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Ten geleide
De 'lintjesregen', het is een term die we allemaal kennen, leder jaar komen we 'm
weer tegen, als het 'hare majesteit heeft behaagd'. Maar hoe bekend de term ons ook
in de oren mag klinken, over de koninklijke onderscheidingen is in het verleden niet
vaak geschreven. Een zelfde lot zijn de gemeentelijke onderscheidingen beschoren.
Want wat ligt er nu precies aan de toekenning van een gemeentelijke onderscheiding
ten grondslag? Wat is de procedure, wat zijn de criteria? In het eerste nummer van
2007 van dit tijdschrift, laat John Boeren zijn licht schijnen over de gemeentelijke onderscheidingen.
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Schreven Frans van Nuenen, Alfred ter Wal en Tina Dyselinck in de laatste twee nummers van de vorige jaargang van dit blad al over archeologisch onderzoek in het
grensgebied tussen Tilburg en Goirie, in het eerste nummer van dit jaar sluiten Frans
van Nuenen en Martijn Bink het drieluik af. Ditmaal staat de laat-Romeinse bewoning
op de Bakertand/Huzarenwei in Goirie centraal.
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kende Duvelhok-gebouw aan de St. Josephstraat. Gerdi Beks en Dirk van Alphen leverden een bijdrage aan deze uitgave van Tilburg, tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur waarin zij aan de hand van Birza's werk - een vlam in de vorm
van een duiveltje - laten zien dat hedendaagse kunst en monumenten heel goed samen kunnen gaan.
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Uit erkentelijkheid van het
gemeentebestuur

Vijfenzeventig jaar gemeentelijl<e ondersciieid
in Tilburg
John Boeren*

Over de onderscheidingen van de gemeente
•Mr. John Boeren (1973)
studeerde staatsrectit
Tilburg is zelden iets geschreven. Op zich
en reclitsgeschiedenis
is dat niet opmerkelijk, want ook over de
aan de Universiteit van
Tiiburg. Hij werl<te enl<eiegeschiedenis van de koninklijke onderscheidingen is in het verleden niet vaak gepublijaren voor tiet Regionaai
Archief Tilburg Momenteel
ceerd. Gelukkig is daar sinds de invoering
is hij bestuursadviseur
van het nieuwe decoratiestelsel verandering
kabinetszaken bij de
in gekomen. Op lokaal niveau heeft deze
gemeente Tilburg. Hij verricht
ontwikkeling zich nog niet ingezet. Omdat
genealogisch en historisch
onderzoek in de regio
telkens weer duidelijk wordt hoe weinig
Midden-Brabant, is voorzitter
er bekend is over de onderscheidingen, de
van de stichting Adrlaen
procedure en de criteria voor toekenning,
Snoerman Fonds en Is lid
van het hoofdbestuur van de haalt dit artikel het stelsel van gemeentelijke
Nederlandse Genealogische
onderscheidingen voor het voetlicht.
Vereniging.

Ontstaan en ontwikkeling
Het huidige Nederlandse decoratiestelsel kent zijn
oorsprong in 1815, toen koning Willem I de Militaire
Willemsorde stichtte. Daarna volgden de Orde van
de Nederlandse Leeuw (eveneens in 1815), de Orde
van de Eikenkroon (in 1841, van oorsprong een
Luxemburgse onderscheiding maar tot 1890 ook veelvuldig in Nederland uitgereikt) en de Orde van OranjeNassau(in1891).^
Vóór 1815 waren ridderorden een bijzonder verschijnsel in de Nederlanden. Behalve de Orde van het Gulden
Vlies, waren de meeste ridderorden gesticht door buitenlandse vorsten. De Republiek van de Verenigde
Provinciën kende geen eigen ridderorde. Wel werd aan
personen met grote verdiensten voor de republiek een
gouden erepenning toegekend.
Ook steden kenden beloningspenningen. Breda en
Bergen op Zoom reikten beloningspenningen uit aan
ingezetenen die betrokken waren bij de verdediging
van de stad in 1590 respectievelijk 1622. Tilburg
kende een dergelijk beloningsstelsel niet. Wel werden
penningen door het gemeentebestuur beschikbaar
gesteld bij bepaalde gelegenheden, maar dit waren
algemeen gangbare penningen en die moeten zeker
niet gezien worden als gemeentelijke legpenningen.^
Pas in de jaren dertig van de twintigste eeuw ontstond
bij het college van burgemeesters en wethouders het
gevoelen dat een legpenning - toen nog erepenning
genoemd - wenselijk was. Aanleiding hiertoe was
een schrijven van 's rijks muntmeester, de heer C.
Hoitsema, van 19 november 1931. In meer gemeenten
werd overgegaan tot het instellen van een gemeentelijke erepenning voor personen die zich in hoge mate
verdienstelijk hadden gemaakt voor de gemeenschap.
Tilburg deed hieraan mee. In 1933 besloot het college een prijsvraag uit te schrijven voor het ontwerp
van een medaille die als erepenning van de gemeente
gebruikt zou kunnen worden. Deze erepenning - later
legpenning genoemd - vormde de basis van het gemeentelijk decoratiestelsel. Er werd gekozen voor een
uitvoering in brons en zilver, beide in groot en klein
formaat.
Ambassadeurspenning van de
Republiek der Verenigde Nederlanden.
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E n k e l e geoieeniej-i v a n ons lar.d cy.i.'ian d e e l e xeeds s e d e r t v e l e j a r e n , e r t o e overgegaan on I n eon zeer bijzonder g e v a l
zeer u i t n e n e n d o b-argBr8,die z l o h i n hoogs a a t e v e r d i e n s t e l i j k
hebben genaakt v o o r h o t w e l z i j n v a n de b e t r o k k e n gemeenschap,
op een u l t z o n d e i - l l j k o v;ljze t e e e r s n door t o e k e n n i n g v a n een h i e r voor i n g e a t e l d e n gemeentelijken E e r e p e n n i n g .
H i e r en daar w o r d t een zoodanige t o e k e n n i n g s t r e n g b e p e r k t gehouden t o t een h o o g s t e n k e l g e v a l h e t z i j van l a n g d u r i g e
v r i j w i l l i g e werküaainheder. i n h e t a l g e n o o i : b e l a n g der gemeente
h e t z i j v a n een speoia.Le, zoer opmerkelijke daad,waardoor de g e meente bljzcndijr werd g e b a a t . E l d o r e g e e f t men h i e r a a n de u i t b r e i d i n g d a t la;lgd•^r^.ge d i e n s t e n van t o t h e t b e s t u u r d e r gemeente
i n u i t g e b r e i d e n z i n bchoorendo personen,ook i n dezen vorm w o r den erkend.
Het zou recgolijk kunnen zijn d a t men ook i n Uwe Oeoeente
t o t u i t v o e r i n g v a n d i t d e n k b e e l d wi'tüe over-gaan,Wellicht i a d i t
reeds v r o e g e r g o s o i i i e d . d o c h i s daa:faa.i t h a
h o t bezwaar v e r b o n den d a t men n i e t b e s c h i k t o v e r dc stempels van een E e r e p e n n i n g ,
d i e i n u i t e r l i j k ksm h a r m o n i s e r e n mat de b e t o e k e n i s v a n de t e n
b a t e der g^i^Oönschap v e r r i o h t e dn?.en c i z . d i o men w i l eoren,biJ
w e l k d o e l o n g e t w i j f e l d oen voormero b e h o o r t , d a t t e v e n s a l s een
u i t i n g van k u n s t I s t e beschouwen.
Zoowel v o o r h e t eeno a l s h e t andere g e v a l meen i k Uw
aandacht erop t e mjgon v3Btige.i,an-o -or u i t v o e r i n g v a n h e t g e e n
n o o d l g i B , ' s Rijks Munt gaarne haar b o n i d d e l l n g v e r l e e n t . V r i j h e i d
t e n a a n z i e n v a n een cven':u:;rïlon o n t w e r p e r v a n m o d o l l e n b l i j f t
d a a r b i j , a l kan h l e r b y a l l o gowensohto modsworking wordon v o r l e e n d ,
ten v o l l e bestaan.
Het i s n i e t algemeen bekend d a t 'a Eljks Munt ook dezon
a r b e i d , d i e v r o o g o r u i t s l u i t e n d bij haar kon goaohleden.op z i o h
noemt.Zij i s e r z o ^ f s op g e s t e l d , a l waro h o t r o o s mot h e t oog op
de^ wensoholljkhedd on de hlermedo / o r t r o u w d e t a o h n l a o h e k r a c h t e n
i n v o o r t d u r e n d e o n t w i k k e l i n g t e houdan.
Het z a l mlJ aangenaam sljn,wanneer U zou w i l l e n overwegen
of h e t ook i n Uv.e üemoonte a a n b e v e l i n g ve-rdiont om i n den bovonbedoeldon z i n Ptappon t c d';Qn,an v,'o-Lieür i k v a n den u i t s l a g
daarvan nador b e r i c h t zou mogen ontvangen,
's EYKS-MüHTMEESTER,
Aan Heeren Burgemeester en V/othouders
van

Brief van C. Hoitsema,
In 1958 werd besloten aan de bestaande legpennin's Flijl<s Muntmeester gen een nieuwe uitvoering toe te voegen, namelijk
van 19 november 1931,
een gouden legpenning. Daarmee kwam het aantal
waarin tiij tiet coiiege van gemeentelijke onderscheidingen op vijf: klein en groot
burgemeester en wettiouders brons, klein en groot zilver en goud. Het nadeel van
van Tiiburg zijn diensten alleen een legpenning was, en zo gaf het college dat
aanbiedt bij tiet ontwil<l<elenbegin jaren zeventig ook zelf aan, dat deze niet zichtvan een gemeentelijl<e baar is voor anderen. Een koninklijke onderscheiding
"Eerepenning". (Colt. kan gedragen worden, zodat voor iedereen duidelijk is
Regionaal Archief Tilburg). dat de persoon een 'lintje' heeft gekregen. Het college
wilde deze mogelijkheid ook voor de gemeentelijke
onderscheidingen. In 1972 zag een gouden dasspeld
het levenslicht. Later werd de naam van deze onderscheiding aangepast tot "gouden speld van de gemeente Tilburg".
Sinds de invoering van de (bronzen) legpenning werd
deze ook veelvuldig gebruikt voor wedstrijden en tentoonstellingen. Maar voor dit soort evenementen was
ook behoefte aan een 'gemeentelijke beker'. Lange
tijd werd aan verenigingen en organisaties een beker beschikbaar gesteld. Vaak werd de beker besteld
door de organisator van het evenement en kwamen de
kosten ervan voor de gemeente. Van een standaard
uitvoering was geen sprake. Daarin kwam verandering door het besluit van het college in 1970 om tot

een meer "standaard present" te komen. Zo werd de
Tilburg Trofee aan het assortiment van onderscheidingen toegevoegd.
Na verloop van tijd bleek deze trofee uitgereikt te
worden aan een grote verscheidenheid van personen,
organisaties, wedstrijden en tentoonstellingen. Het
college vond dit niet gepast. Er zou een onderscheid
gemaakt worden tussen enerzijds belangrijke evenementen en anderzijds wedstrijden en tentoonstellingen. Voor deze laatste categorie werd de Tilburg
Standaard g e ï n t r o d u c e e r d : de 'oude' bronzen legpenning werd vervat in een houten standaard.
Bij de gemeentelijke herindeling van 1997 werd bevestigd dat er naast het stelsel van koninklijke onderscheidingen behoefte is aan de mogelijkheid gemeentelijke onderscheidingen toe te kennen. Het college wil
specifieke verdiensten voor de lokale gemeenschap
kunnen waarderen. Daarnaast kan een gemeentelijke
onderscheiding ook worden toegekend als er sprake
is van verdiensten in bredere zin waarbij echter niet
wordt voldaan aan de criteria voor koninklijke onderscheidingen.
Sinds de herindeling kent de gemeente Tilburg de volgende onderscheidingen om (algemene) bijzondere
verdiensten van personen of instellingen te waarderen:
- de gouden legpenning
- de zilveren legpenning (in groot en klein formaat)
-de gouden speld
-de Tilburg Trofee
Behalve voor algemene verdiensten zijn er ook nog
enkele meer specifieke prijzen, die door de gemeente Tilburg worden toegekend (bijvoorbeeld
de Kleinkunstprijs, de Ondernemingsprijs en de
Emancipatieprijs).

Procedure en criteria
leder jaar worden enkele tientallen personen voorgesteld voor een gemeentelijke onderscheiding,
omdat zij opvallen vanwege hun verdiensten voor de
Tilburgse samenleving. Op initiatief van bekenden uit
de directe omgeving, uit de werkkring, uit de politiek
of uit het verenigingsleven worden zij bij het college
voorgedragen voor een blijk van erkenning en waardering. Veelal worden bijzondere gelegenheden, zoals
een jubileum of het neerleggen van een functie, aangegrepen om een voorstel te doen.
Het college beoordeelt of de verdiensten inderdaad
van dien aard zijn dat een gemeentelijke onderscheiding gerechtvaardigd is. Daarbij beoordeelt het college de verdiensten van de persoon en de uitstraling
ervan naar de Tilburgse samenleving.
De onderscheidingen worden toegekend aan personen of instellingen die zich verdienstelijk hebben gemaakt. Om verdiensten te kunnen toetsen, zijn criteria opgesteld. Voor het eerst werden de criteria voor
het toekennen van een gemeentelijke onderscheiding
vastgelegd in een collegebesluit van 20 oktober 1975.
Daarbij werd opgemerkt dat deze criteria waren "aanvaard als algemene normen voor de toekomst". Sinds

die tijd zijn de criteria weinig gewijzigd. Weliswaar is
soms een bepaalde norm bijgesteld, maar voor het
overgrote deel zijn de criteria anno 2007 te vergelijken
met die van 1975.
Voorafgaand aan het vastleggen van toetsingscriteria nam het college op 31 januari 1973 een ander
belangrijk besluit. Naar aanleiding van een concrete
voordracht rees de vraag of het bevorderen binnen de
gemeentelijke onderscheidingen tot de mogelijkheden
behoorde. In de onderhavige situatie was de vraag of
een persoon die in 1970 de kleine zilveren legpenning
had verkregen, op grond van zijn totale maatschappelijke verdiensten in 1973 kon worden bevorderd
naar de grote zilveren legpenning. Het college vond
het wenselijk om op die manier "het onderscheid tussen de soorten medailles" te accentueren. Voortaan
waren bevorderingen mogelijk van de kleine naar de
grote legpenning (in brons of zilver), van een bronzen
naar een zilveren legpenning en van een zilveren naar
een gouden legpenning.
Momenteel luiden de criteria als volgt.
• De gouden legpenning wordt toegekend aan personen of instellingen, die zich in zeer hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad.

• De grote zilveren legpenning wordt toegekend aan
personen of instellingen, die zich in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad.
• De zilveren legpenning wordt toegekend aan personen of instellingen, die zich verdienstelijk hebben
gemaakt voor de stad.
• De gouden speld wordt als ereblijk toegekend aan
personen die zich hebben onderscheiden bij een
bepaalde gebeurtenis of een Tllburgs gebeuren,
een bepaalde bestuursfunctie gedurende lange tijd
hebben vervuld of een bepaalde sociale of maatschappelijke functie gedurende lange tijd hebben
vervuld, ('lange tijd' is meestal te lezen als minimaal 25 jaar)
• De Tilburg Trofee wordt als ereblijk toegekend aan
instellingen en verenigingen, die zich op bijzondere
wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad
bij het 100-jarig bestaan, aan bedrijven bij het 100jarig bestaan, aan personen die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt gedurende
een korte tijd bij een bijzondere gebeurtenis of aan
personen die bij bijzondere wedstrijden met een
internationaal karakter een uitzonderlijke prestatie
hebben geleverd.
Na het toekennen van de onderscheiding wordt
deze tijdens een passende gelegenheid uitgereikt.
Uitgangspunt is dat de burgemeester de uitreiking
voor zijn rekening neemt. Bij verhindering neemt de
loco-burgemeester deze taak over. De gedecoreerde
krijgt de legpenning overhandigd of de gouden speld
opgespeld. Bij iedere gemeentelijke onderscheiding
hoort ook een oorkonde. Sinds 1976 is het gebruikelijk
dat de uitreiking van een gemeentelijke onderscheiding niet gelijktijdig met de uitreiking van een koninklijke onderscheiding plaatsvindt.^

De onderscheidingen nader bekeken
Zoals uit het voorgaande blijkt, kent de gemeente
Tilburg momenteel drie soorten onderscheidingen
(eventueel in meerdere varianten) die aan personen
en instellingen kunnen worden toegekend voor 'algemene' verdiensten. Deze worden hierna beschreven.

Legpenningen

Twee gipsmodellen die
werden ingezonden naar
aanleiding van de prijsvraag
voor de gemeentelijke
legpenning in 1933. (Colt.
Stadsmuseum Tilburg foto
Jan Stads).

De brief van 's rijks muntmeester van 19 november
1931 was de aanleiding voor het college om na te
denken over de wenselijkheid van een gemeentelijke
legpenning, of erepenning. Er werd informatie ingewonnen bij de gemeentebesturen van Amsterdam,
Rotterdam, 's-Hertogenbosch, Breda en Maastricht.
Van gedragslijnen was nog geen sprake, maar
Amsterdam en 's-Hertogenbosch kenden wel een gemeentelijke penning. Ook Tilburg besloot hierin mee
te gaan en vroeg de muntmeester om advies. Deze
wilde wel met een ontwerp komen, maar stelde voor
af te wijken van een conventionele voorstelling op de
penning. In plaats daarvan zou een ontwerp verkregen worden door middel van inzendingen van studenten aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten
in Amsterdam. Dit laatst sprak het Tilburgse college
aan, maar het stelde voor niet alleen leerlingen uit

de hoofdstad voor de prijsvraag te benaderen maar
ook leerlingen en oud-leerlingen van de Tilburgse
Academie voor Beeldende en Bouwende Kunsten.
Nadat ook toestemming van de gemeenteraad (29
stemmen voor en 16 stemmen tegen) en van de provincie was verkregen, werd via advertenties in de
kranten van 11 en 15 februari 1933 een openbare
prijsvraag uitgeschreven. De gemeenteraad had bij
het college wel een wijziging in de spelregels afgedwongen. Aan de prijsvraag mochten alle inwoners
van Tilburg deelnemen, dus niet alleen leerlingen of
oud-leerlingen van de academie.
De inzendingen, die anoniem ingediend moesten worden, bestonden uit modellen in gips, voorzien van een
begeleidend schrijven en een spreuk of motto waarmee het ontwerp aangeduid werd." De ontwerpen
werden beoordeeld door een commissie bestaande
uit dr. H.W.E. Moller, wethouder van Tilburg, J.C.
Wienecke, medailleurte Bilthoven, en dr. C. Hoitsema,
's rijks muntmeester te Utrecht. De eerste inzendingen voldeden niet aan de criteria. Twee inzenders
werd gevraagd met een herziene versie te komen. Uit
deze nieuwe inzendingen koos de commissie uiteindelijk voor het ontwerp van Hans Mandl, wonende in de
Gerard de Bondtstraat te Tilburg. Als winnaar van de
prijsvraag verdiende hij een bedrag van 50 gulden.^
Het ontwerp van Mandl - sinds 1933 niet meer gewijzigd en dus nog altijd zichtbaar op de huidige gemeentelijke legpenning - toont aan de voorzijde het
gemeentewapen, voorzien van een eikentak en de
tekst 'Gemeente Tilburg'. Aan de achterzijde is binnen
een schildvormig kader ruimte voor een persoonlijke
inscriptie.
Aan de hand van het ontwerp van Mandl werden in
1934 bij 's Rijks Munt de eerste bronzen legpenningen
geslagen.
Tot aan de Tweede Wereldoorlog bestelde de gemeente Tilburg in totaal 44 exemplaren van de grote
Zilveren legpenning van de bronzen legpenning (met een diameter van 60 mm)
gemeente Tilburg In groot en en 50 exemplaren van de kleine bronzen legpenning
klein formaat. (Foto Ton van (diameter 40 mm). Bij de instelling van de legpenning
Rooij, gemeente Tilburg). had het college op 18 december 1933 - vanwege de

toenmalige economische omstandigheden - besloten
de legpenning vooral in brons uit te reiken. Slechts
in uitzonderlijke gevallen zou een zilveren exemplaar
besteld worden. Aan dat besluit hield het college zich
ook, want tot aan de Tweede Wereldoorlog werden
slechts drie zilveren legpenningen besteld, twee grote
(diameter 60 mm) en één kleine (diameter 40 mm).
Aan wie de legpenningen tot aan de Tweede
Wereldoorlog zijn uitgereikt is formeel nergens vastgelegd. Op 12 februari 1934 besloot het college twee
bronzen medailles te geven: een aan Hans Mandl en
een aan het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en
Wetenschappen in 's-Hertogenbosch. Ook de drie leden van de beoordelingscommissie kregen een bronzen legpenning met inscriptie vanwege hun aandeel
bij het vaststellen van het ontwerp ervan. Met terugwerkende kracht werden twee bronzen legpenningen
uitgereikt aan de winnaars van de Pelikaanvlucht in
1933 en van de Brabant grensrit in 1934.
In 1935 werd de eerste zilveren legpenning toegekend aan de revueartiest J.F. Buziau. Speciaal voor
het kampioenschap van voetbalvereniging Willem II in
1937 (zuidelijk kampioen tweede klasse) werden zeven penningen besteld, zowel in brons als in zilver. Op
28 oktober 1944 ontving generaal Collin Barber van
de 15e Schotse Infanteriedivisie de bronzen legpenning voor de bevrijding van de stad.
Hoewel er ook na de Tweede Wereldoorlog geen sprake was van een volledige registratie van personen aan
wie de legpenning was toegekend, zijn in de archieven
van het gemeentebestuur veel uitvoeringsdossiers
bewaard gebleven op grond waarvan een redelijk betrouwbare lijst van gedecoreerden opgesteld kan worden.'^
Vanaf 1933 tot 1958 bestond de gemeentelijke legpenning in een bronzen en een zilveren uitvoering, in
groot en klein formaat. Op 26 juni 1958 besloot het
college om de collectie legpenningen van de gemeente uit te breiden met een gouden legpenning, "die in
uitzonderlijke gevallen zal worden toegekend".
Momenteel bestaan ervan de legpenning drie uitvoeringen, één in goud en twee in zilver (groot en klein
formaat). De bronzen legpenning is sinds 1988 niet
meer toegekend.
Gouden Speld
Op 6 juli 1972 besloot het college een offerte aan te
vragen voor een gouden dasspeld. Goud- en zilversmid Jos Heeren uit Tilburg tekende voor het ontwerp
van de speld. Er werd gekozen voor een uitvoering in
14-karaats goud. Het ontwerpt toont het embleem
'Hart van Brabant' met in een cirkeltje het gemeentewapen.
Bij besluit van het college van 7 september 1972 werden de eerste 100 gouden spelden besteld en werd
besloten een register van toekenningen aan te leggen.
Op 5 oktober 1972 nam het college een besluit om
de speld toe te kennen aan mej. M. Jonkers. Zij was
daarmee de eerste inwoner van Tilburg die de gouden speld kreeg. De feitelijke uitreiking liet nog even

Later werd gekozen voor een houten voetstuk waarop
een bronzen naamplaatje bevestigd werd. Op uitdrukkelijke wens van de dochter van de - inmiddels
overleden - kunstenaar wordt dit voetstuk niet meer
gebruikt en wordt de plastiek ook niet meer voorzien
van een inscriptie.

Gouden speld van de op zich wachten: pas in november waren de spelden
gemeente Tilburg, ontworpen beschikbaar.
door goudsmid Jos Heeren.
Tilburg Trofee
(Foto Yvonne Simons
gemeente Tilburg).

Op 29 januari 1970 besloot het college voor bepaalde
gelegenheden "een soort standaard-present" te laten
vervaardigen. In maart van dat jaar werden drie vrije
ontwerpen en een ontwerp met gemeentewapen gepresenteerd. Het college ging met geen enkel ontwerp
akkoord. Wethouder Mannaerts zou - na advies van
de Commissie voor Beeldende Kunst - een Tilburgse
kunstenaar om een ontwerp vragen. De commissie
kwam met de naam van Hans Claesen.
Het ontwerp spreekt voor zich. Op gestileerde wijze
zijn de drie torens uit het gemeentewapen van Tilburg
weergegeven. In eerste instantie werd in het messing de naam van de persoon of instelling gegraveerd.

In juni 1970 werd besloten 50 exemplaren te bestellen van deze bronzen plastiek. De gietmal werd eigendom van de gemeente. Eind september waren de eerste exemplaren gereed. Op 18 maart 1971 werd het
eerste exemplaar overhandigd aan het bedrijf Fluke
International Co. Nadat de trofee ook diverse malen
was gebruikt voor wedstrijden en tentoonstellingen,
merkte het college tijdens de vergadering van 19 januari 1977 op dat het voortaan de Tilburg Trofee wilde
bestemmen voor belangrijker evenementen dan concoursen. Sindsdien gelden voor deze onderscheiding
de criteria zoals hiervoor genoemd.

Tot Slot
Het gemeentebestuur heeft sinds 1933 de mogelijkheid om verdiensten van burgers en organisaties te
waarderen door middel van een gemeentelijke onderscheiding. Daar heeft het inmiddels enkele honderden
keren gebruik van gemaakt. Het gemeentelijke decoratiestelsel heeft in de loop van de decennia enkele
kleine wijzigingen ondergaan, maar is voor het overgrote deel hetzelfde gebleven. De in 1975 vastgestelde criteria blijken inderdaad "algemene normen voor
de toekomst" te zijn. Zelfs in een sterk veranderde
samenleving zijn ze nog altijd goed bruikbaar. Een
aanpassing is wel gewenst wat betreft de vormgeving en uitvoering van de gemeentelijke onderscheidingen. Met name het ontwerp van de gouden speld,
in de jaren zeventig sterk geïnspireerd door het toen
gebruikte motto 'Hart van Brabant' is aan herziening
toe. In 2007 zal hiervoor aandacht zijn. Het ontwerp
van de legpenning en de Tilburg Trofee is tijdloos en
hoeft niet noodzakelijkerwijs aangepast te worden.
Met de bestaande onderscheidingen kan het gemeentebestuur van Tilburg nog tot in lengte van jaren erkentelijkheid en waardering uitspreken voor de velen
die zich voor de stad en de inwoners zo verdienstelijk
maken.

Noten
1

De ontwikkeling van de ridderorden in Nederland is uitvoerig beschreven in het tweedelig standaardwerk J.A, van Zeim van Eldik, Moed en
Deugd. Ridderorden in Nederland, Zutphen, 2003,

2

Voorbeeld is de penning die de gemeente Tiiburg in 1872 schonk
aan L.J. Goyaerts voor het behalen van de Ie prijs aan de
Burgeravondschool. Deze penning is thans opgenomen in de collectie
van het Stadsmuseum Tiiburg.

3

Op de website van de gemeente Tiiburg is meer informatie te vinden
over het aanvragen van koninklijke en gemeentelijke onderscheidingen. Deze informatie staat onder de rubriek 'politiek en bestuur'.

4

De door beeldend
kunstenaar Hans Claesen
ontworpen Tilburg Trofee
(Foto Ton van Roolj,
gemeente Tilburg).

Enkele gipsmodellen zijn aanwezig in de collectie van het
Stadsmuseum Tilburg.

5

Regionaai Archief Tiiburg, Archief van het gemeentebestuur van Tiiburg
1908-1937,1 e afdeling, D041/67 (jaren 1931 -1934),

6

Voor zover bekend zijn de gedecoreerden genoemd In de diverse overzichten in de bijlage.

Bijlage

overzichten van toegel<ende gemeent
onderscheidingen sinds 193

Het overzicht van de toegeltende gemeentelijlce onderscheidingen is grotendeels gebaseerd op de uitvoeringsdossiers die aanwezig zijn in het archief van het gemeentebestuur van Tilburg. Van de periode vóór 1948
zijn weinig tot geen dossiers terug te vinden.
Vanaf 1948 neemt het aantal dossiers weliswaar toe, maar zeker in de beginperiode zijn
deze onvolledig.
Het is daarom mogelijk dat personen of organisaties niet in de lijst zijn opgenomen.
Enkele namen werden niet in dossiers, maar
in krantenartikelen of andere publicaties gevonden. Deze personen zijn voorzien van (*).
Niet opgenomen zijn de penningen die werden uitgereikt aan winnaars van diverse
wedstrijden en tentoonstellingen.

09-10-1941

J. Sluijters

01-04-1948

H.C. van Beurden

01-04-1948

A.J. Claesen

01-04-1948

L.G. de Wijs

01-04-1948

A. Eibers

12-08-1948

P.M. Arts

12-08-1948

N.J. van Pelt

12-08-1948

J.L. van Nunen

12-08-1948

dhr. S. Brandenburg

00-12-1948

M. O o n k ( * )

00-04-1950

pater Gervasius van der Leemputten (*

00-00-1950

RW.G. T l i é o n v i l l e ( * )

01-06-1950

dhr. Panis

01-06-1950

A. Verbunt

14-01-1954

Nieuwe Koninklijke Harmonie

18-05-1955

L. Mutsaerts

00-07-1955

F. van Loon (*)

28-07-1955

E. van Doorcn

08-03-1956

ir. J. dc Jong

00-05-1956

W. Mutsaers (*)

De gouden legpenning is sinds 1958 toegekend aan

24-05-1956

H. Mannaerts

de volgende personen en organisaties:

19-07-1956

H. Meens

14-02-1957

J. van de Mortcl-Houben

00-12-1957

H.C. d e M i l d t ( * )

Gouden legpenning

00-12-1%!

mr. dr. B.J.M. van Spaendonck (*)

26-08-1971

Noordbrabantse Christelijke Boerenbond

15-01-1975

mr. C.J.G. Becht

08- 03-1988

H.B.P.A. Letschert

09- 08-1994

Congregatie Fraters van Tilburg

08-04-1997

G.Ph. Brok.x

03-09-2003

J.Stekelenbiirg

00-05-1958

ir J.K. Merc.x (*)

28-08-1958

dr. J.L. Keij/er

22-01-1959

J. Vastersavendts

16-08-1959

J.J.F.Ch.M. Janssen

16-08-1959

E.A.M.A. Steger

16-08-1959

drs. A.A. Stuurman

16-08-1959

drs. H.M. Wiegerinck

Zilveren legpenning

16-08-1959

ir. J. Kipperman

Het volgende overzicht toont de personen en organisaties die de zilveren legpenning hebben gekregen:

00-03-1962

P. van de Pol (*)

07-03-1963

prof.dr. W. Heere

J.F. Buziau (*)

10-10-1963

A.J. Prins

00-00-1937

Voetbalvereniging Willem 11 (*)

23-04-1964

P.A.F. van lerlant

00-11-1938

L. vandeSanden(*)

15-09-1964

W.Th.M. Jansscn-Tvvaalfliovcn

19-02-1940

J.F. Horvers

29-10-1964

W. Ie Feber

00-00-1935

Mr. dr B.J.M. van
Spaendonck (midden)
ontving in 1961 de eerste
gouden legpenning van de
gemeente Tilburg (Coll.
Regionaal Arcliief Tilburg).

17-09-1975

L.J. van Osch

12-11-1975

E.J.l.M. Verbunt

28-01-1976

ir A . M . Dingemans

03-03-1976

P.A. van der Velden

14-04-1976

F. Maas

14-04-1976

J.11. Pontzen

28-04-1976

bestuur Wemibra

18-08-1976

H.A. Colen

18-08-1976

J. van der Schoot

15-09-1976

Ch.L. van Osta

09-03-1977

ir C.B. van Ardenne

23-03-1977

A.H. Haarmans

06-04-1977

W.H. Sluijter

08-06-1977

W.J. Deckers

03-08-1977

J.P Reijnen
G. Fran^ois

31-12-1964

mr. J.B.G.M. Peters

13-09-1977

21-07-1966

N.H. Pontzen

08-03-1978

J.H.L. Manders

15-12-1966

J.B.M. Horsten

17-04-1978

J.M.L. van den Hout-Smulders

F.G.S. Philipse

28-06-1978

F.l.M. Mannaerts

20-04-1967

F.J.M. Jacobs

28-06-1978

A. Buijs

31-08-1967

dhr. Sipkes

28-06-1978

M.F. van Puijenbroek

16-11-1967

G.J.C.G. Eissens

16-08-1978

dr. Festen

23-01-1969

F. van Oort

08-11-1978

RJ.M. van Gorp

J.A. van Broekhoven

20-12-1978

S.W. Erich

13-02-1969

H.J.M. de Leeuw

28-03-1979

A.J.A. Wagemakers

03-04-1969

dr.ir. H.W. SchefTer

18-04-1979

F.A.J. Vernooij

21-08-1969

drs. J.W.C.Aarts

20-06-1979

J.D.A. Strijers

09-10-1969

A. van Lil

27-06-1979

A. van den Wildenberg

04-05-1970

N.F.Th, van den Dries

27-06-1979

J.Th.PM. Poort

30-07-1970

mr. Th. Taminiau

04-07-1979

drs. A. Taminiau

03-06-1971

dr. W.J. Schaab

10-10-1979

mr. FH.N.M. B e l i ë n

05-08-1971

J.J.M. van Roestcl

07-11-1979

drs. P.W.C. Pessers

24-02-1972

B.L.M.J. Eijgenraam

30-01-1980

J.C. van Rijen

30-03-1972

A.B. Dijkers

19-03-1980

A.J.W. van Dongen

06-07-1972

Zusters Carmelitessen

14-05-1980

drs. M.H.J. Zeijen

26-10-1972

ir. H.H.Ph. Backer

25-06-1980

G.J.M. Mannaerts

28-10-1972

drs. J.J. Ooms

09-07-1980

A.A.J. van de Sande

28-11-1972

W.P.M. Vintges

16-07-1980

FJ.J.M. Mannaerts

31-01-1973

N.F.Th, van den Dries

17-09-1980

pater J.C.J. van Geloven

28-03-1973

ir. T. Visser

24-09-1980

frater F.P.M. van den Berg

25-04-1973

drs. J.H.J. Sellmeijer

15-10-1980

P. Engering

20-06-1973

ir. A. SchetTer

26-01-1981

drs. J. van Puijenbroek

20-02-1974

drs. H.A.G. Moonen

17-02-1981

Plaatselijke Centrale N K V

13-03-1974

mr J.A.A.C. Verbraak

04-03-1981

J.B.L. Verster

17-04-1974

PC.H. van Dun

10-03-1981

L. Toebosch

17-04-1974

G.H. van Vlaardingen

25-03-1981

A. Hollants

dr. J.J. Vaissier

21-04-1981

frater Silvius Mutsaers

20-04-1967

30-01-1969

26-06-1974
17-07-1974

mr. C.E.A.M. van de Mortel

16-06-1981

J.J.W.Th. de Kanter

14-08-1974

J.C. Baggerman

25-08-1981

C.W. Nuyt

mr. J.F.M. Molkenboer

15-09-1981

S.W.M. von der Fuhr-in 't Vel

13-11-1974
13-11-1974

P.J. Kleemans

19-01-1982

mr. J. Bruisma

18-06-1975

zr. Josephta Damen

01-02-1982

mr. P.D.M. Pijnenburg

13-08-1975

A. van der Schoot

01-02-1982

J.H.A. Gijselhart

13-08-1975

C. van Rijswijk

09-02-1982

C.J.R van den Elshout

P. van Zon

23-03-1982

Minderbroeders-Kapucijnen

20-08-1975

23-03-1982

H. Wilbrink

02-01-1985

J.C.J.A.M. Vermelis

11-05-1982

M. van den Berg

08-01-1985

Zusters O.L.V. Visitatie

18-05-1982

drs. W.E.H. Beyers

15-01-1985

H.G.M. Menting

08-06-1982

ir. B. Venneeren

05-02-1985

C.J.M. Mutsaers

08-06-1982

C.J. Maas

09-04-1985

J.RTh. Daals

22-06-1982

H. Schouten

23-04-1985

M.C. Krol

09-08-1982

E.M. de Grood

02-07-1985

J.J.M. Neutkens

09-08-1982

J.B. Smale

13-08-1985

M.L.C. Dirne

09-08-1982

F.F.K.M. Mutsaers

27-08-1985

A. van Gerwen

14-09-1982

P.B. Claessens

28-01-1986

RG.L. Meijs

21-09-1982

F. Tilman

25-03-1986

G. Witlox

02-11-1982

Missionarissen H. Hart

15-04-1986

L. van Gorp

04-01-1983

C.H. van de Enden

03-06-1986

M. van Eyck

08-03-1983

G.J.M. Kersemaekers

31-07-1986

H.A. van Haaren

08-03-1983

F.J.W. van Wankum

14-10-1986

F.A.J.M. Verbunt

08-03-1983

J.W.L. Thöni ssen

18-11-1986

M.E. Formannoy

22-03-1983

H.G.M. van Montfort

09-12-1986

J.B. Govers

12-04-1983

J.M.A.A. de Vlam

17-03-1987

Th.A.Th. Swinkels

12-04-1983

St. Jorisgilde

17-03-1987

A.J.C. van Beurden

24-05-1983

F.H.J. Lemmink

30-03-1987

dhr/mevr. Graat

21-06-1983

ir. G.W. van Logtestcijn

04-05-1987

M.T.L. van Dun

27-12-1983

J. Dijker

14-07-1987

J.M. van der Aa

27-12-1983

M.H. Palmen

14-07-1987

B.J. van Spaendonck

07-02-1984

W.H.J. van Oudheusden

15-09-1987

E.F.A.M. Janssens

07-02-1984

J.V.M. Maas

19-01-1988

J. Swinkels

28-02-1984

mr. L.H. Boel

05-04-1988

J.L.M.Th. Meuwese

03-04-1984

A.C.R Guikers

24-05-1988

Bestuur stichting "de Kievitshorst"

10-04-1984

RH.C. Nouwens

24-05-1988

A.E.N. de Vries

24-04-1984

drs. O.K. SchitT

15-11-1988

A.C.J. Heerkens

24-07-1984

mr G.C. van Spaendonck

13-12-1988

Th.R de Vries

24-07-1984

mr. J.H. Sterk

13-12-1988

J.E.A.M. van Dijck

16-10-1984

A.M.J. Vennix

17-01-1989

J.W.L.M. Peters

06-11-1984

A.RM. Rijnen

22-02-1989

R Ooms

20-11-1984

W.A.M. van Kok

28-03-1989

J.A. van den Biggelaar

11-12-1984

J.C.A. Haans

25-04-1989

F.A.M. Banning

22-08-1989

B.J.RvanderVen

27-11-1989

F. Meeder

28-11-1989

M.E. Capel

17-01-1990

A.M.A. Schaapveld

20-02-1990

A.J.M. Driessen

Dr Keijzer ontvangt in 1958
de ziiveren legpenning van
de gemeente Tilburg. (Coll.
Regionaal Archief Tilburg).

13-03-1990

H.J.G.M. Meijs

15-05-1990

A.J.L. Wijffels

18-09-1990

B.G.A. Peeters

25-09-1990

J. Spijkers

22-01-1991

1. Driessen

07-02-1991

J.R. de Vries

18-06-1991

R.A. de Moor

18-06-1991

RJ.A. van Besouw

11-12-1991

H.J. Mathijsen

28-01-1992

J.M. Stinissen

17-03-1992

J.A.J. Krosse

31-03-1992

J.A. Mertens

22-04-1992

J.M. Schuld

09-06-1992

A.B.G.M. Nabuurs

01-07-1992

W.M.M. Schuurman

20-10-1992

A. de Boer

25-01-2001

J. van Groos

02-02-1993

K.. Tatsiiuma

02-07-2001

J.M.A. IJpelaar

22-06-1993

B.H. Stockmann

08-10-2001

S.E. de Jong

17-08-1993

A.N.G. Kleintjes

14-01-2002

J.E. van den Berge

16-11-1993

H.A.V. Scholten

28-01-2002

RJ.M. Maagdenberg

23-11-1993

W.B. C a m o e n i é

08-04-2002

W.C. Luijendijk

15-03-1994

G.M. van Veldhoven

17-06-2002

J.l.M. de Goeij

C.E.PJ. Schrader

23-09-2002

E.RG. de Roos

30-03-1994

R.A.J.M. van Eijkeren

30-09-2002

L.M.J.I. Stok

30-03-1994

J.G. Timmermans

14-10-2002

H.l.J.M. Verhoeven

30-03-1994

P.A. van Hassel

17-02-2003

W.L.F. van Herwijnen

26-04-1994

J.L.M.J. Obers

22-04-2003

W.J. Willems

01-11-1994

C.J. Haans

26-05-2003

L.G.J. Bijl

21-03-1995

J.F. Leijten

08-09-2003

J.M.C. Beunen

02-05-1995

Th.B.D. Dekker

25-09-2003

G.R Selten

16-05-1995

A.A.S.M. Aerden

15-12-2003

Y.C.M.T. van Rooij

13-06-1995

M.J.C. van den Muijsenbergh-Geurts

16-03-2004

H. Ewoldt

27-06-1995

A.G.M. Lempers

23-03-2004

J.W. van Vugt

03-10-1995

J.A.W.M. van Loon

18-05-2004

A.J.A. Vinkesteijn

07-11-1995

H.F.J.M. van den Eerenbeemt

07-12-2004

F.J.T. Hanckman

21-11-1995

H.W.A. Loevendie

12-04-2005

ir J.A.C. Vromans

21-11-1995

J.F.J.M. Jansen

17-05-2005

RA.A.M. Nouwens

28-11-1995

F.C.H. Slangen

21-06-2005

J.B. de Vos

12-03-1996

W.H.J. de Moor

20-09-2005

prof.drir. C.A.M. Mouwen

26-03-1996

RJ.J. Maes

01-11-2005

J.A.H. Melis

06-08-1996

P.C.J.M. Gianotten

01-11-2005

J.J.A. van Huijgevoort

15-03-1994

15-10-1996

G.C.E. Penners

08-11-2005

E. Tulfer

29-10-1996

L.G.M. Lapidaire

15-11-2005

Gymnastiekvereniging Olympia

03-12-1996

B.J.E. Lambers

22-11-2005

R. Amat

10-12-1996

W.L. Groels

13-12-2005

A.A. Feskens

26-08-1997

G.A.G. Colen

21-02-2006

T.J.W. Clijsen

23-09-1997

W.M. de Haas

14-03-2006

F.H.A.M. Puls

18-11-1997

H.A. Jansen

11-04-2006

RJ.A. dc Koek

06-01-1998

J. Elsinga

16-05-2006

J.J.M. Baeten

10-03-1998

J.H.M. van Lier

06-06-2006

ir. J.T.M. Hendriks

07-04-1998

J.A.M. Nooijen

15-08-2006

E.J. van den Berge

23-06-1998

R.F.D. Gerrand

15-08-2006

J. Claveaux

07-07-1998

H.J.M. van Belkom

19-09-2006

S. Matijevic

06-10-1998

D.W.M. van Gijsel

10-10-2006

J.C.J. Blom

13-10-1998

A. van de Broek

20-10-1998

J.M. Vullings

27-10-1998

J.J.C.M. Donders

16- 03-1999

RJ.M. Sicking

17- 05-1999

C. Adriaanse

Bronzen legpenning
De bronzen legpenning werd tot 1988 aan de
personen en instellingen toegekend:

14-06-1999

M.J.M. Kox

12-02-1934

H. Mandl (*)

21-06-1999

L.F.W. de Klerk

12-02-1934

Provinciaal Genootschap voor 1<

20-09-1999

F.RC. Sweep

20-09-1999

W.H. Gianotten

00-00-1934

C. Hoitsema (*)

24-11-1999

J.C.F. van Doremalen

00-00-1934

J.C. Wienecke (*)

06-12-1999

A.D.C.H.M. Mutsaers

00-00-1934

H.W.E. Moller (*)

13-12-1999

B.F.N. Wegdam

28-10-1944

15'^ Schotse Infanterie Divisie (

en Wetenschappen (*)

13-12-1999

J.M.A. Borstlap

22-04-1948

H. Eras-Janssens

00-00-2000

F.J.W.M. Horvers

22-04-1948

mevr. Smitz-Proost

04-09-2000

F. Grootenboer

22-04-1948

J.H. Oldenkotte

27-11-2000

W.J.A.M. Maas

00-00-1949

dhr. Van Meerendonk

01-10-1985

S. Visser

06-11-1985

G. Arts

10-01-1986

J. Meeuwsen

24-06-1986

G.J.M. Bogaard-Hendriks

16-09-1986

A. van Bladel

01-11-1987

F. Pirard

10-11-1987

C.J.M. van Belkom

03-05-1988

J. Weijers

Gouden speld
De gouden speld werd sinds 1972 toegekend aan de
volgende personen:
05-10-1972

M. Jonkers

A.J.C. van den Dobbelsteen

09-11-1972

M.FA. Willemsen

trater Embertus Knijpers

08-08-1973

zr. A.C.A.M. B o ï n k

A.J. Prins

08-08-1973

P. Snoeren

00-00-1960

Til. van de Nouwcland

00-00-1973

mevr. Reens

00-00-1961

A. van de Ven

26-09-1973

J. Stijns

23-03-1961

A.J.C. van den Dobbelsteen

05-12-1973

H. de Wit

28-02-1963

P. de Kort

20-03-1974

J. Heijnen

04-04-1963

J. Heerkens

03-04-1974

H. Pellikaan

28-09-1972

A.J. de Raad

17-04-1974

RA.H. Deltrap

J.F. Buziau (vierde van 21-05-1952
linies) ontving in 1935 10-05-1953
de ailereerste zilveren
12-11-1953
legpenning

16-05-1973

J.B.A. Mutsaers

03-07-1974

J.H. Rath

30-05-1973

J. van Dijk

11-09-1974

M. Tailleur

00-11-1975

J. Tuerlings

25-09-1974

D. Meulenbroek

04-02-1976

J. Pijnenburg

06-11-1974

G. Verhoeven

01-09-1976

P.L. van der Maat

06-11-1974

J.H. Verheggen

14-07-1981

A.H. Dusee

06-11-1974

A.N.G. Kleintjes

14-07-1981

W.H.A. Dusee

06-11-1974

J. van Wijk

14-07-1981

H.A.H. Dusee

18-12-1974

drs. G.J. OITermans

14-07-1981

R Schellekens

22-01-1975

F.J. van Hees

30-03-1982

Gaudium InterNos

12-02-1975

Ch. Langenhuijsen

30-03-1982

J. Vermeulen

19-03-1975

N. Broeken

30-03-1982

S. Boeren

05-11-1975

J.A. Verhoeven

30-03-1982

W. Jacobs-Pijnenburg

10-03-1976

J. van Gorp

11-05-1982

A.C. de Beer

14-07-1976

RG.J. Bolsius

11-05-1982

A.A. Vissers

15-09-1976

G.J.E. Willemsen

15-06-1982

A.H.V. Pollet

13-10-1976

J. Jaspers

21-09-1982

W.J.M. Cornelissen

08-12-1976

D. Rottier

21-09-1982

G.L.C. van Aspert

18-05-1977

frater Laurentius Vermeulen

21-09-1982

J.J.A. van de Sande

01-06-1977

pater Hyacinthus van den Heuvel

21-09-1982

A.A.B.J. van de Sande

01-06-1977

frater Emericus van Gemcrt

22-03-1983

Tilburgse Koraalvereniging

15-06-1977

frater Plechelmus Spanjers

10-05-1983

A . d e Beer

10-08-1977

frater Frederico van Dongen

11-10-1983

J.J. Geerls-van der Heijden

17-08-1977

J. Timmermans

11-10-1983

A. Hallebcek

08-03-1978

B. Pirenne

18-10-1983

RH. Ansems

08-03-1978

broeder Paulo

05-06-1984

L.F. Verstappen

24-05-1978

A.C.M. Halkes

20-11-1984

J. Maas

09-08-1978

mr J. van der Valk

27-11-1984

J. Verheijden-Schepens

27-09-1978

C. Robben

22-01-1985

J.P.G. Mijnsbergen

22-11-1978

RA. de Man

02-04-1985

A . M . Roomer

02-05-1979

zr. Jezualda Kwanten

frater H. Mommers

10-09-1985

J. de Bruijn

07-11-1979

J. van Raak

26-11-1985

C. Waijers

09-01-1980

dhr. Van de Luijtgaarden

20-01-1986

F. de Leeuw

09-01-1980

H.RRM. Gerritse

11-03-1986

M.H. van Empel

05-03-1980

A. Spiero

25-03-1986

L. van der Aa

05-03-1980

Th. van Gestel-Kaethov en

01-04-1986

Th. dcNies

05-03-1980

A. van Meer-Kanters

15-04-1986

A. Torremans

12-03-1980

W.A.M. Kempen

03-06-1986

A. van Beurden

23-04-1980

C.A.F.A. van Aarie

13-01-1987

H.M.J. Kluijtmans

21-05-1980

J. Melis

03-03-1987

J.W.C. Bogers

25-06-1980

L.J. Naaijkens

31-03-1987

zr. Sulina

17-03-1981

A. Jongen

14-07-1987

A . M . Stokkermans

09-06-1981

M.A. van Wijk

14-07-1987

A. Bertens

08-09-1981

pater J. Linders

13-10-1987

J.J. van Mierden

Th.H.Th. Wassing

05-01-1988

N. Abbenes

12-09-1979

10-11-1981
13-04-1982

L. Kuiper

19-01-1988

H. Heier

20-04-1982

J. van Loon-Otten

23-02-1988

A. Pigmans

04-05-1982

mevr. Onderdenvvijngaard

23-02-1988

C.J.W.H. Otteman

11-05-1982

J.W. Horsten

03-05-1988

W.J.W. van Hest

15-06-1982

C. Kruijssen

03-05-1988

C. Boeren

22-06-1982

A.F. Jansen

24-05-1988

J. van Eijden

06-07-1982

RC.C. Verhoef

31-05-1988

C.J. Pijnenburg

20-07-1982

dhr. \an Beurden

14-06-1988

P. van der Aa

27-07-1982

dhr. van Belkom

25-10-1988

M. Steijns

31-08-1982

C.J. van Gorp

15-11-1988

J.A. Verhoeven

14-09-1982

J.W. Schollen

06-12-1988

A. Vissers

16-11-1982

J. Tuerlings

24-01-1989

A . A . M . van Dijk

08-02-1983

M.A.A. van Vessen-Eijkemans

28-03-1989

J. Aarts

08-02-1983

A.M.J. Bartels

28-03-1989

A. Berens

08-02-1983

C.M.J. de Bekker

25-04-1989

A.RH. Hultermans

08-02-1983

Th. Doorenbosch

14-11-1989

F.J.M. Remmers

08-02-1983

J.A. Nooijens

20-03-1990

M.E.RM. Rovers-Verbunt

27-04-1990

C.H.M. Santegoets

16-02-1983

A. van Meer

22-02-1983

R.A.M. van der Aa

19-06-1990

A.H. van Oers-Smits

08-03-1983

D.van Loon

02-10-1990

A. Sparidaens-de Cock

10-05-1983

A. Wagemakers

29-11-1990

J.Th.A. van Roermund

14-06-1983

zr. Julia van Diemen

29-04-1991

W.RJ. van de Wiel

06-09-1983

J.W.A.C. Ketelaars

21-05-1991

M.A. Bellemakcrs

04-10-1983

J.M.Th, van Dijk-van Santvoorl

12-07-1991

R. van Gastel

22-11-1983

J. van Dijk

14-01-1992

Th.B. Donders

10-01-1984

C. Muijs

30-01-1992

J.Th. Luijckx

07-02-1984

M. van Eijndhoven

30-01-1992

A.C.H. Jansen

10-04-1984

zr. Catharicn Suermondt

13-02-1992

J. de Groot-van Munster

24-04-1984

C.H.J. Hobbelen

05-10-1993

M.E.C'. de Visscher

15-05-1984

frater J.A. Seeelen

14-12-1993

J.Th.M. Bonink

G.J.J. Smulders

01-02-1994

G.H.M. Spijkers

24-07-1984

B.A. Lemmens

21-06-1994

RF.B.M. Bastings

11-09-1984

C.A.C. Cruyssen

08-11-1994

A.R Westland

23-04-1985

F. Pistorius

08-11-1994

J.A.W. Berben

01-05-1985

C F . Reijnen

08-11-1994

M.J.L. van Hest

A.L.M. Jansen

07-03-1995

G.J.A. Stenders

29-05-1984

01-05-1985
01-05-1985

M.A. Allart

12-09-1995

A.J. Schoones

27-08-1985

J.M.M. Kennis

26-09-1995

C.J. van Kuik

10-09-1985

S. de Rooij

10-10-1995

G. Franken

10-09-1985

frater Siegfried van Geldrop

06-08-1996

R Frits

J.H.A. Damen

20-08-2001

L.A.C. van Beurden

15-04-1997

J.M.H. Eggels

20-08-2001

J.G.W.M. van Esch

15-04-1997

C.J.M. Bekkers

20-08-2001

RJ.C. Witlox

20-05-1997

F.W. Timmerman

20-08-2001

M.J.E. Giessen

01-04-1997

20-05-1997

M.E.G. Wolters

20-08-2001

G.B.C. Mutsaers

23-12-1997

Th.J.W. Laurijssen

20-08-2001

E.M.F.J. van Gorp

17-02-1998

J.P.W. van Os

20-08-2001

F.J. van Deursen

17-02-1998

N.F.A. Aerts

20-08-2001

E.J.M. Schoenmakers

10-03-1998

J.C.B. Maas

20-08-2001

C.C.M. Staps

24-03-1998

M. Sar

20-08-2001

A.G. Torremans

21-04-1998

J.W. Bavinck

20-08-2001

C M . A . M . van den Eisen

28-04-1998

C.J. Hogedoorn

20-08-2001

H.G. Veltmeijer

28-04-1998

N.F.A. van Helvert

20-08-2001

C.H.A. van der Ven

28-04-1998

M.J.P. Robben

20-08-2001

M.F.L. Vriens

30-06-1998

G.L.J.J. van Eijck

20-08-2001

G.Th. Poels

30-06-1998

A.C.FM. Peeters

01-10-2001

S.C.M. van Impelen

15-09-1998

F.W.C. Somers

22-10-2001

S.W. von der Fuhr- in 'l Veld

19-01-1999

F.J.C.M. Staps

18-03-2002

A.J.M. Smits

16-03-1999

C.J.A. van de Hoven

02-04-2002

A.M.A. van Assouw
J.M.A. van der Eijden

16-03-1999

M.S.H. Reijnen

15-04-2002

30-03-1999

T.J. Andriessen

17-06-2002

A.B.H. T h ö n i s s e n

31-05-1999

A.A. Leijtens

17-06-2002

M.C. Pijnenburg

14-06-1999

G.C.C. Verhaar

01-07-2002

M.C.W. de Kievit

28-06-1999

J.F. Meeuse

09-09-2002

FM.J. Schelle

16-08-1999

J.A. Weijtmans

09-09-2002

F.W.M. san de Wouw

20-09-1999

T.W.A.M. D e l i ë n

14-10-2002

A.D. Sparidaens

11-10-1999

G.A. de Boed

04-11-2002

J.C.M. Dijkstra

29-11-1999

P.A. Schuurkes

04-11-2002

M.C.J. van Esch

03-09-2000

A.C.A.M. van de Put

08-09-2003

E.J.W. Versteijnen

25-09-2000

A.H.J. Willemen

08-09-2003

E.RC Pierson

30-10-2000

H.L.M. van Doorn

02-03-2004

C C . Kuijten

20-11-2000

J. Alderliestc

02-03-2004

J.J. Schenkels

H.J.J. van Helvoirt

01-06-2004

J.L. Smits

05-03-2001

P.A. Boudewijns

27-07-2004

J.C.M. Rovers

19-03-2001

J.M.C.C. Herijgers

07-09-2004

F.J.C.M. Verberne

19-03-2001

H.M. Maas

21-09-2004

A . A . M . Claassens

19-03-2001

A.J.M. van Rijswijk

16-11-2004

A.J.A. van den Nouwland

W.H.M. Adams

14-12-2004

A.J.C. Schenkels

20-08-2001

A.J.M. Vorselaars

15-02-2005

J. Drubbel

20-08-2001

J.C.M. Breugehnans

15-02-2005

H. van Mieghem

M. Crueq

05-04-2005

RJ.B.M. van de Gender-Horvers

20-08-2001

E.M. Reedt Dortland

17-05-2005

A . X . M . Peeters

20-08-2001

W.J. Meijer

17-05-2005

G.J. Tempelman

20-08-2001

H.M. van Kreij

06-09-2005

A.J.M. Leijer

20-08-2001

C.J.M. van Knegsel

20-09-2005

M.A.M. Boom

20-08-2001

C.FR Haans

20-09-2005

J.F.M. van den Broek

20-08-2001

A.J.RM. Franken

20-09-2005

M.F. Meijer

20-08-2001

RJ.Th.W. van Erp

20-09-2005

G.A.C. T ü m m e r s - v a n Spaandonck

20-08-2001

RA.M.J. Engel

01-11-2005

ll.J.L. Baardwijk

20-08-2001

H.C.C. Cock

31-01-2006

A.F. Geelen

A.G.H. Brekelmans

17-01-2006

l.J.M. Wijnstok-van Bavel

20-08-2001

F Blondel

07-02-2006

A.H.A.M. Bergs

20-08-2001

J.W.F. van Berendonk

07-02-2006

J.H.W. van Gestel

20-08-2001

J.M.M.E. Antonise

07-03-2006

F.A.H.C. Smulders

20-08-2001

W.A.H.A. Postelmans

21-03-2006

W.C.M.M. de Kort

05-02-2001

13-08-2001

20-08-2001

20-08-2001

11-04-2006

J.P.M. Roosen

19-08-1981

Firma Rierson

09-05-2006

F.G.M. van Dun

24-08-1982

A. Buijs

16-05-2006

J.L. Elling

24-07-1984

Hoefnagels + Janssen-Wayers bv

23-05-2006

J.H.H. van Dijk

19-01-1988

1. de Kok

06-06-2006

W.H. van den Aker

27-09-1988

JEVEL - Jan van Laarhoven bv

20-06-2006

R.A. Moulon

06-03-1989

Jubileumcommissie 50 jaar Tilburg

17-07-2006

B. Donks

15-08-2006

C.C.M. van den Bersselaar

27-06-1989

Bakkerij Keusters

15-08-2006

S.J.M. Smeulders

12-09-1989

Modehuis G i m b r è r e

15-08-2006

T.M. Wijnands-Glorie

12-09-1989

Koninklijke Harmonie Orpheus

10-10-2006

A.G.M. van Sehie

13-03-1990

Modebedrijf" Jan de Cock

19-12-2006

M.J.G. Driessen-Ebbing

10-04-1990

Van der Schoot Tilburg bv

19-06-1990

Slagerij Wim Pessers bv

18-06-1991

SchildersbedrijfGhcring bv

10-09-1993

Sociëteit Nieuwe Koninklijke Harmon

Tilburg Trofee
De Tilburg Trofee is toegekend aan de volgende personen en instellingen:

IJshockeystad

Tilburg
25-04-1995

Vollenhoven Groot-Olie bv

09-05-1995

Bressers Metaal bv

10-10-1995

Koninklijke Liedertafel Souvenir des

18-03-1971

Fluke International Corporation

23-12-1971

A.RM. van Vugt

24-02-1972

prol'.ir J.A. Cuperus

06-08-1996

Voetbalvereniging Willem 11

06-06-1973

Voetbalvereniging AJAX

15-10-1996

Pabo Print bv

12-11-1975

J.J.F.Ch.M. Janssen

13-09-1999

Meijdenberg-Tieroiff bv

24-11-1976

CV-bedrijt'G. B o ï n k - M e i j e r

15-05-2000

Transportbedrijf F. Claassen bv

00-00-1978

W.J.J. Evertse

04-09-2000

Theeuwes Holding bv

17-02-1978

Janssen-Geurts bv

16-09-2002

Heerkens van Bavel Bouw bv

16-08-1978

drs. G.H.M. van den Heuvel

07-10-2002

Van Gorp Vouwkartonnages bv

14-11-1979

Meubelindustrie Gebr. G.A. & A. van

10-11-2003

Panhuijsen Verpakkingen bv

Dijk

24-10-2006

Dion Ketelaars Installatietechniek vof

Generaal C. Barber van de
15'^ Schotse Divisie nam
een dag na de bevrijding van
Tilburg op 28 oktober 1944
een bronzen legpenning in
ontvangst. (Coll. Regionaal
Archief Tilburg).

Montagnards
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Archeologisch onderzoek in het
grensgebied tussen Tilburg en Goirie 3

Overrijnse kolonisten: laat-Romeinse bewoning o
Bakertand/Huzarenweide te Goi
Martijn Bink & Frans van Nuenen*

In de tweede bijdrage^ hebben we gezien Gedurende enige tijd was er sprake van een leemte in
hoe een eenvoudige boerengemeenschap de bewoning en kon de natuur zich enigszins herstellen. Maar deze "Postromeinse Leegte" duurde niet zo
opbloeide onder invloed van de Pax Romana,
lang als altijd is gedacht. Al snel komen inwijkelingen
maar toch het loodje moest leggen, ten ge- van over de grote rivieren de lege plaatsen innemen.
volge van o.a. de uitputting van de bodem en Ook onze streken werden gekoloniseerd zoals bleek
de politieke instabiliteit van het Romeinse uit het archeologisch onderzoek op de BakertandRijk. Ook de invallen van Germaanse ben- West/Huzarenwei te Goirie^ In deze derde bijdrage
belichten we een en ander.
des veroorzaakten voldoende onrust om de
streek te verlaten.
Inleiding

133 000

In de eerste bijdrage in deze serie is het onderzoek
op de "Huzarenwei" reeds uitgebreid gememoreerd.^
Daarbij werd ook een paragraaf gewijd aan de geologische en bodemkundige achtergronden van het gebied. Van belang is erop te wijzen dat de vindplaats
gelegen is op de flank van een zuidwest-noordoost
georiënteerde dekzandrug aan de rand van het beekdal van de Katsbogte. Deze relatief vruchtbare gronden hebben als vestigingsplaats van oudsher mensen aangetrokken. De opgraving van de Huzarenwei
leverde veel bewoningssporen uit meerdere perioden
op. Daarbij bleek, na een diepgaande analyse van de
structuren en vondsten, dat er een bewoningscomponent uit de laat-Romeinse tijd (4e-5e eeuw na Chr.)
aanwezig was, iets wat op de Zuid-Nederlandse zandgronden een zeldzaamheid is.
Na een historische inleiding over de verwikkelingen
in de laat-Romeinse tijd, worden de structuren en
vondsten uit deze periode beschreven, waarna een interpretatie volgt." Vervolgens komen nog enkele vergelijkbare vindplaatsen uit de omgeving aan bod.

Historische achtergrond
Alle tot nu toe opgegraven inheems-Romeinse nederzettingen in het zuiden van Nederland en aangrenzend
België worden tussen 200 en 270 AD opgegeven en
verlaten. De oorzaken hiervoor zijn niet met zekerheid aan te wijzen, maar o.a. de uitputting van de
bodem door surplusproductie (ten behoeve van de
zogenaamde Tax Romana), maar ook plundertochten
door Germaanse bendes, epidemieën onder mensen
en dieren, en de economische en politieke instabiliteit van het Romeinse Rijk zijn enkele mogelijke oorFragment van de topografisctie l<aart met locatie
van de opgraving Huzarenwei te Goirie zaken. Tussen 260 en 300 vinden we in ieder geval

Overzicht van de
belangrijkste laat-Romeinse
bewoningssporen.

'Drs Martijn Bink
(Koudekerk a/d Rijn, 1971)
studeerde provinciaalRomeinse archeologie
aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam. Sinds 1999
is hij werkzaam In de
Nederlandse archeologie
Van 1999 tot 2003 als
medewerker van de
Hendrik Brunsting Stichting
(ACVU) en sinds 2003 bij
BAACbv als projectleider
en als periode- en
materiaalspecialist Romeinse
tijd.

geen sporen van bewoning; wel worden er munten
uit de periode gevonden. In 293-294 is in de historische bronnen voor het eerst sprake van Franken die
zich binnen de Rijngrens hebben gevestigd. Keizer
Constantius Chlorus (305-306) herstelt de grenzen

Drs Frans van Nuenen
(Tilburg 1950) studeerde
Psychologie aan de
K.H.Tenwasin 1984 de
oprichter van deAWNafdeling Midden-Brabant.
Van 1991 tot 2000 was
hij als Grabungstechniker
werkzaam in Dultsiand. in
2001-2002 was hij als
veldtechnicus In dienst bij
de Stichting ArcheoService
(Eindhoven), en vanaf april
2003 in deze hoedanigheid
bij BAACbv te'sHertogenbosch.

langs de Nederrijn en vestigt Franken op het "eiland
der Bataven", ofwel de Betuwe. Ook wordt de vestiging van Franken in de zuidelijker gelegen gebieden
vermeld. In 340-341 worden zij hier door de Saksen
verdreven. Ze trekken naar het zuiden en leveren strijd
tegen keizer Constans (340-350). Waarschijnlijk vestigen de Franken zich tussen 342 en 353 in Toxandria.
Hoewel de locatie van Toxandria niet zeker is, wordt
aangenomen dat dit Toxandria overeenkomt met de
middeleeuwse "Pagus Toxandria", een gebied dat
Nederlands en Belgisch Brabant en Limburg omvat. In
het najaar van 357 zijn er meerdere Frankische invallen in Germania li. Julianus II komt in 358 persoonlijk
orde op zaken stellen en nadat hij de Franken verslagen heeft, sluit hij een verdrag waarin de vestiging
van de Franken in Toxandria opnieuw wordt vastgelegd. Van keizer Valentinianus wordt vermeld dat hij

Goirie Huzarenwei, laat-Romeinse bewoning
Niet opgegraven

Laat Romeinse structuur met nummer

Opgegraven areaal

Depressie

Ongedateerde structuur

Schaal 1:2.000
O

BAAC
100 m

de forten van de llmes herstelt. De activiteiten van
Valentinianus (364-375) blijken ook uit de archeologische bronnen: uit Zuid-Nederland zijn opvallend veel
munten uit de regeringsperiode van deze keizer bekend. Hoe deze vondsten geïnterpreteerd moeten worden is echter nog niet duidelijk. De laatste vermelding
van de Franken in de zuidelijke streken is tussen 373
en 376, als wordt vermeld dat de Saksen bij Deusone
in het gebied der Franken worden verslagen. Hoewel
meestal wordt aangenomen dat Deusone geïdentificeerd moet worden met de Dieze bij Den Bosch (en/of
de tempel van Empel), wordt dit ook wel geïdentificeerd met de plaats Diessen.
In archeologisch opzicht lijkt er in het achterland van
de Romeinse //mes geen b e w o n i n g s c o n t i n u ï t e i t t e zijn.
Alleen de muntvondsten lopen door tot 406 AD, maar
of hier ook bewoning aan gekoppeld mag worden is
nog onduidelijk. Op slechts negen locaties op de zandgronden zijn bewoningsresten uit de laat-Romeinse
periode opgegraven, o.a. te Gennep, Geldrop, BredaWest en Alphen. Door de spaarzame publicaties is er
slechts in geringe mate een typologie van de huis-

structuren en het aardewerk op te stellen, waardoor
nieuwe vindplaatsen uit deze periode moeilijk te dateren en in te kaderen zijn. Volgens Theuws en Hiddink
is deze bewoning toe te schrijven aan een korte bewoningsfase tussen 380 en 420 AD.= Ook plaatsten zij
toen een vraagteken achter de Germaanse aard van
de kolonisten, omdat de toen bekende huisplattegronden, die o.a. in Geldrop werden opgegraven, niet overeenkwamen met de plattegronden die in de overrijnse
gebieden bekend zijn. De geringe lengte van de huizen
wijst op het ontbreken van een stalgedeelte. Mogelijk
werd het vee in aparte bijgebouwen ondergebracht.
Het gebrek aan spiekers vormt een schril contrast met
de bekende nederzettingen in Germania Libera, waar
zich op elk erf meerdere spiekers bevinden.
Dit beeld wordt echter gewijzigd door de eerste ontdekkingen van nederzettingen uit de laat-Romeinse
tijd in West-Brabant. Op Breda-West (Steenakker)
werd een huis met een lengte van 25 meter blootgelegd, op zich groot genoeg om een staldeel te bevatten, waarbij op hetzelfde erf 2 a 3 spiekers werden
De laat-Romeinse aangetroffen. Ook het gevonden aardewerk past beter
lioofdgebouwen van de in de Rijn-Weser-Germaanse traditie, terwijl het aaropgraving Huzarenwei te dewerk van Gennep eerder Saksische invloeden vertoont.
Goirie
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Hoofdgebouwen, structuur 1
Structuur 1 is een driebeukige huisplattegrond, die
zuidwest-noordoost georiënteerd is, met afmetingen van 26 X 7 meter. Een opvallend kenmerk is een
zespalige kernconstructie met aan weerszijden van
deze kernconstructie twee tegenover elkaar gelegen
ingangen in de lange wanden. Deze ingangen waren
herkenbaar aan de ten opzichte van de wandstijlen
iets naar binnen geplaatste stijlen. Voor de zuidwestelijke ingang zijn er nog vier palen gezet, die waarschijnlijk een soort overkapping vormden. De wand
was opgebouwd uit enkel gestelde palen waartussen
vlechtwerk aanwezig was. Door eerdere ontgronding
van het terrein was het noordoostelijke deel van de
plattegrond verstoord en kon dit niet duidelijk geïnterpreteerd worden.

Structuur 4
Ook deze driebeukige huisplattegrond was noordoost
- zuidwest georiënteerd, mat 24 x 7 meter, en had een
zespalige kernconstructie, met zowel twee ingangen
in de lange wanden als een in de westelijke korte
wand. Door de goede conserveringsomstandigheden
is de binnenindeling van het huis goed bewaard gebleven. Het westelijke deel kan als stalgedeelte met
veeboxen geïnterpreteerd worden. Tussen de stal en
de westelijke ingang van het woongedeelte, dat aan
de oostzijde van het huis gesitueerd moet worden,
bevonden zich twee afscheidingen. De eerste afscheidingswand bevond zich direct westelijk van de ingang,
die daarmee in het woongedeelte kwam te liggen. Van
dit wandje resteerden nog maar twee ondiepe paalkuilen. Tussen deze twee bevond zich de doorgang
naar de stal. Door deze tussenwand, die meestal
aan de andere zijde van de ingang wordt aangetroffen, werd het woongedeelte vergroot, maar het stalgedeelte verkleind. De tweede tussenwand lag iets
meer naar het westen en bevond zich slechts tussen
de wandpalen en de gebintsstijlen, niet over de gehele
breedte van het huis. Deze wand grensde de veeboxen
af. Het gedeelte tussen de beide wandjes kan als opslagruimte gediend hebben.

O
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Beschrijving van de nederzetting
Van de laat-Romeinse nederzetting werden als belangrijkste structuren vier hoofdgebouwen, een bijgebouw, drie hutkommen, enkele spiekers, een waterput en een waterkuil opgegraven. We laten ze hier de
revue passeren.

•/

fr
Structuur 10

Structuur 6
Dit huis had afmetingen van 16 (gereconstrueerd) x 7
meter, was eveneens noordoost - zuidwest georiënteerd en had een identieke constructie als beide voorgaande structuren. Slechts de sporen van de lange
wanden waren goed waarneembaar, die van de korte
wanden waren slechts sporadisch bewaard gebleven.
Opmerkelijk is dat van de zespalige kernconstructie
het oostelijk paar gebintstijlen vervangen is door twee
dubbele palen in de lange wanden. De functie van
de dubbele palen In het midden Is onduidelijk; waarschijnlijk had een ervan slechts een ondersteunende

den van de lange zijden. In een zaadmonster uit een
van de middenstijlen werd rogge aangetroffen, hetgeen deze structuur in de laat-Romeinse tijd dateert
(zie paragraaf Botanisch Onderzoek). Dit bijgebouw
kan een functie als schuur, voor de opslag van voorraden en/of gereedschap, worden toegedicht.

Structuur 9

Hutkommer)

Structuur 64

Plattegronden van
bijgebouwen van de laatRomeinse nederzetting

Structuur 14

functie, of is er sprake van reparatie? Voor de ingang
aan de oostelijke korte wand bevond zich een kuil; de
functie van deze kuil hier is onduidelijk.

Structuur 10
Dit betreft een zuidwest-noordoost georiënteerde
huisplattegrond met een lengte van 29 en een breedte
van 6 meter. Er was één rij nokdragende middenstijlen, die echter niet zo fors en diep ingegraven waren
als die van het uit de inheems-Romeinse tijd bekende
Alphen-Ekeren-type.^ Er waren ook geen extra zware
wandpalen herkenbaar. De aanwezigheid van middenstijlen in de korte wanden duidt op een zadeldakconstructie. De wandstructuur en ingangspartijen zijn
verwant aan die van de vorige structuren. Bij de westelijke ingang bevond zich een dubbele middenstijl,
mogelijk als restant van een (tussen)wandconstructie
als afscheiding van de stal. Een gedeelte van de plattegrond was door eerdere ontgronding en aanleg van
riolering danig verstoord, waardoor de constructie van
het huis niet overal even duidelijk was. In de noordwand bevonden zich bij de twee oostelijke middenstijlen dubbele wandpalen, evenals bij de noordoostelijke
ingang. De dubbele wandpalen vervingen vaak een
middenstijl, om daardoor een grotere binnenruimte te
c r e ë r e n . ' Onduidelijk is waarom dit niet in Goirie heeft
plaatsgevonden. Aan de zuidwestzijde bevonden zich
de sporen van een mogelijke kleine uitbouw, of hekwerk.

Bijgebouw
Structuur 9 is een tweebeukig bijgebouw dat oostwest georiënteerd is en 12 x 5,6 meter meet. De constructie bestaat uit vier nokdragende middenstijlen,
en iets gebogen wanden. Beide korte zijden hadden
een schilddak. De ingangen bevonden zich in het mid-

Hutkommen (die ook wel kuilhutten genoemd worden)
zijn het meest karakteristiek voor de Germaanse nederzettingen uit de laat-Romeinse tijd en zijn te karakteriseren als "een kuil met een dak erop".^ Het dak
werd gedragen door twee nokstijlen en een gording
die rustte op de hoekpalen. Van de wanden resteert
soms nog een klein greppeltje, of een rijtje staakgaten
(vergelijk structuur 18), maar vaker ontbreekt daarvan elk spoor. Soms ontbreken de hoekpalen, waarbij
een schuinaflopend dak gereconstrueerd kan worden
dat op twee palen rustte. Als functie voor een hutkom wordt meestal aan een weefhut of aan een werkplaats, bijvoorbeeld voor een smid, gedacht. Mogelijk
werden er ook bederfelijke waren in opgeslagen. Te
Goirie werd een drietal hutkommen gevonden.
Structuur 8 meet circa 4 x 3 meter en heeft drie palen
in elke wand. De kom was nog maar 13 cm diep. Twee
paaltjes die onder de kuil werden aangetroffen, duiden mogelijk op een functie als weefhut.
Structuur 77 van 4 x 3 meter bevond zich in het zuidwestelijk deel van de opgraving en bestond uit een
onduidelijke kuil met twee diepe palen. Mogelijk betreft het een hutkom met een tweepalige plattegrond,
waardoor een schuin aflopend dak aangeduid wordt.
Daar er geen vondsten in deze hutkom werden gevonden, kan deze niet gedateerd worden. Hutkommen komen echter pas na de Romeinse tijd voor. Deze structuur ligt echter tamelijk ver verwijderd van de overige
laat-Romeinse structuren, waardoor een duidelijke
toewijzing achterwege moet blijven.
Structuur 18 leek aanvankelijk een zespalige spieker
te worden, met afmetingen van 4 x 3 meter, die oostwest georiënteerd was. De lange wanden van deze
structuur bestaan echter uit een rij ondiepe, waarschijnlijk ingeslagen paaltjes. Door een eerdere ontgronding van dit deel van het terrein is waarschijnlijk
het verdiepte gedeelte van de hutkom verdwenen en
zijn alleen de paalsporen overgebleven. Aan de buitenzijde van elke korte wand bevond zich een extra
paalgat, dit was waarschijnlijk bedoeld om deze te
schoren. Deze hutkom bevond zich aan de rand van
de oostelijke depressie, waardoor waarschijnlijk een
scheefstand van de paalgaten is ontstaan.

Spiekers
Spiekers zijn over het algemeen kleine vier- of zespalige (soms ook acht- of negenpalige) gebouwtjes die
een functie als graanopslag hebben.^ Meestal vormen
de paalsporen een vierkant of rechthoekig grondplan
van 2 x 2 of 3 X 3 meter. De diep ingegraven palen,
die op geringe afstand van elkaar staan, kunnen een
verhoogde vloer dragen waardoor de voorraad onbereikbaar wordt voor ongedierte. Deze bijgebouwtjes
zijn door het ontbreken van vondsten zelden goed

ter pas voor vanaf de Romeinse tijd. Pollenanalyse van
de putvulling toonde de aanwezigheid van roggepollen
aan, waardoor een datering in de laat-Romeinse tijd
aannemelijk is.
Waterkuil 134 was slechts 80 cm diep, maar er was
geen houten putconstructie aanwezig. Aan de vullingslagen was te zien dat deze kuil water gevoerd
heeft, dus een interpretatie als waterkuil ligt voor de
hand. Mogelijk betreft het een waterput die niet is afgemaakt.

Vondsten
Aardewerk
Van het totaal aantal aardewerkvondsten konden na
reiniging 244 stuks aardewerk aan de laat-Romeinse
periode worden toegeschreven; hiervan waren 205
fragmenten handgemaakt en 39 gedraaid aardewerk.

Vnr107-6

Vnr 106-1

Vnr 111-2

Enkele rand- en
bodemfragmenten van
tiandgemaakt laat-RomeIns
aardewerk. (Tekening R
Dijkstra, BMC bv).

dateerbaar. Ze komen voor vanaf de prehistorie tot in
de Middeleeuwen. Op de Huzarenwei werden meerdere spiekers opgegraven. Structuur 64 is een zespalige spieker van 2 x 3 meter. De aanwezigheid van
één scherf van laat-Romeins aardewerk in een van
de paalkuilen geeft een datering van deze structuur.
Van de overige spiekers is de datering onzeker. Op basis van hun ligging in de nabijheid van laat-Romeinse
structuren kunnen ze aan een erf uit deze periode
worden toegewezen.

Waterput en waterkuil
Waterput 112 was de enige waterput van de hele opgraving. Deze was vrij klein en ondiep; in het vlak bedroeg de diameter 2,20 meter, terwijl de houten constructie op een meter onder het vlak zich aftekende als
een rechthoek van 1,00 x 0,80 meter. Uit de waterput
konden geen dateerbare vondsten geborgen worden.
Op het onderste niveau was een vierkante houten putconstructie zichtbaar, die bestond uit vier hoekpalen
met daartussen horizontaal geplaatste dwarsliggers.
Deze constructie was waarschijnlijk vervaardigd van
eikenhout. Door de slechte conservering van het hout
konden geen details omtrent de constructie worden
waargenomen. Dit type waterput (vierkant) komt ech-

Afbeelding 5: Tekening handgemaakt aardewerk
Het laat-Romeinse handgemaakte aardewerk is moeilijk te onderscheiden van het prehistorisch handgemaakte aardewerk. Een kenmerkend onderscheid is
de magering van de klei: in de laat-Romeinse periode
is de klei overwegend met organisch materiaal gemagerd, waaronder veel botgruis, terwijl het prehistorisch aardewerk vaker met potgruis is gemagerd.
Verder komt ook magering met niet-lokaal grof zand
en vulkanisch materiaal voor (zogenoemde glimmers).
Het vormenspectrum wordt gedomineerd door drieledige meer of minder zwak S-vormige potprofielen,
waarbij ook de tweeledige potten naar een S-profiel
neigen.
Vooralsnog ontbreekt een betrouwbare typologie
van handgemaakt laat-Romeins aardewerk in ZuidNederland. Het vormenspectrum kan het best vergeleken worden met de Rijn-Weser-Germaanse keramiek.
Voor de determinatie is de Gelderse typologie aangehouden.^" Dominant is het type Ede C3a, maar ook het
noordelijke type Wijster komt voor, terwijl tweeledige
typen en de zgn. Scfta/enumen ontbreken. Deze beide
typen komen voor vanaf de 5e eeuw. In Goirie werd
ook geen Angelsaksich aardewerk aangetroffen.
Zoeken we aansluiting bij andere vindplaatsen, dan
komt Breda-West (Steenakker) het meest in aanmerking. Hier komen drieledige vormen die versierd zijn
met vingertopindrukken op de rand en/of de buik veelvuldig voor. Dit komt goed overeen met het aardewerk
van Goirie, maar er zijn ook enkele verschillen. Zo
vinden we in Goirie nauwelijks versiering op de rand
en komen eenledige kommen en schalen weer niet in
Breda voor. De in Goirie aanwezige zwak S-vormige
drieledige profielen wijzen op de datering in de latere
4e of in de 5e eeuw.
De 39 fragmenten gedraaid aardewerk zijn afkomstig
van 15 potten, waarvan 26 fragmenten van twee nigra-achtige voetkommen afkomstig zijn. Deze voetkommen dateren vanaf de late 3e eeuw tot in het
begin van de 5e eeuw. Ze zijn versierd met vierkante
putjes, waarschijnlijk aangebracht met een radstempel, en werden vermoedelijk in Mayen (Duistland)

geproduceerd. Het baksel van de Goirlese vondsten
is in het algemeen fijner dan dat van de noordelijker
producten. Verder w/erd nog een viertal vroeg-Mayen
producten geïdentificeerd, die herkenbaar waren aan
hun magering met vulkanisch materiaal. Deze vormen
zijn in het algemeen in de 4e-5e eeuw te dateren.
Vondstnummer 461 -1, een randtragment van een oorpot, dateert uit de late 4e eeuw - begin 5e eeuw. Het
totaal overziende moet het Goirlese aardewerkcomplex tussen 350 en 450 na Chr. gedateerd worden.

Overige vondsten
Van de overige vondsten memoreren we hier kort
twee vondstcategorieën: Romeins dakpanmateriaal
en glas.
Binnen de laat-Romeinse context werden in totaal
164 fragmenten van Romeinse dakpannen aangetroffen, afkomstig uit enkele paalkuilen van de structuren
uit deze periode. Fragmenten van Romeinse dakpannen komen regelmatig voor in laat-Romeinse en ook
vroegmiddeleeuwse nederzettingen. Waarschijnlijk
zijn zij afkomstig van nabijgelegen midden-Romeinse
nederzettingsterreinen. In de laat-Romeinse nederzetting functioneerden ze niet als dakbedekking, maar
waarschijnlijk werden ze gebruikt als haardplaat, afvoergoot, of als fundering voor een houten paal. Ook
een gebruik als verharding van paden wordt wel geopperd. Aan de hand van de vondstomstandigheden kon
het gebruik van het dakpanmateriaal in de Goirlese
nederzetting niet worden herleid.
Van het laat-Romeinse glas werden voornamelijk
kleine fragmenten geborgen, waarbij een toeschrijving aan een bepaald type niet altijd mogelijk was.
Maar door hun afwerking kon wel een vorm herleid
worden. Zo zijn er meerdere fragmenten van conische
bekers, die soms met diagonale ribben of met een opgelegde glasdraad in dezelfde kleur versierd waren.
Vondstnummer 232-1 bevat een randfragment van
een glazen schaal met omgeslagen rand. Onder de
rand is een horizontale glasdraad in dezelfde kleur als
het glas opgelegd.

Botanisch onderzoek^^
Om informatie te verkrijgen omtrent de milieuomstan-

digheden, voedingseconomie en menselijke activiteiten op en rondom de nederzetting werden meerdere
sporen op botanische macroresten onderzocht, o.a.
uit de hoofdgebouwen structuur 4 en structuur 10, bijgebouw structuur 9 en waterkuil 134. Uit de waterput
112 werd een pollenmonster geanalyseerd. We geven
hier de belangrijkste resultaten.
Van de gebruiksplanten werden de verkoolde resten gevonden van bedekte gerst, pluimgierst, rogge,
emmertarwe, en broodtarwe. Van de gerst en beide
tarwe's werden slechts spaarzame resten gevonden,
waaruit geconcludeerd kan worden dat zij een geringe
rol speelden in de voedseleconomie. Van rogge en
pluimgierst werden wel veel resten aangetroffen, met
name in kuil 113. Deze kuil werd waarschijnlijk voor
de opslag van graan gebruikt of er heeft voedselbereiding in de nabijheid van de kuil plaatsgevonden. Door
het aanwezige dorsafval zijn er ook aanwijzingen voor
de verbouw van rogge ter plaatse.
In hutkom 8 bevond zich een paardeboon; dit is de
voorloper van de tuinboon, maar dan kleiner. Deze
paardeboon komt in zwang vanaf de ijzertijd. De analyse van de wilde planten leverde geen opzienbarende
vondsten op. Echter leek het aantal soorten dat kenmerkend is voor matig voedselarme bodems kleiner
te zijn dan in vergelijking met botanische monsters uit
nederzettingen uit de ijzertijd. Hieruit kan voorzichtig geconcludeerd worden dat de akkers in de laatRomeinse tijd beter bemest werden dan in de ijzertijd.
Op grond van de grote hoeveelheid rogge in de monsters kon geconcludeerd worden dat de bewoners
van de laat-Romeinse nederzetting op de Huzarenwei
Franken waren, die hun wortels in Germania Libra
hadden. Dit beeld wordt nog eens bevestigd door het
aandeel van de pluimgierst onder de vondsten. Ook
in de pollenanalyse werd de aanwezigheid van rogge
in het monster aangetoond, waarmee bovenstaand
beeld nog extra wordt bevestigd.

Synthese en interpretatie
In de tweede helft van de 4^ eeuw komen kolonisten
vanuit de Overrijnse gebieden zich vestigen op de
Bakertand/"Huzarenwei" te Goirie. Door gebrek aan
dendrochronologische dateringen is de bewoning niet
nauwkeuriger te dateren. Zij brengen hun bouwtraditie mee. Aanvankelijk worden de huizen gebouwd volgens de bouwtraditie van het type Wijster A/B (dit betreft hoofdgebouwen 1,4 en 6). Dit type is bekend van
opgravingen in het noorden en noordoosten van het
land. Hoofdgebouw 10 wijkt hier enigszins van af en
wordt "Type Goirie" genoemd. De achtergronden van
deze lokale ontwikkeling, waarbij van de bestaande
bouwtraditie wordt afgeweken, zijn niet duidelijk. Op
grond van overlapping tussen hoofdgebouwen 1 en 10
is wel duidelijk geworden dat de bewoning ten minste
twee fasen kende. Op basis van de opgravingsplattegrond zijn minimaal twee erven te reconstrueren.
Een aan de oostzijde van het opgegraven areaal, met
hoofdgebouw 1 in de eerste fase en hoofdgebouw 10
in de tweede fase. Tot dit erf kunnen ook bijgebouw
9, de hutkommen 8 en 18 en waterkuil 134 gerekend
worden. De overige elementen van het erf zijn niet aan

een bepaalde fase toe te schrijven. In het midden vinden w/e het tw/eede erf met de hoofdgebouwen 4 en 6,
spieker 64 en waterput 112. Een fasering is hiervan
niet te geven.
Wat betreft de datering van de bewoning zijn we grotendeels aangewezen op de mobiele vondsten. Het
handgemaakte aardewerk dateert, op grond van de
zwak drieledige profielen met vingertopversiering op
de buik maar niet op de rand, uit het einde van de 4e
eeuw of uit de 5e eeuw. Het gedraaide aardewerk, afkomstig uit de streek rond Mayen in de Eifel, dateert
in het algemeen tussen 300 en 500 AD. Vormen die
later in de laat-Romeinse tijd en vroege Middeleeuwen
sterk vertegenwoordigd zijn, ontbreken. Ook het
glas dateert in het algemeen tussen 350 en 525.
Productiecentra zijn moeilijk aan te wijzen, maar moeten waarschijnlijk ook in de Eifel gezocht worden. Het
einde van de bewoning ligt waarschijnlijk kort na 450.
De precieze omvang van de nederzetting kon niet worden vastgesteld, omdat het centrale deel ervan niet is
opgegraven. Dit deel is door planning van een groenstrook niet bedreigd. Mogelijk heeft zich hier nog een
derde en vierde erf bevonden. In tegenstelling tot de
meer verspreide bewoning uit de prehistorie zien we
nu een nederzetting in de vorm van een lintbebouwing
van ten minste 225 x 40 meter. Deze lintbebouwing
volgt de natuurlijke flank van de dekzandrug, op de
overgang naar een fossiel beekdal van een zijbeek van
de Katsbogte.
De aanwezigheid van rogge, waarbij ook aanwijzingen
aanwezig waren voor roggeverbouw in de nederzetting zelf, duidt erop dat de bewoners inwijkelingen
waren uit het Vrije Germanië.

Vindplaatsen in de omgeving
Zoals in het begin van deze bijdrage reeds kort werd
aangestipt, zijn vindplaatsen uit de laat-Romeinse tijd
in het zuiden van Nederland dun gezaaid. Aanvankelijk
werden vindplaatsen uit deze periode nog voornamelijk in het noord- en zuidoosten van Brabant
en Limburg aangetroffen (o.a. Geldrop, Gennep).
Recentelijk is echter bij grootschalig archeologisch
onderzoek te Breda-West ook bewoning uit de laat-

Romeinse tijd aan het licht gekomen.^^ Maar ook
dichter bij huis zijn twee nederzettingen uit de laatRomeinse tijd opgegraven: een te Alphen-Kerkakkers
en een te Tilburg-Stappegoorweg.
Nieuwbouwplannen voor een gebied op circa 500
meter ten zuiden van de kerk te Alphen noopten tot
voorafgaand archeologisch onderzoek. Bij een proefsleuvenonderzoek door BAAC bv waren reeds enkele
hutkommen en delen van plattegronden blootgelegd.'^
Bij het definitieve onderzoek, dat door het ADC werd
uitgevoerd, werden nederzettingssporen aangetroffen
op een zuidwest-noordoost lopende zone van het opgegraven areaal.'" Daarbij ontstond de indruk dat de
kolonisten het te ontginnen gebied vrij in gebruik konden nemen. In totaal werden uit de laat-Romeinse periode 9 huisplattegronden, 28 hutkommen, meerdere
spiekers en drie waterputten opgegraven. De opgegraven hoofdgebouwen waren in het algemeen eenbeukig, sommige waren deels driebeukig, met breedtes variërend tussen 5 en 6 meter en lengtes van
10 tot circa 15 meter. Deze korte huisplattegronden
hadden een kenmerkende indeling: een tussenwand
scheidde een kleine ruimte af van het woongedeelte,
waardoor een soort opslagruimte ontstond. Bij twee
huizen werden aanwijzingen voor een staldeel gevonden. Het geheel kon worden herleid tot een zevental
erven, waarbij in de bewoningsduur drie fasen konden
worden onderscheiden: de eerste fase tussen 375 en
425, de tweede van 425 tot 475/500 en de derde van
475/500 tot 550 na Chr. Daarbij werd tevens duidelijk dat de bewoning zich onder de noordelijk van het
opgegraven areaal gelegen percelen voortzette. De
precieze bewoningsdynamiek kon niet ontrafeld worden. De analyse van de huisbouwtypologie maakte
duidelijk dat deze niet in een Zuid-Nederlandse traditie geplaatst kon worden. De opgegraven plattegronden vertoonden meer overeenkomsten met die
uit noordelijker streken (zoals o.a. Wijster en Peelo)
en het oostelijke rivierengebied (o.a Ede). In deze nederzettingen werden naast lange woonstalhuizen met
lengtes tot 30 meter ook zogenaamde "short houses"
en hutkommen opgegraven. Het verspreidingsgebied
van dit type nederzetting valt samen met dat van de
Germaanse/Frankische groepen die uitzwermden over
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Randfragment van een laatRomeinse giazen schaal
(vondstnummer GLHW
232-1; tekening R Dijkstra,
BAACbv).

GLHW vnr 232-1

het Romeinse Rijl< en Brittania. Deze groepen vertonen
in hun materiële cultuur een grote variatie.

Tot besluit:
de post-Romeinse Leegte voorbij

Ook aan de Stappegoorweg te Tilburg vormen nieuw-

Lange tijd heerste het idee dat Noord-Brabant gedu-

bouwplannen een bedreiging voor het aanwezige bo-

rende de 4e en 5e eeuw onbewoond was; dit werd

demarchief. Een door BILAN uitgevoerd proefsleuven-

door sommige onderzoekers als de "Postromeinse

onderzoek leverde bewoningsindicaties uit meerdere

Leegte" bestempeld.2' Dit zou samenhangen met

perioden op. Daarbij werd gedacht aan bewoning uit

het feit dat de Frankische kolonisten verder naar het

de vroege ijzertijd en een omgracht terrein uit de 16e-

zuiden migreerden, en zich vestigden in het gebied

17e eeuw.'^ Nadere analyse van het gevondene duid-

van de Somme en de Loire. Doordat het centrum

de echter op een bewoningscomponent die mogelijk

van het ontstane Merovingische koninkrijk zich meer

in de laat-Romeinse tijd gedateerd moet worden.'^ Op

naar het noordoosten van het rijk verplaatste kwam

het moment van schrijven is de definitieve opgraving

Brabant minder aan de periferie te liggen en werd

nog in volle gang, dus alle gegevens moeten nog ge-

daardoor aantrekkelijker voor kolonisatie. Deze kolo-

analyseerd worden. Toch lijken een of twee huisplat-

nisatie werd altijd in de loop van de 5e-6e eeuw ge-

tegronden te zijn opgegraven die aan de zogenaamde

plaatst. De vroegmiddeleeuwse waterputten die in

"short houses" doen denken. In de nabijheid hiervan

de Rillaersebaan werden gevonden werden in dit licht

bevond zich een (Romeinse) waterput." Hutkommen

gezien. Dit beeld dat van oudsher geschetst werd,

lijken vooralsnog te ontbreken. Van de overige sporen

moet echter worden bijgesteld. Zo komen er steeds

moet een nadere bestudering van de opgravingsge-

meer aanwijzingen dat al op het einde van de 4e eeuw

gevens duidelijk maken of hier nog meer structuren

Overrijnse kolonisten zich op de Zuid-Nederlandse

aanwezig zijn. Een verklaring voor deze onduidelijke

zandgronden gevestigd hebben; Goirle-Huzarenwei is

situatie ligt in de recente historie van dit deel van het

inmiddels de 11e vindplaats uit deze periode. Daarbij

onderzoeksgebied: hier werd in de jaren tachtig van

zijn er op enkele plaatsen ook aanwijzingen dat deze

de vorige eeuw de humeuze bovengrond van de ak-

bewoning zich voortzette in de vroege Middeleeuwen.

ker afgegraven ten behoeve van de Tilburgse plant-

Weliswaar niet op dezelfde locatie, maar wel in de

soenendienst. Bij het opnieuw ploegen van de akker

nabijheid. Zo werden te Alphen, iets oostelijk van de

werden vele sporen vernietigd, waardoor alleen de

Kerkakkers, in het wegcunet van de nieuwe rondweg,

diepere sporen nog in het opgravingsvlak worden

meerdere bewoningssporen gevonden die in de 6e-7e

aangetroffen. Relatief ondiepe hutkommen kunnen zo

eeuw werden gedateerd. Hetzelfde beeld lijkt te Goirie

verdwenen zijn, terwijl de diepere paalsporen nog wel

te bestaan; de oudste waterput die in de Rillaersebaan

worden aangetroffen. We wachten de uitwerking van

werd gevonden, was in de Romeinse (vierkante) tra-

de opgravingsgegevens met spanning af.

ditie gebouwd en moet eind 5e-begin 6e eeuw gedateerd worden.^2 Het is nog niet helemaal duidelijk of er

Ten slotte werd ten oosten van Tilburg nog een vind-

zowel te Alphen als Goirie sprake is van een naadloze

plaats met laat-Romeins aardewerk ontdekt.'^ De

continuïteit in de bewoning. Ook te Berkel-Enschot

ontgronding aan de Oisterwijksebaan, juist ten wes-

lijkt een continuïteit in de bewoning vanaf de 5e eeuw

ten van de bebouwde kom van Oisterwijk, leverde

tot in de vroege Middeleeuwen tot de mogelijkheden

meerdere losse vondsten uit verschillende perioden

te behoren.2^ Er is echter nog veel archeologisch on-

op, maar slechts weinig grondsporen. Tot de vonds-

derzoek noodzakelijk om alle puzzelstukjes op hun

ten behoren een rand- en bodemfragment van een zo-

juiste plaats te kunnen leggen.

genoemde Wöibwandtopf,

die in de 5e eeuw na Chr.

moet worden gedateerd.'" Ook werden vondsten uit
de vroege Middeleeuwen, o.a. enkele randfragmenten
van Karolingische kookpotten, geborgen. Hoewel bewoningssporen uit de laat-Romeinse tijd niet werden
waargenomen, lijken deze vondsten toch op een nederzetting in de nabijheid te duiden. Deze vindplaats
ligt in de directe nabijheid van het vroegmiddeleeuwse
toponiem Hoog en Laag Heukelom.^"

Opengewerkt
reconstructietekening van
een iaat-Romeinse boerderij 1
van het type Wijster
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Iets westelijk van de ontgronding aan de Oisterwijksebaan werden
in het tracé van de noordoosttangent ook bewoningssporen uit de
vroege Middeleeuwen aangetroffen. Zie hiervoor Schegget, M.E. ter.
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Opnaive van de opgraving
in volle gang waarbij
duidelijk het aanleggen
van de werkputten In een
dambordpatroon zichtbaar is

Kunst en monument

Gerdi Beks en Dirk van Alplien*

'Gerdi Beks is
beleidsmedewerker Kunst
in Openbare Ruimte Tiiburg
(KORT) en Dirk van Alphen
is kunsthistoricus en senior
beleidsmedewerker cuiturele
pianologie beiden bij de
gemeente Tilburg

Dat monumenten en hedendaagse kunst
goed samen kunnen gaan en gezamenlijk
nieuwe betekenissen kunnen genereren,
bewijst het kunstwerk van Rob Birza. Zijn
'duveltje' verwijst op speelse wijze naar de
geschiedenis, en het is tevens een lichtbaken in het Veemarktkwartier.
BurnTilburgBurn
Rob Birza (Geldrop 1962) ontwierp in opdracht van
KORT (Kunst in Openbare Ruimte van Tilburg) een
beeld boven op de schoorsteen van het Duvelhok.
Een vlam in de vorm van een duiveltje. De vlam werd
gemaakt van helder polyester waardoor afwisselend
verschillende kleuren licht te zien zijn. Het duveltje
verwijst op een speelse manier naar het Duvelhok en
zijn geschiedenis. Door op de schoorsteen een vlam te
zetten gaat de schoorsteen weer roken. Energie wordt
omgezet en zo krijgt het statische monument dynamiek.

Het kunstwerk van Birza
op de schoorsteen van
het Duvelhok aan de
St. Josephstraat (Foto
Stinkfinger producties).

Birza wil hiermee een baken voor de vrijheid maken
als statement tegen de musealisering van de openbare ruimte. 'Juist monumenten waar je niet aan mag
komen zijn daar het symbool van', volgens hem. Hij
vindt het interessant om een oudere plek die anders
alleen museaal wordt, bij de stad te betrekken.
Kenmerkend voor zijn werk noemt Rob Birza de begrippen gedaanteverwisseling en transformatie. De
voortdurende afbraak van geconditioneerde waarden
en betekenissen, om een ruimte te creëren waar alles vlottend, veranderlijk en vrij is. Het werk van Birza
straalt energie en kracht uit en heeft relatie met popcultuur. Deze uitstraling past perfect bij de doelstelling
van de gemeente Tilburg om het Veemarktkwartier te
ontwikkelen tot een kunst- en cultuurwijk die zeker
ook aantrekkelijk is voor de jeugd. Naast een investering van de gemeente Tilburg leverde ook de provincie
Noord-Brabant een bijdrage aan dit beeldend kunstproject.

Het kunstwerk van Birza
op de sctioorsteen van
tiet Duveltiok aan de
St Joseptistraat. (Foto
Stinkfinger producties).
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5

2
3

Calicot is een effen, meestal ongebleekte, katoenen stof, oorspronke-

Bruijn, Martin de, 'Het Duvelhok'. In: Actum Tilliburgis. jrg, 8, nr, 5
(1977), pag, 152-53,

Monumentenwet 1988, gemeente Tilburg,
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Deze naam was al in gebruik bij een in 1969 opgericht creativiteitsate-
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lier voor amateurkunstenaars, verbonden aan de Stichting Terra Nova,
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2001,pag, 514,

Het monument

Het kunstwerk voorplaatsing.

Sinds 1983 is de fabriek aan de Sint Josephstraat 133 een rijksbeschermd monument. In het register van
rijksmonumenten staat de volgende omschrijving: Fabrieksgebouw, bestaande uit twee evenwijdige vleugels met verdieping en zadeldaken, gedekt door pannen, midden 19e eeuw. Vensters met zesruitsschuiframen. Tegen de voorgevel de met spaarvelden en boogfriezen versierde bakstenen vlerkante onderbouw
van een schoorsteen. Links een gebouw zonder verdieping met boogvenster en getoogde deur gedekt
door een schilddak. Hierachter een langgerekte fabrieksvleugel onder sheddaken, aan de straatzijde een
hekwerk. Naast de langgerekte vleugel wordt het fabrieksterrein afgesloten door een tuinmuur'
De fabriek is in 1862 gebouwd als katoenweverij ('calicotfabriek'^) van de gebroeders Mozes en
Isaak Deen. Oorspronkelijk was deze niet gemechaniseerd en bestond het gebouw uit twee bouwlagen met daarachter een aantal hallen met sheddaken. Al in 1863 kreeg de fabriek een stoommachine^ en werd ze aangepast en uitgebreid met een ketelhuis en een schoorsteen.''
Rond 1880 werd de fabriek verkocht aan wollenstoffenfabrikant G. Lombarts, die er een stuk aanbouwde. In 1911 kwam de fabriek in handen van de firma Van den Bergh-Krabbendam.^
De huidige schoorsteen is een reconstructie uit de jaren tachtig van de twintigste eeuw.
Begin jaren tachtig van de vorige eeuw is het pand gerestaureerd en in gebruik genomen als atelier.
Het kreeg toen ook de huidige naam 'Duvelhok'", een verwijzing naar een van de stappen in het
productieproces in de wolindustrie. In een duvelhok werd de wol met of zonder bijmenging van
andere vezels gereedgemaakt voor de spinnerij.

Tilburg
kort
Tilburg signalement LVII

Voor de thuisblijvers
Hebt u nog geen vakantie geboekt? Geen
nood, breng dit jaar uw vakantie in eigen
omgeving door. Hoongelach en misprijzende
reacties van familie, vrienden en collega's
zullen u ongetwijfeld ten deel vallen. Trek
u daar niets van aan. Koop 'Dwalen door
Tilburg', en trek er met dit boekje in de hand
op uit. U zult verrast zijn wat er in Tilburg allemaal te zien is.

Frans van lersel, 'Udenhoutse boeren in conflict met
De talrijke interessante plekjes in Tilburg
Helvoirt', in: De Kleine Meijerij.lrg. 57, (2006), nr. 4, zijn opgenomen in drie wandelroutes die
p. 125-136.
Berry van Oudheusden uitstippelde. Zij voeren u niet alleen door de binnenstad, maar
Frank Scheffers, 'De brouwerij bij de oude toren in
ook naar Korvel en het Goirke. Ook is er een
Haaren', in: De Kleine Meijerij, jrg. 57, (2006), nr. 4, fietsroute richting Leijpark en Moerenburg.
p. 143-155.
(En als u daar toch bent: café Zomerlust, net
N.B. Tilburgse brouwers passim.
over de brug van de Oisterwijksebaan, is befaamd om zijn vele bieren.)
Joost van der Loo, 'Enige mondeling overgeleverde
In deze 'reisgids voor Tilburg' wordt ook
anekdotes van de relatie van drie docfiters uit de
aandacht geschonken aan bezienswaardignegentiende-eeuwse Tilburgse ondernemersfamiheden zoals kerken, kapellen, kloosters en
lie Martinus en Francisca Ketelaars-Claassen met
begraafplaatsen. En natuurlijk ook aan de
Udenhout', in: De Kleine Meijerij, jrg. 57, (2006), nr. diverse parken in de stad. Kent u de Oude
4, p. 159-164.
Warande? Het is het enige sterrenbos dat
Nederland nog kent. Of gaat u liever naar
Elise van Nederveen Meerkerk, Lex Heerma van
Voss, Els Hiemstra-Kuperus, 'De Nederlandse textielnijverheid in een globaliserende wereld, 16502000', in: Textielhistorische Bijdragen,'\rg. 46, 2006,
p. 11-44.
N.B. Tilburg passim.
Frans Kense, Tilburg Wolstad. Herinneringen aan een
g/owf/ycf ('s-Hertogenbosch, Adr. Heinen Uitgevers,
2007), 143 biz., ISBN 9789086800179, € 22,95.
Marcel van der Heijden, Brabantse letteren.
Letterkunde als spiegel van culturele emancipatie in Noord-Brabant 1796-ca.1970 (Tilburg,
Noordbrabants Genootschap, Stichting Zuidelijk
Historisch Contact, 2006), 270 bIz.
N.B. Tilburg passim.
Jeroen Ketelaars, Ronald Peeters, Paul Spapens en
Jan Stads, Tilburg met hart en ziel{IWburg, Uitgeverij
Nieuwland, 2006), 95 bIz., geb., ISBN 978-908645-017-6. Prijs €12,90.
Barend Jan van Spaendonck, Genealogie en familiegeschiedenis Van Spaendonck 1330-2006 (Tilburg,
Stichting Joannes Antonius van Spaendonck, Prof.
Cobbenhagenlaan 708, 5037 DW Tilburg, 2006),
388 bIz., geb., €59,50.
Hein en Pieter de Groot, Eerste Tilburgsche
Automobielen Garage M.J. de Groot & Zoon 18901980 de geschiedenis (Berkel-Enschot, ETAG,
2007), boek € 29,50, DVD € 24,50.
Ronald Peeters

een museum of een galerie? Wist u dat er in
Tilburg een poppen- en speelgoedmuseum
en een koetsenmuseum zijn? En ook als u
niet van moderne kunst houdt, is een bezoek
aan museum De Pont zeer zeker de moeite
waard.
In de rubrieken 'eten & drinken' en 'winkelen' treft u een selectie aan van broodjeszaken, eetcafés en restaurants, en tal van
winkels die u waarschijnlijk nog niet kende.
Daarnaast worden er allerlei uitgaanstips gegeven. En als u dit jaar toch in Tilburg blijft,
kunt u en passant genieten van attracties zoals het Festival van het Levenslied, Festival
Mundial en de Tilburgse kermis.
O ja, vergeet niet om ansichtkaarten te versturen met 'groeten uit Tilburg'.
Rob van Putten
Berry van Oudheusden en Anja Sparidaans
(tekst), Anoek van der Leest (samenst.),
Sylvia Kox en Paulien Mandos (eindred.)
Dwalen door Tilburg, Een reisgids (Tilburg,
Uitgeverij Nieuwland, 2006), 144 bIz., ISBN
978 90 8645 019 0. Prijs € 9 , 9 0 .

'Tilburg met hart en ziel' een fraai
boek zonder oorzaak
In het boek Tilburg met hart en ziel brachten de schrijvers Jeroen Ketelaars, Ronald
Peeters en Paul Spapens en fotograaf Jan
Stads een aantal
momenten bij elkaar
waarop Tilburg en het begrip hart elkaar
raken. Met Peeters en Spapens in het team
kan men ervan uitgaan dat daarbij de historie goed vertegenwoordigd zal zijn en dat is
ook zo.
Van het Heilig Hart van Jezus op devotieprentjes, de Missionarissen van het Heilig
Hart van Jezus, de congregatie van de
Dochters van Onze Lieve Vrouw van het
Heilig Hart , de Jaarlijkse Heilig Harthulde
op de Heuvel die in 1966 teloorging, tot
een reeks verdwenen Heilig Hartbeelden in
Tilburg en scapulieren met het Heilig Hart,
het staat er allemaal in.
In het deel van het boek datje historisch zou
kunnen noemen, wordt ook nog de dichtbundel Hart in ballingschap van Joep Naninck
aangehaald en een stel boekjes en brochures
over H. Hart-missies of -broederschappen.
Er werd een hoofdstukje gewijd aan de tenstoonstelling Hart van Brabant uit 1959 en de
manifestatie Tilburg Totaal - omdat daarbij
hetzelfde logo werd gebruikt als bij de tentoonstelling Hart van Brabant - uit 1971. Er
is een ex-libris met een hart erin, een portret
van prof. dr. Pieter Jacob van Maanen met
een hart op sterk water op de achtergrond en
ex-voto's uit de Hasseltse kapel met harten
erop. Kortom, alles wat maar enigszins naar
hart of harten geurt, werd met een fijnmazig
schepnet voor het boek gevangen.
Volgt een hoofdstuk over afbeeldingen van
harten in Tilburg: harten op kerkhoven, op
religieuze monumenten, op bomen en graffitiharten. Zelfs het hart van de Reeshof, een
park, wordt door de samenstellers als hart
opgevoerd. Allemaal heel interessant, maar
al snel zit je als lezer met de vraag: waartoe
dit alles?
De positionering van Tilburg in het hart van
de provincie Noord-Brabant, blijkt volgens
het voorwoord van het boek een van de inspiratiebronnen voor de samenstellers te zijn
om voor het symbool hart te kiezen. Dat kan
zo wezen, maar met dat gegeven wordt in
het boek niets gedaan.
Meer komt er terecht van de keuze voor het
hart, omdat dat zo goed past bij Tilburg 'dat
in de allereerste plaats een mensenstad is'.
Dat uitgangspunt wordt beter waargemaakt
getuige een veertigtal paragraafjes die het
resultaat zijn van een oproep aan Tilburgers
om hun eigen 'hartenverhaal' te vertellen.
Astrid van Akkerveken-Heefer heeft nog de
hartvormige poëziealbum die zij in 1959 op

haar Eerste Heilige Communie kreeg. Sander
Pijnenburg presenteert carnavalsliedjes op
een cd-serie die Rondje Harten Troef heet,
Yvonne Robben-Klerkels heeft nog het uitzetboekje van haar zus Diny Kierkels die in
1965 stierf na een toen baanbrekende operatie aan haar hart, Fine Smits-van de Camp
heeft een op het menselijke hart geïnspireerde huiskamerlamp, vrijwilligers zijn mensen
met een hart en werden voor het boek dus
met harten in de hand gefotografeerd, en
gaat u zo maar door. Alles kan. O, er zijn best
verrassende verhaaltjes bij, maar ook hier de
vraag? Waartoe dit alles? Het hart wordt in
zoveel stukken gebroken, dat het ene verhaaltje volkomen los staat van het andere en
de creatieve lezer het idee krijgt dat hij zelf in
een verloren uurtje nog wel wat hartenleed
en hartenplezier erbij kan verzinnen.
Overigens wel een mooi boek. Vormgeefster
Elske Verharen heeft van Tilburg met hart en
ziel een fraai boekwerk gemaakt met veel
harten bij de vormgeving en een vrolijke
rood-oranje steunkleur, de foto's van Jan
Stads maken een spontane en enthousiaste
indruk. Maar waarom dan toch steeds weer

die vraag: waartoe dit alles? Ik denk omdat de samenstellers niet duidelijk weten
te maken wat de oorzaak van het boek is.
Zoals we al gezien hebben slagen ze er in het
voorwoord al niet in om duidelijk te maken
wat ze met het boek hebben beoogd. Een
boek zonder een noodzakelijk bestaanrecht
is loos divertissement en kan alleen boeien
als het subliem is geschreven, geïllustreerd
of vormgegeven. Dat alles is bij Tilburg met
hart en ziel goed gedaan, maar goed blijkt
niet genoeg om de lezer constant het idee te
laten behouden dat hij een zomerserie in een
dagblad aan het doorbladeren is.
Wat blijft is dat met Tilburg met hart en ziel
weer wat gewone-mensen-geschiedenis bewaart.
Jace van de Ven
Jeroen Ketelaars, Ronald Peeters, Paul
Spapens en Jan Stads, Tilburg met hart en
z/e/(Tilburg, Uitgeverij Nieuwland, 2007), 95
bIz., geb., ISBN 978-90-8645-017-6. Prijs
€12,90.

Educatief dialectproject
Prentepraot
De Cees Robben Stichting heeft in okto-

PRENTEPRAOT
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ber 2006 onder de titel 'Prentepraot' een
lespakket gepresenteerd om basisschoolleerlingen het grote culturele belang van
het dialect te leren. Het lespakket bestaat
uit een werkboek, een handleiding en een
CD. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling
om de schoolkinderen dialect te leren, maar
ze krijgen op een speelse en humoristische
wijze aan de hand van de bekende prenten
van Cees Robben kennis over het streekdialect als cultureel erfgoed bijgebracht.
In het werkboek staan prenten met bijbehorende teksten. Deze worden telkens via
een andere invalshoek bekeken. Dan weer
gaat het om het bij elkaar zoeken van teksten bij prenten, of andersom. Ook wordt er
nader ingegaan op de betekenis van woorden zoals petozzi, nissels, ieper en pooije.
De prenten zijn getekend door Cees Robben
en de teksten eronder schreef hij in het dialect dat vooral in Midden-Brabant werd
gesproken. Hij deed dit van 1953 tot 1988.
Toen overleed hij op 78-jarige leeftijd.
Wat de prenten nog steeds zo speciaal
maakt, is dat we nu weten wat de mensen in
die periode belangrijk vonden. Cees Robben
kon met zijn teken- en schrijftalenten allerlei
situaties zeer treffend verbeelden en verwoorden. Hij keek en luisterde aan de keukentafel, op straat, in het café, kortom in het
gewone dagelijkse leven. De humor ligt op

'^ICTER

J

.-^^>/

L E E

;V\.AM^OU

uiT r e - <5CHFENE

straat. Robben wist dat als geen ander. Elke
week verscheen er gedurende vijfendertig
jaar op vrijdag een Prent van de Week in het

Lessen in dialect aan de hand van prenten
getekend door Cees Robben.

Rooms Leven en later in Het Nieuwsblad van
het Zuiden. De werkboekjes van Prentepraot
zijn voor € 4,95 te koop. Informatie: www.
ceesrobbenstichting.nl

www.historietilburg.nl

Om nooit meer te vergeten..
In oktober 2004 kwam het Regionaal Archief
Tilburg In het bezit van een authentiek document uit de Tweede Wereldoorlog: het dagboek van Helga Deen. De ontdekking van
dit dagboek, een met potlood beschreven
schoolschrift, werd op slag wereldnieuws.
Helga Deen schreef het tijdens haar internering in kamp Vught in juni 1943. Bekenden
smokkelden het dagboek het kamp uit en bezorgden het bij Helga's vriend. Kees van den
Berg. Pas zestig jaar later werd het dagboek
in zijn nalatenschap ontdekt, en aangeboden
aan het Regionaal Archief.
Helga Deen werd op 6 april 1925 uit joodse ouders geboren in het Duitse Stettin.
Vanwege het opkomend nazisme, dat joden een normaal leven onmogelijk maakte, vluchtte het gezin Deen - vader Willy,
moeder Kathe, Helga en haar broer Klaus
- in 1933 naar Nederland. Tilburg werd hun
nieuwe woonplaats. Willy Deen was er geboren, en zijn moeder woonde er nog steeds,
in de Heuvelstraat. In Tilburg doorliep Helga
eerst de openbare lagere school in de Korte
Schijfstraat en vervolgens ging ze naar de
Rijks-HBS Koning Willem II.
Segregatie, registratie en uitsluiting waren
de eerste maatregelen die door de bezetter
vanaf 1940 tegen de joden werden genomen. In 1942 begonnen de deportaties. Het
gezin Deen werd op 1 juni 1943 voorlopig
geïnterneerd in kamp Vught, in afwachting
van verder transport. Het afscheid van vrienden en bekenden, en in het bijzonder van
haar grote liefde Kees, viel Helga zwaar. In
kamp Vught condenseerden haar emoties
zich in het dagboek, waarin zij op zeer persoonlijke en indringende wijze de gebeurtenissen in het kamp weergeeft. De omstandigheden in het kamp maakten haar soms
moedeloos, maar uit haar liefde voor Kees
putte zij steeds opnieuw de kracht om vol te
houden. Opmerkelijk is Helga's taalgebruik.
Woordkeus en zinsbouw verraden een grote
belezenheid en een goed ontwikkeld taalgevoel.
Op 2 juli 1943 wordt het gezin Deen naar
Westerbork vervoerd. Op 8 juli schrijft Helga
daar nog een brief aan Kees. Het zou haar
laatste brief zijn; acht dagen later kwam er
abrupt een eind aan het leven van deze vrolijke, intelligente, gevoelige en kunstzinnige
jonge vrouw: samen met haar ouders en
haar broer werd zij in het Poolse Sobibor vermoord.
Vanwege het grote historische belang werd
al snel besloten om het dagboek integraal
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uit te geven. Er werd veel research gepleegd
om een zo getrouw mogelijk beeld te kunnen
schetsen van Helga, haar familie en de kring
van vrienden en bekenden. Samen met haar
levensverhaal en een aantal brieven is het
dagboek van Helga Deen onlangs uitgegeven
onder de titel: 'Dit is om nooit meer te vergeten'. Deze titel is ontleend aan Helga's dagboek, en verwijst naar de mensonterende
toestanden tijdens een van de 'kindertransporten' naar de vernietigingskampen, waarvan Helga getuige was.
De titel had niet beter gekozen kunnen zijn,
want het leed dat honderdduizenden onschuldigen werd toegebracht, verdient voor
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altijd een plaats in ons collectieve geheugen.
Het is daarom van groot belang dat ook jongere generaties kennis kunnen nemen van
dit dagboek.
Rob van Putten
Dit is om nooit meer te vergeten. Dagboek en
brieven van Helga Deen 1943. Bezorgd door
Ad van Liempt (inleiding). Ad van den Oord,
Ronald Peeters en Ton Wagemakers (nawoord) en Rob Tempelaars (tekstverzorging
en annotatie). Balans, Amsterdam 2007.
ISBN 9789050188418. 158 pag., geïll. Prijs
€15,00.
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