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Ten geleide 
Twee jaar geleden is een 'studiedag' gehouden over de Tilburger. Enkele deelnemers 
hebben hun lezingen omgewerkt tot een artikel. Daarvan publiceren we er drie in dit 
nummer. 

Gerard Steijns tracht de aard en het karakter van de Tilburger te beschrijven. Uiter
aard komen daar de begrippen autochtoon en allochtoon bij, die in het verleden een 
heel andere draagkracht hadden dan in de 21e eeuw. 
Cor van der Heijden is als geen ander thuis in de demografie. Hij werkte zijn lezing om 
tot een artikel over de geboorte- en sterftecijfers in Tilburg in de periode 1870-1920. 
Daarbij gaat het vooral om de afwijking van het landelijke patroon. 
Fons Plevoets is jarenlang voorzitter geweest van de Monumentencommissie. Uiter-
aard gaat het bij hem over monumenten, beschermde stadsgezichten en de stedelijke 
structuur. Plevoets verklaart waarom Tilburg anders is dan andere steden. 

Trudy van den Hurk-van Haagen heeft twee studies gepubliceerd over het werk van 
architect Koenraad van der Gaast. In Tilburg is hij vooral bekend als de architect van 
het destijds zeer opvallende 'nieuwe' station dat op 16 november 1965 is geopend. 
Haar artikel gaat over dat nu veertig jaar oude station. 

Gerdi Beks en Joost Op 't Hoog gaan in hun artikel in op de geschiedenis en toekomst 
van de bijzondere monumenten die zich bevinden aan de zuidzijde van de Heikese 
kerk. Daarbij besteden ze ook aandacht aan de recente kunstpraktijk in de buiten
ruimte. 

In Tilburg Kort is er weer veel aandacht voor recent verschenen boeken en artikelen 
op het terrein van geschiedenis, monumenten en cultuur in relatie tot Tilburg 
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Aard en karakter van de Tilburger * 

Gerard Steijns * * 

* Bewerking van een lezing, 
gehouden op de studiedag 

Tilburgkunde van de 
Stichting Tilburgse Taol op 1 

november 2003. 

"Dfs. Gerard Steijns was 
van 1980 ton 998 

gemeentearchivaris van 
Tilburg. Hij schreef diverse 

bijdragen op 
historisch terrein, onder 

andere voor het tijdschrift 
'Tilburg' over de parochie 

Tiiburg'tHeike (1990), 
Koning 

Wiiiemil(1999), de wijken 
Jeruzalem (2000) en 

Zorgvlied (2001, 2002) en 
over het gilde Sint 
Sebastiaan (2001 

en 2004). 

Dr P.C. de Brouwer 
(Coii.RAT). 

Er zijn tot in het nabije verleden regelmatig 
pogingen gedaan om de aard en het karakter 

van de Tilburger te beschrijven. Het in 2001 
verschenen boekje van Jos van der Lans en 

Herman Vuisje 'Tilburg bijzonder gewoon' is 
eigenlijk in zijn totaliteit niets anders dan 

een karakterologische schets van Tilburg en 
de Tilburgers in deze tijd. Je zou je kunnen 

afvragen wat daar nog aan valt toe te 
voegen. 

Deze twee auteurs hebben bovendien een heel boek 
mogen besteden aan die gecompliceerde stof en hier 
is een veel beperktere ruimte beschikbaar. 
Er is dan bovendien, als we toch een poging wagen om 
aan hun werk iets toe te voegen, ook nog een gevaar
lijke klip, die we zullen moeten omzeilen zoals wijlen 
Odysseus dat moest bij Scylla en Charibdys. We zul
len, net als overigens Van der Lans en Vuisje, moeite 

hebben om niet te bezwijken voor de verlokking waar
voor Gerard Rooijakkers en in de laatste tijd nog heel 
wat andere jonge historici en volkskundigen ons waar
schuwen: pas op voor een te gemakkelijk hanteren 
van de begrippen identiteit en volkskarakter. 
Rooijakkers stelt immers in zijn magistrale boek 
'Rituele repertoires' uit 1994 dat we ervoor moeten 
waken om een karakterbeeld van een groep mensen -
hij heeft het dan over 'de Brabanders' - te gaan cons
trueren aan de hand van nostalgische bespiegelingen 
en erger nog sociaal-politieke of religieuze ideaalbeel
den, die op zichzelf weer historisch bepaald zijn. We 
maken dan een 'wenselijk karakter' al naar gelang van 
het standpunt van de beschouwer of liever 'de con
structeur'. Hij waarschuwt dan in het geval van ons 
Brabant vooral voor het beeld alsof de preïndustr iële 
maatschappij (en voor Tilburg mogen we daar ook de 
vroeg- indust r ië le bij rekenen) een in alle opzichten 
menselijker en meer solidaire samenlevingsvorm zou 
zijn geweest dan wat daarna gekomen is. Een in het 
verleden in die samenleving gevormd volkskarakter 
zou dan moeten worden gekoesterd, ja zelfs hersteld! 
Die opvatting is indertijd de drijfveer geweest bij het 
ontstaan van een stroming als Brabantia Nostra en bij 
het bevorderen van het herstel van de als oer-Bra-
bants ervaren schuttersgilden. 'Edel Brabant Were Dl' 
was de leus en we moesten weer als wijlen Hertog Jan 
de wacht betrekken bij Rijn en Maas om vreemde 
volksbedervende invloeden te keren. Opiniemakers als 
dr. P.C. de Brouwer hebben deze idealisering van wat 
ooit was en er in principe dus nog moest zijn in de 
Brabander uitgedragen. 'De Brabantse ziel' was de ti
tel van de bundel geschriften van 'den Docter' en dat 
was dan een aantal jaren geleden ook de titel van een 
symposium in Hilvarenbeek, waar jonge historici ons 
juist voorhielden hoe vals deze volkspsychologische 
constructie was. De Brouwer was zelf de ziel van het 
Odulphuslyceum en de beweging van Brabantse stu
denten in het interbellum, en zo de inspirator van veel 
Tilburgse intellectuelen, zoals de in Tilburg geboren en 
opgegroeide journalist Uri Nooteboom. Die schreef in 
de oorlog, die hij door toedoen van een Duitse sluip
schutter niet zou overleven, een nostalgische en ver
heerlijkende schets van zijn jonge jaren in onze stad, 
die heel lang het beeld van de Brabander en Tilburger 



68 I 
'Ik zie oe daor zo gèère iigge, 
Tilburg waor'k geboore bèn; 

meej oe kerken, oe febrieke, 
waorik iedere lijn van kèn...' 

Ets gezicht op Tilburg vanaf 
de Heikant, door CM. de 

Kort, jaren zestig vorige 
eeuw. (Colt. RAT). 

heeft beheerst en waaruit we nu als smaakmaker en 
als uitgangspunt voor het vervolg van deze korte be
schouwing graag een lang citaat willen geven: 

"Zeker moet ik ook vertellen van de menschen in deze 
goede stad, van de menschen, zooals wij die gekend 
hebben in onze jaren. Want het karakter, dat in een 
stad leeft, wordt gevormd door den aard der men
schen die daar wonen; de burgers geven den smaak 
aan het dagelijksche leven. En nu is er een liedje op 
Brabant; het werd in onzen tijd veel door de jong-stu-
denten gezongen: 

'Ik houd van mijn Brabant, mijn 
Brabant 
Het is ergoei volk, goei volk!' 

Die laatste woorden, goei volk, geven misschien wel 
de beste typeering, die ook op het Tilburgsche volk 
van hoog tot laag van toepassing is. Tilburg is een stad 
van fabrikanten en arbeiders, en deze beide zijn het 
vooral, die hun stempel het sterkst drukten op deze 
plaats en op den aard van de bevolking. Daartussen 
leven middenstanders, kooplieden en handelslui, win
keliers en een kleine groep boeren: ge herkent hen on
middellijk en overal aan hun dialekt. Dat dialekt wier in 
onze jeugd door allen gesproken, door de vrouw van 
den fabrikant evengoed als door den doodgewonen ar
beider, ledereen, die in Tilburg kwam en daar goed 
wou inburgeren, deed zijn best het op den duur een bietje 
te leeren. l\/laarals ge van huis uit geen Tilburger waart, 
was dat dialekt moeilijk en die het niet kende en het 
toch wilde spreken, maakte er de gekste vergissingen 
mee. 
Het was het dialekt niet alleen dat de Tilburgers sa
menbond en hen van de andere Brabanders onder
scheidde, er heerschte in deze stad een sterke ver
bondenheid, er bloeide een zekere gemakkelijkheid 
van leven, een vrome opgewektheid en een goedgeef-
sche gulheid; de industrie bracht een vrij aigemeene 
welvaart in alle klassen der bevolking en daarmee een 
vlotheid van handel en wandel. Er werd in Tilburg, ze
ker in onze jonge jaren, onbekrompen geleefd. En wa

ren er menschen die 'op de centen' waren, de mees
ten konden er gemakkelijk van scheiden. De gewone 
man had evengoed zijn plezier in het leven als de beter 
gesitueerde. De menschen leefden broederlijk naast 
elkaar, al werd er nogal eens gesproken van stand. 
Daar was geen schijn van terughoudendheid of le-
venspessimisme, de glans van een kleine blijheid ver
guldde de dagen..." 

Wat een harmonieus en idyllisch beeld, nietwaar. 
Maar de werkelijkheid was toen toch al veel gecompli
ceerder en dat is ze nu in onze tijd zeker geworden. 
Is het karakter van de Tilburger wel zo in één beeld te 
vangen en vandaaruit ook nu nog te verklaren en te ty
peren? Ik ben bang van niet. Vuisje en Van der Lans 
menen juist dat de Tilburger een heel ambivalent ka
rakter heeft en daarmee kunnen we het wel eens zijn. 
Tilburg en de Tilburgers zitten vol tegenstellingen en 
dat is misschien juist wel het resultaat van de geschie
denis. We zullen ons nu niet wagen aan uitvoerige ver
klaringen, maar volstaan met een paar voorbeelden te 
geven, die tot deze gedachte leiden. 

De ervaring leert dat de Tilburger enerzijds gemakke
lijk te intimideren is en anderzijds 'gruts' is en ' f rêet 
op zenèège ' . Als je tegen Tilburgers zegt dat zijzelf of 
hun stad niet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen 
dan slaan ze vaak dicht en gaan ze aan zichzelf twij
felen, of ze zeggen bij zichzelf 'ge ziet mar!' Maar 
toch, kom ze ook weer niet al te na. Je moet ze niet 
kleineren, dan worden ze fel. Enerzijds 'Doe mar ge
woon, dan doede al gèk genog' en anderzijds: 'Èègen 
is gin bietje'! 

We hebben ook niet één maar twee Tilburgse volkslie
deren, waarmee die ambivalentie nog eens wordt ge
demonstreerd. In de eerste plaats is daar het min of 
meer off ic iële volkslied, de toonzetting van het prach
tige gedicht vol nostalgie en trots op de resultaten van 
noeste arbeid van voorgaande generaties, dat de 
Tilburgse missionaris Piet Heerkens SVD ver in den 



Pater Piet Heerkens SVD 
(1897-1944). (Coii.RAT). 

vreemde schreef: 'Ik zie oe daor zo gèère Iigge, Tilburg 
waor'k geboore bèn; meej oe kerken, oe febrieke, 
waorik iedere lijn van k è n . . . ' 
Maar ook zingen we graag een lied vol zelfspot, ironie 
en relatievering van eigen waarde: 'We hèbbe de 
schonste stad van et laand en onze vadder is fabrik-
aant, en lót ze mar koome: we lusse ze gruun.' Dus je 
mag ons best een 'bietje in de zeik zét te ' maar maak 
het niet te bont want: 'we lussen oe gruun'! Of eigen
lijk: we spotten liever met onszelf voordat een ander 
op dat idee komt! 

Er is nog zo'n tegenstrijdigheid in de aard van de 
Tilburger. We zijn 'gèère op onséège ' zegt men, we 
zijn naar binnen gericht zeggen ook Van der Lans en 
Vuisje. Dat zou met ons dorpse verleden te maken 
hebben gehad. Inderdaad was Tilburg ook wat zijn be

volkingsaanwas betrof, tot het midden van de vorige 
eeuw in hoge mate selfsupporting. Het groeide hard 
van binnenuit. Maar toch: Tilburg heeft ook een lange 
traditie in het opnemen van 'v rèmd volk'. Van sommi
ge soorten mensen met hun beroep of bekwaamheden 
waren er hier in de wordende stad duidelijk niet ge
noeg. En die mensen van buiten werden en worden in 
Tilburg, als ze daar zelf ook enige openheid in be
trachten, toch relatief gemakkelijk opgenomen en zo 
blijkt: zij willen er ook graag opgenomen worden. 
Er kwamen dus eeuwenlang veel 'buitenstaanders' 
naar Tilburg. Maar kijken we nu eens speciaal naar die 
volgens velen voor ons karakter blijkbaar zo cruciale 
negentiende eeuw, en dan met name een ruime perio
de rond 1850. 
Er is dan een voortdurende instroom van mensen die 
zich hier vestigen. Soms kwamen die nieuwe Til
burgers van heel ver, althans voor toenmalige begrip
pen: Strater, Enneking, Gimbrère, Houben, Marsé, 
Blomjous, Pierson, Knegtel, Taminiau en Timrott kwa
men rechtstreeks of met een korte omweg uit het bui
tenland, uit Westfalen en Wal lonië of Frankrijk. Vaker 
kwamen ze van wat dichterbij. De families Mercx, Van 
der Schoot, Schraven, Mandos, Kerstens, Diepen, 
Bressers stammen uit de Meierij en direct aangren
zende gebieden. Een deel van onze 'fabriekaante' is 
dus bijvoorbeeld helemaal niet zo oer-Tilburgs. En ge
regeld trouwden zij met liefst vermogende en katholie
ke vrouwen uit heel Nederland: Berghegge, Nolet, 
Conijn, Feldbrugge, Van Waesberghe. De Van den 
Berghs, grondleggers van de vermaarde Beka- en 
AaBe-fabrieken kwamen uit Dordrecht en waren her
vormd. Heel veel handwerkslieden en middenstanders 
zijn pas in de negentiende eeuw hier komen wonen. 
Zo was tussen 1870 en 1900 tweederde van de bewo
ners van de nieuw aangelegde Willem ll-straat 'al
lochtoon'. En zelfs een groot deel van de boeren- en 
arbeidersfamilies kwam toen ook pas naar Tilburg. 
Weliswaar vooral vanuit de omringende dorpen, maar 
toch. De boeren De Brouwer kwamen bijvoorbeeld uit 
Moergestel, en de Van Roessels uit Oisterwijk. Zeker 



vóór 1880 werd de groei van de stad mede veroor
zaakt door een voortdurende vestiging van nieuwelin
gen en niet alleen maar door een geboorteoverschot. 
En die nieuwelingen kregen op hun beurt natuurlijk 
ook wel weer heel veel 'kiendjes', want ze waren in 
meerderheid (maar niet allemaal!) ook katholiek, en 
droegen zo ook weer bij aan dat geboorteoverschot in 
later jaren! Maar dat waren dan toch nog maar 'twee-
de-generatie-Tilburgers'. Laten we een sprekend voor
beeld geven: de familie Nooteboom! 

De overgrootvader van Uri Nooteboom werd in 1807 in 
Nootdorp geboren en kwam als lancier, als militair 
dus, naar Tilburg, hij trouwde hier in 1835 een uit 
Reusel afkomstige wolpluisster en werd zelf vervol
gens ook fabrieksarbeider. Zijn zoon die wolkoopman 
werd, trouwde een Tilburgse, maar zijn kleinzoon vond 
een bruid in Almelo en dat werd de moeder van Uri. De 
Nootebooms en hun soortgenoten zijn allemaal in kor
te tijd echte Tilburgers geworden of althans ze voelden 
zich zo. Hoezo dan gesloten en naar binnen gekeerd? 

Natuurlijk heeft Tilburg lang een dorpse aanblik gebo
den en een dorpse ziel gehad. Daar zijn ook al die boe
ren debet aan. Veel Tilburgers zijn immers stedelingen 
geweest die 'dicht bij de grond' zijn gebleven. Dat 
geldt misschien nu niet meer zo sterk, maar in de vori
ge generatie was die relatie van fabrieksarbeiders, 
middenstanders en ondernemers met de boerenstand 
er vaak nog wel heel direct. Er zijn nog steeds boeren 
Van Roessel, maar al in de 19e eeuw kwamen erin die 
familie herbergiers, brouwers, kaardenfabrikanten, voer
lui, slagers en tal van andere middenstanders. Die ver
wevenheid met de boerenstand is ook te merken aan 
het Tilburgs dialect. Er zit veel agrarisch jargon in. Het 
dorpse karakter beperkt zich dus niet tot het uiterlijk 
van de stad maar het is ook aanwezig in de harten en 
hoofden van de mensen. Ook en juist van de arbei
dersfamilies, die in de relatief open ruimtelijke struc
tuur plaats hadden voor een grote moestuin en een 
varkenshok. Maar in diezelfde tijd floreerde de indus
trie, werden we industriestad en nu zijn we toch al een 
tijdje stedelijk knooppunt! Dus weer twee zielen in een 
lichaam? 

Welke ziel bedoelde Jean Pierre van der Meijs dan 
toen hij nog niet zo lang geleden in een interview na de 
dood van onze vorige burgemeester constateerde: 
'Johan Stekelenburg heeft de mensen in de stad zelf
vertrouwen teruggegeven, de Tilburger de Tilburger 
laten zijn.' We geloven het graag, maar wat is dat dan? 
Of anders gesteld heeft Johan soms een snaar geraakt 
die er wel al was maar die een beetje gedempt was, 
niet meer zo hard klonk? Moesten we echt weer tot 
onszelf komen? Of hadden we de keus, werd er een 
andere ziel in ons wakker gemaakt? 
De uitspraak van Jean Pierre geeft te denken. Zou het 
niet zo zijn dat juist de laatste jaren weer eens duide
lijk geworden is dat er in de Tilburger inderdaad meer 
zielen leven. Dat er een aantal ogenschijnlijk tegenge
stelde karaktereigenschappen in hem schuilgaan, 
waarop als het ware naar believen of misschien wel 
conform de eisen des tijds een appèl gedaan kan wor
den door mensen die de stad moeten besturen en dus 
de geesten moeten mobiliseren voor de gestelde doe
len. Hebben we eerst een tijdje lang het beeld van de 
ene Tilburger opgeroepen gezien en nu sinds pakweg 
1997 dat van de andere. Is er dus zoiets als een 
'maakbaar karakter'? 

'Maakbaar karakter' ja. Dit is een bewust door mij gecon
strueerde variant op de titel van Arnoud-Jan Bijstervelds 
inaugurale rede van een paar jaar geleden: 'Het maak
bare verleden'. Hij bedoelde daarmee hetzelfde als 
wat daarstraks uit Gerard Rooijakkers proefschrift is 
aangehaald. Immers het beeld van de aard en het ka
rakter van de Tilburger kan heel gemakkelijk een ge
wenst beeld worden, op basis van een interpretatie 
van de geschiedenis, het zogenaamde karaktervor-
mende verleden, van de stad en zijn inwoners. Zoiets 
kan in een bepaalde tijd zo niet geconstrueerd of ge
maakt worden dan toch zeker geactiveerd, omdat dat 
ons dan goed uitkomt. 'Tilburg moderne industrie
stad': daar hoort een nijvere en betrouwbare maar met 
zijn tijd meegaande Tilburger bij! En dat waren we 
toch allang, nietwaar! Kijk maar hoe we 'van heidorp 
tot industriestad' geworden zijn. Dat lag aan ons ka
rakter, het lag in onze aard! Dat is het beeld dat burge
meester Brockx en zijn adviseurs indertijd wilden op-



Biddende vrouwen op het 
l<erl<hofaan de Bredaseweg, 
Allerzielen 1900. FotoHenri 
Berssenbrugge. (Coil. RAT). 

roepen. En dat was wat hij er voortdurend in hamerde: 
komt tot uzelf Tilburgers, wordt weer als uw ouders en 
grootouders: nijver en innovatief. En misschien be
doelde hij ook wel: vertrouw daarbij als vanouds op 
degenen die boven u gesteld zijn, die de doelen aan
geven! Brockx vond: Tilburgers moeten zichzelf en 
hun stad serieuzer nemen, beter verkopen. Zo'n stad 
moet ook gerund worden als een bedrijf: 'het Tilburgs 
model'. Bovendien werd het gegeven van de historisch 
bepaalde dorpse structuur van de stad en de daarbij 
veronderstelde nog aanwezige deugden van gemeen
schapszin en werklust en de bereidheid vreemdelin
gen in Tilburg op te nemen geprojecteerd op het poli
tieke doel om nieuwe werkgelegenheid in de vorm van 
grote ondernemingen naar Tilburg te lokken: Fuji werd 
letterlijk met zulke argumenten bewerkt! De Tilburgers 
zouden qua arbeidsmoraal, volgzaamheid en zin voor 
hecht familieleven op Japanners lijken! De ambtena
ren en ingehuurde bureaus die belast waren met de 
public relations waren er vol van! Het gaf de toenmali
ge gemeentearchivaris overigens wel de gelegenheid 
om Brockx, met verwijzing naar zijn opzet om de oer-
kwaliteiten van Tilburg en de Tilburgers te gebruiken 
bij het verkopen van de stad, te overtuigen van het nut 

r 

om veel te investeren in het gemeentearchief en de 
monumentenzorg. Je kunt immers geen beroep doen 
op kwaliteiten, waarvan de getuigen uit het verleden 
niet meer tastbaar en zichtbaar aanwezig zijn: Tilburg 
moest op zichzelf kunnen blijven lijken. Het gemeen
tearchief zou loyaal meedoen in de reclamecampagne, 
maar voor wat hoort wat, nietwaar? 

Maar het ging allemaal wel heel snel tegen het eind 
van de jaren negentig. De maatschappij veranderde 
ook in de moderne industriestad Tilburg, individualisti
sche verharding van de intermenselijke relaties, pres
tatiedwang omwille van materieel gewin. Het leek 
'Ikke, ikke en de rest kan stikke'. Er kwamen sterke 
gevoelens van onveiligheid en onzekerheid over wat 
de norm moet zijn. Het leek op het verdwijnen van een 
waardesysteem. Dat is, zoals we inmiddels maar al te 
goed weten, geen exclusief Tilburgs verschijnsel maar 
het ging ook zeker niet aan ons voorbij. En dat zat de 
mensen bewust of onbewust niet lekker. Het gevoelen 
ontstond dus: je moet niet alleen veel kunnen verdie
nen in een stad, maar het moet ook een veilig en warm 
nest blijven. De stad moest weer van de mensen wor
den en liefst van allemaal: de gemeente ging weer re
organiseren, ze ging haar organisatie 'kantelen' naar 
de burger. 
En toen kwam Johan Stekelenburg. En wat deed 
Johan? Die appelleerde ineens in dezelfde tijd aan dat 
andere beeld: het Bourgondische zegt men, of liever 
het gemakkelijke karakter van de Brabander en in het 
bijzonder de Tilburger. Zijn gevoel voor 'schoon leven' 
zonder poespas: Doe mar gewoon...' 'Soms ook wel: 
laten we geen spoken zien! Wij moeten het gezellig 
hebben met elkaar. Wel hard werken hoor, maar och 
kom, op zijn t i jd... ' Willem II is erom er met zijn allen 
van te genieten, het is niet al léén een duur promotie
artikel. Maar ze moeten het dan natuurlijk wel goed 
doen. En misschien dachten we toch ook wel weer een 
beetje: 'Och, het zal onze tijd wel duren.' Hij bedoelde 
dat allemaal niet zo, maar het kwam ons goed uit om 
het zo te verstaan. 
De eigen tragiek van Johan was ook dat hijzelf niet zo
veel tijd kreeg. En dat de barre werkelijkheid toch wel 
anders was. Misschien is het dat wel, wat de Tilburgers 
zo massaal tot rouwen bracht: deze kant van hun eigen 
karakter, weerspiegeld in dat van Johan Stekelenburg 
werd wreed afgestraft zowel door de gewelddadige 
dood van een jongen in de Reeshof als van degene die 
daar kort voor zijn eigen te vroege dood ineens harde 
woorden over moest gaan zeggen!^ En we hadden het 
samen liever gezellig gehouden! 

Twee burgemeesters en ook twee Tilburgse karakters, 
twee zielen! Allebei nodig om te overleven in een soms 
meedogenloze wereld die zijn eisen stelt aan je incas
seringsvermogen. 
Jean Pierre had maar voor de helft gelijk. 
En als je dan zo door het leven op je nummer wordt 
gezet, helpt soms maar een ding: galgenhumor of lie
ver een wat zachtere vorm: ironie en zelfspot. 'Èn we 
hèbbe de schonste stad . . . ' Laat dat toch maar in na
volging van de onverbeterlijke voorgangers in deze 



kunst, zoals Cees Robben en Frans Verbunt, onze be
langrijkste karaktertrek blijven. Laten we maar blijven 
zingen, zoals elk jaar in de 'Kruikenmis': "Mie knieze 
nie zeure, dès harstikke fout . . . Vergeet nie te lèève 
want straks bende oud." Laten we hopen dat dit geen 
trekje van een 'gemaakt karakter' is! 

Literatuur 
A.J.A. Bijsterveld, 'Het maakbare verleden. Regionale 
geschiedenis en etnologie in Brabant op de drempel 
van de eenentwintigste eeuw' in: Noordbrabants 
Historisch Jaarboek, jrg.17-18 (2000-2001), p. 270 
vv. 

Carrtaval 1980. (Coll. RAT). P.C. de Brouwer, De Brabantse Ziei (Tilburg, 1947). 

Jos van der Lans en Herman Vuisje, Tilburg bijzonder 
gewoon (Tilburg, 2001). 

Uri Nooteboom, Jaren en jeugd in Brabant; Het hoofd
stuk van de fabrieksstad (beperkte eigen uitgave: p. 
31 vv (III). 

J.L.G. van Oudheusden, Brabantia Nostra, een gewes
telijke beweging voor fierheid en 'schoner' leven, 
1935-1951, Bijdragen tot de geschiedenis van het 
Zuiden van Nederland deel LXXXIV (Tilburg, 1990). 

Gerard Rooijakkers, Rituele Repertoires. Volkscultuur 
in oostelijk Noord-Brabant 1559-1853 (Nijmegen, 
1994). 

Paul Spapens, Gerard Steijns, Wil Sterenborg en Frans 
Verbunt, Goedgetold, diksjenèèr van de Tilbörgse taol 
(Zaltbommel, 2004). 

'De Brabantse ziel.... Herkenbare identiteit, misplaats
te stereotypen?' in: Tussen Paradijs en Toekomst. 
Nieuwsbrief van de heeemkundige kring 'Johannes 
Goropius Becanus' en de stichting Geschied- en Oud
heidkundig Museum Hilvarenbeek en Diessen 15 
(1996) nr. 42. 

'Johan heeft de Tilburger Tilburger laten zijn', inter
view met Jean Pierre van der Meijs in Brabants Dag
bladman 29 september 2003. 

Noot 
' Op 18 juli 2003 werd Bart Raaijmakers door zoals later bleek allochto

ne jongeren vermoord. De toen al doodzieke burgemeester haalde tel 

uit naar de 'etterbakken'. Johan Stekelenburg stierf op 22 september 

2003. 



Manuscriptkaartje van de 
Hasselt door Diederik Zijnen, 

1759. (Coti. RAT). 
Tilburg: 

gegroeid en gemaakt * 

Fons Plevoets * * 

* Bewerking van een lezing, 
gehouden op de studiedag 

Tiiburgkunde van de 
Stichting Tilburgse Taol op 

1 november 2003. 

" Drs. Fons Plevoets (1956), 
studeerde moderne 

geschiedenis aan de K.U. 
Leuven. Hij publiceerde in 

diverse tijdschriften en 
monografieën en gaf lezingen 

over lokale geschiedenis en 
monumentenzorg. Hij was 

voorzitter van de 
gemeentelijke 

monumentencommissie 
Tiiburg (1983-2005) en is lid 

van de gemeentelijke 
monumentencommissie 
Goirie. In beroepspraktijk 

directielid Theresiaiyceum te 
Tilburg. 

Tilburg is ook voor een 'monumentenzorger' 
een bijzondere en interessante stad. Zo 

wordt het Tilburgse stadshart binnen de 
zogenaamde cityring binnen een jaar aan
gewezen als rijksbeschermd stadsgezicht. 
Deze aanwijzing kan als een bekroning ge

zien worden van een monumentenbeleid dat 
startte in het europees monumentenjaar 
19751 en sindsdien al vijf gemeentelijke 
beschermde stadsgezichten en ruim 200 

gemeentelijke monumenten opleverde. 

Toch staat Tilburg nog steeds niet algemeen bekend 
als monumentenstad. De architectuur en de ruimtelij
ke ordening van de binnenstad manifesteert zich dui
delijk anders dan in traditionele monumentensteden. 
Ook Iedere bezoeker die niet is ingevoerd in monu
mentenzorg valt het 'afwijkende' stadsbeeld van 
Tilburg direct op. In deze bijdrage wordt in grote lijnen 

P L A N dn H A S S E L T , 
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verklaard waarom de stad zich zo anders manifesteert 
en wat de stad zo typisch en afwijkend maakt ten op
zichte van de meeste andere steden. Toch maakt juist 
de afleesbaarheid van deze typische ontwikkeling in 
een dynamische, zich vernieuwende stad Tilburg in 
monumentaal opzicht interessant. 

Afwijkende stad 
Vanzelfsprekend moet de uiterlijke verschijningsvorm 
van de stad verklaard worden vanuit de geschiedenis 
van de menselijke activiteiten in de meest brede zin 
van het woord. Al deze activiteiten, van economische, 
sociale, religieuze, bestuurlijke en andere aard, heb
ben hun neerslag gevonden in de manier waarop de 
Tilburgers hun leefomgeving hebben vormgegeven. 
Het nog aanwezige culturele erfgoed, het stedelijke 
landschap, vormt misschien wel het meest levendige 
geschiedenisboek dat je over de stad kunt lezen. Dat 
Tilburg zich anders manifesteert dan de meeste ande
re traditionele steden in ons cultuurgebied is een ge
geven waarvan overigens de Tilburgers zich al lang 
bewust zijn. 
Tilburgers spraken vroeger zelf met veel ironie van de 
"schonste stad van het laand" en dat had niet alleen 
betrekking op het nagenoeg gebrek aan fraaie grote 
bouwwerken, op een rommelig overkomende ruimte
lijke ordening en de vele fabrieken die midden in de 
stad stonden, maar zeker ook op het feit dat Tilburg 
zich eigenlijk helemaal niet als een traditionele stad 
manifesteerde. Tot voor kort - en in dit licht is onge
veer dertig jaar kort - leek Tilburg eerder op een groot 
dorp. De stad heeft duidelijk een andere structuur en 
bebouwing dan bijvoorbeeld Den Bosch en Breda, om 
dicht bij huis te blijven. De traditionele steden kenmer
ken zich door de aanwezigheid van grachten/water
wegen en een min of meer concentrische plattegrond 
met een stadswal en van daaruit straten die naar het 
centrum leiden. De bebouwing culmineert daar in een 
duidelijk stadshart met een marktplaats en in de di
recte nabijheid daarvan een grote kerk en stadhuis. Er 
is een grote bebouwingsdichtheid, de huizen zijn veel
al smal met meerdere verdiepingen en de bebouwing 
dateert in vele gevallen nog uit de 17e en 18e eeuw. 
Tilburg daarentegen kende deze stedelijke kenmerken 
niet. Tilburg bestond uit meerdere kernen, kende lang 
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nog vele open plekken - voor zover ze niet waren inge
vuld met fabrieksterreinen - en ook waar de bevol-
kings- en bebouwingsdichtheid groter was had de be
bouwing een dorps karakter: één- of tweelaagse wo
ningen en zelfs hier en daar nog een boerderij. Hoewel 
er de laatste jaren duidelijk een schaalvergroting gaan
de is, zijn deze oude karakteristieken nog hier en daar 
zichtbaar. De verschillen tussen Tilburg en de traditio
nele steden zijn te verklaren uit verschillen in hun wor
dingsgeschiedenis die kort zo zou kunnen worden sa
mengevat: Tilburg is meer gegroeid dan gemaakt ter
wijl steden als Den Bosch en Breda meer gemaakt dan 
gegroeid zijn. Eerst wil ik de begrippen 'gegroeid' en 
'gemaakt' zoals ik ze hier gebruik omschrijven. 
Daarna ga ik in op de typische Tilburgse ruimtelijke 
ontwikkeling in haar historische context. 

Gegroeid of gemaakt 
Menselijke nederzettingen zijn in het algemeen ont
staan uit een samenspel van de economische activiteit 
van de mens met de mogelijkheden die het natuurlijk 
landschap bood. Dit geldt zowel voor puur agrarische 
als voor handelsnederzettingen. Handelsnederzettin
gen zijn gevormd op plaatsen waar de verkeersmoge-
lijkheden optimaal waren: aan rivieren, aan kruispun
ten van belangrijke wegen en vaak aan kruispunten 
van die wegen met een rivier. Meestal plaatste men bij 
dergelijke strategische plekken in het landschap ook 
een militaire versterking. De handelaars en ambachts
lieden beschermden zich door middel van een wal, 
een muur, een gracht waarbinnen altijd ruimtegebrek 
bestond. Als het ommuurde terrein volledig bezet was, 
werd een nieuwe muur gebouwd om de oude heen. In 
de wal of muur bevonden zich poorten die via straten 
toegang gaven tot een centraal plein, de markt. Toen 
in de 19ee eeuw wallen en muren om strategische re
denen niet meer nuttig waren, werden uitbreidingen 
gepland buiten de oude stad. Na de oorspronkelijke 
keuze van de plek die in de middeleeuwen vanwege 
de natuurlijke omstandigheden gemaakt was, is al 
snel de verdere ruimtelijke ontwikkeling van zo'n ne
derzetting dus een gemaakte, een geplande ontwikke

ling die meer met de menselijke cultuur dan met de 
natuur van doen heeft. 

Tilburg kent een heel andere ontwikkeling. Hierin is de 
natuur, het landschap, veel langer de bepalende factor 
geweest en is de menselijke bewust planmatige acti
viteit pas relatief laat in de ontwikkeling van de stad 
een rol gaan spelen. 
Het Tilburgse gebied is gegroeid uit een aantal middel
eeuwse agrarische nederzettingen. De structuur van 
die nederzettingen leek op die van heel veel nederzet
tingen op de zandgronden in de Kempen. Sommige 
nederzettingen ontstonden rond een hoeve middenin 
het nog te ontginnen heide- of boslandschap. De oude 
wijken Loven en Broekhoven vonden hierin hun oor
sprong. Anderen vormden zich op een hoge rug in het 
landschap parallel aan een beek (straat- en dijkneder-
zettingen). In Tilburg moet men daarbij denken aan de 
Stokhasselt en de Hoeven (nog zichtbaar in de Reitse 
Hoevenstraat). 
De meest karakteristieke waren ongetwijfeld de ne
derzettingen rondom een min of meer driehoekig 
plein, 'plaatse' genoemd. Op het plein bevonden zich 
één of meerdere plassen die door het vee werden ge
bruikt om te drinken, door de boeren om huiden te 
looien en door de boerinnen als wasplaats. Aan de drie 
zijden van het plein lagen enkele boerderijen. Achter 
de boerderijen lagen hoger gelegen droge akkers, de 
wegen vanaf het plein leidden naar lager gelegen ter
reinen waar het vee kon grazen of nog wat verder naar 
de gemeenschappelijke woeste gronden waar scha
penkudden doolden. Deze driehoekige structuren 
zijn in Tilburg nog herkenbaar in het Heuvelplein, Wil-
helminapark, Transvaalplein, het Korvelplein, het 
Hasseltplein en de Schans. Het waren de respectieve
lijke kernen van de nederzettingen of 'herdgangen' 
Heuvel, Veldhoven, Oerie, Korvel, Hasselt en Heikant 
Bijna al deze pleinen en buurten leven nog voort in het 
moderne Tilburg. 
Als men de oude Tilburgse kaarten bekijkt (en ik ver
wijs hierbij naar de website http://stadsmuseumtil-
burg.nl), blijkt dat Tilburg zich tot ongeveer 1950 ont
wikkeld en verstedelijkt heeft binnen een gebied 
waarvan de plattegrond, de blauwdruk, in de middel
eeuwen al bestond. De ruimtelijke ontwikkeling vanaf 
de middeleeuwen kenmerkt zich door het geleidelijk 
uitdijen van deze oorspronkelijke woonkernen langs 
de verbindingswegen op een spontane, niet bewust 
geplande manier. Tilburg is dus ontstaan uit deze boe-
rennederzettingen en verder heel lang spontaan ge
groeid tot wat het is: een voor ons cultuurgebied atypi
sche stad maar met een minstens even oude en inte
ressante wordingsgeschiedenis als de traditionele ste
den. 

Geen verzameling dorpen 
In het voorgaande is steeds bewust de term nederzet
ting gebruikt en niet dorp. Een dorp is een gebied met 
grenzen waar binnen vaak meerdere nederzettingen 
gelegen waren maar waar overwegend één rechtsbe
voegdheid gold die de bewoners rechten en plichten 
toewees. Tot die rechten kon behoren het op gezette 



tijden marl<ten mogen organiseren. De rechtsmactit 
berustte meestal bij een adellijke familie ('de heren') 
en/of bij een religieuze machthebber. De heren van 
Tilburg beschikten hier over een adellijke hoeve gele
gen ongeveer waar nu het Kunstcluster van Fontys-
hogescholen gebouwd wordt aan en achter de 
Bisschop Zwijsenstraat. Daar vlakbij werd ook al in de 
middeleeuwen een kerk gebouwd, ter plaatse van de 
huidige Heikesekerk aan de Oude Markt. De boeren
bewoners van Tilburg kozen voor het organiseren van 
hun markten een plaats bij de kerk en hielden daar 
ook hun kermis. Het is vanuit sociaal-historisch oog
punt opmerkelijk te zien dat deze kermis, waarvan de 
oorsprong minstens dateert van in de 15e eeuw, in de 
20e eeuw is uitgegroeid tot de grootste van het land. 
Als we de verklaring zoeken naar het ontstaan van het 
huidige stadscentrum dan komen we dus uit bij dit 
boerencentrum. De eerste ambachtslieden en hande
laars en herbergiers vestigden zich hier bij dit econo
misch, bestuurlijk en religieus centrum en bij de dichts
tbijzijnde agrarische nederzettingskern, de Heuvel. De 
boeren die in naam van de heer de bestuurlijke macht 
over het hele Tilburgse gebied uitoefenden, vergader
den in een herberg op de Heuvel of bij de kerk. Op ba
sis van deze centrumfuncties groeide zo in de 17e en 
18e eeuw hier in de wijk Kerk en Heuvel het eerste 
verstedelijkte gebied met een verdichting in de bebou
wing langs de hoofdwegen. Tot in de 19e eeuw waren 
echter de huizen niet smal en hoog zoals in de typi
sche steden met hun gebrek aan ruimte binnen de 
muren, maar breed en laag met een diep perceel er
achter en naast het huis een toegangsweg naar het 
achterterrein. Achter de verbindingswegen lagen zo 
uitgestrekte open gebieden die pas vanaf de tweede 
helft van de 19e eeuw werden opgevuld. 

Zo bleef Tilburg zelfs in het stadshart lang een agrari
sche aanblik geven, ook al was er veel handel en nij
verheid en kende het hele Tilburgse gebied al rond 
1800 een bevolkingsaantal dat groter was dan van 

verschillende traditionele steden. Vanwege die econo
mische activiteit en de omvang van de bevolking kreeg 
Tilburg in 1809 het recht om de titel 'stad' te dragen. 
Hoewel Tilburg naar de aanblik dus een flink uit de 
kluiten gewassen dorp was dat bestond uit meerdere 
kernen moeten we ons verzetten tegen de alom ge
vestigde mythe dat Tilburg uit verschillende dorpen is 
samengegroeid. Hierin verschilt Tilburg weer van bij
voorbeeld Eindhoven, waar dorpen zoals Stratum, 
Strijp en Woensel met het oude stadje Eindhoven wer
den samengevoegd. Tilburg verschilt ook met de ver
stedelijking in oude industriegebieden als het Ruhr-
gebied, waar dorpen en steden in de 19e eeuw sa
menklonterden. Anders dan dorpelingen die een stad 
in hun buurt bezochten en via de stadspoorten toe
gang kregen, trokken hier de bewoners uit de ver
schillende kernen van het uitgestrekte Tilburgse ge
bied al van oudsher voor hun 'bovenwijkse' behoeften 
en voor de godsdienstige activiteiten naar de wijk Kerk 
en Heuvel in hun eigen Tilburg. Wel is het zo dat de 
Tilburgers hun latere stad met name vereenzelvigden 
met die wijk Kerk en Heuvel waar het stadhuis, de 
hoofdkerk en de winkels stonden en waar eens per 
jaar de kermis gehouden werd. Zo spreekt de autocht
one Tilburger nog steeds over "naor de stad gaon" als 
hij in het gebied rond de Heuvelstraat gaat winkelen of 
stappen. 

Industrialisatie 
Verstedelijking van oorspronkelijk agrarisch gebieden 
voltrok zich in onze streken als gevolg van de groei 
van handel en nijverheid. De export in het oorspronke
lijk agrarisch gebied Tilburg concentreerde zich tot de 
19e eeuw op producten die door de agrarische nijver
heid werden voortgebracht: wol en huiden, ofwel la
ken- en leernijverheid. De specialisatie op het weven 
verlegde bij vele inwoners de economische hoofdacti
viteit van het boeren naar het weven met het houden 
van een varken en het verbouwen van wat voedsel als 
aanvullende activiteit ten bate van het levensonder-
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houd. Naast de langgevel boerderijen ontstonden van
af de late middeleeuwen weverswoningen met nog 
steeds behoorlijke percelen erachter met agrarische 
activiteit. Ook de 19e en 20e-eeuwse arbeiderswonin
gen bleven ditzelfde beeld vertonen. 
In Tilburg werd voor Nederlandse begrippen al zeer 
vroeg de stap gezet van ambachtelijke nijverheid naar 
industrie. Al op het eind van de 18e eeuw, maar vooral 
rond 1850 ontstonden in Tilburg fabrieken, deels ge
groeid vanuit de eigen ambachtelijke nijverheid, deels 
ook op initiatief van inwijkende kapitaalkrachtigen. Ze 
werden gebouwd bij de oude agrarische kernen waar 
immers nog altijd ruimte genoeg was op de open ter
reinen. Dit verklaart waarom de vele fabrieken overal 
verspreid lagen over het Tilburgse gebied en gelegen 
waren naast de woningen van hun eigenaren én van 
de arbeiders. Een belangrijke nieuwe fase in de ver
stedelijking werd zo ingezet. 

Arm en rijk 
In de 19e eeuw ontwikkelde de stad zich dan tot een 
dichtbevolkt industrieel gebied. Vele dorpelingen uit 
het Brabantse platteland vestigden zich hier om te 
werken in de Tilburgse fabrieken. De tot dan open 
achterterreinen werden nu ook gebruikt om de groei
ende bevolking te huisvesten. Onder andere in het ge
bied Heuvelse akkers (tussen de huidige Spoorlaan en 
Heuvelstraat) vond verdichting plaats door de bouw 
van arbeiders wooncomplexjes en door de vestiging 
van winkels en bedrijfspanden. Langs akkerpaden 
overal in de stad en langs de belangrijkere verbindings
wegen tussen de oude kernen werden rijen lage arbei
derswoningen gebouwd met tuinen in de open ruimte. 
Deze aanwezigheid van ruimte blijft een bepalende 
factor voor het uitzicht van Tilburg. Hoewel Tilburg in 
de 19e eeuw groeide van 9.000 naar 40.000 inwoners 
is het bespaard gebleven van de woonkazernes en 
kende het ook niet de 'stadsuitleg' die de ontwikkeling 
van andere steden, bijvoorbeeld de Hollandse, ken
merkten. Anders gezegd: de Tilburger kon hier bou
wen in de breedte en de diepte maar hoefde niet te 
stapelen in de hoogte. 

Een ander opmerkelijk kenmerk in vergelijking met 
andere steden is dat zowel gegoede handelslui en fa
brikanten én de middenklasse, zoals ambachtslui en 
winkeliers én de arme arbeiders overal in de stad in 
eikaars nabijheid woonden. De patr ic iërswoningen 
van de rijken die in de tweede helft van de 19e eeuw 
steeds grotere en protserige vormen aannamen, ston
den naast de eenlaagse woningen met dak van de 
kleine ambachtsman of winkelier en in dezelfde straat 
of om de hoek van de rij lage arbeiderswoningen van 
het raam-deur-type. Nog fraaie voorbeelden van deze 
fase in de Tilburgse geschiedenis zijn te vinden in het 
beschermd stadsgezicht Wilhelminapark met aan het 
park de grote huizen van de fabrikanten en de kleinere 
van de ambachtslui en neringdoenden en om de hoek, 
in de Kuiperstraat, de arbeiderswoningen en de fabrie
ken. De vermenging van sociale lagen en van econo
mische functies is ook nog zichtbaar in het genoemde 
gebied Heuvelse akkers, het toekomstige rijksbe
schermd stadsgezicht binnen de cityring. 

Kerken en fabrieken 
Naast de overal opduikende fabrieken en arbeiders
woningen begon zich in het laatste kwart van de 19e 
eeuw de kerkelijke architectuur te manifesteren. Tot 
ongeveer 1850 werden alle katholieke Tilburgers (en 
dat was ruim 90%) bediend vanuit twee kerkgebou
wen: aan de Oude Markt en op het Goirke. De katholie
ke kerk hervond in Nederland rond deze tijd haar in
vloed na een paar eeuwen protestants overwicht. Een 
zeer belangrijk figuur in deze wedergeboorte van de 
katholieke kerk was de Tilburgse pastoor en latere 
aartsbisschop Zwijsen. Zwijsen en katholieke voor
mannen in zijn kielzog stimuleerden in Tilburg de ves
tiging van verschillende kloosterorden en congrega
ties en bevorderden vele priesterwijdingen en maak
ten van Tilburg "de meest katholieke stad van 
Nederland." Verspreid over het Tilburgse gebied in de 
oude nederzettingen werden parochiecentra ge
bouwd: kerk en pastorie, maar ook katholieke scholen 
en kloosters voor fraters of nonnen die de scholen be
dienden. Soms werd de kerk gebouwd aan het oude 
driehoekige plein middenin de wijk (Heuvel, Korvel, de 
Schans), maar vaak ook aan de oude verbindingswe
gen tussen de kernen (Noordhoekring, Hoefstraat, 
Lovensestraat, Hasseltstraat, Broekhovenseweg enz.). 
Zo was Tilburg voor de tweede wereldoorlog een stad 
van kerken en fabrieken geworden en hun schoorste
nen en kerktorens zouden lang het stadssilhouet be
palen. De sociale structuur van de parochie bleef tot in 
de Wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog één van 
de leidmotieven in de stadsontwikkeling. 

De eerste ingrepen: verbindingen 
Met de verdichting en industrialisatie groeide in de 
19e eeuw de behoefte om sturend op te treden in de 
ruimtelijke ordening van de stad. De Tilburgse be
stuurders waren echter vergroeid met de gegroeide 
stad en zagen lange tijd door de grote ruimte die be
schikbaar was, niet de noodzaak om in te grijpen in de 
spontane verdichting. Een uitzonderlijk stadsarchitect, 
Hendrik van Tulder, die vanaf circa 1860 de inmiddels 
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verdwenen Koningswei aanlegde als particulier ste
denbouwkundig plan, werd niet begrepen en tegenge
werkt. 
De oudste voorzichtige voorbeelden van bewust ingrij
pen vinden we in de pogingen van stadsbestuurders 
om de stedelijke infrastructuur te beïnvloeden ter ver
krijging van betere verbindingen met de rest van het 
land en met België. Dit kwam voort uit eigenbelang. 
Uit de fabrikanten en handelskringen afkomstig zagen 
zij het economisch belang hiervan duidelijk in. In de 
eerste helft van de 19e eeuw werd Tilburg opgenomen 
in het stelsel van straatwegen en werden de Bossche
weg en Bredaseweg aangelegd. Het waren geplande, 
getrokken rechte sporen door het natuurlijk landschap 
tot ze aankwamen bij het oude stadshart, de wijk Kerk 
en Heuvel. Daar volgden ze even de oude verbindings
wegen van de agrarische kernen: de Tivoiistraat, 
Heuvelstraat, Zomerstraat. Later volgde nog een ver
binding naar Turnhout: eerst via het 'natuurlijke' 
t racée van de oude Korvelseweg en het Korvelplein om 
dan weer recht geprojecteerd te worden via Goirie 
(Oude Goirleseweg) naar Poppel en verder. 
Sinds 1860 werden spoorwegverbindingen aangelegd, 
weer in de nabijheid van de wijk Kerk en Heuvel. 
De ligging van de spoorweg dwars door het Tilburgse 
gebied is een eeuw lang van grote invloed geweest op 
de ruimtelijke ontwikkeling én op de Tilburgers. Zij 
voelden zich voortaan gescheiden en onderscheiden: 
die van onder en boven 'de lijn'. Langs het spoor wer
den nieuwe straten aangelegd (Spoorlaan en Lange 
Nieuwstraat) en een industrieel complex (het NS-ter-
rein). Van mindere invloed was de aanleg van het 
Wilhelminakanaal en de Piushaven in de jaren twintig 
van de vorige eeuw. 
Door de betere verbindingen diversifieerde zich de in
dustrie: naast de traditionele textiel vestigde zich on
der andere een belangrijke metaalindustrie. Tilburg 
was des te meer een industriestad geworden. 

Stedenbouw 
Mede onder invloed van de landelijke overheid drong 
zich rond 1910 het idee op dat de stad nood had aan 
nieuwe woongebieden, ook specifiek voor de rijkere 
Tilburger. Het stadsbestuur trok een nieuwe directeur 
van Openbare Werken aan: de stedenbouwer Ir. J. 
Rückert . Rückert bracht de nieuwe ideeën over ge
maakte stedenbouw naar Tilburg en ontwierp in 1917 
een eerste uitbreidingsplan voor de stad. Het opmer
kelijke van dit plan is overigens dat het - in tegenstel
ling weer tot de plannen in de andere Nederlandse 
steden - geen uitbreidings- maar een inbreidingsplan 
is. Het is Rückerts verdienste dat hij de typisch Tilburgse 
spontane groei waardeerde en de gemaakte steden
bouw erin wilde integreren. Binnen de bestaande 
structuren, de verbindingswegen tussen de oude ne
derzettingen, (de lintbebouwde hoofdstructuur) wees 
RiJckert terreinen aan waar moderne sociale woning
bouw een plaats kon vinden. Hij bestreed hiermee de 
erbarmelijke woontoestanden van de Tilburgse arbei
ders. Hij besefte ook dat Tilburg meer ruimte moest 
bieden aan woningen van gegoeden en wees het ge
bied tussen Tivoiistraat en St. Josephstraat aan voor 
de bouw van een villapark met een stedelijk zieken
huis. 

Rondom het gebied met de belangrijkste kernen van 
de stad ontwierp hij een ringbaan die doet denken aan 
de ringboulevards of singels die ontstonden in de tra
ditionele steden toen daar in de 19e eeuw de oude 
wallen en muren werden verwijderd. Het Tilburgse 
ringbanenstelsel is niet zozeer ontstaan uit de behoef
te om verkeer om het centrum heen te leiden maar 
diende - als wandelboulevard - ter versterking en or
dening van het stedelijk beeld. Rückert projecteerde 
namelijk hier en daar assen op de ringbanen waar 
langs nieuwe wijken zouden gebouwd worden. Waar 
de assen de Ringbaan raakten zouden monumentale 
gebouwen het stedelijke beeld moeten verfraaien. 
Voorbeelden hiervan vinden we nog steeds aan de 
Ringbaan-Oost (voormalig Elisabethziekenhuis) en 
Ringbaan-West (Zorgvlied). 
Overigens ging RiJckert veel verder dan zijn stadsbe
stuurders wilden en trok hij spoedig weg uit Tilburg. 
Onder zijn opvolgers werden nog tot circa 1950 vele 
van zijn ideeën, weliswaar geamputeerd, uitgevoerd. 
Op de plaatsen die Rückert voorzien had, ontstonden 
tussen de wereldoorlogen de eerste woningbouwwij
ken. Het waren moderne woningen voor arbeiders en 
voor de middenklasse, wijken die waren geïnspireerd 
op de 'tuinstadgedachte'. Ze werden gekenmerkt door 
huizen met voortuinen, openbaar groen op pleintjes en 
een beperkte lengte van de straten. Rückert wilde uit 
oogpunt van stedenschoon voorkomen dat door lange 
rechte straten 'ijlheid' ontstond en daarmee het gevoel 
van onherbergzaamheid. 

Naoorlogse ontwikkelingen: 
de 'sloopschok' 

De ideeën over stedenbouw veranderden drastisch in 
de jaren dertig van de vorige eeuw. In Tilburg werden 
ze in praktijk gebracht na de oorlog. Geplaatst voor 
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7927. (Coll. RAT). stuur opdracht tot het maken van een nieuw uitbrei
dingsplan. De visie achter dit plan verschilde aanmer
kelijk van die van Rückert. Voor het eerst werd een 
grote stadsuitbreiding geprojecteerd buiten de ringba
nen (de wijken het Zand, de Reit en Wandelbos in 
Tilburg-West) met rechte lanen en horizontale bouw
blokken en etagewoningen. Bovendien werden door
braken gemaakt in de oude nederzettingenstructuur: 
net ten zuiden van het oude stadshart de Schouwburg-
, Stadhuis- en Paleisring en net ten noorden ervan: de 
'Oost-west boulevard' (Hart van Brabantlaan-Spoor-
laan). Op deze wijze ontstond een zogenaamde city
ring. De bouwplannen en de infrastructuur werden ge
realiseerd tussen ca. 1950 en 1970. De doorbraken en 
de ermee samenhangende afbraak in het oude weef
sel van de binnenstad waren voor de Tilburgers zo 
nieuw en drastisch dat ze jarenlang allergisch werden 
voor sloop. De aanblik van het gebied tijdens de jaren 
van sloop deed ook denken aan de gebombardeerde 
binnensteden van de oorlog elders in Nederland. De 
'sloopschok' culmineerde in de afbraak van één van 
de tot dan toe schaarse monumentale gebouwen, het 
oude stadhuis vlakbij de Heikese kerk. Het 19e-eeuw-
se neoclassicistisch gebouw moest wijken voor een 
vierbaans stuk van de cityring. De sloopschok zindert 
nu nog altijd na als een stukje oud-Tilburg verdwijnt 
en het oude zeer weer doorklinkt in de verzuchting: 
"er is in Tilburg al zoveel verdwenen". 
Als we nu het naoorlogse doorbraakbeleid analyseren 
moet echter geconstateerd worden dat Tilburg hier
mee een broodnodige binnenring heeft gekregen rond 

het stadscentrum en dat de kwaliteit van het gesloopte 
in het algemeen de verontwaardiging niet waard was: 
enkele fabriekscomplexen en overwegend 19e-eeuw-
se woningbouw van middelmatige kwaliteit. De ver
ontwaardiging lijkt dan ook beter te verklaren uit de 
harde kennismaking met een nieuw fenomeen voor de 
Tilburger: de stad wordt voortaan 'gemaakt' en daar 
moet het oude bekende 'gegroeide' voor wijken. 

De schok werd overigens nog fors vergroot door het 
wegvallen van de textielindustrie en de ontkerkelij
king, beide ingezet in diezelfde doorbraakjaren '60. 
Deze verschijnselen hadden ingrijpende gevolgen voor 
het beeld van de stad en de stedelijke ontwikkeling. 
Fabrieken en kerken werden gesloopt en de vrijko
mende plekken werden vaak pas jaren later ingevuld. 
De stad van kerken en fabrieken was niet meer. Het 
besef dat deze gebouwen de symbolen waren van de 
verstedelijkingsfase in de ontwikkeling van Tilburg leid
de ertoe dat de Tilburger bij zijn bestuur ging aandrin
gen op een actief monumentenbeleid met behoud van 
het gebouwde erfgoed en zo van gebouwen die karak
teristiek waren voor de geschiedenis van de stad. Niet 
vanwege hun schoonheidswaarde maar tegen deze 
achtergrond werden voortaan ook fabrieken en arbei
derswoningen als monumentaal beschouwd. De ver
dere verstedelijking in het stadshart door de bouw van 
grote moderne complexen gaat tegenwoordig hand in 
hand met het behoud van waardevolle vertegenwoor
digers van vroegere fasen in de Tilburgse ontwikke
ling. 

Schaalsprong 
De Tilburgse vernieuwing is tussen 1950 en 1975 hard 
gegaan. De realisering van de cityring, de bouw van 
woonwijken langs de Ringbanen Noord en Zuid, de 
grote uitbreidingen in Tilburg-West en Tilburg-Noord 
en de aanleg van de Blaak gaven ruimte aan de bevol
kingstoename van de naoorlogse babyboom. De archi
tectuur en stedenbouw van deze Wederopbouw
periode krijgt recent steeds meer aandacht. Hierbij 
moet niet alleen gedacht worden aan architectuurex
ponenten zoals het Centraal Station en de Schouw
burg maar ook aan sociale woningbouw, kleinere par
ticuliere projecten, bedrijfspanden enzovoort. 
Het industr ië le verleden van de stad bleef in deze pe
riode in de samenstelling en ontwikkeling van de be
volking zichtbaar en daarmee in het sociale en cultu
rele leven. Tilburg bleef een arbeidersstad met een 
kleinere intellectuele en economisch krachtige groep 
dan in de traditionele Nederlandse steden. Tilburg 
groeide echter ook uit tot een onderwijs- en diensten
centrum. Met name sinds circa 1990 manifesteert zich 
deze divers i f iër ing in de ontwikkeling van het stads
centrum. We zien dit in de toename van het kantoora
reaal met als 'hoogtepunt' het Interpolis-gebouw en in 
de onderwijs- en cultuurgebouwen van Fontys' Kunst
cluster, de Concertzaal en het Popcentrum 013 en in 
het aantrekkelijk geworden uitgaansgebied. 

Deze moderne stedelijke ontwikkeling zet zich nog 
steeds door in het begin van de 21e eeuw. Tegenover 
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de Interpolis-kantoortoren is aan de oost-west-boule
vard de Westpoint-woontoren gebouwd. In de Spoor-
zone is een nieuw stedelijk gebied gepland met gesta
pelde woningbouw, kantoren en congresruimte bij een 
vernieuwd Centraal Station. Grotendeels op de plaats 
van het door sloop van een textielfabriek vrijgekomen 
terrein, het Pieter Vreedeplein, wordt een winkel en 
'leisurecomplex' aangelegd. De nieuwe architectuur 
zal zich voegen bij waardevolle restanten van het oude 
Tilburg. In plaats van doorbraak en grootscheepse 
sloop komt 'archipunctuur': het versterken van de be
staande veelal 19e en begin 20e-eeuwse architectoni
sche kwaliteit door hoogwaardige nieuwe architectuur 
waarbij ontwerpopdrachten meer en meer gegeven 
worden aan nationaal en internationaal bekende bu
reaus. Het in de aanhef genoemde rijksbeschermd 
stadsgezicht zal daarmee oude en nieuwe monumen
ten kennen. 
De oude Tilburgse schaal van lage lintbebouwing 
maakt zo een sprong, met name in het centrum en 
langs de ringbanen, naar torengebouwen als 'land-
marks' en grote complexen. In de stadsuitbreiding 
wordt sinds ongeveer 1980 een andere schaalsprong 
gemaakt: in het westen wordt 'de gemaakte stad' 
aangelegd, de binnenkort 40.000 inwoners tellende 
wijk de Reeshof. De oude dorpen Berkel-Enschot en 
Udenhout in het noordoosten zullen vastgroeien aan 
de stad. 

Opdracht voor de toekomst 
Met deze schaalsprong en moderne verstedelijking 
verandert niet alleen het oude stadsbeeld maar ook de 
sociale structuur van de stad. Tilburg wordt hiermee 
voor een complexe opdracht geplaatst. 
Tilburg ontwikkelt zich van de relatief homogene ka
tholieke stad die nog een generatie geleden bestond 
naar een multiculturele samenleving. Nu geconfron
teerd met een grootstedelijke problematiek ontwikkelt 
menig autochtone Tilburger een nostalgische kijk op 
het verleden. Dit beeld van het verleden verengt zich 

echter tot de verheerlijking van gemoedelijkheid en 
kleinschaligheid in een provinciale industriestad van 
voor 1960. Hierbij dreigen de nadelen uit die tijd ver
geten te worden: het armoedig bestaan van de grote 
arbeidersgezinnen, de beperkte kansen, de beperkte 
horizon van de door en door uniculturele katholieke 
gemeenschap, de sociale problematiek (ook toen al) in 
de sociaalzwakke wijken. Toegegeven: de stad staat 
voor de moeilijke klus om ondanks de schaalsprong 
een menselijke maat te houden en van een multicultu
rele gemeenschap een sociaal weefsel te maken 
waarin mensen zich opgenomen en veilig voelen. Ook 
als we vertrekken vanuit het mythische beeld van het 
'gemoedelijke' en 'gastvrije' Tilburg uit het verleden 
lijkt me dat dé opdracht voor het Tilburg van de nabije 
toekomst. 

Noot 
' De Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed, ondermeer uitgever 

van het tijdschrift 'Tilburg', werd in het Monumentenjaar 1975 opge

richt en speelde een belangrijke rol in de totstandkoming van het ge

meentelijk monumentenbeleid in Tilburg. De toenmalige voorzitter van 

deze stichting, Frans van Puijenbroek (1924-2000), werd in 1976 de 

eerste voorzitter van de gemeentelijke monumentencommissie. 
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In 2004 en in 2005 hebben alle eindexamen
leerlingen van 5 havo en 6 vwo, met geschie
denis in hun profiel, zich intensief met de ge

schiedenis van de textielindustrie moeten 
bezighouden. Een van de onderwerpen voor 

het Centraal Schriftelijk Eindexamen was 
Met de loep op Lancashire. Katoen en sa

menleving 1750-1850. Een van de speciaal 
voor dit doel geschreven studiegidsen begon 

met enkele citaten uit het vermaarde boek 
Zorg en de Staat van de Amsterdamse socio

loog Abram de Swaan.̂  

In dit boek - dat volgens De Swaan geldigheid voor 
geheel West-Europa bezit - wordt een uitvoerige be
schrijving gegeven van het aanzien van negentiende-
eeuwse steden in het algemeen en opkomende indus
triesteden in het bijzonder. Enkele citaten daaruit: 
"In toenemend aantal werden mensen opeengepakt in 
de grote woonkazernes en hotels in de oude stads
kern, die tot de laatste hoeken en gaten waren gevuld. 
Op de begane grond woonde meestal een burgergezin, 
daarboven woonde een kleine middenstander, een on-
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derwijzer, een klerk, een winkelier met vrouw en kin
deren. De bovenste etages waren onderverdeeld in 
optrekjes die werden verhuurd aan een winkelbedien
de, een gouvernante, een kleermaker. De zolder was 
nog weer afgetimmerd in kleine hokjes waar een leer
jongen, meid, naaister of student een bed en een stoel 
kon neerzetten. Ook de souterrains werden verhuurd, 
en in de vochtige kelders leefden vaak arme gezinnen 
met acht of tien op één kamer zonder licht of frisse 
lucht. Het kon nog erger: als de bewoners een kamer 
om beurten gebruikten, de ene ploeg 's nachts, de an
dere overdag. Het kwam voor dat er helemaal geen 
water was, en dat men zich alleen ontlasten kon op de 
mesthoop, in de goot of een verborgen hoekje in de 
achtertuin. 
De negentiende-eeuwse stadsstraten, grotendeels on
verhard en met open goten, waren smerig, bezaaid 
met afval, smal en overvol, rumoerig en doortrokken 
van allerlei geuren van vuilnis, keukens, open riolen 
en werkplaatsen in de openlucht. Klanken, geuren en 
dampen alom, en overal stuitte men op afval en vuil
nis. De fabrieken, dikwijls in het hart van de stad, 
maakten een oorverdovend kabaal en braakten hun 
zwarte rook uit, stortten hun smerig afval in de rivieren 
en kanalen van de stad. Het verkeer was nog drukker 
en lawaaiiger dan nu, de rijtuigen ratelden over de kin
derkopjes, botsten op losliggende stenen of goten en 
kwamen in de modder vast te zitten. 
De menselijke ellende was in de straten van de stad 
zichtbaar en vaak opzichtig aanwezig. Massa's men
sen waren volkomen berooid, zonder hoop op verbete
ring, velen waren ziek, misvormd of invalide: ze zaten 
op de stoepen, sliepen in portieken of onder bruggen 
en vaak stierven ze daar ook. Analfabete en onge
schoolde jongeren hingen op straat rond, op zoek naar 
een hap eten om de dag door te komen. Verwaar
loosde en ondervoede kinderen zwierven doelloos 
door de straten. Oudere mensen werden vaak aan hun 
lot overgelaten, zonder pensioen of medische zorg, en 
niemand die voor ze zorgde."^ 

Tilburg was een echte industriestad. Zijn de uiterlijke 
kenmerken van 'de' industriestad, zoals verwoord 
door Abram de Swaan, ook in de vroege industriestad 
Tilburg herkenbaar? 



Interieur arbeiderswoning Een begin van het antwoord schuilt in een presentatie 
aan de Oerlesestraat, 1913. van enkele cijfers. In tegenstelling tot dat wat Abram 

(Coil. RAT). de Swaan suggereert, leefden de Tilburgers geduren
de de negentiende eeuw relatief lang. Dat blijkt al
thans uit de sterftecijfers. Met dit cijfer wordt het aan
tal sterfgevallen per 1000 inwoners weergegeven. 
Daarom leent dit cijfer zich goed voor vergelijking. 
In de grafiek (p.80) is voor een wat langere periode het 
gemiddelde aantal sterfgevallen per vijfjarige periode 
voor Nederland, de provincie Noord-Brabant en de 
stad Tilburg vermeld. Hieruit blijkt dat gedurende de 
gehele negentiende eeuw Tilburg de laagste sterftecij
fers had: lager dan het provinciale gemiddelde en fors 
lager dan het landelijke gemiddelde. Ondanks een 
aanzienlijke absolute verbetering, trad er desondanks 
toch een relatieve verslechtering op. Immers: de da
ling van het Nederlandse sterftecijfer verliep sneller 
dan het Tilburgse (om van het Brabantse gemiddelde 
maar te zwijgen).^ 
Uit deze grafiek dienen zich twee vragen aan die, na 
beantwoording, een aardig beeld geven van het dage
lijks leven van de Tilburgers uit de negentiende en be
gin twintigste eeuw. Deze twee vragen zijn: 
1. Waarom was gedurende de negentiende eeuw naar 
verhouding de gemiddelde omvang van de sterfte in 
Tilburg zo laag? Met andere woorden: hoe kwam het 
dat de levensomstandigheden van de Tilburgers - in 
vergelijking met de andere inwoners van zowel de 
provincie Noord-Brabant als van Nederland als geheel 
- z o goed waren. 
2. Waarom trad er in de tijd rond de overgang van de 
negentiende naar de twintigste eeuw een tijdelijke 

stagnatie op? Met andere woorden: waardoor ver
speelde Tilburg op dit terrein zijn voorsprong. 

De kern van het antwoord op de eerste vraag zit hem 
in de huisvestingssituatie, die opvallend weinig paral
lellen laat zien met de beschrijvingen van die welke 
over andere industriesteden bekend zijn. Ik laat weer 
even een buitenstaander aan het woord, in dit geval 
Elise van Calcar. "Tilburg schijnt eene verzameling 
van verstrooide buurtschapjes, van onzamenhangen-
de groepjes huizen, die dwars en scheef door elkander 
zijn geworpen en aan een omgeschudde Neuren-
burger doos doen denken. ... Voor het overige is mijn 
oog bij het omdoolen te Tilburg door niets geboeid ge
worden, dan door verscheidene nieuwe en zeer aan
zienlijke gebouwen, grillig neergeworpen tusschen 
burgerwoningen en hutten.'"* Deze weinig flatteuze ty
pering van Tilburg rond het midden van de negentien
de eeuw bevat een kern van waarheid: Tilburg straal
de in deze periode weinig stedelijke allure uit. 
Behalve de kern, rondom de Markt en de Heuvel, be
stond Tilburg uit een conglomeraat van min of meer 
met elkaar verbonden herdgangen. Aan het begin van 
de vorige eeuw was het merendeel daarvan uitge
groeid tot dorpskernen, andere waren nauwelijks 
meer dan buurtschappen. De herdgangen waren on
derling verbonden door verbindingswegen, waarlangs 
verstrooide lintbebouwing voorkwam.^ 
De groei van Tilburg verliep, in vergelijking met veel 
andere (industrie)steden, gelijkmatig en evenwichtig. 
Het groeiproces kan beschouwd worden als een gelei
delijke verdichting. In de loop van de negentiende 
eeuw werden, nadat de verbindingswegen volge
bouwd waren, ook de velden om de dorpskernen heen 
opgevuld met stedelijke bebouwing. Deze snelle uit
breiding van Tilburg aan het eind van de negentiende 
eeuw (van 15.866 inwoners in 1859 naar 40.685 in 
1899) vond plaats zonder doelbewuste leiding.^ 
Ondernemingen vestigden zich naar believen en 
stadsuitleg was hoofdzakelijk het werk van particulie
ren. 
Tilburg omvatte een oppervlakte van 7600 hectare, 
waarvan het stedelijk gedeelte slechts circa 750 hec
tare besloeg. De eigenlijke stadskern was ongeveer 
dertig hectare. De uitbreiding van het meer bewoonde 
gedeelte vond plaats naar alle kanten van de bebouw
de kom. Pas in het tweede decennium van de twintig
ste eeuw kwam er een uitbreidingsplan beschikbaar 
waarin de verschillende onderdelen met elkaar in ver
binding gebracht werden.' 
Vooral hierdoor was de huisvestingssituatie in Tilburg 
relatief gunstig. De situatie werd steeds als 'niet on
gunstig' omschreven. Een betrouwbare en geloof
waardige beschrijving is van de hand van ingenieur 
Rückert , de ontwerper van de grote uitbreidingsplan
nen en van het ringbanenstelsel. Over de negentien
de-eeuwse Tilburgse arbeider en zijn huisvesting 
schreef hij het volgende: "Dank zij de ruime manier 
van wonen kent Tilburg niet het type fabrieksarbeider, 
die men in andere steden veel aantreft, het bloedar-
me, vroegoude geslacht, dat schijnt voorbestemd 
slachtoffer te worden van tuberculose of dergelijke 
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Het verloop van de 
zuigelingen- en kindersterfte 
in Tiiburg 1821-1930 (per 
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slopende ziekten. Als regel is de Tilburgsche arbeider 
gezond en krachtig, hij is arbeidzaam en opgewekt, 
eenvoudig en levenslustig. De voordeden van het stel
sel, waaronder hij gehuisvest is, een eigen huisje met 
een lapje grond erachter, openbaren zich bij hem dus 
wel op zeer gelukkige wijze."'' Niet alleen waren de 
woningen op een ruime kavel gebouwd, ook de huizen 
waren groter dan in vergelijkbare steden. In Tilburg 
had 40 % van de woningen slechts een of twee ver
trekken. In de overige middelgrote steden (met 20.000 
tot 50.000 inwoners) viel 54% van de woningen in 
deze categorie. Voor woningen met vier of meer ver
trekken was het percentage voor Tilburg 40 en voor de 
overige middelgrote steden 26.^ 
Een ander verschil is dat in veel Tilburgse woningen 
een kelder aanwezig was. Hierin konden aardappelen, 
gepekeld vlees en geweckte groenten en fruit koel en 
donker bewaard worden, hetgeen de houdbaarheid 
ten goede kwam. Dat dit een gunstig effect had op de 
algemene voedingssituatie van de volwassen Tilbur
ger mag duidelijk zijn. 
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Deze naar verhouding gunstige situatie kon ontstaan 
en blijven voortbestaan doordat in Tilburg het woning-
beheer niet tot een professie met eigen professionals 
is uitgegroeid: de spreekwoordelijke huisjesmelkers 
waren hier slechts een randverschijnsel.*" Met andere 
woorden: er is hier geen scheiding opgetreden tussen 
eigendom en beheer. Bij een uitputtend onderzoek 
bleek mij dat zich in Tilburg een vrij omvangrijke groep 
actief met de exploitatie van woningbezit bezighield.'* 
De 3927 woningen met drie of minder vertrekken die 
in 1904 verhuurd werden, bleken maar liefst 925 ver
schillende eigenaren te hebben. Het merendeel van 
hen bezat slechts één of hooguit enkele woningen. 
Veel van de huiseigenaren bleken bovendien in de on
middellijke nabijheid van de door hen verhuurde wo
ningen te wonen. Niets wijst op het bestaan van een 
grote afstand, in ruimtelijke zin, tussen huurder en 
verhuurder. 
Ook van een grote afstand in economische of sociale 
zin bleek uit dit onderzoek weinig. Een niet te ver
waarlozen deel van de huiseigenaren behoorde zelf tot 
de arbeidende klasse met een, ook voor Tilburgse be
grippen, laag inkomen. Het grootste deel van de huis
eigenaren behoorde tot de middenklasse (een overi
gens in Tilburg weinig talrijke groep). De maatschap
pelijke elite bemoeide zich maar bij grote uitzondering 
met de verhuur van huizen: van de 100 Tilburgers met 
het hoogste inkomen hadden er slechts 12 een of 
meer voor de verhuur bestemde huizen in eigendom. 
Alles wijst erop dat in Tilburg woningbeheer voor de 
meeste huiseigenaren niet meer dan een secundaire 
bron van inkomsten was, bedoeld als risicoverzeke
ring en oudedagsvoorziening. Een sterke aanwijzing 
dat de doorgaans kleine huisjes gezien werden als het 
spreekwoordelijke appeltje voor de dorst - en derhalve 
ook verkocht werden als de noodzaak daartoe zich 
aandiende - vind ik in de bewoningsreconstructie die 
Renate van de Weijer gemaakt heeft voor de drie 
Tilburgse arbeiderswoningen, die nu deel uitmaken 
van de vaste presentatie van het Nederlands Open
luchtmuseum in Arnhem.*^ Deze drie woningen, die 
een onderdeel waren van een cluster van zes wonin
gen, werden in 1860 gebouwd en wisselden in ruim 
een halve eeuw tijd maar liefst zes keer van eigenaar. 
Tot de eigenaars behoorden onder andere een daglo
ner en zijn zoon en een bakker en diens zoon. 

In een van de in Arnhem herbouwde Tilburgse arbei
derswoningen is trouwens het antwoord te zien op de 
tweede vraag uit het begin van mijn verhaal. In een van 
de huisjes ligt namelijk een jong gestorven kind in een 
grenen kistje opgebaard en staan voor het huis de 
'strooikes' die, middels een ingebouwde code, de buurt
bewoners het tragische nieuws meedeelden. 
Dat Tilburg rond 1900 een deel van zijn relatieve voor
sprong verloor, moet vooral worden toegeschreven aan 
de sterke toename van de zuigelingen- en kindersterfte 
in Tilburg. In mijn proefschrift heb ik dit in detail uitge
zocht en beschreven. Wat zich in Tilburg met betrek
king tot de zuigelingen- en kindersterfte aan ontwikke
lingen voordeed laat zich het best samenvatten in ne
venstaande grafiek. 
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Hierin is, omgerekend per 1000 geboren kinderen, 
aangegeven hoeveel van hen op jonge leeftijd stier
ven. Onder endogene zuigelingensterfte verstaan we 
de sterfte binnen de eerste levensmaand. Dit bleef ge
durende de periode 1820-1930 op een redelijk con
stant niveau. Onder de exogene zuigelingensterfte 
verstaan we de sterfte in de tweede tot en met de 
twaalfde levensmaand. Rond 1900 had het niveau van 
de sterfte onder deze groep een dramatische hoogte 
bereikt: een verdubbeling ten opzichte van het begin 
van de negentiende eeuw. Onder kindersterfte, om 
ook de derde curve van de grafiek te bespreken, ver
staan we de sterfte in het tweede tot en met vijfde le
vensjaar. De grilligheid van deze curve wordt veroor
zaakt door het al dan niet voorkomen van ep idemieën . 
Over de gehele periode bekeken, deed zich een forse 
daling voor.'^ 
Terug naar de ontwikkeling van de exogene zuigelin
gensterfte. Hoe komt het nu dat de levenskansen van 
de in Tilburg geboren kinderen vanaf ongeveer 1870 

vooral tijdens het eerste levensjaar zo sterk verslech
terden en dat na 1910 de situatie zich weer in positie
ve zin herstelde? In mijn proefschrift toonde ik aan dat 
dit niet samenhangt met veranderingen op het gebied 
van vraag en aanbod van medische voorzieningen. 
Evenmin kan dit toegeschreven worden aan de veran
derde sociaal-economische omstandigheden (lees: ar
moede als gevolg van de opkomst van de fabrieken) of 
houdt het verband met de inkomenspositie van de 
kostwinnende vader. Opmerkelijk genoeg speelt de 
kwaliteit van het drinkwater als afzonderlijke factor 
geen rol van betekenis.'" Sterker nog: bij een steek
proef bleek dat de zuigelingensterfte hoger was in die 
gezinnen die aangesloten waren op het drinkwaterlei
dingnet van de Tilburgsche Waterleiding-Maatschap
pij dan in gezinnen waar op een andere manier in de 
drinkwaterbehoefte voorzien werd.'^ 
Uit het onderzoek bleek dat het wel of niet geven van 
borstvoeding de enige variabele was die er enorm uit
sprong. Uit analyse van de doodsbriefjes was mij al 
gebleken dat de meeste zuigelingen stierven aan 
maag- en darmstoornissen, of in de medische termi
nologie van die jaren: gastro-enteritis. Dit was het ge
volg van de veranderde voedingspraktijken. Steeds 
vaker kregen babies de fles in plaats van de moeder
borst. Omdat er nauwelijks van hygiënisch besef spra
ke was, leidde dit tot wantoestanden. De huisarts J. 
Smulders, die in de jaren na de eeuwwisseling een 
huisartsenpraktijk voerde, schreef hierover het vol
gende: '"Wel, men neemt een groote flesch, doet die 
vol melk, legt die met een lange slang eraan in de 
wieg, stopt de speen in den mond van het kind, en ver
der heb je er den geheelen dag geen omkijken meer 
naar.' Behalve dan dat de bezorgde moeder de fles, 
als die leeg was, snel weer vulde. Het spreekt vanzelf 
dat op deze manier de zuigeling bedorven voedsel bin
nenkreeg. De soms wel een meter lange gummislang 
was niet te reinigen en de fles werd nooit uitgekookt. 
Vandaar dat het toestel een ideale kweekplaats voor 
bacter iën was. De gevolgen waren in een groot aantal 
gevallen fataal. Want, was het eenmaal zo ver dat het 
kind 'stinkende, groene luiers' maakte, dan werden 
eerst grootmoeder en de buren geraadpleegd. Die 
raadden aan om met geitenmelk en beschuitenpap de 
toestand nog eens aan te zien, want 'aan kleine kinde
ren is niets te doen'. Het eind was steeds hetzelfde: 
twee mannen kwamen de dokter om een doodsbriefje 
vragen. Op diens vraag wat er dan toch gebeurd was, 
kreeg hij steevast ten antwoord 'dat het kind niet heeft 
willen groeien, dat het drie dagen in de stuipen heeft 
gelegen en dat het daarna eenvoudig overleden is'."'^ 
Zowel de doktors als de geestelijken spanden zich in 
de eerste decennia van deze eeuw krachtig in om de 
hoge sterfte onder zuigelingen te doen verminderen. 
Er werd veel aandacht besteed aan goede voorlichting. 
In het trouwboekje vond voortaan ieder jong paar een 
blaadje met enkele gegevens over de prenatale zorg 
en de verzorging tijdens en na de geboorte. In 1904 
stelden de arts L. Eygenraam en de apotheker J. 
Keyzer een brochure samen over de zuigelingenver
zorging. Na langdurige besprekingen in de gezond
heidscommissie werd de juiste formule gevonden. Dit 



hield in: aansluiten bij datgene wat de mensen ken
nen. Omdat nagenoeg alle Tilburgers rooms-katholiek 
waren, werd het een boekje in catechismusvorm.*'' Op 
korte vragen volgden bondige antwoorden, vaak 
slechts een of twee regels lang. Enkele voorbeelden 
uit het hoofdstukje 'kunstmatige voeding'. 
"Vraag 1: wat verstaat men onder kunstmatige voe
ding van den zuigeling? Antwoord: de voeding met iets 
anders dan met de moedermelk. 
Vraag 2: wanneer mag deze voeding in de plaats der 
natuurlijke voeding treden? Antwoord: slechts bij uit
zondering en alleen dan wanneer de moeder van het 
zelf zoogen moet afzien. 
Vraag 3: wat is het voornaamste waar men op moet 
letten bij kunstmatige voeding? Antwoord: dat men al
les zoo zindelijk mogelijk, desnoods overdreven zinde
lijk behandelt." 
De Catechismus der zuigelingenverzorging werd een 
groot succes. 

In Tilburg stierven tussen 1870 en 1920 niet alleen re
latief enorm veel kinderen binnen het eerste levens
jaar, maar ook in absolute zin. Dit hangt ook weer sa
men met de sterke toename van het geboortecijfer. In 
Tilburg werd aan het begin van de vorige eeuw de bij
belse uitspraak 'Gaat heen en vermenigvuldigt u' let
terlijk opgevat. Deze uitspraak van de katholieke kerk 
was mede verantwoordelijk voor een groot aantal ge
boorten. In 1918 werd de Rooms-Katholieke Bond 
voor Groote Gezinnen opgericht. In de Katholieke 
Illustratie verschenen regelmatig foto's van met een 
groot aantal kinderen gezegende gezinnen. 

84 i 
In Tilburg werden in deze jaren inderdaad veel kinde
ren geboren, meer dan het Nederlands gemiddelde. 
Aan het begin van de vorige eeuw was de verhouding 
trouwens juist omgekeerd. Zo werden in de periode 
1821-1825 in het westen van ons land gemiddeld 
meer dan 40 kinderen per 1000 inwoners geboren, te
genover 34 elders. Tot 1880 bestond in de zuidelijke 
provincies het laagste geboorteniveau van het land. 
Terwijl in de overige provincies het gemiddeld aantal 
geboorten daalde, steeg het in het zuiden zelfs nog. 
Vooral in de eerste decennia van deze eeuw waren de 
verschillen erg groot. Het geboortecijfer, het gemid
deld aantal geboorten per 1000 inwoners, bedroeg 
voor de periode 1900/1909 voor Nederland 27, voor 
de provincie Noord-Brabant 34 en voor Tilburg 42.*^ 
Ter vergelijking: het geboortecijfer van de meeste ont
wikkelingslanden schommelt momenteel rond de 40 
en dat van Nederland is gedaald tot iets boven de 10. 
Zo deed zich een eeuw geleden dus de merkwaardige 
situatie voor dat enkele geestelijken zich fanatiek ins
panden voor de oplossing van een probleem dat ze zelf 
- geheel onbewust overigens - mede veroorzaakt 
hadden. Zo vinden we hierin, via een omweg, een be
vestiging voor het verhaal dat een eeuw geleden de in-

Plattegrond van het vloed van de geestelijkheid zich ver uitstrekte, zelfs tot 
bebouwde deel van Tilburg in onder de lakens van de echtelijke sponde.*^ De zwart-

1901. Slechts de grijze rokken waren zodoende verantwoordelijk voor veel 
gedeelten langs de straten T i I b u rg s I i ef e n I e e d. 

waren bebouwd. (Colt. RAT). 
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station Tilburg 40 jaar 

Trudy van den Hurk-van Haagen* 

* Trudy van den Hurk-van 
Haagen is 

cuituunvetensciiapper Zij 
schreef een scriptie en een 
monografie over ir. K. van 

der Gaast, de architect van 
onder meer het Tiiburgse 

station. 

Vooraanzicht station aan de 
Spoorlaan, 1965. 

(Golf RAT). 

Op 16 november 1965 werd het nieuwe sta
tion Tilburg officieel in gebruik genomen. 

Sindsdien heeft de stad een station dat met 
geen ander in Nederland, en zelfs niet met 

stations daarbuiten, te vergelijken valt. Door 
zijn gewaagde constructie bezit het een ei
genschap die weinige gebouwen in Tilburg 

is gegeven: het is al veertig jaar lang een 
spraakmakend bouwwerk. 

In onderstaand artikel wordt teruggekeken op de over
wegingen van het stadsbestuur om in moeilijke tijden 
toch dit spectaculaire station te bouwen, op de proble
men die daarmee gepaard gingen en op de persoonlij
ke inzet van degenen die vanuit het stadhuis de plan
nen wisten door te zetten. Ook de bescheiden finan
ciële bijdragen van overheid en NS worden geschetst. 
Maar bovenal acht ik na veertig jaar de tijd gekomen 
om station Tilburg zijn plaats te geven in de ontwikke
ling van de naoorlogse stationsbouw en in het oeuvre 

van de man die deze ontwikkeling voor een groot deel 
op zijn naam heeft staan; ir. Koenraad van der Gaast. 

De actualiteit gebiedt dat we onze blik niet alleen rich
ten op het verleden, maar ook op de toekomst. Wat zal 
die brengen voor het station, gezien de grootse ver
nieuwingsplannen voor de spoorzone? Afbraak lijkt 
niet de bedoeling te zijn, maar het zou niet de eerste 
keer zijn dat er een halfslachtige oplossing wordt ge
kozen om de kool en de geit te sparen. Daarom zal 
deze bijdrage worden besloten met een pleidooi voor 
het ongeschonden behoud van dit unieke station. 

Een verhoogde spoorbaan^ 
Het plan van een verhoogde spoorbaan met onder
doorgangen was al in 1929 gelanceerd door de Kamer 
van Koophandel omdat de spoorlijn, die dwars door de 
stad liep, steeds meer hinder veroorzaakte voor het 
toenemende verkeer. Hoogspoor zou de oplossing 
moeten bieden voor de lange wachttijden, die vanzelf
sprekend ook grote economische nadelen opleverden. 
Helaas waren het geen gunstige tijden voor ingrijpen
de stedenbouwkundige ontwikkelingen: de economi
sche malaise en het uitbreken van de Tweede Wereld
oorlog deden het hoogspoorplan in de ijskast belan
den. Toch is het uiteindelijk in grote lijnen ten uitvoer 
gebracht, zij het zo'n dertig jaar later. 
Na de oorlog, in 1949, zijn de besprekingen met de NS 
hervat door de gemeente. De Kamer van Koophandel 
was in dezen geen partij meer. Burgemeester mr. 
E.H.J. baron van Voorst tot Voorst (1946-1957) en de 
directeur van Publieke Werken ir. J. de Jong hebben 
zich in het bijzonder ingezet voor de realisering van 
het spoorwegplan. Al spoedig bleek dit moeilijker dan 
gedacht omdat noch het Rijk, noch de provincie zich 
inliet met wat zij zagen als een plaatselijk probleem. 
Daar kwam nog bij dat de financiering van spoorweg-
werken gebonden was aan vaste regels: oorlogsscha
de kwam voor 100% voor rekening van de NS; een 
nieuwe lijn en de daarbij nieuw te bouwen stations 
werden door de overheid gefinancierd; stedenbouw
kundige verbeteringen zoals de aanleg van hoogspoor 
kwamen grotendeels voor rekening van de betreffende 
gemeente. De NS droeg in zo'n geval 17% van de kos
ten bij. Het is duidelijk dat Tilburg zo vlak na de oorlog 



Van boven naar beneden 
respectievelijk de stations 
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- in een periode van grootschalige woningbouw- en 
andere nieuwbouwprojecten - het resterende bedrag 
onmogelijk zou kunnen opbrengen. Toch moest de 
verhoogde spoorbaan er komen. Na een zorgvuldige 
heroverweging en grondige studie kwam de gemeente 
met een tussenvoorstel, waarin werd uitgegaan van 
een gedeeltelijke aanleg. Tot uitvoering kwam het 
echter niet. In 1956 werd alsnog besloten het volledi
ge plan uit te voeren mede omdat de NS en het Rijk in
middels een soepeler houding hadden aangenomen. 
De procentuele bijdrage van de NS werd verhoogd tot 
19% en het Rijk zou een bijdrage leveren van 
f 1.000.000. Bovendien had de gemeente in de tus
senliggende jaren regelmatig geld gestort in een fonds 
voor het hoogspoor. De kosten voor het gehele project 
werden toen geraamd op f 26.100.000. 
Tot grote tevredenheid van de scheidende burge
meester kon op 8 mei 1957 de eerste spade voor de 
werkzaamheden de grond in. Het was zijn laatste offi
ciële daad als burgervader. 

Een veranderende visie op de 
stationsbouw 

De aanleg van het hoogspoor bracht de bouw van een 
nieuw station met zich mee. Het ontwerp is van ir. 

Koenraad van der Gaast (1923-1993), chef van het 
bouwbureau van de Nederlandse Spoorwegen (NS). 
Van der Gaast was als bouwkundig ingenieur afgestu
deerd aan de TH te Delft bij ir. J.H. van den Broek, een 
befaamd functionalistisch architect. In 1950 trad hij in 
dienst bij de NS. Ir. S. van Ravesteyn en ir. H.G.J. 
Schelling, ieder hoofd van een eigen ontwerpafdeling, 
gingen met pensioen in 1953. De twee ontwerpafde
lingen werden toen samengevoegd. Van der Gaast 
volgde hen beiden op en zou tijdens zijn loopbaan on
der meer een dertigtal stations ontwerpen. 
De uitdaging was groot: er stond nogal wat nieuw
bouw en renovatie op het programma. Bovendien wer
den de stationsgebouwen in de jaren vijftig onderdeel 
van een nieuwe bedrijfsvisie, die voortkwam uit een 
veranderde positie van de NS. Enerzijds kreeg het be
drijf steeds meer concurrentie te duchten van het toe
nemende autoverkeer, anderzijds moest het een 
groeiend aantal forensen opvangen. Om deze stroom 
reizigers te kunnen verwerken, werd allereerst de trei
nenloop geïntensiveerd, waardoor wachttijden werden 
bekort. Een verandering in de functie van het station 
bleef niet uit. Terwijl het vooroorlogse station een be
sloten gebouw was met ruime wachtkamers en res
tauraties om reizigers een gerieflijk verblijf te bieden, 
werd het 'nieuwe' station heel eenvoudig, strak van 
vorm met een doelmatige plattegrond en een kleine 
wachtruimte. Een restauratie was voorbehouden aan 
het grote station. Van verblijfsruimte werd het station 
doorgangsruimte, gericht op snel en eff iciënt over
stappen van de ene trein op de andere en van het ene 
vervoermiddel op het andere. Het werd een knooppunt 
van vervoer. Tegelijkertijd moest het bijdragen aan het 
imago van een modern, krachtig en dynamisch bedrijf. 
De eigen ideeën en bouwstijl van Van der Gaast sloten 
aan bij wat de NS voor ogen stond. Hij ontwierp func
tionele stations en haltegebouwen in een naoorlogse, 
modernistische stijl waarbij doelmatigheid en open
heid vooropstonden en vormen en materialen zeer 
verschillend waren. Desondanks zijn er speelse ele
menten in zijn ontwerpen te ontdekken. Vrijwel altijd 
wordt het dak op een bijzondere manier vormgegeven: 
een plat dak met sierlijst, een grote ovale luifel, een 
paraplukapje, een opgebogen dak met kleine dakven
sters, opgebogen luifels, een golvend dak en zelfs een 
zadeldak. 

De twee grote stations uit Van der Gaasts beginjaren. 
Eindhoven (1956) en VenIo (1958), hebben eveneens 
een opvallend dak gekregen. In Eindhoven buigt het 
omhoog boven een glazen pui om de reizigers als het 
ware uit te nodigen binnen te treden. In VenIo gaat het 
lessenaardak van de hal over in een enorme luifel die 
een duidelijke relatie tot stand brengt tussen station 
en voorplein, nog versterkt door het doorzicht van de 
gevel. In tegenstelling tot de besloten vooroorlogse 
stations, waarvan het vooraanzicht de bestemming 
niet prijs gaf, hebben deze nieuwe stations een open 
karakter. Zij brengen een verbinding tot stand tussen 
stad en spoor. Het uitnodigende gebaar en de transpa
rante gevels, de lichte, ruime, overzichtelijke ont
vangsthallen en het gebruik van overwegend moder-



ne, gladde materialen zijn kenmerkend voor deze en 
bijna alle andere stations van Van der Gaast. 
Bij zijn ontwerp voor het haltegebouw Amsterdam 
Sloterdijk (1956) ging hij uit van een volkomen nieuw 
concept, het a l les -onder -één-dak idee . Dit haltege
bouw had een grote, hoge kap die alle ruimtes omvat
te. Een omsloten hal die belemmerend zou werken 
voor de drommen reizigers ontbrak. Dit ogenschijnlijk 
eenvoudige gebouwtje bezorgde hem internationale 
bekendheid. De hoge glaskap als 'paraplu' vormde 
een opmaat voor zijn stationsbouw in latere jaren. 
Vanwege de aanleg van de Hemspoortunnel onder het 
Noordzeekanaal is dit bouwwerk in 1985 gesloopt. 

Groots modernisme 
De jaren zestig sloten de Wederopbouwperiode met 
zijn aandacht voor kwantiteit en soberheid af. Het 'al
ledaags modernisme' ging over in 'groots modernis
me'; vooral in utilitietsbouw werd deze ontwikkeling 
zichtbaar. Expressieve constructies, innovatieve tech
nieken en grote afmetingen waren kenmerkend voor 
de nieuwe architectuur. Steeds meer konden architec
ten vrijelijk experimenteren met nieuwe technische 
vindingen. Betonnen schaaldaken, pendelkolommen 
en hypparschalen werden veelvuldig toegepast.^ 
Vermoedelijk is de Wereldtentoonstelling van 1958 te 
Brussel, de Expo, mede een bron van inspiratie ge
weest voor de architectuur uit deze jaren. De tentoon
stellingsruimten vertoonden een grote diversiteit aan 
nieuwe bouwvormen. Zo bestond het Paviljoen van het 
Vervoer hoofdzakelijk uit een reusachtig dak dat aan 
een vliegtuigvleugel deed denken. Het aluminium ge
raamte werd gedragen door een reeks slanke kolom
men van dun metaal. In Nederland bijvoorbeeld kreeg 
het Evoluon te Eindhoven (1966) een schotel en 
schaaldak, gedragen door twaalf V-vormige pilotis. 

Ook de stations die van Van der Gaast in 1959 ont
wierp voor Almelo, Schiedam en Tilburg, kunnen wor-

Station Almelo, 1962. (Coll. den beschouwd als voorbeelden van dit groots moder-
mevr. S. van der Gaast- nisme. Het is onbekend of Van der Gaast de Expo heeft 

BakkerSchut). bezocht. Maar de stroom aan publiciteit naar aanlei

ding van de Wereldtentoonstelling kan niet aan zijn 
aandacht zijn ontsnapt. De enige, en dan nog uiterst 
summiere verwijzing van Van der Gaast naar een 
bouwwerk van de Expo, is te vinden in een artikel in 
Bouw, waarin hij een toelichting geeft bij zijn ontwerp 
voor station Tilburg. Als hij de hypparschalen van het 
dak ter sprake brengt, wijst hij terloops op het VVV-
kantoor. Place Brouckère te Brussel, het toenmalige 
informatiecentrum voor de Expo. Dit bouwwerk, dat 
inmiddels is verdwenen, was gedekt met een grote 
hypparschaal uitgevoerd in hout. 
Geavanceerde constructiemethoden en industr ië le 
technologie vormden de inspiratiebron voor Van der 
Gaast, eerder dan bouwkunst. Vandaar dat hij al in een 
vroeg stadium van het ontwerp samenwerkte met 
constructeurs. De onverhulde technieken die hij toe
paste, waren niet louter functioneel, maar moesten 
ook leiden tot helderheid, schoonheid en representati
viteit. 

Het station Almelo (1962) ontwierp Van der Gaast in 
samenwerking met J.H. Baas. Hij koos voor een groot
schalige expressieve constructie, opnieuw volgens het 
a l les -onder -één-dak idee zoals hij al eerder had toege
past bij het haltegebouw Amsterdam Sloterdijk. De 
prominente strakke overkapping overdekt het ont
vangstgebouw en een gedeelte van de voorrijstrook. 
Aan de zijde van het perron wordt het complex afge
sloten door een lange glaswand. De kap strekt zich uit 
boven de transparant gehouden ruimten. Vanaf de 
straatzijde zijn de treinen en de reizigers op de per
rons, en ook het inwendige van het ontvangstgebouw 
zichtbaar. Het idee van doorgangsruimte is hier bijzon
der duidelijk vormgegeven. De brede, metalen platen 
van de dakdelen rusten op een zware kokervormige 
onderslagbalk, die ondersteund wordt door V-vormige 
kolommen. De platen worden afgewisseld door glas
stroken, waardoor het geheel licht blijft. De overkap
ping is bepalend voor de allure van dit station. Het is 
niet zozeer een gebouw, als wel een constructie. 
Het station Schiedam Centrum (1963), eveneens een 
ontwerp van Van der Gaast en Baas, had een entreehal 
gedekt met een reeks van vierentwintig houten hyp-
parschaaltjes. Onder deze kap bevond zich een van de 
vrolijkste met daglicht overgoten stationshallen die na 
de oorlog zijn gerealiseerd. In 1998 is het gebouw ge
sloopt voor de aanleg van een metrohalte. 

Grote problemen, grootse oplossingen 
Van der Gaast presenteerde zijn plannen voor het 
nieuwe station Tilburg in februari 1959 aan burge
meester mr. C.J.G. Becht (1957-1975) en de directeur 
van Publieke Werken ir. J.D.A. Strijers. Zij waren me
teen enthousiast over dit bijzondere ontwerp. In die 
eerste schetsen was het stationsgebouw al gedekt 
met hypparschalen; het ontvangstgebouw en de 
dienstruimten bestonden uit transparante, vrijstaande 
ruimten. Precies zoals het uiteindelijk is uitgevoerd. 
Het definitieve plan werd in oktober 1960 zonder wijzi
gingen door de Schoonheidscommissie goedgekeurd. 
Dit was een zeldzaamheid en werd dan ook door de 
architect vermeld in een interview in Het Parool. 
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Debouwvanhet Tilburgse De onderbouw van het station werd gegund aan de 
station, 1964-1965. (Coll. Tilburgse firma Heerkens Van Bavel, die de laagste in-

RAT). schrijver was. Later werd ook de hele bouw van het 
station, behalve de kap, uitgevoerd door deze firma. 
De uitvoering van de kap heeft voor een aantal proble
men gezorgd. De eerste moeilijkheid deed zich voor in 
de lente van 1961. Toen werd duidelijk dat er proeven 
moesten worden genomen in het Nationaal Lucht- en 
Ruimtevaartlaboratorium om de veiligheid en de stabi
liteit van de schaaldaken te testen. Ze zouden immers 
veel groter worden dan die in Schiedam, bovendien 
kwamen ze hoog in de lucht aan pylonen te hangen. 
Gelukkig was het resultaat van de proefnemingen po
sitief en kon het ontwerp gehandhaafd blijven. Wel 
was er vertraging opgetreden. De kosten van het ont
vangstgebouw en vooral die van de overkapping wa
ren inmiddels flink gestegen. In 1957 waren ze re
spectievelijk geraamd op f 3.050.000 en f 150.000, nu 
bedroegen ze f 4.102.000 en f 1.372.000. Een totale 
stijging van maar liefst f 2.274.000. Het is te begrijpen 
dat burgemeester en wethouders zich zorgen maakten 
over de kwestie. Strijers adviseerde echter voorlopig 
geen ruchtbaarheid aan de zaak te geven. De kosten 
van het totale spoorwegproject had hij nog steeds in 
de hand doordat de werkzaamheden aan de spoor
baan eff ic iënter waren uitgevoerd dan gepland. 
Nieuwe technische vindingen hadden nachtploegen 
overbodig gemaakt; nieuwe sporen bleken niet nodig 
omdat men de oude had kunnen verschuiven; en de 
aanbestedingen voor de werkzaamheden waren 
steeds lager uitgevallen dan geraamd. Dit alles had fi
nanciële meevallers opgeleverd. 

Ook van de zijde van de NS doemden problemen op. 
De f inancië le positie van het bedrijf bevond zich in de 
jaren zestig in een diep dal. Ir. J. Lohmann, de nieuwe 
president-directeur, zag erop toe de kosten voor zijn 
bedrijf zo laag mogelijk te houden, ook wat betreft het 
station Tilburg. Hoewel het aandeel van de NS slechts 
19% was, wilde hij het goedkoper uitvoeren dan tot 
dan toe de bedoeling was en vroeg om een onderhoud 
met de burgemeester. Het lukte hem echter niet deze 
op andere gedachten te brengen. Op het verzoek van 
Lohmann het station een eenvoudiger aanzien te ge

ven, luidde het antwoord: "Ik wil een station van don
der en geweld." De burgemeester hanteerde het uit
gangspunt: wie betaalt, bepaalt. De gemeente Tilburg 
leverde voor het gehele spoorwegproject verreweg de 
grootste f inancië le bijdrage en dat diende gehono
reerd te worden. Dankzij zijn onwrikbare stellingname 
kon Van der Gaast zijn oorspronkelijke ontwerp hand
haven. 

Een volgend probleem bleek de constructie van de 
kap. Die kon niet in hout worden uitgevoerd. Een der
gelijke grote kap in hout zou buitengewoon kostbaar 
worden. Het alternatief was een constructie van stalen 
spanten met een afdekking van hout. Dit vergde een 
geheel nieuw procédé. Deze veranderde constructie
methode zorgde opnieuw voor vertraging en leidde 
nogmaals tot verhoging van de eerder geraamde kos
ten. In een onderhoud met Strijers stelde Van der 
Gaast de vraag of dit voor de gemeente alsnog een re
den zou kunnen zijn om van de ontworpen kap af te 
zien. Omdat volgens Strijers de stedenbouwkundige 
inbedding van het station niet gunstig was, meende hij 
dat juist de overkapping het station de allure zou ge
ven die het nodig had. 
De firma De Vries Robbé te Schiedam kreeg de op
dracht voor de constructie van de kap. Met deze firma 
werkte de NS regelmatig samen. De eigen afdeling 
Staalbouw bereidde de werkzaamheden voor. Deze 
samenwerking resulteerde in een overkapping die nog 
nooit was toegepast in de stationsbouw. 
Uiteindelijk bleek dat het gehele spoorwegproject voor 
Tilburg niet veel duurder was geworden dan oorspron
kelijk was begroot. Toen de burgemeester de stand 
van zaken bekendmaakte in de raad, werd dit voor 
kennisgeving aangenomen. 

Durf en doorzettingsvermogen hadden een station tot 
stand gebracht dat direct al tot de verbeelding sprak. 
Het golvende dak kreeg de bijnaam 'kroepoekdak' en 
bij de ingebruikneming werden lovende woorden ge
sproken vooral met betrekking tot de bijzondere con
structie van de overkapping. Van der Gaast sprak de 
hoop uit "dat de gekozen eerlijke en gezonde con
structie niet tijdgebonden zou zijn". Ir. J. Lohmann, 
noemde het "een supermoderne creatie en een ge
slaagd samengaan van vervoer en stedenbouwkun
de". De burgemeester tenslotte opende het station 
met de volgende woorden: "Nu staat de trotse en 
grootse schepping van architect ir. Van der Gaast, van 
de NS en van de gemeente Tilburg als een monument 
in het hart van het verjongde en zo nodig plastische 
chirurgie toepassende Tilburg. Moge ons prachtige 
station een blijvende prikkel zijn en een aansporing 
om voort te blijven zwoegen om deze stad te doen blij
ven en steeds weer opnieuw te doen worden het ener
giek kloppende hart van Brabant." 
In die jaren speelde burgemeester Becht een doortas
tende rol bij heften uitvoer brengen van de al bestaan
de plannen voor de stadsvernieuwing. Het was de pe
riode van spectaculaire stedenbouwkundige projecten 
in Nederland en daarbuiten. Doel van dat alles was het 
versterken en moderniseren van de cityfunctie van de 



betreffende steden en ruim baan te verlenen aan het 
autoverkeer. Tilburg was op dit punt voorbeeldig. Een 
van die grootse werken was de aanleg van hoogspoor. 
De bouw van een nieuw station was daar noodzakelij
kerwijs uit voortgevloeid. Het visionaire ontwerp van 
het station paste volkomen in de toekomstgerichte 
aanpak van de ingrijpende herstructureringsplannen. 

Concept en architectuur van het station 
Door de aanleg van hoogspoor moest het eerste sta
tion van Tilburg worden afgebroken. Het nieuwe sta
tion is op dezelfde plaats gebouwd als het oude, daar 
waar de Stationsstraat uitkomt op de Spoorlaan. In te
genstelling tot de brede Spoorlaan is de Stations
straat, die vanuit het centrum loodrecht op het station 
toeloopt, vrij smal. Vanuit deze straat kan het station 
nooit in zijn geheel worden gezien. Vanaf de Spoorlaan 
is het juist goed zichtbaar, omdat het daar in de ruimte 
staat. In de jaren zestig was er alleen een postkantoor 
gepland, 200 meter verwijderd van het station. Van 
der Gaast heeft voor deze bijzondere opgave een op
lossing bedacht die nog niet eerder in de stationsbouw 
was toegepast. 
Omdat er slechts een smalle strook langs de Spoor
laan beschikbaar was - de spoorbaan was behalve 
verhoogd ook verbreed - ontwierp hij een station dat 
zo dicht mogelijk tegen de spoorbaan werd gebouwd 
en gedeeltelijk eronder werd geschoven. Zo springt 
het niet uit in het wegprofiel en vormt het geen barr iè

re voor de verkeersstroom. Er kwam zelfs ruimte voor 
een voorrijstrook. Om het toch een monumentale aan
blik te geven, zette hij alle kaarten op de overkapping. 
Die is dan ook heel bijzonder geworden. De golvende 
kap van hypparschalen spreidt zich als een langgerek
te paraplu uit over de perrons, de sporen, het ont
vangstgebouw en de voorrijstrook, waardoor zelfs de 
straat bij het station wordt betrokken. Het idee 'alles-
onder -èén-dak ' vindt hier zijn volledige ontplooiing. 
Niet eerder en ook niet later is dit 'parapluconcept' zo 
duidelijk tot zijn recht gekomen als bij het Tilburgse 
station. De grote overkapping zorgt niet alleen voor 
beschutting, maar is tegelijkertijd een architectonisch 
middel om stad en spoor met elkaar te verbinden. Is 
de kap in Almelo zwaar en strak van constructie, in 
Tilburg is ze speels, levendig, licht en lijkt ze te zwe
ven. 
Bij het ontwerp van de overkapping ging Van der Gaast 
uit van een zo gering mogelijk aantal steunpunten. De 
reizigers zouden dan weinig hinder ondervinden van 
obstakels en de flexibiliteit in het gebruik van de eron
der gelegen ruimten en het effect van het zwevende 
dak konden dan optimaal zijn. Hij ontwierp een sa
menstel van twaalf hypparschalen, gedragen door tien 
steunpunten, verdeeld over drie rijen in de lengterich
ting van het spoor: vier van beton in het midden, ge
plaatst op het eerste perron, en aan weerszijden drie 
schuingeplaatste stalen pylonen die door de kap heen 
steken en aan de uiteinden met behulp van stalen 



De onderkant van de kap en 
de tioofdingang van liet 

station, ca. 1967. 
(Colt. RAT). 

Giasmozaieken van Piet Buys 
aan weerszijden van de in-
en uitgangsdeuren van tiet 
station, 1986 (Coil. RAT). 

Tilburg, Station ' 

spankabels met de betonnen steunpunten zijn verbon
den. De overkapping bestaat uit een samenstel van 
twaalf hypparschalen met een totaal grondvlak van 46 
X 147 meter, anderhalf keer de oppervlakte van een 
voetbalveld. Ze zijn gerangschikt in twee rijen van zes, 
evenwijdig aan de lengteas van het station. De scha
len zijn in langs- en dwarsrichting van elkaar geschei
den door glasstroken. 

Het ontvangstgebouw bestaat uit een verzameling van 
min of meer losstaande eenheden van waaruit door
zicht van en naar de perrons mogelijk is. Dit geeft een 
indruk van ruimte en openheid, een indruk die nog 
versterkt wordt door de transparante uitvoering in 
staal en glas. Het gebouw is opgetrokken binnen een 
frame van diep donkerblauw geschilderde H-balken, 
waardoor het een markant uiterlijk heeft gekregen. 
Centraal onder de overkapping ligt de entreehal van 
twee verdiepingen hoog, de belangrijkste en grootste 
ruimte van het complex, die via drie dubbele deuren 
aan de voor- en zijkanten toegankelijk is. Aan weers
zijden van de in- en uitgangsdeuren zijn negen kleur

rijke glasmozaïeken van de hand van Piet Buys aange
bracht. Hierop wordt een indruk gegeven van het jach
tig komen en gaan in een modern station. De figuren 
spoeden zich in evenwijdige diagonalen naar de loket
ten en perrons of in omgekeerde richting naar fiets, 
bus of taxi. Deze glasmozaïeken passen uitstekend bij 
het transparante materiaalgebruik van het station. 
De perrons zijn te bereiken via vaste trappen en rol
trappen. Het was voor het eerst dat roltrappen van 
meet af aan in een station werden aangebracht. De 
wand achter het eerste perron wordt gevormd door 
dienstgebouwen aan de oostkant en een wachtruimte 
met restauratie aan de westkant. In het midden is de 
wand transparant, waardoor men kan neerkijken in de 
hal, de Spoorlaan en de Stationsstraat. Vanaf de straat 
ziet men de perrons en de treinen. Ruimtewerking en 
openheid zijn daardoor maximaal, stad en spoor wor
den op elkaar betrokken. Het stationscomplex wordt 
aan de oostzijde afgesloten door een klokkentoren in 
de vorm van een wasknijper. Het klokkenspel is aan
geboden door het Comité Herdenking Oorlogsslachtof
fers Tilburg. Aan de westzijde ligt een klein voorplein 
met enkele winkels die zijn ingebouwd onder het per
ron. Het restaurant aan deze zijde staat haaks op het 
station op de hoogte van het perron. 
In 2002 is het ontvangstgebouw gedeeltelijk ver
bouwd. De rechter onderkant van gele verblendsteen 
is opengemaakt. Er zijn grote vensters in geplaatst. 
Deze verandering doet recht aan het gebouw, doordat 
het karakter van openheid wordt gemaximaliseerd. 
Het ontvangstgebouw is na deze verbouwing geel en 
blauw geschilderd. In de hal is de loketbalie verdron
gen van de achterwand naar de rechter zijkant; het 
aantal loketten is drastisch verminderd. Op de plaats 
van de vroegere loketbalie zijn nu de commerc ië le 
ruimten ingericht die in de loop der jaren in de hal wa
ren geplaatst. De oorspronkelijke opzet van een open 
en transparante entreehal is hiermee hersteld. 

Waardering 
De stations van Van der Gaast ondervonden van meet 
af aan veel waardering, bij het grote publiek, maar 
vooral ook bij vakgenoten. Speciaal bij de beschrijving 
van station Tilburg stijgt hun enthousiasme soms tot 
grote hoogte. In het juryrapport van de Sphinx Cultuur
prijs uit 1993 staat te lezen: "Niet minder dan een 
sensatie was in 1965 het station van Tilburg, dat geen 
overkapping heeft, maar een overkapping is, en wat 
voor een! Van der Gaast zag hier kans met behulp van 
de meest moderne constructies alle functies van het 
station te concentreren onder één geweldige zigzag
gende kap." En in 'Toonbeelden van de Wederop
bouw' (2002) schrijft M. Kuiper over het Tilburgse sta
tion: "Niet het autoverkeer dat na de oorlog zo'n grote 
vlucht nam, noch het opkomende vliegverkeer heeft 
hiermee de meest dynamische architectuur van de 
mobiliteit opgeleverd, maar een station voor het ver
voermiddel van de negentiende eeuw: de trein." 

Toekomst 
Het jaar 1965, waarin station Tilburg werd voltooid, 
wordt over het algemeen beschouwd als de afsluiting 



Bovenaanzicht van het van de Wederopbouw. Vooral sinds 1995, het vijftigste 
station, 1972. (Coti RAT). herdenkingsjaar van de Tweede Wereldoorlog, is de 

aandacht voor het bouwen in de periode 1940 -1965 
sterk toegenomen. Hopelijk bijtijds, want de nieuwe 
generatie eist ruimte op voor de eigen visie op functio
naliteit, waardoor de snelheid van aanpassing, ver
vanging en vernieuwing toeneemt. Afbraak dreigt voor 
woonwijken en gebouwen voordat onderzoek is ver
richt naar de architectonische en stedenbouwkundige 
waarde. Een zorgvuldige benadering van het gebouw
de erfgoed is dan ook van het grootste belang. 

De Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) is in 
2001 een onderzoek gestart om een overzicht te ver
krijgen van de objecten uit de Wederopbouw. De ob
jecten worden per categorie geïnventar iseerd waar
mee de basis wordt gelegd voor een wetenschappelijk 
verantwoord, centraal geleid en uitgevoerd selectie-, 
registratie- en beschermingsbeleid. Een van de resul
taten van dit onderzoek is het in december 2004 ver
schenen rapport Spoorwegstations; categoriaal onder
zoek Wederopbouw 1940 -1965.^ De stations zijn 
hierin beoordeeld aan de hand van de volgende selec
tiecriteria: 
-cultuurhistorische waarde 
- architectuur- en kunsthistorische waarde 
- stedenbouwkundige en ensemblewaarde 
- gaafheid/ herkenbaarheid 
- zeldzaamheid 
Vijfentwintig van de dr ieënzevent ig stations zijn gese
lecteerd als 'behoudenswaardig'. 
Zoals te verwachten viel, behoort het station Tilburg in 
zijn geheel tot de uitverkoren stations. 

Het station Tilburg voldoet in zeer ruime mate aan bo
vengenoemde eisen. Cultuurhistorisch gezien past het 
in het toenmalige beleid van de gemeente, dat erop 
gericht was het stadshart te moderniseren en toegan
kelijker te maken door de aanleg van hoogspoor en 
brede wegen. Het station kwam als bijna enig gebouw 
aan de Spoorlaan te staan. Het zou dan ook een mar
kant, en vooral modern karakter moeten krijgen. Deze 
opdracht heeft tot een in alle opzichten geslaagd re

sultaat geleid. Het gemeentebestuur - met name de 
burgemeester - , de directeur van Publieke Werken en 
de Schoonheidscommissie, hebben zich bijzonder in
gespannen om dit spraakmakende en eigentijdse 
bouwwerk te verwezenlijken. De f inanciële bijdragen 
van de stad in de kosten van de spoorwegwerken en 
zeker in die van het station waren indrukwekkend. Met 
recht kan gesproken worden van een 'Tilburgs sta
tion'. 
De architectuur en constructie van het gebouw is een 
zeldzaam en gaaf voorbeeld van Groots Modernisme 
en is gezichtsbepalend voor de entree tot de stad. Het 
nieuwe concept van transparante ruimten onder één 
dak vindt in dit station zijn volledige ontplooiing. Met 
dit ontwerp bereikte de architect het hoogtepunt van 
zijn carr ière. Bovendien vormde het een bron van in
spiratie voor jonge architecten uit de jaren tachtig en 
negentig. 'Parapluconcept' en transparantie ondergin
gen een verdergaande ontwikkeling, bijvoorbeeld in 
Almere CS (1987) en Lelystad Centrum (1988), twee 
ontwerpen van P.A.M. Kilsdonk. Een ander spectacu
lair en transparant uitgevoerd station uit die jaren is 
Amsterdam Sloterdijk (1986) van H.C.H. Reijnders, dat 
het eerdere haltegebouw uit 1956 van Van der Gaast 
verving. 

Hoewel het station Tilburg nog niet de leeftijdsgrens 
van vijftig jaar heeft bereikt om als monument erkend 
te kunnen worden door de nationale Monumentenwet, 
kan het wel - zeker nu het als behoudenswaardig is 
geselecteerd door de RDMZ - beschermd worden op 
grond van de Tilburgse Monumentenverordening, die 
geen leeftijdsgrens van vijftig jaar kent Bescherming 
is des te dringender gewenst nu ook voor dit object uit 
de Wederopbouwperiode de vraag gesteld moet wor
den of het in zijn huidige vorm blijft bestaan. De groot
se vernieuwingsplannen voor de spoorzone werpen 
hun schaduwen vooruit en vormen een bedreiging 
voor het behoud van het integrale concept van dit 
unieke station. 

Noten 
' De gegevens voor dit artil<el l<omen uit: Trudy van den Hurl<-van 

Haagen, Ir. Koenraad van der Gaasten het spoorwegstation te Tilburg 

(Heerlen, 2003, scriptie Algemene Cultuurwetenschappen Open 

Universiteit Nederland) en uit: Trudy van den Hurk-van Haagen, K. van 

der Gaasf (1923-1993) (Rotterdam 2004). Monografie uitgegeven in 

de BONAS reel<s van het Nai, Biografieën en Oeuvrelijsten van Neder

landse Architecten en Stedenbouwkundigen. 

^ Een hypparschaal (hyppar staat voor hyperbolische paraboloïde) heeft 

een vierkant oppervlak waarvan twee tegenover elkaar liggende hoek

punten hoger liggen dan de beide andere, waardoor een tegengestel

de kromming in twee richtingen ontstaat die loodrecht op elkaar 

staan. Door deze kromming wordt de belasting op het vlak gelijkelijk 

verdeeld en afgevoerd naar de randelementen, die op hun beurt de 

belasting afleiden via de oplegpunten van de constructie naar het fun

dament. Doordat de belasting in hypparschalen gelijkelijk verdeeld is, 

kan de dikte van de schalen gering zijn en kan het aantal steunpunten 

ten opzichte van het oppervlak beperkt blijven. Hypparschalen zijn dus 

uitermate geschikt om grote ruimten te overdekken. 

^ Lansink, V.M., Spoorwegstations; categoriaal onderzoek Wederop

bouw 1940-1965 {Ze\sl 2004). 
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De lantaarn ter 
nagedachtenis aan 

burgemeester J.F. Jansen 
op de Heuvel omstreeks 

1904. In 1924 verplaatst 
naar de Markt ter hoogte van 
de Bisschop Zwijsenstraat en 
bij de aanleg van de city-ring 

achter de Heikese kerk 
terechtgekomen. (Coil. RAT). 

Met monumenten zoals gedenkplaquettes en 
standbeelden wordt in de westerse cultuur 
nogal eens vrijblijvend omgegaan. Al naar 

gelang van de gebeurtenis of persoon waar
naar monumenten verwijzen aan actuali

teitswaarde en waardering heeft ingeboet, 
wordt meer dan eens besloten om de monu
menten te verplaatsen naar een minder pro
minente plaats of soms zelfs om ze geheel te 
verwijderen. Het meest in het oog springen

de voorbeeld in de stad is ongetwijfeld het 
standbeeld van koning Willem II. 

Het uit 1852 stammende beeld werd in 1922 van het 
Buitenhof in Den Haag verwijderd en voor duizend gul
den aan de gemeente Tilburg verkocht. In 1924 kreeg 
het beeld een plaats aan de Heuvel, waar het eerst 
naar de zuidzijde gericht was en pas in 1996 zijn hui
dige blikrichting en een deels transparante sokkel 
kreeg. Ook gebeurt het nogal eens dat de plaats waar
op het monument staat aan enige planologische druk 

onderhevig is. Het monument moet dan in de regel 
wijken voor de nieuwe ontwikkelingen. Ook in Tilburg 
is dit een bekend verschijnsel. In dit korte artikel wil
len we iets vertellen over de geschiedenis en toekomst 
van de bijzondere monumenten die zich bevinden aan 
de zuidzijde van de Heikese kerk en daarbij ook aan
dacht besteden aan de opdrachtgebonden kunstprak
tijk in de buitenruimte. 

Nieuwe inrichting zuidzijde Heikese kerk 
Nergens in Tilburg wordt onze vrijblijvende omgang 
met monumenten en gedenktekens beter zichtbaar 
dan aan de zuidzijde van de Heikese kerk; ironisch ge
noeg een deel van het voormalige ommuurde kerkhof 
dat op zijn beurt geruimd was na de aanleg van de al
gemene begraafplaats aan de Bredaseweg. In de loop 
van de twintigste eeuw is het gebied steeds meer tot 
een laatste rustplaats van om uiteenlopende redenen 
uit hun originele context gehaalde en min of meer ver
geten monumenten geworden. 

Een voorwerp dat er niet onmiddellijk als monument 
uitspringt en dat zich bevindt op de oostelijke punt van 
het huidige plantsoen, is de uit 1902 daterende lan-
taarn/drinkfontein die opgericht werd ter nagedachte
nis aan burgemeester Johannes Franciscus Jansen 
(1825-1901). Welke Tilburger weet anno 2005 nog te 
vertellen waarom er juist voor deze burgemeester een 
monument werd opgericht? De lantaarn werd ontwor
pen door de architect en latere commandant van de 
Tilburgse brandweer, Joannes Haarselhorst. Oor
spronkelijk bevond de lantaarn zich op de Heuvel, on
geveer op de plaats waar het standbeeld van Willem II 
zich nu bevindt. Vanwege de komst van het stand
beeld van zijne majesteit werd de lantaarn in 1924 
eerst verplaatst naar de voorzijde van het paleis-raad
huis en toen de lantaarn enkele jaren later niet in de 
nieuwe inrichtingsplannen voor dat terrein bleek te 
passen, werd zij verplaatst naar haar huidige stand
plaats. 

Een ander gedenkteken dat al een kleine reis achter 
de rug heeft, is de gedenknaald voor Koning Willem II 
met portretmedaillon van de koning. In 1874 werd de 
door Henri van Tulder ontworpen gedenknaald ge-



De gedenknaald van koning 
Willem II uit 1874. Foto 

1920. (Col RAT). 

plaatst op de plek waar het In 1873 gesloopte sterf
huis van Willem II stond. De plaats is nu nog gemar
keerd met een kleine bronzen plaquette in de trap van 
de door Joop Beljon ontworpen fontein. De sierlijke 
gedenknaald werd voorzien van een marmeren por
tretmedaillon dat vervaardigd werd door de beeldhou
wer Jozef Geels. De woorden die burgemeester 
Jansen sprak bij de onthulling op 17 maart 1874: 
'Geen wonder dus dat Tilburg fier Is op de zuil die de 
nakomeling niet alleen de plek zal wijzen, waar de 
groote, hoogvereerde koning zijn aardsche leven ein
digde, maar welke zuil tevens den nakomeling zal blij
ven verkonden wat die koning voor Nederland en spe
ciaal voor Tilburg geweest is.' bleken achteraf helaas 
wat minder profetisch dan hij zelf toen vermoed zal 
hebben. Bij de aanleg van de cityring en de fontein 
voor het nieuwe stadhuis moest het monument toch 
verplaatst worden. Er werd besloten het monument 
met portretmedaillon op te slaan in afwachting van 
een goede oplossing voor herplaatsing. Na jaren van 
opslag werd geconstateerd dat grote delen van het 
monument te zeer aangetast waren om het monument 
nog te hersteilen zonder daarbij extreme kosten te 
maken. In wel zeer afgeslankte en gewijzigde vorm 
kwam er toch nog redding. Op 2 oktober 1987 werd op 

initiatief van de Juniorkamer Hart van Brabant een 
nieuwe gedenknaald voor koning Willem II onthuld 
naast de Heikese kerk, enkele tientallen meters ver
wijderd van de plaats waar de oude gedenknaald 
stond. De naald is een werk van kunstenaar Ton 
Buijnsters. Het enige daarin nog originele onderdeel 
van het oorspronkelijke monument is het portretme
daillon. 

Het monument dat het afgelopen jaar vanwege een 
vermeende nieuwe verplaatsing het meest in de be
langstelling heeft gestaan, is dat van mgr. Joannes 
Zwijsen. Dit monument is het resultaat van een prijs
vraag, uitgeschreven door het in 1926 opgerichte 
'Comité Mgr. Zwijsen 1877-1927' dat het vijftigste 
sterfjaar van Zwijsen op passende wijze wilde herden
ken. De maker was de Haagse beeldhouwer Toon 
Dupuis. Het monument werd onthuld op 12 september 
1933 en was een integraal onderdeel van de door 
Oscar Leeuw ontworpen oprit voor het nieuwverbouw-
de paleis-raadhuis, die aansloot op de naar de ge
denknaald van Willem II verwijzende Monumentstraat 
Een plaats die overigens pas na veel discussie werd 
aangewezen. Het beeld is van brons, het voetstuk van 
travertijn. 
In de eveneens travertijnen achtergrond waren vier 
bronzen medaillons van negentiende-eeuwse katho
lieke voormannen aangebracht: J. Smits, oprichter 
van dagblad De Tijd, en de politici mr. J.B. van Son, 
mr. J.L.A. Luyben en mr. J.A. Mutsaers. In verband 
met de aanleg van de cityring en de parkeergarage 
van het nieuw te bouwen stadskantoor werd het mo
nument in 1967 gedemonteerd en opgeslagen in af
wachting van een nieuwe opstelling. Dit gebeurde pas 
in 1972 tegen de zijgevel van de Heikese kerk. De tra
vertijnen achtergrond werd vanwege de hoge kosten 
die gemoeid waren met de restauratie van het materi
aal niet herplaatst Ook bij dit monument bleek dat het 
natuursteen door weersinvloeden en uitlaatgassen in 
relatief korte tijd ernstig was aangetast. Vooral poreu
ze steensoorten als travertijn, zijn daarvoor zeer vat
baar. De vier bronzen medaillons kregen een plaats in 
de kerkmuur, naast het beeld. Het loskoppelen van de 
medaillons van de rest van het monument en het niet 
vervangen van de achterwand leidde er helaas toe dat 
de oorspronkelijke thematische en compositorische 
samenhang van de verschillende onderdelen van het 
monument bij de herplaatsing grotendeels verloren is 
gegaan. Inmiddels zijn enkele van de medaillons ge
stolen. Replica's zijn vervaardigd en in 2004 weer in 
de muur van de kerk aangebracht 

Al direct na de herplaatsing van het monument in 
1972 kwam er van verschillende zijden kritiek op de 
nieuwe plaats van het monument en de wijze van pre
sentatie ervan. Met tussenposen wordt er al drie de
cennia gesproken over een mogelijke nieuwe, betere, 
plaats terwijl tegelijkertijd getracht is om met betere 
verlichting en aanpassingen aan de beplanting de in
passing en beleving van het monument aantrekkelij
ker te maken. In 2006 zal het dan eindelijk zover zijn. 
Het plantsoen aan de zuidzijde van de Heikese kerk 



De nieuwe gedenl<naaid van 
iioning Wiiiemli, ontliuidin 

1987 op initiatief van 
Juniori<amer Hart van 
Brabant (Coti. RAT). 

krijgt dan een nieuwe inricliting en beplanting. Het zal 
beter toegankelijk worden en door middel van een hek 
van de rest van de omgeving afgesloten kunnen wor
den. Het hekwerk zal geornamenteerd worden met de 
tekst van de wapenspreuk van Zwijsen: mansuete et 
fortiter, vrij vertaald: durven en dulden. Door een uit
gekiende aaniichting zullen de kerk en de glas-in-
loodramen beter zichtbaar gemaakt worden, zodat de 
gehele ruimte aan kwaliteit en uitstraling wint. Ook 
aan de presentatie en de belevingswaarde van het 
Zwijsenmonument wordt gewerkt, waarbij de verlich
ting opnieuw wordt aangepast en het monument iets 
naar voren zal worden geplaatst, los van de kerkmuur. 
Daarbij zal er weer een nieuw deel van de achterwand 
aangebracht worden zodat het beeld, veel meer dan 
tot nu toe het geval was, weer een opvallende en pas
sende plaats zal innemen aan de zuidzijde van de 
Heikese kerk. Bij de nieuwe inrichting van het plant
soen in 2006 zal ook rekening worden gehouden met 
de plaatsing van een nieuw monument. Op enkele 
passen afstand van hef monument voor mgr. Zwijsen 
wordt het 'Monument Tegen Zinloos Geweld' ge
plaatst. Een ontwerp van Guido Geelen, een van 
Tilburgs bekendste kunstenaars op dit moment. Deze 
twee beelden overbruggen samen een periode van 
tachtig jaar waarin ontwikkelingen op gebied van 
kunst in de openbare ruimte bijzonder snel zijn ge
gaan. 

Ontwikkelingen in de buitenkunst 
De opdrachtgebonden kunstpraktijk kent al een lange 
geschiedenis. Werd kunst in de buitenruimte vroeger 
vooral in opdracht van kerk en staat uitgevoerd, gaan
deweg veranderde dat evenals de verschijningsvorm 
en het denken over de rol van de beeldende kunst in 
de openbare ruimte. Zoals Adorno zei, "Niets wat de 
kunst aangaat is nog vanzelfsprekend, zelfs niet haar 
eigen bestaansrecht." Nog tot ver in de negentiende 



'LopenëeUan' van Peter 
Erftemeijer, 2005. (Foto 

Joost Op Woog). 

eeuw was het de rol van de kunst om schoonheid te 
schenken. Kunst gaf aan mensen een aangenaam ge
voel en binnen die grenzen van de schoonheid was de 
kunst monddood. De avant-garde koppelde de kunst 
los van schoonheid en verbond haar met kritiek en 
provoceren. Kunst was niet langer gelegitimeerd om
dat ze schoonheid bracht maar omdat ze een kritische 
dimensie bezat. De bijdrage van de beeldende kunst in 
de openbare ruimte evolueerde van een aangename 
bijkomstigheid tot een verontrustende aanwezigheid. 

Wie een dagje door Tilburg fietst, kan meer dan twee
honderd buitenkunstwerken ontdekken. Allemaal ge
plaatst met een eigen verhaal, een eigen betekenis en 
een eigen verleden. Sommige beelden zijn erg be
kend, zoals de 'Lopende Man' van Peter Erftemeijer bij 
de Schouwburgpassage, of het 'lichtplafond van Peter 
Struycken in de concertzaal. Andere zijn opvallend zo-

Keramieliwand Portret' van 
Rob Brandt, 

Bijsten/eldenlaan in de 
Reestiof, 2005. (Foto 

gemeente Tilburg). 

als de keramiekwand van Rob Brandt in Reeshof en 
weer andere zijn veel minder bekend en soms zelfs 
moeilijk te ontdekken, zoals het aapje van Robert 
Vulkers bij de gymzaal in de Meersenstraat. 
De publieksopinie over kunst is zeer uiteenlopend. Dat 
is overal ter wereld zo en in Tilburg niet anders. 
Algemene waardering is slechts voor weinig kunst
werken weggelegd. Vaker worden openbare beelden 
beschouwd als obstakels, of als straatvervuiling. Of 
nog erger ze worden genegeerd. De moeite om de 
kunstwerken te leren kennen en te begrijpen wordt 
vaak niet genomen. NRG heeft buitenkunstwerken ooit 
zeer raak betiteld als "cadeaus die niemand wil uit
pakken". Het lijkt een paradox om tegelijk "goede" en 
"gewaardeerde" kunstwerken in een stad te willen 
plaatsen. Er bestaat geen werkelijke vraag naar kunst. 
Kunst is een antwoord op een niet gestelde vraag. 
Daar bovenop komt dat buitenkunst niet te veel mag 
opvallen en niet mag choqueren, niette duur mag zijn, 
niet in de weg moet staan en niet onbegrijpelijk mag 
zijn. Buitenkunst mag eigenlijk niet echt kunst zijn! 

In de tijd van mgr. Zwijsen was de functie van kunst 
nog volkomen duidelijk: ze werd geplaatst als verfraai
ing van de stad en onderhield in de vorm van herden-
kings- of herinneringsmonumenten de band tussen de 
maatschappij en haar verleden. Het waren beelden, 
zoals in het geval van Zwijsen, die de voorbijganger 
herinnerde aan stadsgenoten die grote werken had
den verricht en die hem vanaf hun sokkel het gevoel 
gaven deel uit te maken van een groter geheel. Vanaf 
de jaren vijftig veranderde dat. De relativiteit van de 
geschiedenis begon door te dringen en terugkijken 
werd minder populair. Als beelden nog in het teken 
van de herinnering stonden, was het de herinnering 
aan de oorlog. Men keek liever vooruit. De maatschap
pij en vooral kunstenaars kwamen in de ban van de 
vooruitgangsgedachte. In Nederland werd de percen
tageregeling in het leven geroepen: één procent van 
de bouwsom van ieder nieuw (overheids)gebouw werd 
aan kunst besteed. Nergens ter wereld werd en wordt 
op een zo gestructureerde manier door de overheid 
geld besteed aan kunst in openbare ruimte. Ook in 
Tilburg werd deze regeling geadopteerd, zij het een 
tiental jaren later. Kunstwerken werden abstracter. 
Kunstenaars gingen met materiaal experimenteren, 
structuren onderzoeken. Hoe het publiek hierop re
ageerde deed er minder toe. Kunst werd beschouwd 
als een voorloper op maatschappelijke veranderingen 
die ongetwijfeld zouden plaatsvinden. Dit resulteerde 
in een periode van interessante maar vaak onbegre
pen kunst. Ook de kunstwerken die in Tilburg in de ja
ren zestig tot tachtig op straat werden gezet en de 
beelden die het masterplan van Joost Baljeu oplever
de, vergen voorkennis. In een tijd dat alles sneller en 
oppervlakkiger wordt, is het veel gevraagd van de toe
schouwer om de aandacht, de tijd en de energie, op te 
brengen die nodig zijn om een kunstwerk te begrijpen. 
We zijn door de ons omringende beeldcultuur ver
wend. Elk bericht moet binnen een mum van tijd dui
delijk zijn, reclamebeelden vergen nauwelijks concen
tratie en de gemiddelde tv-serie is met -één-oog-d ich t 



Kunstwerk Flexveldin het te volgen. Wie zit er nog te wachten op ingewikkelde 
Westerpark. (Foto: kunst? 

Laboratorium). 
Kunstenaars van de nieuwe generatie hebben dat wel 
zo ongeveer begrepen. Door interactieve kunst, kunst 
waarbij het publiek deel uitmaakt van het kunstwerk, 
creëer je betrokkenheid, en kunstwerken komen vaak 
pas tot leven als mensen zich erbij betrokken voelen, 
als er een verhouding tussen beeld en mensen ont
staat. Interactieve kunst is hot. In Tilburg is het reizen
de sportveld 'Flexveld' van Laboratorium in het 
Westerpark daarvan een mooi voorbeeld en het spel 
Benlk?lnBeeld van Anne Pillen, dat op zondagen bij 
Bet Kolen gespeeld wordt ook. 
Interactieve of gemeenschapskunst (niet te verwarren 
met 'kunst voor de massa' uit de jaren zeventig) is 
slechts een van de vele kunstvormen die zich manifes-

Impressie van het tvtonument 
tegen zinloos geweid van 

Guido Geelen. 

teren in het KORT-tijdperk van Tilburg. Met dit nieuwe 
kunstenplan heeft het gemeentebestuur van Tilburg 
het aangedurfd om de grenzen voor de buitenkunst 
open te gooien en haar beleid aan te passen aan he
dendaagse ontwikkelingen in de beeldende kunst. De 
mogelijkheden voor kunst zijn aanzienlijk vergroot. In 
plaats van beperkingen op te leggen in uitgangspun
ten over ruimte en rol wordt in Tilburg de boel openge
gooid en aan kunstenaars de kans geboden om zelf
standig betekenis te geven aan kunst in de stad. Kunst 
kan in Tilburg overal en in elke vorm opduiken, geïnte
greerd dan wel autonoom, dienend of relativerend, vir
tueel of concreet, permanent of tijdelijk. Het resulteert 
in een grotere diversiteit aan kunstwerken in de stad. 
De toegankelijkheid van deze kunstwerken is ten op
zichte van voorheen niet toegenomen. Wel wordt er 
met KORT meer aandacht geschonken aan de achter
grondinformatie. De Tilburgse bevolking wordt verleid 
om bij kunstwerken stil te staan en soms zelfs om er
aan deel te nemen. 
Hoe het ook zij, welk effect de buitenkunst ook heeft, 
ze zal in elk geval iets wezenlijks toevoegen aan de 
stad, want al heeft kunst geen nut, ze is wel van be
lang. 
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KORT - het Kunstenplan Openbare Ruimte Tilburg -
vormt vanaf 1 januari 2002 het nieuwe kader voor 
kunstprojecten in de openbare ruimte. Volgens dit 
beleid is kunst in de openbare ruimte een onder
deel van de samenleving als geheel. Kunst wordt 
niet meer gerealiseerd vanuit enkel een ruimtelijke 
context maar ook als resultaat van maatschappelij
ke processen. Dit schept nieuwe mogelijkheden 
voor kunstenaars. Ideeën en initiatieven uit de stad 
zijn welkom en kunnen als KORT-aanvraag worden 
ingediend bij de gemeente. De gemeente is op
drachtgever en de projecten worden gefinancierd 
uit de Reserve Beeldende Kunst. Deze Reserve 
wordt gevuld door toepassing van een percentage
regeling voor bouwactiviteiten van de gemeente. 
Voor meer informatie; 
www.tilburg.nl/KORT 
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Liesbeth Theunissen en Martin Meffert, 'Biografie van de 

Brabantse archeologie. Archeologische Monumentenzorg in de 

provincie Noord-Brabant: terugblil< en toekomst', in: 

Noordbrabants Historisch Jaarboei< deel 21,2004, blz.10-77. 

N.B.Tilburg passim. 

E.J.M.F.C. Broers, '"Datter de doodt navolght..." Moordenaars 

en doodslagers voor de schepenbank van Tilburg in de zeven

tiende en achttiende eeuw', in: Noordbrabants Historisch 

Jaarboek deel 21,2004, blz.129-140. 

Angéligue Janssens, '"Voor een dubbeltje geboren..." Sociale 
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satie, Tilburg, 1849-1920', in: Noordbrabants Historisch 

Jaarboek deel 21,2004, biz. 141-163 

L. Adriaenssen, Boekbespreking van: Gerard van Gurp, 

Brabantse stoffen op de wereldmarkt in: Noordbrabants 

Historisch Jaarboek deel 21,2004 biz 216-219. 

Henk Kuiper, Tilburg daar leeft meer dan je denkt Een natuur

lijke visie op de stad (Tilburg, Stichting Stadsbomen Tilburg 

e.o. / Uitgeverij Blad & Boek, 2005), 203 biz., geill. 

Bas Aarts, 'Udenhout "1006"-2006?', in: De Kleine Meijerij 

56, 2005, nr. 2, p. 37-41. 

Ton Wagemakers, 'De 'slimme' fabnekswever anno 1900', in: 

Brabants Heem, 57,2005, nr. 3, p. 97-105. 

Tim van den Avoird, Ronald Peeters, Rob van Putten, Paul 

Spapens en Gerard Steijns, De Tilburgse Scheurkalender 2006 

(Tilburg, Boekhandel Gianotten, 2005). ISBN 9077721193, ca. 

100foto's,€ 14.95. 

Paul Spapens en Jan Stads, Folklore is onvoltooid verleden tijd 

(Utrecht, Nederlands Centrum voor Volkscultuur, 2005), 150 

biz.. ISBN 90-71840-65-4, €19,50. 

N.B. Tilburg passim. 

Cees van Raak, Van Godshuis tot De Poorten. Geschiedenis 

van de Hasseltse kerk (Tilburg, Ondernemersvereniging De 

Hasselt, 2005), 64 biz., geb. 

Jeroen Terlingen, Allemans vriend Het levensverhaal van 

Johan Stekelenburg (Utrecht, 2005), 216 biz., ISBN 90-807-

6782-4, €16,50. 

Theo Schouw, Jan Naaijkens. Een leven in Brabant Een bio

grafie in woord en beeld (Tilburg, 2005), 351 biz., geb., ISBN 

90-666-305-23, € 24,95. 

N.B. Tilburg passim. 

Nick J. Swart, Het pikkie met de kale wup. 15 jaar roze maan

dag Tilburgse term/s2005(Tilburg, TeleXpress, 2005). 

Een ontdekkingstocht. Documentaire over het verleden, het 

heden en de toekomst van de Korvelseweg e.o. (Tilburg, 

Stichting Straat, 2005), DVD, speelduur 47 min., www.stich-

tingstraat.nl, € 9,95. 

Ronald Peeters 

366 Heiligendagen 
Het in 1992 verschenen boek '365 Heiligen
dagen' voorzag in een duidelijke behoefte. Er 
was een grote hang naar het Rijke Roomsche 
Leven. Het was een uniek boek dat vertelde 
over devotie, legenden, folkore en allerlei bij
zonderheden over talrijke heiligen. Sinds het 
verschijnen van dat boek hebben de Bra
bantse auteurs Kees van Kemenade (docent 
geschiedenis) en Paul Spapens (journalist bij 
het Brabants Dagblad) vele nieuwe zaken ge
vonden die zij in een nieuw boek verwerkten. 
Onlangs verscheen dit fraaie nu geheel in full 
colour geï l lustreerde boek onder de nieuwe 
titel '366 Heiligendagen', waarmee ze gelijk 
ook maar de schrikkelheilige Oswald van 
York hebben toegevoegd. Hef boek oogt niet 
alleen anders dan de versie uit 1992, maar 
het is ook geheel herschreven en fors dikker 
geworden (van paperback van 336 naar ge
bonden boek van 479 bladzijden). 

Per dag wordt een heilige voor het voetlicht 
gebracht met een korte levensbeschrijving, 
de betekenis van de heilige voor de volkscul
tuur met aandacht voor de iconografie, ge
bruiken en legenden, relieken, weerspreu
ken, namen etc. Ruim tweehonderd devotie
prentjes zijn in kleur opgenomen. Ze zijn af
komstig uit de verzameling van frater Jo 
Huiskamp van de fraters van Tilburg. Hij bezit 
met meer dan honderdduizend devotieprent
jes de grootste verzameling van Nederland. 

In de inleiding over zaligen en heiligen is er 
ook aandacht voor de Tilburgse zalige Peerke 
Donders en is er een afbeelding van het de
votieprentje van de uit Udenhout afkomstige 
frater Andreas van den Boer, die een serieu
ze kans maakt op zaligverklaring. Bijzonder 
aan het devotieprentje is dat het ook een re
likwie is, want onder een stickertje met het 
opschrift 'stof door hem gedragen' zit een 
minuscuul stukje van zijn kleding. 

De heilige Dionysius van Parijs (9 oktober op 
de heiligenkalender) is ook de patroon van 
Tilburg en de kerken van Heike en Goirke. 
Die laatste kerk wordt door de auteurs overi
gens niet genoemd. Tilburg kent ook een Sint 

Dionysiusgilde. Het afgebeelde prentje is van 
de Tilburgse kunstenaar Kees Mandos en 
stelt de H. Dionysius als patroon van Tilburg 
voor. In Tilburg lopen heel wat mensen rond 
die naar deze heilige zijn genoemd. Zij dra
gen bijvoorbeeld de voornamen Denis, 
Dennis, Denijs en Dion. 
Een andere heilige die ook in Tilburg werd 
vereerd, is Quirinus van Neuss (30 maart). Hij 
werd in de negentiende eeuw nog bijzonder 
vereerd in de Goirkese kerk en eeuwen daar
voor in een veldkapelletje. De huidige wijk 
Quirijnstok is daarnaar genoemd. Het 
Tilburgse Quirijnswater werd gebruikt tegen 
huidziekten en eczeem. 
En wat te denken van de heilige Laurentius 
van Rome (10 augustus), die in 258 levend 
werd gebraden op een rooster. Hij werd niet 
alleen de patroonheilige van archivarissen en 
bibliothecarissen (als diaken zorgde hij voor 
de boeken van de Kerk), maar hij wordt ver
der aangeroepen door allen die met vuur te 
maken hebben, zoals brandweerlieden, ban
ketbakkers en koks. In Tilburg werd enige ja
ren geleden een kookclub naar hem ge
noemd: het Sint Laurentiusgilde. 
Deze en honderden andere wetenswaardig
heden zijn terug te vinden in het boek '366 
Heiligendagen', dat met recht een stan
daardwerk genoemd kan worden. 

Ronald Peeters 

Paul Spapens en Kees van Kemenade, 366 
Heiligendagen (Zaltbommel, Kempen Uitge
vers, 2005), 479 biz., ISBN 90-6657-072-5, 
€ 4 5 . 
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Errata 'Tilburg' 2005 nr. 2: 
p. 48 Bijschrift foto: Versierde i.p.v. ersierde 
p. 51 Bijschrift foto omwisselen met bijschrift 
foto p. 53. 

De vinkenslag. (Foto Jan Stads, 2005). 

Folkore is onvoltooid verleden tijd 
Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur in 
Utrecht timmert flink aan de weg. Onder de 
bezielende leiding van directeur drs. Ineke 
Strouken (die overigens jarenlang in Goirie 
heeft gewoond en in de jaren tachtig van de 
vorige eeuw een vooraanstaande rol in de 
Tilburgse heemkundekring heeft gespeeld), 
is de belangstelling voor folkore weer flink 
gestegen. Het Nederlands Centrum voor 
Volkscultuur, dat het immater ië le erfgoed 
van Nederland op allerlei mogelijke manieren 
zichtbaar en toegankelijk maakt door het or
ganiseren van themadagen en evenementen, 
het uitgeven van diverse tijdschriften, het be
heren van een informatieve website 
(www.volkscultuur.nl) en het stimuleren en 
ondersteunen van plaatselijke en regionale 
organisaties op haar werkterrein, kreeg grote 
bekendheid met projecten als Brieven aan de 
Toekomst (1998), het Jaar van de Volks
cultuur (1999), FotoMonument (2000), Natio
nale Geschiedenisdag (2001 en 2003) en de 
Nationale Verteldag (2004). Dit jaar, 2005, is 
het Jaar van de Folklore. Bij het begrip folk
lore wordt al gauw gedacht aan een oubolli
ge hobby van oude mensen die in het verle
den zijn blijven hangen. Maar niets is minder 
waar. Het is een eigentijdse en boeiende ma
nier om het verleden te beleven. In dans, kle
ding, muziek, eten en feesten: de historische 
kant van alledaagse dingen die een plaats 
een eigen gezicht geven en het leven kleur. 

Er moest een nieuw boek over folklore ver
schijnen. En het is weer Brabants Dagblad
journalist Paul Spapens die van zich laat ho
ren. Tientallen boeken heeft hij al op zijn 
naam staan en zijn productiviteit is hoog. 

Vorig jaar schreef hij bijvoorbeeld nog samen 
met Henk van Doremalen twee boeken, een 
over de Tilburgse Kruikezeiker en een over 
de geschiedenis van de Tilburgse gastarbei
ders. Dit laatste boek verscheen ook bij het 
Nederlands Centrum voor Volkscultuur. De 
fotografie was van de Tilburgse fotograaf Jan 
Stads. Folkore Is onvoltooid verleden tijd is 
het nieuwe boek van Paul Spapens en foto
graaf Jan Stads. Het verscheen toepasselijk 
in het Jaar van de Folkore. 
In dertig van prachtige foto's voorziene 
hoofdstukken nemen zij de lezer mee langs 
hoogtepunten uit de wereld van folklore. Ze 
laten bijzondere folklore zien en portretteren 
de mensen erachter. Het gaat over oude tra
dities en nieuwe folklore die zich een plek 
hebben verworven in de Nederlandse cul
tuur. Geschat wordt dat een aantal van vijf
tienhonderd groepen en verenigingen ervoor 
zorgt dat duizenden bezoekers dit iedere 
keer weer kunnen ervaren. 
Er staat ook een hoofdstuk over Tilburgse 
gebruiken in, namelijk de vinkenslag en de 
twa-twa. De vinkenslag is een vogelwed
strijd die oorspronkelijk afkomstig is uit 
Vlaanderen en in 1936 in Nederland werd 
verboden, maar sinds 2002 weer is toege
staan. Maar in Tilburg wordt momenteel een 
soortgelijke vogelsport beoefend door leden 
van de Surinaamse gemeenschap. De twa-
twa zingt hier het hoogste lied. 

Ronald Peeters 

Paul Spapens en Jan Stads, Folklore is on
voltooid verleden tijd (Utrecht, Nederlands 
Centrum voor Volkscultuur, 2005), 144 biz., 
ISBN 90-71840-65-4, €19,50. 
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