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De kaart is niet het gebied

Prehistorische routes in Tilburg
Hans van Dijk*

Vrs. Hans van Dijk is
'De kaart is niet liet gebied'. Met deze uitwerlKzaam als senior
spraak doelde de filosoof Alfred Korzybski
cultuurlilstorie bij Fontysop het feit dat de werkelijkheid zoals wij die
Bilan. In die rollieeft hij de
ervaren, niet altijd overeenkomt met de reaafgelopen tien jaar diverse
onderzoeken uitgevoerd naar liteit. Hetzelfde geldt bijna letterlijk voor carde (oudste) geschiedenis
tografie: wat we zien op een kaart ervaren
en ruimtelijke ontwikkeling
wij als de werkelijkheid, maar het is bij navan Tilburg. Hij publiceerde
eerder in dit tijdschrift en der inzien slechts één laag, die deel uitmaakt
van een grotere en meer gelaagde realiteit.
is onder meer auteur van
'Tilburg Architectuur en
stedenbouw in de gemeente
Tilburg 1850-1940'. Een tegenwoordige stadsplattegrond is een door een
cartograaf ontworpen tweedimensionale weergave
van de werkelijkheid, met een specifieke functie.
Voor deze functie zijn sommige details uit de realiteit
niet van belang of zelfs storend; ze zijn daarom op de
kaart niet weergegeven. Andere kaarten tonen een
ander deel van de 'werkelijkheid', bedoeld voor een
specifieke doelgroep en opgesteld door een andere
cartograaf, nu of in het verleden. Hierdoor heeft men
de beschikking over een enorm scala aan kaarten,
waaronder kadastrale minuutplannen, bodemkaarten,
geologische kaarten en topografische kaarten.
Wat het (mogelijke) verband kan zijn tussen die verschillende kaarten is echter niet altijd duidelijk.
Bovendien blijft ook de onderliggende informatie
waarop het kaartbeeld gebaseerd is in eerste instanFig. 1: Detail uit een moderne tie onzichtbaar. Daarentegen biedt juist de combinatie
stadsplattegrond van Tilburg. van kaarten ongekende mogelijkheden voor interpre-
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taties, die bovendien kunnen worden aangevuld en
onderbouwd met een groot arsenaal aan gegevens uit
andere bronnen: luchtfoto's, archeologische waarnemingen, toponiemen, bodemkundig onderzoek, etc.

Patronen
De manier van weergave op een kaart geeft niet altijd
het historische verband aan tussen routes en straten. Zo lijkt, door gebruikmaking van een afwijkende
kleur, de tegenwoordig belangrijke verkeersader
Kwaadeindstraat-Veldhovenring-Besterdring een van
oudsher aaneengesloten tracé (fig. 1). Onderzoek
toont echter aan dat tussen de eerste vermelding van
de Veldhovenring (in 1435 als Molenstraet) en de aanleg van de Besterdring (rond 1900) bijna vijf eeuwen
zijn verstreken. Bovendien zijn door vooral naoorlogse
infrastructurele ingrepen, naamswijzigingen, etc. de
oorspronkelijke verbindingen onderbroken of zijn juist
nieuwe ontstaan zoals in het hierboven genoemde
voorbeeld. Toch kan men soms met enige moeite door
die ene laag heen kijken en ontdekken dat er meer en
andere gegevens opdoemen die ons nadere informatie
kunnen verschaffen, in dit geval over de mogelijke geschiedenis van een straat of weg.
Als we kijken naar een tegenwoordige stadsplattegrond van Tilburg, die dus in feite een vereenvoudiging is van een meerlaagse werkelijkheid, vallen binnen de gegeven iconografie enkele zaken op. Zo heeft
een aantal straten een opvallend verloop.
Een voorbeeld hiervan is de Heuvelstraat die de verbinding vormt tussen de twee oude nederzettingen
Heuvel en Kerk (nu Oude Markt). In tegenstelling tot
de omliggende straten, die een vrij rationeel patroon
volgen, heeft de Heuvelstraat een merkwaardig slingerend verloop.^ Een dergelijk opvallend tracé zien we
ook bij andere straten zoals de Hasseltstraat en de
Kwaadeindstraat (zie fig. 1). De eerste indruk is dat
deze straten vanwege hun opvallende tracé mogelijk
ouder zijn dan de omliggende straten die, in het geval
van Tilburg, meestal deel uitmaken van min of meer
planmatige invullingen uit de negentiende en twintigste eeuw.

Verbroken verbinding
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Door allerlei ingrepen in het stedelijke weefsel is niet
meer zichtbaar dat sommige straten oorspronkelijk
op elkaar aansloten. Zo was de Heuvelstraat vroeger onderdeel van een lange route die in het oosten
begon met de Oisterwijksebaan en doorliep tot het

nen, met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze
een zekere ouderdom hebben. Vervolgens kunnen we
de vraag stellen of we, in het geval van Tilburg, deze
ouderdom nader kunnen bepalen en welke middelen
we daarvoor ter beschikking hebben. Tegelijkertijd zal
worden getracht te achterhalen wat de voorwaarden
zijn geweest die het verloop van de verschillende tracés hebben bepaald.

Historische infrastructuur

Fig. 2: De Heuveistraat op huidige Korvelplein. Deze lange route is overigens
een topografisctie l<aart uit nog wel herkenbaar op historische kaarten, en uit
1900 (Grote Histonsche andere bronnen weten we dat delen hiervan al in de
Topografische Atlas). Middeleeuwen bestonden. Zo wordt de Heuvelstraat
Rechtsboven de driehoeldge vermeld in 1659 (als De Steenwech), de Korvelseweg
Heuvel, iinl<sonder de in 1533 (Corvelschestraet) en de Oisterwijksebaan in
Heil<ese l<erl< (roodi<ruis)
de vijftiende eeuw (als Heerbaan of Bossche Baan).
aan de Oude Marl<t met Ook de nederzettingen langs de route, waaronder de
ten oosten daarvan de Heuvel en Korvel, worden soms al in de veertiende
vroegere tuin voor het Paleis- eeuw vermeld.2
Raadhuis De Heuvelstraat Aan de huidige stadsplattegrond kan doorgaans ook
is de verbinding tussen de niet meer worden ontleend waarom of waardoor deze
Heuvel en de Oude Markt tracés hun specifieke verloop hebben gekregen. Dat
kan overigens ook niet (altijd) aan de hand van oudere kaarten, hoewel die zeker in het geval van Tilburg
Fig. 3: Detail van een meer informatie kunnen verschaffen over de vroegere
topografische kaart uit ca situatie voordat de stad, in de loop van de negen1835 (Grote Historische tiende en twintigste eeuw, uitgroeide tot haar huidige
Atlas). Op deze kaart is omvang.
de lange route vanaf de
Oistem/ijksebaan (rechts bij In dit artikel zal nader worden ingegaan op het feit dat
'Weg van..) naar Karvel nog in Tilburg oude routes en straten voorkomen waarvan,
goed herkenbaar
aan de hand van schriftelijke en cartografische bron-

Onderzoek naar historische infrastructuur is een
aparte vorm van wetenschap die vooral in het buitenland al sinds lang wordt beoefend. In Engeland,
Duitsland en Denemarken is veel onderzoek gedaan
naar prehistorische wegen. Dit heeft er onder meer
toe geleid dat onder het moderne Londen een aantal
met hout en zelfs met grind verharde wegen en paden
is aangetroffen dat kan worden gedateerd in de ijzeren bronstijd (ca. 2000-12 v. C ) . Uit deze onderzoeken
wordt duidelijk dat er in sommige gevallen sprake is
geweest van een georganiseerde en technisch hoogstaande wegenaanleg.^
Ook in Nederland zijn dergelijke onderzoeken uitgevoerd of nog gaande. Op de Boshoverheide, in de
omgeving van Budel en Weert, werd een historisch
wegenpatroon ontdekt dat mogelijk dateert uit de
brons- of ijzertijd." In de omgeving van Anioo (Gr.)
stuitte men op een uitgebreid netwerk van historische
wegen en paden waaronder een doorgaande noordzuidroute over de Hondsrug die al rond 2500 v. C. in
gebruik moet zijn geweest.^ Andere voorbeelden zijn
bekend uit het gebied van de Drentse Aa, de Veluwe
en Limburg. De uitkomst van dergelijke onderzoeken,
waaronder het bestaan van een prehistorische handelsverbinding die vanuit Frankrijk naar Denemarken
liep, is vaak zeer verrassend te noemen.
In Tilburg zijn bij opgravingen op de Heuvel voorafgaand aan de bouw van de fietsenkelder onder meer
karrensporen gevonden die gedateerd kunnen worden
in de veertiende en vijftiende eeuw. De sporen bevonden zich ca. 90 cm onder het straatniveau.^

Universele uitgangspunten
Dergelijke onderzoeken hebben ook aangetoond dat
oude wegenpatronen vaak teruggaan op een aantal
universele uitgangspunten. Zo is de kortste verbinding
tussen twee locaties een rechte lijn zonder obstakels,
ofwel letterlijk 'de weg van de minste weerstand'.
Doet zich een hindernis voor, dan wordt gezocht naar
een zo kort mogelijke omweg. Het ontwijken van (natuurlijke) obstakels gebeurt alleen als dit de route in
meerdere of mindere mate ernstig belemmerd. De
aanwezigheid van een waterloop kan bijvoorbeeld resulteren in een omweg langs de oever of het zoeken
naar een plek waar men de waterloop droog kan oversteken. Het water is daar bijvoorbeeld het minst diep,
heeft een relatief vlakke bodem of een zwakke stroming. De plaats waar een waterloop kan worden overgestoken, speelt in de (pre-)historische infrastructuur
vaak een cruciale rol doordat de overige infrastructuur
zich geheel op deze oversteek richt. Uit deze en vele
andere voorbeelden blijkt dat de oude infrastructuur

bijna zonder uitzondering werd geregisseerd door het
toenmalige natuurlijke landschap. Vervolgens bleef
deze structuur eeuwenlang bestaan en vormde die
het sturende element voor de landschapsinrichting,
terwijl het oorspronkelijke natuurlijke landschap veranderde of zelfs geheel verdween.
Via deze weg komt men terecht bij de zogeheten landschapsarcheologie. Deze onderscheidt zich van de
'gewone' archeologie, die zich meestal richt op een
vindplaats, door de expliciete nadruk die hierbij ligt
op de relatie tussen de (afzonderlijke) archeologische
waarnemingen, bijvoorbeeld grafheuvels, en hun natuurlijke omgeving. De studie van landschapsarcheologie deed zijn opgang vanaf de jaren '50 van de
vorige eeuw. Technische ontwikkelingen, zoals GPS,
Geografische Informatie Systemen (GIS), en 'remote
sensing', zorgen er bovendien voor dat steeds grotere
gebieden en vondstcomplexen nauwkeurig in kaart
kunnen worden gebracht.'
Mogelijk kunnen deze resultaten en uitgangspunten
een bijdrage leveren aan het onderzoek naar de oorsprong van een deel van het Tilburgse stratenpatroon.
In een stedelijke omgeving wordt dit vaak bemoeilijkt
doordat de natuurlijke ondergrond schuilgaat onder
een rationele aanleg. Het opmerkelijke van Tilburg als
stad is echter dat een deel van de huidige stedelijke
wegenstructuur nog niet zo lang geleden 'landelijk'
was. De stedelijke ontwikkeling van Tilburg voltrok
zich vanaf de negentiende eeuw in de vorm van invullingen van de nog beschikbare open ruimte tussen de
bestaande nederzettingen en de verbindingswegen
daartussen. Juist daardoor beschikt men in Tilburg
over een unieke mogelijkheid (een deel van) het stratenpatroon terug te voeren op een veel oudere situatie.

Vreemde tracés
De Hasseltstraat
De Hasseltstraat is een van de straten in Tilburg met
een merkwaardig tracé. De straat, die in 1533 al
wordt vermeld als Die Hasseltschestraet, vormde de
verbinding tussen de vroegere nederzettingen Hasselt
in het noorden (Hasseltplein) en De Veldhoven in het
zuiden (Wilhelminapark).^ Logischerwijze zou deze
straat in een rechte lijn moeten lopen, maar ter hoogte
van de Willem de Rijkestraat maakt de Hasseltstraat
een opmerkelijke knik waarvoor in eerste instantie
geen reden aanwijsbaar is.
Uit het minuutplan van circa 1835 wordt duidelijk
dat dit patroon teruggaat op een oudere situatie. In
de tijd dat het minuutplan werd vervaardigd, liep de
Hasseltstraat nog door een landelijk, agrarisch gebied dat bekend stond als De Hasseltsche Akkers. De
meeste bebouwing langs de straat, ten noorden van
de knik, was vrijstaand en waarschijnlijk in verschillende perioden opgetrokken. Ter plaatse kan men
deze situatie nog steeds herkennen doordat de bebouwing soms een sterk verspringende rooilijn laat
zien. De toenmalige landelijke situatie komt sterk
overeen met bijvoorbeeld de huidige Heikantsebaan in
Berkel-Enschot.
Als we verder inzoomen op het minuutplan (fig. 5)
zien we dat de Hasseltstraat ter hoogte van de knik
een kleine sloot kruist die eerder rond het kasteelterrein liep, een groot, enigszins rechthoekig gebied ten
westen van de Hasseltstraat. De hier afgebeelde sloot
staat bekend als De Stokhasseltse Waterloop. Deze
ontsprong op het akkercomplex De Schijf, ter hoogte
van de kruising van de Elzenstraat en de Boomstraat
en stroomde vandaaraf naar het noorden. Het is echter maar de vraag of een dergelijke kleine waterloop

Hogendorp. Deze onderscheiden zich op de kaart van
andere percelen door de toevoeging van een perceelsnummer. In 1973 werd de kaart door L. Langeweg
overgetekend en werd een reconstructie toegevoegd
van de bebouwing uit de periode 1732-1832.^ Wat betreft de Hasseltstraat tekende ook Diederik Zijnen ter
hoogte van de knik slechts een smalle sloot. Op zijn
kaart gaf hij verder, door middel van een arcering, aan
welke percelen bestonden uit grasland. Deze percelen
komen redelijk nauwkeurig overeen met de situatie
zoals die is afgebeeld op een topografische kaart uit
1900.10

Fig. 5: Detail uit iiet
de oorzaak kan zijn geweest voor het verleggen van
minuutpian van Hasselt uit een w e g t r a c é . Daarvoor moeten we andere bronnen
ca 1835. Dwars door het
in het onderzoek betrekken.
gebied loopt de Hasseltstraat Voor de studie van het vroegere Tilburg kunnen we
iïiet ter hoogte van het
beschikken over een bijzonder document. In 1760
l<asteeiterrein een knii< tekende Diederik Zijnen, in opdracht van de toenin het tracé. In blauw is
malige heer van Tilburg Gijsbertus Steenbergensis,
aangegeven waar een sloot graaf van Hogendorp en vrijheer van Hofwegen,
(de Stokhasseltse Waterloop) Tilburg en Goirie, een ca. 3 bij 4 m grote kaart van de
de straat kruist. Heerlijkheid Tilburg en Goirie. Ook deze kaart werd
met een specifieke bedoeling vervaardigd, namelijk
de aanduiding van de particuliere gronden van Van

Fig. 6: In de Hasseitstraat
kan men nog steeds de
verspringende rooilijn
zien die herinnert aan de
vroegere landelijke situatie
(foto auteur 2009).

Gras- of weilanden komen meestal voor op percelen
die, bijvoorbeeld vanwege een natte ondergrond, minder geschikt waren voor akkerbouw. Dit vermoeden
kan verder worden onderzocht door gebruik te maken
van gegevens uit verschillende archeologische en bodemonderzoeken in het gebied. Hieruit wordt duidelijk
dat de ogenschijnlijk smalle, ondiepe sloot vroeger
door een breed, deels moerassig beekdal stroomde
waarvan de ondergrond bestond uit leem en klei. Dit
beeld wordt bevestigd door oude toponiemen." De
omgeving van het kasteel stond vroeger bekend als
Die Tetenbraeck (vermeld in 1419). Het naamsdeel
'teten' verwijst in dit geval naar het voorkomen van
modder. Ten zuiden daarvan lag De Mortel (1531) wat
duidt op een moerassige locatie, en ten oosten van
de Hasseltstraat lag Dat Bleek (1536), ontleend aan
de term 'bleckeling': natte turf die uit een ven werd
gestoken.1^ Ook het door Zijnen aangegeven toponiem Quaad End, ten zuiden van het kasteelterrein,
duidt op kwalitatief slechte ('kwade') gronden in dit
gebied. Een deel van deze gronden werd pas in de
late Middeleeuwen ontgonnen. Ook de gegevens uit
de opgraving van het kasteel bieden aanknopingspunten. De situering van het gebouw lijkt zorgvuldig
te zijn gekozen. De toenmalige stadsarcheoloog Henk
Stoepker, die de opgraving leidde, omschreef de locatie als een leembult in een drassig, uit 'slap zand' bestaand gebied te midden van heidegronden.^^
Als alle beschikbare informatie, waaronder met
name de bodemkundige gegevens, op de juiste wijze
wordt geïnterpreteerd, gecombineerd en gegeorefereerd,'" ontstaat het beeld van een ter plaatse breed
en drassig beekdal dat slechts op een beperkt aantal plaatsen kon worden overgestoken. En juist naar
deze historische overgangen loopt de belangrijkste
infrastructuur in het gebied: de Hasseltstraat, de
Kwaadeindstraat, en in het verlengde daarvan de
Herstalsestraat, en de Tongerlose Hoefstraat. Het historische stratenpatroon in dit deel van Tilburg is dus
voor een belangrijk deel bepaald door een nu verdwenen natuurlijk landschap.

\
De Heuvelstraat
Dit voorbeeld van een natuurlijk landschap dat verantwoordelijk was voor het tracé van oude routes, is
ook elders in Tilburg nog herkenbaar, zij het niet in
eerste instantie ook 'zichtbaar'. De stad wordt doorkuist door talloze oude, vaak middeleeuwse routes.

deel uitmaakte van een lange route die begon voorbij de Oisterwijksebaan en via de Sint-Josephstraat,
Heuvelstraat, Zomerstraat, Lieve-Vrouweplein, SintAnnaplein en Korvelseweg naar de nederzetting
Korvel (het huidige Korvelplein) liep. De route liep in
het oosten via Heukelom en Oisterwijk naar 's-Hertogenbosch en was, tot de aanleg van de Bosscheweg
In 1822, de belangrijkste verbindingsweg met de
provinciehoofdstad. Als we deze straten zien als één
lange route valt het enigszins slingerende verloop
ervan op. Blijkbaar waren er factoren die deze loop
dirigeerden, maar evenals dit het geval was bij de
Hasseltstraat is ook hiervoor, op het eerste gezicht,
geen oorzaak aanwijsbaar.

Fig. 7: Detail van de kaart Voorbeelden hiervan zijn de Capucijnenstraat, de
van Diederik Zijnen uit Diepenstraat, de Boomstraat en in het noorden van
de stad de Rugdijk en de Moerstraat. Vaak zijn deze
7 760 (nagetekend doori.
Langeweg, 1962) met centraal straten onderdeel van een langere route, maar ten
tiet kasteel en de Hasseltstraat gevolge van een gewijzigde naamgeving of infrain blauw de Stokhasseltse structurele ingrepen is de vroegere relatie tussen
Waterloop, in oranje de in de deze straten niet langer aanwezig of zichtbaar. Dit
tekst genoemde toponiemen. is onder andere het geval bij de Piusstraat en in het
verlengde daarvan de Broekhovenseweg en de Oude
Hilvarenbeekseweg. De vroeger nog aaneengesloten
Fig 8: Reconstructie van
het vroegere landschap straten vormden de belangrijkste verbinding tussen
rond de Hasseltstraat Tilburg en Hilvarenbeek. Delen hiervan werden al in
de Middeleeuwen vermeld als Die Broeckhovensche
met het beekdal van de
Stokhasseltse Waterloop (In Kerkstraet {^539, tussen het Pater van den Elsenplein
blauw) en de belangrijkste en de Groenstraat) en Die Broeckhovenschedijck
straten (oranje). De rode stip (1540, tussen Broekhoven en de Leij).^^
geeft de locatie aan van het
kasteel (kaart: Biian, 2009)
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Een ander voorbeeld is de Heuvelstraat, die vroeger

Kijken we echter weer op de kaart van Diederik
Zijnen dan zien we dat de route parallel loopt met het
beekdal van de nu grotendeels verdwenen Korvelse
Waterloop. Deze waterloop ontsprong in het gebied De
Poe/of Poe/en (vermeld in 1421)ten zuiden van Korvel
en stroomde vandaar richting de Heuvel om uiteindelijk ter hoogte van De Moerenburg uit te monden in
de Leij. Gaandeweg werd de waterloop steeds verder
gekanaliseerd waarna deze in de loop van de twintigste eeuw nagenoeg geheel verdween. Overigens werd
een deel van het vroegere beekdal in 1923 vergraven
tot de huidige Piushaven.
Ook nu heeft verder onderzoek veel informatie opgeleverd over het vroegere natuurlijke landschap rond
het beekdal van de Korvelse Waterloop. Met behulp
van een rond 1920 vervaardigde hoogtekaart die zich
in de collectie van de Topografische Dienst te Emmen
(nu onderdeel van het Kadaster) bevindt, kon een reconstructie worden gemaakt van het vroegere reliëf.
Hieruit blijkt dat het dal ca. 5 m lager lag dan het niveau van de huidige Oude Markt. Dit hoogteverschil is
nog steeds zichtbaar in onder andere de Juliana van
Stolbergstraat, die afloopt in de richting het Piusplein,
en in de Bisschop Zwijsenstraat. Het laagste punt
hiervan bevindt zich ter hoogte van de Stadstraat
waarna deze in zuidelijke richting weer omhoog gaat
richting de Hoogtedwarsstraat. Dit laatste geeft tevens een indicatie voor de breedte van het beekdal.
Nabij Korvel ms dit nog smal, maar verder naar het
oosten verbreedde het zich tot ruim 500 m.
De Heuvelstraat, die de zuidgrens van de Heuvelse
Akkers markeert, scheidde de 'goede' akkergronden
van de slechtere gronden in en langs het beekdal van
de Korvelse Waterloop. Daarmee lijkt de Heuvelstraat
het karakter van een beekdalnederzetting te hebben.
Uit onder andere de kaart van Diederik Zijnen blijkt
verder dat het grootste deel van het beekdal werd
ingenomen door relatief natte weidegronden. Het
beekdal van deze waterloop kenmerkte zich trouwens
over bijna de hele lengte door een soms steile oever
en een beemdenstructuur die bij de meeste andere
waterlopen in Tilburg ontbrak. De breedte van deze
beemdenstructuur is opvallend, wat mede aangeeft
dat (het dal van) deze waterloop oorspronkelijk vrij
breed was. Het gebied is vanwege de bebouwing niet
gekarteerd op de bodemkaart, maar extrapolatie van

tievelijk de huidige Oudedijk en de Bisschop Zwijsenstraat. Dit verklaart ook meteen het naamsdeel
-dyk (een hoger gelegen weg) en versterkt de interpretatie dat het gebied laaggelegen en nat was. Een
andere belangrijke route die de wegen op de noorden zuidoever met elkaar verbond, lag ter hoogte van
de huidige Lanciersstraat. Deze route, in de zestiende eeuw bekend als Die Donckerstraet, stak het
beekdal over op een plaats waar dit het smalst was
en de waterloop zelf ondiep. Ter plaatse lag in de
Middeleeuwen Dat Voertveecken (vermeld in 1429),
een naam die is samengesteld uit de naamsdelen 'veken', een hek, en 'voorde', een doorwaadbare plaats
in een waterloop.
Met behulp van bovenstaande gegevens kon een globale reconstructie worden gemaakt van het vroegere
natuurlijke landschap in dit deel van Tilburg (fig. 11).

Fig. 9: Aftists impression
van de situatie bij
tiet i<asteei rond 1500
(T. van Dijk. 2009).

de omliggende eenheden geeft aan dat de bodem van
het beekdal vooral bestond uit lemig fijn zand, maar
ook uit veen op Jong Dekzand, Het veen is vermoedelijk in de twaalfde tot veertiende eeuw overstoven
door zand en pas na de vijftiende eeuw opnieuw in
cultuur gebracht. Ook is in bronnen sprake van moerassen die blijkbaar vanaf de twaalfde eeuw werden
ontgonnen en later grotendeels gedempt.'^ Overigens
bleek bij de bouw van winkelcentrum Heuvelpoort
(1987) dat in de bodem ook veenlagen met houtresten
voorkwamen die waarschijnlijk duiden op een bos dat
hier ooit gestaan heeft. Een datering kon echter niet
worden gegeven.

Fig 10: Detail uit de
kaart van Diederik
Zijnen (nagetekend door Volgden de Sint-Josephstraat, Heuvelstraat en KorLangeweg, 1962) met velseweg de noordoever van de Korvelse Waterloop,
de Korvelse Waterloop over de zuidoever liepen onder andere (delen van)
(in blauw) en een deel de huidige Fatimastraat, Stevenzandsestraat en
van de beemdenstructuur Nieuwstraat. Het plaatselijk brede beekdal kon
(lictitblauw). Ten oosten van slechts op enkele plaatsen worden overgestoken,
de Heuvel staat tiet Jan onder andere bij Korvel, ter hoogte van de huidige
Aarteboomke
Trouwlaan en via de Ouden en Nieuwen Dyk, respec-

Prehistorische wegen - poging tot
datering
In het geval van de straten rond het voormalige kasteel (Hasseltstraat, Kwaadeindstraat, Tongerlose
Hoefstraat) kon een 'exacte' datering niet worden gegeven. Duidelijk is wel dat de routes al in de
Middeleeuwen een belangrijke verbinding vormden
tussen enkele oude nederzettingen; Hasse/Mvermeld
in 1382, ter hoogte van het huidige Hasseltplein),
De Rijt of De Relt (vermeld in 1390, ter hoogte van
het huidige kantoor van de Belastingdienst aan de
Professor Cobbenhagenlaan), De Hoeven (1316, aan
de Reitse Hoevenstraat) en De Veldhoven (1388, nu
het Wilhelminapark). Aangezien duidelijk Is dat het
tracé van de routes is geregisseerd door het vroegere natuurlijke landschap, mag een hogere ouderdom
waarschijnlijk worden geacht.
In het geval van de routes langs en door het beekdal
van de Korvelse Waterloop kunnen we dankzij een
aantal archeologische vondsten de mogelijke ouderdom wel nader bepalen. Ook van deze routes is met
zekerheid vastgesteld dat zij al in de Middeleeuwen
bestonden en waarschijnlijk een bovenlokaal belang
hadden. Op de noordoever vormde de route de verbinding tussen de belangrijke nederzettingen Die Hoevel
(vermeld in 1385, nu de Heuvel), Die Kerck {1407, nu
de Oude Markt) en Co/'i/e/(1331, nu het Korvelplein).
Op de zuidoever lagen slechts enkele gehuchten maar ook deze route kwam in het westen uit op
Corvel. Belangrijker in dezen is de 'ouderdom' van de
Lanciersstraat of Donckerstraet en Dat Voertveecken,
de oversteek over de Korvelse Waterloop. De route begon op de noordoever ter hoogte van de kruising met
de Sint-Josephstraat en Dunantstraat en eindige op
de zuidoever ter hoogte van de kruising HertogstraatKruisvaarderstraat. Op de kaart van Zijnen staat bij de
kruising van de Lanciersstraat met de Jan Aartestraat
de aanduiding Jan Aarte Boomke. Over de ouderdom
van de boom is niets bekend. Jan Aert van Pauwels,
waarnaar de straat is vernoemd, overleed vóór 1645.
Over de boom doen veel verhalen de ronde. Zo zou er
een nog oudere voorganger zijn geweest en zou het er
spoken. Jan Aarte zou aan de boom zijn opgehangen,

De urnen bij het Jan Aarteboomke, die behoren tot de
zogenaamde Hilversumcultuur, werden in 1841 opgegraven door de amateurarcheoloog Jan Anthony
van Spaendonck. Drie exemplaren bevinden zich
nu in de collectie van het Noordbrabants Museum
in 's-Hertogenbosch.15 De urnen op de hoek van de
Kruisvaardersstraat en Hertogstraat werden in 1948
aangetroffen tijdens de aanleg van een riool. De urnen
zijn te dateren in de late ijzertijd-vroegromeinse tijd
(Archisnr 3 0 0 5 0 0 ) . ^ ° Mogelijk gaat de begraafplaats
terug op een voorganger uit de bronstijd.

Fig. 11: Giobaie reconstructie
van het vroegere iandschap
rond de Korveise Waterioop
(inbiauw). Over de
noordoever iiep via de
Heuveistraat-ZomerstraatKorveiseweg de weg van
de hieuvei (H) naar Korvet
(0) (oranje), in rood de
route van de Heuvel (H)
naar Het Heil<e (B) met een
deel van de Donckerstraet
en Dat Voertveecken (v)
(reconstructie auteur).

Fig 12: Reconstructie van
het natuurlijke iandschap
rondde Korvelse Waterioop
(in blauw) met daarover
de kaart van Diederik
Zijnen. Ter verduidelijking
is het reliëf hier overdreven
weergegeven. Over de
noordoever loopt de
verbinding van de Heuvel
naar Oisterwijk, door het
beekdal Die Donckerstraet
(oranje). In rood de locaties
van de grafheuvels op
de noord- en zuidoever
(reconstructie door de
auteur).

terwijl een andere versie vertiaalt tioe hij zijn stok zou
hebben weggeslingerd om zijn onschuld te betuigen
waarna ter plaatse uit de stok de boom zou zijn gegroeid. Het grootste deel van deze verhalen heeft een
naargeestige ondertoon.^''
Wat de Donckerstraet onderscheidt van andere
routes is dat zowel aan het begin, ter hoogte van
het Jan Aarteboomke, als aan het einde van de
straat ter hoogte van de kruising HertogstraatKruisvaardersstraat, sporen zijn aangetroffen van
urnen en grafheuvels die gedateerd kunnen worden
in de brons- en ijzertijd. Dit is mogelijk een verklaring
voor de verhalen rond het Jan Aarteboomke. Ook van
andere plaatsen waar grafheuvels lagen, zijn vaak
verhalen overgeleverd die handelen over toverij, heksen, kabouters, duivels en ander gespuis. Gebleken is
ook dat dergelijke verhalen soms duizenden jaren oud
kunnen zijn.^^

De aanwezigheid van grafheuvels kan ons verder
helpen bij een reconstructie van het vroegere landschap, maar vertelt tegelijkertijd iets over de mogelijke ouderdom van de hier gelegen wegen en paden.
Grafheuvels dienden niet alleen voor bijzettingen,
maar hadden ook een functie als 'landmark', ter aanduiding van het territorium van een groep die in de
buurt woonde.^' Daarom lagen grafheuvels ook vaak
aan belangrijke, doorgaande routes waarvan het tracé van oudsher was bepaald door de mogelijkheden
die het natuurlijke landschap bood.^^ In het geval van
de urnen bij het Jan Aarteboomke lagen de grafheuvels op een uitstekend plateau dat de oostelijke punt
was van een hoogte waarop onder andere de Heuvel
ligt. Vanuit het oosten en zuiden leidden twee wegen
naar de locatie (de Donckerstraaten de nu verdwenen
Kommerstraat). Ook de urnen bij de Hertogstraat lagen op een hoogte die aansloot op het tracé van de
Donckerstraet
Overigens is de situatie rond de Donckerstraet en Dat
Voertveecken identiek aan veel andere plaatsen in
West-Europa waar grafheuvels zijn aangetroffen. Uit
dit alles kan de conclusie worden getrokken dat het
wegenpatroon rond Dat Voertveecken hoogstwaarschijnlijk al bestond in de bronstijd.

Noten

Mogelijk is de route over de noordoever van het beekdal nog ouder. Voorafgaand aan de bouw van het
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1857.1:50.000. Groningen 1990.

Het kamp lag precies op een hoge uitloper van de
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een groot aantal schriftelijke bronnen en andere data
die, in onderlinge combinatie, dit beeld verder kunnen

Grote Historische Topografische Atlas. Noord-Brabant schaal
V.25.00O Kaartblad 626.Tilburg 2005.

landelijk was waardoor oude patronen relatief eenvoudig te reconstrueren zijn. Ook beschikken we over
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In het geval van een stad als Tilburg heeft men te maken met een stedelijke structuur die kortgeleden nog

Trommelen en Trommelen (1994), p. 245.

12 Voor de hier gebruikte verklaring van de toponiemen, zie met name

aanvullen.

Trommelen en Trommelen (1994).

Bovenstaand artikel toont aan dat de infrastructuur
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van Tilburg hoogstwaarschijnlijk al in een ver verleden
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schap zich nog In de huidige structuur en in kaart-

15 Trommelen en Trommelen (1994), p. 156.
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De Tinten van Tilburg
Coen van Barneveld en Jan Lemmens*

* Coen van Barneveld
en Jan Lemmens zijn
beieidsmedeweri<ers van de
gemeente Tilburg

De Tilburgse binnenstad was in de periode
1865-1900 veel kleuriger dan nu, met meer
variatie tussen de panden onderling en subtiele contrasten tussen de kleuren van de
diverse onderdelen van elk pand. Het rijke
kleurbeeld uit die periode is in de loop van
de twintigste eeuw verdwenen of sterk afgezwakt.

Dat concludeert Kees Rouw In De tinten van Tilburg,
DeWiilem li-straat in 1892. verkenning naar het kleurgebruik op gebouwen In de
(RAT)
Stadskern Tilburg, het resultaat van een onderzoek

naar historische kleuren in de Tilburgse binnenstad.

Kleur in de stad
steden veranderen voortdurend van kleur. Elk seizoen verschiet de natuur er van kleur; steeds vaker
ontstaat er een nieuw kleurbeeld door trends in kleding, auto's en reclames. Ook de kleuren van de bebouwing veranderen, zij het in een veel trager ritme.
Juist deze traagheid maakt dat veel historische steden een eigen kleur hebben, zoals het rode Bologna of
het witte Thorn. De laatste jaren is In veel steden onderzoek naar historische kleuren gedaan. Het meest
omvangrijke project op dit gebied in Nederland vond
plaats in de monumentale binnenstad van Dordrecht.
Dit onderzoek, waaraan ook Kees Rouw meewerkte.

In het Regionaal Archief vond Rouw ook een aantal
verfbestekken. Voor zijn onderzoek gebruikte hij er
negen uit de periode 1783-1899, waaronder die voor
schilderwerk aan de pastorie op de Heuvel en het
voormalige stadhuis. In deze bestekken trof Rouw
onder meer de volgende kleuraanduidingen aan: loodwit, (donker)bruin, zwart, olijfgroen, Spaans groen,
bronsgroen, donkergroen, Parijs groen, appelbloesem, houtkleur, Bentheimer geel en transparant vernis.
Een bijzondere vondst bleken de boeken van Ghering.
Ghering BV is vermoedelijk het oudste nog bestaande
schildersbedrijf in Tilburg. In het bedrijfsarchief trof
Rouw een reeks werkjournaals aan waarin verslag
gedaan wordt van wat er vanaf de oprichting in 1891
tot en met 1901 werd geschilderd voor onder anderen de Zusters van Liefde, de Heikese kerk, diverse
pastoors en particulieren zoals de families Donders
en Goyarts. Omdat deze periode spoort met die van
de bouwperiode van een groot deel van de bebouwing
in de binnenstad vormen de boeken een waardevolle
bron van informatie. Rouw kwam er onder meer de
volgende bijzondere aanduidingen tegen: houtkleur,
eikenhout, mahoniehout, Frans rood, geel oker, omberkleurencromgeel.

Theater de NWE Vorst in
de Wiiiem ii-straat waarin
de door Kees Rouw
voorgesteide historische
ideursteiiing is toegepast.
(Foto 2009, auteurs)

heeft geresulteerd in de bekende kleurenwaaier van
55 Dordtse kleuren die nu op grote schaal in deze
Hollandse stad wordt toegepast.

Kleur in de binnenstad
Naar verwachting zal het Rijk binnenkort een groot
deel van de Tilburgse binnenstad aanwijzen als
het beschermd stadsgezicht Stadskern Tilburg.
Vooruitlopend daarop gaf de gemeente aan Kees
Rouw opdracht tot het onderzoeken van de historische kleuren in dit stadsdeel. Om een goed beeld te
krijgen van deze kleuren benutte Rouw diverse bronnen. Bijzonder verrast was hij over de enorme collectie foto's (ruim 90.000) waarover het Regionaal
Archief Tilburg beschikt. Deze foto's gaan terug tot
het eind van de negentiende eeuw en vormen een
essentiële bron om vast te stellen of het schilderen
van gebouwen destijds volgens bepaalde principes
gebeurde. Wanneer werden donkere kleuren toegepast? Bestond er samenhang tussen de kleur van de
gevel en die van de ramen. Werden de kleuren van de
kroonlijsten gerelateerd aan die van het gevelpleisterwerk of juist aan die van de kozijnen? Wat was de
helderheid van de toegepaste kleuren? Hoe was de
afstemming op de naastgelegen panden? Voor het
beantwoorden van deze vragen bleken ook de vele
zwart-wit foto's in het archief zeer bruikbaar.

Naast archiefonderzoek liet Rouw op enkele panden
in de binnenstad concreet onderzoek doen naar de
oorspronkelijke kleuren. Daarvoor werden meerdere
kleurtrapjes gemaakt en bestudeerd. Ook werden er
verfmonsters genomen en in het laboratorium van
Akzo Nobel/Sikkens bestudeerd. Daaruit kwamen bij
Theater de Nieuwe Vorst aan de Willem II straat interessante gegevens naar boven over de vroegere kleuren van het pleisterwerk en het houtwerk. Deze informatie werd ondersteund door het historisch fotomateriaal. Duidelijk bleek dat het pleisterwerk voorheen
donkerder geschilderd was, in een grijsgele (omber)
en een lever/zandkleurige warmgele kleurtoon. Ook
bleek dat de ramen al een fellere donkergroene kleur
hadden. Tijdens het onderzoek werd het rijksmonument bij theater de Nieuwe Vorst gerenoveerd. Dat
bood Kees Rouw de kans om voor dit gebouw een
historisch verantwoorde kleurstelling voor te stellen.
Dit voorstel werd in overleg met de architecten van
Atelier Pro en de gemeente aangepast en in 2008 uitgevoerd.

Ruim kleurenpalet
Op basis van zijn onderzoek kwam Rouw tot de volgende voorlopige conclusies. Het historische beeld
van de straatwanden in de binnenstad was veel kleuriger dan tegenwoordig. Er werd in de negentiende
eeuw een ruim palet aan kleuren toegepast. Een belangrijke rol speelde daarbij de kleur van het pleisterwerk op de gevels. Dit was in de meeste gevallen zeker niet uitgesproken wit. Ook verschilden de panden
onderling sterk van kleur, wat leidde tot een diversiteit
in de architectonische verschijningsvormen binnen
een samenhangende stedenbouwkundige structuur.
In de gepleisterde gevels komen opvallend veel helder
witte ramen voor, gevat in een donker kozijn of voor-

zien van een gepleisterde omlijsting in een donkerder tint. Bij gepleisterde gevels werd soms dezelfde
kleur toegepast voor de gevels, de omlijstingen en de
kroonlijst. Een voorbeeld hiervan is theater de Nieuwe
Vorst.
Opvallend is dat op oude foto's van de pastorie op de
Heuvel en enkele panden aan de Spoorlaan donkere
kroonlijsten te zien zijn als afsluiting van licht pleisterwerk. Het pleisterwerk lijkt voornamelijk te zijn
gebaseerd op aardetinten (lichtgeel, omber) met grijs
voor de basementen. Rouw veronderstelt dat de gevels in rood metselwerk bewust als afwisseling tussen de gepleisterde gevels werden toegepast. Dit in
afwijking van de huidige praktijk waarbij af en toe een
gemetselde gevel in een grijze of witte kleur wordt
geschilderd Uit de bestekken, de boeken van Ghering
en de verfmonsters blijkt een voorliefde voor groene,
olijfgroene en bronsgroene kleuren voor houtwerk.
Voor ramen en voordeur wordt ook wel houtkleur of
gevernist echt hout toegepast. Blauwe kleuren komen
niet voor.

De Tinten van Tilburg

Theater de NWE Vorsl
respectievelijk Willem
li-straat vanat de hoek
Tuinstraat in 2009, met de
gereconstrueerde kleuren
van de 19e-eeuwse gevels
(Foto's auteurs)

Op basis van de resultaten van zijn onderzoek heeft
Kees Rouw voor de Tilburgse binnenstad een eerste palet van 40 kleuren voorgesteld; de Tinten van
Tilburg. De kleuren zijn gerangschikt in drie categorieën: pleisterwerk, houtwerk en ijzer. Opvallend in
het Tilburgse palet zijn de vele groene, olijfgroene en
(rood)bruine tinten voor houtwerk, de imitatie houtkleuren voor deuren en ramen en de oker- en omberachtige tinten voor gepleisterde gevels en lijsten. Met
het voorgestelde kleurenpalet kan in de praktijk gestart worden. Uiteraard zal steeds voor elk pand een
eigen afweging gemaakt moeten worden, waar mogelijk gebaseerd op nieuw kleuronderzoek. Het is de bedoeling dat zijn voorstel binnenkort concreet gestalte
krijgt in de vorm van een echte kleurenwaaier.
Kees Rouw is zich ervan bewust dat met zijn studie het onderzoek naar de historische kleuren in de
Tilburgse binnenstad beslist nog niet is afgerond. Met
name het analyseren van kleurmonsters kan nog veel
aanvullende informatie opleveren. Maar met De Tinten
van Tilburg heeft Rouw ongetwijfeld een goede basis
gelegd.

Familiealbums kunnen ware
schatkamers zijn - als je maar kijkt
Joep E i j k e n s *

' Joep Eijkens (1950)
studeerde moderne
geschiedenis aan de
Kathoiieke Universiteit
Nijmegen. Hij schreef ruim
27 jaar voor het Nieuwsblad
van het Zuiden, resp
Brabants Dagblad. Eijkens
werkte onder meer mee aan
'Tilburg gezien door Harrie
Janssens'jl999) en het
zevende deel van de serie 'in
almost every picture' (2008)
over de kermisfoto 's van Ria
van Dijk Sinds 2003 is hij ais
fotograaf en beeidredacteur
verbonden aan de website
van Cultureel Brabant (www.
cubra.nl).

In november verscheen het fotoboek
De familie Tilburg
Ik weet eerlijk gezegd niet meer wat de aanleiding
Tilburgs familiealbum. Er werkten 55
was, maar op zeker moment kwam ik op het volgende
Tilburgse families aan mee. Zij gaven Joep
idee: als ik de kans zou krijgen om zeg vijfhonderd faEijkens toestemming om de mooiste en inte- miliealbums te kunnen bekijken zou ik er misschien
ressantste foto's te kiezen uit hun familieal- wel 50 foto's in kunnen vinden, waarmee ik ook een
bums. En vertelden er ook hun persoonlijke 'ander' fotoboek zou kunnen maken, hoe bescheiden
verhalen bij. In onderstaand artikel vertelt ook.
Dat idee leek me bovendien heel goed te combineren
Eijkens over de totstandkoming van het met een ander plan dat ik in 2006 opvatte naar aanboek. leiding van een oproep van het comité dat de 200e
In de zomer van 2000 vond in het Metropolitan
Museum of Art in New York een spraakmakende fototentoonstelling plaats onder de titel Other PIctures:
Vernacular Photographs from the Thomas Walter
Collection. Thomas Walter is een Amerikaanse verzamelaar wiens fotocollectie tot de beste en grootste
privéverzamelingen ter wereld horen. Hij heeft zich
daarbij toegespitst op de periode 1910-1960, maar
verzamelt niet alleen grote namen zoals Man Ray, Karl
Blossfeldt en Berenice Abbott, maar ook familiekiekjes en andere foto's van veelal anonieme amateurs.
Het is die laatste categorie, voornamelijk afkomstig
van rommelmarkten en veilingen, die Walter betitelt
met'Other PIctures'.
Ik heb die Newyorkse tentoonstelling niet gezien,
maar kon gelukkig wel het gelijknamige boek bemachtigen dat datzelfde jaar uitgebracht werd door
Twin Palms. Dat boek bevat een keuze uit Walters
'andere foto's', een kleine maar uiterst fascinerende
bloemlezing. 'De jacht op beelden is een prettig karwei dat af en toe onverwachte beloningen oplevert',
zo begint de verzamelaar zijn nawoord. En hij eindigt:
'Zien is een scheppingsdaad. Deze foto's herinneren
er ons aan dat een fotocamera in de handen van eenieder van ons een geniaal verlengstuk kan zijn'.
Hoewel ikzelf amper oude foto's verzamel, herkende
ik Walters jachtdrift meteen. Het leek me schitterend
om zoals hij zoveel duizenden foto's te hebben dat
je wekenlang in je eigen collectie op speurtocht kon
gaan naar de mooiste schatten. Want 'Other PIctures'
is een aaneenschakeling van bijzondere foto's die
soms regelrecht vergelijkbaar zijn met meesterwerken van beroemde fotografen.

verjaardag van Tilburg in 2009 voorbereidde. Dat plan
behelsde naast een binnen- en buitenexpositie de samenstelling van een groot Tilburgs familiealbum: een
boek waarin foto's zouden staan uit de albums van
200 Tilburgse families. En dan families uit alle rangen
en standen die als het ware samen 'de familie Tilburg'
zouden vormen. Het aantal 200 moest ik om financiële redenen loslaten, maar het grondidee bleef overeind.
In die tijd werkte ik nog bij het Brabants Dagblad en
een van de leukere klussen vond ik altijd de fotorubriek Weerzien die ik samen met Paul Spapens verzorgde. Het gebeurde regelmatig dat ik via die weg
mensen leerde kennen die graag aan een Tilburgs
familiealbum mee wilden werken. En hetzelfde kan
gezegd worden van de rubriek Om de hoek die ik jarenlang met plezier volgeschreven heb. Kortom, aan
geschikte kandidaten geen gebrek. Ik moest op zeker
moment zelfs een soort wachtlijstje opstellen. En nog
altijd staan daar nog een stuk of vijftig families en individuele personen op.

Buitenstaander
Niet dat het altijd gemakkelijk ging. Zo wilde ik om
mijn pretentie van 'alle rangen en standen' waar
te maken ook Tilburgse families met Turkse en
Marokkaanse achtergrond bij het project betrekken.
Slechts in enkele gevallen is dat gelukt. Maar goed,
ik besef ook wel dat het een hele stap is om een wildvreemde toe te staan om in zoiets persoonlijks als een
familiealbum te bladeren; temeer omdat die buitenstaander ook zo vrij mogelijk wilde zijn in zijn keuze,
zodat hij bijvoorbeeld dat ene wat verschoten kiekje
van opa verkoos boven een perfecte trouwfoto.
Aan de ene kant verbaasde het me weieens dat mensen mij alle vrijheid gaven. Want een familiealbum is
toch eigenlijk vooral bedoeld voor de eigen familie.

Aan de andere kant hebben familiefoto's ook een minder particuliere inhoud. Soms zijn bij wijze van spreken alleen de gezichten anders, maar lijken de foto's
uit het album van familie A sterk op die uit het album
van familie B. Dat is niet zo vreemd als je bedenkt
dat er heel vaak dingen en situaties op staan die de
meeste mensen meemaken: van bruiloften en partijen
tot een vakantie aan zee, van Sinterklaasavond tot de
eerste stappen van een kind.

Oma's mandje
Hoe ging ik te werk? Heel eenvoudig. Op het afgesproken tijdstip meldde ik me bij de betreffende familie die
alles al voor me klaargelegd had. Het woordje 'familie'
behoeft hier enige uitleg. Soms waren het echtparen,
dan weer weduwen of alleenstaanden. Ook de omvang van het klaargelegde materiaal liep sterk uiteen:
van een mandje boordevol kiekjes - waarin de kleinkinderen graag snuffelden als ze bij oma waren - tot
een paar hoge kasten vol albums. Ook de spreekwoordelijke oude doos ontbrak niet, al lijkt die toch
zijn beste tijd gehad te hebben.
Het aantrekkelijkst vond ik zo'n doos; al was het maar
vanwege het idee daar eerder verrassende ontdekkingen in te doen dan in een goed geordend album. Maar
ook praktisch gezien natuurlijk: want het is makkelijker losse foto's te selecteren dan foto's die vastgeplakt zitten in albums. Maar goed, eenmaal aan tafel
gezeten begon het 'prettig karwei' om met Walter te
spreken. En dat betekende simpelweg: mijn ogen de
kost geven. Nee, ik wilde nog niet weten wie of wat
er op de foto's stond, ook al was het vaak moeilijk
daaraan vast te houden. Want veel mensen willen er
begrijpelijkerwijs meteen wat bij vertellen. Maar voor
mij was het parool: gewoon kijken en zoeken naar
bijzondere beelden. Natuurlijk gebeurde het wel dat
ik mijn selectie bijstelde naar aanleiding van een bepaald verhaal dat te interessant was om te laten liggen. Maar over het algemeen bleef ik bij mijn keuze.

Levensverhalen
Bij die keuze liet ik me al of niet bewust leiden door
twee factoren. De ene - verreweg het belangrijkste
- noem ik 'schoonheid', de andere 'een stukje verleden'. En met dat laatste doel ik op de haast magische
eigenschap van bepaalde foto's om een gebeurtenis,
een bepaald moment, een al lang overleden persoon
als het ware weer tot leven te kunnen wekken.
Had ik mijn voorlopige selectie gemaakt - variërend
van 15 tot 60 foto's - dan liet ik mijn gastvrouw en/
of -heer vertellen wat zij/hij van de betreffende foto's
wist. Het spreekt vanzelf dat dat niet altijd gemakkelijk was, temeer omdat de meeste albums nauwelijks
of geen schriftelijke informatie bevatten. Ik moest het
dus vaak doen met wat men zich herinnerde. Soms
was het niet veel meer dan een naam en een geschat
jaartal, maar regelmatig waren het ware levensverhalen. Dat paste prima bij het idee om per familie een
aantal foto's te combineren met een verhaal, soms
naar aanleiding van één specifieke foto. Een enkele
keer scande ik de geselecteerde foto's ter plaatse,
maar meestal kon ik ze mee naar huls nemen om ze

rustig te reproduceren. Nou ja, rustig, met tiet oog op
de onvervangbaarheid van het materiaal probeerde
ik natuurlijk die klus zo snel mogelijk te klaren. Om
daarna weer een afspraak te kunnen maken met de
volgende kandidaat.

Niet-Tilburgs
Op deze manier lukte het me uiteindelijk om de familiefoto's van 55 verschillende Tilburgse families bij elkaar te brengen in dat ene Tilburgse album. Eén van
de dingen die me daarbij opviel was het niet-Tilburgse
aandeel. Nooit eerder is me zo duidelijk gebleken dat
de wortels van menig Tilburger buiten Tilburg liggen.
En dan heb ik het niet alleen over wat met een lelijk
woord 'allochtonen' heet, maar ook over mensen uit
de rest van Nederland die vanwege hun werk in onze
stad zijn komen wonen. Dat gegeven zorgt ervoor
dat het nu gerealiseerde boek niet zo Tilburgs oogt
als wellicht verwacht zou kunnen worden bij de titel
'Tilburgs familiealbum'. Ook is het boek minder nostalgisch geworden dan sommige liefhebbers misschien gehoopt hadden. Zeker, foto's uit het verre
verleden hebben de overhand - een foto wordt vaak
alleen al mooier door ouder te worden - maar bewust heb ik ook foto's geselecteerd van na 2000. Die
mochten uiteraard niet ontbreken, net zoals in een
gewoon familiealbum dat steeds aangevuld wordt en
verdergaat.

'Ander' boek?
En zo zou ik ook zelf na voltooiing van dit boek verder willen gaan met Tilburgse familiefoto's. Ik denk
daarbij natuurlijk op de eerste plaats aan de tientallen families en individuele personen die nog op mijn
'wachtlijstje' staan. Maar het valt wel te bezien of een
eventueel vervolg de vorm zal krijgen van een boek.
Misschien zou een website ook mooi kunnen zijn. In
elk geval ligt er nog een eindeloos onontgonnen gebied. En dat 'andere' boek? Daar werk ik ook rustig
aan verder...

Frans Donders met z'n vinkenbroeders
Oorspronkelijk zou het boek 'Tilburgs familiealbum'
ook het hierna volgende verhaal bevatten. Vanwege
het anonieme karakter van het fotomateriaal werd
daarvan uiteindelijk afgezien.
Oude foto's worden soms weggegooid als oud vuil.
Een weduwe sterft, het huis moet leeg, de kinderen
hebben geen interesse. Het gebeurt vaker dan we
denken, vermoed ik. Toch kom je oude foto's of familiealbums niet vaak tegen in het tweedehands circuit.
Meer dan eens hoorde ik een verkoper in een kringloopwinkel zeggen: "Dat soort materiaal doen we zelf
weg omdat het privé is."
Een jaar of vier geleden deed de Tilburgse journalist
en publicist Jeroen Ketelaars een interessante vondst
in een leegstaand huis in de Noordstraat. Een kennis was het pand aan het verbouwen en tussen allerlei oude spullen trof Ketelaars zes albums en een
stapel losse foto's. Voorzover hij na kon gaan, waren
ze achtergelaten door bakkersvrouw An van Vlerken
(1904-2005). Maar wie er allemaal op die foto's ston-

den, bleef tot op de dag van vandaag onbekend. Hoe
dan ook, het is een mooie verzameling, waaruit ik een
keuze mocht maken. Het meest in het oog springt een
foto van tien lieden die zich verzameld hebben rond
twee borden, waarvan het bovenste de woorden
'Tilburgsch vinkenhuis' draagt. De tekst op het onderste bord luidt:
Vinkenbroeders treedt nu binnen
In deez needrlge kluis
Want de jaardag van Frans Donders
Viert men in dit vinkenhuis!
Laat ons dus de glazen vullen
Op de vreugde van dit feest.
En eenieder doet zijn best nu
Dm te vinken om het meest.
Of de vinkenbroeders vinken vingen voor de zang,
weet ik niet, maar de puttertjes en andere zangvogeltjes die onder het bord liggen is het zwijgen voorgoed opgelegd. De foto dateert waarschijnlijk van
begin vorige eeuw. In elk geval is hij duidelijk ouder
dan de andere foto's die Ketelaars aantrof. Een deel
daarvan dateert van voor de oorlog, een ander deel
van erna. Van geen enkele foto kun je zeggen dat
hij beslist in Tilburg gemaakt is. De locaties moeten
eerder gezocht worden buiten de regio Brabant. Het
duidelijkst is dat natuurlijk het geval bij de foto's van
Papoeameisjes. En de palmbomen op die ene foto van
Sinterklaas met zijn Zwarte Pieten wijzen eveneens
naar wat toen Nederlands Nieuw-Guinea heette. Was
er misschien een missionaris in de familie? Of had het
met militaire dienst te maken? We zullen er vermoedelijk nooit achterkomen. Dat is ook het mooie van
gevonden foto's: je kunt er hele verhalen bij bedenken die nog best eens waar kunnen zijn ook. Zo stel
ik me bij het bekijken van de foto's voor hoe de oudere
vrouw in het blauw - is het An van Vlerken zelf? - in
gedachten teruggaat naar momenten uit haar jonge
jaren en daarbij ook weer opeens ome Frans ziet
staan, samen met zijn vinkenbroeders...

Tilburgs familiealbum. Tekst, samenstelling
en beeldredactie: Joep Eijkens. Grafische
vormgeving: Kaftwerk/Janine Hendriks.
Uitgeverij Adr. Heinen. ISBN 978-90-86801503.
Prijs € 22,50.

straatweg Breda-Den Bosch:
over Loon op Zand of Tilburg?

De rol van Rijkswaterstaat, provinciebestuu

gemeenten en Willem I bij de tracékeuze
Jan van lerseP

* Jan van lersel is secretaris/
onderzoei^er van de
Rel<enkamer van de
gemeente Tilburg en schrijft
over de Loonse geschiedenis
in het jaarboek Straat & Vaert
van de heemkundekring
Loon op tSandt

Goederenvervoer over water heeft altijd veel
aandacht gekregen van het Tilburgse stadsbestuur. Door het plan van koning Willem
I voor een straatweg tussen Breda en Den
Bosch over Loon op Zand ontstond het besef
dat goede wegverbindingen eveneens belangrijk waren. Het Tilburgse verzet tegen dit
koninklijk plan deed een jarenlange, maar
niet vergeefse bestuurlijke strijd ontbranden.
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De moeizaam bevochten aansluiting op het rijkswegennet in de jaren 1820 heeft de basis gelegd voor
de uitgroei van het heidorp Tilburg tot industriestad.
Deze strijd is door de grotere belangstelling van plaatselijke geschiedschrijvers voor de spoorwegen en het
kanaal altijd onderbelicht gebleven.

Rechte linie of omweg: Loon op
Zand of Tilburg?
Het was de regering van koning Lodewijk Napoleon
die als eerste een landelijk wegenplan opstelde. In
het jaar (1809) waarin de koning Tilburg bezocht, viel
het besluit tot het bestraten van de weg tussen Breda
en Den Bosch. Die zou niet door Tilburg lopen, maar
door Dongen en Loon op Zand, een nagenoeg rechte
'Napoleonsweg', destijds uit militair oogpunt het ideaal. Verzet van de Tilburgse fabrikanten en bestuurders bleef uit. Wel klaagden zij dat het handelsverkeer
met de Waalwijkse haven nabij Loon op Zand werd
belemmerd door zandverstuivingen. Als tegemoetkoming zouden Tilburg en Waalwijk via 'zijwegen' in
Loon op Zand een aansluiting op de nieuwe straatweg
krijgen.1
Het Franse bewind begon met grote voortvarendheid
aan de grote weg Parijs-Amsterdam, die bij Breda over Loon op Zand - zou aftakken naar Den Bosch.
Franse ingenieurs hadden al een begin gemaakt met
het veldwerk, doch de val van Napoleon verhinderde
de snelle voltooiing van deze Brabantse oost-westverbinding. Tilburg zou nog meer dan vijftien jaar geduld
moeten hebben!

Op weg naar de Bossche
Markt omstreeks 1810 ter
hoogte van de handwijzer
met de richtingen Den Bosch
(Bols Ie Duc) en Tilburg
(Tiibourg). (Pad. coli.)

Na de verdrijving van de Fransen nam de kersverse
koning Willem I, overtuigd van de stimulerende rol van
een goed wegennet voor de economie, op voortvarende wijze het Franse initiatief over. Kort na zijn aantreden stelde hij het plan 'Groote wegen' vast, dat twee
jaar later werd opgevolgd door het herziene rijkswegenplan 'Groote Communicatien van het Rijk'. Terwijl
in het oorspronkelijke plan de weg Breda-Den Bosch
over Dongen en Loon op Zand zou lopen, werd dit in
de herziene versie vooralsnog in het midden gelaten.^

Helaas stonden financiële problemen de koninklijke
ambities in de weg. Het enige wat er gebeurde, was
een uitgebreide correspondentie tussen provinciebestuur en rijksoverheid. Hoofdingenieur Goekoop
van Rijkswaterstaat nam het op voor Tilburg: economische en militaire belangen rechtvaardigden
aanleg over die stad; dat was wel een omweg, maar
de meerkosten zouden meevallen. De minister (van
Binnenlandse Zaken) liet zich echter niet zomaar
overtuigen. Waarom de weg met 'een uur gaans' verlengen? Een 'embranchement' (zijlijn) tussen Tilburg
en de grote weg in Loon op Zand was toch ook een
goede oplossing? De zaak moest maar eens goed uitgezocht worden.
Pas na Goekoops pleidooi besloot de Tilburgse gemeenteraad 'alle middelen aan te wenden' om de
straatweg binnen te halen. Een raadscommissie, bestaande uit presidentburgemeester Van Meurs en de
leden Dams en (Paulus) Vreede, schreven zijne majesteit dat enige 'inquiëtude' (ongerustheid) was ontstaan over de richting van de weg. Zij smeekten Z.M.
'om door een enkel woord' aan alle twijfels een einde
te maken en te besluiten ten gunste van de omvangrijke Tilburgse industrie en handel. Het doel zou Immers
niet een 'lijnregt' wegennet moeten zijn, maar het 'als
het ware door eenen schakel' met elkaar verbinden
van alle fabrieks- en handelsplaatsen.
Ook de belangrijkste Tilburgse opponenten lieten van
zich horen. De gemeente Dongen wees op de belangen van de leder- en schoenindustrie; bovendien zou
de kortere weg door die plaats de helft goedkoper zijn.
Loon op Zand meende dat de geschiktste route tussen Holland en Den Bosch over Oosterhout en Loon op
Zand voerde, immers daar zou geen kans bestaan op
wateroverlast, zoals in de Langstraat, en het zou een
omweg over Breda en Tilburg vermijden.

Waar de stad Tilburg het voordeel had van eigen afgevaardigden in Provinciale Staten, kreeg Loon op
Zand de steun van jonkheer mr. F.X. Verheijen, die
als griffier van de Staten veel invloed had binnen het
provinciehuis en de Bossche bestuurlijke elite, waartoe ook zijn halfbroer A.G. Verheijen als burgemeester
van Den Bosch behoorde. Als rentmeesters in dienst
van de prins Van Salm-Salm, heer van de heerlijkheid
Loon op Zand, was het kasteel aldaar het buitenverblijf van de Verheijens. De griffier, die met zijn gezin
In Den Bosch woonde, verbleef er gedurende de zomermaanden. Achter de schermen adviseerde hij
burgemeester Tijsmans - en zijn Langstraatse collega's - 'ten spoedigste een rekwest direct aan den
Koning te presenteren'. Oisterwijk, Hilvarenbeek en
andere gemeenten hadden dat reeds gedaan ten gunste van Tilburg. Naast Dongen en Loon op Zand gaf
een aantal Langstraatse gemeenten hieraan gevolg.
Rijkswaterstaat nam hun rekesten niet serieus; met
'zeer veel verwondering' nam het kennis van hun vergissingen in de afstanden en de soms 'absurde' argumenten. Zelfs werd de betrokken gemeenten verweten de koning 'te willen misleiden'. Over Tilburg was
en bleef verreweg de beste optie, temeer gezien de te
verwachten dubbel zo hoge tolgelden.
Inspecteur-generaal Blanken, de hoogste ambtenaar
van Waterstaat, liep de berekeningen van Rijkswaterstaat nog eens na en bevestigde dat een weg over
Loon op Zand met een zijtak naar Tilburg veel duurder zou uitkomen. Tenslotte stelde ook het provinciebestuur zich, verwijzend naar de economische en
militaire belangen, vierkant achter Tilburg op. Om
deze eensgezinde adviezen nog eens mondeling te
onderstrepen, begaf de Tilburgse raadscommissie
zich naar de vorst in Brussel die de heren op de 'gratieuste wijze' ontving. In de volle overtuiging dat hun
pleidooi niet vruchteloos was geweest, keerden zij

met een optimistiscti verslag voor de gemeenteraad
terug.

de burgemeester van Loon op Zand - geopperde
idee van griffier Verheijen).

Toch was het geen gelopen race. De Langstraatse
rekesten hadden de minister op het idee gebracht
van een noordelijker gelegen oostwestverbinding.
Na onderzoek bleek dit door de lage ligging van de
Langstraat geen aantrekkelijk alternatief. Toch schakelde de minister voor de tweede keer een hoge ambtenaar in: nu inspecteur-generaal Goudriaan, zijn belangrijkste adviseur op waterstaatsgebied. Maar
ook die had weinig tijd nodig om zich achter Rijkswaterstaat te scharen. Na nóg een variant - over de
aftakking bij Breda (Teteringen of Ginneken) - kwam
er dan eindelijk het groene licht van de koning voor de
Brabantse oost-westverbinding, maar . . . uitgezonderd het gedeelte Breda-Den Bosch. Met één pennenstreek schoof de dominante vorst de uitkomst van
anderhalf jaar onderzoek en discussie terzijde. Als
schooljongens kregen de minister en zijn ambtenaren opdracht hun huiswerk over te doen (KB 11 april
1818).

Rijkswaterstaat berekende dat de weg over Tilburg
vier tot vijf kilometer langer was, maar - en dat op
een investering van ƒ 800.000 - slechts ƒ 5.000 a
ƒ 10.000 meer kostte dan over Westloon of Loon op
Zand. Bovendien zouden deze varianten 'oneindig'
meer onderhoud vergen als gevolg van de zandduinen
die daar een 'woestijn' vormden. Ook het alternatief
over Oosterhout en Giersbergen zou door het lage terrein erg onderhoudsintensief zijn. Temeer omdat aanleg over Tilburg aanzienlijk hogere tolgelden beloofde,
was dat economisch verreweg het 'verkieslijkste' alternatief.

Na vanaf eind 1816 zijn vingers lam geschreven te
hebben, kreeg Goekoop van Rijkswaterstaat het verzoek om drie alternatieven nauwkeurig door te rekenen:
- de meest rechte weg, bestaande uit twee varianten:
over Westloon, een gehucht ten noorden van Loon
op Zand, of door het dorp Loon op Zand;
-de(om)weg over Tilburg;
-een aftakking bij Oosterhout van de grote weg
Breda-Gorinchem oostwaarts door Giersbergen en
Cromvoirt naar Den Bosch (een variant op het - via

)9
Op deze 'figuratieve l<aart'
van 5 februari 1817
iieeft Rijksv^aterstaat ais
geschorste aliignement'
een gele lijn over Tilburg
getekend. (NationaalArchief
Den Haag. Ministerie van
Binnenlandse Zaken,
Afdeling Waterstaat 18141877, toegangsnr 2.04.07.
inv nr 244)
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Ondertussen namen de Brabantse zorgen over het
uitblijven van een besluit toe. Gesteund door de gouverneur en Rijkswaterstaat diende Tilburg een nieuw
rekest bij Z.M. in, dat gevolgd werd door steunbetuigingen van Den Bosch en Breda en van het provinciebestuur: 'Vergun ons dus alleenlijk Sire! dat wij
onze bede bij die der Stedelijke Regering [van Tilburg
voegen] en Uwe Majesteit nederig verzoeken te willen
bepalen, dat de nieuw aan te leggen Straatweg van 's
Bosch op Breda over de stad Tilburg zal worden gelegd.'
Het verhaal wordt eentonig. De minister liet inspecteur-generaal Goudriaan er nog eens zijn licht over
schijnen, die opnieuw een glashelder advies uitbracht:
aanleg over Tilburg was simpelweg de beste keuze.
Toch bleef een besluit uit. Er ontbrak nog wat: een
financiële regeling. De provincie, die zich tot dan toe
op het standpunt had gesteld dat het hier een rijks-

weg betrof, ging overstag en bood de opbrengst van
zes jaar opcenten grondbelasting aan, omgerekend
ruim ƒ 84.000. Het was de aftrap voor een nieuwe
fase, waarin de discussie verschoof van de t r a c é k e u al geen discussiepunt ze naar wie betaalt wat? Het jaar 1818 liep ten einde.
Niemand kon vermoeden dat nog jaren van touwtrekmeer Wél werden door de
ingenieurs - zoals deze kaad ken zouden aanbreken voordat de koning definitief
door de Brabantse bestuurders over de streep kon
van begin 1818 aantoont
(hierin drie fragmenten worden getrokken. Dat getouwtrek leek over de tracékeuze te gaan, maar dat was maar schijn. In werkeafgebeeld, zie ook biz.
118 en 119) - varianten lijkheid ging het over de financiële bijdrage die Noordonderzocht, maar die gingen Brabant moest ophoesten.
allemaal uit van aanleg over
Tilburg (NationaalArchief
De financiering: hoeveel moet
Den Haag, Archief Ministerie
Noord-Brabant bijdragen?
van Waterstaat, kaarten en Vooralsnog werd het aanbod van de provincie door de
tekeningen, 1814-1940. koning niet in dank aanvaard. Er volgde een langdutoegangsnr 4. WCA. inv nr rige, uitzichtloze briefwisseling over het Brabantse
9431)
aandeel. Inmiddels was in de openbaarheid gekomen
Drie jaar vóór het definitieve
besluit van koning Willem I
ten gunste van Tilburg was
dit voor Rijkswaterstaat

dat de staatsuitgaven uit de hand dreigden te lopen
en drastische ingrepen onontkoombaar waren. Toen
als gevolg daarvan de uitvoering van het wegenplan
op een laag pitje werd gezet, wilde Den Bosch niet
langer lijdzaam toezien en diende het een rekest in
bij de koning met het verzoek om spoedige aanleg
van de straatweg. Ook deze poging was, ondanks de
steun van Rijkswaterstaat, tevergeefs. Zo kwam het
Brabantse wegenproject langzaam maar zeker in het
vaarwater van een bezuinigingsoperatie, wat niet veel
goeds beloofde. De koning riep de hulp in van de minister van Staat, jonkheer Repelaer van Driel, welke
zich - als zoveelste adviseur - mocht verdiepen in de
t r a c é k w e s t i e Breda-Den Bosch. Om te bezuinigen wilde hij de rechte linie aanhouden. De koning koos daarop voor een aftakking op de hoofdweg bij Oosterhout
over Giersbergen naar Den Bosch, het alternatief dat
Rijkswaterstaat twee jaar eerder al had afgeraden.
V\/anneer Tilburg een aansluiting op deze straatweg
of een ander tracé wilde, zou hij graag vernemen hoe
diep de stad daarvoor in de buidel wilde tasten.
Dit nieuws bracht de Tilburgse gemeenteraad onmiddellijk in actie door - naar goed gebruik - een com-

missie te installeren die het dreigend onheil moest
proberen af te wenden. Alweer brak een periode met
veel bestuurlijke hectiek aan. Overleg met Breda en
Den Bosch om gezamenlijk op te trekken werd afgewezen; beide steden stonden achter Tilburg, maar op
een geldelijke bijdrage viel niet te rekenen. Tilburg
stond er dus alleen voor. Met de rug tegen de muur
besloot de gemeenteraad om, als het moest, met geld
over de brug te komen. In een nieuw rekest kreeg
de koning te horen dat de Tilburgse Industrie zonder
straatweg de concurrentiestrijd zou verliezen, wat
de ondergang van deze fabrieksstad tot gevolg kon
hebben. Een brief aan het provinciebestuur vertolkte
het gevoelen van de gemeenteraad over het nieuws
uit Den Haag, dat 'ons diep heeft getroffen' en 'een
des te smartelijker gevoel' had verwekt, omdat al
meer dan eens was aangetoond dat een straatweg
over Tilburg niet alleen de stedelijke economie, maar
die van het hele land en dus het algemeen belang
diende. Op zijn laatste doortocht had de vorst nog
een Koninklijke toezegging gedaan, welke 'met verrukking' aan de inwoners was meegedeeld en 'alle
harten met vreugde en dankbaarheid' had vervuld. De
aanleg van een rechte weg zou een 'verkeerdelijk toegepast beginsel van bezuiniging' zijn. 'Komt Tilburg
dan in het algemeen belang van Staat niet zoo wel
In aanmerking als Bergen op Zoom, Breda, 's-Hertogenbosch, Grave en Nijmegen?' De zestien kantjes
lange, bitter getoonzette brief van een bijna moedeloos stadsbestuur eindigde met de toezegging dat het
desnoods bereid was om de grondaankopen voor zijn
rekening te nemen.
Het provinciebestuur verzekerde de minister dat van
het armlastige Tilburg niet meer verlangd kon worden;
het gedane aanbod 'overtreft hare krachten; wij achten het niet noodig de rampen welke Tilburg sedert
zoo vele jaren gedrukt hebben, hier op te sommen,
dezelven zijn te wel bekend'. Een weg over Tilburg
was het voordeligst en zou een 'welgeplaatste bezuiniging voor 's Rijks Kas' zijn en 'het totale verval van
eene aanzienlijke fabrijkplaats' kunnen voorkomen.
En terwijl de koning in geldnood zat en de aanleg
stagneerde, bleven de discussies zich eindeloos
voortslepen. De secretaris van Staat, De Mey van
Streefkerk, verzuchtte dat het wegenbudget van ƒ 6
miljoen 'onoverlegd en zorgeloos' was besteed. Waar
en hoe het geld over de balk was gesmeten, liet hij in
het midden, maar het zal de koning niet onbekend zijn
geweest. Bij hem berustte immers het opperbestuur
van de geldmiddelen en de waterstaat en niets gebeurde zonder zijn goedkeuring.^
Midden 1820 stak dan eindelijk de minister zijn
nek uit. Hij wees er de koning op dat het Brabantse
provinciebestuur, de Tilburgse gemeenteraad én
Rijkswaterstaat 'ten sterksten blijven aandringen'
dat de weg over Tilburg moet komen en dat hij het
daarmee eens was. Tilburg had niets aan een weg
van Oosterhout over Cromvoirt naar Den Bosch en
zou de aanzienlijke som van ƒ 266.600 voor een zij-

Tekst, zie bijschrift bij
afbeeiding op biz. 117.

tak naar die weg absoluut niet kunnen betalen. Voorts
was het militaire belang gediend met een straatweg
over Tilburg. Bovendien was aanleg over Tilburg het
voordeligst. Tenslotte, zo betoogde de minister, had
Tilburg gewoon recht op die weg, immers elk ander tracé was in strijd met het doel van de 'groote
Communicatien', namelijk de steden - en vooral de
fabriekssteden - 'zoo veel doenlijk te faciliteeren'. Hij
adviseerde het aanbod van de provincie en de stad
Tilburg aan te nemen. Omdat Den Bosch en Breda
ook hadden aangedrongen op aanleg over die stad,
was het billijk dat zij elk ƒ 10.000 zouden bijdragen.
En tenslotte zouden ook andere aan de weg gelegen
plaatsen kunnen bijdragen. De koning ging akkoord;
alleen Tholen en de provincie Zeeland hoefden niet
mee te betalen. Zijn - niet gepubliceerde - kabinetsorder van 1 augustus 1820 luidde dat de aanleg zou
worden voortgezet zodra de regering over de fondsen
beschikte, echter onder de voorwaarden dat:
- de weg alleen over Tilburg zou lopen indien die stad
ƒ 30.000 zou bijdragen (de Tilburg welgezinde minister had de toezegging van de stad om de gronden aan
te kopen geschat op ƒ 38.000, doch dat bedrag op eigen initiatief verlaagd naar ƒ 30.000);
- de overige door de aanleg bevoordeelde steden en
gemeenten een 'gelijke bijdrage in evenredigheid van
het belang' zouden leveren;
- de provincie Noord-Brabant ƒ 84.000 zou bijdragen
en een lening zou verstrekken voor het onderhoud van
de weg.
Voor Gedeputeerde Staten vormde dit dictaat aanleiding om een commissie naar Den Haag te sturen voor
overleg, maar gouverneur Holvoet, de pas aangetreden opvolger van Hultman, stak daar een stokje voor.

De zaak kon volgens hem best schriftelijk worden
afgedaan. Het provinciebestuur hoefde immers alleen maar te doen wat in de brief werd gevraagd: het
aandeel regelen dat iedere betrokken gemeente behoorde bij te dragen. De gedeputeerden hielden voet
bij stuk en wilden ook nog eens financieel ambtenaar
Van Meurs als adviseur meenemen. Dit laatste had tot
gevolg dat de gouverneur pas echt dwars ging liggen;
het waren zijn ambtenaren! Van Meurs, de broer van
de Tilburgse presidentburgemeester, mocht niet mee.
De kwestie liep hoog op. Spoedig was in heel NoordBrabant bekend dat Holvoet een slechte verhouding
had met gedeputeerden."
Nadat de commissie - zonder ambtelijke ondersteuning - in Den Haag niets had bereikt, reageerden
gedeputeerden per brief op het koninklijk besluit met
een cri de coeur die herinnert aan 'Het arme Brabant'
van Goossens. Uitvoerig haalden zij de eeuwenlange
achterstelling aan van Noord-Brabant, dat als 'wingewest' was uitgeput door 'overdreven lasten' die
het vermogen van de bewoners te boven gingen. Na
dit 'harde lot der Noord-Brabanders' volgde de tegenspoed van de Franse tijd met zijn militaire inkwartieringen en andere lasten tot dan eindelijk de dag
aanbrak dat Noord-Brabant met de andere provincies
werd gelijkgesteld onder het 'vaderlijk Bestuur van
Z.M. onzen geliefden Koning'.
Na deze 'inlichtende consideratien' kreeg de minister
de retorische vraag voorgelegd: 'Zoude de bijzondere behandeling die deze provincie nagenoeg twee
eeuwen (...) heeft moeten verduren (...) niet billijk,
ja regtvaardig zijn', dat de weg geheel door de rijksoverheid werd bekostigd? Ondanks dit alles was de

provincie bereid f84.000 bij te dragen. De steden en
plaatsen 'op en nabij de linie van den geprojecteerden
steenw/eg' zouden samen f 50.000 kunnen voteren.
De bijdrage van f 30.000, 'door Zijne Majesteit aan
de stad Tilburg opgelegd', w/as te billijken gezien de
meerkosten en het belang van die stad. Dat nam niet
weg dat het een zeer zware last zou betekenen voor
die stad, waar de fabrieken 'sedert eenigen tijd in het
verval' waren. Daarom verzochten zij 'uit consideratie
van de bezwaarde toestand der financien van de stad
Tilburg en het onvermogen van het grootste gedeelte
van dezelver ingezetenen het aandeel dier gemeente
goedgunstiglijk te willen verminderen'.
De minister rapporteerde aan de koning dat uit NoordBrabant een heel goed aanbod was gedaan: in totaal
ƒ 264.000, waarvan de provincie zelf een bijdrage
van ƒ 84.000 plus nog een geldlening van ƒ 100.000,
Tilburg ƒ 30.000 en de andere gemeenten tezamen
ƒ 50.000. Met nadruk attendeerde hij de koning op
het verzoek van de provincie om Tilburg te ontzien,
waarbij hij aantekende dat ƒ 30.000 mogelijk 'bezwarend' was, maar de stad het aanbod 'vrijwillig'
had gedaan. Terzijde merkte hij op dat, wanneer de
andere provincies ook zo royaal hadden meebetaald
aan de wegenaanleg, het budget van ƒ 6 miljoen nog
lang niet op zou zijn geweest. Uiteindelijk kwam voor
het traject Breda-Den Bosch ƒ 600.000 voor rekening
van het rijk. Waar dit bedrag vandaan moest komen
wist de minister niet, dus liet hij de financiering aan
Z.M. over.
Het KB van 13 maart 1821 bekrachtigde de richting
over Tilburg, maar het duurde nog een half jaar voordat de financiering geregeld was. Tilburg moest de
ƒ 30.000 in zes jaartermijnen van ƒ 5.000 betalen. De
gemeenteraad moest zich schriftelijk tot betaling verbinden en aangeven hoe deze uitgaven zouden worden gedekt. De notulen van de betreffende raadsvergadering dienden - via GS en de minister - aan de koning te worden aangeboden, een sprekend voorbeeld
van hoe Z.M. de touwtjes in handen hield.
Tekst zie bijschrift bij
afbeelding op biz. 118.

Naast Tilburg moesten vijfentwintig andere gemeenten de portemonnee trekken. Voorop Den Bosch met
ƒ 14.000, dan Breda en Bergen op Zoom met ƒ 5.500
respectievelijk ƒ 3.500. Een hele reeks kleinere gemeenten werd evenmin ontzien, zoals bijvoorbeeld
Enschot dat ƒ 600 moest ophoesten. Ook Oisterwijk,
dat voor Tilburg gepleit had, doch op enige afstand
van de straatweg lag, moest dat bekopen met een bijdrage van ƒ 1.000.
Ingevolge een aanschrijving van GS werd op 19 oktober 1821 met spoed een buitengewone vergadering
van de Tilburgse gemeenteraad belegd, waarin namens het provinciebestuur de gedeputeerden Sassen
en Linsen de vergadering informeerden over de door
de koning verlangde bijdrage van ƒ 30.000 en de
daaraan verbonden voorwaarden. De raad besloot
met zeven tegen twee stemmen akkoord te gaan 'In
het vertrouwen en onder uitdrukkelijke voorwaarde'
dat onmiddellijk zou worden begonnen met de bestrating en die met de hoogst mogelijke spoed zou worden
voltooid. De gedeputeerden stelden voor om de helft
ad ƒ 15.000 te dekken uit een geldlening en de andere
helft uit opcenten op de grondbelasting 'van deuren
en vensters en het meubilair en mobilair'. Deze belastingverhoging zou vanaf 1822 gedurende twaalf jaren
ƒ 2.500 per jaar opbrengen, waarvan dan ook de rente ad zes procent en de aflossing van de lening moest
worden betaald. Na de instemming van de raad, uitten de gedeputeerden hun tevredenheid. Zij verlangden nog wel dat het raadsbesluit ten behoeve van het
provinciebestuur en de koning werd vastgelegd in een
proces-verbaal, ondertekend door alle aanwezige leden van de raad.
Op 7 december 1821 nam Z.M. het aanbod van
Tilburg aan.

Nawoord
Bij KB van 13 maart 1822 werd de precieze richting
van het gedeelte Breda-Den Bosch vastgesteld. Nog
datzelfde jaar startte de uitvoering, waarmee vijf jaar
gemoeid was. De financiering liep vla het beruchte
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-Gemeentebestuur van Loon op Zand, 1811-1936,
toegangsnr. 783, inventarisnrs. 71-72.
- Gemeentebestuur van Tilburg, 1810-1907, toegangsnr. 4, inventarisnrs. 1-2, 86-88,136, 248 en 260.
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toegangsnr. 17, inventarisnrs. 127, 129, 133, 2252,
4755, 4884, 4887, 4889, 4935, 4941, 1186511868,12042 en 12048.
-Rijkswaterstaat, 1811-1953, toegangsnr. 262, inventarisnrs. 15-23.
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Nationaal Archief, Den Haag:
-Verzameling Binnenlandse Kaarten Hingman, 15e19e eeuw, toegangsnr. 4.VTH, inventarisnrs. 1339
en 1340.

Deze kaart geeft een variant Amortisatiesyndicaat, een getieim fonds van de koop de kaart(fragmenfen) ning waarmee hij buiten het parlement om projecten
op biz 117-119, met de
realiseerde.^
weg geprojecteerd door Het grote belang voor de Tilburgse industrie blijkt
Oistenvijk. (NationaalArchief uit de poging van de firma Diepen om de weg langs
Den Haag Archief Ministerie haar fabriek in de wijk Korvel te doen lopen. Toen dat
van Waterstaat kaaden en mislukte, werd een zijtak van Korvel naar de nieuwe
tekeningen, 1814-1940, straatweg aangelegd, in de volksmond 'de keiweg van
toegangsnr 4. WCA, inv nr Diepen' genoemd.^
9432)
Dat Tilburg na het 'binnenhalen' van de straatweg niet
op zijn lauweren kon gaan rusten, blijkt bijvoorbeeld
uit het dossier over de aanleg van de spoorlijn BredaDen Bosch; aanleg over Loon op Zand was een serieuze optie.'

-Algemene Staatssecretarie en Kabinet des Konings,
1813-1840, toegangsnr. 2.02.01, inventarisnrs. 44,
269, 343, 361, 568, 599, 976, 1043, 1158, 1265,
1316 en 1376.
- Ministerie van Binnenlandse Zaken, Afdeling
Waterstaat, 1814-1877, toegangsnr. 2.04.07, inventarisnrs. 220, 237, 244, 266, 458, 477,928 en 5781.
- Ministerie van Waterstaat: Kaarten- en Tekeningenarchief, 1814-1940, toegangsnr. 4.WCA, inventarisnrs. 9431-9432.
-Inspecteurs Waterstaat vóór 1850, toegangsnr.
2.16.06, inventarisnrs. 541 en 543.
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In de regionale geschiedschrijving heeft alleen Van
den Eerenbeemt enige aandacht besteed aan de tracékeuze en het daarbij aan de orde zijnde militaire belang.^
In het herdenkingsjaar 'Tilburg 200 jaar stad', blijft
nog de vraag van de betekenis van het door koning
Lodewijk Napoleon in 1809 verleende stadsrecht. In
dit blad 'Tilburg' kwamen De Bruijn en Stronken tot
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natuurlijk moeilijk te meten, prestige aan kunnen
ontlenen.'^ Hiermee gaan zij eraan voorbij dat Tilburg
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en - anders dan de omringende dorpen - het recht
verwierf om drie leden in Provinciale Staten te benoemen! Ongetwijfeld hebben deze afgevaardigden
bijgedragen aan de adviezen van provinciebestuur
en Rijkswaterstaat ten gunste van de 'voorname fabrieksstad Tilburg'.
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Tilburg mei 1940: aanpassen

Van waarschuwingen tegen verzet tot aanpass

aan de regels van de bezetter
Ad de Beer*

' Drs. Ad de Beer, ouddocent geschiedenis
ttogeschooi Kathoiiei<e
Leergangen Tiiburg
pubiiceerde eni<eie boel<en
over Tiiburg in de Tweede
Wereldooriog, zoais 'Gewone
mensen'(1989), 'Zomaar
een stad. Tiiburg 19401945'(1994), 'Hetieven
gebrol<en'(2002: met
GerritKobes) en 'Uitzinnige
vreugde in een stad vol
zorgen. De bevrijding van
Tilburg'(2004: met Ronald
Peeters).

Bij degenen die nog lierinneringen hebben
aan Tilburg tijdens de Tweede Wereldoorlog,
is vooral blijven hangen de herinnering aan
de bevrijding van de stad op 27 oktober 1944
door de 15e (Scottish) Divisie onder leiding
van generaal-majoor CM. Barber. En daarbij
speelde de Prinses Irenebrigade - dat weten
we ook nog - een heldhaftige, maar uiteindelijk teleurstellende rol.
De bevrijding was het einde van een periode
van terreur, waarin tegenover de terreur
van de bezetter het verzet stond van tot de
verbeelding sprekende verzetshelden met
hun eveneens tot de verbeelding sprekende
verzetsdaden.

Aanpassing of neutrale collaboratie
De bevrijding was het einde van een periode van terreur, waarin tegenover de terreur van de bezetter
het verzet stond van tot de verbeelding sprekende
verzetshelden met hun eveneens tot de verbeelding
sprekende verzetsdaden. En dan duikt onvermijdelijk
de naam Coba Pulskens op, gemaakt tot de moeder
van het Tilburgse verzet, vertegenwoordigster van
alle in het verzet omgekomen Tilburgse inwoners. Een
andere naam is ook nog blijven hangen, maar dan als
vertegenwoordiger van die terreur, symbool van het
kwaad: Piet Gerrits. Deze politieman verrichtte handen spandiensten voor de gehate Duitse Sicherheits
Diensten Sicherheits Polizei.
Coba Pulskens en Piet Gerrits waren de tegenpolen
in 'de mythe van een volk dat zich fier en vooral eendrachtig verzet had tegen de tirannie'.' Het volk van de
'goeden', de mensen die verzet pleegden, tegenover
de 'fouten', de verachtelijke handlangers van de tirannieke bezetter. Gemakshalve wordt dan vergeten dat
'goeden' en 'fouten' feitelijk een minderheid vormden
van het volk en dat het overgrote deel van de bevolking de hele bezetting door geen verzet pleegde, maar
zich onwillig neerlegde bij het tirannieke gedrag van
de bezetter en zich, eveneens onwillig, aanpaste

aan voorschriften en verordeningen van de bezetter.
Aanpassing was meer regel dan uitzondering.^ Het
nut van het verzet werd betwijfeld door degenen die
zich aanpasten. Verzet plegen riep de woede van de
bezetter op, lokte represailles uit en vergrootte de tirannie van de bezetter en de chaos in het land.
Het uiteindelijke doel van aanpassing was overleving.
Omdat in aanpassing ook een element zit van samenwerking met de vijand, noemt Werner Rings aanpassing ook wel neutrale collaboratie. Neutraal, omdat
de aanpassing niet betekende dat men sympathie had
voor de nationaalsocialistische ideeën.
'Neutrale collaboratie betekent: het leven moet verder
gaan. Ik werk willens en wetens en uit eigen belang
voor de bezettingsmacht, direct of Indirect, zonder dat
Ik echter de principes van het nationaalsocialisme onderschrijf Mijn houding wordt bepaald door omstandigheden waarop ik zelf geen Invloed kan uitoefenen.
Het enige alternatief lijkt faillissement werkloosheid,
honger, chaos, ondergang te zijn. Ik ben vastbesloten
de oorlog en de nederlaag te overleven, zo goed en zo
kwaad mogelijk.'^
Hoe weinig heldhaftig was het begin van de bezetting.
Mensen die nog verdoofd waren door de nederlaag,
maakten kennis met een bezetter die niet onwelwillend stond tegenover een bevolking, die gezien werd
als een Germaans broedervolk dat via propaganda
genazificeerd moest worden. Die bezetter was bereid de Nederlandse bestuursorganen te respecteren, zolang deze zich niet anti-Duits opstelden. En de
Nederlandse ambtenaren, zich aanpassend aan de
richtlijnen van de bezetters, bleven in functie. Volgens
de 'Aanwijzingen' voor ambtenaren van 1937 dienden zij ook in functie te blijven om de belangen van
het volk tegenover de bezetter te verdedigen en omdat de bezetter anders met eigen ambtenaren naar
eigen inzicht, dus zonder rekening te houden met
Nederlandse wetten, maatregelen zouden nemen."
De aanvankelijk afwachtende houding van het grootste deel van de bevolking zette zich al gauw om in de
bereidheid om zich loyaal (niet anti-Duits) tegenover
de bezetter op te stellen, teneinde orde en rust te
handhaven en chaos te voorkomen. Dat wilde de bezetter ook. En zo vonden overwinnaars en overwon-
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te jagen en de gelegenheid te bieden om het politieapparaat terzijde te schuiven of er veranderingen in
aan te brengen. Neutrale samenwerking betekende
wel een zekere wellevendheid en correctheid tegenover de bezetter. Duitse militairen moesten correct
worden aangesproken en de agent moest voor en na
het gesprek de militaire groet brengen. Legervaandels
moesten ook op militaire wijze gegroet worden. Alle
hulp die door Duitse militairen gevraagd werd, moest
gegeven worden.'

Burgemeester mr J.C.AM.
vandelvlortel(18801947), gesctiilderd door
Jan van Delft in 1946. (Colt
Gemeente Tiiburg)

Aan de aanpassing ging vooraf een oproep van burgemeester Van de Mortel om geen verzet te plegen bij
de bezetting van de stad, en ook een door de Duitse
opperbevelhebber, direct nadat de bezetting een feit
was.

Van de Mortel: een instruerende
toespraak, waarschuwing tegen verzet

nenen elkaar In het begin van de bezetting. De hoop
werd uitgesproken dat de goede verhoudingen met
de bezetter werden gecontinueerd door een niet anti-Duitse houding en door een stipte naleving van de
Duitse voorschriften. Dat was ook logisch. Zich aanpassen was bekend, verzet moest geleerd worden.
Ook moesten door de vijand drastische onrechtvaardigheden zijn begaan, waardoor men zich (collectief)
bedreigd voelde. En die waren er doodeenvoudig nog
niet. Wel bestonden er anti-Duitse gevoelens. Vooral
het bombardement van Rotterdam kon men de bezetter niet vergeven.
Op het moment van de bezetting was er bij velen
angst voor de overweldiger en bezetter. Het kalme,
correcte en niet onvriendelijke gedrag van de bezetter bij zijn entree was daarom een anti-climax. De gevreesde anonieme vijand had een menselijk, niet onvriendelijk gezicht. Het hielp mee om te doen waar de
bezetter om vroeg: zich loyaal (niet anti-Duits) op te
stellen en zijn voorschriften en verordeningen stipt na
te leven. Van de rassenwaan, de concentratiekampen
en de terreur van het nationaalsocialisme had de gemiddelde Nederlander juist genoeg gehoord om het te
vergeten of niet meer te geloven, of te zien als een intern-Duitse zaak, niet van toepassing op Nederland.^
Wanneer de Tilburgse commissaris van politie op 18
mei 1940 schrijft dat alle leden van het politiekorps
hebben verklaard dat zij loyaal willen samenwerken
met de Feldgendarmerie, dan is dat niet omdat het
politiekorps sympathiek stond tegenover de ideeën
en opvattingen van de bezetter. Het betekende alleen
dat het politiekorps zich niet anti-Duits zou opstellen
en de Duitse voorschriften en maatregelen zou tegenwerken.'' Het was een neutrale wijze van samenwerken om zo de bezetter niet tegen zich in het harnas

Op zondagochtend 12 mei stonden de Duitsers op het
punt de stad te bezetten. Zij kwamen uit de richting
van Moergestel, maar konden niet verder omdat de
brug over het kanaal bij Koningshoeven opgeblazen
was. Duitse pioniers moesten eerst deze brug provisorisch herstellen. Burgemeester Van de Mortel,
opgebeld door de Luchtbeschermingsdienst met de
vraag of hij inlichtingen kon geven over de situatie,
antwoordde dat sinds de vorige avond enkele Duitse
officieren op Koningshoeven zaten. Hij verwachtte dat
de eerste Duitsers ongeveer om half twaalf de stad
zouden binnentrekken.
Gezien de zenuwachtige stemming in de stad vroeg
de Luchtbeschermingsdienst hem om een 'kalmeerende en instrueerende'^ toespraak te houden.
Vanuit het Raadhuis, via de telefoon en de microfoon van Radio Van Boxtel in de Commandopost van
de Luchtbeschermingsdienst sprak Van de Mortel
omstreeks half elf de bewoners van Tilburg als volgt
toe: 'Inwoners van Tilburg. Het Is te voorzien, dat
Tilburg door vreemde troepen zal worden bezet. Als
Burgemeester verzoek Ik U met den meesten nadruk
deze troepen niets In den weg te leggen. Zeer In het
bijzonder Is het ten strengste verboden op eenigerlei
wijze den bezetter tegenstand te bieden. Dit mag door
burgers nimmer geschieden en leidt slechts en steeds
tot de grootste ellende voor de geheele bevolking.
Werkt er In elk opzicht aan mede de lasten der bezetting zoo draaglijk mogelijk te maken. Uwe overheid zal
voor U doen wat In haar vermogen Is. Steun haar daar
bij. Ik hoop dat het mij gegeven moge zijn U, met Gods
hulp, zoveel als mogelijk Is, bij te staan.'^
Zonder het bij zijn naam te noemen had Van de Mortel
punt 4 van de 'Aanwijzingen' voor ambtenaren over de
houding aan te nemen bij een vijandelijke inval met
eigen woorden weergegeven. Deze 'Aanwijzingen'
waren door de regering in 1937 opgesteld en o.a. de
burgemeesters in een enveloppe toegezonden, met
de richtlijn deze enveloppe te openen bij een inval. In
punt 4 lezen we:
'4. Door personen niet tot de militaire macht behoorende, mag hoe groot en billijk hun verontwaardiging ook moge zijn, geen enkele daad van geweld of

De Tilburgse gemeentepolitie tegenweer worden verricht Doen zij dit wel, dan stelin 1940. (RAT)
len zij niet slechts zich zelf, doch ook familie, vrienden
en landgenooten bloot aan krachtige maatregelen van
vergelding. De voordelen, welke de burger door een
eigengereid optreden zou meenen te kunnen bereiken,
zinken bijna zonder uitzondering in het niet tegenover
de schade en het leed, dat hij zich zeiven en vooral anderen daarmede berokkent. Zucht tot zelfbehoud zal
den vijand dwingen, desnoods dooreen schrikbewind,
de bevolking er toe te brengen zich van dergelijke daden te onthouden. Elk beroep op de bepalingen van
het volkenrecht zal door de vijand worden afgewezen,
zoolang de bevolking zelf zich niet overeenkomstig
het in den aanhef van dit punt genoemde beginsel gedraagt.'^^
Wat de schrijvers van punt 4 w/aarschijnlijk voor ogen
stond, was het barbaarse optreden van Duitse troepen
bij de inval in 1914 in België. Hele dorpen en steden
(o.a. Leuven) werden platgebrand en burgers werden
Provisorisch herstelde brug geëxecuteerd op beschuldiging dat er door burgers
over het Wiihelminakanaal geschoten was op Duitse militairen. De burgemeester
bij Koningshoeven die kod werd later om deze toespraak uitbundig geprezen. Dat
na de Duitse inval was is achteraf gezien wat vreemd, want zo opwekkend
opgeblazen. Foto 28 mei waren zijn woorden nu ook weer niet. Daarbij was de
1940. (RAT)
rede ook meer instruerend dan kalmerend.

'Wanneer In de Annalen van Tilburg, de geschiedenis van 1940 zal worden beschreven, zullen de droeve
Meidagen, toen de oorlog over ons heenraasde, daann
ongetwijfeld een gewichtige bladzijde vormen. j...j
dan, zal de geschiedschrijver optekenen onze gevoelens van dankbaarheid, eerbied en warme hulde, aan
hen, die onze stad en volk hebben bestierd en beschermd toen velen In vertwijfeling en angst verkeerden. Allereerst zal dan gewag gemaakt worden van
het optreden van den hoogsten gezagsdrager In onze
volksgemeenschap, den Burgemeester Mr Jan v.d.
Mortel. Deze magistraat "par drolt de Nalssance" heeft
met grote koelbloedigheid en met eerbied afdwingend
beleid den dreigenden toestand van het ogenblik onmiddellijk begrepen en heeft daarvan blijk gegeven
In zijn radiotoespraak van dien gedenkwaardigen ten
Pinksterdag, toen hij de bezetting der stad aankondigde en de burgerij opriep tot rust en orde. Een oproep
waaraan wij allen gretig en volgzaam hebben gehoor
gegeven. Al met welk gevolg, dat de "overrompeling"
zonder stoornis Is verlopen en niemand onzer nog enig
leed is geschied en het bestuur der stad volledig In
handen Is gebleven van hem, die het slechts enkele
maanden te voren zo kordaat had aanvaard j...]. Het
is overbodig om verder uit te welden over de vele perikelen, waaraan Burgemeester van de Mortel, In de
afgelopen maanden het hoofd heeft weten te bieden,
altoos met helderen blik en een doortastendheid, die
ook de bezettingsoverheid met klaarblijkelijke bewondering vervulde.'
Het was een tijd van grote gezagsgetrouwheid en het
was gewoon dat bestuurders met overdrijving geprezen werden om hun beleid. Tegenover een angstige
en radeloze bevolking stond de regent die koelbloedig
op zijn post bleef en 'met eerbied afdwingend beleid'
de dreigende toestand begreep en daarnaar handelde. En 'volgzaam' volgde de bevolking zijn oproep
om orde en rust, waardoor de bezetting van de stad
zonder incidenten verliep en het gemeentebestuur
volledig in handen bleef van de burgemeester. Met
'helderen blik' en 'doortastendheid' heeft hij de moeilijkheden ontstaan door de bezetting het hoofd geboden, zo zelfs dat de 'bezettingsoverheid' hem hierom
bewonderde.
En met een verwijzing naar de noodzaak van aanpassing dankte Van de Mortel de Tilburgse bevolking;
'Wel moge Ik mijn grote dankbaarheid uitspreken aan
de bevolking van Tilburg voor de wijze, waarop zij zich
In het afgelopen jaar heeft weten te gedragen en zij
aan de wensen en bevelen van de overheid heeft weten tegemoet te komen en te voldoen.'^^
Zo loopt er een lijn van de oproep van Van de Mortel
om geen verzet te bieden bij het binnentrekken van
de bezetter naar de aanpassing aan de verordeningen
van de bezetter.
De twee lokale kranten de Nieuwe Tilburgsche
Courant (NTC) en Het Nieuwsblad van het Zuiden
(NvhZ) gaven als positief gevolg van zijn toespraak
aan dat er grote opluchting kwam onder de bevolking.
Volgens de NTC zag de bevolking tot zijn opluchting in

Uit een Duits fotoalbum
afkomstige foto van tijdens
de opmars van Duitse
rustende milifairen op de
Bredasewegop 13 mei
1940. (Colt Theo Cuijpers)

de ochtend van 12 mei dat de Duitse bommenwerpers
zonder aan te vallen de stad passeerden. Toen de burgemeester de bezetting van de stad aankondigde nam
de opluchting nog toe, omdat men toen zeker wist dat
er geen Duitse luchtaanvallen meer zouden komen.'^
Het NvhZ sprak ook over ontspanning zonder dit toe
te lichten. Daardoor slaagde Van de Mortel erin om de
rust in de stad te herstellen.'"

Haast ongemerkte bezetting van de stad
De bezetting van de stad gebeurde haast ongemerkt.
De straten waren stil en verlaten. Om ongeveer
één uur bereikte een eerste Duitse verkenningspatrouille de Heuvelstraat. Een obstakel was de opgeblazen brug op Koningshoeven. Toen deze provisorisch hersteld was, reden om vier uur 's middags de
eerste Duitse motorrijders over de Heuvel naar de
Bredaseweg, om half acht 's avonds gevolgd door een
colonne Duitse voertuigen.'^
Tilburg was aanvankelijk een bezette stad (bijna)
zonder bezetters. De fronttroepen die op 12 mei
(Eerste Pinksterdag) door de stad waren getrokken,
waren al weer verder naar het westen doorgestoten.
Dat de stad bezet was, zag men aan de op verschillende plaatsen opgeplakte Duitse mededelingen. Het
duurde nog tot maandag 13 mei, toen om ongeveer
3 uur de eerste Duitse officier zich meldde bij Van de
Mortel. De nieuwe Duitse gezagsdrager in de stad,
de Feldkommandant (ook wel Ortskommandant genoemd), plaatselijk vertegenwoordiger van het Duitse
militaire gezag, begon met zijn werk op dinsdag 14
mei. Hij nam zijn intrek in hotel Lindeboom op de
Heuvel.

Nu zou men verwachten dat met enige nadruk door
de plaatselijke kranten aandacht besteed zou worden aan de ingrijpende gebeurtenis van de bezetting
van de stad. Maar nee, dat werd allemaal wat geminimaliseerd. De NTC vermeldde alleen dat op Eerste
Pinksterdag de Duitsers de stad begonnen binnen te
trekken en dat de bevolking zich op 'bewonderenswaardige wijze' hield aan de door de Duitsers gegeven richtlijnen, zodat de bezetting van de stad 'in de
grootst mogelijke orde heeft plaatsgehad'. Het NvhZ
zweeg over het binnentrekken van de Duitsers in alle
talen en schreef alleen dat na de turbulente dagen van
10 en 11 mei het gewone dagelijkse leven zich weer
herstelde. De spreuk 'Doe gewoon, dan gaat 't ook
gewoon.' moest uitgangspunt zijn.'^

'Aan de bevolking van Nederland':
Duitse waarschuwing tegen verzet
Wat waren die richtlijnen van de Duitsers waaraan
de Tilburgse bevolking zich op 'bewonderenswaardige wijze' hield? In de oproep 'Aan de bevolking van
Nederland' beloofde de Duitse opperbevelhebber dat
de bestaande bestuursorganen gehandhaafd zouden
worden als zij met het Duitse gezag loyaal samenwerkten, dus zich niet anti-Duits zouden opstellen. En
van de bevolking werd verwacht dat zij zich zou onthouden van iedere sabotage.
'Van het gezond verstand en het inzicht der bevolking
verwacht ik, dat alle onbezonnen handelingen, eiken
aard van sabotage, van lijdzamen of daadwerkelijken
weerstand aan de Duitsche Weermacht zullen ophouden. Alle verordeningen van het Duitsche MilitairBestuur zijn stipt en onvoorwaardelijk te volgen. Het
zou de Duitsche Weermacht spijten, moest zij zich
gedwongen door vijandelijke handelingen van onverantwoordelijke elementen der burgerbevolking tot

voelde kan ik niet zeggen, maar 'n geweldige afkeer
kwam In me op. Frater Dir verzocht allen vriendelijk
maar dringend alle voorschriften stipt na te komen
en met niemand afkerender wijze te spreken over de
handelingen of gedragingen der Dultschers, vooral alles te vermijden wat enige Indruk zou kunnen geven
van antl-Dultsch te zijn, vooral niet tegen mensen van
bulten, daar dit 'n groot gevaar zou kunnen betekenen
voorde fraterzelf of misschien voorde hele congregatie, ledereen scheen erg bedrukt. Ik mag wel zeggen
was erg gedrukt:

Doortocht van de Duitsers

Rustende Duitse miiitairen scherpe maatregelen tegen de gansche burgerbevolop de Bredaseweg, 13 mei king genoodzaakt zien.'''
1940. (Coii. Ttieo Cuijpers) Daartegenover stond dat de Duitse troepen de instructie hadden de bevoll<ing te ontzien en haar eigendommen te respecteren.
Weer een waarschuw/ing tegen het plegen van verzet,
nu van Duitse zijde. Alleen in de Duitse oproep werd
een onderscheid gemaakt tussen lijdzaam verzet (zich
passief opstellen en zo niet medewerken aan Duitse
verordeningen) en daadwerkelijk verzet (Duitse verordeningen door actief optreden ondermijnen). Zowel
het zich actief verzetten tegen de bezetter, o.a. door
het toepassen van geweld, als het passief tegenwerken van de bezetter, door het negeren van Duitse
voorschriften, was niet loyaal, was sabotage en dus
strafbaar. Wat de Duitse opperbevelhebber dus eiste,
was zich te ontzien van verzet in welke vorm dan ook
en een stipte aanpassing aan de Duitse verordeninSoidaten van een Duitse gen.
divisie teruggei<eerd van De oproep had wel effect. Een frater schreef op 13
tiet tront in Franirrijk, op weg mei in zijn dagboek; 'Om kwart voor vier worden we
naar Duitsland pauzerend op allen In de grote refter verwacht Frater Dir leest ons
het station in Tilburg Foto dan voor de proclamatie van de Duitsche opperbe1940. 'RAT
velhebber met 'n hele lijst verordeningen. Wat ik toen

Tussen zondag 12 en woensdag 15 mei had men
nog nauwelijks Duitsers gezien. Dat veranderde op
woensdag 15 mei. Toen trokken Duitse troepen volgens de NTC onder grote belangstelling de hele dag
door de stad.'^ Of de belangstelling zo groot was, is de
vraag. Een dagboekschrijver signaleerde dat het niet
druk was op straat en vroeg zich af of de meeste mensen schrik hadden van de Duitsers.
De commissaris van politie wees zijn manschappen er
met nadruk op dat samenscholingen verboden waren,
dat degenen die zich daaraan schuldig maakten uiteengedreven moesten worden. Zij die weigerden uiteen te gaan, moesten naar het politiebureau overgebracht worden, waar zij gearresteerd zouden worden.
Zo stond het in Dienstorder no. 4.2' Maar in de daaropvolgende Verordening, bestemd voor de Tilburgse
bevolking, was het verbod van de samenscholingen
helemaal weggelaten. Waarom? Dit wordt nergens
verklaard. Een suggestie is dat dit gebeurde op gezag
van de Feldkommandant. De Duitsers hanteerden het
samenscholingsverbod in voor de Duitsers gespannen Uitzonderingssituaties. En de doortocht op 15
mei was geen Uitzonderingssituatie. Integendeel. De
Duitsers wilden hun militair overwicht graag aan zoveel mogelijk mensen laten zien. In ieder geval; van de
samengeschoolde toeschouwers werd niemand gearresteerd.
Het ging er volgens de NTC bij de doortocht vrij ongedwongen toe.
'De Duitscliers in Tilburg. Doortocht der troepen
onder groote belangstelling van het publiek. Na de
groote spanningen van de voorbije dagen heeft het publiek van Tilburg gisteren weer nieuwe sensaties beleefd. Die echter van een minder angstaanjagend karakter dan de vorige waren. Den geheelen dag namelijk hebben Duitsche troepen en alles wat bij een leger
te velde behoort door onze stad getrokken. Hoewel de
bedrijven er naar gestreefd hadden zoo goed mogelijk hun gang te gaan, bevond er zich toch veel meer
volk op straat dan onder normale omstandigheden het
geval pleegt te zijn. Op sommige punten stonden de
menschen zelfs verscheidene rijen dik het voorbij trekken der troepen gade te slaan j...]. De verschillende
zaken In consumptieartikelen in de straten waar de
troepen rust hielden, maakten goede zaken. Hun artikelen vonden gretig afzet bij de soldaten die daarvoor
met marken betaalden. Onze Tilburgsche ijscoventers
waren dan ook weer uit hun schuilhoeken te voor-

Over het gedrag van Nederlanders op het kantoor
van de Felkommandant, de Kommandantur, werden
grappige dingen verteld. Zo vroeg een Eindhovense
vrouw of en hoe zij naar Eindhoven kon terugkeren.
Een Duitser die daar werkte, vertelde haar dat zij per
auto of motor naar Eindhoven kon gaan, maar meerijden met militaire transporten 'darf nicht' (mag niet).
Waarop de Eindhovense zei: 'O, dat durf ik gerust'.

Oorlogsschade In de
Laarstraat na een Duits
bombardement op 12 mei
1940. In het midden het
totaal venNoeste caté van de
tamille Dusée (RAT)

schijn gekomen en voorzagen de Dultschers van hun
verfrissende waar, daarbij Ijverig geassisteerd door de
jeugd voor wie de ongekende en nooit beleefde vertooning een bijzondere attractie bleek.'^^
Wrang was dat diezelfde 15 mei de Nederlandse opperbevelhebber, generaal Winkelman, te Rijsoord
de capitulatieovereenkomst ondertekende. Alleen in
Zeeland werd nog doorgevochten tot 19 mei. Op dat
moment stond ook de binnenstad van Rotterdam in
brand na het Duitse bombardement, de dag daarvoor.

De plicht van aanpassing volgens de NTC
Volgens de NTC had de burgerbevolking zich op 'bewonderenswaardige wijze' gehouden aan de Duitse
voorschriften en was de stad in de 'grootst mogelijke orde' bezet.23 'Merkwaardig' was dat het gemeentehuis niet werd 'bezet' of 'bewaakt'. Alle gemeentediensten werkten normaal door, 'kalm en
plichtsgetrouw'. Van 'desertie' was geen sprake.
Door het Nederlandse leger Hierover hadden de Duitse militaire gezagsdragers
achtergelaten materieel op hun tevredenheid laten blijken aan de burgemeester.
de Bredaseweg na het Duitse De samenwerking tussen de Feldkommandant (de
bombardement van 11 mei Ortskommandant) en de burgemeester was dan ook
1940 (RAT)
voortreffelijk te noemen.

Wat de Duitsers waardeerden, was dat de burgemeester een politiehulpcorps van burgers in het leven
had geroepen om de Duitsers te ontlasten. Men kan
ook zeggen dat de burgemeester dit had gedaan om
de ordebewaking zoveel mogelijk in eigen hand te
houden. En dat klinkt net iets anders. Overigens had
hij niet kunnen voorkomen dat de Duitsers een eigen
hulpcorps van ongeveer 40 man in het leven hadden
geroepen, bestaande uit Tilburgers met de Duitse nationaliteit. Zij werden gebruikt om militaire objecten te
bewaken, o.a. bruggen. Zij droegen rode armbanden
met een zwart hakenkruis. Als we, volgens de NTC,
praten over de welwillende houding van de bezetters
tegenover de Tilburgse bevolking, dan moeten we
zeggen dat de Duitsers bij de bombardementen op 10
en 11 mei de burgerbevolking hebben willen sparen.
Alle bommen zijn neergekomen op strategische of in
de nabijheid van strategische punten. Verder was het
optreden van de bezetter bij de bezetting correct. Dit
was te danken aan de 'verstandige' houding van het
Tilburgse publiek, wat J. Poort, die vrij kort na de oorlog een geschiedenis van de gebeurtenissen in Tilburg
tijdens de bezetting beschreef, omschreef als een
houding van 'stille vijandigheid'."
Door deze 'verstandige' houding, vertrouwde de
Duitse overheid de Tilburgse bevolking. Het was de
plicht van iedere Tilburger deze houding te blijven
aannemen in het algemeen belang en het belang van
iedere burger apart.^^
Samenvattend en met een beroep op de bereidheid
van de bevolking om de goede verhouding te continueren, stelde de NTC: 'Men zal het er over eens zijn
- hoe men ook over de situatie denkt - dat het optreden der Duitsche bezettingstroepen over het algemeen
zeer correct is. De bevolking gedraagt zich gelukkig
ook voorbeeldig en dit heeft bij de militaire autoriteiten groote voldoening gewekt. Men moet zich In het
onvermijdelijke schikken en aanpassen. De Duitsche
soldaten zijn vriendelijk en voorkomend en voldaan
over de verre van onvriendelijke ontvangst door de bevolking alhier De verstandhouding laat dan ook niets
te wenschen over Men beware zijn kalmte en boude
zich vooral ook strikt aan de voorschriften al zijn die
misschien voor onze Brabantsche gemoedelijkheid
wel eens watkras.'^^
Voorlichting over de bezetting was ook wel nodig, niet
omdat de bevolking onwillig zou zijn om zich aan te
passen, maar omdat veel Tilburgers een week na het
begin van de bezetting, de nieuwe situatie nog nauwelijks beseften. 'De reactie en wellicht de realiteit
komen later nog wel.''^^

De Nieuwe Tiiburgsche
Courant van 15 mei 1940.
(RAT)
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lleliorf helJft. slelde hl| vooial beUns m de
opvoedinE vin de leui;d en In licl «ndcrui
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Het Nieuwsblad en de aanpassing
Waar de NTC ijverde voor een gewillige aanpassing
aan de wensen en eisen van de bezetter, zweeg het
NvhZ totaal over aanpassing. Over het begin van de
bezetting werd niet gesproken. Dat Tilburg bezet
was, zag men in de krant aan de Bekendmakingen
van de burgemeester (wel of niet op last van de
Feldkommandant/Ortskommandant). Maar er waren
geen beschouwingen over het gedrag van de bezetter
of de verhouding tussen de bezetter en het gemeentebestuur of de plaatselijke bevolking.
Waar de NTC zei dat de Duitse voorschriften voor onze
Brabantse gemoedelijkheid weieens wat kras waren,
gaf het NvhZ op 24 mei, dus bijna twee weken na het
begin van de bezetting, een verkort overzicht van die
voorschriften onder de titel 'Wat Iedere burger moet
weten'. Een greep.
Wat was verboden?
Samenscholingen,
openbare vergaderingen,
optochten,
werkstakingen,
prijsverhogingen,
reizen uithef bezette gebied.
Wat werd gestraft?
Belediging van de Duitse Weermacht,
hulp aan burgers die het bezette gebied wilden
verlaten,
hulp aan niet-Duitse militairen.
Wat werd zeer zwaar gestraft?
Gewelddaden,
beschadigen van aanplakbiljetten.

V.\

D I N S D A G 14 M E I
errniMht maakt bekend:
( li> de Crebbe-llnlf In iuld-u«tltll)kr r

rerrtere J'.i-ïrn van
a;i:l-Eiii;t«ï^.e ilu«erJen eehaiiafn.

MEDEDEELIKG VOOR I
H. H. ADVERTEERDERSlI

Het was een weinig opwekkend artikel, niet bedoeld
als opwekking tot aanpassing. Wat het NvhZ voor
ogen stond, was waarschijnlijk een onwillige aanpassing, aanpassing om straf te vermijden.

Bronnen
Archivalia
Regionaal archief Tilburg (RAT)

Handelingen en bijlagen bij de handelingen van de gemeenteraad,
1940,1941
29. Archief van de Gemeentepolitie Tilburg, 1811 -1947 (PA)
- inv.nr.303, uitgaande stukken algemeen, 1940 - 1941
30. Archief van de Luchtbeschermingsdienst van Tilburg, 1939 - 1946
(LBO)
- inv. nr. 46 aantekeningen van de diensten en hun verrichtingen, verwerkt
in de Commandopost te Tilburg, 7 mei 1940 -19 augustus 1940
398. Collectie Dag- en Weel(bladen Tilburg, 1879 - heden (CDWT)
- Nieuwe Tilburgsctie Courant (NTC), 1940
- Het Nieuwsblad van het Zuiden (NvhZ), 1940
484. Archief van het Gemeentebestuur van Tilburg, 1938-1985 (SA)
- doos 1, dossier 1, bekendmaking aangelegenheden burgerlijk bestuur
i.vm. Duitse inval en bezetting
- doos 515, dossier 3, enige historische gegevens over Tilburg ten tijde «an
de Tweede Wereldoorlog
- doos 999/BA. dossier 2, overheidsverordeningen, mededelingen en voorschriften. 1940-1941
528. Collectie IVIemoires en Dagboelten, 1940-1945 (CMD)
- inv. nr D5 Frater Godefridus Melis. Dagboek 10.5.1940 - 4.10.1943'

Noten

Gemeente T i l b u r g .

(êcmeinöc QTilburg.

In opdracht van de Veldcommandant te
Tilburg maakt de Burgemeester van Tilburg bekend;

3m 9uftraBt ötr Jftlöfeommatitiantur in ÏTilfaurg
gifat btr IBürgtnncisttr bon ï^ilfaurg folBtnbes liebfliint:
'Itgtntititfn tutrbtn bon itz

1.

AUc aaagelegenheden betreffende het burgerlijk
bestuur worden behandeld ten gemeentehuize.

2. B i c ;frlllk

Zibitbtliiirtit trUbigt.

Op het bureau van den Veldcommandant, Hotel
Lindeboom Heuvel, worden alleeo zaken behandeld, die van militair belang zijn.

Van den Oord in: Tilburg, een stad met een levend verleden, f.'i'jZ.

2

Hirschfeld, Bezetting en collaboratie Nederland tijdens de oorlogsjaren

3

Rings, Leven met de vijand. Aanpassing en verzet in Hitiers Europa

1940-1945 p, 13,
1939- 1945.P.98.

ur. SbttI . . l i n ö f b o o m " jMtubcl. trltbigl

nur JFcagtn bon tnilitariscfjtm Jnttrtöat.

2.

1

3. J3it bom nitbtrUinbisibni jKunbfunii farhannt gcgibtncn

4

orbnungtn gtltcn nur bann fur Cilfaurg. bjmn Bit bom JBiir.

1 en 8, p.1 en 4.

gtrmrisur alg guitig btfitütigi bjuröm.

3. De door de Nederlandse radiostations bekend
gemaakte verordeningen zijn alleen dan voor
Tilburg geldig, wanneer ze door den Burgemeester voor Tilburg bindend zijn verklaard.
4.

4. Jfeonst g t l t t n fiir

lEilburg

nur bif Vrrocbnungtn. bit btr

jBiirgttmttfiUr aut 9norhnung btr Jfclbfeomnianbantur
nut b n s m Cinbrnitbnicn

obtr

tirisusgtbt

Meuienbeit, De Duitse tijd.p.^O.^^.

6

RAT 29 PA, inv. nr. 303, uitgaande stukken algemeen, 1940.
Zie de dienstorders van 12 en 14 mei 1940, RAT 484 SA, doos 999/
BA, dossier 2, overheidverordeningen, mededelingen en voorschriften,
1940- 1941.

Ziltucg, ttn 18. ffini \mi.

TILBURG 18 MEI 19W.

5
7

Overigens gelden voor Tilburg alleen dc verordeningen, die door den Burgemeester in opdracht van den Veldcommandant of met diens
goedkeuring worden uitgevaardigd.

RAT, 484 SA, doos 1, dossier 1, bekendmaking aangelegenheden burgerlijk bestuur i.vm. Duitse inval en bezetting. Zie 'Aanwijzingen', punt

Vtï-

8

RAT, 30 LBD, inv. nr. 46 aantekeningen van de diensten en hun verrichtingen, verwerkt in de Commandopost te Tilburg, 7 mei 1940 - 19

De Burgemeester van Tilburg,
J. VAN DE MORTEL.

Btr JBütütnntJifttr bon Taburj.
J. ban bt jtlmltL

augustus 1940,12 mei 1940, p, 20.
9

Zie noot 4, p, 20,21,

10

RAT 484 SA, doos 1, dossier 1, bekendmakingen aangelegenheden

Officiële bekendmai<iiig door
Literatuur
burgemeesfer Van de Model Gorisse, Cock (lioofdredactie), Tilburg, stad met een levend verleden. De 11
In opdracht van de Duitse
geschiedenis van Tilburg vanaf de steentijd tot en met de twintigste12
Veldcommandant, 18 mei
eeuw. Tilburg, 2001,
13
1940. (RAT)
Hirschfeld, Gerhard, Bezetting en collaboratie. Nederland tijdens de oorlogs14
jaren 1940 - 1945. Haarlem, 1991, in: serie van Bank J„ Brands M, en

15

Daudl H, (red), In historisch perspectief

RAT Bijlagen Handelingen 1940, no. 375,2.
RAT Handelingen 1941, eerste raadsvergadering. 6.
RAT 398 CDWT NCT15 mei 1940, 'Tilburg door de Dultschers bezet.'
Idem, Het NvhZ, 15 mei 1940, 'Dagen van spanning.'
Idem, NTC, 18 mei 1940 'De kleerscheuren waarmede Tilburg uit den
oorlog kwam.'; RAT 30 LBD, inv. nr. 46 aantekeningen van de dien-

Meuienbeit, J., De Duitse tijd Vijf jaar vaderlandse geschiedenis. Utrecht,

sten en hun verrichtingen, verwerkt in de Commandopost te Tilburg, 7

1955,
[Poort, J,J.], Tilburg in de oorlogsjaren 1940 - 1945. [Tilburg, 1948].

burgerlijk bestuur i.vm. Duitse inval en bezetting, p. 2 en 3.

mei 1940 -19 augustus 1940,12 mei 1940, p. 21.
16

Café De Vier Winden aan de Rings, Werner, Leven met de vijand. Aanpassing en verzet in W/ffere Europa
Bredaseweg, nabij het Bels
1939 - 1945 Amsterdam, 1981,
17
lijntje werd op 10 en 11
mei 1940 meerdere malen
18
getroffen door vijandelijke
bommen. (RAT)
19
20

RAT 398 CDWT, NTC, 15 mei 1940, 'Tilburg door de Dultschers bezet.'; Idem Het NvhZ, 15 mei 1940, 'Dagen van spanning.'
RAT 484 SA, doos 999/BA, dossier 2, overheidsverordeningen, mededelingen en voorschriften, 1940 -1941.
RAT 528 CMD, inv nr. D5 Frater Godefridus Melis, 'Dagboek 10,5.1940
-4.10.1943',13mei1940,p,6.
RAT 398 CDWT NTC, 16 mei 1940, 'De Dultschers in Tilburg.'
RAT 528 CMD, inv. nr. D5 Frater Godefridus Melis, 'Dagboek 10.5.1940
- 4.10.1943', 14 mei 1940, p.9. Melis, die zijn dagboek later schreef,
heeft zich hier waarschijnlijk een dag vergist. De doortocht was niet
op dinsdag, 14 mei 1940, maar op woensdag 15 mei 1940,

21

RAT 484 SA, doos 999/BA, dossier 2, overheidsverordeningen, mededelingen en voorschriften, 1940 -1941.

22

RAT, 398 CDWT NTC, 16 mei 1940, 'De Dultschers in Tilburg.'

23

Idem, NTC, 15 mei 1940, 'Tilburg door de Dultschers bezet,'

24

Idem, NTC, 3 juni 1940, 'Tilburg herneemt haar gewone aanzien en
bedrijvigheid'; zie ook: RAT 484 SA, doos 515, dossier 3, enige historische gegevens over Tilburg ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.
Hieruit brief aan burgemeester, p. 3.

25
26

[Poort], Tilburg in de oorlogsjaren. 1940- 1945. p.34.
RAT 398 CDWT Collectie Dag- en Weekbladen Tilburg, 1879 - heden,
NTC, 20 mei 1940, 'Doe Uw plicht.'

27

Idem, NTC, 18 mei 1940, De Kleerscheuren waarmede Tilburg uit den
oorlog kwam.'

28

Idem, NTC, 20 mei 1940. 'Tilburg neemt de schade op.'

29

Idem, Het NvhZ, 24 mei 1940. 'Wat iedere burger moet weten.'

Tilburg kort
Tilburg signalement LXV
Archol en gemeente Tilburg, 'Bronsgieters
uit de Tilburgse prehistorie', in : In Brabant,
jrg. 1,nr. O, oktober 2009, p. 12-17.
Jan van Beurden, Lieveling. Soldaat van
Oranje onder Engelse Wag (Tilburg, Pix4Profs
Uitgeverij, 2009),436 biz., geïll., ISBN 97894-6032-004-0, € 1 9 , 9 5 .
Nienke van Boom en Hans Mommaas (red.).
Comeback CItles.
Vernieuwingsstrategieën
voor de Industriestad (Rotterdam, NAI Uitgevers, 2009), 256 biz., geb., geïll., ISBN 97890-5662-706-5, € 3 4 , 5 0 .
N.B. Tilburg passim. Ook in het Engels verschenen.
Toon de Brouwer, 'Witte dè nog ? Enkele herinneringen aan de Berkel-Enschotse Trappistinnen', in: De Kleine Meljerij, jrg. 60,
2009,nr.3,p. 106-11.
Lia Clement e.a.. Over d'n Oven. De geschiedenis van de leemwinning en de steenfabrlcage In Udenhout en Blezenmortel (UüenUout
- Biezenmortel, Heemcentrum 't Schoor,
2009), 184 biz., geïll., geb., ISBN 978-9078933-05-2, € 2 0 .
Ignaz Dekkers e.a.. Bidden met Peerke
Donders (Tilburg, Petrus Donders Vereniging, 2009), 72 biz., € 4 , 0 0 .
Bart van Dijk (eindred.), Snack-o-theek (Tilburg, teleXpress, 2009), 48 biz., Geïll., ISBN
978-90-76937-21-2, € 5 .
André van Dongen en Ronald Peeters,
Peerke Donders, een leven In brieven
(Tilburg, Stadsmuseum Tilburg, 2009), 144
biz., geb., geïll., ISBN 978-90-77643-09-9,
Stadsmuseum Tilburg Cahier 9, € 14,95.
Henk van Doremalen, Siebrand Krul, Ronald
Peeters en Jan Stads (red.), De Kleine geschiedenis van Tilburg. Deel 11, Kermis
en carnaval (Zwolle, Waanders Uitgevers,
2009), 96 biz., geb., geïll., ISBN 978-90400-2136-7, € 6 , 9 5 .
Henk van Doremalen, Siebrand Krul, Ronald
Peeters en Jan Stads (red.). De Kleine geschiedenis van Tilburg. Deel 12: Kunst en
cultuur (ZwoWe, Waanders Uitgevers, 2009),
96 biz., geb., geïll., ISBN 978-90-400-21374, € 6 , 9 5 .

Henk van Doremalen, Siebrand Krul, Ronald
Peeters en Jan Stads (red.). De Kleine geschiedenis van Tilburg. Deel 13: Ambacht,
fabriek en kanoor (Zwolle, Waanders
Uitgevers, 2009), 96 biz., geb., geïll., ISBN
978-90-400-2138-1, € 6 , 9 5 .

HISTORISCHE

OBJECTENSa
COLLECTIEm
gnGEMEENTE

zmTILBURG

IN IILBUKUS

l i t a i

Joep Eijkens, Tilburgs familiealbum ('s-Hertogenbosch, Adr. Heinen, 2009), 144 biz.,
geïll., ISBN 978-90-86801503, € 22,50.
Henk Erinkveld , Paul Spapens en Jelle Wind,
Peerke Pad van WIttem naar Tilburg. Pelgnmstocht van een heilige naar een zalige
(Tilburg, Uitgeverij Pix4Profs, 2009), 194 biz.,
geïll., ISBN 978-94-6032-004-0, €14,95.

Jolanda Horsten (coörd.). Eten wat de pot
schaft (Tilburg, Uitgeverij Zwijsen, 2009),

Jan Franken, 'De Tilburgen - 1 De Tilburgen in
709', in; De Kleine Meljerij jrg. 60, 2009, nr.
3, p. 81-93.

144 biz., geb., geïll., € 1 0 .
N.B. Kinderboek door Tilburgse auteurs en
illustratoren.

Paul Geerts en Hans Rube, Popmuziek In Tilburg 1960-2010 (Tilburg, Uitgeverij Nieuwland,2009),180 biz., geïll.,
ISBN 9789086450305, €19,90

Jeroen Ketelaars en Ronald Peeters, In
Tilburgs bezit. Histonsche objecten uit de
collectie van de gemeente Tilburg (Tilburg,
Stadsmuseum Tilburg, 2009), Stadsmuseum
Tilburg Cahier 7, 96 biz., geb., geïll., ISBN
978-90-77643-07-5, €14,95.

Toon van Gestel e.a., Pelgnmshoeve 60 jaar
r94g-2009(Tilburg, Stichting Pelgrimshoeve,
2009), 96 biz., geb., geïll., ISBN 978-909024-436-5, €14,50.
Pieter de Groot, Met Peerke naar Rome. Een
zalig MomenHTilburg, eigen uitgave, 2009),
70 biz., geïll., ISBN 978-90811436-3-9,
€8,99.
Joost Op 't Hoog, 'Een begenadigd detaillist.
Een wandeling door het Tilburg van Jan van
der Valk', in : In Brabant, jrg. 1, nr. O, oktober
2009, p. 20-27.

Ingrid Luyckx, Tilburg Absurdistan ?(Tilburg,
teleXpress, 2009), 96 biz., geïll., ISBN 97890-76937-20-5, € 5 .
Wim Manders o.praem.. De kruisweg van
Batavia. Het leven van Peerke Donders
(Heeswijk, Uitgeverij Abdij van Berne, 2009),
34 biz., geïll., ISBN 9789070395407, € 7,50.
Noor Mens, Meer dan wonen, een eeuw sociale woningbouw In Tilburg (Tilburg, CAST,
2009).

Zjef Naaijkens, Zout bier in Den Egelantier,
de legende van RK Veulpoepers 61/(Breda,
Uitgeverij De Geus, 2009), 254 biz., geïll.,
ISBN 9789044515404, € 1 9 , 9 0 .
Frank van Pamelen, Tilburg tintelt. Stadsdichter 2007-2008 (Tilburg, teleXpress,
2009), 80 biz., geïll., ISBN 978-90-7693722-9, € 1 0 .
Ed Schilders, Tilburg van 'Oja, en waar
leg dat dan, Tilburg ?' tot 'O, dat ik nog In
Tilburg was I'. Een bloemlezing over Tilburg,
Tilburgers en Tilburgs (Tilburg, Stichting Dr
P.J. Cools MSC, 2009), 48 biz., ISBN 97890-806602-3-6, € 5 .
Schoon genoeg ? 16 jaar Mllleucafé

Tilburg

(Tilburg, Milieucafé, 2009), 72 biz., € 9,50.
St. Odulphuslyceum Tilburg (Tilburg, St.
Odulphuslyceum, 2009), 148 biz., geïll.,
€12,50.
N.B. Uitgegeven ter gelegenheid van het 22"=
lustrum.
Prof. dr. Jos Swanenberg, Brabants Handwoordebuukske vur Tilburg en Midden-Brabant (Zaltbommel, Europese Bibliotheek,
2009), 52 biz., € 4 , 9 5 .

Tilburg, Themanummer van Monumenten,
jrg. 30, nr. 11, november 2009, 32 biz.
Tymen Trolsky, Karl Marx Universiteit Roman
over een revolte (Soesterberg, Uitgeverij
Aspekt, 2009),
ISBN; 9789059119024,
€24.95.
N.B. Pseudoniem van de Tilburgse auteur
Jasper Mikkers.

Ronald Peeters

Pelgrjmhoeve: zestig jaar
'huiskamer van de Armhoefse
Akkers'
Laaiend w/as pastoor Van Oorschot. Toen in
1958 een jongerensoos werd georganiseerd
in wat wij nu kennen als de Pelgrimhoeve,
waren tal van jongens en meisjes 's avonds
naar het parochiehuis aan de Pelgrimsweg
getogen. Om tien uur kwam ook meneer
pastoor een kijkje nemen. En wat hij zag,
beviel hem in het geheel niet. Zij hadden van
het parochiehuis 'een hoerenkot' gemaakt,
blafte hij de jeugd met het schuim op zijn
mond toe! Het moest meteen gedaan zijn
met die verderfelijke soosavonden, vond hij.
Maar de jongelui lieten zich hun pleziertje
niet zomaar ontnemen. Met kracht zetten zij

de pastoor de zaal uit en lieten hem in een
apart kamertje uitrazen. "Hij droop af en
wij hadden onze eerste soos!", aldus Joop
Elling, een van de soosgangers.
De anekdote over de ziedende zielenherder
is een van de herinneringen die zijn vastgelegd in het boek Pelgrimhoeve 60 jaar, dat
afgelopen september verscheen. Het jublleumwerk laat zien hoe de tijden steeds veranderden, en hoe de Pelgrimhoeve ze allemaal
heeft doorstaan.
Op 26 juni 1949 vond de officiële opening plaats van wat voor velen in de wijk
Armhoefse Akkers zou uitgroeien tot 'de
huiskamer van de buurt', aldus het redactieteam in het voorwoord.
Elk decennium uit het bestaan van het gebouw vangt in het boek aan met een algemene schets van de toenmalige maatschappelijke ontwikkelingen en gebeurtenissen.
Daarna volgen per jaartal steeds de wederwaardigheden die betrekking hebben op de
Pelgrimhoeve, zoals de 'huiskamer van de
Armhoefse Akkers' in 1971 officieel ging heten.
Zo werden in 1953 slachtoffers van de
Watersnoodramp in het toenmalige parochiehuis opgevangen, werden er films vertoond en revues opgevoerd, vonden tal van
verenigingen er een onderkomen en werd er
carnaval gevierd. Met bruiloften werd er de
taart aangesneden en met begrafenissen de
koffietafel opgediend. En zowel de god van
de katholieke kerk als de god van het geld
werd er gediend. In de jaren vijftig en zestig deed het parochiehuis namelijk dienst als
kerkruimte waar scholieren dagelijks een
dienst bijwoonden, maar in dezelfde periode
hield buurtbewoner Gerrit Hoofs er óók kantoor voor de spaarbank.
Hoewel de Pelgrimhoeve vaak het toneel
was van feestelijkheid, ging het er soms
ook minder gezellig toe. Hangjeugd zorgde
in 1963 voor overlast en de jongeren die vijf
jaar later op de sociëteit El Sombrero afkwamen, verstoorden met hun brommers en
muziek volgens klagende buurtbewoners de
openbare orde. Medio jaren negentig mochten er zelfs geen communiefeesten meer
gehouden worden omdat familieleden zich
eerst een stuk in de kraag zopen om elkaar
vervolgens in de haren te vliegen.
Als de muren van de Pelgrimhoeve konden
spreken, hadden ze heel wat verhalen te
vertellen. Met dit boek in de hand zullen die
verhalen ook wel loskomen onder buurtbewoners. Want deze uitgave over de huiskamer van de Armhoefse Akkers zal zijn weg
wel weten te vinden naar de huiskamers van
de buurtbewoners, voor wie de verhalen die

erin staan, maar zeker ook de vele illustraties, een feest van herkenning zullen zijn.

Jeroen Ketelaars
T. van Gestel e.a. (red.), Pelgrimhoeve 60
yaar(Tilburg, Stichting Pelgrimhoeve, 2009),
93 biz., ISBN 978-90-9024-436-5, €14,50.

Rotaryclub Tilburq 50 jaa^
Op 4 februari 2009 vierde de Rotaryclub
Tilburg haar 50-jarig bestaan. Dit gouden
jubileum dat vele clubs vóór ons al hebben
gevierd behoeft op zich dan ook geen speciale vermelding ware het niet dat deze club
met een bisschoppelijk "nihil obstat" werd
opgericht en dat is zover valt na te gaan een
unicum in de geschiedenis van Rotary.
Wat ging er aan deze oprichting op 4 februari 1959 vooraf dat een "nihil obstat" moest
worden verleend? Om dit te kunnen begrijpen, moet worden teruggegaan naar de
twintiger jaren van de vorige eeuw toen de
eerste Rotaryclubs in Nederland werden opgericht (in 1923 als eerste in Amsterdam) en
Rotary zich gestaag uitbreidde.
In 1929 werd vervolgens ook in het katholieke zuiden een Rotaryclub op gericht
en nog wel in Maastricht. Dit was voor het
Nederlandse Episcopaat reden om zich op dringend verzoek van de bisschop van
Roermond - te buigen over deze in hun ogen
ongewenste ontwikkeling.
De moederkerk in Rome had al het "non expedit" voor de geestelijkheid uitgesproken
wat in de praktijk inhield dat aan priesters de
deelname aan Rotary niet werd toegestaan.
De Nederlandse bisschoppen meenden toen
echter verder te moeten gaan dan de moederkerk en in hun streven om de hun toevertrouwde gelovigen zo goed mogelijk te
beschermen tegen de gevaren uit de oprukkende niet-religieuze buitenwereld waren zij
van oordeel dat het toetreden tot deze wereldse organisatie voor alle gelovigen moest
worden verboden "omdat tiet (Rotary) een
neutrale vereniging betrof die haar op zich
prijzenswaardig doel wenst te bereiken vla
ethische beginselen die geheel losstonden
van godsdienst" en "In haar actuele gedaante een christendom verloochenende neutraliteit aan de dag legt". (1930)
Een belangrijke reden voor deze formuleringen was dat het Nederlandse Episcopaat de
Rotary ervan verdacht banden te onderhouden met de Vrijmetselaars en dus meenden
zij dat moest worden voorkomen dat de katholieken in een dergelijke gevarenzone zouden kunnen terechtkomen.
Dit duidelijke standpunt van de bisschop-

pen kon in die dagen niet zonder gevolgen
blijven, zeker voor de inwoners van de zeer
katholieke stad Tilburg. De stem van de bisschop telde er zwaar. Het eerste document
dat zicht biedt op een met betrekking tot
Rotary bijzondere situatie in Tilburg is een
brief uit 1932 van de toentertijd voor dit gebied aangewezen commissioner van Rotary,
die aan zijn gouverneur schrijft: "Tilburg lijkt
mij een moeilijke stad om een club tot stand
te brengen. Bijna alle industriëlen en handelaren zijn katholiek en de geestelijkheid zal
zeker tegenwerken. Als Ik een naam mag
noemen zou contact te zoeken zijn met den
heer F.B. v/d Bergh, St. Jozefstraat, protestant en een der grootste fabrikanten." (eigenaar van de AaBe-wollenstoffenfabrieken).
Ondanks dit kerkelijke verbod werden
in de jaren dertig in vrijwel steden in het
toch overwegend katholieke Brabant wel
Rotaryclubs opgericht. Maar in Tilburg lukte
dit jarenlang niet zoals ook blijkt uit brieven
van verschillende Rotary-commissioners uit
1936, 1939 en 1947. De stad bleef nog vele
jaren verstoken van een Rotaryclub.
Met het bisschoppelijke mandement van
1954 had het episcopaat zich geheel buiten
de werkelijkheid van hun gelovigen geplaatst
en daarmee werd dit document ongewild het
begin van een kentering in de geloofsbeleving binnen de katholieke kerk. Binnen deze
verandering paste ook een versoepeling van
de verbodsregeling op deelname aan Rotary.
Op aandringen van de Katholieke werkgevers en met name de Adelbertvereniging
werd in 1955 het verbod omgezet in een
door de bisschop te verlenen individuele ontheffingsregeling voor katholieke werkgevers
met veel internationale contacten.
Hoe moest dit nu verder met Tilburg? Aan
een ontheffingsregeling voor individuele
kandidaat-leden heb je niets als je geen club
hebt om toe te treden en een club kon er niet
van de grond komen omdat er vrijwel alleen
katholieke kandidaat-leden waren.
In die periode (1958) werd de pastoor W.M.
Bekkers van de Tilburgse parochie het Heike
benoemd tot Bisschop-coadjutor in het bisdom 's-Hertogenbosch. Als pastoor maar
ook als aalmoezenier van het AKWV en de
NOB in de jaren daarvoor had Bekkers vele
van de Tilburgse kandidaat-leden voor een
Rotaryclub goed leren kennen. In overleg
met hem werd toen de module ontworpen
om in dit bijzondere geval collectief de ontheffing aan te vragen. Met een brief van 10
december 1958 legt de latere eerste clubsecretaris Han Loevendie een collectief ontheffingsverzoek aan mgr. Bekkers voor met een
lijst van 34 namen waarvan er 4 niet-katho-

liek waren en waarvan er een zelfs dominee
was.
Bisschop Bekkers zat toen wel in een moeilijk pakket: enerzijds had hij te maken met
zijn toezeggingen aan de Tilburgse vrienden
en anderzijds met de strakke toepassingsregels van het episcopaat voor een ontheffing.
Hij kon in dezen geen zelfstandige beslissing
nemen, hij was immers maar hulpbisschop.
Daarom legde hij het probleem met een keurige brief van 18 december 1958 op het bord
van zijn directe baas, bisschop Mutsaerts
(ook uit Tilburg afkomstig) en dringt daarbij nog aan op spoedige afwikkeling, waarschijnlijk om lange deliberaties met de collegae bisschoppen te voorkomen. Ook bisschop Mutsaerts weet dat een dergelijke
collectieve ontheffing moeilijk zal liggen bij
zijn collegae maar wil zijn pas benoemde coadjutor niet afvallen en schrijft reeds op 30
december van dat jaar aan Han Loevendie
het volgende: "In antwoord op uw schrijven
van 15 december jl betreffende het lidmaatschap ener Rotaryclub te Tilburg kunnen wij
U vertellen dat, ofschoon naar de bedoeling
der Nederlandse Bisschoppen het toetreden
van katholieken tot de Rotarybeweging een
uitzondering moet blijven, Wij In dit bijzondere geval verlof tot toetreding van de op bijgaande lijst genoemde katholieken niet willen weigeren. Wij hopen echter, dat dit ongelukkige voorbeeld van Tilburg geen navolging
zal vinden.
De Bisschop van 's-Hertogenbosch,
W. Mutsaerts"

w.g. -r

Hiermee verkreeg de Rotaryclub Tilburg haar
"Nihil Obstat", haar kerkelijke "verklaring
van geen bezwaar" waarmee deze club een
unieke plaats inneemt binnen het Rotaryverband.
Op 4 februari 1959 - 27 jaar na de eerste
bevinding van de Rotary-commissioner kon nu eindelijk de Rotary Club Tilburg worden opgericht.

Boudewijn Gerritsen
Lid en archivaris van Rotaryclub Tilburg.
Bronnen: Paul Luyks, Katholieken en Rotary
In Nederland (1978); Archief van het Bisdom
's-Hertogenbosch; Archief van Rotary
Nederland; Archief van Rotary Club Tilburg.
N.B. Rotary Club Tilburg is de eerste serviceclub van Tilburg en de moederclub direct dan wel indirect - van alle andere
Rotaryclubs in Tilburg en Omgeving die
daarna zijn ontstaan.
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