossem, hoewel een enkel medeklinkerteken dezelfde uitspraak

oplevert.
8. Vormen met enclitisch voornaamwoord worden bij voorkeur aaneengeschreven: als bij
splitsing in twee woorden de
woordgrens
betwistbaar
is:
k ó m d e , gaode, hadde, mokte,
hij doeget zélf, gaoget goed?,
waarde gij er nie?, wè zeetie?,
kan ie dè wèl?
Het zou te optimistisch zijn in de
gegeven regels een waterdicht systeem te zien.
De hieronder volgende tekst uit
1934 demonstreert evenwel dat,
wat een Tilburger laat horen, zich
ermee laat spellen, of het nu Hasselts of Broekhovens is.
Dat er niettemin nogal wat nuances
verloren gaan, is inherent aan ieder
schrijfsysteem: schrijven is een gebrekkig hulpmiddel. Als we al
schrijvend echter het voetspoor van
wetenschappers volgen, kiezen we
de veiligste weg.
Samenspraak
tusschen Kees en Bart
Kees: 't Was saoves meej
Driekooninge wir en schoon
gezicht in de straote, war Bart, al
die k è n d e r k e s meej licht èn
lampieóns.

liepe der verschaaje kooninge goed
zat deur de straot.
Kees: D è s gin wèèrk. D a o r ó m
zeeker staak de pliessie er dees jaor
en stókske veur.
Bart: D è begrèpte war; èn gift ze
mar es óngelèèk. 'n Stèl kooninge,
zwart èn gèèl gevèèrfd, mós meej
naor et beroow; daor wiere ze
afgewaase èn der staosiekleere
ótgedaon, èn toen kósse ze nor
hèüs.
Kees: Goed gewérkt.
Driekooningezinge is èn blèèft en
fist vur k è n d e r èn nie vur gróote
meense.
Bart: È n de ómzètbelaasting is ók
in werking getreeje war.
Kees: J è èn den irste maart wordt
de tebaksbelaasting ók wir
verhoogd.
Bart: 't Is wè van belang.
Belaasting èn nóg es belaasting,
veur èn aachter, al wè ge beurt, 't
Zal nie lang mir duure óf der is niks
mir waor gin belaasting ó p is. Ge
zoudt et ervan óp oe zeenuuwe
krèège.
Kees: Ik zie er nog van koome dè
ge belaasting mót betaole óp oe
hösnummer.
Bart: Èn ó p de klink van oe deur. 't
Is gin bakketèl.
Kees: K ó m , ik stap es ó p , Bart. Tot
ziens war èn saluut!
Bart: 't Béste Kees èn haawdoe!

Driekoningenzangertjes

1938

Bart: Ik zieget gèère heur, teminste
as't bij kènder blèèft; èn ge hadt er
gasjes bij die écht mooj zónge, zoo
twee- of drie-stèmmeg.
Kees: D é s waor j è ; mar 't is nèt as
ge zégt, et m ó t bij k è n d e r blèève.
Want as ge die gróote kèèrels
Driekooninge ziet speule, meej
zwartgemökte gezichte èn 'n lang
wit hémd aon, dan vèèn ik dè meer
belaachelek as schoon.
Bart: È n wèt erop volgt, nèt as
verleeje jaor, dès nóg èèrger. Toen
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Feest- en gelegenheidsliederen
door Rolf Janssen
In de 175 jaren dat Tilburg zichzelf
stad mag noemen, zijn er talloze
gelegenheden geweest waarbij muziek de feestelijke noot gaf.
We denken hierbij aan jubilea van
mensen, die 25 of meer jaren ergens werkten, jubilea van fabrieken en instellingen, bruiloften, bijzondere gebeurtenissen, openingen
van zaken, gildefeesten enzovoort.
In dit artikel zal een bescheiden
greep worden gedaan uit dit feestrepertoir. Kerkelijke en Oranjefeesten zullen hierbij buiten beschouwing gelaten worden.

Vanuit sociaal-historisch oogpunt
zijn juist gelegenheidsliederen vaak
erg interessant, omdat
daarin
meestal in beknopte vorm een stukje geschiedenis wordt samengevat.
Ter gelegenheid van het zilveren
priesterfeest van pater Gervasius,
moderator van studentenvereniging Sint-Leonardus (vereniging
van de Katholieke Leergangen)
werd op de melodie van "Daar was
lestmaal een kwezel" het volgende
lied geschreven. Het is o.a. terug te
vinden in de lustrumbundel "Kattebel" van 1948.
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Lied ter ere van pater Gervasius

wel foei sprak eens een jonkman
en toen werd ie Kapucien
't is waarlijk niet de moeite
dah 'k de wereld dien
zijn kruin die moest ie scheren
Latijn dah moest ie leren
en weldra keek ie dwars door heel de theologie
en was al haast een doctor maar dat wou ie nie'
wel foei sprak tot dien Pater
eens de Vader Gardiaan
de wereld is wel boos maar ik
denk het zal wel gaan
je hebt er K.J.V.-ers
en ook nog watJ. W. -ers (= Jonge Wacht)
en dan, dan zijn er nog en dat bezwaart mijn hart
studenten en -dentinnen van Sint-Leonard
wel foei sprak Sinte-Pieter
en de man keek heel verstoord
ik heb u eens zien kloppen
aan de kloosterpoort
maar o op wat voor wegen
kwam ik U telkens tegen
't was pijp en bier en boek ja zo waar als ik hier sta
de jongens zongen voor en de meiskes zongen na
12
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wel foei sprak toen Gervasius en z'n baard werd als een
lans
ik was altijd een rechte zoon van Sinte-Frans
ik heb wel 's wat gelezen
maar d' eenvoud heb ik geprezen
en ja, ter Industrie, daar klopte 's zaterdags mijn hart
om al die schoon studenten van Sint-Leonard
mijn broeder was de ezel en mijn zuster was de zon
ik ben een broer geweest zoveel als ik maar kon
een broer kent alle vreugden
een broer deelt alle deugden
een zingen dah 's goed want dat zingen dat maakt blij
en pijp en bier en boek nou dat hoort erbij
Den Hoek was idealist en de Sjefwas lang niet kwaad
en Jo Bedaux dreef waarlijk een apostolaat
het is een heel historie
en kort is uw memorie
gij ziet in 't land zo menig Christ'lijk
huisgezin
dat in Sint-Leendert vorm kreeg of zo waar zelfs zijn
begin
wel foei spraken toen beiden, wat is dat voor gedruis
Sint-Leonard zijn glimlach klinkt door heel het
hemelhuis
en ziet dat stoer pastoorke
met om zijn hals een koordke
het spreekt met alle waardigheid: Sint-Pieter zwijgt
het duurt nog veels te lang voordat gij die man krijgt

ze willen hem niet missen en Gervasius is taai
hij overleeft zijn volgers en dat staat hem fraai
ik geef hem mijnen zegen
op al die rare wegen
en ik zal slechts schuddebollen als ik hem niet zie
des zaterdags om half acht ter Industrie

VRIENDENDRONK
Wl|zc: Geef me oog een drupskc.
Alle gutcD zlogec (bla)
Voor 't hdl van 't BrullofUpaar
Dat die twee potdorie
Leven la victorie
Nog veel meer dan honderd Jaax

en wij die van Sint-Leendert trouwe leden zijn
wij zingen u hetzelfde op dit zilveren festijn
hij leve lang in gloria
en daarop rijmt Victoria
want foei en foei 't is waar en al werd ie Kapucien
het is de moeite waard dat hij ons wereld dient

R E F R E I N : O Itef Bruidspaar
Wat ia t leven woodenchoon.
O lief Bruidspaar
Wat Is 't leven schooa.
Geef ocs oog een drupskc (bU)
Ieder weet waar t goed voor !•
Want dan gaat het zingen
t Juichen, dansen, apnngcn
Beter, krachtiger, gewis
Refrein: O Hef Bruidapaar. tni.
Alle visch)ea iwcmmea (bis)
Maar wij zwemmen In de pret
Luid het aangeheven
Lang zal hrt Bruidspaar levra
Nee wl| gaan nu niet naar bed
LJruiil cn llruiguni
W i j wt-nsi-lien U hier m t i eikaar
Leel noy jaren als fen yelukkiij paar

De melodie van dit lied tekenden we op bij de familie
Müller-Jabusch te Oisterwijk.
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van De
Garsthof schreven dhr. W . van Boxtel (Vabo) en dhr.
F. Smits een lied, dat gezongen werd door het cabaret
van de gastvrouwen van De Garsthof. Zoals bij veel
gelegenheidsliederen vinden we ook hier de schier-onuitroeibare melodie van "Faria":
Garsthoflied

Tilburg stad ütm'n kenderjaoren, faria
van de kruik en 't wollen gaoren, faria
schoon febrieken, zó veul en groot
daorvan stonk onzen blauwe sloot
faria, faria, faria, faria, faria

A U C . DE L A A T . Korv«lichew«f 123. T«l U U
Specialiteit in Muziek-Instrumenten, Feestart. enz.
Ziet onze groote coll. Vooidr. Steeds het nieuwste

(uit verzameling
coll. Doedelier)

Mevr.

Vogels-Paymans

Tilburg stad vol meej fraterhuizen, faria
gao duh in oew krenieken pluizen, faria
dan staot er bekaant niks mir overend
zelfs de lendenböom die heej pent
faria 5x

Tilburg, stad van ons Pirke Donders, faria
meej 'n Laay waorop houten vlonders, faria
Broekhoven was 't leegste staand
deh laag toen nog on gene kaant
faria 5x

Tilburg stad meej wel twintig kerken, faria
Roomse blèdschap deh kon duh merken, faria
dee pestoor op z'n pastorie
was toen nog 'n köningsbie
faria 5x

Tilburg waor ik heb meugen wónen, faria
na bewont dur ons dochters en zonen, faria
mar wanneer ik nor vruger kèk
dan ze ze tegesworrig rèk
faria 5x

Tilburg stad meej oew hoge schauwen,
wevers tussen zóveul ketauwen, faria
spoelers, spinsters en schrobbelèrs
't is opgebraand gelèk 'n kers
faria 5x

Tilburg stad meej veul gróte waarden, faria
daorin ston wij nou a's bejaarden, faria
en we roemen onze stad
gróót geworren fratersgat
faria 5x
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Tilburg zullen wij aaltij prezen, faria
ók al zen we na on 't vergrèzen, faria
stonde in onze ègen Garsthof
verkondig ik hier jouw gróótste lof
faria 5x

veul man heej daoraon meejgewerkt, faria
bedankt deh heh duh vanaovend gemerkt, faria
want al die hier zen din' heel goed d'r bist
bij de Garsthof tienjaorig fist
faria 5x

hier in ons dienstencentrum, mensen, faria
wor' duh bediend op al oew wensen, faria
oudjes vol vitaliteit
scheppen hier creativiteit
faria 5x

ëen groep moeten we apart vernoemen, faria
de gastvrouwen gon extra in de bloemen, faria
tien jaor schenken van koffie en theej
steeds meej 'ne laach deh valt aaltij nie' meej
faria 5x

10 jaor reejen om fist te vieren, faria
daank zal ut ons kelen gieren, faria
jong en aaw die zen 't eens
de Garsthof is vur ied're meens
faria 5x

na gaon we wir innergie on 't spaoren, faria
vur de volgende komende jaoren, faria
want meej tien jaor is 't lang nie' gedaon
we willen a's moet honderd jaoren bestaon
faria 5x

De tekst van dit lied kregen we aangeboden door dhr.
Jan Smits uit Nijmegen, zoon van een der auteurs.

Bij gelegenheidsliederen was en is
het steeds de gewoonte, de tekst af
te drukken, zodat iedereen ze mee
kon/kan zingen. Met name vóór de
tweede (en hopelijk laatste) wereldoorlog werd hier veel aandacht
aan besteed: fraai drukwerk of
prachtige, met verschillende kleuren inkt geschreven, liedbladen
werden op de eerste plaats aan de
feesteling(en) aangeboden, waarna
de overige exemplaren werden
rondgedeeld. Tenslotte ging het
vaak om eenmalige liederen, die
bovendien, zoals we aan de twee
voorbeelden al zagen, nogal lang
waren.

Wanneer het lied wat erg lang
werd, gebruikte men in sommige
gevallen een doek waarop de gezongen taferelen werden afgebeeld. Een zeer fraai voorbeeld
hiervan bevindt zich in het gemeentearchief te Tilburg, in de collectie
Reyniers. Dhr. Willem Reyniers
was organist in de kerk van 't Goirke en gaf daarnaast muzieklessen,
terwijl hij eveneens dirigent was bij
de Zouavenbroederschap Fidei et
Virtuti, waarvan hij later directeur
werd. Het lied (helaas zonder melodie-aanduiding) telt 60 coupletten van twee regels en wordt geïllustreerd door 30 krijttekeningen
(hiernaast een fragment).
14
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Het is in dit korte bestek uiteraard onmogelijk om ook
maar iets meer dan een glimp van het Tilburgs feestliederenrepertoir te laten zien. Daarom tot slot een lied
dat afkomstig is uit een feestgids t.g.v. het zilveren

huwelijksfeest van dhr. Frans van Sprang en mevr.
Cato de Font, Tilburg 20 jaunari 1946. Het betreft een
beurtzang op de wijze van "Wie in januari geboren is".
Vrouwen en mannen zingen om beurten een couplet:

BEURTZANG
wie was er 't eerst in 't paradijs
wie at er van verboden spijs
wie was een echte stommeling
nam d' appel aan en beet erin

de man
de man

wie kwam er uit een ribbenstuk
wie was tot Adams ongeluk
wie bood Adam den appel aan
en moest het paradijs uitgaan

de vrouw
de vrouw

wie doet er altijd wat hij w i l
wie komt er snachts dan thuis heel stil
wie geeft zijn vrouwtje dan een zoen
uit vrees voor een lang bedsermoen

de man
de man

wie zorgt
wie is het
wie geeft
en noemt

de vrouw
de vrouw

de man, de man, de man, de man, de man, de man

de vrouw, de vrouw, de vrouw, de vrouw, de vrouw, de vrouw

de man, de man, de man, de man, de man, de man

er smorgens voor 't ontbijt
huishoudgeld vlug kwijt
haar kind'ren een rammeling
papa een lammehng

de vrouw, de vrouw, de vrouw, de vrouw, de vrouw, de vrouw

wie noemt men soms pantoffelheld
en wie verteert het meeste geld
wie zweert er aan de meisjes trouw
en gaat het liefste zonder vrouw

de man
de man

wie doet er thuis zo goed als niets
en zit er dikwijls op de fiets
wie is er altijd lief en goed
als zij verlangt een nieuwe hoed

de vrouw
de vrouw

wie
wie
wie
zijn

de man
de man

de man, de man, de man, de man, de man, de man

de vrouw, de vrouw, de vrouw, de vrouw, de vrouw, de vrouw

gaat er graag naar het ballet
heeft er met zijn vrienden pret
steekt in d'opera voor 't gemak
trouwring in zijn vestjeszak

de man, de man, de man, de man, de man, de man

wie is er nooit over haar man tevree
wie snuffelt in 's mans portemonnee
wie schimpt en scheldt op ied're man
schoon zij niet zonder hem leven kan
Dit hed vonden we in de collectie
van mevrouw Vogels-Paymans te
Tilburg, evenals het hiervoor afgebeelde liedblad met "Vriendendronk", uitgegeven door de beken-

de vrouw
de vrouw
de vrouw, de vrouw, de vrouw, de vrouw, de vrouw, de vrouw
de zanger/komiek August de Laat.
Mochten er nog mensen zijn die
eventueel fotokopieën van liedbladen en/of informatie over liedjes,
muzikanten e.d. hebben, dan zijn
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Rückert, een omstreden figuur
Voor een stedebouwer op de bres!
door Marjan Rossen*
De gemeente Tilburg wil de komende vier jaar honderd miljoen uitgeven
voor verbetering van de binnenstad. Een jaar geleden lagen er stadsvernieuwingsplannen waarvoor 380 miljoen nodig zou zijn. Politici echter
bepaalden voorlopig alleen werken uit te voeren die het verval van de
oude stad tot staan brengen. Een gelegenheid om de architect van de oude
stad 'Rückert' voor het voetlicht te brengen.
Tilburg was rond de eeuwwisseling
niet alleen een van de snelst groeiende, maar tevens een van de
meest onregelmatig bebouwde steden van Nederland. Iedereen vestigde zich er naar believen en stadsuitleg was hoofdzakelijk het werk
van particuliere exploitanten. Tot
in de verste uithoeken stonden woningen of fabrieken.
Een van de positieve punten van de
woningwet van 1902 was dat zowel
volkshuisvesting als
stedebouw
werden behandeld. De buitengewoon snelle uitbreiding van steden
kreeg door de voorgeschreven uitbreidingsplannen doelbewuste leiding. Althans, dat was de bedoeling. I n Tilburg stelde de uitvoering
van de wet het gemeentebestuur
echter voor grote problemen.
Allereerst was men in deze plaats
helemaal niet gesteld op overheidsberrioeienis en verder voelde de
kleine bovenlaag er niets voor om
meer belasting te gaan betalen, wat
onvermijdelijk uit de lastenverhoging zou voortvloeien. Daarom
werd het al aanwezige personeel
van de dienst Gemeentewerken belast met de uitvoering van de wet.
B en W kregen echter herhaalde
malen kritiek van hogerhand over
de voortgang van de werkzaamheden én over de kwaliteit ervan.
Na tien jaar realiseerden B en W
zich eindelijk dat zij ingewikkelde
werken hadden uit te voeren zoals
een uitbreidingsplan en onteigeningsplannen, een zuiveringssysteem, een nieuw rioolstelsel en een
* mw. drs. M . J . J . G . Rossen is wetenschappelijk medewerkster aan de vakgroep
nieuwste geschiedenis van de K U Nijmegen. Zij werkt aan een vergelijkend onderzoek naar het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid in Nederland na de invoering van de Woningwet voor de periode
1902-1925.
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bouwverordening. Ze zagen in dat
hiervoor een gespecialiseerde ambtenaar bij Gemeentewerken moest
worden aangesteld die "door zijne
studie en practische ervaring, boven de thans aan dien tak van
dienst
verbonden
ambtenaren
staat".
Rückert
Uit tien sollicitanten werd de voorkeur gegeven aan ir. J . H . E . Rückert. Deze was in 1879 in Amsterdam geboren en had al een goede
reputatie opgebouwd als tweede
luitenant-ingenieur en als ingenieur
van Gemeentewerken in Leiden. I n
zijn referenties lezen we dat hij
weliswaar niet katholiek is maar
"hij is echter volstrekt geen drijver
doch heeft eerbied voor eenieders
geloof". "Voor de katholieke T i l burgers was dit belangrijke informatie. Ze werden ervan verzekerd
dat Rückert niet aan politiek deed.

Wel was hij bekend om zijn sociaal
gevoel en stond hij positief tegenover woningverbetering, tuinsteden
en soortgelijke onderwerpen, doch
was "volstrekt geen socialist, evenmin vrijzinnig democraat of iets
dergelijks". Men kon gerust zijn.
Op het eerste gezicht werd geen
vreemde eend in de bijt gelaten. I n
een speciale instructie voor de D i recteur van Publieke Werken werden zijn plichten en bevoegdheden
uiteengezet. R ü c k e r t was behalve
ijverig en ambitieus ook niet gespeend van een flinke dosis zelfvertrouwen. A l bij zijn sollicitatie
stuurde hij twee kranteartikelen
mee waarin hij complimenten
kreeg over de Leidse stadsontwikkeling.
Werk
Januari 1913 trad R ü c k e r t in
dienst.
Na een inwerkperiode van een half
jaar stroomden de nota's bij B en
W binnen. H i j bestudeerde de demografische ontwikkeling van T i l burg, maakte een indeling van de
bevolking naar sociale klassen en
gaf aan wat de vermoedelijke ontwikkeling hiervan zou zijn. H i j in-

Het personeel van Publieke Werken bij het vertrek van Rückert naar Den
Bosch in 1917. V.l.n.r. zittend: W.A.H. van Gooi, J.J. Haaselhorst,
F.J.W. Krugers, Ir. J.H.E.
Rückert, B. Ruigvoorn, H.W. Molthoff, J.P.
van Noorden; Ie rij staande: A.H. Hosli, N. de Bont, J.Th.
Drijvers,
F.H.W. Henderson, J.B.M. van Eyck, A.M.C. Emmen, J.A.M.
Kraanen,
J.A. van Geelen, A.J. Spieringhs; 2e rij staande: I.J. Bloem, H.J.J.
Peters,
P.J. de Clippel, A.Th. de Visser, A.C.A.
Storimans, J. de Rijk en C.J.
Lucas

Ontwerp uitbreidingsplan 1917 (bijlage E) "overzicht hoe de ontwikkeling der toekomstige stad mogelijk kan zijn"
in de periode 1915-1969. De kleine tekeningen rechts geven varianten weer
ventariseerde toekomstige behoeften voor verkeer, bedrijfs- en handelsinrichtingen, hygiëne en comfort. Eveneens onderkende hij in
een zeer vroeg stadium de woningnood. Als adviseur van de woningbouwvereniging St.-Joseph realiseerde hij met behulp van enige
raadsleden de eerste Tilburgse woningwetwoningen. H i j ontwierp
een uitbreidingsplan waarmee hij
landelijke bekendheid kreeg. N u
nog wordt dit plan in stedebouwkundige literatuur aangehaald als
voorbeeld.
Tegenstellingen
Een belangrijke tegenstelling vanaf
het begin was toch de verschillende
politieke en sociale geaardheid van
de betrokkenen bij de uitvoering
van de woningwet. Rückert was
grootgebracht in het Westen, waar
overheidsingrijpen niet alleen dringender was maar ook meer pleitbezorgers kende. In het conservatiefliberale Tilburg was men wars van
elke inmenging. Bovendien voelde

de wethouder van PubHeke Werken, Van Roessel, zich bedreigd
door de voortvarendheid van Rückert. Van Roessel was sigarenfabrikant en had in feite weinig kennis
van alles wat met Publieke Werken
samenhing. Dat werkte zeer vertragend op de besluitvorming. We
proeven tussen de heren een zekere
competentiestrijd, die in het patriarchale Tilburg, waar burgemeester en wethouders gewend waren
de zaken onder elkaar te regelen,
in het nadeel van Rückert uitviel.
Rückert mag dan wel geen partijpolitieke binding hebben gehad,
maar we mogen hem toch rangschikken onder de vrijzinnigdemocraten.
Z i j n belangrijkste taak was het maken van een uitbreidingsplan. De
mobilisatie heeft echter voor de nodige vertraging gezorgd omdat de
ontwerper onder de wapenen werd
geroepen. Rückert werd gelegerd
in Wormerveer en hield van daaruit
contact met Tilburg. Zeer aardig is
dat hij vanuit zijn legerplaats bij B

en W de instelling van een gemeentelijk grondbedrijf bepleitte waardoor de waardestijging van de
grond door het bouwrijp maken,
aan de gemeente zou toevloeien.
Hij gaf precies aan hoeveel hectaren voor de uitvoering van het uitbreidingsplan tussen 1916 en 1969
zijns inziens aangekocht en geëxploiteerd moesten worden, en
schreef aan Van Roessel: " 't Is
misschien wel aardig dit voorloopig
resultaat eens aan de andere wethouders mee te deelen. Misschien
zien de heeren dan zelf in dat er
geen enkele aanleiding is om zich
over het uitbreidingsplan financieele zorg te maken". Deze financiële
bekommernissen waren het rechtstreekse gevolg van het zeer lage
belastingcijfer in Tilburg. De economische politieke opvattingen van
de bestuurders resulteerden in een
belastingcijfer van 3%, in vergelijking met andere gemeenten het
laagste cijfer. In plaats van dit cijfer te verhogen sprak men, evenals
nu, voortdurend over bezuinigingen.
17

Conflict

De laatste druppel

De spanning tussen B en W en
Rüclcert groeide uit tot een conflict. De botsingen tussen de directeur van Publieke Werken en het
gemeentebestuur werden in de pers
uitvoerig behandeld. Als de plannen van het nieuwe stadhuis bekend worden, vraagt men zich in de
Nieuwe Tilburgsche Courant af
welk gemeentebestuur een belangrijke dienst als Publieke Werken
ergens driehoog achter zou wegstoppen. In Arnhem bijvoorbeeld
had deze dienst een prachtig eigen
gebouw, en het stond volgens deze
krant vast "als B en W voor de vergadering van morgenavond even
een retourtje naar Arnhem wilden
nemen, dat ze dan stante pede hun
zotte ontwerp terug zouden nemen". In Arnhem weten die mensen door de overzichtelijke inrichting van hun dienst alles. "En hier?
Niks weten ze. Niet eens dat er woningnood is. Het heeft er den schijn
van dat B en W Publieke Werken
willen wegmoffelen. Gelijk ook de
ambtenaren blijkbaar in staat van
ongenade verkeeren". Men verweet B en W dat er ondanks het
hameren van Rückert hierop, nog
steeds geen grondbedrijf werkzaam was en dat het belang van een
woningstatistiek niet werd ingezien, noch van Publieke Werken in
het algemeen.

Het kwam herhaaldelijk voor dat
de ambtenaren van Publieke Werken opdrachten kregen van de Secretarie. Rückert verloor hierdoor
het overzicht op de werkzaamheden van zijn dienst. Bovendien was
dit in strijd met de oorspronkelijke
werkinstructies die in 1913 door B
en W waren uitgegeven. O m zijn
prestige hoog te houden gaf de directeur een dienstorder uit voor
zijn ondergeschikte chefs waarin
hij hun gebood voor de uitvoering
van een door B en W gegeven opdracht eerst toestemming aan hem
te vragen. Hierop gelastten B en W
hem die order in te trekken. "Het
prestige en het gezag zal blijven in
de handen van B en W " . Intussen
verweet men Rückert toch dat er
anarchie in zijn dienst heerste.
Toen was de maat voor R ü c k e r t
vol. H i j vertrok vanwege het absolute gemis aan medewerking van
het dagelijks bestuur. Zowel in de
pers als in de gemeenteraad werd
druk uitgeoefend op B en W om
pogingen in het werk te stellen
Rückert voor Tilburg te behouden.
In een zeer geheime gemeenteraadsvergadering
verklaarde de
voorzitter dat ook hij wel inzag dat
er een bekwaam ambtenaar verloren zou gaan, maar, zowel zijn gezondheidstoestand, waarover zelfs
in een geheime gemeenteraadsvergadering zeer geheim werd gedaan,
als zijn gemis aan gezag moesten
doorslaggevend zijn geen pogingen
aan te wenden om hem hier te
houden.

November 1916, werd bekend dat
Rückert in Den Bosch had gesolliciteerd. Het artikel dat daarover
werd gepubliceerd, was een verpletterende aanklacht tegen het dagelijks bestuur. Het frustreerde de
directeur dat hij herhaaldelijk
moest ondervinden dat goed doordachte voorstellen door B en W
werden verwaarloosd. I n 1913 had
hij al gewezen op de woningnood;
na drie jaar was er nog niets gebeurd. Herhaaldelijk duidde hij
terreinen aan die te koop waren en
die de gemeente nodig zou hebben
voor uitbreiding en waarmee de gemeente bovendien winst zou kunnen maken. Het belang van een
woningtelling, meermalen bepleit,
werd pas ingezien toen Keppler,
een landelijke autoriteit op het
volkshuisvestingsterrein, de burgemeester persoonlijk op de wenselijkheid ervan wees.
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Het plan
Een van de grootste werken van
Rückert was het uitbreidingsplan.
Wat tegenwoordig 'de oude stad'
heet, vormde de kern van dit plan,
begrensd door de ringbaan. Het
plan was voor die tijd zeer vooruitstrevend en daarnaast, niet geheel
onbelangrijk, financieel uitvoerbaar.
Van
zijn Tilburgse tijdgenoten
heeft Rückert niet veel lof ontvangen. Van Roessel zag het ontworpen uitbreidingsplan als een voorbeeld van een mogelijke stadsuitleg, maar allerminst zoals de stad
zou moeten worden. Nog opvallender is dat veertien jaar later in een

artikel van zijn opvolger "Iets over
onze stadsuitbreiding" de naam van
de ontwerper van het plan, dat toch
pas in 1958 door een nieuw plan
werd vervangen, helemaal niet
werd genoemd.
Ondanks alles heeft R ü c k e r t , tegen
de stroom oproeiend, voor de stad
Tilburg in vier jaar tijd veel tot
stand weten te brengen. Alleen
jammer dat men dat niet heeft willen zien. Rückert vertrok naar Den
Bosch en stierf daar reeds na ruim
een jaar als directeur van Gemeentewerken. G ê n a n t feit voor Tilburg
is dat men hem in die korte tijd al
waardevol genoeg achtte om een
brug naar hem te vernoemen.
bron: gemeentearchief Tilburg
gemeentearchief Den Bosch

Tilburg kort
Tilburg: voor het eerst
"beeldend masterplan"
voor hele stad
Maandag 27 augustus nam wethouder Krosse van sociale en culturele
zaken officieel het masterplan
"beeldende kunst in Tilburg" van
de heer J. Baljeu in ontvangst. Het
plan is in opdracht van de gemeente Tilburg met rijkssteun ontwikkeld en is het eerste in Nederland
dat vanuit een meerjarenplanning
een hele stad beslaat.
Beeldend kunstenaar Baljeu geeft
in het plan zijn visie op kunsttoepassing in Tilburg. Het plan zal de
basis vormen voor het gemeentelijk
beleid inzake kunsttoepassing in de
openbare ruimte. Z o kan een samenhangend stelsel van kunstwerken ontstaan. Tevens zal de beeldende kunst de structuur van de
stad verduidelijken en ondersteunen. Het plan omvat in totaal vijf
routes: een zogenaamde "kunstringbaan binnenstad" en twee verticale en twee horizontale routes.
De verticale gaan door de oudere
stadsdelen en de horizontale door
nieuwe woonwijken. Langs de routes zijn in totaal twintig kunstwerken gepland, die de hedendaagse
kunststromingen moeten vertegenwoordigen. Iedere route krijgt een
eigen thema.
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De uitvoeringskosten van het gehele plan zijn geraamd op ƒ 1,5 miljoen. Op dit moment heeft de gemeente Tilburg ruim een half miljoen gulden beschikbaar. Naar verwachting loopt dit bedrag op tot
ruim een 1 miljoen gulden in 1990.
Het geld wordt opgebracht uit een
regeling die Tilburg sinds 1976
kent, waarbij 1 % van de kosten
voor bouwrijp maken van terreinen
voor bestemmingsplannen gereserveerd worden voor beeldende
kunst. O m deze gelden niet telkens
ad hoe te besteden, opgehangen
aan het opgeleverde terrein, heeft
de gemeente gespaard om uiteindelijk via een plan tot verantwoorde
kunsttoepassing in het openbaar te
komen, in gebieden die voor iedereen toegankelijk zijn.
De gemeente Tilburg kreeg van het
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cuhuur in 1983 een
subsidie van ruim 60.000 gulden om
een deskundige te kunnen inschakelen voor het ontwikkelen van het
plan en omdat het resultaat een stimulerende werking zou kunnen
hebben op andere gemeentelijke
overheden. Tevens is bij het ontwikkelen van het plan deskundige
ondersteuning verleend door het
Praktijkburo Beeldende Kunstopdrachten van het ministerie.

Archeologische werkgroep
opgericht
In verband met de opheffing van de
Archeologische Dienst Tilburg per
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1 juli 1984 zijn een groot aantal
geïnteresseerden uit de regio T i l burg samengekomen om de situatie
te bespreken die nu ontstaan is. Op
een vergadering van 28 mei is besloten een Archeologische Werkgroep voor de regio Tilburg op te
richten als afdeling van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland ( A W N ) .
Op 25 juni is deze afdeling MiddenBrabant van de A W N opgericht.
De gemeenten die hiertoe behoren
zijn Tilburg, Waalwijk, Dongen,
Oosterhout, Kaatsheuvel, Loon op
Zand, Udenhout, Haaren, Oisterwijk, Berkel-Enschot, Moergestel,
Oost-, West- en Middelbeers, Diessen, Hilvarenbeek, Hooge en Lage
Mierde, Goirle, Alphen en Riel,
Gilze-Rijen, Sprang-Capelle, Waspik, 's-Gravenmoer, Drunen en
Helvoirt.
De bestuursleden zijn F. v. Nuenen, J. Hendriks, F. v.d. Dries,
H . v.d. Hout, allen uit Tilburg,
P. Hagenaar uit Loon op Zand en
N . Gielen uit Diessen.
De voorlopige plannen zijn: het opzetten van een netwerk van correspondenten, het inrichten van een
centrale meldkamer om bij eventuele "noodgevallen" direct bijstand
te kunnen verlenen, het organiseren van lezingen over diverse acheologische onderwerpen, het verzorgen van excursies naar oudheidkundige monumenten, musea en
diensten, het inrichten van archeologische cursussen en het formeren
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van
diverse
specifieke
werkgroepen.
Geïnteresseerden kunnen informatie verkrijgen bij het secretariaat:
P. Hagenaar, Ursa Major 2b, 5175
VJ Loon op Zand, of bij de voorzitter: F. V . Nuenen, telefoon: 013358746.

Recent verschenen
Drs. A . Plevoets, Tilburg monumentenstad,
i n : Monumenten,
jaargang5,nr. 4, april 1984, p. 18-19.
Prijs ƒ 6,75. Verkrijgbaar bij
KSN bv. Postbus 146, 5430 A C
Cuijk.
Ton Wagemakers, Werklozenstrijd
van de Tilburgse kameraden. Een
reconstructie in gesprek, 19321935, in: Bulletin Nederlandse A r beidersbeweging, nr. 2, april 1984,
p. 3-24. Prijs jaarabonnement
ƒ 24,— (vier nummers); prijs los
nummer onbekend. Redactiesecretariaat Westindischekade 39, 9715
T B Groningen.
Jaap Veen, Spoorwegaansluitingen
in Tilburg I , in: Tilburgse Tijdingen, nr. 29, juni 1984. Prijs abonnement ƒ 9,50. Redactie/Administratie Postbus 640, 5000 A P
Tilburg.
Wegens plaatsgebrek zullen pas in
het eerstvolgende nummer meer
recent verschenen werken onder de
aandacht komen.
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TILBURG 1940-1945
jaren van verduistering
Dit jaar is het 40 jaar geleden dat Tilburg bevrijd werd van de duitse bezetters.
Dat is een aanleiding om die trieste oorlogsjaren te gedenken. E r zijn intussen
voldoende jaren voorbijgegaan én er is zo'n schat van materiaal over die periode
verzameld, dat een goed boek over die oorlogsjaren in Tilburg gemaakt kon
worden. T I L B U R G 1940-1945 J A R E N V A N V E R D U I S T E R I N G .
De auteur Frans Janse is Tilburger in hart en nieren. Zijn jeugdjaren bracht hij
door in Tilburg en hij heeft de oorlog als jongeman hier bewust meegemaakt. De
laatste 15 jaar van zijn 40 jarige loopbaan als beroepsmilitair was hij
inlichtingenofficier op het NATO-hoofdkwartier in Brunssum en in die funktie
had hij toegang tot nagenoeg alle bronnen. Deze waren o.a. talloze binnen- en
buitenlandse archieven, dagboekfragmenten, gesprekken met vele Tilburgers,
foto's van particuHeren etc. Het heeft jaren gekost om die enorme hoeveelheid
materiaal te verzamelen, te ordenen en vervolgens zo te selekteren dat het
komplete beeld overbleef dat de auteur in samenwerking met Ronald Peeters voor
ogen stond. Men kan dit boek rustig een levenswerk noemen.
T I L B U R G 1940-1945 laat zien hoe het leven in Tilburg was tijdens de
oorlogsjaren. Het is een aangrijpend relaas geworden.
Een greep uit de behandelde onderwerpen:

FRANS JANSK

Tilburg 1940-1945
jaren van verduistering

Het Zwarte Front, de mobilisatie, de luchtbescherming, de inval en de
vernielingen in mei 1940, de duitsers in Tilburg, de N . S . B . , hongertochten,
distributie en gaarkeuken, overval op bevolkingsregister, de Prinses Irenebrigade,
Coba Pulskens, het verzet, executies, binnentrekkende bevrijders, inkwartiering
van de engelsen, afvoeren van krijgsgevangenen, de bevrijdingsfeesten en de
wederopbouw.
Dit boek is dikker geworden dan de vorige boeken in de serie Tilburg in Beeld
omdat de tekst zeer uitgebreid is én omdat er nog meer foto's in staan, bijna 700
stuks. Nagenoeg alle foto's hebben betrekking op Tilburg. Alle Tilburgers die de
oorlog bewust hebben meegemaakt zullen dan ook veel herkennen.
T I L B U R G 1940-1945 is een aangrijpend document dat de serie Tilburg in Beeld
kompleet maakt.

TILBURG 1940-1945 is een uitgave van
BOEKHANDEL GIANOTTEN
TILBURG 1940-1945
Verschijnt 27 oktober 1984. 225 blz.,
ca. 730 foto's, gebonden in linnenband.
De intekenprijs tot verschijnen is

slechts f39,90
(na verschijnen f 48,50)
U kunt een exemplaar reserveren door de
bestelbon in te vullen en in een enveloppe
zonder postzegel te sturen naar Boekhandel
Gianotten, Antwoordno. 145, 5000 WB
Tilburg.
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