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Ten geleide
De landelijke Open Monumentendag biedt ook voor de redactie van Tilburg, tijdschrift
voor geschiedenis, monumenten en cultuur sXeeüs weer een mooie gelegenheid om
de schijnwerper te richten op mooie of interessante plekjes en gebouwen in Tilburg.
Aansluitend bij het Open Monumentendag-thema van 2008, 'Sporen', heeft de redactie voor dit nummer van Tilburg dan ook een uitgebreide fietsroute uitgezet die langs
tal van 'sporen van het Tilburgs verleden' voert.
Ook het artikel van kunsthistorica en archeologe Claar Rodenburg sluit aan bij het thema van de Open Monumentendag. In haar bijdrage 'Spoorloos? Stand van zaken van
de archeologie in Tilburg' neemt zij het Tilburgse monumentenbeleid onder de loep
zoals dat voortvloeit uit de in 2007 in werking getreden Wet op de archeologische monumentenzorg. Rodenburg behandelt daarbij enkele op Tilburgs grondgebied uitgevoerde onderzoeken, zoals die naar de omgrachte hoeve op het Udenhoutse landgoed
De Mortel, de archeologische sporen op het HaVeP-terrein aan de Oude Goirleseweg
en Huize Moerenburg.
Dat historisch onderzoek een steeds voortschrijdend proces is, waarbij ruimte moet
zijn om eerder ingenomen standpunten bij te stellen als nieuwe bronnen daarom vragen, blijkt uit de bijdrage van Lauran Toorians in dit nummer van Tilburg. Eerder had
Toorians zich kritisch uitgelaten over de betekenis die Jan Trommelen aan het toponiem Bedbuer gaf. Kon Toorians destijds niet meegaan met Trommelens interpretatie
van Bedbuer als 'gebedshuis' of 'kerk', na nieuwe literatuur op het spoor te zijn gekomen kan de historicus en taalkundige uit Loon op Zand Trommelen een eind tegemoet
komen. In zijn artikel 'Fabrikant Christiaan Mommers en zijn hond' neemt Ton
Wagemakers de manier waarop de negentiende-eeuwse textielfabrikant met zijn
hond omging als uitgangspunt voor een poging om een inkijkje te krijgen in
Mommers' karakter. Het levert een frisse 'dialoog' op waaruit Mommers als een wat
hooghartige persoonlijkheid naar voren komt.
Helaas is dit tweede nummer van Tilburg ook het nummer waarin wij afscheid nemen
van prof.dr. Harry van den Eerenbeemt, die op 7 juli jongstleden op 78-jarige leeftijd
overleed. Uit een 'In memoriam' van de hand van Peter Nissen blijkt maar weer eens
hoeveel Van den Eerenbeemt voor onze stad heeft betekend.
De redactie
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Fietsroute

'Sporen van het Tilburgs verleden

Rob van Putten, Jeroen Ketelaars en Ronald Peeters

* De samenstellers van deze
fietsroute zijn redactielid
van 'Tilburg', bestuurslid
van de Stichting tot Behoud
van Tilburgs Cultuurgoed
en lid van de daaronder
ressorterende Werkgroep
Open Monumentendag
Tilburg.

Al een aantal jaren is het traditie, dat in dit
tijdschrift aandacht besteed wordt aan de
Open Monumentendag, die dit jaar in het
teken staat van 'Sporen'. Wederom is er een
uitgebreide fietsroute gemaakt die ons langs
tal van 'sporen van het Tilburgs verleden'
voert.

Tilburg is in de vroege middeleeuwen ontstaan als
agrarische nederzetting, en eeuwenlang bleef de uitoefening van het boerenbedrijf voor veel Tilburgers
een belangrijke bron van bestaan. Zelfs tot ver in
de twintigste eeuw kende Tilburg een aanzienlijke
boerenstand; de sporen hiervan zijn nog steeds in
het stadsbeeld terug te vinden. Ook de wollenstoffenindustrie die Tilburg tot grote bloei bracht, had
via de huisnijverheid haar wortels in de landbouw.
Uit tal van archeologische vondsten valt af te leiden
dat het gebied waarin Tilburg ligt, al bewoond wordt
sinds het paleolithicum (oude steentijd).' De oudste
vondsten dateren van ca. 12.000 jaar geleden. Ook
De straatnederzetting van de uit de midden- en nieuwe steentijd, de bronstijd, de
Stokhasselt: hetLijnsheike in ijzertijd en de Romeinse tijd zijn bewoningssporen teruggevonden. Van een min of meer continue bewoning
1915. (Colt RAT).

is echter pas sprake vanaf de Merovingische periode
(ca. 575-725 na Chr.).
De eerste boeren woonden aanvankelijk op de flanken van de vruchtbare beekdalen van de Leij en de
Katsbogte, tussen Tilburg en Goirle. Tussen de elfde
en de dertiende eeuw vond er echter een migratie
plaats naar de hogergelegen delen. Hier ontstonden
toen de verspreid liggende gehuchten ('herdgangen'),
die samen uit zouden groeien tot de huidige stad.
In de meeste herdgangen waren de boerderijen gegroepeerd rond een driehoekig plein ('plaatse'),^ waar
zich gewoonlijk een drinkkuil voor het vee bevond, die
verder als brandkuil dienst kon doen. Later werden
deze kuilen ook gebruikt als 'wolspuul' voor het wassen van wol en van geweven stukken. Aan het plein
stonden vaak eiken of linden. Verder lagen de meeste
herdgangen in de nabijheid van een kleine beek. Niet
alle herdgangen bezaten overigens de hier beschreven kenmerkende structuur. Sommige gehuchten ontwikkelden zich tot een 'straatnederzetting' zoals de
Berkdijk (Berkdijksestraat), de Stokhasselt (TilburgNoord; thans verdwenen) en de Hoeven (Reitse
Hoevenstraat). In een enkel geval bestond een herdgang uit verspreid gelegen groepjes boerderijen zoals
Loven, met de buurtschappen Groot- en Klein-Loven
en Enthoven.^
Landwegen, waarvan de loop mede gedicteerd werd
door de terreinomstandigheden, verbonden de herdgangen met elkaar. Langs de talrijke kleine stroompjes die het gebied doorkruisten lagen de gras- en
hooilanden, op de hogergelegen delen bevonden zich
de akkers, waarop onder meer rogge, haver, gerst
en boekweit verbouwd werd. Het grootse gedeelte
van het gebied werd echter in beslag genomen door
'gemene' gronden of 'gemeijnt'; woeste grond in gemeenschappelijk bezit, voornamelijk bestaande uit
heidevelden met hier en daar wat opgaand geboomte,
en met vennen en moerassen op plaatsen waar leemlagen in de ondergrond de waterafvoer belemmerden.
Hier weidden de inwoners hun schapen, plagden ze de
heide, sprokkelden ze geriefhout en staken ze turf en
leem.
Hoewel er, vooral vanaf de twintigste eeuw, als gevolg van stedenbouwkundige ontwikkelingen tal van
verstoringen zijn opgetreden, is de laatmiddeleeuwse

totale lengte van de route bedraagt circa 21 kilometer. Omdat het paleis-raadhuis tijdens de Open
Monumentendag als centraal informatiepunt fungeert, start de fietsroute hier. Maar u kunt natuurlijk op ieder gewenst punt beginnen en eindigen.

Fragment van de
topografische
manuscriptkaart van Tilburg
uit 1839 met de diverse
herdgangen. (Col RAT).

structuur in het huidige stratenpatroon van Tilburg
nog steeds heel duidelijk herkenbaar. Dat is uniek, en
deze 'blauwdruk' van de stad vormt dan ook een essentieel element van het cultureel erfgoed van Tilburg.
Dat de middeleeuwse structuur door de eeuwen heen
bewaard bleef, hangt samen met de uitgestrektheid
van het grondgebied van Tilburg. De bevolkingstoename kon heel lang worden opgevangen door te bouwen langs de bestaande verbindingswegen, waardoor
de typische lintbebouwing ontstond. Vervolgens werd
er gebouwd in de open ruimten tussen de herdgangen
zodat de bestaande kernen onaangetast bleven. Door
overal huizen te bouwen, ontstonden er vanzelf nieuwe straten. Dat deze straten dikwijls aangelegd werden op of langs bestaande perceelsscheidingen komt
vooral doordat de bouw van nieuwe woningen tot aan
het eind van de negentiende eeuw vrijwel uitsluitend
een zaak was van particulier initiatief.

De foto's van de fietsroute
zijn in 2007 en 2008 door
de auteurs gemaakt

Deze fietsroute voert ons langs een aantal oude
nederzettingen zoals Oerie, Korvel, de Reitse
Hoeven, de Hasselt, het Goirke, de Heikant en de
Veldhoven. Onderweg komen we tal van sporen tegen die verwijzen naar het agrarische, religieuze,
industriële en bestuurlijke verleden van Tilburg. De

Start: Willemsplein, Paleis-raadhuis [1]. Stadhuisplein oversteken, linksaf Bisschop Zwijsenstraat.
Rechts: voormalig klooster en kapel O.L.V. Visitatie
[2]. Straat uitrijden, bij de verkeerslichten links de
Broekhovense kerk [3]. Broekhovenseweg vervolgen, bij verkeerslichten rechts c a f é Bet Kolen [4].
Weg vervolgen; links voormalig wolpakhuis [5] en
rechts arbeiderswoningen [6]. Keren en bij verkeerslichten linksaf: Groenstraat. Via Transvaalplein
en Oerlesestraat naar het Korvelplein: Korvelse
kerk [7], fabriekshuis [8] en woonhuizen [9,
10]. Korvelseweg inrijden, bij de Paterstraat linksaf.
Rechts het kapucijnenklooster met kerk [11].
Paterstraat uitrijden, bij de Korvelse Molen rechtsaf Capucijnenstraat, linksaf Roggestraat, rechtsaf
Akkerstraat, linksaf Sint Annastraat. Bredaseweg
oversteken naar Begraafplaats Binnenstad [12].
Bredaseweg vervolgen, bij watertoren [13] rechtsaf:
De Regenboogstraat. Voorbij het plein rechtsaf, links
aanhouden: Prunusstraat. Aan het eind Boomstraat
oversteken (Hagelkruis), rechtsaf Elzenstraat, linksaf
Sint Ceciliastraat, Hart van Brabantlaan oversteken, onder het spoor linksaf: Alleenhouderstraat.
Rechtsaf: Pijlijserstraat, boerderij [14]. Terug naar
Alleenhouderstraat, voorbij oprit Ringbaan-West
rechtsaf: Bokhamerstraat en Joannes Berisstraat.
Bokhamerstraat uitrijden. Wandelboslaan oversteken:
Reitse Hoevenstraat. Links de Tongerlose hoef
[15], rechts De Rooi Pannen [16] en Dierenpark de
Oliemeulen [17]. Weg vervolgen, Rückertbaan oversteken, Dr. Deelenlaan. Rechtsaf: Hasseltplein met
voormalige leerlooierij [18] en Hasseltse kapel
[19]. Aan het eind van het plein Rückertbaan oversteken, Ringbaan-West oversteken: Hasseltstraat.
Rechtsaf: Willem de Rijkestraat, linksaf Van
Bylandtpad, Stenen Kamerpark [20]. Via de Van
Bylandtstraat terug naar de Hasseltstraat. Hier
linksaf. Rechts: Wijkcentrum De Poorten [21].
Vervolgens rechtsaf Van Hogendorpstraat, linksaf Goirkestraat, linksaf Julianapark, RingbaanNoord oversteken, Oude Lind, Von Weberstraat,
Von Weberpad, pad blijven volgen, bij Brucknerlaan
linksaf, daarna linksaf Beethovenlaan, rechtsaf
Lijnsheike, rechtsaf Leharstraat, De Schans met
kerk Heikant [22] en wijkcentrum De Schans
[23]. De Schans uitrijden, Vlashoflaan oversteken,
Rugdijk volgen, linksaf Moerzijstraat en Moerstraat
en linksaf Pater Dondersstraat met kapel Peerke
Donders [24] en processiepark met kruiswegstaties [25]. Pater Dondersstraat, Borodinstraat
en Offenbachstraat uitrijden: rechtsaf Leharstraat,
linksaf Lijnsheike, rechtsaf Beethovenlaan, linksaf
Haendellaan, Heikantlaan oversteken, Mozartlaan,
linksaf Hoffmannlaan, rechtsaf Von Weberstraat. Via
Oude Lind en Julianapark weer naar Goirkestraat.
Links Goirkese kerk [26] met Norbertijnenpoortje,

eveneens links Galerie 'Pjotr' [27], Audax
Textielmuseum Tilburg [28], fabrikantenwoning
[29], rechts fabrikantenwoning [30]. Aan het eind
van de Goirkestraat oversteken: museum De Pont
[31]. Vanaf het museum rechtsaf, Wilhelminapark
(links aanhouden): c a f é Tramstation [32], voormalig politiebureau [33], voormalige leerlooierij
[34], Studio Van Dusseldorp [35]. Aan het eind van
het plein Veldhovenring volgen tot Oude Langstraat.
Op de hoek: voormalig fabriekshuis [36]. Oude
Langstraat inrijden, links: boerderij [37]. Bij boerderij keren en linksaf Dr. Ariënsstraat inrijden: appartementencomplex [38]. Via Theresiaplein rechtsaf
Van Sasse van Ysseltstraat, linksaf Veldhovenring,
Wilhelminapark (links aanhouden): galerie voor glaskunst [39]. Aan het eind van het park: dubbel woonhuis [40], dubbel herenhuis [41].
Linksaf Gasthuisring, links: brandspuithuisje [42],
rechts: voormalig winkelpand De Gruyter [43].
Gasthuisring uitrijden, bij verkeerslichten twee keer
oversteken. Noordstraat inrijden. Bij vijfsprong: villa
'Vier Jaargetijden' [44]. Voorbij vijfsprong rechts:
woonhuis met bijgebouw [45], voormalig winkelwoonhuis [46] en voormalige koetshouderij [47].

nen zich in Tilburg. Het is een complentatieve orde,
de visitandinnen treden niet of nauwelijk naar buiten, men spreekt daarom ook wel van 'slotzusters'.
De neogotische kapel met aangebouwde ziekenzaal
is gebouwd in het laatste kwart van de negentiende
eeuw. Het voormalige klooster (nummer 5; eveneens
rijksmonument), waar de visitandinnen ruim honderd
jaar hebben gewoond, is in 1843 gebouwd als villa van
de Tilburgse fabrikant Matthijssen, wiens dochter toetrad tot de orde der visitandinnen. Het complex maakt
thans deel uit van de Fontys Hogeschool der Kunsten.

Bij volgende vijfsprong rechtdoor Nieuwlandstraat
inrijden. Rechts: De Refter [48]. Nieuwlandstraat
uitrijden, rechtsaf Heuvelstraat: Ned. Hervormde
Pauluskerk [49]. Hier keren, rechtsaf Kapelhof, Oude
Markt: Heikese kerk [50].

3. Broekhovense kerk. (O.L.V. van Goede Raad,
Broekhoven I, parochie Christoffel), Broekhovenseweg
2-4. Rijksmonument Deze uit 1913 daterende kerk in
neobyzantijnse stijl was een ontwerp van de Tilburgse
architect Jan van der Valk (1873-1961). Het interieur
van de kerk werd in 1987 aangepast voor multifunctioneel gebruik. Van der Valk ontwierp ook de huizen en
het stratenplan van de wijk ten zuidoosten van de kerk
('Merodebuurt'). Deze wijk werd in de jaren tachtig
geheel gerenoveerd.

1. Paleis-raadhuis. Willemsplein 1. Rijksmonument.
Voor koning Willem II in 1847-1849 gebouwd paleis
in Engels romantische stijl naar een ontwerp van Jan
C. Boon. Willem II heeft er nooit gewoond, want kort
voor de oplevering overleed hij. Het is een gepleisterd rechthoekig gebouw met vier ronde hoektorens
en aan de lange zijden uitspringende middenpartijen.
Oorspronkelijk met kantelen, rechthoekige vensters
en een attiek (verhoging boven de gevel, die het dak
aan het gezicht onttrekt) met ronde vensters. Nadat
het meer dan vijftien jaar leeg had gestaan, werd hier
in 1866 de rijkshogereburgerschool gevestigd. In
1895 werd de attiek uitgebouwd tot een verdieping.
Toen in 1934 de rijks-hbs verhuisde naar een nieuw
onderkomen aan de Ringbaan-Oost kreeg het gebouw de bestemming van raadhuis. Daartoe werden
zowel interieur als exterieur zeer ingrijpend gewijzigd
door de Nijmeegse architect Oscar Leeuw. De huidige spitsboogvensters zijn toen ook aangebracht. Het
door Oscar Leeuw ontworpen interieur in art decostijl uit 1936 is nog vrijwel geheel intact. Het paleisraadhuis heeft twee kleine trouwzalen en een grote
ontvangstzaal die ook regelmatig als trouwzaal wordt
gebruikt. Eind 2008 wordt in de voormalige wethouderskamer Vincents Tekenlokaal ingericht. Vincent
van Gogh kreeg hiervan 1866-1868 tekenles van CC.
Huijsmans.
2. Voormalig klooster en kapel O.L.V. Visitatie.
Bisschop Zwijsenstraat 7. Rijksmonument. De orde
van O.L. Vrouw Visitatie werd in de 17*^ eeuw gesticht
in Frankrijk. In 1885 verstigden de eerste visitandin-

4. Café Bet Kolen. Broekhovenseweg 111.
Gemeentelijk monument. Zoals wel vaker gebeurde,
werd hier het landbouwbedrijf gecombineerd met een
herberg. Aan de zijde van de Groenstraat is de oorspronkelijke functie van het omstreeks 1900 gebouwde complex nog duidelijk af te lezen.

5. Voormalig wolpakhuis. Broekhovenseweg 130.
Rijksmonument. In 1919 gebouwd door architect F.C.
de Beer in opdracht van N.V. Twernerij en Ververij
'Broekhoven'. Dit pakhuis is een vroeg voorbeeld van
de toepassing van betonskeletbouw. Hierbij worden
de vloeren en kolommen (de dragende delen) uitgevoerd in gewapend beton; het gevormde skelet wordt
vervolgens opgevuld, zoals hier met baksteen. Het is
momenteel in gebruik als bedrijfsverzamelgebouw.

6. Arbeiderswoningen. Broekhovenseweg 143-153.
Gemeentelijk monument. Omstreeks 1900 gebouwd
door architect J. Mulders in opdracht van J. MuldersVogels. Dit woningtype wordt 'staartwoning' genoemd, waarbij de 'staart' wordt gevormd door de
uitbouw van de keuken en het berghok. Wat verder
opvalt is de asymmetrische vorm van het dak: aan de
voorzijde een mansardedak en achter een zadeldak.
Radiostraat. Deze straat vormde vroeger het begin
van het Oude Beeksepad, de oude verbindingsweg
van Tilburg met Hilvarenbeek, lopend via de 'Beekse
Bergen'. Ten zuiden van de A58 bestaat ook nog
steeds een deel van dit pad.
Groenstraat. Restant van een oude landweg die de
herdgang OerIe verbond met het zuidoostelijk deel van
de herdgang Loven. De naam komt reeds voor in 1418
en herinnert aan het feit dat de weg, met uitzondering
van het karrespoor en het voetpad, begroeid was met
gras.
Transvaalplein, Oerlesestraat en Trouwlaan.
Het huidige Transvaalplein was vroeger de kern van
de herdgang Oerle. Voordat in de periode 1852-1854

de rijksweg Tilburg-Belgische grens werd aangelegd
(de huidige Goirleseweg) liep de weg van Tilburg
naar Goirle via Oerle. De Transvaalstraat is hiervan
nog een restant.
Langs en rondom de Oerlesestraat stonden vroeger
tal van boerderijen, die nagenoeg alle zijn gesloopt. De
boerderij Oerlestraat 79, gebouwd in 1902, staat sinds
2004 op de gemeentelijke monumentenlijst. Even verderop, rechts om de hoek, staat aan de Trouwlaan
188 een omstreeks 1900 gebouwde boerderij met een
mansardekap. Voor het woongedeelte staan vier leilinden. Ook deze boerderij is een gemeentelijk monument. De Trouwlaan vormde vroeger via akkerpaden
de kortste verbinding tussen Goirle en het centrum
van Tilburg. De straat ontleent haar naam aan het feit
dat inwoners van Goirle tot 1803 naar Tilburg moesten
om hun huwelijkte laten sluiten.

7. Korvelse kerk. Korvelplein 182. Rijksmonument
Deze aan de H. Dionysius en de H. Antonius van Padua
gewijde kerk vertoont zowel neoromaanse als expressionistische trekken. Ze werd gebouwd in 1923-24
naar een ontwerp van Eduard Cuijpers en verving de
door Henri van Tulder ontworpen en in 1852 ingezegende 'waterstaatskerk' die midden op het plein
stond. Een deel van het kerkmeubilair van de huidige
kerk is nog afkomstig van de oude kerk. Achter de
kerk, aan de Laarstraat, bevindt zich de eveneens uit
1852 daterende begraafplaats.
8. Fabrikantenhuis met kantoor. Korvelplein 8-11.
Rijksmonument Dit witgepleisterde gebouw van twee
bouwlagen heeft een zadeldak met wolfseind met
zwarte Oudhollandse pannen. Het werd gebouwd ter

vervanging van de in 1839 afgebrande wollenstoffenfabriek van de firma Diepen. In 1870 werd het verkocht
aan de wollenstoffenfabriek Van Dooren & Dams. In
het gebouw waren oorspronkelijk zowel woonhuis
als kantoor en bedrijfsgedeelte ondergebracht. Het
is daarmee een kenmerkend voorbeeld van de overgangsfase van 'fabriekshuis' naar fabriek.

bindingsweg onverhard bleef. Hiertegen kwamen de
inwoners van Korvel in verzet. Een rekest aan de koning mocht echter niet baten; de richting van de weg
werd niet veranderd. Een van de belanghebbenden, de
firma Diepen & Jellinghaus, bestraatte daarop de weg
in 1828 voor eigen rekening (met een subsidie van de
gemeente).

9. Voormalige schoolmeesterswoning. Korvelplein
203. Gemeentelijk monument. Dit halfvrijstaand huis
dateert uit het midden van de 19"= eeuw. De school bevond zich achter het huis. Het pand doet tegenwoordig
dienst als pastorie van de parochie Korvel.

11. Kapucijnenklooster met kerk. Korvelseweg 165.
Rijksmonument. De kapucijnen of minderbroeders
behoren tot de zogeheten 'bedelorden'. Zij vestigden
zich in 1882 in Tilburg. Onder de Tilburgse bevolking
verwierven zij grote bekendheid als 'biechtvaders'.
Verder stonden zij bekend om hun 'volkspreken'. De
kapucijnen hadden bij de keuze van het onderwerp
voor hun preken namelijk wat meer vrijheid, omdat ze
geen binding hadden met een parochie.

10. Huis. Korvelplein 207. Gemeentelijk monument.
Dit huis met klokgevel is het oudste gebouw aan het
Korvelplein. Het dateert uit de 18e eeuw, maar mogelijk zelfs uit de 17e eeuw. Wel is aan het begin van
de 20*^ eeuw de vorm van de gevel gewijzigd. In 1832
was in dit huis de schoenmakerij annex leerlooierij
van Augustinus van Arendonk gevestigd. Hier werd
de basis gelegd voor de firma Van Arendonk die aan
het begin van de twintigste eeuw met fabrieken aan
de Korvelseweg en de Nieuwstraat tot de grootste
schoenfabrieken en leerlooierijen van ons land behoorde.

Korvelseweg. Tot 1826 liep de weg van Breda naar
Tilburg vanaf Huiten tot even voorbij Het Dorstige Hert;
vanaf dat punt boog de weg naar rechts en liep via de
Berkdijk, Korvelplein, Korvelseweg en Zomerstraat
naar de Heuvelstraat. In 1821 werd besloten tot de
aanleg van een rijksweg van Breda naar 's-Hertogenbosch via Tilburg. Het gevolg zou zijn dat de oude ver-

Korvelse Molen. Alleen de naam herinnert nog aan de
molen die eeuwenlang gestaan heeft op de driehoek
die gevormd wordt door Capucijnenstraat, Paterstraat
en Meelstraat. Deze 'Korvelse molen' was waarschijnlijk de eerste windmolen in Tilburg. De oudste vermelding dateert van 1310. In 1886 werd de houten standerdmolen vervangen door een stenen stellingmolen
die in 1929 werd gesloopt.

Paterstraat, Meelstraat, Akkerstraat, Hooistraat.
De typische wegenstructuur in dit gebied van de
Korvelsche akkers werd gedicteerd door bestaande
perceelsscheidingen. Ook elders in de stad is dit verschijnsel nog op tal van plaatsen te zien.

De Akkerstraat.

tants gedeelte. Dat laatste deel werd in 1930 buiten
gebruik gesteld en verplaatst naar de Gilzerbaan.

De tvleelstraat

13. Watertoren. Bredaseweg 205. Rijksmonument.
In 1897 in neorenaissancestijl gebouwd voor de in
1895 opgerichte N.V. Tilburgsche Waterleiding Maatschappij (TWM, sinds 2006 onderdeel van Brabant
Water N.V.) naar een ontwerp van ir. H.RN.
Halbertsma (Den Haag). De toren is ca. 50 meter
hoog en heeft een inwendige diameter van ca. 12

Bredaseweg. Tot 1826 liep de Bredaseweg vanaf
Huiten via de Berkdijk, Korvelplein, (>) Korvelseweg
en Zomerstraat naar de Heuvelstraat. Onder koning
Willem I werd in 1816 het nationale wegenplan vastgelegd. De weg van Tholen naar Grave zou via Breda
rechtstreeks naar Den Bosch lopen en Tilburg niet
aandoen. De Tilburgse gemeenteraad liet het hier niet
bij zitten. Er werd een commissie ingesteld die in een
brief aan de koning het belang van een rijksweg via
Tilburg onderstreepte. Pas in 1821 werd er bij koninklijk besluit vastgesteld dat Tilburg aan de nieuwe weg
zou komen te liggen, maar dat het wel een bijdrage
van f 30.000,- zou moeten betalen. De helft van dit
bedrag kwam uit een geldlening, de andere helft zou
worden gevonden in de verhoging op de grondbelasting, op belasting op deuren en vensters, op de personeele belasting en de belasting op meubilair In 1822
werd begonnen met de aanleg van de rijksweg. Tilburg
werd bereikt in september 1825. De Bredaseweg
werd in een rechte lijn dwars door de Schijfakkers
geprojecteerd tot de Zomerstraat. De uitspanning De
Roskam die bij de Zomerstraat-Schoolstraat stond,
moest ervoor wijken. In 1826 was de weg klaar.
12. Begraafplaats Binnenstad. Bredaseweg 45.
Het hek met de beeldengalerij en een aantal graven
staan op de rijksmonumentenlijst. Vroeger werden de
doden in en rond de kerk begraven. In 1811 werd een
stuk akkerland gekocht in 'de Schijf' voor de aanleg
van een begraafplaats. De Bredaseweg was er toen
nog niet; die is pas in 1826 aangelegd. De eerste dode
werd hier in 1813 begraven. Het was aanvankelijk een
algemene begraafplaats; later werd het kerkhof gesplitst in een rooms-katholiek en een (klein) protes-

meter. Het geklonken plaatijzeren reservoir heeft
een inhoud van 1000 m l Het pompstation ligt ongeveer 4,3 kilometer verderop, aan de Gilzerbaan.
Op 26 oktober 1944, een dag voor de bevrijding van
Tilburg, wilden de Duitsers de watertoren opblazen.
Door moedig optreden van enkele personeelsleden
van de TWM mislukte die poging. De bovenbouw van
de toren en het reservoir werden echter wel zwaar
beschadigd. Bij de restauratie van de bovenbouw verdwenen de oorspronkelijke kantelen.

Hagelkruis. Op de plaats waar vroeger een aantal landwegen samenkwamen, en tegenwoordig de

Prunusstraat, Boomstraat en Elzenstraat, stond vroeger een hagelkruis. Op de kaart van Diederik Zijnen uit
1760 vinden we de benaming Hagelkruis op de plaats
waar een aantal landwegen samenkomen, onder andere De Vlasstraat (Boomstraat, richting Herstal en
Bokhamer) en het Corvelsche Kerkpad (Diepenstraat,
Prunusstraat). Hagelkruisen dienden om de gewassen op de akkers te beschermen tegen onweer en
hagel; ze waren meestal van steen en stonden vaak
op de uithoeken van de parochies of gemeenten.
Op de kruisdagen (de drie dagen voorafgaande aan
Hemelvaartsdag) werden processies gehouden en dan
fungeerde het hagelkruis als halteplaats of keerpunt.
Uit een eerdere publicatie en het artikel van Toorians,
elders in dit tijdschrift, valt af te leiden dat hier vroeger mogelijk een kapel of kerkje gestaan heeft.
Het Hagelkruis stond te midden van een uitgestrekt,
relatief hooggelegen akkercomplex dat vanouds De
Schijf vjeró genoemd. Hier kwamen de waterscheidingen samen van de stroomgebieden van de drie bekenstelsels waarop Tilburg van nature afwaterde. Reeds
in de veertiende eeuw was er sprake van 'Die Scive'.
Sint Ceciliastraat, Jan Heijnsstraat, Alleenhouderstraat, Pijlijserstraat. Pas bij de aanleg van het hoogspoor kwam er een verbinding tot stand tussen de Sint
Ceciliastraat en de Jan Heijnsstraat; eerst via een tijdelijke overweg in 1961, in 1966 gevolgd door de huidige tunnel. Deze verbinding verving de iets verderop
gelegen, in 1957 gesloten overweg IndustriestraatPijlijserstraat. De Alleenhouderstraat werd door de
Staatsspoorwegen aangelegd als parallelweg langs
de in 1863 geopende spoorlijn Breda-Tilburg.
De straat dankt haar naam aan een boerderij, de
Leenhouwers, die aan de huidige Pijlijserstraat stond.
14. Boerderij. Pijlijserstraat 103. Gemeentelijk monument. Deze vrijstaande, met riet gedekte langgevelboerderij met puntgevels, is omstreeks 1890 gebouwd
ter vervanging van een eerdere boerderij. De kaart van
Diederik Zijnen uit 1760 heeft ter plaatse de aanduiding 'Alleen Houders', terwijl in een notariële akte uit
1820 sprake is van een hoeve de Leenhouwers.

Bolthamerstraat. Deze straat vormt een oase van
rust in het drukke stadsgewoel. Hoewel ook hier na
1985 de verstedelijking heeft toegeslagen, overheerst
toch nog steeds het landelijk karakter. De panden

13, 33, 42, 43, 44 en 51 staan op de rijksmonumentenlijst, terwijl de panden 25, 27, 35, 40, 45, 47, 49
en 53 op de gemeentelijk monumentenlijst staan.
Bokhamerstraat 13 (rijksmonument) dateert uit de
18^ eeuw. Het pand heeft een rieten wolfdak en een
gepleisterde voorgevel; de achterwand is van hout.
De schuur heeft nog een schouw. Het pand wordt omschreven als boerderij, maar waarschijnlijk was het
een wevershuis waar ook enkele stuks vee werden
gehouden.

I

m
Joannes Berisstraat e.o. Deze zogeheten 'Maycretewoningen' zijn na de Tweede Wereldoorlog gebouwd
als noodwoning. Deze woningen met prefab betonnen
wandplaten kwamen in het kader van de Marshall-hulp
als bouwpakket naar Nederland en zijn begin 1948 in
gebruik genomen. De naam Maycrete is een samentrekking van Mayback (de ontwerper) en concrete
(beton). Dat het om noodwoningen gaat is nog steeds
te zien aan het huisnummer: dit wordt voorafgegaan
door de letter N. Hoewel de levensduur geschat werd
op 15 jaar, zijn ze 60 jaar na dato - tot volle tevredenheid van de bewoners - nog steeds in gebruik.
Ook aan de Ringbaan-Zuid (Stappegoor) en de Jan
van Rijzewijkstraat werden deze woningen gebouwd.
Waar nu de Joannes Berisstraat loopt, lag tot in de jaren dertig van de vorige eeuw een grote waterkuil: de
Herstalsche wolspuul, die dienst deed als brandkuil en
werd gebruikt voor het spoelen van wol.

15. Tongerlose hoef. Reitse Hoevenstraat 129.
Rijksmonument. Dit is een voormalige boerderij van de
abdij van Tongerio, die vanaf het begin van de dertiende eeuw het patronaatsrecht had, dat wil zeggen: het
recht om in Tilburg een pastoor te benoemen. De betalingen aan de abdij geschiedden in natura; een tiende deel van de oogst was voor de abdij. Deze 'tienden'
werden opgeslagen in een zogeheten 'tiendschuur'
of 'spijker' (van Latijn spicarium = voorraadschuur).
De Tongerlose hoef wordt voor het eerst vermeld in
1334; de huidige hoeve dateert uit de zeventiende
eeuw. Bij het complex behoorden een tiendschuur, een
karschop, een bakhuis en een schaapskooi. Vanwege
de bijzondere functie beschikte de hoeve over een
kamer voor de vertegenwoordiger van de abdij.
De hoeve bleef in het bezit van de abdij tot de opheffing ervan in 1795. Vanaf 1838 was de hoeve in het
bezit van de familie Kolen. In 1955 werd het complex
door de gemeente Tilburg gekocht in verband met de
voorgenomen sloop. Na de koop bleek de boerderij
echter op de voorlopige monumentenlijst te staan, zodat voor sloop een speciale ministeriële toestemming
vereist was. Men besloot daarop tot restauratie. Dat
gebeurde in 1969 op inititatief van het Tilburgs studentencorps 'St. Dlof' en prof. dr. H.F.J.M. van den
Eerenbeemt. Thans is het complex in gebuik als activiteitencentrum van de Zwijsenstichting, een instelling
voor verstandelijk gehandicapten.

was van Jan van der Valk. Het gebouw, dat vanwege
de dakbedekking weldra bekend stond als de 'Rooi
Pannen', maakt thans deel uit van scholengemeenschap 'De Rooi Pannen', een grote onderwijsinstelling
op het gebied van horeca, handel, en recreatie en toerisme.
17. Dierenpark de Oliemeulen. Reitse Hoevenstraat
32. Rijksmonument. Het complex dat thans bekend
staat als 'de Oliemeulen' is gebouwd omstreeks 1770
door de president-schepen van Tilburg, Cornelis Bles.
Dit langgerekte bedrijfspand met pannenschilddak is
tot omstreeks 1880 in gebruik geweest als rosoliemolen annex boerderij. Het gedeelte waar de oliemolen
stond werd daarna verbouwd tot afzonderlijk woonhuis, het andere deel bleef in gebruik als boerderij. Na
1920 werd het gebouw verkocht aan de congregatie
van Mill Hill. In 1979 werd de Oliemolen gerestaureerd, waarna het pand in gebruik werd genomen als
oudheidkundig centrum. Thans is er 'het vreemdste
dierenpark van Nederland' in gevestigd.

18. Voormalige leerlooierij. Hasseltplein 44.
Rijksmonument. Deze voormalige leerlooierij annex
woonhuis is gebouwd vóór 1737. De oorspronkelijke
functie van het gebouw is nog steeds te zien aan de
hooggeplaatste vensters met de houten lamellen die
dienden voor de ventilatie.

16. De Rooi Pannen. Doctor Ahausstraat 1. Dit voormalige St. Josephstudiehuis (kleinseminarie) van de
St. Josephcongregatie van Mill Hill is gebouwd in de
jaren 1914-15. Stichter van het studiehuis was de
priester dr. Hubertus Ahaus (1877-1944). Het ontwerp

19. Hasseltse kapel. Hasseltplein 7. Rijksmonument
Deze kapel is omstreeks 1530 gebouwd, en is daarmee het oudste monument van Tilburg. De klok dateert van 1536. Gedurende de tweede helft van de
achttiende eeuw, toen de protestanten het hier voor

het zeggen hadden, was de kapel in gebruik als weverswoning en herberg. De Hasseltse kapel is al gedurende vele jaren een bedevaartsoord. Vooral in de
meimaand (Mariamaand) wordt de kapel druk bezocht. In 1972 werd de kapel geheel gerestaureerd.

werkvondsten werden geborgen. De collectie is thans
ondergebracht in het Provinciaal archeologisch depot
in Den Bosch en in het Stadsmuseum Tilburg. De fundamenten van het kasteel werden met zand toegedekt
en wachten als oudste monument op conserverende
maatregelen.
21. Wijkcentrum De Poorten. Hasseltstraat 194.
Precies honderd jaar na de consacratie in 1898 werd
de Hasseltse kerk gesloten. De geplande sloop kon
worden voorkomen door het gebouw in te richten tot
multifunctionele ruimte. In de nacht van 10 op 11 juli
2003 werd de kerk, terwijl de verbouwing net begonnen was, door een grote brand getroffen. Men
wist de schade echter te herstellen, en in juni 2005
kon het gebouw geopend worden. De door de brand
onherstelbaar beschadigde vieringtoren werd vervangen door een eigentijdse variant. Tijdens de Open
Monumentendag wordt hier de interactieve website
het Geheugen van f / t ó o f g g e p r e s e n t e e r d .

20. Stenen Kamerpark. Tussen de Van Bylandtstraat
en de Rentmeesterlaan ligt het Stenen Kamerpark. Op
deze plaats stond vroeger het kasteel van Tilburg. De
Van Bylandtstraat was eertijds de toegangsweg naar
het kasteel. Al in 1450 was er sprake van een kasteel in de Hasselt, de steenen camer. Deze was toen
in het bezit van de familie Back, die ook eigenaar was
van de in 1960 gesloopte Pijlijser- of Waterhoeve. In
juni 1581 werd het kasteel door de Staatse troepen
in brand gestoken, maar omstreeks 1600 is het herbouwd. Het kwam toen achtereenvolgens in het bezit
van de families VanMalsen, Van Grobbendonck en Van
Hessen Kassei. In 1754 werd het kasteel verkocht aan
Gijsbertus Steenbergensis, graaf van Hogendorp-van
Hofwegen. Deze liet het kasteel afbreken, waarna op
dezelfde plaats een nieuw groot, rechthoekig gebouw
verrees. In 1858 werd dit gebouw openbaar verkocht
en een jaar later gesloopt. Niet lang daarna richtte
Nicolaas Pessers op het kasteelterrein een wolwasserij/vellenbloterij op, die in 1977 werd gesloopt.

De Schans. Gemeentelijk beschermd stadsgezicht
Tilburg was de eerste gemeente in Nederland waar
het begrip 'beschermd stadsgezicht' in de monumentenverordening werd opgenomen.
22. Kerk Heikant. O.L.V Onbevlekt Ontvangen, De
Schans 121. Rijksmonument. Deze kerk ligt in een gebied dat sinds 1982 de status heeft van 'beschermd
stadsgezicht'. De kerk werd in 1873 gebouwd naar

Van 1978 tot 1980 vonden er opgravingen plaats op
het kasteelterrein door de speciaal voor dit doel aangestelde stadsarcheoloog drs. Henk Stoepker. Hierbij
werden de fundamenten van het kasteel uit alle bouwfases blootgelegd. Vele duizenden, met name aarde-

een ontwerp van de Tilburgse architect J.C. van den
Heuvel. De naastgelegen pastorie, eveneens rijksmonument, is een ontwerp van Henri van Tulder. Sinds
1964 is de zielzorg in deze parochie in handen van de
norbertijnen, de 'witheren', die gedurende 500 jaar het
patronaatsrecht in Tilburg hadden. De latere bisschop
Joannes Zwijsen was in 1832 de eerste niet-witheer

die in Tilburg pastoor werd. Achter de kerk, aan de
Zeilerstraat, ligt de in 1873 aangelegde begraafplaats.

23. Wijkcentrum De Schans met tuin. De Schans
123. Rijksmonument. Dit is een voormalig klooster,
in 1902 gesticht in opdracht van de zusters van liefde
(Sint Leonardusgesticht). De kern wordt gevormd door
een woonhuis uit 1872, hetgeen nog steeds zichtbaar
is in de voorgevel. Sinds 1978 is het gebouw in gebruik
als wijkcentrum.
24. Kapel Peerke Donders. Pater Dondersstraat 16.
Rijksmonument. Dit bedevaartcomplex ter ere van de
in 1982 zalig verklaarde Petrus ('Peerke') Donders bestaat uit een houten kapel (1923), een reconstructie
van zijn geboortehuis (1931) en een monument (1933)
van K. Lücker, met afbeeldingen uit het leven van
Peerke Donders.

plaren. In het park staat ook een uit 1982 daterende
openluchtkapel. Op de plaats van deze kapel wordt op
27 oktober 2009, de 200e geboortedag van Peerke
Donders, het Peerke Donders Paviljoen geopend.
Dit wordt een van de vestigingen van Stadsmuseum
Tilburg.

Goirkestraat. Gemeentelijk beschermd stadsgezicht.
26. Goirkese kerk. Goirkestraat 68. Rijksmonument.
Door de stichting van een schuurkerk in 1715 werd het
Goirke het tweede kerkelijk centrum van Tilburg. Het
lemen gebouw werd reeds in 1724 vervangen door
een stenen schuurkerk die in gebruik bleef tot 1839,
toen de huidige kerk werd ingewijd. De pastorie, gebouwd in 1718, bleef in gebruik tot 1927. Het enige
dat nog rest van de oude pastorie is het in 1988 gerestaureerde Norbertijnenpoortje met beeld van Sint
Dionysius, dat eveneens de status heeft van rijksmonument. Door de vestiging van de pastorie werd het
Goirke het bestuurlijke en administratieve centrum
van de (toen nog ongedeelde) parochie Tilburg. Het
Goirke is sinds 1797 een zelfstandige parochie. Het
kerkhof \s in 1816 aangelegd naast de schuurkerk.
Een aantal graven heeft de status van rijksmonument.

'

25. Processiepark met kruiswegstaties. Pater
Dondersstraat 16. Rijksmonument. Dit uit 1923 daterende park maakt deel uit van het bedevaartcomplex
van Peerke Donders. De oorspronkelijke kruiswegstaties zijn later vervangen door nieuwe betonnen exem-
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27. Galerie 'Pjotr'. Goirkestraat 78. Gemeentelijk monument. Voormalig koopmanshuis annex bedrijfsruimte gebouwd circa 1780 voor Norbert Schoffers (17521808), koopman en boomkweker. De achterbouw met
remise dateert van 1918.

28. Audax Textielmuseum Tilburg. Goirkestraat
96. Rijksmonument. Het Textielmuseum, in 1958 opgericht aan de Gasthuisring, is sinds 1986 gevestigd
in het complex van de voormalige wollenstoffenfabriek C. Mommers & Co. Tot het complex behoort ook
de in de jaren dertig van de vorige eeuw gebouwde
wollenstoffenfabriek George Droge, die nu nog dient
als onderkomen van 'Factorium', de Tilburgse Dansen Muziekschool, en omstreeks 2010 de huisvesting wordt van het Regionaal Archief Tilburg en het
Stadsmuseum Tilburg. Het Textielmuseum heeft zich
in de loop der jaren ontwikkeld tot 'een museum in
bedrijf' - waar techniek en kunst en vakmanschap en
creativiteit hand in hand gaan. Sinds 1 januari 2007 is
het Textielmuseum Tilburg onderdeel van de Stichting
Mommerskwartier, waarin ook het Regionaal Archief
Tilburg en het Stadsmuseum Tilburg participeren. Op
23 mei 2008 werd het museum na een een halfjaar durende verbouwing weer feestelijk geopend. Boegbeeld
is het nieuwe - geheel transparante - entreegebouw.
Achter de bestaande damastweverij is een archiefdepot gebouwd ten behoeve van het Regionaal Archief
Tilburg.

29. Voormalig fabrikantenhuls. Goirkestraat 98
hoek Smidspad. Gemeentelijk monument Huis in eclectische stijl, gebouwd omstreeks 1857 voor Andreas
Pessers (1816-1890) fabrikant van wollen stoffen.

30. Voormalig fabrikantenhuis. Goirkestraat 109.
Gemeentelijk monument. In 1872 gebouwd in opdracht
van leerlooier Nicolaas Pessers. In 1898 werd het gekocht door leerlooierij firma Willem Vos & Co. Het huis
werd tot 1953 bewoond door de familie Vos. Na het
failissement van de firma in 1974 werden er studenten
in gehuisvest. Het pand is geheel gerestaureerd.

Wilhelminapark. Rijksbesctiermd stadsgezicht Dit
was vroeger de kern van de herdgang Veldhoven. Op
5 juni 1897 werd door de gemeenteraad besloten om
hier een park aan te leggen en daaraan de naam te
geven van Wilhelminapark. Het park is een ontwerp
van de Haarlemse tuinarchitect Leonard Springer
(1855-1940), die in Tilburg tal van (ook particuliere)
parken ontwierp (Wandelbos, Leijpark). Op 12 september 1898 werd de zogeheten Wilhelminaboom
door burgemeester J.F. Jansen geplant, en omgeven door een zeshoekig gietijzeren hekwerk, waarin
een medaillon van koningin Wilhelmina zat. Op last
van de Duitsers werd op 26 februari 1942 de naam
Wilhelminapark vervangen door Noorderpark. Kort na
de bevrijding van de stad werd bij besluit van B en W
van 13 november 1944 de straatnaam weer gewijzigd in Wilhelminapark. In 1997 werd het park geheel
gerenoveerd door landschapsarchitect Michael van
Gessel."

31. De Pont, museum voor hedendaagse kunst.

33. Voormalig politiebureau. Wilhelminapark 126. In

Wilhelminapark 1. Sinds 1992 is dit museum, inmid-

1909 kocht de gemeente een stuk grond voor de bouw

dels internationaal vermaard, gevestigd in een uit

van een politiebureau dat in 1911 geopend werd en in

1936 daterende fabriekshal, deel van de voormalige

gebruik bleef tot 1963.5

wollenstoffenfabriek N.V. Thomas de Beer. Het museum is genoemd naar de Tilburgse jurist en zakenman
mr. Jan de Pont (1915-1987), die zijn fortuin onder
meer had vergaard in de autohandel. De Pont had in
zijn testament bepaald dat een deel van zijn vermogen
bestemd zou worden voor het stimuleren van hedendaagse kunst, waarvan hij een groot liefhebber was.
De in 1988 opgerichte stichting De Pont koos als locatie de voormalige wolspinnerij, eigendom van De
Pont. De architecten Jan Benthem en Mels Crouwel
(die ook popcentrum 013 ontwierpen) transformeerden de fabriekshal tot een modern museumcomplex,
daarbij zoveel mogelijk de bestaande structuren respecterend. Zo zijn de voormalige wolhokken een integraal onderdeel van de expositieruimte. Naast een
min of meer permanente opstelling van de nog steeds
groeiende eigen collectie, worden er jaarlijks meerdere tentoonstellingen georganiseerd van werk van
internationaal bekende kunstenaars. Benthem en
Crouwel ontwierpen ook een stedenbouwkundig plan
voor het voormalige fabrieksterrein, waar vier 'urban
villa's' van architectenbureau Rudy Uytenhaak, een
rij geschakelde woningen van Willem Jan Neutelings
en seniorenwoningen van Wiel Arets werden gerealiseerd.

34. Voormalige leerlooierij. Wilhelminapark 112.

32. Café Tramstation. Wilhelminapark 133.

eeuw en bestond oorspronkelijk uit twee huizen die

Gemeentelijk Monument. Dit pand is gebouw in de 18e
Gemeentelijk monument

Oorspronkelijk stond hier

later zijn samengevoegd. Aan het eind van de negen-

een boerderij annex herberg van de familie Zebregs.
Van 1881 tot 1908 waren hier de remise en werkplaatsen gevestigd van de stoomtram van Tilburg
naar Waalwijk. Vanaf 1904 liep hier ook de stoomtram
naar Dongen. De opkomst van de autobus betekende
de nekslag voor de stoomtram. In 1934 werden beide
lijnen buiten gebruik gesteld.

tiende eeuw kreeg het een neoclassicistische voorgevel. Het huis heeft een eigen stoep met smeedijzeren
hekwerk en 'rotterdammers'. Al in de 18e eeuw was
het pand in gebruik als leerlooierij. Achter het huis
werd in de 19e eeuw een nieuwe leerlooierij gebouwd,
die in 1993 is gesloopt.
35. Studio Van Dusseldorp. Wilhelminapark 110.
Beeldbepalend pand. Gebouwd omstreeks 1900 voor
wollenstoffenfabrikant Franciscus Mommers (18541932). Thans in gebruik als galerie voor hedendaagse
kunst.

36. Voormalig fabriekshuis. Veldhovenring 90-9294. Gemeentelijk monument Dit pand dateert van
vóór 1640, Oorspronkelijk was het een boerderij.
Uit oude documenten is gebleken dat hier in 1642 al
proto-industriële activiteiten plaatsvonden. Door de
jaren heen was het pand in bezit van diverse Tilburgse
'fabriqueurs'. In 1814 kwam het in handen van lakenfabrikant Norbert Swagemakers, later de firma
Swagemakers en Van Spaendonck geheten. In 1880
werd het complex verkocht aan wollenstoffenfabrikant Johannes Meulensteen. Na diens faillissement in
1909 werd het complex verkocht als bouwterrein. Het
oudste gebouw bleef echter behouden en werd toen
gesplitst in de drie huidige panden. Het zadeldak, dat
over het gehele perceel doorloopt, bevindt zich nog in
de originele staat.
37. Voormalige boerderij. Oude Langstraat 66.
Gemeentelijk monument. De Langestraat en de Oude
Langstraat zijn nog restanten van een eeuwenoud pad
dat via de thans verdwenen Veldstraat de schuurkerk
op het Goirke verbond met het centrum. De boerderij,
die grotendeels schuilgaat achter een ligusterhaag, is
in 1905 gebouwd ter vervanging van een oudere boerderij. Het ontwerp is van Jos Donders. De boerderij,
die nog tot omstreeks 1960 in bedrijf is geweest, bestaat uit een vrijstaand woonhuis met mansardekap
met daarachter een stal en een schuur. Ze is nog een
van de weinige gave boerderijen in de stad. Reeds vóór
1800 werd op deze plaats al het boerenbedrijf uitgeoefend.
38. Appartementencomplex. Theresiaplein 2.
Rijksmonument Voormalige driebeukige kruiskerk,
gewijd aan de H. Theresia van Lisieux, en gebouwd
in 1929 naar een ontwerp van H.W. Valk en C.W. van
den Beid. De kerk is gebouwd in een traditionele stijl
met invloeden van het expressionisme. In 1998 is de
kerk verbouwd tot appartementen. De ingang van de
appartementen bevindt zich aan de achterzijde, aan
de Oude Langstraat. De in baksteen uitgevoerde kerk
bestaat uit een breed middenschip met lagere zijschepen. Het koor en de apsis worden als gemeenschappelijke ruimte benut en hebben hun oude uitstraling
geheel behouden. Opvallend zijn de met leien gedekte
daken. Ook de naastgelegen pastorie, Theresiaplein 4,
is een rijksmonument.

39. Galerie voor glaskunst 'Via Venezia'.
Wilhelminapark 63-63a. Rijksmonument. Deel van een
voormalige melkfabriek uit 1913 naar een ontwerp
van de Tilburgse architect Jos Donders (1867-1960).
Opdractitgever was de Coöperatieve Tilburgsche Melkinrichting en Zuivelfabriek (CTM), die later opging in
Campina.
Het gebouw in artdeco stijl heeft twee bouwlagen en
bestaat uit het woonhuis met de voormalige melksalon en winkel met aan de straat een verhoogd terras met glazen overkapping. In de topgevel staat de
naam: Coöperatieve Tilburgsche Melkinrichting en
Zuivelfabriek. De achterliggende fabriek is in 1994 afgebroken ten behoeve van woningbouw.

40. Dubbel woonhuis. Wilhelminapark 34-35.
Gemeentelijk monument Deze woonhuizen zijn gebouwd in respectievelijk 1843 en 1905. De Tilburgse
architect F.C. de Beer ontwierp in 1928 het tuinhek.
41. Dubbel herenhuis. Wilhelminapark 36-37.
Rijksmonument. Dit dubbele herenhuis, met poort
voor koets en paard, werd in 1907 gebouwd in eclectische stijl door de Tilburgse architect C F van
Hoof. Opdrachtgevers waren de broers J. en A.
Swagemakers, wollenstoffenfabrikanten.

42. Brandspuithuisje. Gasthuisring 8.
Rijksmonument. Reeds aan het begin van de achttiende eeuw stond hier een brandspuithuisje. Het werd in
1782 vervangen door een nieuw spuithuisje, dat op
zijn beurt omstreeks 1910 plaats moest maken voor
het huidige gebouwtje. Tot de ingebruikneming van
de waterleiding in 1898 werd er voor het blussen van
brand gebruikgemaakt van brandspuiten die het water
onttrokken aan de brandkuilen die op verschillende
plaatsen in de stad lagen.

43. Voormalig winkelpand van 'De Gruyter'.
Gasthuisring 5. Rijksmonument Dit in expressionistische stijl gebouwde, kubusvormige bouwwerk dateert
uit 1933. Het is een ontwerp van de huisarchitect van
de firma P. de Gruyter & Zoon, Willem G. Welsing.
Opvallend is de kleurrijke gevel met goudkleurige letters, groene glazen bouwstenen en blauwe keramische tegels. In het pand is tegenwoordig het tuin- en
landschapsarchitectenbureau van Rob Wagemakers
gehuisvest.
44. Villa 'Vier Jaargetijden'. Noordstraat 36.
Rijksmonument. Villa in eclectische stijl, in 1856 gebouwd voor de familie Pollet. Deze uit het Franse
Tourcoing afkomstige familie, vluchtte in 1793 voor de
Franse Revolutie. Na enkele omzwervingen vestigde
zij zich in Tilburg. Omstreeks 1800 begon Guillaume
Pollet met de lakenfabricage, en rond 1850 behoorde
Pollet & Co. tot de vijf grootste wollenstoffenfabrieken
in Tilburg. De fabriek stond op de plaats van de huidige brandweerkazerne, aan de straat die heel toepasselijk in 1881 de naam Fabriekstraat kreeg.^

45. Woonhuis met bijgebouw. Noordstraat 79c-d
en 81. Gemeenteiijk monument Woonhuis in neoclassicistische stijl met bijgebouw. Het woonhuis is
gebouwd in 1820 voor de fabrikantenfamilie Pollet.
Het verder van de straat gelegen bijgebouw dateert uit
1900. Het is een voormalig koetshuis met dienstwoning, dat in 1954 verbouwd werd tot magazijn.

46. Voormalig winkelwoonhuis. Noordstraat 103105. Gemeentelijk monument. Breed pand in eclectische stijl, gebouwd omstreeks 1890. Het pand is
gebruikt als atelier van de beeldhouwer Henricus van
Tielraden en daarna als winkelwoonhuis van beeldenatelier Verbraak.

47. Voormalige koetshouderij annex winkelwoonhuis. Noordstraat 115-117. Gemeentelijk monument.
In dit pand, gebouwd omstreeks 1840, woonde en
werkte vanaf 1881 PF.CIaassen, voerman op 's-Hertogenbosch.
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Noten
48. De Refter. Nieuwlandstraat 23-25. Beeldbepalend

1

pand. De Refter verkoopt meubelen die afkomstig zijn

Voor een overzicht: zie Arts, Nico, 'Landschap en bewoning in Tilburg
en omgeving. Van de oude steentijd tot de late Middeleeuwen', in:

uit (voornamelijk Belgische) kloosters. Daarnaast is

Tilburg, stad met een levend verleden. De geschiedenis van Tilburg

het een antiquariaat, met veel boeken, afkomstig uit

vanaf üe steentijd toten met de twintigste eeuw. Tilburg 2001,

kloosterbibliotheken.

2

Deze pleinen worden ten onrechte wel aangeduid als 'Frankische
driehoek'. Deze pleinen bestonden in de Frankische tijd (vroege mid-

49. Nederlands Hervormde Pauluskerk.

deleeuwen) echter nog niet. Overigens komen niet alle driehoekige

Heuvelstraat 141. Rijksmonument. Omdat de Heikese

pleinen in Tilburg voort uit een agrarische nederzetting. Zo zijn het

kerk moest worden teruggegeven aan de katholieken,

Julianapark (Goirke) en het Rosmolenplein nooit een herdgang ge-

werd in de jaren 1822-1823 deze achtkantige zaalkerk
met koepelvormig torentje gebouwd naar een ontwerp

weest,
3

In de 15e eeuw onderscheidde men in Tilburg de volgende acht herd-

van Justinus Backx. Het uit 1765 daterende Batz-orgel

gangen: Heuvel. Loven, Oerle, Veldhoven, Hasselt, Hoeven, Rijt en

is afkomstig van de Heikese kerk. Het gebouw is thans

Korvel, in 1580 telde Tilburg elf herdgangen: Korvel en Laar. Oerle en

niet meer in gebruik voor de eredienst.

Broekhoven, Berkdijk, Rijt, Hasselt, Stokhasselt, Heijdsijde, Hoeven,
Loven, Veldhoven en Kerk en Heuvel, Tussen 1679 en 1688 is de

50. Heikese kerk. gewijd aan St. Dionysius, de pa-

herdgang Heijdsijde gesplitst in twee herdgangen: Oosten-Heikant en

troon van Tilburg, Stadhuisstraat 6. Rijksmonument

W/esten-Heikant, Verder is omstreeks 1800 de herdgang Kerk en Heuvel

Ongeveer op de plaats waar de Heikese kerk staat,

gesplitst. Vanaf 1809 wordt niet meer gesproken van herdgangen,

stond vermoedelijk al in de dertiende eeuw een kerk-

maar van wijken. De wijken werden toen ook met een letter aangeduid,

gebouw. Omstreeks 1430 verrees hier een nieuwe

In 1889 stelde de gemeenteraad een nieuwe wijkindeling vast De

kerk, die in 1595 door de Staatse troepen in brand

wijken Oost- en West-Heikant werden samengevoegd, met uitzon-

werd gestoken. Na 1628 verviel de inmiddels her-

dering van enkele randgebieden. Uit deze randgebieden werden,

bouwde kerk aan de protestanten. Pas in 1824 kregen

samen met o,a, delen van de wijk Veldhoven, twee nieuwe wijken

de katholieken hun kerk weer terug. De huidige kerk

gevormd, het Goirke en het Groeseind, Voorts vonden in het zuidelijk

dateert van de jaren 1827-1829. De oude kerk werd,

stadsgedeelte enkele wijzigingen plaats, Tilburg kende toen de vol-

met uitzondering van de toren, gesloopt, en er kwam -

gende veertien wijken: A, Oerle en Broekhoven, B, Korvel, C, Laar en

met rijkssubsidie - een nieuw kerkgebouw in neoclas-

Berkdijk, D, Reit E, Reitse Hoeven, F, Hasselt G, Stokhasselt, H, Goirke.

sicistische stijl. Het ontwerp was van Justinus Backx

1, Heikant, K, Veldhoven. L, Groeseind, M, Kerk, N, Heuvel en O, Loven

en Frederik Willem Conrad. Het is een zogeheten 'wa-

en Koningshoeven,

terstaatskerk', dat wil zeggen dat de kerk is gebouwd

Met ingang van 1910 kwamen de wijkindeling en de wijkgewijze

onder toezicht van het ministerie van Waterstaat. In

huisnummering te vervallen. Hiermee verdwenen de wijken, en

1894-95 onderging de voorgevel een verbouwing door

daarmee ook de oude herdgangen, als administratieve districten.

architect CF. van Hoof, terwijl de toren opnieuw werd

Deze gegevens zijn ontleend aan de artikelenreeks 'De Tilburgse

ommanteld. Het interieur van de kerk is bijzonder rijk

haardgangen' van C, Weijters, verschenen in Historische Bijdragen, or-

aan kerkschatten.

gaan van de Heemkundekring 'Tilborch', jaargang 1 (1970), nr 2(pag,
19-23), nr 3 (pag, 55-60) en nr 4 (pag, 95-97),
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'Spoorloos?'

stand van zaken van de archeologie in Tilbu

Claar Rodenburg*

* Drs. Claar Rodenburg (Den
Haag 1973) studeerde
kunstgesctiiedenis en
arctieologie aan de
rijksuniversiteit Leiden en
is sinds 2006 werkzaam
als archeoloog bij BILAN
- Fontys Hogescholen
(Tilburg). Vanl juli 2006
tot 1 juli 2008 was zij
vanuit BILAN gedetacheerd
als beleidsmedewerker
archeologie bij de
gemeente Tilburg

Het jaar 2007 was zowel op Tilburgs als op kosten voor archeologisch onderzoek moet dragen.
nationaal niveau een gedenkwaardig jaar Door de introductie van het veroorzakersprincipe kan
de gemeente de kosten van archeologisch onderzoek
voor de archeologie. Op 1 september 2007
verhalen op initiatiefnemers van een ontwikkeling, zotrad de wet op de archeologische monumen- als projectontwikkelaars die een bouwplan willen reatenzorg in werking. Het Verdrag van Malta uit liseren, particulieren of de gemeente zelf. Overweging
1992 is daarmee officieel geïmplementeerd hierbij is dat er bij grotere bodemingrepen sprake
moet zijn van een uitdaging om het erfgoed zo verin de Nederlandse wetgeving. In aansluiting
antwoord mogelijk mee te wegen en waar mogelijk te
op de nieuwe wet heeft de gemeente Tilburg integreren in de nieuwe ontwikkeling. Archeologische
in de nota Grond voor verleder) op 10 decemwaarden kunnen op deze wijze in situ bewaard blijven,
ber 2007 haar beleid en intenties voor het op de plek waar ze al zoveel eeuwen goed bewaard
archeologisch erfgoed in Tilburg vastgelegd. zijn gebleven.

Essentieel in de nieuwe landelijke wet - en dus ook
in het Tilburgse archeologiebeleid - zijn twee punten:
het zogenoemde veroorzakersprincipe en de verankering van de archeologische monumentenzorg in de
Schooljeugd krijgt uitleg over ruimtelijke ordening.
archeologische technieken op
Moerenburg tijdens het
Archeologie in Tilburgs beleid
project 'Bekijk een bedrijf. Het veroorzakersprincipe houdt in, dat de initiatief(Foto Dirk van Alphen) nemer van een bodemverstorende ontwikkeling de

Daarnaast wordt met de komst van de nieuwe wet de
archeologische monumentenzorg diep verankerd in de
ruimtelijke ordening. In Nederland worden de meeste
beslissingen over de ruimtelijke inrichting op gemeentelijk niveau genomen. Vanaf nu geldt dat ook voor het
invullen van de verantwoordelijkheden voor archeologisch erfgoed. Aangezien dit niet mogelijk is zonder
deskundig advies van een gekwalificeerd archeoloog,
heeft de gemeente een senior archeoloog in dienst genomen. Het archeologisch veldwerk wordt uitbesteed
aan gekwalificeerde bedrijven, de gemeente graaft
zelf niet op.
Publieksparticipatie en het creëren van draagvlak
voor het archeologiebeleid vormen vanzelfsprekend
een belangrijk onderdeel van de archeologische activiteiten in de gemeente. Het is ook een cruciaal onderdeel in het Verdrag van Malta, in de geest waarvan
al jaren wordt gewerkt in Tilburg. De gemeente hecht
grote waarde aan erfgoededucatie in ruime zin en zal
ook samenwerkingspartners zoeken. Het doorgeven
van geschiedenis van de ene generatie naar de andere
staat daarbij centraal. Met name zal het beleid zich
daarbij richten op het verder enthousiasmeren van de
schoolgaande generatie (afb. 1).

Tilburgs beleid in de praktijk
Niet alleen kreeg het gemeentelijk beleid ten aanzien
van het archeologische erfgoed gedurende de laatste
jaren definitief vorm, ook werden in de afgelopen periode meer sporen van het verleden van Tilburg ontdekt.
Naast tal van archeologische bureau- en veldinventarisaties, in opdracht van de gemeente of van particu-

lieren, vonden proefsleuvenonderzoeken en opgravingen plaats. Voorbeelden hiervan zijn het omvangrijke
vooronderzoek op Mortel II in Udenhout, het proefsleuvenonderzoek op het HaVeP-terrein aan de Oude
Goirleseweg, op Vossenberg West II en T58 Noord en
de definitieve opgraving op Stappegoor. Een ander en
minstens zo belangrijk aspect van het archeologisch
onderzoek is het bovengronds zichtbaar maken van
het ondergrondse verleden, zoals op het terrein van
Huize Moerenburg. Hieronder wordt kort ingezoomd
op enkele onderzoeken.

Een verzonken kasteel in Udenhout
In 2007 voerde BILAN - Fontys Hogescholen een archeologisch vooronderzoek uit in het plangebied
Mortel II te Udenhout. Hier zal gefaseerd een nieuwe
woonwijk worden gerealiseerd. Mortel wordt voor het
eerst vermeld aan het einde van de veertiende eeuw.
Het zou behoren tot de oudste landgoederen in en rond
Udenhout, deel van de eerste ontginningen in het gebied. In Udenhout wordt een legende verteld van 'het
verzonken kasteel in de Mortel'. Het verhaal speelt
zich af in de achttiende eeuw, een tijd waarin Brabant
en Limburg veel overlast hadden van roversbendes.
Een pelgrim was op 24 december op zoek naar een
slaapplaats en besloot aan te kloppen bij een kasteel.
Hij werd binnengelaten en naar de grote zaal geleid.
Daar aangekomen bleek dat het gezelschap waarin
hij was beland, bestond uit een groep Bokkenrijders,
een bende rovers. Zij hadden geen enkel respect voor
de pelgrim en lachten hem uit. De pelgrim werd boos
door de beledigingen en het feit dat de Bokkenrijders
een braspartij hielden en op die manier de kerstnacht
ontheiligden. Toen hij de hoofdman een dief en moordenaar had genoemd werd de pelgrim het kasteel uit
gegooid. Eenmaal buiten vervloekte de pelgrim de
Bokkenrijders en het kasteel. De aarde beefde, het
kasteel stortte in en verzonk in de diepte, de aarde
sloot zich.
Dit verhaal is een legende, geen historisch verhaal.
Dergelijke verhalen berusten echter vaak gedeeltelijk
op historische feiten. Uit historische bronnen blijkt dat
er op het landgoed De Mortel een omgrachte hoeve
heeft gelegen. Dit landgoed was in de dertiende eeuw
eigendom van de edele familie Van Oisterwijk. Het is
bekend dat tijdens een van de oorlogen van de hertogen van Brabant het Gelres leger Boxtel en Oisterwijk
heeft verwoest; mogelijk is toen ook de hoeve in
Udenhout geruïneerd. In 1396 wordt het bezit niet langer als hoeve in de Mortel, maar als het goed in de
Mortel vermeld. De restanten van de hoeve zijn nog
lange tijd zichtbaar geweest. Op het minuutplan uit
1830 is zichtbaar dat pal ten noorden van het plangebied een omgracht terrein ligt. Dit is mogelijk de
locatie van de versterkte hoeve. Er is echter op het
minuutplan geen bebouwing binnen de omgrachting
te zien. In de negentiende eeuw is de ruïne verwijderd.
De zichtbare overblijfselen van de versterkte hoeve
zijn waarschijnlijk de bron geweest van de legende
van het verzonken kasteel in de Mortel, en mogelijk
is de ruïne in de achttiende eeuw echt een tijdelijke
verblijfplaats geweest voor een roversbende.

Historische kaarten laten zien dat in het begin van de
negentiende eeuw binnen het oostelijke deel van het
plangebied bebouwing aanwezig was van het gehucht
Mortel. Dit zeer kleine gehucht bestond rond 1830 uit
slechts enkele boerderijen met bijgebouwen, op de
zuidoever van de Roomleij. Er wordt in de legende van
de bokkenrijders over het kasteel van de Mortel gesproken, maar de historische hoeve waarop de legende waarschijnlijk berust, bevond zich ten noordwesten
van dit gehucht, net buiten het plangebied. Gedurende
de negentiende en de twintigste eeuw was alleen het
oostelijke deel van het plangebied bebouwd. De rest
van het plangebied bestond uit akkerland, weiland
en boomgaarden. Er liepen enkele (onverharde) wegen langs de randen van het plangebied en slingerend
door het middendeel. Tegenwoordig vormt de Mortel
de oostgrens, aan deze weg zijn enkele gebouwen
gelegen. De rest van het plangebied is in gebruik als
weiland, akkerland en bospercelen.
Het archeologisch vooronderzoek bestond uit een
bureauonderzoek aangevuld met een karterend booronderzoek, later aangevuld met een oppervlaktekartering. Het gebied heeft een hoge archeologische
verwachting, te relateren aan het voorkomen van
hoge zwarte enkeerdgronden en dekzandruggen die
in het verleden aantrekkelijk waren voor bewoning.
Gezien de ligging van het gebied en de archeologische
gegevens werd tijdens het booronderzoek en de oppervlaktekartering vondstmateriaal vanaf de steentijd
verwacht. Hoewel het oorspronkelijke bodemprofiel
door aftopping en verploeging deels Is verdwenen, Is
het heel goed mogelijk dat diepere grondsporen zoals
paalkuilen, waterputten of voorraadkuilen bewaard
zijn gebleven. Bij de oppervlaktekartering troffen de
archeologen vondstmateriaal uit de steentijd en de
periode tussen ijzertijd en nieuwe tijd aan. Gezien de
onderzoeksresultaten kunnen binnen het gehele plangebied vondstmateriaal en bewoningssporen worden
verwacht uit met name de steentijd, de ijzertijd en de
Romeinse tijd en in mindere mate uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd. Deze waarden zullen naar verwachting nog redelijk intact zijn. In het hele plangebied zal derhalve vervolgonderzoek plaatsvinden door
middel van proefsleuven.

Een kringgreppel op T58 Noord
BAAC bv heeft voor het plangebied T58 Noord in
de zomer van 2007 een bureauonderzoek en een
Inventariserend Veldonderzoek (IVO) door middel van
boringen (karterende fase) uitgevoerd. Begin 2008
volgde het proefsleuvenonderzoek. In totaal werden
64 proefsleuven aangelegd van circa 50 x 5 meter
(afb. 2).
Het plangebied T58 Noord ligt ten zuiden van de
Rijksweg A58 en ten noorden van de Surfplas. Het
wordt in het zuidelijk deel doorsneden door de beek
de Katsbogte. Het beekdal is hier in het landschap
herkenbaar als een brede vlakke strook. Ten noorden
en noordwesten ervan loopt het terrein geleidelijk op
en bevindt zich de flank van een zuidwest - noordoost
georiënteerde dekzandrug. Van oudsher waren deze
landschappelijke elementen een gewilde vestigings-

ode van de prehistorie zijn in Brabant een grote zeldzaamheid. Daarmee krijgen deze vondsten een extra
gewicht.

Veldwerkzaamheden tijdens
het proefsleuvenonderzoek
op T58 Noord.
(Foto BAAC bv).

plaats: droge plaatsen voor bewoning en akkers op
de hogere delen en beemden en watervoorziening in
de lagere delen. Hoewel van het plangebied zelf geen
archeologische vindplaatsen bekend zijn bevestigen
vondsten in de omgeving deze veronderstelling. Zo
werden bij het bouwrijp maken van het industrieterrein Het Laar, iets ten noordoosten van het plangebied, bewoningssporen uit ijzertijd en middeleeuwen
waargenomen. Ten zuiden van de Surfplas werd enkele jaren geleden een groot gedeelte van een inheemsRomeinse nederzetting opgegraven. Hierbij kwamen
onder andere negen huisplattegronden, enkele bijgebouwen en een drietal waterputten aan het licht. De
bewoningsduur liep van het midden van de 1ste eeuw
tot in het begin van de 3de eeuw na Chr. Ook in een
wijdere omgeving zijn op vergelijkbare landschappelijke eenheden bewoningssporen uit het verleden ontdekt.
Tijdens het recente proefsleuvenonderzoek konden
globaal twee belangrijke concentraties met sporen
worden aangewezen. Een daarvan lag rondom het
verdeelstation van Essent. Hier werden in meerdere
sleuven vele paalsporen en kuilen aangetroffen, die
op de aanwezigheid van een nederzetting wezen. De
paalsporen konden niet tot een herkenbare structuur
herleid worden, daarom is over de aard en omvang
van de nederzetting nog veel onduidelijk. Op basis
van enkele vondsten kan deze bewoning vooralsnog
algemeen als prehistorisch gedateerd worden. Nader
onderzoek is noodzakelijk om tot een nauwkeuriger
datering te komen.
Een bijzondere vindplaats in dit deel van het plangebied betreft een tweetal in eikaars nabijheid gelegen
concentraties aardewerk, dat op basis van baksel en
magering in het midden-neolithicum gedateerd moet
worden (ca. 3000 voor Chr.). De aard van de vondsten
duidt op een nederzetting in de onmiddellijke nabijheid. Door de hoge ouderdom echter zijn de sporen in
hoge mate uitgeloogd en als zodanig niet of nauwelijks herkenbaar in het aangelegde vlak. Daardoor kan
over de vorm van de bewoning geen uitspraak worden
gedaan. Vondsten en bewoningssporen uit deze peri-

Ook in het noordwestelijk en westelijk deel van het
plangebied werden meerdere concentraties met bewoningssporen gedocumenteerd. Een opvallend verschijnsel hier is een kringgreppel met een diameter
van ruim 10 meter (afb. 3). Deze kringgreppel heeft de
voet van een grafheuvel gemarkeerd. Van de begraving zelf werd echter geen spoor meer teruggevonden.
Op basis van geringe vondsten kan deze kringgreppel
in de late bronstijd - vroege ijzertijd (ca. 1100 - 500
voor Chr.) gedateerd worden. Nader onderzoek zal
moeten uitwijzen of het hier om een solitair gelegen
grafheuvel gaat, of dat er sprake is van een (klein) urnenveld. In de werkputten rondom deze kringgreppel
werden meerdere paalsporen aangetroffen, waarbij
enkele herleid konden worden tot spiekertjes. Dit zijn
meest 4-palige bijgebouwtjes die dienden voor de opslag van bijvoorbeeld graan. Ook hier zal nader onderzoek meer duidelijkheid omtrent de precieze aard van
de bewoning moeten verschaffen.
Duidelijk is dat genoemde delen van het plangebied
een rijk bodemarchief bevatten, dat door de aanleg
van het bedrijventerrein wordt bedreigd. Waar behoud
in situ door aanpassing van het plan niet mogelijk is
lijkt een nader onderzoek in de vorm van een opgravmg aangewezen.

Proefsleuven aan de Enschotsebaan
In 2006 startte BILAN met de uitvoering van een
proefsleuvenonderzoek aan de Enschotsebaan in
Berkel-Enschot. Het tweede deel van dit onderzoek
heeft in het voorjaar van 2008 plaatsgevonden. De
aanleiding voor het onderzoek was de voorgenomen
bouw van woonhuizen op de locatie in het kader van
de Overboeken die rond het dorp zullen worden ingevuld. Hierbij zullen bodemverstorende activiteiten
plaatsvinden waardoor een archeologisch onderzoek
noodzakelijk was.
Aan het proefsleuvenonderzoek was een vooronderzoek voorafgegaan. Het bureauonderzoek had aangetoond dat het plangebied gelegen is in een omgeving die rijk is aan archeologische waarnemingen uit
diverse perioden. Het booronderzoek wees uit dat de
bodem in een deel van het plangebied verstoord was.
In het zuidoosten van het plangebied werd daarentegen op een aantal plaatsen een onverstoorde bodem
waargenomen. De oppervlaktekartering op de betreffende percelen bracht aardewerk uit de vroege en
late middeleeuwen aan het licht. Ook in het zuidwesten van het plangebied was op bepaalde punten een
onverstoorde bodem aanwezig. In de onmiddellijke
nabijheid daarvan werd ook middeleeuws materiaal
aangetroffen.
In augustus 2006 heeft BILAN het eerste deel van het
proefsleuvenonderzoek verricht. Er werden drie parallel verspringende NZ-georiënteerde proefsleuven
aangelegd van 75x5 meter met een tussenafstand
van veertig meter. Het totale opengelegde oppervlak

bedroeg 1125 m^. Tijdens het veldonderzoek werden
in twee van de drie werkputten sporen aangetroffen,
waaronder een aantal greppelstructuren met verschillende oriëntaties, enkele paalkuilen en enkele grote
kuilen. Een van deze kuilen is gecoupeerd en bleek
meer dan een meter diep te zijn. De functie van deze
kuilen is niet bekend. Bij de aanleg van het vlak en tijdens het couperen werden vondsten gedaan, bestaande uit aardewerkfragmenten, slakken en natuursteen.
Enkele daarvan kwamen uit sporen. De vondsten hebben een (laat)middeleeuwse datering. Nadere determinatie door een aardewerkspecialist is nodig om tot
een meer specifieke datering te komen.
Tijdens het vervolg van het proefsleuvenonderzoek
in het voorjaar van 2008 werden eveneens archeologische sporen aangetroffen, behorende tot een
vindplaats die te dateren is vanaf de (vroege) middeleeuwen. Naast de archeologische grondsporen werd
vondstmateriaal aangetroffen uit de perioden late
bronstijd - Romeinse tijd en middeleeuwen - nieuwe
tijd. Dit zijn indicatoren voor bewoning in deze perioden in of nabij het onderzoeksgebied. Duidelijk is ook
hier dat delen van het plangebied een rijk bodemarchief bevatten, dat door de toekomstige ontwikkelingen wordt bedreigd. Indien behoud in situ door planaanpassing niet mogelijk is, lijkt nader onderzoek in de
vorm van een opgraving op zijn plaats.

Vroege middeleeuwen op het
HaVeP-terrein
In de zomer van 2007 voerde BILAN een proefsleuvenonderzoek uit op het terrein van HaVeP aan de Oude
Goirleseweg. Hier zullen woningen worden gebouwd.
Uit het bureauonderzoek bleek dat het plangebied een
hoge archeologische verwachting heeft. Deze hoge
verwachting was gebaseerd op de ligging van het
plangebied op een dekzandrug en de aanwezigheid
van een esdek dat archeologische waarden tegen diepe bodemingrepen beschermt. Uit het booronderzoek
bleek dat het esdek in meerdere of mindere mate in
het recente verleden verstoord was. In een deel van
het plangebied bleek dat het onderliggende archeologisch leesbare sporenniveau niet verstoord was. In dit

deel van het plangebied werd het proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden twee vindplaatsen aangetroffen, één uit de (ijzertijd/) Romeinse
tijd en één uit de middeleeuwen. Deze vindplaatsen
bestonden uit nederzettingssporen: paalkuilen, kuilen, greppels en een waterput. Slechts een klein deel
van de sporen kon aan de hand van vondstmateriaal
worden gedateerd. Daarom is het aan de hand van de
gegevens uit het proefsleuvenonderzoek niet mogelijk
om te bepalen welke sporen bij welke vindplaats horen en wat de aard, omvang en verloop van de beide
vindplaatsen is. Omdat de drie aangetroffen structuren slechts gedeeltelijk in de werkputten lagen, was
het ook niet mogelijk de plattegronden typologisch in
te delen en daarmee te dateren. Mogelijk stammen de
structuren uit de Romeinse tijd, maar een datering in
de vroege middeleeuwen is ook mogelijk.
Naar aanleiding van de resultaten van de waardering
van de vindplaatsen is door BILAN geadviseerd om
de archeologische waarden binnen het plangebied in
situ of exsitu\e behouden. Indien behoud van de vindplaats in situ niet mogelijk is, dienen de vindplaatsen
middels een opgraving onderzocht te worden voordat
de nieuwbouw gerealiseerd kan worden. Bij een opgraving worden nederzettingssporen verwacht uit
Romeinse tijd en middeleeuwen. De aanwezige structuren kunnen dan geheel worden blootgelegd en er
kunnen mogelijk nieuwe plattegronden worden aangetroffen. Waarschijnlijk zal ook de omvang en ruimtelijke spreiding van de beide vindplaatsen beter in
kaart worden gebracht.

Spoorloos Vossenberg West II
De geplande bouwwerkzaamheden voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Vossenberg, gelegen in
het noordwesten van de stad, vormden een bedreiging
voor het aanwezige bodemarchief. Zodoende werd
door de firma BAAC bv een proefsleuvenonderzoek
uitgevoerd in het plangebied Vossenberg West II. Op
basis van het vooronderzoek werd aan het plangebied
een middelhoge archeologische verwachting toegekend. Op drie locaties binnen het plangebied, te weten
Wilhelminakanaal, Rouwveldenseweg en Voldijk, werd
nader onderzoek verricht. Van het plangebied zelf zijn
geen archeologische vondsten bekend. Wel zijn er in
de wijdere omgeving meerdere vindplaatsen van onder andere vuurstenen werktuigen, gepolijste stenen
bijlen en bronzen bijlen bekend. Alle werden op soortgelijke bodems gedaan als die in het plangebied voorkomen. Daardoor was de verwachting op het aantreffen van vindplaatsen uit de steentijd en late prehistorie gerechtvaardigd.
In totaal werden 164 sleuven aangelegd, elk 20 meter lang en 2 meter breed. De sleuven werden in een
verspringend systeem aangelegd om daarmee een
zo groot mogelijke waardering van het plangebied
te verkrijgen. Alleen op de locatie Wilhelminakanaal
werd er een gering aantal paalsporen aangetroffen.

Deze paalsporen konden echter niet tot een herkenbare structuur herleid worden. Door het ontbreken van
vondstmateriaal was een datering niet mogelijk. Voor
het overige werden voornamelijk perceleringsgreppels
gedocumenteerd die waarschijnlijk aan de ontginning
van het gebied in de 19de - 20ste eeuw gerelateerd
kunnen worden. Op grond van het geringe aantal sporen werd een lage waardering van het plangebied geformuleerd en werd nader onderzoek niet aanbevolen.

Een bioscoop in de bronstijd op
Stappegoor
Het is reeds een aantal jaren bekend dat het gebied ten
zuiden van de Ringbaan-Zuid langs de Stappegoorweg
archeologische waarden herbergt. Reeds in de jaren
1980 werden vondsten uit de nieuwe steentijd, ijzertijd en middeleeuwen aangetroffen. De toenmalige akker was echter reeds voor de aanleg van het zwembad
en de ijssporthal grotendeels ontgrond en verpleegd,
en er was weinig hoop de vondsten ooit in een context
met sporen te kunnen plaatsen. In maart 1995 werden tijdens een kleinschalig proefsleuvenonderzoek
op de locatie van de huidige parkeerplaats ten westen
van de rotonde 21 sporen gevonden. Het betrof onder
andere paalkuilen, twee afvalkuilen en een aardewerkdepot uit de late bronstijd - ijzertijd en een ontwateringsgreppel uit de middeleeuwen. Dit onderzoek
bevestigde nogmaals dat het gebied grotendeels door
ontgronding verstoord was. Op basis van de vondsten
en sporen werd de locatie wel opgenomen als gebied
met archeologische waarde op de Archeologische
Monumentenkaart (AMK) onder nummer 9005.
Gelet op de ingrijpende plannen voor het gebied
Stappegoor, zoals de bouw van een megabioscoop,
waarbij het bodemarchief onherroepelijk verstoord zou
worden, volgde in het najaar van 2005 een door BILAN
uitgevoerd inventariserend proefsleuvenonderzoek op
Paalsporen van een laat- de nog onbebouwde terreinen bij de ijssporthal, de
Romelnse structuur op hogere delen van de akker langs de Stappegoorweg
Stappegoor (Foto BILAN). en in het beekdal van de Katsbogte. De archeologen

troffen sporen aan die wijzen op de aanwezigheid van
een agrarische nederzetting uit de ijzertijd op de dekzandrug in het noorden van het plangebied. Ten zuiden van het parkeerterrein werden vooral subrecente
grachten aangesneden. Het vondstmateriaal dateert
hier ten vroegste uit de zestiende eeuw.
In 2007 heeft BILAN een definitieve opgraving op het
terrein uitgevoerd. Tijdens het onderzoek zijn in het
noordelijk deel van het plangebied voornamelijk sporen uit de periode vroege ijzertijd - vroege Romeinse
tijd aangetroffen. Hierin konden enkele spiekers worden herkend. Ook werden twee, vermoedelijk laatRomeinse, structuren aangetroffen, één volledige en
een andere die deels onder de sporthal ligt of waarschijnlijk heeft gelegen (afb. 4). De afmeting van de
volledige structuur was 14 bij 6,5 meter. Daarnaast
hebben de archeologen een kuil vol met aardewerk uit
de bronstijd gevonden, waaruit twee potten gereconstrueerd kunnen worden.
In het zuidelijk deel van het plangebied zijn voornamelijk greppels, kuilen, waterputten en paalkuilen uit de
late middeleeuwen en later aangetroffen. Centraal hier
lag een opvallende kuil (50 x 7,5 meter) met circa 532
fragmenten aardewerk uit de periode late middeleeuwen - nieuwe tijd (afb. 5). Uit die fragmenten kunnen
verschillende potten gereconstrueerd worden, bijvoorbeeld een engmondige voorraadpot uit 1400-1550.

Huize IVIoerenburg, het verleden
zichtbaar
Waterschap De Dommel en de Gemeente Tilburg werken samen om een toekomst te vinden voor het RWZlterrein Moerenburg. Dit hangt samen met het feit dat
de functie van rioolzuivering plaatsmaakt voor een
meer extensieve rol in de keten van waterkwaliteitsbeheer. Na enkele studies werd besloten dat de toekomst van het terrein naast de functie voor waterbeheer, ligt in een maatschappelijke richting, zoals cultuur, kunst, dagrecreatie en educatie. In 2006 en 2007
zijn door KORT diverse kunst- en cultuuractiviteiten op
het terrein georganiseerd om de potenties goed te onderzoeken. In 2006 is bij dezelfde gelegenheid door
Stadmuseum Tilburg en Natuurmuseum Brabant een
tentoonstelling georganiseerd over de archeologische,
historische en natuurlijke waarden van het gebied
Moerenburg. In maart 2008 is het herinrichtingsplan
gepresenteerd, tot stand gekomen door de samenwerking van verschillende disciplines. Archeologie,
bouwhistorie, architectuur, kunst, landschapsarchitectuur, ecologie en waterkunde werkten samen om
een raamwerk voor de toekomst op te stellen.
In de zomer van 2005 werden op het terrein resten
aangetroffen van bakstenen funderingen, massieve
houten palen en de hoek van een gracht met houten
beschoeiing. Scherven toonden aan dat hier al in de
12e eeuw mensen woonden. In de 14e eeuw werd
in deze agrarische omgeving Huize Moerenburg gebouwd, opgetrokken in baksteen op een relatief groot
omgracht terrein. Historische bronnen beschrijven dat
het complex in het midden van de 17de eeuw in een

samenlevingen in het verleden, aan de hand van hun
materiële cultuur. Die cultuur bestaat naast vondsten
als scherven aardewerk, objecten van vuursteen, leren schoenen en muntjes voor een belangrijk deel uit
sporen. Sporen in het zand als overblijfsel van structuren zoals funderingen van huizen of schuren, haardplaatsen, beerkelders, perceleringssystemen, waterputten, grafstructuren, heiligdommen, en meer. Soms
zijn archeologische resten nog herkenbaar op of boven
het niveau van het maaiveld. Het gros van de materiele overblijfselen ligt echter onzichtbaar bewaard in
de bodem, reden waarom algemeen wordt gesproken
over het archeologisch bodemarchief. Aan de hand
van deze resten tracht de archeoloog beschavingen en
culturen uit het verleden te begrijpen en aanschouwelijk te maken.

Een omvangrijke opvailende
kuil met ruim 500
fragmenten aardewerk werd
aangetroffen op Stappegoor
(Foto BILAN).

zeer vervallen staat verkeerde en de oude gebouwen
op het eiland verbouwd of vervangen zijn. Rond 1750
werd het complex afgebroken. Dat men daarbij grondig te werk ging, blijkt wel uit het feit dat er vrijwel
geen funderingen uit deze periode meer zijn aangetroffen.
De gemeente zal de locatie van Huize Moerenburg
aanwijzen als gemeentelijk archeologisch monument.
Het verhaal van Huize Moerenburg dient als inspiratiebron voor de herinrichting van het RWZl-terrein.
Op deze manier zal een stukje ondergronds verleden
weer zichtbaar en beleefbaar worden gemaakt. Een
aantal elementen van het huis en de bijbehorende tuin
worden in een nieuwe vorm teruggebracht om het huis
zijn plek in de geschiedenis van de regio Tilburg terug te geven. Als referentie naar het huis wordt met
beplanting het bouwvolume gesuggereerd en zal een
gracht opnieuw worden aangelegd. Bij de uitvoering
van de daadwerkelijke werkzaamheden dient vanzelfsprekend rekening te worden gehouden met het
archeologisch monument; dit mag niet verstoord of
beschadigd worden.

Het mag duidelijk zijn dat Tilburg niet 'spoorloos' is.
Integendeel, zoals de recente onderzoeken wederom
hebben aangetoond. In de loop der jaren zijn steeds
meer sporen van vroeger tijden, stukjes van de historische puzzel in de bodem aangetroffen. Een uitdaging
voor de toekomst is het leggen van de archeologische
puzzel en het toegankelijk en zichtbaar maken van de
gegevens voor het grote publiek.
Tegelijkertijd dient ervoor te worden gewaakt dat alle
in de grond aanwezige gegevens ondergeschikt worden gemaakt aan ontwikkelingen, vaak van economisch belang. Niet alle puzzelstukjes moeten de grond
uit om toch een goed beeld van de Tilburgse historie
te krijgen. Resten uit een soms zeer ver verleden blijven het best bewaard daar waar ze al eeuwenlang bewaard zijn gebleven: In situ. Door een steeds diepere
verankering in ruimtelijke ordeningsprocessen zal de
archeologie in een zeer vroege fase van planvorming
dienen te worden betrokken. In Tilburg zijn, alsook in
de rest van ons land, al veel historische bodemdata
ongezien verloren gegaan. Laten we in de toekomst
ons best doen iets te bewaren voor toekomstige generaties.

Noten
1

Naast een blijvend zichtbaar maken van de historie van
de plek kunnen tijdelijke projecten plaatsvinden die
passen binnen het gemeentelijk beleid om archeologie
voor het grotere publiek toegankelijk te maken. De archeologen hebben veel interessante vondsten gedaan,
zoals serviezen van Chinees porselein voor het drinken
van thee en koffie, uitgebreide serviezen van faienceaardewerk en glas en een fragment van een kop voor
chocolade. De kunstenaar Mark Dion geeft in zijn werk
inspirerende voorbeelden van het toegankelijk maken
van objecten als scherven. Hij onderzocht de kanalen

2

van Venetië en de rivier de Thames als 'archeologische' sites en maakte tentoonstellingsobjecten van
wat hij aantrof, (afb. 6)

6

De tekst van de nota is op te vragen bij de gemeente Tilburg.
Guido van den Eynde is sinds 19 mei 2008 als gemeentelijk archeoloog
werkzaam in Tilburg.

3

Gerekend vanaf 1 januari 2006. aangezien het hieraan voorafgaande
beschreven is door Bart Debunne in jaargang 24. nummer 1 van dit
tijdschrift.

4

De naam Mortel is een toponiem voor een komvormige uitholling, al
dan niet gevuld met onvaste grond of voor simpelweg een moerassige
plek.

5

Historische informatie is afkomstig uit M. Mostert en C. Verbeek,
Tilburg - Uilenhout (NB), Mortel II. Archeologisch vooronderzoek.
Bilanrapport 2007/118, Tilburg 2007.
in die tijd werden in het kader van de werkverschaffing nutteloze gebouwen opgeruimd.

7

Bij een oppervlaktekartering lopen archeologen op gelijke afstand van
elkaar in raaien over het terrein om oppervlaktevondsten te verzame-

Sporen
Algemeen wordt onder archeologie verstaan: de studie, reconstructie en interpretatie van menselijke

len.
8

Voor periodisering van de steentijd en overige archeologische perioden, zie het schema aan het eind van dit artikel.

9

Y. den Otter, Gemeente Tilburg, Tradepar!< 58 te Tilburg.
Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek, karterende fase.
BAAC rapportV-07.0156 augustus 2007,'s-Hei\ogenbosch 2007.

10 F. van Nuenen, Tilburg - Katsbogte / Tradepark 58 Inventariserend
Veldonderzoek door middel van proefsleuven. Kort Verslag. 's-Hertogenboscti 2008.
11 F van Nuenen, Tilburg - Vossenberg Inventariserend Veldonderzoek
door middels van proefsleuven, Kort Verslag 's-Hertogenbosch 2008.
12 A. Kooi, BiU\N, schriftelijl<e informatie Stappegoor 16 juni 2008.
13 Kunst in de Openbare Ruimte Tilburg, zie http://v«v«vii.kunstbuitenbinnentilburg.nl/.
14 MTD landschapsarchitecten e.a. (red.), Objet trouvé. Moerenburg
Tilburg, 's-Hertogenbosch 2008.
15 Idem.

Overzicht archeologische perioden

objet

trouvé:

Moerenburg

Binnen het voormalige RWZl-terrein als cultureel laboratorium kan proefondervindelijk onderzocht worden op welke wijze deze historie t o t leven gebracht kan
worden. Dit past binnen het gemeentelijk beleid, archeologie voor het grotere
publiek toegankelijk te maken. De kunstenaar Mark Dion geeft in zijn werk
inspirende voorbeelden hoe dit bereikt kan worden. Tijdelijke projecten op lokatie
met permanent objecten als resultaat, die de herinnering aan wat ooit was terug
brengt in de herinnering van de bezoekers.

VONDSTEN NOORDGRACHT MOERENBURG
UitiMTD
Landschapsarchitecten
e.a. (red.), Objet trouvé.
Ivioerenburg Tiiburg
('s-Hertogenbosch, 2008).

Paleolithicum

Tot 8800 V. Chr.

Paleolithicum Vroeg

Tot 300.000 C14

Paleolithicum Midden

300.000-35.000 C14

Paleolithicum Laat

35.000 C14-8800 V. Chr.

Mesolithicum

8 8 0 0 - 5 3 0 0 V. Chr.

Mesolithicum Vroeg

8 8 0 0 - 7 1 0 0 V. Chr.

Mesolithicum Midden

7100 - 6450 V. Chr.

Mesolithicum Laat

6 4 5 0 - 5 3 0 0 V. Chr.

Neolithicum

5 3 0 0 - 2 0 0 0 V. Chr.

Neolithicum Vroeg

5 3 0 0 - 4 2 0 0 V. Chr.

Neolithicum midden

4200 - 2850 V. Chr.

Neolithicum Laat

2850 - 2000 V. Chr.

Bronstijd

2000 - 800 V. Chr.

Bronstijd Vroeg

2000 - 1 8 0 0 V. Chr.

Bronstijd Midden

1 8 0 0 - I I O O v . Chr.

Bronstijd Laat

1 1 0 0 - 8 0 0 V . Chr.

Ijzertijd

800 - 1 2

Ijzertijd Vroeg

8 0 0 - 5 0 0 V. Chr.

Ijzertijd Midden

500 - 250

Ijzertijd Laat

2 5 0 - 1 2 V. Chr.

Romeinse Tijd

12 V. C h r . - 4 5 0 AD

V.

Chr.

V.

Chr.

Romeinse Tijd Vroeg

12 V. Chr.-70 AD

Romeinse Tijd Midden

7 0 - 2 7 0 AD

Romeinse Tijd Laat

2 7 0 - 4 5 0 AD

Middeleeuwen

4 5 0 - 1 5 0 0 AD

Middeleeuwen Vroeg

4 5 0 - 1 0 5 0 AD

Middeleeuwen Laat

1 0 5 0 - 1 5 0 0 AD

Nieuwe Tijd

1500-heden

Nieuwe Tijd A

1 5 0 0 - 1 6 5 0 AD

Nieuwe Tijd B

1 6 5 0 - 1 8 5 0 AD

Nieuwe Tijd C

1850-heden

Nogmaals Bedbuer

Een verdwenen plaats van gebed

Lauran Toorians *

* Lauran Toorians (1958)
is iiistoricus en taall<undige.
Hij publiceerde eerder in
Tilburg'.

Naar aanleiding van het boek Tilburgse toponiemen (1994) ontspon zich een discussie
over het toponiem Bedbuer Jan Trommelen
verdedigde zijn interpretatie als 'gebedshuis' en zelfs 'kerk' met veel vuur, maar vond
geen gehoor Onterecht, naar nu blijkt, in elk
geval voor de etymologie van de naam.

bijdrage heb ik niet de pretentie het 'probleem' in zijn
geheel op te lossen, maar wil ik wel mijn eerder uitgesproken twijfel terugnemen en de discussie opnieuw
openen. De Trommelens hadden namelijk in elk geval
gelijk toen zij stelden dat het toponiem Bedbuer zoiets
moet betekenen als 'bedehuis' en ik beken dus ruiterlijk dat mijn eerdere twijfel bij nader inzien ongegrond
was. Wat de aard was van dit 'bedehuis' waarnaar het
toponiem verwijst, blijft ook voor mij een raadsel. In
deze bijdrage gaat het mij eerst en vooral om de etymologie (de taalkundige herkomst) en de betekenis

In hun boek over de Tilburgse toponiemen namen va-

van het toponiem.

der en zoon Trommelen ook de naam Bedbuerop, met
als verklarende interpretatie 'gebedsschuur', 'bede-

De reden waarom ik twijfelde, is dat in Tilburgse to-

huis' en als conclusie dat deze naam moet wijzen op

poniemen voor de betekenis van Bedbuer (als com-

een (verdwenen) kerkgebouw dat bestond 'voordat

positum) uitsluitend wordt verwezen naar het grote

de kerk op de Oude Markt werd gebouwd'J Op deze

Toponymisch woordenboek van Gysseling.^ Nu is dit

interpretatie - en vooral op de daaruit getrokken con-

een onmisbare bron van informatie voor wie zich be-

clusie - kwam veel kritiek. Andere bronnen voor het

zighoudt met toponiemen in het Nederlandse taalge-

bestaan van een dergelijke kerk ontbreken en over

bied, maar zijn juist de etymologieën (woordverklarin-

de vroegste geschiedenis van de parochie Tilburg is

gen) van Gysseling niet altijd even sterk en betrouw-

veel onduidelijk.2 In 1997 zette Jan Trommelen zijn

baar. Nog niet zo lang geleden kreeg ik informatie on-

argumenten nog eens uiteen in een artikel in dit tijd-

der ogen die bevestigt dat het woord öeteöuAals zoda-

schrift.3 De gedachte lijkt daarna stilzwijgend terzijde

nig voorkomt in het Oudhoogduits, een taal die nauw

geschoven en verdere discussie vond niet plaats.

verwant is aan het Oudnederlands. Oudhoogduits

In een recensie van het toponiemenboek was ook ik-

(zoals de voorbeelden bij Gysseling laten zien), maar

zelf kritisch en ik schreef in 1994 'dat er op de Schijf

werd ook gebruikt als aanduiding voor een kleiner hei-

ook (...) een kerk of kapel heeft gestaan, heeft mij niet

ligdom zoals een kapel of een oratorium waarvoor in

kunnen overtuigen'.'' De alternatieve interpretatie die

het middeleeuws Latijn termen werden gebruikt als

ik voorzichtig suggereerde, werd in een repliek door

sacellum, martyrium of titulus. Naast betabür

Jan Trommelen met argumenten weerlegd, waarna ik

het Oudhoogduits ook een woord betah's met dezelfde

niet anders kon dan concluderen dat het laatste woord

betekenis.'"

betabür

komt niet uitsluitend voor in plaatsnamen

kende

over de Bedbuer nog niet was gezegd.^
Over de locatie van het toponiem zeggen Trommelen

Ik vond deze informatie in een boek van de Engelse

& Trommelen: 'De Bedbuer was een stuk land in de

(Cambridge) germanist D.H. Green die nadrukkelijk

Schijf op de splitsing van de huidige Boomstraat-

toevoegt dat dit Duitse woord steeds wordt gebruikt

Elzenstraat. Ook de waterlaat, die ontsprong bij het

in gevallen waar het gaat om een ecclesia minor, een

Hagelcruijsmró

zo genoemd.'^

Zoals gezegd werd het na het artikel van Jan

kerk waarin wel missen werden gedaan, maar die (anders dan een matrix ecclesia ofwel moederkerk) niet

Trommelen in 1997 stlF en de Bedbuer kreeg geen

het recht had om te dopen of begraven." Bovendien

plaats in het overzichtswerk Tilburg. Stad met een le-

ziet Green in de verspreiding van dit woord in plaats-

vend verleden.^ Daarmee is het 'probleem' natuurlijk

namen een Frankische invloed. Uitvoeriger over dit

niet opgelost. Het toponiem Bedbuer bestaat en ver-

woord betabür

dient dus ook een serieuze beschouwing. Met deze

bewerking van Massers dissertatie - waarnaar Green

is Achim Masser in een boek - een

reden dus om het gebied Boomstraat-Elzenstraat een
hoge archeologische verwachting toe te kennen en bij
grondwerkzaamheden goed in de gaten te houden.

Noten
1

J.R.O. Trommelen & M.RE. Trommelen, Tilburgse toponiemen in de
IBde eeuw. Een tentatieve reconstructie en naamsverklaring. Tilburgse
Bronnenreeks 1 (Tilburg 1994) 127-129 (geciteerde passages op p.
127).

2

Aan de parochiegeschiedenis zoals Gerard Steijns die schetste in 1990
is feitelijk sinds die tijd weinig of niets toegevoegd: G.J.W. Steijns, 'De
geschiedenis van de parochie Tilburg 't Heike', Tilburg. Tijdschrift voor
geschiedenis, monumenten en cultuur 8 (1990) 64-75 (vooral pp, 6475), (De titel van dit tijdschrift wordt hier verder afgekort tot Tilburg.)

Fragment uit de kaart van verwijst.'^ Masser maakt duidelijk dat het woord beHendrik Verhees uit 1790 tabür waarschijnlijk werd gecreëerd als een letterlijk
(kopie 1916), waaroprechts vertaling van het christelijk Latijnse woord oratorium
dat ook 'gebedsplaats, kapel' betekent. Het woord
in het midden het Hagel
Kruys' te zien is gelegen in vond geen brede ingang en werd in het Oudhoogduits
de akkers van de Schijf. al vrij snel (in de tiende eeuw?) vervangen door betah's en kap(p)ella. De Tilburgse Bedbuer is dus in
(Coll. RAT).
die zin uitzonderlijk dat het om een betrekkelijk zeldzaam woord gaat dat in dit geval als toponiem bleef
bestaan en niet werd vervangen door het te verwachten 'kapel'. Uniek is deze situatie niet, want er bestaan
plaatsnamen als Beber, Bedbur, Bembüren,
Betberg
en Bettborn die allemaal teruggaan op Oudhoogduits
betabür.''^ De Tilburgse Bedbuer is van deze groep
toponiemen dan de meest westelijke representant.'"
Masser ziet in deze naamgeving een reflectie van de
vroegmiddeleeuwse (merovingische) organisatie van
de kerk, met uitgestrekte parochies met elk één parochiekerk (de doopkerk of moederkerk) en een reeks
kleinere, daarvan afhankelijke, kapellen.'^

Zie ook Leo Adriaenssen, 'De eerste duizend jaar van Gods rijk in
Tilburg' in: Cock Gorisse (hoofdred,), Tilburg, stad meteen levend verteden(Tilburg 2001) 83-84,
3
4

Jan Trommelen, 'De oude kerk van Tilburg', Tilburg 15(1997) 3-8,
Lauran Toorians, 'Tilburgse toponiemen. Enkele beschouwingen bij een
boek', Tilburg 12(1994) 77-80 (p, 78),

5

Jan Trommelen, 'Tilburgse toponiemen, een repliek' en Lauran
Toorians, 'Tilburgse toponiemen, een dupliek', Tilburg 13 (1995) 2022,22-23,

6

Trommelen & Trommelen, Tilburgse toponiemen, 127, Zie ook p, 237,
onder het lemma 'Hageicruijs': 'vlak bij de plaats waar ook het oudste
kerkje van Tiiburg zich hoogstwaarschijnlijk bevond',

7

Jan Trommelen overleed op 25 april 1999,

8

Zie noot 2,

9

Maurits Gysseling. Toponymisch woordenboek van België, Nederland,
Luxemburg. Noord-Frankrijk en West-Duitsland (vóór 1226).
Bouwstoffen en studiën voor de geschiedenis en de lexicografie van
het Nederlands Vi,1 -2 (s,i, 1960), pp, 113-114, De samenstellende delen van het compositum vormen (hier) geen probleem; zie de lemma's
'bede', "boer' en 'buur' in Marlies Philippa (hoofdred,), Etymologisch
woordenboek van het Nederlands A-E{Amster<iam 2003),

Jan Trommelen had dus gelijk toen hij er in 1997 op
hamerde dat zijn 'betekenis van "bedehuis" de enige
acceptabele' is voor het toponiem Bedbuer, maar hij
ging vrijwel zeker te ver toen hij daaraan de conclusie verbond dat dit 'bedehuis' de moederkerk van de
parochie (West-)Tilburg moet zijn geweest. Gezien
de betekenissen waarmee we Oudhoogduits betabür
vinden, kan het geen 'moederkerk' of parochiekerk
zijn geweest en moeten we denken aan een kapel of
een andere kleine gebedsplaats. Misschien, maar dit
is natuurlijk weer het andere uiterste, wordt met deze
'gebedsplaats' in de Schijf wel alleen maar het hagelkruis aangeduid waarvan in deze zelfde context met
regelmaat sprake is. De betekenissen saceZ/um ('klein
heiligdom, kapelletje') en titulus ('gedenksteen') bieden daar zeker ruimte voor."' Een andere mogelijkheid
is dat dit hagelkruis werd opgericht op de plaats van
een oudere kapel toen dit gebied werd omgezet in akkerland en er (gelijktijdig of pas later?) een kerk werd
gesticht waar nu de parochiekerk van het Heike staat.
Afgezien van een mooie toevalsvondst van nieuw archiefmateriaal zou het archeologisch onderzoek kunnen zijn dat hierover alsnog uitsluitsel kan geven. Alle

10

Het 'standaard' handwoordenboek van Rudolf Schützeichel, Althochdeutsches Wörterbuch (Tübingen 1974, 2e druk) bevat alleen het
tweede compositum (betah's), maar een groter woordenboek dat op
internet kan worden geraadpleegd, geeft wel beide vormen: Gerhard
Köbler, Althochdeutsches Vi/örterbuch (4, Auflage) 1993 (www,koeblergerhard,de/germanistischewoerterbuecher/althochdeutscheswoerterbuch/ahdB,pdf: laatst bezocht op 25 februari 2008), Hieruit blijkt
dat beide vormen het meest frequent voorkomen in glossaria (LatijnsDuitse woordenlijsten) en dat het hoogstwaarschijnlijk leenvertalingen
betreft van Latijn oratorium.

11

D,H, Green, Language and History in the Early Germanic World
(Cambridge 1998) 136,

12 Achim Masser, Die Bezeichnungen für das christliche Gotteshaus in der
deutschen Sprache des Mittelalters. Phiioiogische Studiën und Queiien
33 (Berlijn 1966) 100-105,125-126,136,
13

Deze en enkele andere (oude) namen met details in Masser Die

14

Navraag onder Nederlandse en Vlaamse naamkundigen, gedaan op 28

Bezeichnungen.'iOS.
februari 2008 via het Netwerk Naamkunde (www,naamkunde,net), leverde geen enkele reactie op,
15

Masser, Die Bezeichnungen, 125-126,

16

Oudhoogduits öetefiür verschijnt als glos (woordverklaring) op deze
Latijnse woorden in glossaria uit de negende en de tiende eeuw
(Masser. Die Bezeichnungen, 102-103),

Fabrikant Christiaan IVIommers
en zijn hond
Een biografisch fragment
Ton Wagemakers*

* Dr. Ton Wagemakers is
cuituursocioioog en sociaai
tiistoricus en is werkzaam
als directeur van tiet Audax
Textielmuseum Tilburg
Regionaal Archief Tilburg
en Stadsmuseum Tilburg.
Hij publiceed over musea,
oral history en de Tilburgse
textiel.

Soms geeft het toeval een onvermoede blik
op een persoon. Al jarenlang verzamel ik
gegevens over de Tilburgse textielfabrikant
Christiaan Mommers, een ondernemend,
succesvol en uitzonderlijk figuur uit de
tweede helft van de negentiende eeuw. Het
is materiaal bij elkaar sprokkelen uit allerhande Tilburgse bronnen, want er is noch
een familiearchief, noch een (toegankelijk)
bedrijfsarchief van C. Mommers & Co.

f

Er is wel één bijzondere mondelinge bron: het verhoor
van Mommers voor de Parlementaire Enquêtecommissie van 1887. Je hoopt natuurlijk ook andere bronnen te vinden waar mondelinge uitspraken of opvattingen van Mommers zijn opgetekend. Het is geen
systematische zoekactie, maar je probeert her en der
iets uit en vraagt een stuk op bij het Regionaal Archief
Tilburg.
Zo besloot ik eens de dagrapporten van het politiehuisje op 't Goirke door te nemen, de wijk waar
Christiaan Mommers woonde en zijn textielfabriek
stond.' Op zoek naar zaken waar Mommers bij betrokken zou zijn geweest. Vermoedelijk zou ik alleen vermeldingen van ongelukken en onrust rond de fabriek
tegenkomen. Maar je weet nooit. Zo kom je dan een
berichtje tegen over Mommers en zijn hond. Je maakt
nog geen aantekening. Het lijkt te anekdotisch. Op
dat moment herinner ik me wel dat op een fabrieksfoto van Mommers een hond staat. Christiaan die wel
met een hond gefotografeerd wil worden, maar niet
met z'n werkvolk! Het is een mooie Dalmatiër. Zou dat
de hond van Christiaan zijn? Dan kom je een tweede
bericht tegen, met in de kantlijn een uitspraak van
Christiaan Mommers genoteerd! Ik heb beet. Ga weer
terug naar het eerste bericht en besluit systematisch
alles te noteren over Christiaan Mommers, zijn hond
en zijn contacten met de politie. Kan ik de uitspraken
van Mommers plaatsen, betekenis geven? Laat hij
zich kennen? Kan ik iets ontfutselen? Ik ga het gesprek met Christiaan Mommers aan. We zijn ongeveer
even oud, voel me niet ondergeschikt en spreek hem
dus aan met een eigentijds 'je' en niet met 'U'.

"Je hebt niets te zeggen. Neus"
In het dagrapport, waarin Christiaan en zijn hond voor
het eerst vernoemd worden, lezen we dat 's avonds
7 mei 1887 de timmerman Hubertus Willems uit
de Goirkestraat "door den Hond van Ch. Mommers
Fabriekant" is aangevallen. Het resultaat: "verschillende malen in been gebeten en broek gescheurd."'^
Ongeveer een jaar later scheurt de hond van Christiaan
nogmaals een broek, nu van winkelier W.A. Rubbens.
Volgens de rapporteur, agent Van Liempt, zijn er al
meer klachten geweest. Hij heeft Mommers gevraagd

Vorige biadzijde:
Fragment uit een groepstoto
waarop Ctiristaan tviommers
samen meteni<eie vooriieden
en zijn tiond staat atgebeeid.
Foto 1889. (Coil. RAT).

De Goiri<estraat met iinl<s
de tiouten poiitiewaciitpost
ter hoogte van het Sint
ignatiusgesticiit Lini<s op de
achtergrond de schoorsteen
van de fabriel< van Christiaan
IVIommers Foto 1890.
IColl. RAT).
de hond vast te houden of te muilkorven. "Je hebt
niets te zeggen, Neus", heeft Van Liempt als mondelinge reactie van Mommers vastgelegd.^ 'Waar bemoei je je mee, agentje', hoor ik Christiaan denken.
'Hoe durf jij fabrikant Christiaan Mommers, eigenaar
van het hoogste fabrieksgebouw in Tilburg, zo aan te
spreken!'
Er zijn bazen en knechten. En politieagent eerste
klas Hendrikus van Liempt met ongeveer tien gulden
per week, gelijk aan een fabriekswever, hoort bij de
knechten." En knechten hebben niets te zeggen.
De hond wordt niet aangelijnd of gemuilkorfd. Op het
eind van hetzelfde jaar lezen we weer in een dagrapport: "Hond van Chr Mommers iemand gebeten.'"^

Hondenbelasting en status
Het zou me niks verbazen als Christiaan Mommers
geen hondenbelasting betaalde. Ik kreeg dat gevoel,
nadat ik alle dagrapporten met bekeuringen voor
Christiaan had gelezen. Zou hij zich boven de wet
voelen? Gelukkig bewaart het archief in Tilburg ook
'Stukken betreffende hondenbelasting 1841-1907'
en wel in 7 pakken en 3 omslagen. En wat blijkt?
Christiaan Mommers betaalt elk jaar keurig de belasting.'^ 'Ik heb je verkeerd ingeschat, Christiaan. Echt
boven de wet staan, is een stap te ver.' Ik blader het
kohier van de belasting nog eens door. De tarieven
voor werkhonden, "honden uitsluitend voor landbouw
of eenig bedrijf van nijverheid of ter bewaking van gebouwen en erven" en luxehonden zijn verschillend.^
Christiaan had voor het goedkope tarief van werkhond
kunnen kiezen (waakhond voor fabriek), maar betaalt
het duurdere tarief, ƒ 2,50 per jaar, voor een luxehond.
Waarom? Uit de opgave voor het Goirke, de wijk waar
Mommers woont en de fabriek staat, blijkt dat vrijwel
alle textielfabrikanten In de Goirkestraat een luxehond

hebben: N. Pessers, S. de Cock, H. Enneking, J. Eras,
F. Schoenmakers, ?. Pessers, A. Franken, De Wijs, C.
van Breda, Donders enz.^
Wil je erbij horen, en dat wil Christiaan, dan behoort
hij een luxehond te hebben. Het hoort bij zijn status als
fabrikant.

Ik doe, wat ik wil
"Hedenavond 6 uur bekeurd Christiaan Mommers fabrikant, geboren en wonende te Tilburg (wijk Goirke)
voor het laten loopen van een aan hem toebehoorende
gevaarlijk geachte hond ongemuilkorfd op den openbaren straat Goirkestraat te Tilburg.
Rapporteur en agent Van Dorst heeft het kennelijk
aangedurfd om de fabrikant te bekeuren. Is Christiaan
Mommers onder de indruk en gaat hij z'n leven beteren? Inmiddels is hij 53 jaar en z'n persoonlijkheid
zal wel niet veel meer veranderen. Ach een bekeuring. Ik weet niet hoeveel er nog gevolgd zijn en of
elke waarschuwing of bekeuring in de dagrapporten
is vastgelegd. Maar ruim twee jaar later lezen we in
het dagrapport van agent Westerburger: "Hede morgen om 11 uren, bekeurd voor het laten los loopen
van zijn hond zonder muilkorf op den openbare straat
Christiaan Mommers Fabriekant wonende te Tilburg
wijk Goirke.

Iets verzoeken!
Half juni 1892 stapt Marinus Mommers, de zoon van
Christiaan, het politiehuisje op 't Goirke binnen. Eerlijk
gezegd is het een klein houten gebouwtje, dat geen
enkel gezag afdwingt. Het stond overigens dicht bij de
fabriek van Mommers. Hij komt aangeven dat hij een
spitshond (keeshond) mist: "... harig, witte borst, vier
witte poten."Dat krijg je ervan, als je een hond laat loslopen! Hij "verzoektaanhouding en terugbezorging."''''

l

een pad maakt. Echt belangrijk vind je het vermoede-

G. ViV BEN IDUSEÏBERGH^

lijk niet, je vraagt de politie om ze "eerst maar 'ns te

MUILHORYEN
' ^ T / j W o ï g e n s

H i ^ s m o d e l ,

ook ciïi^ante niet koperen bandy
en van gegalvaniseerd staaldraM.
ünoL-AfillrL-nmll

waarschuwen."^'^ Ik las er verder niets meer over.
Christiaan Mommers, een baas, verzoekt namelijk
niet.

Laat zich niet muilkorven
In een missive aan zijn agenten laat de commissaris
van politie Den Hartog weten dat zij moeten toezien
dat alle honden welke loslopen of op openbare erven vastliggen, steeds voorzien zijn van een model
muilkorf.'^ Hij refereert hiermee aan muilkorven, die
voldoen aan het Rijksmodel. In Tilburg adverteren de
winkeliers Charles Marsé en C. van den Muysenbergh
met dit type model.'^ Ik geloof nooit dat Mommers er

Advertentie uit de Tiiburgsche Eerlijk gezegd is het onduidelijk of het een hond is van
Courant van 29 december
1892. (Col RAT).

een gekocht heeft. In februari 1893 wordt Mommers

hem of van zijn vader.

opnieuw bekeurd "voor het laten losloopen van zijn 2

'Christiaan, heb jij je zoon gestuurd?' Ik vind het frap-

honden."''''

pant, dat Marinus met een verzoek naar de politie

Na deze bekeuring vond ik geen bericht meer. Het is

komt. 'Van jou kan ik me dat niet voorstellen. Heb ik

curieus, want hij betaalt nog steeds hondenbelas-

gelijk, Christiaan?' Ik heb nog eens de dagrapporten

ting.'^ Of woont hij voortaan meer op zijn buiten te

doorgenomen, waar jij met andere zaken in voor-

Moergestel dan in Tilburg? De suggestie, als verkla-

komt. In het dagrapport van 9 april 1890 lees ik dat

ring, dat Mommers ineens z'n persoonlijkheid ver-

je je knecht laat verzoeken of de politie: "is wilde let-

anderd zou hebben, gaat er bij mij niet in. Christiaan

ten op de jongen die daar in het magazijn aanhoudend

Mommers, fabrikant, laat zich niet muilkorven.

glas ruiten stuk gooijen." Een half jaar eerder (op 23

'Heb ik gelijk, Christiaan!'

november 1889) was je zelf naar de politiepost ge-

Een biografisch fragment

gaan, omdat bij jou en je zoon Marinus ruiten werden
ingegooid.'^ Je verzoekt de dienstdoende agent niet,

Bij toeval leer je Christiaan Mommers op een bijzonde-

maar belooft tien gulden (een weeksalaris!) voor de

re manier kennen. Hij is niet onder de indruk van een

agent die de "ruiten ingooijer" betrapt. Geen verzoek

politieagent. 'Eerste klas' zou Van Liempt hier vermoe-

dus uit jouw mond, maar een zakelijk voorstel: een

delijk aan willen toevoegen, maar Mommers denkt 'het

beloning als iemand goed werk levert! Eenmaal trof

is niet meer dan een knecht'. Hij laat zich niets zeggen

ik een indirect verzoek van je aan. Een merkwaardig

door een mindere. De agent Van Liempt spreekt hij aan

verzoek: willen jullie letten op "de ramen van het fa-

als de 'Neus'. Ik geloof niet dat Christiaan Mommers

briek van Donders daar de jongens van het fabriek van

geaccepteerd zou hebben, dat hij door Van Liempt

Henneking [TW Enneking] en van de Wijs onophoude-

aangesproken zou worden met 'Kriesje' (zoals over

lijk de glazen stuk gooijen."''^

hem in de volksmond werd gesproken). Aan bekeurin-

'Christiaan, hoopte je daarmee zonder rechtstreeks

gen heeft Mommers lak. Hij doet, wat hij wil. En hij

iets voor jezelf te hoeven vragen, dat er jongens opge-

verzoekt niet, maar zegt wat er gedaan moet worden.

pakt zouden worden waar je zelf ook last van had?'

Hij betaalt ervoor.

Als uitzondering op de regel, zo ervaar ik dat, vond ik

Hoewel ik het niet echt kan verklaren, moest ik tijdens

Goirl<estraatin 1910. twee berichtjes waarin je verzoekt eens op te letten,
omdat "fabrieksvolk" in jouw akker achter de fabriek
(Col RAT).

het schrijven voortdurend denken aan de opgetekende

Ivian met hond in de

mimiek toen Mommers tijdens zijn verhoor voor de
E n q u ê t e c o m m i s s i e met een lastige vraag werd geconfronteerd: "Gij lacht er om."''^ Hij staat er boven, heeft
iets van een superieure houding. Vooral zijn uitspraak,
vastgelegd door politieagent Van Liempt, blijft bij me
hangen: "Jij hebt niets te zeggen."
Hoe stellig mijn uitspraken ook zijn, ze mogen slechts
gelezen worden als eerste pogingen om grip te krijgen
op de persoonlijkheid van een bijzondere textielfabrikant. Toch vermoed ik met dit biografisch fragment
je als een baas te kunnen typeren: jij bepaalt en de
knechten, het fabrieksvolk, moeten hun mond houden
en doen wat jij zegt.
'Gij lacht er om, Christiaan?' We zullen zien. Dank zij
je hond, heb ik deze karaktertrek van je leren kennen.
Het wordt de hoogste tijd om eens heel precies je verhoor voor de Parlementaire Enquêtecommissie te lezen. 'Ik blijf in gesprek met je, Christiaan.'

De Goirkestraat met tramlijn
links in 1907. (Coll. RAT).
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Regionaal Archief Tiiburg (RAT), Archief gemeentepolifie. Rapport
register wachthuis Goirke 1884-1895. Van 1896 tot en met 1904
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Dagrapport, 15 juni 1892,

12

Dagrapporten, 20 en 22 november 1889,

13

Dagrapport, 5 april 1890,

14

Dagrapporten, 29 maart en 13 april 1889,

15

Dagrapport, 20 december 1892,

16

Tilburgsche Courant, 29 december 1892,

17

Dagrapport, 25 februari 1893,

18 Zie noot 6, inv.nr 914, jaar 1894.
19

Enquête betreffende werking en uitbreiding der wet van 19 September
1874 (Staatsblad No. 130) en naar den toestand van fabrieken en
werkplaatsen (1887), Verhoor van den heer C, Mommers, antwoord
11033,

Prot dr H.FdM. van den Eerenbeemt
(1930-2008).

In memoriam
Harry van den Eerenbeemt
Peter Nissen *

Peter Nissen Is hoogleraar
Cultuurhistorie van het
Christendom aan de
Universiteit van Tilburg.

Op maandag 7 juli 2008 is in het
zorgcentrum Joannes Zwijsen te Tilburg,
waar hij sinds een goed halfjaar verbleef,
op 78-jarige leeftijd de historicus prof. dr.
Harry van den Eerenbeemt overleden.
Op vrijdag 11 juli werd hij, na een twee uur
durende afscheidsviering in de Heikese kerk,
te rusten gelegd op het oude kerkhof aan
de Bredaseweg, in zekere zin 'zijn' kerkhof,
want het heeft dankzij Van den Eerenbeemts
inzet ('heiligen gaan niet naar de hel') in de
jaren zeventig zijn karakteristieke beelden
op de kerkhofmuur behouden.

Harry van den Eerenbeemt was een nieuwjaarskind. Op 1 januari 1930 in Roosendaal geboren en
opgegroeid in Vught, studeerde hij geschiedenis in
Nijmegen, waar hij op 25-jarige leeftijd promoveerde. Meteen daarna werd hij in Tilburg medewerker
van een van zijn Nijmeegse leermeesters, professor
Verberne, die zijn Nijmeegse leerstoel combineerde
met een leeropdracht in de politieke, economische en
sociale geschiedenis te Tilburg. Bijna veertig jaar bleef
Harry van den Eerenbeemt verbonden aan de instelling
die tot 1986 Katholieke Hogeschool Tilburg heette, tot
2001 Katholieke Universiteit Brabant en sindsdien
Universiteit van Tilburg. In 1956 volgde hij Verberne
op als lector en in 1961 werd hij op 31-jarige leeftijd al
hoogleraar. In 1965-1966 was hij rector magnificus.
De Tilburgse universiteit had geen eigen geschiedenisopleiding. Dat betekende enerzijds dat Harry steeds
voor zijn vak en zijn kleine staf heeft moeten vechten,
maar tegelijk gaf het hem ook de nodige vrijheid om
zich bezig te houden met de dingen die hij belangrijk
vond. Een daarvan was de begeleiding van promovendi: Harry van den Eerenbeemt is maar liefst 48 keer
promotor geweest, waaronder één keer van een erepromotie (de historicus Brugmans in 1977). Veel van
de door hem begeleide proefschriften hadden betrekking op de geschiedenis van Noord-Brabant.
Daarnaast zette Harry zich ook buiten de universiteit

in voor de bevordering van het historisch onderzoek in
deze provincie. In 1956 startte hij de reeks Bijdragen
tot de sociale en economische geschiedenis van het
Zuiden van Nederland, in 1964 voortgezet onder de
kortere en tegelijk ruimere naam Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland. Twaalf delen verschenen er in de eerste reeks en honderd in de
tweede. Daarnaast was Harry de spil van het project
dat bij het tweehonderdjarige bestaan van de provincie uitmondde in een driedelige Geschiedenis van
Noord-Brabant, voor een belangrijk deel geschreven
door historici uit zijn stal.
Aan de Tilburgse geschiedschrijving heeft hij bijgedragen met studies over de industriële ontwikkeling, over
de jonge Vincent van Gogh, over het bankieren en over
de armenzorg in de stad. Velen kennen ook het boekje dat hij in 1968 samen met Frans van Puijenbroek
schreef bij foto's van Henri Berssenbrugge, Pronte
mensen. Leven in Tilburg van toen. In zijn afscheidscollege in 1995 schetste hij zijn ideaalbeeld van de
Tilburgse universiteit 'als een nieuwe St. Jan maar
dan te Tilburg, waarheen men ter bedevaart gaat om
het eigene te toetsen aan dat van anderen, te plaatsen binnen een algemeen historisch kader en zo weer
verrijkt naar huis terug te keren'. Alleen in zo'n wisselwerking tussen universiteit en samenleving zou de
universiteit echt een 'campus' zijn, in de zin van een
'open veld'.
In de stad Tilburg maakte Harry van den Eerenbeemt
zich, behalve voor de beelden op de kerkhofmuur, verdienstelijk voor het behoud van de Tongerlose Hoef en
de Oliemeulen en voor de restauratie van de Hasseltse
kapel. Hij was dan ook ereburger van Tilburg, drager
van de Van Lanschotprijs en de zilveren legpenning,
daarnaast drager van de bronzen legpenning van
Brabants Heem, ridder in de orde van de Nederlandse
Leeuw, commandeur in de orde van de H. Gregorius de
Grote en ereburger van de provincie Noord-Brabant.
De dankbaarheid van stad en provincie voor het vele
werk dat hij heeft verzet, bleek nog eens tijdens de
uitvaart, die bijna een Brabantse staatsbegrafenis
leek.

Tilburg
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MTD Landschapsarchitecten, Objet trouvé.
Herinrichtingsplan voor het RWZl-terrein IVIoerenburg
Tiiburg (Tilburg, Waterschap De Dommel en gemeente Tilburg, 2008), 66 bIz,, gelll.
Hanneke Oosterhof (eindred.), Vijftig jaar Textielmuseum 1958-2008 (Tilburg, Audax Textielmuseum
Tilburg, 2008), geb., geill., ISBN 978-90-70962-401, €50.

Piet Pijnenburg, Vruuger op Broekhoven.
Henkvan Doremalen, Jeroen Ketelaars, Ronald Peeters Jeugdherinneringen van Piet Pijnenburg (Tilburg,
en Rob van Putten (red.). Bladeren door Tilburg. 25 eigen uitgave, 2008), 54 bIz.
jaar tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en
cultuur (Tilburg, Stichting tot Behoud van Tilburgs Cees van Raak, Cultureel lexicon Tilburg 1945-2008
Cultuurgoed, 2008), Tilburgse Historische Reeks 14,
(Oisterwijk, Wolf Publishers, 2008), 442 bIz., geill.,
144 biz., geïll., ISBN 978-90-74418-17-1, € 12,50.
ISBN 978-90-5850-350-3, €25.
Luud de Brouwer e.a.. Het Mariakapelieke en de Frank Scheffers, 'Opsporing verzocht in Udenhout
luiklokjes van Udenhout (Udenhout, Stichting
anno 1736', in: De Kleine Meijerij, jrg. 59 (2008), nr.
Heemcentrum 't Schoor, 2008), 56 bIz., geïll., € 5.
2, p. 37-46.

Met Job op pad
G.G. Steijns-Stoer en R.W.M. Geurts, Een kostbaar
kleinood in onderwijsland. 50 Jaar Sint-GeriachInstituut Tilburg (Tilburg, Gerlach-Instituut, 2008),
140 bIz., geill,, ISBN 978-90-9022916-4,

'Wandelen en fietsen langs religieus erfgoed
in Berkel-Enschot en omgeving' is de ondertitel van het boek 'Met Job op pad', geschreven door Paul Spapens, Stichting Sint Job
Berkel-Enschot gaf hiervoor de opdracht,
Paul Spapens, iVletJob op pad. Wandelen en fietsen in het kader van het Jaar van het Religieus
langs religies erfgoed in Berkel-Enschot en omgeving Erfgoed. Zoals Jos Loonen, de voorzitter van
de stichting, in het voorwoord schrijft, is het
(Berkel-Enschot, Stichting Sint Job, 2008), 200 blz„
boek bedoeld 'om er actief op uit te trekken'.
geïll,, €12,50,
'Met liefdevolle beschrijvingen van het erfNicole van Dijk, Het Tilburgs Dierenpark een familiegeschiedenis (Tilburg, Selexyz/Gianotten, 2008), Lauran Toorians, Zandloper Landschap en geschie- goed' wordt de gebruiker uitgenodigd om het
128 blz„ geïll,, ISBN 978-90-86800711, € 15.
denis van Nationaal Park De Loonse en Drunense erfgoed beter te leren kennen en te waardeDuinen en omgeving (Tilburg, Stichting Zuidelijk ren. Het boek is geïllustreerd met foto's van
Jan Stads.
Anton van Dorp, '"Gratis bier voor alle ingezetenen"
Historisch Contact, 2008), 296 blz„ geïll., ISBN 978Opschudding rond de bruiloft van de burgemeester
90-70641-83-2, €19,50,
van Berkel-Enschot in 1931', in: De Kleine Meijeri],
Het doel van het boek, namelijk wandelen en
jrg.59(2008),nr.2,p.52-70.
Mirjam Vossen en Pieter Siebers, Tilburg altijd anfietsen, komt tot uiting in de vormgeving en
ders (Tilburg, Universiteit van Tilburg, 2008), 32
de lay-out. Zo is het boekje handzaam; de
bIz., geill., ISBN 978-90-78886-14-3, € 5.
afmeting niet te groot, de letters niet te klein.
Joep Eijkens, Jeroen Ketelaars, Ronald Peeters,
Het boek is gevat in een ringband, waardoor
Ed Schilders, Paul Spapens, Jan Stads, Gerard
je de bladzijden handig kunt omslaan. In het
Steijns, De historische canon van Tilburg in vijftig A.Vroon, 'Gillis Dionysius Jacobus Schotel (1807begin van het boek vind je een goede uitleg
verhalen (Tilburg, Stadsmuseum Tilburg, 2008), 1892). Cultuurhistoricus of liefhebber van geschieover de gebruikte symbolen en afkortingen,
Stadsmuseum Tilburg Cahier 6,166 bIz., geill., ISBN
denis?', in; G,J, Schutte (red.), De geschiedenis aan

Helga Deen, "Wenn mein Wille stirbt, sterbe ich
auch". Tagebuch und Briefe (Reinbek, Rowohit
Taschenbuch Verlage, 2008), Deutsch von: Anette
Wunschel, 144 S., € 6,95. ISBN 978-3-499-623127. Juli 2008. Taschenbuchausgabe. (Vorwort von Ad
van Liempt, Nachwort von Ad van den Oord, Ronald
Peeters,Ton Wagemakers, Textbetreuung von Rob
Tempelaars),

het volk verteld. Populaire protestants-christelijkede nummering van de objecten en een helgeschiedschrijving in de negentiende en twintig-dere uiteenzetting over de lengte en duur
van de routes. Nieuw is de vormgeving;
Jeroen van Eijndhoven en Rinus van der Heijden,
ste eeuw (Hilversum, Verloren, 2008), p. 39-62.
Jan Stads maakte gebruik van het medium
Tilburg in de jaren 'SO(Tilburg, Uitgeverij Nieuwland, N,B, Schotel was predikant in Tilburg.
Google Earth en tekende daar de routes in.
2008), 168 bIz., 250 foto's, ISBN 978-90-8645026-8, €19,90
Ton Wagemakers, Het museum van Hippodamus Ook helder en illustratief zijn de plattegronof hoe maken we een bruikbaar museum vanuit het den van de beide parochiekerken.
Frans Kense, Tiiburg wijnstad met wijnstadwandeiing vrije domein (Tilburg, Audax Textielmuseum Tilburg, Het boek 'Met Job op pad' behandelt zéér
uitgebreid het religieus erfgoed van Berkel(Tilburg, eigen uitgave, 2008), 52 biz., geïll., € 3.
2008), 40 bIz., ISBN 978-90-70962-43-2.
Enschot en omgeving. Zo bespreekt Spapens
Jeroen de Leijer en Nick J. Swarth, Horror Vacuieen Ad Willemen, Naakt. Tekeningen 1990-2007 de kerken, (veld)kruizen, kapellen, kerkhoven van Berkel-Enschot, Udenhout, Haaren,
docudrama in 14 staties (Utrecht, Uitgeverij IJzer, (Zaitbommel/Liempde, Kempen Uitgevers, 2008),
Oisterwijk, Moergestel en Tilburg. Door deze
2008), 54 bIz., geïll., geb., ISBN 978-80-8684108 blz„ geïll,, geb,, ISBN 978-90-6657-373-4,
uitgebreidheid geeft hij er blijk van goed
0267, €18,50.
€45,
op de hoogte te zijn van het onderwerp.
Regelmatig gaat hij terug in de tijd en legt
Ingrid Luycks, Quirijnstokpark (Tilburg, gemeente
een verband met de Grieken, de Romeinen
Tilburg, 2008), 24 blz.,geill.,€ 1,50.
Ronald Peeters
978-90-77643-06-8, €14,50.

en de Middeleeuwen. Ook maakt hij vergelijkingen tussen het lokale, regionale, nationale en zelfs internationale erfgoed.
Spapens is zich bewust van zijn doelgroep
en hij wil dan ook zijn enthousiasme voor
het erfgoed overdragen. Herhaaldelijk legt
hij 'moeilijke' woorden uit, ervan uitgaande
dat niet meer iedereen alle begrippen kent.
Zo licht hij op pagina 64 bij de naam Dom.
Simon Dubuisson toe: 'Dom' is Latijn en
betekent: 'Heer'. Op pagina 54 beschrijft
Spapens liefdevol hoe pijnlijk het was dat
doodgeboren kinderen niet eens op gewijde
grond begraven mochten worden: 'Die gewoonte heeft veel leed veroorzaakt bij de
achterblijvende ouders. Het verlies van een
kindje went nooit.' Ook doelgroepbewust is
zijn 'volkstaal': 'Ten tijde van de geboorte
van Jezus was hij [Jozef] verloofd met Maria,
maar hij had nog niet met haar gevreeën'.
Ik vind het boek sympathiek, enthousiasmerend en daarom in zijn opzet geslaagd.
Sympathiek omdat Paul Spapens zijn enorme
kennis overdraagbaar heeft gemaakt voor
niet alleen de generatie die opgroeide ten
tijde van het Rijke Roomsche Leven, maar
ook voor de generatie erna. Daarbij prikkelt
het boek je om de fiets te pakken en al dat
erfgoed persoonlijk te gaan bekijken. Het
enige attentiepunt is, dat je de uitgebreide
teksten eerst thuis moet doorlezen, voordat
je er daadwerkelijk mee op pad gaat. Als je
dat nog ter plekke moet doen, is er te weinig
oog voor het verkeer. Dan moet Job alsnog
mee op pad om je wonden te genezen.
Petra Robben
Paul Spapens, Met Job op pad. Wandelen
en fietsen langs religieus erfgoed in BerkelEnschot en omgeving (Berkel-Enschot,
Stichting Sint Job, 2008), 200 bIz., geïll.,
€12,50.

Rlaiiprpp Hnnr Tilhiir!
Al 25 jaar geeft de Stichting tot Behoud
van Tilburgs Cultuurgoed het blad Tilburg.
Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten
en cultuur u\t. In de loop der jaren zijn maar
liefst bijna 700 artikelen over een grote
hoeveelheid Tilburgse onderwerpen in het
tijdschrift gepubliceerd. Na 25 jaargangen
(1983-2007) vonden het bestuur van de
stichting en de redactie van het tijdschrift,
die bestaat uit Ronald Peeters, ir. Rob van
Putten en drs. Jeroen Ketelaars, het een
mooi moment om een speciale uitgave aan
ditjubileum te wijden.
In het net verschenen jubileumboek Bladeren
door Tilburg. 25 jaar tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur nemen
drie experts het tijdschrift onder de loep.

Bladeren door Tilburg

Historicus Cor van der Heijden, kunsthistoricus Joost Op 't Hoog en columnist-publicist
Ed Schilders kijken naar wat er in het blad
verschenen is en wat in hun ogen de hoogtepunten zijn. Maar ook: wat zijn de hiaten,
waar moet meer aandacht aan worden besteed? Het boek is tevens een oproep aan
al diegenen die onderzoek verrichten op het
terrein van geschiedenis, monumenten en
cultuur in relatie tot Tilburg om hun resultaten op schrift mee te delen.
Redacteur Ronald Peeters zorgde voor een
compleet overzicht van de honderden artikelen en bijdragen die in een kwarteeuw in het
tijdschrift hebben gestaan.
"Na 25 jaar mogen bestuur en redactie met
tevredenheid terugkijken. Tilburg heeft in
alle opzichten in een behoefte voorzien",
aldus cultuurwethouder Hugo Backx in zijn
voorwoord bij de jubileumbundel.
Het boek verschijnt als deel 14 in de Tilburgse Historische Reeks, die eveneens door
de Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed wordt uitgegeven. Bladeren door Tilburg. 25 jaar tijdschrift voor geschiedenis,
monumenten en cultuur \e\t 144 pagina's en
is verstuurd naar alle abonnees van het tijdschrift. In de winkel is het boek te koop voor
€12.50.

van cultureel erfgoed. Zijn betekenis als
publicist, heemkundige, fotohistoricus, geëngageerd stadsarchivaris en directeur van
het Stadsmuseum Tilburg, helpende hand bij
tientallen projecten en drijvende kracht achter zeer veel initiatieven is groot geweest.
Zowel vanuit zijn reguliere werkzaamheden
als uit diverse vrijwilligersactiviteiten heeft
hij zich ingezet voor het behoud van het
Tilburgs cultureel erfgoed (o.a. bestuurslid van de Stichting tot Behoud van Tilburgs
Cultuurgoed). Hij doet dat niet alleen door
het zelf publiceren van boeken en artikelen
of uitvoeren van projecten, maar ook door
anderen te adviseren, ondersteunen en enthousiasmeren. Ronald Peeters is medeoprichter en redacteur van Tilburg, tijdschrift
voor geschiedenis, monumenten en cultuur,
van de Tilburgse Historische Reeks en van de
Tilburgse Bronnenreeks.

m

Burgemeester Ruud Vreeman en
Ronald Peeters

Koninklijke onderscheiding voor
Ronald Peeters
Er zijn 28 Tilburgers bij gelegenheid van
Koninginnedag 2008 door H.M. de Koningin
gedecoreerd. Zij kregen hun onderscheiding
op 25 april 2008 uitgereikt door de (eveneens onderscheiden) burgemeester van
Tilburg, dr. R.L. Vreeman, tijdens een bijeenkomst in de raadszaal in het stadhuis. Onder
hen Ronald Peeters. Hij werd onderscheiden
met Ridder in de orde van Oranje-Nassau.
Sinds 1970 is Peeters actief op het terrein
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