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Herdenkingspenning
voor de restauratie
van de
Norbertijnenpoort
O m het beginkapitaal voor de restauratie van de Norbertijnenpoort (van de voormalige pastorie van het Goirke uit 1724) bijeen
te krijgen, heeft de Stichting Restauratie Norbertijnenpoort T i l burg de Oosterhoutse beeldhouwer Niel Steenbergen een herdenkingspenning laten ontwerpen.
De penning is voorradig in twee uitvoeringen:
- in gepatineerd rood koper geslagen door Koninklijke van K e m pen & Begeer te Voorschoten - oplage 2000 stuks - diameter
6,5 cm; prijs ƒ 40,— (excl. kunststof etui, prijs ƒ 6,—);
- in gepatineerd brons gegoten door Niel Steenbergen te Oosterhout - oplage 100 stuks - diameter 7,5 cm; prijs ƒ 200,— (excl.
edelhouten cassette, prijs ƒ 23,—).
Secretariaat Stichting Restauratie Norbertijnenpoort Tilburg:
De heer A . J . M . Santegoets, Philips Vingboonsstraat 41, 5041 G D
Tilburg, telefoon: 013-430243, bankrekenmg: nr. 15 12 08 174,
Rabo, Tilburg.

ardt aaiii;fbodtn door di- Siichcing toc Behoud vjii Tilbiirgs tiiLltiiiiriiot'd)

nederlands textielmuseum
In permanente en wissel-exposities w o r d t
aandacht geschonken aan beeldende
kunst, techniek, o n t w e r p e n en industriële
cultuur.
Openingstijden m u s e u m

dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur
zaterdag en zondag 12.00-17.00 uur
textieldocumentatiecentrum
dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur
Goirkestraat 96
5046 GN TILBURG
Tel.: (013) 367475

TILBURG
Jaargang 4, nr. 1
maart 1986

Ten geleide
E e r d e r , in jaargang 2 nr. 1, stond " T i l b u r g " in het teken van
de restauratie van het M o m m e r s c o m p l e x voor het Nederlands
T e x t i e l m u s e u m . N u , b i j de o p e n i n g , w o r d t een geheel nummer g e w i j d aan de bijzondere tentoonstelling "Textielfabrieken in T i l b u r g " . D e Stichting tot B e h o u d van Tilburgs Cultuurgoed is zeer verheugd op deze wijze een bijdrage aan de
feestelijke gebeurtenis te kunnen leveren.
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Met voldoening geef ik een voorwoord mee aan de publicatie "Textielfabrieken in Tilburg".
De auteur heeft kans gezien in een beperkt aantal pagina's twee eeuwen
textielgeschiedenis van de stad te beschrijven. De goed uitgekozen foto's
maken het beeld kompleet van het verschijnen en verdwijnen van de
textielfabrieken én gunt een eerste blik in het Nederlands Textielmuseum.
De Tilburgse bevolking kan met deze publicatie als gids in de hand het
museum gaan bezoeken en zich terug wanen op de textielschool, in de
machinistenkamer of achter het getouw. Maar ook het heden wordt behandeld. Er wordt nog gewerkt in de textiel. Een video van de firma C.
Mommers & Co laat het produceren anno 1986 zien.
Het is een goede gedachte geweest om bij de opening van het Nederlands
Textielmuseum deze publicatie uit te geven. Ik hoop dat vele Tilburgers
het zullen lezen en bekijken.
Drs. J.A.J. Krosse
wethouder sociale en
culturele zaken

Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Boekhandel Gianotten B.V., Vollenhoven GrootOlie B. V. en Melis Gieterijen B. V.
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TEXTIELFABRIEKEN IN TILBURG
door Henk van Doremalen

Inleiding
Opkomst en ondergang van de Tilburgse textielindustrie hebben zich feitelijk in twee eeuwen afgespeeld. Natuurlijk, al lang voordat Martinus van
Bommel in 1766 als eerste een groot fabrieksgebouw liet neerzetten, was
er al textielnijverheid in deze kontreien. Er werd al in de middeleeuwen
gesponnen en geweven in het heidedorp Tilburg. De fabrieksmatige produktie kwam echter pas eind 18e, begin 19e eeuw op gang. En ook na de
laatste grote sluitingen en saneringen in de jaren zeventig van de 20e eeuw
is er nog steeds textielindustrie in Tilburg, zelfs meer dan menigeen denkt,
zoals een overzicht verderop laat zien. De tijd dat Tilburg wolstad was, is
echter voorbij.
Bijna twee eeuwen lang was de textielindustrie niet alleen hoofdbron
van bestaan in Tilburg, maar ook
werd het ekonomische, sociale en
politieke leven in de stad er voor
een groot deel door bepaald. Zeker
tot in de jaren vijftig was de werkgelegenheid in Tilburg in belangrijke mate afhankelijk van de textiel.
Direkt, voor hen die bij een van de
vele bedrijven werkten waaraan fabrikantennamen als De Beer, Van

den Bergh, Brouwers, Diepen,
Van
Dooren, Enneking, Eras,
Franken, Janssen(s), Mutsaerts,
Mommers, Pessers, Van Spaendonck, Swagemakers en Verschuuren verbonden waren. Maar ook indirekt, zoals voor hen die werkzaam waren in de bouw of de machine-industrie, of in vroegere t i j den, de kaarden- en drijfriemenfabrieken.

De tentoonstelling.; iii tic riilc hoven de entree-ruimte
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Textielmuseum.

Het textielmuseum
Aan de Tilburgse textielindustrie,
aan de fabrieken en machines, aan
de fabrikanten, aan de arbeidende
bevolking, de mannen, vrouwen en
kinderen die met veel plichten en
weinig rechten generaties lang in de
textiel werkten, aan al die aspekten
besteedt het nieuwe Nederlandse
Textielmuseum veel aandacht. Terecht, want Tilburg maakte een belangrijk deel uit van de Nederlandse textielindustrie.
A l o m in de ruimtes en tentoonstellingen van het museum zijn " T i l burgse" objekten te vinden. Van
het gebouw zelf (het grootste objekt van het museum!) tot de stopnaald in de vitrine over de textielscholing. Z o zijn er verschillende
machines die kenmerkend zijn voor
een bepaalde ontwikkelingsfase
van de industrie, die afkomstig zijn
uit Tilburgse fabrieken en bediend
zijn door Tilburgse spinners, wevers, vollers of machinisten.
De vide boven de entree-ruimte is
helemaal op Tilburg gericht. Vooral van dat deel van het Nederlands
Textielmuseum wordt hier een
beeld gegeven.
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N.V. Textielfabrieken
Venchuuren-Kron
Koningshoeven 69

J. A. Bkmjota N.V.
Veanarktstnutt 12

W. Bnmds en Zoaen N.V.
Hoogvensectrut 178

N.V. Twcnierg en VervaQ
„Broekhoven**
Broekhovenseweg 220

M. vaa Beurden v u MoO N.V.
Leo Xm-straat 55

J. Brouwen*
Lakenfabrieken N.V.
Korte Schijfstraat 2

N.V. WolknstorfenfabrKk
„Triborgh"
Bisschop Zwijsenstraat 44

N.V. WaBenstoffenfabr.
van L . E . v. d. Beig^
St. Jozefstraat 127

N.V. Wollenstoffenfabrieken
Brouwers van Glabbeek
Goirkestraat 96

N.V. „TUkamwol'*
Goirie

N.V. WoUenstoffenfabrJek
Swagemakcn-Caenr
Gasthuisstraat 1

Finna S. de Codk en Zonen
Goirkestraat 105

Spinnerij Swagemakers-Bogaerts N.V.
Hoogvensestraat 238
Heikantsebaan 215
F. M. Straeter's Textiel Mij
„De Zomermokn" N.V.
Zomerstraat 58
André van Spaendonck en Zn. N.V.
Koestraat 168
W. Schoenmakers en Zn
Goirkestraat 37
N.V. Wollenstoffenfabrieken
^ Ant. de Rooij en Zonen
St. jozefstraat 124
Wollensioffenfabriek
de Rooy van Dijk
Goirkestraat 177
„De Regcnbo€>g"
Janssen en Bierens N.V.
Bredasewcg 211
Pesseis van Zuykn N.V.
Goirke Kanaaldijk Z 14
N.V. Wollenstoffenfabriek
Fr. Mutsaerts en Zn
Spooriaan 158
A. & N. Mulsaerö'
Wollenstoffenfabr. N.V.
Pironstraat 1

De

Wolindustrie
in Tilburg
en Goirle
heeft plaatsen
beschikbaar in
de afdelingen
Kamgarenspinnerij
Strijlcgarenspinnerij
Spoelerij - TWernerij
Weverij
Ververij
Apprétuur
Stopperij
Jongens en meisjes
die belangstelling
hebben voor een
mooi en goedbetaald
beroep kunnen
inlichtingen krijgen
bij de hier vermelde
bedrijven

Textielwevcr^
Mutnen en Van Poppel N.V.
Tongerlose Hoefstraat 59

Goöp, Ververijen U A .
Koningshoeven 77
N.V. WoUenstoKenfabriek
Gebrs Diepen
Korvelseweg 132
Van Dooren en Dams*
Textielfabrieken N.V.
Korvel 8
Pieter van Dooien N.V.
Hilvarenbeekseweg 60
N.V. WollensloffcnfabriekeB
George Droge
Goirkestraat 90
N.V. Lakenfabriekea
v/b Fa. E. Elias
Industriestraat 19
Textielfabrieken
H. F. C. Enneking N.V.
Goirkestraat 89
Wollenstoffenfabrieken
van H. Eras en Zonen
Goirkestraat 27
C V . A. Franken en Zanen
Goirkestraat 1
N.V. Gebrs. Franken's
WoDenstoffenfabrieken
Goirkestraat 80
N.V. Hollandse Textielindustrie
Goirle

N.V. Wollensttrffenfabriek
C. Mommers en Co
Kraaivensestraat 65

N.V. Wollenstoffenfabr.
„Beka**
St. Jozefstraat 126

Wollenstoffenfabriek
Gebrs Jam.sen N.V.
Wilhelminapark 1

N.V. Wollenstoffenfabr.
„LitexFr. Mannaertsstraat 3

N.V. Wollenstoffenfabr.
Thomas de Beer
Wilhelminapark 5

N.V. Janssens van Burcn's
Wolleaswrffenfahr.
Gasthuisstraat 29

J. A. A. Kerstens N.V.
Wollenstoffenfabr.
Lant^estraat 25

WoDenstoffenfabriek
M. Aelen N.V.
Elzenstraat 39

Janssens de Horion's
Wollenstoffenfabr. N.V.
Koestraat 164

Kaslofa TextieUabrieken N.V.
Kuypersstraat 31

AaBe
WoDenstoffen- en Wollendekenfabr. N.V.
Hoevenseweg 57

JarCem' Textiel N.V.
Tuinstraat 49

ILBURG
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Pagina 4 rechtshoven: spinmolen (selfactor) uil 1925 gemaakt bij Ateliers Houget in Verviers. Afkomstig van de wollenstoffenfabriek André van
Spaendonck & Zn. te Tilburg. Daaronder: Saurer mechanisch weefgetouw (1953} in bedrijf in hel Nederlands Textielmuseum.
Boven: 46 textielfabrieken uit Tilburg en Goirle adverteren in 1956 gezamelijk in Roomsch Leven. Een beeld uil de tijd dat Tilburg nog wolstad
was. Voor wie in de textielindustrie kwam werken was er 'vast werk'. Bijna al deze fabrieken zijn in de jaren zestig en zeventig ten onder gegaan.
In korte tijd verdwenen duizenden arbeidsplaalsen.
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Verschenen en verdwenen
Twee eeuwen Tilburgse textielfabrieken
De Tilburgse textielindustrie kende in de fabriek van Martin van Bommel
een gebouw waarin een aantal produktiefasen samenkwamen. De huisindustrie verdween daarmee nog lang niet. Het thuisweven zou pas in de 20e
eeuw ophouden te bestaan. Kenmerkend voor de 19e eeuw is, dat steeds
meer bewerkingen die de wol moest ondergaan om tot Tilburgs laken te
worden, ondergebracht werden in dat speciale gebouw: de fabriek.
De fabriek van Van Bommel ging in 1782 over in handen van Vreede en
Van Marle. In het begin van de 19e eeuw waren Paulus en Hendrik
Vreede, als opvolgers van hun vader Pieter, de eigenaars. Ze hadden toen
ongeveer 250 thuis- en fabriekswerkers in dienst. Een deel van de oorspronkelijke fabriek (de buitenmuren, het interieur is grondig veranderd)
staat er nu nog. Het is de voormalige wollenstoffenfabriek 'Triborgh' aan
de Bisschop Zwijsenstraat.
Van de meeste fabrieksgebouwen
uit het begin van de 19e eeuw moet
men zich overigens geen al te grote
voorstelling maken. Zolang de
technische installaties niet al te omvangrijk waren, bestonden
de
werkplaatsen dikwijls uit niet meer
dan een klein gebouwtje achter een
woning, een schuur of loods of een
grote zolder.
Met de mechanisatie van het spinnen en de invoering van de stoommachine nam het belang van de fabrieken toe. Deze technische ontwikkelingen zorgden ervoor dat belangrijke delen van de produktie
van de wollen stoffen in de fabriek
plaats konden vinden. De ondernemer kon daar, beter dan buiten de
fabriek, de produktie organiseren
en onder kontrole houden.
Behalve de fabriek van Vreede waren er rond 1830 in Tilburg nog
twee grote fabrieken, afgaande op
wat ons over het gebouw en de inventaris bekend is. De firma Diepen, Jellinghaus & Co. bezat zo'n
fabriek in de wijk Korvel. Op zondag 2 juni 1839 brandde de fabriek
met daarin machinale spinassortimenten, een weverij met 56 handgetouwen, een bereiderij, een ververij, een onderhoudswerkplaats
en een stoommachine, volledig uit.
In de wijk Broekhoven aan de Leij
had Pieter van Dooren in 1827 een
lakenvollerij en wollengarenspinnerij gebouwd. Van Dooren was de
eerste Tilburgse fabrikant die (in
1827) gebruik ging maken van een
stoommachine. Het bedrijf heeft
met uitbreidingen in de 19e en 20e
eeuw tot in 1975 bestaan. Toen, in
6

het monumentenjaar, werd het historisch waardevolle complex gesloopt voor de nieuwbouw van het
Elisabethziekenhuis.
Fabriekshoogbouw
Behalve de drie genoemde firma's
gingen ook verschillende andere fabrikanten over tot modernisering
van hun bedrijf en toepassing van
stoomkracht. Opvallende vernieuwingen in de fabrieksbouw deden
zich echter pas na ongeveer 1860
voor. Vanaf dat moment verschijnen de drie tot vier verdiepingen
tellende hoge fabrieksgebouwen in
Tilburg. De nieuwe grote en zware
gebouwen waren nodig om de
nieuwste technische ontwikkelingen in de bedrijven te kunnen toepassen. Er verschenen machinale
weefgetouwen in de fabrieken. Zowel de machines in de spinnerij,
weverij als a p p r é t u u r werden nu

via assen en riemen door de stoommachine aangedreven. O m dit zo
efficiënt mogelijk te doen werden
de verschillende produktiefasen in
een hoog gebouw boven elkaar geplaatst. Kenmerkend voor deze gebouwen is, dat ze, behalve hoog,
ook betrekkelijk smal zijn en voorzien van veel vensters.
N u was het niet altijd zo dat nieuwe
produktietechnieken
of
verder
doorgevoerde mechanisering nieuwe fabrieksgebouwen met zich
meebrachten. Soms was het mogelijk om het gebouw aan te passen
aan de nieuwe ontwikkelingen. Z o
iets is gebeurd met de fabriek van
de gebroeders Deen aan de St.-Josephstraat. Oorspronkelijk was deze fabriek, die nu bekend is als het
'Duvelhok', niet gemechaniseerd
en niet voorzien van een stoommachine en schoorsteen. In 1863 werd
een schoorsteen gebouwd en de fabriek aangepast. Precies 100 jaar
later werd de schoorsteen gesloopt,
om in 1985 opnieuw te worden opgetrokken. I n de St.-Josephstraat
staan nu vlak bij elkaar twee ( D u velhok en B E K A ) , in bouwstijl en
grootte totaal verschillende, monumentale fabrieksschoorstenen.
Laagbouw
Op het einde van de 19e eeuw
kwam de laagbouw met de zogeheten sheddaken meer algemeen in
gebruik. Sheddaken hebben een

Een deel van het fabriekscomplex van BEKA.

lange, schuine en een korte, steile
zijde. Daarvan staan er een aantal
naast elkaar, zodat in het Nederlands het woord zaagdak ontstond.
Ze waren er al eerder in de 19e
eeuw, bijvoorbeeld bij Deen, Swagemakers en Mommers, maar pas
op het einde van de 19e en in het
begin van de 20e eeuw kwamen ze
op verscheidene plaatsen in Tilburg
voor.
Het toerental van de nieuwste generatie weefgetouwen was zo hoog
opgelopen dat ze niet meer geschikt waren om in de verdiepingenbouw te worden geplaatst. Bovendien was de lichtinval in de shed
aanmerkelijk beter dan in de hoogbouw. Daar kwam nog b i j , dat de
smalle verdiepingenbouw een efficiënte indeling van de ruimte tegenhield. Voor de weverij was de
laagbouw dus geschikter.
De elektrifikatie in de jaren twintig
maakte de hoogbouw feitelijk overbodig.
De
energieverslindende
drijfwerken
konden
vervangen
Fotocompositie

Ansichtkaart ca. 1915.

worden door elektromotoren, die
direkt bij de machines stonden.
Omdat er nauwelijks meer in de
hoogte gebouwd werd, werden de
fabriekscomplexen steeds uitgebreider.
De laatste fase in de bouwontwikkeling was de hallenbouw. Deze
vorm van fabrieksbouw begon in
Tilburg omstreeks 1930 opgang te
doen. De hele produktie probeerde
men samen te brengen onder één
dak. Een fraai voorbeeld van een
grote fabriek, die volgens dit principe gebouwd is, is in Tilburg het
AaBe-complex aan de Hoevenseweg. Deze uit 1929 daterende afsplitsing van B E K A besloeg in de
jaren zestig met haar fabriekshallen
een oppervlakte van 50.000 m^.
Ondergang en sloop
De uitgebreide fabriekscomplexen
met verschillende soorten hoge en
lage gebouwen die in de 19e en 20e
eeuw waren ontstaan, werden van-

af 1960 steeds minder voor de produktie van wollen stoffen gebruikt.
Na een laatste bloeiperiode, na de
Tweede Wereldoorlog ('de gouden
tijd') was de textiel ten onder
gegaan.
Zoals er eeuwen terug faktoren waren die de opkomst van de Tilburgse wolnijverheid bevorderden (traditioneel aanwezige kennis, lage lonen), zo waren er ook faktoren die
tot de ondergang geleid hebben. I n
een op scherpe konkurrentie gebaseerd ekonomisch stelsel sneuvelen
bedrijven en bedrijfstakken. Dat
zit in het systeem. De totstandkoming van de E . E . G . , de opkomst
van synthetische stoffen, het veranderende modebeeld en de buitenlandse konkurrentie droegen ertoe
bij.
Voor het verdwijnen van zoveel bedrijven in zo korte tijd, zijn behalve de algemene ook specifiek Tilburgse oorzaken aan te wijzen: het
eenzijdige produktiepakket, de
struktuur van de familiebedrijven
en de gebrekkige samenwerking.
Meer en meer kwamen er fabrieken leeg te staan. Sommige verdwenen ook snel. De fabriek van
de Gebrs. Van Spaendonck aan de
Tuinstraat en die van Straeter ('de
Zomermolen') aan de Zomerstraat
maakten rond 1960 plaats voor grote parkeerterreinen: het Pieter
Vreedeplein en het Louis Bouwmeesterplein. Sinds 1975 worden
de
voormalige textielterreinen
steeds meer voor woningbouw benut. Hoeveel plaats die fabriekscomplexen innamen, is duidelijk te
zien in de omgeving van de Hoogvense straat. Door de sloop van de
gebouwen van Swabo en Brands is

van de aan de Tuinstraat gelegen gevel van de finna N.V. Jurgens' Textiel. Gebouwd omstreeks 1900, gesloopt in 1981.

daar een enorm (nog te bebouwen)
gat ontstaan. Het meest recente
voorbeeld van het verdwijnen van
een karakteristiek Tilburgs complex was de sloop van de voormalige lakenfabriek van J. Brouwers in
het najaar van 1985.
Verspreid over de stad staan nog
steeds gebouwen die vroeger deel
uitmaakten van de textielindustrie.
Ze worden voor allerlei doeleinden
gebruikt: opslagruimte, bedrijfsgebouw, kulturele aktiviteiten. Grote
fabrieksterreinen waar de diverse
gebouwen die de Tilburgs textielindustrie in de 19e en 20e eeuw gekend heeft, nog bij elkaar staan,
komen vrijwel niet meer voor. Het
museale Mommerscomplex vormt
de uitzondering.
Dc' sloop van

,/.

Hrcintrr^' Ijikciiliihriekcn

luin de Korie Se/iijlslraiil in liei luijcuir van

/'AS'.I
Textielindustrie nu

Textielproducerende bedrijven (met 10 of meer werknemers)
in Tilburg en Goirle, december 1985
Wolindustrie:
- ververij de Posthoorn B . V . (11), De Posthoornstraat 2
- B . V . Loontwernerij en spoelerij A . A . W . v.d. Put (10),
Havendijk-Z. 36
- Phoenix Yarns Tilburg B . V . (104), Mechtildisstraat 2
- Thomas de Beer B . V . (26), Timmermanspad 7
- B . V . Spinnerij De Wijs (71), Parallelweg 10, Goirle
- Wollenstoffenfabriek C. Mommers &. Co. B . V . (135),
Kraaivenstraat 21
Katoen-, rayon- en linnenindustrie:
- Poetsdoekenfabriek Brabant B . V . (20), Fabriekstraat 67, Goirle
- Leon Kalfus (20), Lovense Kanaaldijk-West 47
- D.P. van Maren B . V . (33), Groeseindstraat 33
- N . V . Textielfabrieken H . van Puijenbroek (Havep) (267), Bergstr. 50
Goirle/Oud Goirleseweg 152, Tilburg (nevenvestiging)
Tricot- en kousenindustrie:
- Innofa B . V . (11), Simon de Cockstraat 10
Textielveredelingsindustrie:
- H.J. Thijs de Beer B . V . (29), Twentestraat 4
- Wolkat (30), Berglandweg 22
- De Regenboog Janssen & Bierens B . V . (88), Bredaseweg 211
- Stilo Print B . V . (14), Ledeboerstraat 16
- B . V . Tapijtveredelingsindustrie Forbo (87), Parallelweg 14, Goirle
Tapijt- en vloermattenindustrie:
- Van Besouw N . V . (184), Kerkstraat 51, Goirle
- B . V . Tapijtfabriek Nouwens-Bogaers (55), Ringbaan-Noord 23
Textielwarenindustrie:
- AaBe Fabrieken B . V . (193), Hoevenseweg 57
Overige textielindustrie:
- Eurocord B . V . (11), Hobbemastraat 1
- B . V . Havivank (10), Dijksterhuisstraat 61
- Nederlands Textielmuseum (10), Goirkestraat 96
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Tilburg heeft nog steeds textielfabrieken, al is het gekletter van de
houten en ijzeren getouwen definitief naar het textielmuseum verhuisd. Niet alleen in de grote bekende bedrijven als AaBe of M o m mers, maar in tal van andere wordt
aan een of andere vorm van textielproduktie gedaan. Tapijtfabrieken
en dekenfabrieken, textielveredeUng en wolvezelverwerking, het
wordt allemaal tot de textielindustrie gerekend. Bij elkaar zijn er in
Tilburg en omgeving ruim 1800
personen werkzaam in 56 textielproducerende ondernemingen. Onderstaand overzicht geeft een beeld
van de textielnijverheid in Tilburg
en Goirle (bedrijven van 10 werknemers of meer) eind 1985.
Achtereenvolgens staan vermeld:
de industrietak, de naam van het
bedrijf met tussen haakjes het aantal werknemers en het adres.
De gerestaureerde tut 1906 daterende slooininachine van 250 pk.

Fabrikanten en fabrieken
De presentatie van de fabriek
De fabrieken waren niet alleen ruimtes waarin geproduceerd werd, gebouwen waarin de arbeiders hun dagelijks brood verdienden; ze waren
ook het trotse bezit van de fabrikanten. Er zijn vele uitingsvormen van de
pracht en praal van de fabrieken. Op allerlei manieren werden de fabrieken, fabrikanten en het personeel voor het nageslacht vastgelegd.
Gedenkboeken, foto's, schilderijen en tegeUableaus zijn daar uitingsvormen van. Veelal werden die objekten bij jubilea aangeboden door het
personeel. Soms ook kwam het initiatief van de fabrikanten, die zichzelf
of de fabriek wilden laten vereeuwigen.
De fabriekspresentatie gebeurde altijd zo gunstig mogelijk. De zondagse
pakken die de arbeiders op sommige groepsfoto's dragen, getuigen daarvan. Maar ook de briefhoofden, soms fraai gestileerde kunstwerkjes, vertellen dat verhaal.
De wollenstoffenfabriek Gebroeders Diepen liet bij haar honderdjarig bestaan in 1908 een gedenkboek samenstellen. Diepen begon
daarmee een traditie, want ook in
1933, 1948 en 1958 verschenen er
over haar onderneming gedenkschriften van bekende Tilburgse
schrijvers. Veel auteurs van fabrieksgedenkboeken zien juist bij
de door hen beschreven instelling
het bewijs geleverd voor goed ondernemerschap. Ook de samenstellers van de boeken over de firma
Diepen ontkomen hier niet aan,
maar daarnaast geven zij in woord
en beeld veel informatie over de fabriek en haar geschiedenis.

Be ervan" wordt een uitvoerige modegeschiedenis gepresenteerd, geschreven door R. Broby-Johansen.
Het laatste deel van het ruim 400
bladzijden tellende boek bestaat uit
een bijdrage van de Brabantse
volksschrijver A n t o o n Gooien, die
vooral de ondernemerslust van de
Van den Berghs in de 19e en 20e
eeuw beschrijft. De bedrijven A a Be en B E K A , twee van de grootste
Tilburgse textielfabrieken, komen
daarbij uitvoerig aan bod.
De wijze waarop Diepen en later
AaBe de fabriek presenteerden,
heeft in Tilburg weinig navolging
gevonden.
Foto's

Navolging
In 1958 presenteerde N . V . Wollenstoffenfabriek Gebroeders Diepen
zich nog eens met een van kleurenfoto's van het
fabrikageproces
voorziene uitgave, waarin de toekomst optimistisch tegemoet werd
gezien. In 1972 werd het meer dan
160 jaar oude bedrijf op Korvel gesloten en kwamen 175 werklieden
op straat te staan. Een van de oudste Tilburgse textielfabrieken verdween daarmee.
Herdenkingsboeken zoals die van
Diepen zijn er voor zover bekend
maar weinig geweest in Tilburg.
Een heel opmerkelijk, van een geruite stofomslag voorzien boek,
bracht AaBe uit bij de herdenking
van de 150-jarige textielbedrijvigheid van de familie Van den Bergh.
Onder de titel "Kleding en het A a -

Wat wel op grotere schaal plaatsvond was het fotograferen van fabriek en personeel. A l in het laatste

kwart van de vorige eeuw werden
regelmatig foto's gemaakt waarbij
arbeiders met in hun midden de fabrikant voor de lens poseerden.
Voorbeelden van vóór 1900 van dit
soort opnames zijn er onder meer
van de fabrieken van Janssens de
Horion, C. Mommers, A & N
Mutsaerts en H . Eras. Deze laatste
kreeg in 1885 een fraaie uit diverse
foto's en tekeningen bestaande
compositie aangeboden ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan
van de firma als stoomfabriek.
In de 20e eeuw zette deze traditie
zich voort. Vooral jubilea van de
fabriek, de direkteur of een personeelslid vormden een aanleiding
om groepsfoto's te maken.
In deze eeuw ontstond ook de gewoonte om de fabrieksgebouwen
fotografisch vast te leggen. Z o presenteerde 35 Tilburgse textielfabrikanten zich in 1920 met foto's (of
tekeningen) van hun bedrijf in een
overzicht van het Brabantse bedrijfsleven getiteld "Noord-Brabant's nijverheid in beeld". Een
aparte wijze van afbeelden vormde
de luchtfotografie. De primeur had
hierbij de firma Pieter van Dooren
aan de Hilvarenbeekseweg. In 1922
werd deze fabriek door de K L M
gefotografeerd. De opname ging
als reklamemiddel dienst doen en
werd gebruikt voor ansichtkaarten
en op het briefpapier. Binnen en-
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kele jaren lieten verscheidene andere woUenstoffenfabrikanten hun
fabriekscomplex ook op deze wijze
fotograferen.
Vanaf de jaren twintig zijn er
steeds weer luchtfoto's van de textielbedrijven gemaakt. Een aantal
ervan is uitvergroot en ingelijst teruggevonden toen de bedrijven ophielden te bestaan. Waarschijnlijk
hebben ze als versiering gediend in
kantoren en ontvangstruimten.
Tegeltableaus
Een geheel aparte manier om de fabriek af te beelden vormden de zogeheten tegeltableaus. Het waren
uit beschilderde of kleurige tegels
samengestelde voorstellingen, uiterst fraaie, dikwijls van vele details voorziene kunstwerken. Tenminste vier (mogelijk meer) fabrieken zijn op tegeltableaus afgebeeld. In alle vier de gevallen was
het bestaansjubileum de aanleiding. Twee keer, bij de N . V . J.
Brouwers Lakenfabrieken en bij
Janssen en Bierens "de Regenboog" wordt in een hoek de oudere, oorspronkelijke fabriek, waarin
het bedrijf begonnen is, afgebeeld.
Het tegeltableau van de band- en
veterfabriek A . J . van Luijk en Z n .
geeft behalve het exterieur ook een
beeld van het interieur van de fabriek. Verder is het opgesierd met
het wapen van Tilburg en andere
details. Op de achtergrond is het
Tilburgse panorama van schoorstenen en kerktorens zichtbaar. De tegeltableaus van Van Dooren (1927)
en Brouwers (1928) werden ter gelegenheid van het honderjarig bestaan van de betreffende fabrieken
gemaakt. Bij de Regenboog (1916)
en Van Luijk (1945) betrof het een
zilveren jubileum.
Het is niet uitgesloten dat de tegeltableaus, waarvan geen na-oorlogse exemplaren bekend zijn, in
een
(binnen)muur
ingemetseld
hebben gezeten en later in een lijst
zijn gezet. Van de afbeelding van
de fabriek Pieter van Dooren weten we dat zeker. De tegeltjes moeten opnieuw gezet zijn want aan de
onderkant is tussen de afbeelding
en de tekst een rij zwarte tegels
verdwenen. Oorspronkelijk bestond dit tableau uit een 2,10 m hoge en 1,55 m brede voorstelling.
Die tegels, die de fabriek en de
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tekst voorstelden zijn later in een
lijst geplaatst.
Schilderijen
Een in het buitenland veel voorkomend gebruik was het laten tekenen of schilderen van de fabriek of
de eigenaar. Met name uit de 19e
eeuw is deze kunstvorm bekend.
De trotse fabrikant afgebeeld te
midden van dikwijls romantisch
aandoende voorstellingen (stervormen, engeltjes enz.) die zijn fabriek omringen. Deze overdreven
vorm waarmee de eigenaars van de
fabrieken hun gegroeide machtspo-

sitie tot uiting wilden brengen, kennen we niet voor de Tilburgse situatie. Er zijn wel allerlei voorstellingen waarbij de fabrikant in het
middelpunt stond. De al eerder genoemde compositie van het Eraspersoneel is er een van.
Verschillende Tilburgse wolfabrikanten hebben zich in de 19e en
20e eeuw laten portretteren. Z o
zijn er drie generaties van de wolhandel Wouters op het doek vastgelegd. Door Jan van Delft zijn in
1914 portretten gemaakt van Johanna de Beer-Donders en Norbertus de Beer, de zoon van wollenstoffenfabrikant Thomas de Beer.
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Van het fabrikantengeslacht Brouwers is eveneens bekend dat het
zich heeft laten portretteren.
Van de familie Diepen zijn diverse
leden voor het nageslacht vastgelegd. Basile de Loose schilderde in
1847 Johannes Nicolaas Diepen, de
oprichter van de firma J.N. Diepen
& Co (1845), de onderneming die
voortkwam uit de door Johannes
Diepen in 1808 mede opgerichte
firma Diepen, JeUinghaus & Co.
Ook de vrouw van J.N. Diepen,
Maria Magdalena Diepen-van der
Voort, is door de schilder op een
bijpassend schilderij (pendant) afgebeeld. Niet alleen de ondernemer dus, maar ook zijn vrouw, zoals dat ook bij De Beer het geval
was.
Willink
Een van de laatste grote textielfa-

brieken die in Tilburg opgericht
zijn, is ook een van de laatste geweest die een belangrijk op de fabriek en fabrikant betrekking hebbend schilderij heeft laten maken.
In 1954 maakt de schilder A . C .
Willink een dubbelportret van de
fabrikanten F . A . L . van den Bergh
en diens zoon G . L . van den Bergh.
Het schilderij werd door het personeel aan de heren Van den Bergh
aangeboden naar aanleiding van
het 25-jarig bestaan van de AaBefabrieken.
Het waardevolle schilderij (zie afbeelding) is het enige voorbeeld in
Tilburg waarbij zowel fabrikant als
fabriek zijn weergegeven. Willink
was overigens geen onbekende bij
AaBe. H i j maakte nog twee schilderijen die betrekking hebben op
de geschiedenis van deze fabriek of
zijn voorgangers.
Het ene toont een vrijwel identieke

Dubbelportret van de heren Van den Bergh met op de achtergrond het AaBe-complex.
195 (196 X 221) cm.

afbeelding van F . A . L . van den
Bergh met op de achtergrond de
AaBe-fabrieken, zoals op het dubbelportret. Eveneens uit 1954 stamt
een schilderij van het Galgeven.
Aan dit ven werd in het begin van
de 19e eeuw een windvolmolen gebouwd ten behoeve van de Tilburgse wolindustrie.
Tekeningen
Behalve de fabrikantenportretten
zijn er nog tekeningen en aquarellen van fabrieken en fabriekscomplexen. U i t het begin van deze
eeuw kennen we twee grote schilderijen die beide het fabriekscomplex van B E K A aan de St.-Josephstraat voorstellen. Beide aquarellen geven een niet met de werkelijkheid overeenstemmende voorstelling in vogelvlucht van de fabrieken van de firma Van den

A.C. Willink (1900-1983). olieverf op doek. 1954, 170 x

t
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Bergh-Krabbendam.
Uit 1910 is een kleiner aquarel bekend van de fabrikanten van de firma H . Eras. De maker van het
schilderij is Lejeune uit Tilburg.
Het is door het personeel aangeboden ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de stoomfabriek.
In het begin van de 20e eeuw zijn
niet alleen schilderijen, maar ook
nogal wat tekeningen van diverse
fabrieken gemaakt. Ook hier is
vrijwel steeds sprake van een niet
werkelijkheidsgetrouwe
afbeelding. Vermoedelijk kwamen dit
soort tekeningen, waarvan de exakte datum niet altijd bekend is, ook
al op het einde van de 19e eeuw
voor. Soms hebben ze als ontwerp
voor een briefhoofd gediend.
In het boek 'Noord-Brabant's nijverheid in beeld' staan eveneens
verschillende
tekeningen
afgebeeld. De ons bekende grotere te-
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keningen van Eras en de twernerij
en ververij 'Broekhoven' komen
hier echter niet in voor.
Briefhoofden
Gedenkboeken, schilderijen
en
lucht- of groepsfoto's hebben we
niet van alle fabrieken die in de T i l -

We; fabriekscomplex van de firma H. Eras & Zonen. A.M.
1910. 73 X 55 (77 X 59) cm.

Lejeune (1876-1934), aquarel,

burgse textielindustrie aktief zijn
geweest.
Voor de briefhoofden ligt dat anders. Wanneer de fabrieken zich
schriftelijk moesten presenteren,
gebeurde dat op papier dat van een
officieel briefhoofd was voorzien.
Dikwijls waren dat hele fraaie afbeeldingen. Van een groot aantal
fabrieken zijn ze bewaard gebleven. De geschiedenis van de briefhoofden van de Tilburgse textielfabrieken is een verhaal apart.
Vertekening

(^^/^^' ^lanqeboden door I.el personeel der , ^^^^
tift-

rirma
ter gelegenheid v a n hel
5 0 j a r i g bestaan
der stoomfobrielcen.

' 1860
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De oudste briefhoofden bevatten
slechts de naam van de fabrikant of
fabriek. Paulus en Hendrik Vreede
behoorden tot de eersten die hun
briefhoofd van een verfraaiing
voorzagen. Z i j lieten de prijzen die
ze op tentoonstellingen in het begin
van de 19e eeuw wonnen, op hun
briefhoofd afdrukken.
Wanneer in de tweede helft van de
vorige eeuw de fabrieken in omvang gaan toenemen, begint men
deze op het briefpapier af te beelden. Vrijwel alle Tilburgse fabrikanten die een stoomfabriek hebben, gaan hiertoe over. Z o ' n illustratie was pas interessant als de fabriek ook wat voorstelde.
Er werd op twee manieren getekend. De fabriek werd afgebeeld
vanaf de grond of er werd een vogelvluchttekening gemaakt. Opvallend is de vertekening die men aanbracht. De omgeving werd meestal
fraaier voorgesteld dan ze was. De
fabrieken leken altijd te midden
van parken, bossen of weilanden te
liggen.
Pieter van Dooren kwam in 1922
met een briefhoofd waarop een
luchtfoto van het aan de Leij gelegen bedrijf was afgedrukt. Van het

grote aantal fabrieken dat op luchtfoto is gezet, was Van Dooren de
enige die de foto op zijn briefpapier
gebruikte.
Na de oorlog verdwenen de getekende briefhoofden. Er kwamen
logo's of beeldmerken voor in de
plaats of soms werd volstaan met
de firmanaam. De tijd van de fraai
getekende afbeeldingen van de fabrieken was voorbij.

a li % f,, ?
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Boven: volkom gefabriceerd door de Tilburgse machinefabriek P. van de Weegen &
Zonen.
Onder: Schönherr buckskin weefgetouw uit
1930 in werking in het Nederlands Textielmuseum. Het is in gebruik geweest bij de wollenstoffenfabriek André van Spaendonck.
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Van industriestraat tot industrieel
monument
De Goirkestraat
Wie in Tilburg ruim een kwart eeuw geleden van de 'stad' via de Gasthuisstraat, het Wilhelminapark en de Goirkestraat naar het Julianapark (het
Goirke) fietste, passeerde onderweg de ene na de andere textielfabriek.
Alleen al in de Goirkestraat waren een tiental textielondernemingen gevestigd. Schoorstenen, fabrieken en fabrikantenwoningen beheersten de
straat. Namen als Droge, Enneking, Eras, Franken, Mommers en Pessers
horen bij de Goirkestraat, soms al een eeuw lang. Het zijn de namen van
de fabrikantengeslachten, maar ook waren het de namen van de fabrieken.
Enkele jaren terug werd er geschreven, dat in geen enkele wijk in Tilburg
de textielindustrie zulke diepe sporen had getrokken als op 't Goirke.
Juist in die wijk, in dé fabrieksstraat van Tilburg, is één van de 19e eeuwse
fabriekscomplexen bewaard gebleven en tot monument verheven. Juist
daar, in het Mommerscomplex, blijft de herinnering aan de textiel en de
textielindustrie levend.
A l in het begin van de vorige eeuw
was er textielindustrie op het Goirke. Weliswaar niet in de Goirkestraat, maar op het driehoekige
plein, het eigenlijke Goirke, dat in
de volksmond ook wel het 'geitenpark' werd genoemd. Aan dat
plein, dat in 1927 de naam Julianapark zou krijgen, waren Cornelis
van Dijk en Cornelis van Amelsfoort aktief als laken- en baaifabrikanten.
Van Dijk had, volgens een overzicht van de fabrieken, in 1815 al
ongeveer 175 werklieden in dienst.
Voor het overgrote deel waren dat
arbeiders en arbeidsters die thuis
werkten, het meest op de Hasselt
of de Heikant.
Van Dijk had aan het Goirke een
zogenaamd fabriekshuis waarin enkele handweefgetouwen
stonden
en nog een aantal andere apparaten
(scheerdis, verfketel, later ook
rouwbakken en een pers) die nodig
waren om de geweven stoffen te
kunnen nabewerken.

Schoffers. Het staat er nu nog als
Goirkestraat 78.
De bebouwing tussen de kerk en
het plein ('t Goirke) werd geleidelijk aan dichter. Na de verkoop van
de grond (in 1858) die bij het kasteel van de familie Van Hogendorp
hoorde, nam ook de bebouwing
tussen de kerk en de Veldhoven
toe.
Vanaf het midden van de 19e eeuw
gaan zich steeds meer fabrikanten
aan de "weg van de Veldhoven
naar 't Goirke" vestigen. Eerst in
fabriekshuizen, vaak in niet meer
dan een loods of schuur achter de
woning. Later ontstaan er grotere
fabrieksgebouwen. Soms, zoals in
de lakenfabriek van Van D i j k en
Franken en de wollengarenspinne-

rij en korenmolen (!) van J.B.
Smits van D i j k wordt, zo rond
1850, gebruik gemaakt van een
stoomwerktuig.
Groei
In de tweede helft van de 19e eeuw
groeit de Goirkestraat uit tot een
echte fabrieksstraat. Volgens een
fabrieksstaat waren er eind 1865
zes laken- en woUenstoffenfabrikanten op het Goirke die stoomkracht gebruikten om hun machines aan te drijven. Behalve de al
genoemde Van D i j k en Franken en
Smits van D i j k waren dat de gebroeders Pessers, C. de Wijs, E.
Lombarts en H . Eras.
Daarnaast waren er ook fabrikanten die geen gebruik maakten van
stoomkracht. Een wever met een of
twee mensen in dienst werd in die
tijd overigens al snel fabrikant genoemd. Het verschil tussen wevers
en fabrikanten was in veel gevallen
dan ook nog gering. Dat zou in het
laatste kwart van de 19e eeuw snel
veranderen. Waar het belastbaar
inkomen van een wever, fabriekswerker of ambachtsman tussen
1875 en 1900 op zo'n ƒ 600,- a
ƒ 700,- bleef liggen, nam dat van
diverse Goirkese fabrikanten snel
toe. Fabrikant W . A . de Rooij had
rond de eeuwwisseling een belast-

Buurtschap
De Goirkestraat liep in 1830 nog
voor een belangrijk deel door weilanden en akkers. Er was, bij het
huidige kerkhof, wel een kleine
buurtschap, die ontstaan was rondom een schuurkerk (uit 1715),
maar verder was er weinig bebouwing. In die buurt tussen de heerdgangen Goirke en Veldhoven stond
nog een fabriekshuis. Dat huis was
eigendom van koopman Norbart
14

Panorama Go'rkestrant.

uit 1900 waren er negentien textielfabrikanten op het Goirke gevestigd. Daarbij komen we niet alleen
de bekende namen zoals Mommers, Pessers, Enneking, Eras en
Franken tegen, maar ook minder
bekende kooplieden en fabrikanten
van wollen stoffen zoals J.C.
Boers, Kerssemakers-Pessers en de
firma Eras-Smits.
Wonen en bouwen

Fragment van een werkkaart van Publieke Werken omstreeks 1925. Op de kaart is te zien dal
in de Goirkestraat en omgeving een groot aantal textielfabrieken gevestigd waren (de grijze
blokjes). In totaal lagen er 15 fabrieken tussen 't Goirke (Julianapark) en het Wilhelminapark.
Ten onrechte zijn de fabrieken van Eras en Schoenmakers tegenover de kerk van het Goirke
geprojecteerd. Die fabrieken lagen ten noorden van de Van Hogendorpstraat. De forse uitbreidingen van Enneking en Droge zijn nog niet zichtbaar.

baar inkomen van ƒ 6.000-, A .
Franken ƒ 10.000,-, A . V . M o m mers ƒ 15.000,- en H . Eras
ƒ 24.000,-.
Wevers
Er waren verschillende redenen
waarom zich juist in de omgeving
van het Goirke zoveel fabrikanten
vestigden. In de eerste plaats was
er ten noorden van de Veldhoven
grond beschikbaar, meer dan in de
omgeving van het centrum of Korvel waar al enkele grote fabrieken
stonden. Daarnaast was het redelijk in de nabijheid van het centrum
van de stad en de haven in Waalwijk. De opening van de spoorlijn
naar Breda (1863) en de tramlijn
naar Waalwijk (1881) bevestigde
de goede ligging van het Goirke.
Het belangrijkst was echter de aanwezigheid van een groot aantal
dagloners, fabriekwerkers en vooral wevers in het noordelijk deel van
Tilburg. Van de Tilburgse wevers
woonde in 1850 ongeveer 55% in
de wijken (Stok)Hasselt en Heikant. In 1870 woonden alleen op
het Goirke al ongeveer 90 gezins-

hoofden die wever als beroep opgaven (100 op de Heikant, 80 in de
wijk Hasselt).
Er kwamen verschillende families
voor waarbij het weversvak van vader op zoon overging, ook toen er
niet meer thuis, maar op de fabriek
gewerkt werd. Bekende weversgeslachten
waren:
Van
Gestel,
Haans, Van Helvoirt en Staps. Zowel fabrikant Chr. Mommers in de
vorige als Hein Enneking in deze
eeuw waren van mening dat in het
achterland van het Goirke de beste
arbeiders woonden.
Eeuwwisseling
Rond 1900 telde het Goirke ongeveer 3100 inwoners. Fabrikantenwoningen met daarachter de nog
steeds uitbreidende fabrieken kenmerken nu de Goirkestraat. A l
vanaf 1870 stonden er een aantal
tweeverdiepingengebouwen
van
Van Rooij-van D i j k . Eras had in
1875 en 1890 twee 41/2 verdieping
hoge fabrieksgebouwen laten neerzetten. Verder was er nog de shed
en het hoge fabrieksgebouw van
Mommers. Volgens een adresboek

Een groot aantal firmanten die
een fabriek aan de Goirkestraat bezaten, woonde ook op het Goirke.
Zo is het al eerder genoemde huis
van koopman Schoffers (Goirkestraat nr. 78) bewoond door leden
van de familie Pessers en later door
A . Franken. En in het dubbelhuis
op de hoek Goirkestraat-Hasseltstraat woonde woUenstoffenfabrikanten van onder meer de firma's
De Rooij-van Dijk en Swagemakers-Caesar (nr. 183/185).
Het fabrikantenhuis nr. 69 werd in
1879 gebouwd in opdracht van
Henricus Eras en nr. 82, dat er
schuin tegenover ligt, enkele jaren
later door Hendrikus Norbertus
Franken. Het zijn enkele voorbeelden om aan te geven hoe de woUenstoffenfabrikanten niet alleen met
de fabriek, maar ook met hun huizen rond 1900 een sterk stempel
drukten op de Goirkestraat.
Ook in de 20e eeuw werd er nog
volop gebouwd aan de Goirkestraat. Achter het huizenlint groeiden de fabriekscomplexen. Daarachter en in de zijstraatjes lagen de
vaak armzalige arbeiderswoningen.
A l vroeg in de twintigste eeuw
bouwde Eras een grote fabriekshal
aan de WitteboUestraat. Fabrikantennamen als De Kanter, Van
Gorp-De Wijs en C. de Wijs & Co.
verdwenen van het Goirke. Andere, zoals Droge, in de jaren twintig,
en Brouwers-Van Glabbeek, in de
jaren vijftig, kwamen erbij. Een
kaart uit de jaren twintig laat zien
welke bedrijven er toen gevestigd
waren in de Goirkestraat en omgeving.
Tot in de jaren vijftig en zestig
werd er uitgebreid. Wie toen, zo
tussen 1955 en 1960, van de 'stad'
naar het Goirke ging kon, achter de
vele fraaie fabrikantenwoningen,
een aaneenschakeling van fabrieken waarnemen.
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Van 'stad' naar Goirke rond 1960
Op de hoek van de Hassehstraat en
de Goirkestraat stond al sinds 1870
de fabriek van De Rooij-van D i j k .
Het was de eerste van de tien textielfabrieken die toen op het Goirke gevestigd waren. I n de diverse
fabrieksgebouwen waren in de loop
der tijd verschillende firma's gehuisvest geweest. Z o hadden bijvoorbeeld Mommers en Pessers
hun fabrieken verlaten om plaats te
maken voor anderen. Een rondgang levert het volgende beeld op.
Aan de linkerkant van de Goirkestraat lagen behalve De Rooij-van
Dijk de dekenfabriek Simon de
Cock en het grote complex van Enneking. Ongeveer in het midden
van de Goirkestraat, tegenover Enneking, vinden we vier ondernemingen met verschillende soorten
gebouwen, schoorstenen en kantoorvilla's bij elkaar. Het zijn de
firma's Brouwers-van Glabbeek,
Van Beurden-van M o l l , George
Droge en Gebr. Franken. O p dit
fabriekscomplex komen we direkt
terug.

straat. Van de grote bekende
fabrieken in Tilburg was Eras de
eerste die, i n 1958, de produktie
staakte (sloop 1981; foto onder).
Monument

In het centrale deel van de Goirkestraat, het gedeelte dat in 1830 nog
vrijwel onbewoond was, is i n de
19e en 20e eeuw een fabriekscomplex ontstaan, dat nu bekend is onder de naam Mommerscomplex.
Het ontleent zijn naam aan de T i l burgse
fabrikant
Christiaan
('Chriesje') Mommers. I n 1979
nam het gemeentebestuur van T i l burg het besluit om het Mommerscomplex als industrieel-archeologisch monument te behouden en te
laten restaureren. De fabrieken
staan inmiddels op de rijksmonumentenlijst en gaan deel uitmaken
van het beschermd stadsgezicht
Goirkestraat.
Het Mommerscomplex bestaat uit
tien gebouwen, waarvan er vier (de
oudste) dienst gaan doen als huisvesting voor het Nederlands Textielmuseum. De overige worden
gebruikt voor een tapisserie en daIn de tweede helft van de Goirke- mastweverij, een restauratie-atestraat, voorbij de kerk, was aan de lier, een werkplaats en voor sociaal-kulturele aktiviteiten. De verlinkerkant de firma Schoenmakers
scheidenheid aan gebouwen en de
gevestigd. Waar de Goirkestraat
ligging in Tilburgs belangrijkste inafbuigt naar het Julianapark lag
dustriestraat geven bij elkaar een
dan nog de wollenstoffenfabriek
goed beeld van de ontwikkeling
van A . Franken. Het meest opvallend in het tweede deel van de van de fabrieksmatige textielindustrie in Tilburg.
Goirkestraat was echter de lakenfabriek van H . Eras en Zonen. Op
De geschiedenis van het fabriekshet einde van de 19e eeuw was Eras
complex is nogal gekompliceerd.
met ongeveer 500 werknemers de
Een groot aantal ondernemingen
grootste fabriek van Tilburg. De fahebben gebruik gemaakt van de
brieksgebouwen van Eras omvatterreinen. Nieuwbouw, doorbraten vrijwel het gehele gebied van
ken, sloop en wijzigingen kenmerde Van Hogendorpstraat - Kapelken de bouw- en bewoningsgestraat - WitteboUestraat - Goirkeschiedenis.
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Bouwgeschiedenis
De eerste lakenfabrikanten i n dit
deel van de Goirkestraat waren F.
de Wijs en A . Pessers. A n t o o n Pessers richtte in 1857 de firma A . Pessers A z n . op. Tot 1921 was hij de
buurman van Mommers.
C. Mommers (1836-1900) begin in
1861 met de produktie van wollenstoffen in een kleine handwerkfabriek. In die fabriek werd tot 1875
geen stoomkracht gebruikt. Op 28
december van dat jaar vroeg M o m mers toestemming om een stoommachine van 30 pk te mogen plaatsen. I n 1877 bouwt hij de hal met
een houten sheddak steunend op
eikehouten kolommen. Deze nog
steeds bestaande hal is i n deze
vorm uniek in Nederland. M o m mers gebruikte ze als weverij. H i j
was een van de eersten die in T i l burg met buckskingetouwen 'lichtere' stoffen begon te produceren.
In 1885 liet Mommers een uit AVi
bouwlagen bestaand gebouw neerzetten naast de shed. Het was indertijd het hoogste gebouw in de
Tilburgse textielindustrie. I n 1894
wordt het met 25 meter verlengd.
Het gebouw is een karakteristiek
voorbeeld van de smalle hoogbouw, die in de 19e eeuw op diverse plaatsen in Tilburg ontstond.
Het vierde gebouw dat tot het museumcomplex behoort, is gebouwd
in 1889. Het wordt nu als kantoor
gebruikt, evenals in de 19e eeuw.
Toen waren er ook pakkamers en
een magazijn in gevestigd.
De handwerkfabriek, de shed, de
hoogbouw en het kantoor vormen
nu dus het Nederlands Textielmu-

seum. Afgezien van de grondige
restauratie die nodig was om ze
voor museaal gebruik gereed te
maken, hebben de gebouwen ook
in de 20e eeuw de nodige wijzigingen ondergaan. Nieuwe schoorstenen met rookkanalen, stoommachines, muren en doorgangen veranderden de gebouwen.
Plattegrond
Een grote tekening uit 1917, die
hoorde bij de aanvraag om een
stoommachine te mogen plaatsen,
laat goed zien hoe de ruimte toen
gebruikt werd. Mommers had toen
158 arbeiders in dienst. In grote l i j nen waren die op de volgende
plaatsen werkzaam. De shed deed
dienst als weverij. Op de begane
grond van de hoogbouw stonden de
zwaardere spinassortimenten, op
de Ie en 2e verdieping selfactings
(lichtere spinmachines). Op de 3e
verdieping was het wolmagazijn.
De oude handwerkfabriek werd als
ruimte voor de a p p r é t u u r gebruikt.
Ook het naast de hoogbouw gelegen gebouw was bij Mommers in
gebruik. Daar waren onder meer
het garenmagazijn, een ververij en
het duivelhok gevestigd. Een brug
verbond beide gebouwen (zie p.
18).

Zijaanzicht op een deel van het Mommerscomplex

De andere 'bewoners'
Pessers werkte sinds het begin van
de 20e eeuw samen met George
Droge. Vanaf 1922 werd dat bedrijf
voortgezet onder de naam N . V .
George Droge Wollenstoffenfabriek, een firma die tot 1978 heeft
bestaan. Ook Droge liet in zijn bestaan verschillende nieuwe fabrieksgebouwen neerzetten, waarvan de, vanaf de Goirkestraat gezien, diepst gelegen gebouwen gesloopt zijn.
Mommers vestigde zich tussen 1951

Het Nederlands Textielmuseum te Tilburg in maart 1986.

voor de restauratie.

en 1956 aan de Kraaivense straat,
waar het bedrijf nu nog werkzaam
is. In 1951 was de N . V . Wollenstoffenfabriek Brouwers-van Glabbeek
al in de door Mommers verlaten gebouwen gekomen. Droge nam later
de resterende gebouwen over. De
in de Leo XlII-straat gevestigde firma Van Beurden-Van M o l l (schuin
achter Mommers) nam de gebouwen van het Mommerscomplex, die
aan Brouwers-van Glabbeek toebehoorden, in 1964 over. D i t bedrijf
werd nog datzelfde jaar overgenomen door de N . V . Zaalberg uit
Leiden. In 1976 valt Zaalberg uiteen, waarbij een gedeelte als Wolspinnerij Ede verder gaat. De bij
dat bedrijf horende ververij komt
in een deel van het Mommerscomplex terecht.
In 1980 tenslotte als de gebouwen
leegstaan, gaan ze over in handen
van de gemeente Tilburg. Met de
opening van het Nederlands Textielmuseum in maart 1986 zijn ze
weer een belangrijke rol gaan spelen in de Tilburgse textielhistorie.
Bronnen
Bij het samenstellen van de tekst is gebruik
gemaakt van een groot aantal artikelen,
boeken, kranten en archief- en documentatiemateriaal.
Bijna al het materiaal is terug te vinden bij
het Nederlands Textielmuseum of de Gemeentelijke Archiefdienst beide te Tilburg.
Gezien het karakter van deze uitgave is afgezien van een gespecificeerde literatuuropgave.
Bij het Nederlands Textielmuseum en de
Gemeentelijke Archiefdienst ligt een exemplaar van deze uitgave voorzien van een uitvoerige literatuur- en bronnenopgave ter
inzage.
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Tilburg Kort
Jaarboek
Nog op de valreep van 1985 verscheen het Noordbrabants Historisch Jaarboek 1986. Het derde
deel alweer van het vervolg op Varia Historica Brabantica. I n de bespreking beperken we ons op dit
moment tot een enkele algemene
opmerking en een kort overzicht
van de artikelen die (in belangrijke
mate)
betrekking hebben
op
Tilburg.
De redactie van het jaarboek bespreekt in de kroniek diverse regionale en lokale reeksen, jaarboeken
en bundels. Terecht ligt hier een
taak voor een provinciaal jaarboek.
Tot nu toe is de redactie er niet toe
gekomen aandacht te besteden aan
mogelijk interessante artikelen die
voorkomen in de vele heemkundige tijdschriften waar Noord-Brabant zo rijk aan is. Mogelijk omdat
een opsomming hiervan in Brabants Heem verschijnt? Ook het
tijdschrift 'Tilburg', waarvan ten
onrechte wel verondersteld wordt
dat het de opvolger is van het
heemkundeblad 'Actum Tilliburgis', is tot nu toe aan de aandacht
van de redactie ontsnapt.
Wel besteedt het jaarboek 1986
aandacht aan deel V I I van De L i n deboom, het jaarboek van de T i l burgse archiefdienst. Het in het
voorjaar van 1985 verschenen deel
V I I I heeft men niet meer mee kunnen nemen. Een zo actueel mogelijk beeld van de geschiedschrijving
in de provincie kan het Noordbrabants Historisch Jaarboek, ook
door de productietijd, helaas (nog)
niet geven.
In het derde jaarboek komen zes
artikelen voor waarvan er vijf in
meerdere of mindere mate een aspect van de Tilburgse geschiedenis
behandelen. Er is zoveel aandacht
voor Tilburg, dat co ö rd in eren d
overleg met jaarboek De Lindeboom niet overbodig lijkt. Overigens blijft het uiteraard aan de auteurs voorbehouden om te bepalen
waar zij hun artikel ter plaatsing
willen aanbieden.
W . H . T h . Knippenberg besteedt in
zijn artikel 'Broederschappen in
Noord-Brabant',
uiteraard
ook

aandacht aan Tilburgse godsdienstige verenigingen voor leken. De
schrijver vermeldt ondermeer de
Bedevaartbroederschap Hakendover, de Broederschap van O . L .
Vrouw van Kevelaer en de Broederschap van St. Christoffel.
A . C . M . Kappelhof bespreekt in
zijn bijdrage onder de titel 'De invoering van een nieuw belastingstelsel in de Meierij van Den Bosch
1648-1658' ondermeer de relatie
van de (nieuwe) belastingen tot de
Tilburgse textielindustrie. Interessant is zijn veronderstelling dat de
Tilburgse industrie zich in de 18e
eeuw mogelijk parallel aan de
Leidse ontwikkelde. En niet, zoals
wel gedacht wordt, al vóór 1780
een opleving vertoonde als het
slecht ging met de Leidse wolindustrie.
A . W . M . Bogers wijst er in 'De
's-Hertogenbossche Dingsdagse en
Vrijdagse Courant 1771-1780' op,
dat deze krant ook in die tijd al in
Tilburg werd gelezen. H i j leidt dit
af uit de advertenties.
Ruim 90 pagina's van het jaarboek
worden in beslag genomen door
twee artikelen die in hun geheel
'Tilburgs' zijn. Het ontbreekt hier
aan ruimte om ze uitvoerig te bespreken. We kom.en hier later op
terug.
C.G.W.P. van der Heijden wijdt
een lijvig artikel (p. 115-182) aan
de Tilburgse textielstaking. I n de
gedegen studie, die deel uitmaakt
van een onderzoek naar de ontwikkelingen in de Tilburgse wolnijverheid gedurende de periode 19201940 wordt, behalve wat via diverse
artikelen van de hand van Ton Wagemakers al bekend was, nieuw
materiaal aangereikt afkomstig van
werkgeverszijde. Zoals hij in zijn
ondertitel aangeeft acht de schrijver de staking een wisselwerking
van economische, sociale en politieke factoren.
M.J.J.G. Rossen schrijft in 'Het
Tilburgse volkshuisvestingsbeleid
1902-1909' over het langdurig ontbreken van een positieve instelling
bij het Tilburgse gemeentebestuur
ten aanzien van de volkshuisvesting.
Henk van Doremalen

/

Noordbrabants Historisch Jaarboek
3 (1986), uitg. Het Noordbrabants
Genootschap
's-HertogenboschIDe
Walburg Pers Zutphen, 1986, 271
blz. ISBN
90-6011-419-1.
Prijs
ƒ 39,50.
Volt Brandweer 1935-1985
"Volt Brandweer 1935-1985" is de
titel van een 32 pagina's tellend
boekje dat onlangs verscheen ter
gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de bedrijfsbrandweer van
de
Tilburgse
Philips-vestiging
" V o h " . Auteur van het boekje is
oud-Voltmedewerker Jan
R.O.
Trommelen, die op boeiende wijze
een beeld geeft van de ontwikkeling van de bedrijfsbrandweer van
een industrie, die zich bezighoudt
met de productie van hoogwaardige electronische apparatuur.
Onderwerpen die in het boekje aan
bod komen zijn o.a.: de oorlogsjaren, de oprichting van de Bedrijfszelfbescherming en de vorming van
een Algemene Hulpverleningsdienst. Voorts is er de nodige plaats
ingeruimd voor een overzicht van
de diverse branden, die in de loop
der jaren in het bedrijf hebben gewoed, en die dank zij het snelle optreden van de bedrijfsbrandweer
meestal in de kiem konden worden
gesmoord.
RvP
Tweekirelluf
Kruikenstad 1964/1986
De
Carnavalsstichting
Tilburg
heeft ter gelegenheid van 22 jaar
openbaar carnaval een jubileumboek uitgegeven onder de titel
"Tweekirelluf Kruikenstad 1964/
1986".
Deze 48 pagina's tellende uitgave
werd geschreven door Ton van de
Put en voorzien van vele fraaie foto's. De oplage is slechts 800 stuks.
In Tilburg verkrijgbaar bij Boekhandel
Gianotten
Heuvelpoort
359, Het Nieuwe Centrum Westermarkt 28a, Drukkerij Stovers,
Groeseindstraat 91 en bij Ton Nouwens, Gen. Smutslaan 19. Prijs
ƒ5,-.
RP
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Joost Seelen en Arnold Vogel

LEERLOOIEN IN NOORD-BRABANT
De geschiedenis in woord en beeld van het leerlooien en de lederindustrie in Noord-Brabant van
1890 tot 1965. Geheel in de traditie van de serie Tilburg in Beeld' uitgegeven; prachtig verzorgd,
vaak zeer unieke foto's en een uitgebreid historisch overzicht.
Gebonden in linnen band, ca. 160 blz., omstreeks 250 foto's. Verschijnt in mei a.s.
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