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J-intiquariaat 
„Taxandria" 
In- en verkoop van originele 
topografische en historische 

landkaarten, prenten, gravures 
en boeken, met name over 

TILBURG 
EN 

NOORD-BRABANT, 

bloemen- en vogelprenten 

Salesianenstraat 115, 5042 DR Tilburg. 
Na telefonische afspraak, (013) 67 64 15. 

Herdenkingspenning 
voor de restauratie 

van de Norbertijnenpoort 

O m het beginkapitaal voor de restauratie van de Norbertijnen
poort (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 herden
kingspenning laten ontwerpen. 

De penning is voorradig in twee uitvoeringen: 
— in gepatineerd rood koper geslagen door Koninklijke van Kem

pen & Begeer te Voorschoten - oplage 2000 stuks - diameter 
6,5 cm; prijs ƒ 30,- (incl. kunststof etui); 

- in gepatineerd brons gegoten door Niel Steenbergen te Ooster
hout - oplage 100 stuks - diameter 7,5 cm; prijs ƒ 200,— (excl. 
edelhouten cassette, prijs ƒ 23,—). 

Secretariaat Stichting Restauratic Norbertijnenpoort Tilburg: 
Deheer A.J .M. Santegoets, Philips Vingboonsstraat 41, 5041 G D 
Tilburg, telefoon: 013-430243, bankrekenmg: nr. 15 12 08 174, 
Rabo, Tilburg. 

e adverrentie wordt aangeboden door de Stichting tot Beiioud van Tilbiirgs Cultuurgoed) 

NEDERLANDS TEXTIELMUSEUM 
In permanente en wissel-exposities wordt 
aandacht geschonken aan beeldende 
kunst, techniek, ontwerpen en industriële 
cultuur. 

Openingstijden museum 
dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur 
zondag 12.00-17.00 uur 
textieldocumentatiecentrum 
dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur 
maandag en zaterdag gesloten 

Goirkestraat 96 
5046 GN TILBURG 
Tel.: (013) 367475 
Infolijn: (013) 422241 
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Uitgave 
Stichting tot Behoud van 
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In de loop der ti jd hebben verschillende bewoners van Ti l 
burg of bezoekers aan de stad hun indruk over de plaats op 
papier gezet. Het betreft reisindrukken, belangrijke gebeur
tenissen in de stad of beschrijvingen van wat men waarnam. 
Alleen al in de negentiende eeuw, de tijd waarin Tilburg 
groeide van een dorp van nog geen 10.000 inwoners tot een 
gemeente van meer dan 40.000 ingezetenen, komen er tien
tallen van dit soort teksten voor. 
Een aantal van die teksten is soms moeilijk verkrijgbaar, ver
stopt als ze zitten in kranten, tijdschriften, boeken en brochu
res. Het leek de redactie een goed idee om ter afsluiting van 
deze jaargang enkele van de waarnemers uit de vorige eeuw 
aan het woord te laten. Achtereenvolgens zijn dat: werkman 
en kroniekschrijver Jan de Beer, fabrikant Pieter van Doo
ren, leraar en journalist J. Wap, schrijfster Elise van Calcar, 
uitgever en columnist Flaneur (een pseudoniem voor een be
kend Tilburger) en schrijver/journalist Ur i Nooteboom. 
Tilburgers en bezoekers aan Tilburg over het leven, werken, 
wonen en belangrijke gebeurtenissen in de stad in de vorige 
eeuw. 
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De kozakken in Tilburg 
door Jan Baptist de Beer * 

"Het volgende is alles door mij waargenomen alsmede uit couranten ge
zegden en zoo!" schreef Jan Baptist de Beer toen hij in november 1813 het 
schrijven van een "cronijk" van Laurentius de Lelie overnam. De Lelie 
was daarmee in 1774 begonnen. Hi j schreef gebeurtenissen die hem opvie
len in Tilburg op. Over het weer, over prijzen, bijzondere gebeurtenissen 
enz. Soms betreft het maar enkele regels voor een heel jaar, soms enkele 
alinea's en een enkele keer een wat langer stuk. 
Toen Jan de Beer in 1813 het werk overnam, was hij 29 jaar (geboren 12 
mei 1784). De Beer was toen landbouwer, later wordt hij meesterknecht 
op de fabriek van Diepen op Korvel. In 1832 geeft hij een kort schetsje 
van zichzelf: 
". . .1832. Ik ben een werkman op of in een lakenfabriek en ik verdien per 
week f 5.50. Ik heb 7 kinderen van één tot 15 jaren oud en ik moet betalen 
aan Rijks- en Gemeentelasten als volgt: Aan deuren, vensters, haardste
den, meubilair en huurwaarde f 6.09. Aan modiatie of accijns op het 
gemaal van brood f 10.05. Aan personeelen omslag f 1.69. Totaal 
f 17.83." 

Toen hij in 1813 met het schrijven van de kroniek begon (hij heeft het 
volgehouden tot 1854), was het een bijzonder roerige t i jd . In oktober had 
Napoleon een forse nederlaag geleden in de volkerenslag bij Leipzig. 
Noord-Brabant werd doorkruist door Russische troepen, die deel uit
maakten van de geaUieerden en die slaags raakten met het Franse leger. 
Met name de komst van een regiment kozakken werd door de Tilburgse 
bevolking met vrees tegemoet gezien. In de havensteden zag men regel
matig vreemdelingen, maar in het geïsoleerd gelegen Tilburg (geen water-, 
spoor- of steenwegen naar andere plaatsen!) waren militairen uit Rus
land uiteraard een bezienswaardigheid. Jan de Beer verhaalt uitvoerig 
over de komst van de militairen naar Tilburg. 

"1813. 29, 30 November 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 enz., December zijn hier 
door Tilburg doorgebracht op kar
ren 800 zieke en geblesseerde Fran-
schen. 
1813. Den 17 December is te Heus-
den de poort gesloten. 
1813. Den 10 dito is te Dongen den 
Telegraaf van den tooren gedaan. 
1813. Den 9e dito namiddag is de 
Bossche Poort gesloten. 
1813. 's Nachts tusschen den 9 en 
10 dito hebben de Droit Re. . . 
("Droit Re. . ." zijn zooveel als 
Commiezen of Ambtenaren) of ta-
bacdebitanten hunne uithangbor
den ingetrokken. 

De Kozakken te Tilburg 

1813. 10 December 's avonds kwam 
voor 10 uren passeerden nevens 
mijn huis de eerste patroeillie ko-
sakken; ongeveer 110, dewelke 
zich naar de groote Markt begaven. 

Inleiding en bewerking door Henk van 
Doremalen. 

uitgenomen 5, die bleven op de 
weekmarkt bij het huis van Jan Do-
vion. Ik kwam er het eerste b i j . 
Een van de vijf kosakken bood mij 
een flesch aan met jenever om te 
drinken, hetgeen ik deed. Intus-
schen komt er J. Gooyaars, dewel

ke met mij wird gedwongen om te 
drinken. Dit doende was hij zeer 
tevreden. Toen kwam den heer D . 
van Dooren met zijn zwager, ie
mand uit Verviers; die moesten 
ook drinken. 
Intusschen komt iemand met 4 
bossschen strooi dewelke moesten 
losgemaakt worden. Alsdan moest 
ik, benevens de schoolmeester H . 
Smulders met een kosak op gemeld 
strooi liggen, maar 't was maar 
voor een oogenblik, want een wagt-
meester van de kosakken ziet ons 
liggen. Maar de Kosak krijgt met 
een karwats op zijn rug, dat hij op
staat en ik en de meester ook en ik 
ging naar huis zonder mishande
ling. En dat was alles al vóór 10 uur 
voorgevallen. Om 11 uur ging ik 
naar de groote markt alwaar de 
groote troep was. Ik heb mij tot 
's nachts 1 uur ongestoord onder 
die menschen opgehouden alleen 
uit nieuwsgierigheid. Daar er zoo
lang over die menschen gesproken 
was, alsof zij nog erger en wreder 
waren als wilde dieren. Ik ben daar 
's nachts ongestoord geweest, 
's Morgens 11 dito zijn zij naar den 
kant van 's Bosch getrokken en zijn 
den 12e boven 's Bosch bij of in 
Balkom slaags geweest tegen om
trent 46 Fransche gendarmen. De 
kosakken hebben de Franschen ge
slagen. Er zijn eenige gendarmen 
gaan vluchten, eenigen gedood en 5 

De lakenfabriek van Diepen Jellinghaus en Co, Korvelplein ca. 1830. 
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Logement Het Zwaard op het koningsschild van Johannes Timroti (1825). 

krijgsgevangenen gemaakt. Deze 
hebben zij denzelfden avond om
trent 7 uren in de herberg " 't 
Zwaard" bij D . Tindrot gebragt. Ik 
heb ze gesproken en soep, vleesch, 
brood en jenever gegeven. Een 
wachtmeester van de gendarmen is 
hier onder of in den toren overle
den. Eenen van de vijf krijgsgevan
genen was ook geblesseerd aan 't 
hoofd; hij was genaamd Grasein en 
Zondags gestationeerd te Tilburg. 
Gemelde Bataille duurde omtrent 7 
minuten, zoo mij een andere ge
vangene zegt, n.1. een zogenaamde 
Sluiters, wachtmeester der gendar
men. Z i j hadden ook 2 paarden 
veroverd. 
Een kosak had bovengemelde soep 
bij mij laten klaarmaken van eenen 
haan die hij geplokken had mede
gebracht. Hi j was goed voor de 
Fransche gevangenen bezorgd. 
Er wird op de Vrijdagsche markt
plein wel 50 vuuren gestookt. 

Den 13 dito transporteerden zij de 
5 krijgsgevangenen naar Breda en 
komen 's avonds weer te Tilburg 
en blijven 3 dagen, bezetten alle 
wegen en maken onophoudelijk 
patrouille. Op den 15 dito komen 
nog kosakken bij tot 290 alsook 160 
Russische husaren in het Safisch 
groen, 's avonds 7 uur, dewelke 
zich dapper hebben laten hooren. 
Zi j zetten de paarden in de kamers 
en keukens, als bij L . de Lelie, A . 
Sleddens en bij H . Smulders. Deze 
blijven tot 17 December, te weten: 
de kosakken trekken naar Turn
hout en de 160 husaren naar Breda. 
Den 19 dito komen weder binnen 
130 man van hetzelfde regiment. In 
den nagt tusschen den 17 en 18 De
cember zijn nog Pruisische patroei-
lles gekomen, zijnde husaren, te 
zamen 40 man en zijn gebleven tot 
den 22 dito. 

Den 20 dito komen 4 jagers van 
den Prins van Oranje van het 4de 
Regiment. De 290 kosakken, die 
van hier naar Turnhout gemar
cheerd hebben, zijn aldaar in ge
vecht geweest tegen 47 gendarmen, 
waarvan de kapitein op het slagveld 
dood bleef. De overige Fransche 
gendarmen hebben zich overgege
ven. Den 13 December zijn van 
Breda naar Antwerpen gemar
cheerd 4000 kosakken en Russen. 
De kosakken, die den 15e hier zijn 

gekomen hebben veldmuziek bij 
zich en moeten 2 maal daags bij 
den overste muziek maken. 
Den 20 dito hebben de Russische 8 
houwitsers in 's Bosch geworpen en 
6 schoten gelost. Den 21 dito kwa
men alhier binnen 600 kosakken, 
die 2 dagen bleven, wanneer zij 
naar Breda vertrokken. Deze 600 
Kosakken hebben gedurende 2 da
gen onophoudelijk patrouille ge
maakt op Gils en Alphen, want er 
kwamen nog Fransche en Duitsche 
troepen. 
Des anderen daags was een Fran
sche patrouille te Gils, doch de ko
sakken dreven hun op de vlucht. 
Van 23 December 1813 tot 1 Janua-
rij 1814 is hier geen inkwartiering 
geweest als van Fransche deser
teurs en Pruisische en Russische 
patrouilles; in de tien dagen, om
trent 200, maar op 1 Januari 1814 
komen 4100 Russische en Pruisi
sche soldaten. 500 zijn er van in T i l 
burg gebleven tot 9 Januarij. De 
kosakken waren niet van het beste 
soort. Z i j waren zeer roofzuchtig en 
vrouwspersonenplagers, waar on
dervinding van hebben gehad Jo-
hanna van den Berg, Dina Dielens, 
de dochter van F. Ader, de vrouw 
van E. Haans en Engelina van 
Hees. Deze laatste werd nog besto
len ook. 
Op den namiddag als er alarm 
kwam (op 7 Januarij 1 uur 's mid
dags) dat de Franschen te Goirle 
waren. Omtrent 60 Pruisische 
husaren waren in een oogenblik te 
paard en trokken er op af; de om
trent 500 kosakken volgden, 's A -
vonds 9 uur komt een Pruisisch hu-
saar terug met de tijding, dat zij de 
Franschen hadden geslagen te 
Weelde. Eenige gevangenen, ge

blesseerden en paarden hebben zij 
medegebracht en eenige dooden op 
het slagveld laten liggen. Zi j heb
ben omtreeks 50 paarden en zadels 
medegebracht van de Franschen. 
Een Kosak hebben zij dood mede
gebracht, die ik op een Russische 
manier alhier heb zien begraven op 
het nieuwe kerkhof in de Schijf. 

Den 8 Januarij komen binnen 200 
Pruisische huzaren, die trokken 
naar Eindhoven, dewelke denzel-
ven nagt hier binnen bragten vele 
Fransche geblesseerden. 
9 Januarij bragten zij 13 Fransche 
krijgsgevangenen. Ik heb hen 
gezien. 
10 Januarij hebben zij er aanmer
kelijke gevechten plaats gehad te 
Hoogstraten, Zundert en Westwe
zel en de Franschen geslagen tot in 
Antwerpen. 
8 Januarij zijn hier gekomen 700 
Pruisische Jagers, waarbij vele van 
14, 15 en 16 jaren, die zich niet ge
makkelijk vertoonden in hun kwar
tieren. 

Den 9 Januarij heeft te Meijel een 
gevecht plaats gehad, alwaar de ko
sakken en Pruisen 70 Fransche 
krijgsgevangenen maakten, die op 
13 Januarij hier zijn doorgebracht. 
De 700 Jagers zijn 3 dagen geble
ven. Die hadden met "linksche" 
streken weten te krijgen: bij van 
Dooren en Dams 1 stuk laken, bij 
J. de Graaf 1 stuk laken, bij F. van 
Dooren 1 stuk linnen en leer bij 
Marijnen. Dus dit waren de beste 
broeders niet. 
11 Januarij voor één dag 270 dra
gonders. 
11 Januarij komen ook nog 1000 
Pruisische husaren in 't Rood en 
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500 dito jagers dewelke 17 Januarij 
zijn vertrokken naar Eindhoven. 
Den 16 Januarij, zijn de 270 dra
gonders naar Oosterhout vertrok
ken, maar denzelfden dag van het
zelve regiment kwamen weer 270. 
Die hadden eenen ongemakkelij-
ken overste, genaamd Mulders. 
Deze zijn 21 Januari vertrokken en 
toen kwamen weder 270 en die ble
ven 5 dagen. 
Den 23 Januarij, zijnde Zondag, 
kwamen 500 Kosakken, die zijn in
gekwartierd in de Veldhoven en 
hebben zich als Kosakken gedra
gen. Mi jn vader had er zes van ge
logeerd. 
Op den 25 Januarij passeerde door 
Tilburg van Loonopzand naar 
Hoogstraten 1200 Pommeren; den 
zeiven avond komen hier binnen 
die 700 jagers, komende van 
Hoogstraten. 
Den 26 January 's morgens half 7 is 

"Omtrent het Fabrijkwezen in Til
burg deelt de Heer P. van Dooren 
het volgende mede: "Sedert meer 
dan twee eeuwen bestonden in Til
burg en het daarbij gelegene Ois-
terwijk Lakenfabrijken, en om de 
deugdelijke en trouwe hoedanig-
heidswille, hebben steeds derzelver 
voortbrengselen in goeden roep ge
staan; doch de Landelijke verorde
ningen, welke in hare eerste tijden 
in deze Provincie geene Lakenbe-
reiderijen ten platten lande ge
doogden, waren toenmaals een 
struikelblok, hetwelk derzelver 
bloei en uitbreiding in den weg ge
wenteld werd; en deze onstaatkun
dige verbodsbepaling belette den 
aangroei en den voorspoed van den 
Fabrijkstaat in een gewest, hetwelk 

* Inleiding door Ton Wagemakers. 

den Bosch overgegaan en des na
middags te 4 uren den Papenbril 
met fort met de bepahng dat de 
Franschen die op dit fort waren ge
vangenen moesten wezen, te weten 
900. 
Den 28 Januarij, wird alhier door
gebracht in een rijtuig met 6 paar
den van Breda naar 'sBosch een ge
neraal, 2 goeverneurs en eenen 
Commissarisgeneraal. Ik heb hen 
gezien. 
Den 8 Februarij is Gurkom aan ge-
egallieerden overgegaan. Van die 
tijd tot ultimo Februarij is hier 
niets bijzonders voorgevallen als de 
loting voor de Landmilitie; te H i l -
varenbeek het inslaan der glazen in 
het raadhuis en het vernielen der 
boeken. Dat wird gedaan door die 
van Moergestel en Reuzel. 
Wat alhier te Tilburg de loting aan
gaat heeft plaats gehad den 15 en 
16 Maart van die manspersonen. 

door zijne natuurlijke ligging on
vatbaar mag worden geacht om 
voordeelig den grooten of Zeehan
del te drijven, maar dat door zijne 
goedkoope levenswijze, door de 
vlijt en de nijverheid zijner bevol
king, door de overtuiging van de 
bevolking zelve, dat in den Land
bouw en den Fabrijkstaat haar heil 
en welvaart is gelegen, uitsluitend 
voor Landbouw en Fabrijkwezen is 
geëigend, en als eene voorbeschik
te landstreek in ons Vaderland 
daartoe scheen te zijn aangewezen, 
en in deszelfs boezem bronnen tot 
rijke en uitgebreide industriële be
trekkingen bevatte. Di t was dan 
ook de reden, dat Oisterwijk geheel 
is in verval geraakt, en dat Tilburg, 
benevens het platte land van Noord 
Braband, zoo langen t i jd in de vol
komenheid harer fabrijk, bij vele 

die tusschen 18 en 49 jaren, ge
huwd en ongehuwd. Ik had getrok
ken 583, mijn broeder Peter 1213 
en mijn broeder Norbart 1080. Er 
moesten er 80 van in dienst. 

1814. 9 Maart is Z . H . Paus Pius 
V I I uit Z i jn ballingschap te Rome 
op Zijnen Stoel teruggekeerd. 
1814. 30 Maart is Parijs aan de ge-
egalieerden overgegaan en Napole
on heeft afstand van de kroon ge
daan en zal zijn verblijf houden of 
vervoerd worden naar een eiland 
genaamd Elba met zijne familie en 
gevolg, en zal, zoo men zegt, een 
bestaan hebben 's jaars van 
6.000.000 franc en Lodewijk den 
X V I I I is tot koning van Frankrijk 
geprocalmeerd. 
1814. In Mei is de vrede geteekend 
tusschen de ge-egalieerden Frank
ri jk, Engeland, Pruisen, Rusland 
en Oostenrijk." 

Pieter van Dooren (1784-1845). 

plaatsen van het Rijk heeft moeten 
ten achteren blijven. 

De bloei der fabrijlten 

Na zeker tijdverloop heeft het 
Gouvernement andere gunstigere 
wijzigingen, schikkingen en toege
vingen hieromtrent aangenomen, 
welke ten gevolge hadden, dat de 
Lakenbereiderij, welke weleer te 
'sBosch, Breda, Geertruidenberg en 
Heusden gevestigd was, in de t i jd
ruimte van 1765 tot 1795, allengs 

Over het Fabrijkwezen 
door Pieter van Dooren* 

Pieter van Dooren (1784-1845) behoorde tot een bekend Tilburgs fabri-
queursgeslacht. Reeds in de 17e eeuw stonden zij bekend als lakenwevers. 
Zi jn vader, Martinus C. van Dooren, was lakenfabrikant en werd bij de 
verheffing van Tilburg tot stad in 1809 zijn eerste burgemeester. De Van 
Dooren's kenden uit eigen ervaring de textielgeschiedenis van de stad. 
Pieter van Dooren past in die traditie. Als correspondent van de Neder-
landsche Maatschappij van Nijverheid verschijnt in 1837 van zijn hand in 
haar tijdschrift een "Mededeeling omtrent het Fabrijkwezen in Tilburg". 
Deze is hier in extenso afgedrukt. Twee gebezigde termen vragen moge
lijk om uitleg: debiet = afzet; débouché = afzetgebied. 
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Prijsmedailles voor de firma Paulus & Hendrik Vreede op briefhoofd afgebeeld (1827). 

naar Tilburg werd overgebragt. 
Hierdoor verrijkt nam ook de bloei 
der fabrijken in Tilburg zigtbaar 
toe, en wel in die mate, dat hare 
voortbrengselen voor een groot ge
deelte de behoefte van den Handel 
op de Levant en onze overige Over-
zeesche betrekkingen aanvulden, 
en op het vaste land van Europa, 
zoo wel buiten als binnen het Va
derland, geacht en gezocht werden. 
Deze staat van welvaart en gunstig 
vertier onzer Lakenen bleef voort
duren tot na de vredesbreuk van 
1802, wanneer onze Scheepvaart 
door den staat des oorlogs ge
stremd, ook de verzendingen naar 
Overzeesche gewesten deed op
houden, en aan vele onzer vaste 
landsbetrekkingen afbreuk berok
kende, of althans beide zoodanig 
drukte en belemmerde, dat de uit
komsten weinig aanmoediging tot 
verdere ondernemingen gaven. 
Het verstoken zijn van de verzen
dingen onzer fabrikaten naar 's bui
ten lands veroorzaakte in het bin-
nenlandsche debiet, waartoe zich 
nu alles bepaalde, meerdere con
currentie, en door de algemeene 
kwijning van den Handel minder 
vertier. Met alle fabrijken van het 
Vaderland gevoelden wij hevig het 
gemis van dezen belangrijke aftrek; 
verscheidene fabrijken vervielen 
daardoor in kwijning en werkeloos
heid, en de armoede heerschte on
der de werklieden; doch als eene 
vergelding voor deze beroering je
gens het algemeen, sproot uit het 
leed, dat de Tilburgsche fabrijk 
trof, voor deszelfs nijverheid een 

nieuw leven. De stremming van on
ze buitenlandschen handel deed de 
behoefte aan vele grove artikelen 
ontstaan, hoedanig in het gewone 
leven worden gebruikt, als daar 
zijn Baaijen, Karsaaijen, Bevers, 
Duffels, enz. welke hoofdzakelijk 
weleer uit Engeland werden aange
voerd. Gretig omhelsden onze fa
brijken deze gelegenheid tot ver
nieuwde werkzaamheid, welke zij 
als haar plegtanker vasthielden, en 
in de gevolgen van groot belang 
voor dezelve is geworden. Van 
toen af legden zich de fabrijken van 
Tilburg op de fabrikagie van ge
dachte stoffen toe, en slaagden 
daarin naar wensch; en hoe verre 
men het daarin gebragt had, kun
nen de Tentoonstellingen van 

Utrecht, Gent, Haarlem en Brussel 
getuigen. De goede en doelmatige 
qualiteit van deze fabrikaten maak
te dezelve, vooral in de Zuidelijke 
Provinciën, vóór dat noodlottig 
tijdstip van derzelver afscheuring, 
bij voorkeur van alle andere derge
lijke waren gezocht, en derzelver 
aftrek naar die provinciën was dan 
ook van beduidend belang voor on
ze fabrijken. 

Noodlottige revolutiejaar 1830 

Het ophouden van die relatien, 
door den drang der omstandighe
den veroorzaakt, deed zich bij onze 
fabrijken drukkend gevoelen; ter
wij l daardoor derzelver débouché 
zich slechts voornamelijk tot het 
debiet in de Noordelijke Provin
ciën konde uitstrekken, alwaar 
haar de Engelsche mededinging, 
door den overvloedigen toevoer 
van die voortbrengselen, eenen 
zwaren kampstrijd aanbod. Geen 
wonder dan, dat deze veranderde 
staat van aangelegenheden onze fa
brijken in zorg en vertwijfeling 
bragt; en haar, na het altijd nood
lottige revolutie-jaar van 1830, den 
moed en het vertrouwen op een ge
noegzaam vertier van die fabrika
ten ontroofde, welke zij tot dien 
tijd toe met goeden uitslag en voor
deel gemaakt hadden. 
De Fabrijk van fijne Lakens, welke 
gedurende eene zekere tijdruimte 
in kwijning en verval was geraakt, 
beurt zich ook weder op; met de 
hoop herleeft de geest van onder-

Arbeidershuisje "aan de straatweg bij Tilburg" door D. T. Gevers van Endegeest (1832) (Koll. 
Atlas van Stolk Rotterdam). 
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neming. Aanzienlijke fabrijksge-
bouwen, welke volkomene bewer-
kings-toestellen in zich bevatten, 
zijn en worden opgerigt. Elf stoom
werktuigen worden in dezelve ge
bezigd, waarbij eene nieuwe ijzer
smederij met een stoomwerktuig, 
om in het gerijf der fabrijken en in 
derzelver behoefte van het werktui
gelijke te voorzien, wordt daarge-
steld. De fabrikagie van ordinaire 
Lakens voor de dienst der Land- en 
Zeemagt, wordt nog steeds in de 
fabrijken van Tilburg met roem uit
geoefend. 
Ook bestaat hier eene in den verle
den jare opgerigte Katoen-spinne
r i j , welke met goed gevolg gedre
ven en met paarden wordt geacti
veerd, benevens eene Tapijtfab-
ri jk, welker voortbrengselen uit 
koehaar vervaardigd worden, en 

welke laatste voor de arme en wer
kende klasse veel nut aanbrengt. 

Matige ioonsbepaling 

Benevens den Landbouw maakt de 
Fabrijksarbeid het bestaan uit van 
Tilburgs inwoners. Men schat het 
getal menschen hetwelk door dien 
arbeid, tegen niet hooge dagloonen 
om der goedkoope levenswijs wille, 
onderhoud vinden, op ruim 6000; 
de meesten derzelve (namelijk de 
huisgezinnen) hebben een reepje 
land of tuin achter hunne woning, 
tot het telen van warmoezerijen, en 
huren daarbij eene zekere uitge
strektheid gronds om aardappelen 
voor het gezin op te winnen; zij 
houden daarbij veelal eene geit en 
mesten een varken, welke hun 
melk, spek en mestspecie voor hun 

aardappelland verschaffen. Deze 
wijze van genering brengt veel tot 
eene oeconomische huishouding 
onder de klasse der werklieden toe, 
welker bestrijding van kosten, ten 
voordeele van den Fabrijkstaat, ee
ne zeer matige Ioonsbepaling vor
dert. Daarenboven bevat zij nog dit 
goede, dat de werkman, eigen met 
het gebruik van schop en spade, bij 
oogenblikkelijk gebrek aan werk, 
zich met de bearbeiding van zijn 
tuin of land onledig houdt, of als 
arbeider bij den Landbouwer gaat 
werken, en bij de herneming of 
ontstaan van werk, tot zijn hoofd
beroep terugkeert; en deze toever
laat, waarvan de werkman in de 
steden verstoken is, oefent eenen 
heilzamen invloed op de zedelijke 
betrekkingen en op de physische 
gesteldheid onzer werklieden uit ." 

De feestelijke intocht van 
koning Willem II in 1841 
door J . J . F . Wap* 

Dr. Joannes Jacobus Franciscus Wap werd geboren te Rotterdam op 1 
mei 1806. Bij de stichting van de Koninklijke Militaire Academie te Breda 
in 1828 werd hij daar benoemd tot leraar in de Nederlandse taal-, letter-, 
geschied- en aardrijkskunde. In 1840 werd hem eervol ontslag verleend, 
waarna hij "ambteloos van zijn pensioen en een persoonlijke toelage van 
den Koning" leefde. Wap was enige jaren redacteur van "De Noordbra-
banter" en in 1842 redacteur van het in Tilburg verschijnende blad "De 
Echo". Hi j overleed te Delft op 7 maart 1880.') 
De inhuldiging van koning Willem I I op 28 november 1840 was voor J.J.F. 
Wap aanleiding om "vervolgens 's Konings verdere Feesttogten door de 
verschillende Provinciën des Rijks te beschrijven" en te publiceren in het 
in 1842 te "s-Hertogenbosch bij J.F. Demelinne verschenen "Gedenkboek 
der Inhuldiging en Feesttogten van Zijne Majesteit Willem I I 1840-1842". 

Nadat de koning op 29 april 1841 
een bezoek aan Dordrecht had ge
bracht, begon hij om half drie in de 
middag zijn feesttocht door Noord-
Brabant bij Moerdijk. Na een snel 
bezoek aan Breda kwam hij om 
half zes te Tilburg aan. Wap schrijft 
er (op p. 110-114) het volgende 
over: 
"Nooit werd er te Tilburg een vreug
defeest gevierd als dat van "s Ko
nings plegtige Intrede binnen de 
muren dier Vorstenresidentie in 
Noord-Braband. Het Vaderland-
sche Driekleurdoek en 't frissche 
*) Ingeleid en van voetnoten voorzien door 

Ronald Peeters. 

lentegroen wuifde en golfde voor 
ieders woning, en herschiep de stad 
als in een tooveroord, waar het oog 
van het eene naar het andere voor
werp werd heengetrokken, en 
overal nieuw genot opdeed van 
kunst, van smaak, van Vaderlands-
Hefde en Vorstenmin. 
Bij tijds reeds had zich, onder lei
ding en aanvoering van den WelE-
delgeb. Heere E.E. Vreede^), eene 
Eerewacht van Tilburgs burgeren 
vereenigd, om den Koning te paard 
in te halen, te vergezellen, en ook 
weder plegtstatig uitgeleide te 
doen. De Leden dezer Eerewacht 
waren, behalve den Aanvoerder, 

Dr. J.J.F. Wap (1806-1880) (Koll. G.A. 
Rotterdam). 

zestien in getal, en uitgemonsterd 
door eene nette, gelijkvormige 
Burgerkleeding, te weeten blaauwe 
rok, zwarte broek, geel vest, ron
den hoed, zwarte zijden das, witte 
handschoenen en sporen met kar
wats; een Oranje bandelier, die 
over den regter schouder afhing, en 
met de Nationale kleuren tot een 
strik op de linkerheup uitliep. 
Daarenljoven droeg de Komman-
dant nog eenen wit-zijden arm-
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Litho uit boek van Wap waarop "onverschillig een der Heeren gewone leden in kostuum" is 
afgebeeld. 

band, met gouden troetels aan de 
einden der strik. 
De langgewenschte T W E E D E 
W I L L E M verscheen op Donder
dag, den 29. A p r i l , tegen 's avonds 
half 6 ure, voor Tilburg, en werd er 
onder de buiten de Stad aan de Vier 
Winden^) geplaatste Eerepoort 
feestelijk en plegtig door de Rege
ring, bij monde van den Heere 
Burgemeester H . B . Bekkers**) be
groet, wiens gepaste toespraak 
door den Koning allerminzaamst 
en treffend werd beantwoord. - En 
nu klonk het Leve de Vorst!Leve 
Koning Willem! schaterend door de 
lucht. - De trein stelde zich voorts 
in beweging: een peloton der Bat
terij Rijdende Artil lerie voorop, 
daarachter de Eerewacht te 
paard^), vervolgens Zijne Majes
teit, verzeld van een kleinen Staf, 
en de Heeren Kommandanten der 
Eerewacht, van de Batterij en van 
de Schutterij der Stad; - verder de 
Muzijk der Stedelijke Harmonie^), 
en van het Schutterijkorps, met de 
Gilden van Sint-Joris, Sint-Dionijs 
en Sint-Sebastiaan, alsmede een de
tachement der Batterij, tot sluiting 
van den optogt. - Langzaam toog 
de stoet voort en de Stad binnen, 
waar de vreugdedronken burger 
zijnen teederbeminden Vorst met 
eene opgewondenheid verwel
komde, waarvan zich niemand, die 
er geen ooggetuige van was, eenig 
denkbeeld zal kunnen vormen. -
Zijne Excellentie de Heer Staats
raad-Gouverneur van Noord-Bra
band, Baron van den Bogaerde, en 
de Heer Generaal-Provinciale-
Kommandant Graaf van Limburg-
Stirum bevonden zich aan 's Ko

nings Hotel , ter ontvangst van Z i j 
ne Majesteit gereed. De Eere
wacht, het Militaire Geleide en de 
Gilden defileerden vervolgens voor 
den Koning, die spoedig daarop 
zich aan den disch zette. Het Vor-
steHjk maal werd opgeluisterd door 
de keurige uitvoering van een aan
tal stukken, welke het Muzijkgezel-
schap de Harmonie liet hooren, en 
het voordragen van eenige Gele
genheidsdichtregelen, opgezongen 
door de Kweekelingen, en onder 
de leiding van den verdienstelijken 
Heere Onderwijzer Heer.^) - Doch 
's avonds blonk, glinsterde en von
kelde de vreugde uit tallooze feest
vuren alomme den Koning in het 
oog, wiens Borstbeeld op menige 
plaats pri jkt , en wel genoegzaam 
overal met dicht- en jaarspreuken 
gepaard, allen getuigende van de 
liefde, den eerbied en de hartelijke 
gevoelens der Burgerij, die W I L 
L E M I I , niet slechts als Koning, 
maar als Vader bemint en huldigt. 
- Ja , luistervol, innig gemeend, was 
hier het feest der ontvangst; maar 
groot ook 's Vorsten aandoening, 
die 's Volks kinderlijke vreugde op 
waren prijs weet te schatten, en, se
dert tien jaren, de bewustheid met 
zich omdroeg, dat de uitdrukking 
van het gemoed des Tilburgenaars 
opregt is, zuiver en welgemeend. 
Het was, in de daad, een verruk
kend gezigt, de geheele bevolking, 
tot in het afgelegen Veldhoven en 
Goirke, bij een fraaijen lente
avond en onder een schoonen ster
renhemel, in deze vreugde alge
meen te zien deelen. - Omstreeks 
10 ure verliet Zijne Majesteit 
Hoogstdeszelfs Paleis, en begaf 

zich te voet de straten door, ge
volgd door de Heeren Komman
danten der Eerewacht, Schutterij 
en Batterij, teneinde de Verlichting 
en verderen Feesttoestel te gaan 
beschouwen. Des Vorsten tevre
denheid was, voor allen duidelijk 
zigtbaar, op het open, edel gelaat 
te lezen. De vrolijkheid in het jube
lend Tilburg duurde tot laat in den 
nacht, woelig en joelend voort, 
zonderdat de minste wanorde de 
vreugde der Burgerij verstoorde. -
Eerst tegen half 12 ure 's nachts 
keerde de Koning naar zijn Hotel 
terug, hoogst voldaan over wat hij 
overal gezien, gehoord en onder
vonden had. 
Onder de schoone Illuminaties be
hoorden geteld te worden die van 
den Heere Burgemeester Bekkers, 
van den Heere Mr . J.A. Mutsaers 
(Lid van de I I . Kamer der Staten-
Generaal), de beide Pastorijen, het 
Kloostergesticht, alsmede de Ver-
hchting der woningen van de Hee
ren De Beer, Bogaers (Vader en 
Zoon), Vreede, Goijarts, Franken-
hoff, Suys, en J.A. van Spaen-
donck, als ook het Schoolgebouw 
in de Wijkkerk. - Wilden wij al de 
fraaije Feest- en Jaarschriften ver
melden, welke het juichende Ti l 
burg, te dezer gelegenheid, ople
verde, wij zouden niet weten, waar 
te beginnen of waar te eindigen. 

(. . .) Den volgenden middag 
(Vrijdag, 30 Apr i l ) , ten 12 ure, be
haagde het Zijner Majesteit, aan 
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De stoet in de Zomerstraat. Schilderij van J. van Dijk (Part. koll.). 

de Pastorij van den WelEerwaar-
den Heere Ridder Zwijsen**) ge
hoor te verleenen, en daarbij tel
kens te getuigen: "dat zijne hoog 
gespannen verwachting van Tilburg 
door de uitkomst nog verre was 
overtroffen." - Deze audiëntie 
werd druk bezocht, en liep ten half 
3 ure af, tot groot genoegen van al 
degenen, die den Vorst hier mog-
ten naderen, en zich op nieuw ver
zekeren en overtuigen van de edele 
gevoelens en bedoelingen des Rid
derlijken Veldheers, die thans voor 
't eerst als Koning zijn geliefkoosd 
Tilburg bezocht. 
De Heer Majoor Kommandant der 
Tilburgsche Schutterij N.J. Die
pen') werd vereerd met de Ridder
orde van den Nederlandschen 
Leeuw, terwijl aan den Heere 
Kommandant der Eerewacht E.E. 
Vreede door den Koning werd ge
schonken een kostbare Ring, met 
's Vorsten Naamcijfer, door edel
gesteenten schitterend omgeven, 
's Zaturdags, den 1. Mei , om
streeks 10 ure 's ochtends, verUet 
de Koning Tilburg, om zich naar de 
Hoofdstad der Provincie Noord-
Braband te begeven. Zijne Majes
teit werd door de Tilburgsche Eere
wacht derwaarts begeleid, en ver
zeld door de heilbeden van allen, 
die des T W E E D E N W I L L E M S 
Triomftogt in Noord-Brabant te 
Tilburg hadden mogen zien aan
vangen." 

Noten 
') Nieuw Nederlandsch Biografisch Woor

denboek, V (Leiden 1921). kol. 1Ü95-
1097; drs. W.J . Pouwelse en dr. F . J . M . 

van Puijenbroek. Kranten in Tilburg in 
De Lindeboom, jaarboek I I I - I V (Tilburg 
1979-1980), p. 136-138. 

") Ernest Eliza Vreede, geboren te Tilburg 
op 10 februari 1811. gehuwd met Corne-
lia Adriana barones van Heeckeren van 
Brandsenburg. Lid firma P. en H . 
Vreede, lakenfabrikanten. Overleden te 
Tilburg op 15 september 1862. 
Zie: Nederland's Patriciaat, 68e jaarg. 
('s-Gravenhage 1984), p. 298. 

-^) De Vier Winden was de herberg op de 
vroegere hoek Bredaseweg - Schaap
straat, het latere café Van Gaal dat in 
1940 bi] een bombardement werd ver
woest. 

"*) Hendrik Bernard Beckers, gedoopt te 
Tillburg op 13 oktober 1798. vanaf 1831 
notaris te Tilburg, van 1837-1849 burge
meester en van 1849-1851 wethouder. Hij 
overleed te Tilburg op 2 december 1852. 

)̂ In een bijlage vermeldt Wap nog de "Na
men der leden van de verschillende Ko-
nings-eerewachten des Rijks". De bur
ger-erewacht van Tilburg bestond uit: 
" E . E . Vreede, Kommandant. P .J . Bae-
tings, J . van den Berg, G . Botermans. W. 
Cools, C . Donders. F . van Dooren, L . 
Dorenweerd, J . van Dijk, L . Maes van 

Emstede, J . Hoebens, C . Jansens, W. 
Jellinghaus. F . Matthijssen, A . van Roes-
sel. H . Swagemakers en H . Vissers." 

'') Bedoeld wordt de "Harmonie" die op 18 
september 1843 als "Nieuwe Harmonie" 
(de latere) "Nieuwe Koninklijke Harmo
nie") officieel zou worden opgericht. De 
intocht van koning Willem 11 was de aan
leiding om deze harmonie op te richten 
als voortzetting van de reeds jaren ver
dwenen "Oude Harmonie". Zie: 
J .J .N.M. van der Marck, Gedenkboek 
der 'Nieuwe Koninklijke Harmonie' van 
Tilburg bij gelegenheid van haar vijf-en-
zeventig-jarig bestaan (Tilburg 1918), p. 
5-7. 

') Johannes Heer, geboren te "s-Gravenha
ge op 26 maart 1807, vanaf 1830 onder
wijzer te Beek. In 1835 vertrekt hij naar 
Tilburg waar hij tot zijn dood in 1859 (5 
maart) hoofdonderwijzer is aan de hoofd
school in de wijk Kerk. zie: C . J . Weij-
ters. Een verdienstelijk man, Johan Heer. 
schoolonderwijzer te Tilburg, 1835-1859 
in Rooms Leven, 8-1-1965 en 5-3-1965. 

**) Joannes Zwijsen, geboren te Kerkdriel 
op 28 augustus 1794, was pastoor van de 
parochie 't Heike vanaf 1832, bisschop 
van Gerra vanaf 1842, sinds 1853 aarts
bisschop van Utrecht en vanaf 1868 bis
schop van "s-Hertogenbosch. hij was een 
persoonlijke vriend van de Prins van 
Oranje, de latere koning Willem 11. die 
hem op 28 november 1840 tot ridder in de 
Orde van de Nederlandse Leeuw be
noemde. De pastorie staat er thans nog: 
Bisschop Zwijsenstraat 3. Zie: J . A . F . 
Kronenburg C . S . S . R . . Levensschets van 
Mgr. Joannes Zwijsen. . . (Tilburg 1909), 
p. 25. 

'') Johannes Nicolaas Diepen, geboren te 
Zaltbommel op 26 juli 1793, overleden te 
Tilburg op 17 december 1865. Was mede
firmant van de firma Diepen, Jellinghaus 
& Comp. Van 1839 tot 1850 Majoor-com
mandant der dienstdoende schutterij te 
Tilburg. In 1824 lid van Provinciale 
Staten. 
Zie: Genealogie van het geslacht Diepen 
(Den Haag 1958), p. 4-5. 

Mijmerend door Tilburg 
door Elise van Calcar-Schiotling* 

Elise van Calcar-Schiotling (1822-1904) was een schrijfster die vooral in de 
tweede helft van de 19e eeuw tal van geschriften publiceerde, met name 
over opvoeding en onderwijs. Haar levensdoel was volgens het Nieuw 
Nederlandsch Biografisch Woordenboek (Leiden, 1911, eerste deel): de 
verheffing van de vrouw en de verbetering van de opvoeding van het kind. 
In het boekje 'Tilburgsche Mijmeringen' ('s-Hertogenbosch, Gebr. Mul 
ler, 1851) filosofeert ze over wat ze bij een bezoek aan Tilburg waarnam. 
De schrijfster, die op de pastorie bij dominee G.L.J . Schotel verbleef, 
geeft naast tal van uitweidingen die nauwelijks betrekking hebben op 
Tilburg een beeld van een aantal aspecten van de stad omstreeks 1850. 
Ze weet zich geen raad met de complexe structuur van Tilburg, beschrijft 
enkele karakteristieke punten en is onder de indruk van een bezoek aan 
een textielfabriek. Als onderwijzeres heeft ze uiteraard veel belangstelling 
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voor het onderwijs. Haar bezoek aan een aantal scholen en de publikatie 
daarover schoten onderwijzer Johan Heer in het verkeerde keelgat.') Ze 
nam de orde en tucht op de katholieke scholen waar, prees de fraters en 
zusters om hun werk, maar tegelijk vroeg ze zich af of hier niet al te zeer 
sprake was van katholieke indoctrinatie van het kind. 
Overigens vond ze het heel aangenaam om in Tilburg te verblijven. Enke
le van haar mijmeringen en beschrijvingen staan hier afgedrukt. Tilburg in 
1850 gezien door de bril van een Hollandse schrijfster. 

"Mijne vrienden! 
Gij vraagt mij de bijzonderheden 
van mijn laatste wintertogtje, een 
uitstapje van Breda naar Tilburg -
gaarne geef ik er u van wat ik kan, 
mits ge niets anders wacht, dan de 
mededeeling van gedachten daar 
opgewekt, indrukken daar ontvan
gen; want voor de reisbeschrijving 
heb ik niet meer, dan: ik stapte in 
de diligence en ik stapte uit de di l i 
gence. -
Schemering verbergde akker en 
heide, die zich langs den eentooni-
gen weg uitstrekken, zoodat mijn 
droomende geest ruimschoots gele
genheid had zich een denkbeeldig 

landschap te scheppen, zoo be
koorlijk als ik maar wilde, tot dat 
men in het stikdonker, dat intus
schen over Tilburg was gedaald, 
hier en daar een vonkje zag gloeij-
en, dat bij het naderen eene lan
taarn scheen te zijn. 

Doch het wordt ti jd dat wij eens 
rond gaan door de stad, of zoo als 
doorgaans de bewoners der door 
Koning Lodewijk tot steden verhe
ven vlekken zediglijk zeggen: de 
plaats - Tilburg gelijkt dan ook op 
niets minder dan op eene stad en 
maakt dan vreemdeling wanhopig 
er ooit den weg in te leeren. De 

plaats toch heeft de uitgebreidheid 
van de grootste steden, ja men ver
zekert, dat het meest bewoonde ge
deelte dezer gemeente over eene 
uitgestrektheid van vier uren is ver
spreid, terwijl het andere deel nog 
wel grooter is en geheele akkers, 
heidevelden, plassen, enz. bevat, 
zoodat het hoogst moeijelijk te be
speuren is, of men al in de stad -
nog in de stad of niet meer in de 
stad is, daar wal noch poort er perk 
aan stelt. 
Tilburg schijnt eene verzameling 
van verstrooide buurtschapjes, van 
onzamenhangende groepjes hui
zen, die dwars en scheef door el
kander zijn geworpen en aan een 
omgeschudde Neurenburger doos 

*) Inleiding en bewerking door Henk van 
Doremalen 

') Ingezonden brief in de "Noord-Braban-
ter" van 1 mei 1851. geciteerd bij C . Weij-
ters, 'Een verdienstelijk man. Johan 
Heer, schoolonderwijzer te Tilburg 1835-
1859-, Rooms Leven 19-2-1965. 

P R O V I X C I K XOO R D B R A B A X T . O K M E E N T E T I L B I ' H G 

lielfekciii hm J . Kiijper, 1865 ['itj'civf Vim Haijo .Suniiijiir fc I.fPiwiirdm 
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doen denken, waarvan de huisjes 
wel zijn opgezet, maar nog altoos 
het schikken tot rijen en straten 
verbeiden; want staan soms hier en 
daar de huizen eens in de r i j , wel
dra ontdekt gij er weer die uit het 
gelid schijnen getreden, of die het 
aangezigt afkeerig van de straat 
hebben gewend, want eenige stra
ten vindt men er toch, die zich ver
eenigen op het marktplein, den 
Heuvel genaamd. 
Hier treffen wij weder een van die 
merkwaardige boomen aan, die 
nog spreken van de dagen toen het 
marktveld raadhuis en geregtshof 
was, toen het ruischend looverdak 
de volksvergadering dekte, die on
der de linden was zaamgevloeid. 
Het is een lindenboom van wonder
baar fatsoen. 

Maar wij nemen afscheid van den 
stam, die naar veler meening dui
zend jaren telt, en naar welken 
men wi l , dat Tilburg zou zijn ge

noemd, van het Latijnsche Tiliae-
burgum, dat is: burg van den lin
denboom. 

Vergezelt mij thans naar de scho
len, plaatsen zoo belangrijk, en het 
bezoek steeds waardig - de scholen 
zoo gewigtig en beslissend voor den 
geest des volks, van waar zoo veel 
goeds en zoo veel kwaads kan uit
gaan voor het opkomend ge
slacht!. . . Te Tilburg zijn de scho
lieren talrijk, en als men ziet hoe in 
de stedelijk school de vijfhonderd 
kinderen als opgepakt zijn, dan be
grijpt men ligt hoe de fraters op het 
denkbeeld kwamen, hier eene 
nieuwe school te openen, die 
schoon nog niet geheel voltooid, 
reeds eenige honderd kinderen 
heeft opgenomen. 
Wanneer ik den indruk dien de bei
de scholen op mij maakte vergelijk, 
dan vind ik dit verschil: in de stede
lijke school gevoelde men zich ge
makkelijker, vrijer - er was iets 

vertrouwelijks in den omgang tus
schen onderwijzer en leerling; de 
kinderen waren vrijmoedig en b l i j , 
en de leermeester had een hartelij-
ken, vaderlijken toon, die gemak
kelijk den vriend zijner scholieren 
zal maken. Bij de broeders daaren
tegen was meer onderdanigheid, 
meer regelmaat; maar er was ook 
iets koels en afgemetens, dat de 
kinderlijke ziel ligt zal neerdruk
ken; het was als ademde men er 
van alle zijden den strengen geest 
eener geestelijke orde, als voelde 
men den dwang der terughouding 
van degenen, die niets meer met de 
wereldsche inrigtingen of het huise
lijke leven gemeen trachten te 
hebben. 
Hunne school ligt eenzaam en afge
legen, omgeven van een ringmuur, 
die de speelplaats insluit; zij is ver
deeld in drie ruime vertrekken die 
door glazen schuifdeuren van el
kander zijn gescheiden, zoodat de 
verschillende werkzaamheden der 
onderscheidene klassen geen hin
dernis veroorzaken. De jeugdige 
onderwijzers dragen allen het stati
ge lange gewaad der broederschap, 
een klein kapje dekt het achter
hoofd, terwijl een crucifix aan een 
metalen halsketentje op den bree-
den gordel afhangt. Gehoorzaam 
aan hunne voorschriften, konden 
de hoogst bescheiden broeders on
der ons, dames, niet vergunnen 
hun drempel te overschreiden, en 
wij moesten ons vergenoegen met 
door een venstertje van een spreek-
vertrekje in de school te zien, waar 
men echter bij de groote stilte, die 
zoowel binnen als buiten de school 
heerschte, de duidelijke woorden 
der vaardige onderwijzers zeer wel 
vernemen kon. 
Behaagde mij in de stads school de 
vaderlijke goedheid des leermees
ters en de vertrouwelijke vrijmoe
digheid der scholieren, bij de broe
ders viel de uitstekende orde en 
netheid in het oog. Alles werkte 
dan ook mede - het lokaal der bur
gerschool laat veel te wenschen 
over, hier daarentegen is het ge
bouw nieuw; er is veel ruimte, alle 
schoolmeubelen zijn nog in den be
sten staat, de wanden, vloeren en 
zolderingen nog zindelijk en pro
per, de ijver der onderwijzers is 
nog frisch; hunne opgewektheid 
nog onverzwakt. - Eere komt hun 
echter toe, dat zij in de weinige 

De lindeboom op de Heuvel omstreeks 1850 (Koll. U.B. Leiden). 
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maanden hunner werkzaamheid, 
de leerhngen reeds zóó wei hebben 
geoefend. Mogten de klassicale oe
feningen later maar niet tot eene 
doode werktuigelijkheid overslaan, 
die meer in schijn dan in wezen den 
geest ontwikkelt en verrijkt, die 
meer een machinaal ge
heugenwerk, dan eene ware ver-
standsopscherping wordt! 
Ik heb op verschillende plaatsen de 
scholen bezocht, en ik zou bijna 
aannemen om alleen op den alge-
meenen indruk af de catholieke 
scholen van de protestanten te on
derscheiden, want nergens spreekt 
zich het kenschetsend onderscheid 
dezer beide hoofdafdeehngen der 
Christenheid zoo duidelijk uit. De 
protestantsche schooljeugd is v r i j , 
maar dikwijls tot losbandigheid 
toe, de catholieke is onder de 
tucht, maar dikwijls tot onderdruk
king van den geest ja tot werktuige
lijkheid toe. 
Op gemengde scholen verliest zich 
dit verschillend karakter, maar nu 
ik het weder zoo in het oog vallend 
opmerkte, in eene plaats waar de 
150 a 160 protestantsche zich tegen
over 13 a 14,000 catholieken verlie
zen, kwam mij de questie over het 
vrije of niet vrije van het onderwijs 
nog eens levendig voor de 
geest!. . . 

Voor het overige is mijn oog bij het 
omdoolen te Tilburg door niets ge
boeid geworden, dan door ver
scheidene nieuwe en zeer aanzien
lijke gebouwen, grillig neergewor

pen tusschen burgerwoningen en 
hutten. 
Zoo viel mij in de eerste plaats in 
het oog: het nieuwe raadhuis - een 
groot en smaakvol gebouw, dat, 
moge het den gegoeden ingezete
nen ook menig opcent kosten, 
toch te regt een heerlijk sieraad 
heeten kan der stad - een sieraad 
niet alleen onder hare gebouwen, 
maar ook een gedenkteeken van 
den goeden geest der bevolking, 
die, waar elders wordt verwoest en 
omgekeerd, gebouwen doet verrij
zen waar orde en wet worden ge
handhaafd. - Het benedengedeelte 
des gebouws is voor eene kantonale 
gevangenis ingerigt, en wel volgens 
het cellulaire stelsel. Geheel in 
evenredigheid met het fraaije Stad
huis is de sierlijke woning des bur
gemeesters, en wat meer stem
ming, maar niet minder hecht, mer
ken wij een weinig verder het paleis 
van den bisschop op. 

Wij mogen Tilburg niet verlaten, 
zonder stil te staan, bij de vele fa
brieken, die, met den landbouw, de 
voornaamste bron van bestaan 
voor deze plaats uitmaken. Of
schoon de volmaking der werktui
gen en het aanwenden van stoom
kracht, het aantal der werklieden 
aanmerkelijk vermindert, zoo vin
den toch nog duizenden handen 
werk, op een zestigtal fabrieken, 
waaronder men zestien bedrijven 
opmerkt, die met stoom werken. 
Door de vriendelijkheid van den 
Heer Diepen werd ik in de gelegen

heid gesteld om in zijne belangrijke 
lakenfabriek de wol te zien bewer
ken, van de eerste zuivering in den 
schrobbelmolen af, tot aan de laat
ste persing van gedectiseerde laken 
in de hydrolieke pers. Hoe stond 
ik verbaasd over de vereeniging 
van zoovele onderscheidene werk
zaamheden op ééne fabriek! werk
zaamheden, die vroeger zooveel 
verschillende handteringen uit
maakten, hier in een onmiddellijk 
verband gebragt. Hoe staarde ik op 
die menigte van raderen, van spil
len en hefboomen, alle bewogen als 
door eene onzigtbare kracht. Er is 
iets ontzettends in dat aanwenden 
van natuurkrachten, dat berekenen 
en gebruiken van wetten der schep
ping toegepast op groote werk
tuigen. 
Keeren wij nog eens terug tot de 
fabriek. Het oorverdoovend bon
zen en dreunen, het snorren en t r i l 
len, het klepperen en knetteren van 
zoovele machines verwart den be
schouwer in het eerst, maar daar
aan na eenige oogenblikken ge
wend, staat hij nadenkend stil, om 
ieder werktuig in het bijzonder te 
bewonderen. Ik durf mij niet aan 
de beschrijving van schrobbelmo-
lens en kaarden wagen, noch schet
sen hoe een eenig man een werk
tuig in beweging brengt dat 240 
draden te gelijk spint, maar ik raad 
een ieder waar hij kan fabrieken te 
gaan bezoeken, om enigszins op de 
hoogte te blijven of te komen van 
het geperfectioneerd fabrieks
wezen." 

Lilho (door H. Borremans) van het stadhuis ca. 1849. Naar tekening van architect H.J. van Tulder. 



De korenvelden in de stad 
door Flaneur * 

Onder het pseudoniem "Flaneur" heeft zowel Antoine Arts als zijn zoon 
Antoon Arts geschreven. 
In dit geval, gezien de inhoud, moet het Antoine Arts (1845-1926), de 
oprichter van de Nieuwe Tilburgsche Courant, geweest zijn. Aanleiding 
tot het schrijven van het stuk is het 25-jarig bestaan in 1904 van zijn krant. 
(Zie Nieuwe Tilburgsche Courant van 9 april). 
In zijn herinnering gaat hij terug naar het Tilburg anno 1879. 

"Het heugt me nog, als ware het 
gisteren gebeurd, maar, ach, wat 
zag Tilburg er toen anders uit! 
Tilburg was aan het worden van 
een aantal uit elkander gelegen ge
huchten tot stad. De straten, die 
thans vast aaneengesloten rijen 
huizen vertoonen, waren voor een 
even groot gedeelte onbebouwd als 
met huizen overdekt. En dan nog, 
straten waren alleen de wegen, die 
van het eene gehucht naar het an
dere voerden - naar het Goirke, 
naar Korvel, naar Broekhoven, en 
zoo voort. Buiten die straten lag 
het open bouwland, en mijn jon
gens, die op de school van den heer 
Notermans waren, - de Sint Dé -
nies-school - hadden 's zomers-
avonds de aren der vlashalmen in 
hun kleeren zitten, die zij op de 
plaats waar nu een deel der Tuin
straat ligt, uit de korenvelden had
den geplukt om ze langs hun mou
wen naar boven te laten kruipen. 
En mijn ega liet de waschvrouw het 
goed bleeken op een weide, die in 
de Stationstraat lag, terwijl m'n 
oudste jongen koolblaren voor zijn 
konijnen ging plukken in den 
moestuin van een mijner vrienden 
in de Heuvelstraat, en de heele 
bent 'mulders' of meikevers ging 
schudden, uit de beukenheggen 
van de Lange Pad. 

De 'meense' 

De menschen ook waren vijf-en-
twintig jaren minder ver. 
De 'fabrieksmèskes' droegen nog 
alle Zondags hun mutskes met 
strikken en de moeders gingen met 
de zwarte 'follies' naar de kerk, of 
ook met de mantels, zooals de 
kantwerksters in Brugge ze dragen, 
met de groote kap met zijden fran
je, evenals de vrouwen op de eilan-

* Inleiding door Ton Wagemakers 

den der Azoren. De 'meense' droe
gen nog witgeschuurde klompen als 
ze Zondags naar de 'negenuren' 
mis gingen, en naar het lof, en de 
jongens een bolle zijden pet, en 
voor een pijpke tabak zou geen 
werkman zich geschaamd hebben, 
zelfs op den Paaschdag. 
Als dof de doodsklok klepte over 
de stad en de dreunende galmen in 
de harten trilden van allen, die een 
goeden burger gingen begraven, -
en heel de stad deed toen daaraan 
mede, - hadden allen den lijkman-
tel om, wi j l achter den dood allen 
gelijk wilden zijn in rouwgewaad. 
En als de armste der armen op het 
Heike werd ten grave gedragen -
alleen die tijdens hun leven het on
geluk hadden gehad rijk te zijn, 
werden naar hun laatste verblijf ge
reden - en misschien twee men
schen den lijkstoet vormden dan 
was een der twee, de heer Charles 
Knegtel, die den grooten zin van 
dat werk van barmhartigheid had 
begrepen, zooals ik nooit meer ie
mand zag. Ook hij is den weg van 
allen gegaan - maar dit wilde ik 
toch aan de menschen van thans, 
die het niet meer weten, als een 

I)c lleiivelsiraul ca. 1870. 

Antoine Arts (1845-1926). 

hoog voorbeeld van naastenliefde 
verhalen. 

In de sociëteit de Phil(harmonie) 

En als het kermis was, gilden geen 
stoomcaroussels hun bespotting uit 
over de dwaasheid van het moder
ne publiek maar waren de kleinen 
blijde met vi jf draaicenten voor 
den 'mallemolen", waar ze zelf me-
deduwden als het moest, en waar 
men 'mal' kon zijn. 

De politieagenten heetten nog 
'veldwachters' en droegen een stok 
en als het avond werd was het don
ker en duister in de straten, en 
werd er toch niet met messen ge
sneden. 
En groote lichtsprenkelingen zag 
men zelfs niet in de Heuvelstraat -
maar hier en daar wakkelde in de 
kleine winkels een zedig gasvlam
metje en als, eens op den avond, de 
winkeldeur openging, klinkelde 
een helder belletje aan langen veer-
steel en het bleef klinkelen heel de 
buurt ter waarschuwing, totdat de 
bezoeker reeds huizen ver was op 
den terugweg. . . 
En voor het huis van den heer van 
Roessel op de Markt stonden nog 
twee hooge boomen, en op de 
plaats waar nu de boterbal prijkt 
speelde de vlugge jeugd 'horentje'. 
In de Phil kwamen sommigen nog 
in de rok en rookten een gouwe-
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naar, en sloeg soms in de kermis-
week 's avonds een kregel l id de 
lampen met een biljartqueu stuk, 
dan was den volgenden morgen al
les hersteld en wist Piet de kaste
lein van niets. De bals waren er nog 
bal en niemand vroor er dood. En 
op den directieavond. . . neen 
maar, ik hoor onze jongelui van 
toen nog zingen: 
O du mein Esterleben. . . ik ken de 
melodie nog. 
Zoo was het in Tilburg toen evenals 
nu het lenteweer de knoppen zwel
len deed en in de graszoomen van 
den 'Wouwer' op den Nieuwen 
Dijk schitterde al menig made
liefje. 

De krant van Arts 

Naast dien Wouwer, die liep van 
den Nieuwen tot den Ouden D i j k , 
en langs het 'kasteeltje', lag een 
tuin, waarin stond de drukkerij van 
dit blad, dat toen in dien t i jd ver
scheen en een belofte scheen voor 
de toekomst. 
Wat ik toen ook vermoed kon, niet 
dit eene dat na vijfentwintig jaren 
het kleine blaadje, dat toen was in 
overeenstemming met de beteeke-
nis van Tilburg, zulk een omvang 
zoude krijgen en zooveel invloed. 
Ik vermoedde dat niet, zooals nie

mand dat vermoed zal hebben, wij l 
men zich waarschijnlijk ook niet 
voorstellen kon, dat het vergroei
ende heidedorp zoo kloek den weg 
der steden zou opwandelen en 
voorbijstreven grootere plaatsen, 
die het zooverre en zoo lang voor
uit waren geweest. 
Bij dit feest van de Nieuwe Tilburg
sche Courant wilde ik mijn pen 
weer eens ter hand nemen. 
Naast de herinneringen, die ik 

neerschreef, uit ik een wensch. 
Wanneer dit blad zijn gouden feest 
zal vieren, is zonder twijfel Flaneur 
reeds lang begraven en vergeten. 
Maar als er dan iemand zich neer
zetten zal om eenige herinnerings
woorden te wijden aan den tijd van 
een kwart eeuw terug, - moge hij 
dan voortdurenden bloei hebben te 
melden van onze stad en van dit 
blad, geheel zooals de wensch is 
van F L A N E U R . " 

Het Stuivesantplein met de kerk van de Heuvel ca. 1904 (foto H. Berssenbrugge). 

IK 
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Een fabrieksstad in herinnering 
door Uri Nooteboom* 

Uri Nooteboom (1903-1945), beleend als journalist, heeft in 1942 zijn herin
neringen aan Tilburg vastgelegd in "Jeugd in een fabrieksstad" Het ver
scheen in 1950 in de bundel "Land en volk van Brabant". De samenstel
ler, Antoon Coolen, kwalificeerde het stuk als een "op het Brabants 
ingestelden eigen sti j l" en het bevatte "ongetwijfeld de beste bladzijden, 
die hij heeft geschreven". 

Helaas laat de omvang, twintig bladzijden, niet toe het hier in zijn geheel 
af te drukken. Gekozen is voor fragmenten waarin de bebouwing en het 
werk en leven van alledag centraal staan. 

"En wat zal men anders dan veel 
schoons en goeds vertellen van zijn 
jeugdjaren in een rommelige Bra
bantse fabrieksstad! Een stad zon
der groot aanzien of grootstadallu
re , samengebouwd uit zovele wij ken 
en gehuchten, waar het hoge huis 
van den fabrikant staat tussen de 
lagere huizen van middenstanders, 
een industrie-centrum waar vroe
ger de getouwen kletterden, met 
vele echo's tegen de muren der tui
nen en de achtergevels der huizen 
van zes uur in den morgen tot ze
ven uur in den avond. Zi j die in 
zo'n stad niet geboren en getogen 
zijn, weten daarvan weinig liefde
vols en treffends te vertellen. Maar 
zij , die hun jeugd hebben beleefd 
tussen de fabrieken en op de ru
moerige straten, die gewoond heb
ben onder dit bedrijvige volk van 
wevers, vollers, kettinglijmers, ver
vers, fabrikanten en neringdoen
den, hebben er hun hart verloren. 
De geboorteplaats, zoals die leefde 

Ets van Hendrik de Laat 1927. 

en werkte in het begin der twintig
ste eeuw. Een stad vol schoorste
nen en fabriekspijpen, vol stoom-
pluimen en rookslierten. A l om 
half zes 's morgens was de straat 
luid van de fabrieksarbeiders, vet-
hollekes of draaimaker, die luid
ruchtig op hun klompen met hun 
blauw drinkenskruikske naar het 
fabriek gingen. Dat was een drukke 
doortocht door alle straten van de 
stad en om zes uur bliezen de fa
brieken "voor het aanleggen", het 
fabriek van Strater de Zomermo-
len, het fabriek van De Beer, van 
Pessers, van Eras, van Pollet, van 
Janssen de Horion, van Diepen, 
van Van Dooren, van Mannaerts, 
zwaar en hard, scherp en donker, 
aangehouden en hoog. Om zes uur 
des morgens klom van elke fabriek 
een witte rookpluim den hemel in 
en de mensen hoorden aan den 
klank welke fabriek blies. De 
schouwen begonnen te roken en de 
cadans der getouwen begon, hoor

baar bij eiken fabrieksingang, in al
le tuinen van de stad, de cadans 
met den weerslag; tikke-tak, tikke-
tak, den gansen dag door, tot in 
den avond, dat de fabrieken ston
den met lichte ramen en plotseling, 
als het einde van het werk werd ge
blazen, het geluid stilviel met zijn 
aanslag en naslag, vreemd en stil 
om het plotselinge ophouden. 
Als de arbeiders des morgens het 
werk begonnen waren, werden de 
straten weer leeg en stil, de torens 
luidden voor de vroegmissen en de 
drukte begon slechts langzaam te 
herleven met mishoorders, vroege 
melkboeren en praatzuchtige 
meiden, die hun hoofden uit de 
opengeschoven ramen staken om 
het een of ander nieuws over een 
vrijerij of uit den dienst te vertellen 
aan de oude getrouwe van den 
overkant. Het gedokker van de ko
lenkarren over de keien begon, met 
strammen pas en leren bandelier 
over den schouder duwden kleine 
mannekes de bolderende kruiwa
gens met grote "stukken" naar de 
ververij. Van Gend en Loos was in 
elke straat aan het lossen en het la
den. En als de klok van het Protes
tantse kerkje in de Zomerstraat van 
achter de kruinen der kastanjebo
men, waarachter het des zomers 

*) Inleiding en keuze van fragmenten door 
Ton Wagemakers. 
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bijna geheel schuil ging, nippig en 
parmantig half negen had geslagen, 
dan was de stad ineens vol kinde
ren, lachende, schreiende en jenge
lende kinderen, kinderen van de 
bewaarschool, van de frater- en 
zusterscholen, die welgemoed in 
een troep of meegesleurd door ste
vige kindermeiden den bitteren 
schooldag begonnen. De grote 
kerk luidde zwaar met alle klokken 
voor de begrafenis, de zon stond op 
de markt en de gouden minuutwij
zer van de grote kerk liep naar 
kwart voor negen. 
Zo was het begin van lederen werk
dag in deze noeste stad. 

Den overweg 

Wie er kwam en deze sfeer niet 
kende, waardeerde haar niet, deze 
planloos gebouwde plaats, van dor
pen en wijken in den loop der jaren 
naar elkaar gegroeid en aaneenge-
bouwd met wat lage straten en zon
der enige architectonische preten
tie. H i j , die de ligging van Tilburg 
op de kaart bekeek, zag een samen
vloeiing van grote banen en land
wegen, van uit Den Bosch, Oister
wijk, Moergestel, Hilvarenbeek, 
Goirle, Alphen, Breda, Dongen, 
Loon-op-Zand, Udenhout, een 
net, dat zich in het centrum door-
eenwarrelde met straten en straat
jes, smalle stegen en paden. Een 
ster met vele stralen, die zich wijd 
strekten in het opene land. En de 
reiziger, die het naderde, van waar 
ook, zag altijd een langgestrekt sil
houet, waarboven kerken en torens 
en vooral schoorstenen zich ver
hieven. 

g i t 3 2 » «. Scholbirg ii ütMt. Ki. 78119 
Overweg Gasthuisstraat met stoomtram, ca. 1905. 

Overweg Ga8tlmi«8traat. T I L B U R G . 

danst de krukas van een stoomma
chine op en neer, rond en om, en 
de grond trilt met de wenteling van 
het vliegwiel. Daar is een overweg, 
die altijd gesloten is, waarlangs 
steeds treinen binnenlopen; vóór 
de afsluitbomen staan altijd vijf
honderd mensen en tweehonderd 
fietsers, zeven wagens en twaalf 
karren. De bel rinkelt en de bomen 
kantelen met hun kop de lucht in ; 
twee mensenlegers rukken van bei
de kanten op elkaar in en passeren 
elkaar. En op den heuvel - des zo
mers stond er altijd de kiosk en des 
winters niet - moet men even k i j 
ken naar den lindeboom, want de 
lindeboom is het hart van Tilburg. 

De reuzenboom wordt naar ieders 
heugenis, van zijn jongste jaren af 
tot aan den uitersten dag van zijn 
ouderdom, elk voorjaarsseizoen 

groen, en de Tilburger vraagt zich 
af, wat van zijn stad zou moeten 
worden, als de lindeboom op den 
Heuvel het wegens ouderdom of 
door een of andere oorzaak bege
ven zou. Zouden dan de fabrieken 
nog werken? Zou dan Tilburg nog 
Tilburg zijn? Indien de lindeboom 
werd geveld, zou dat een grote, ga
pende wonde zijn in het hart van 
deze stad en geen dode zou ooit 
méér zijn betreurd. 

Gère goed 

Neen, als men praat of vertelt over 
deze goede stad heeft men het niet 
over grote dingen: maar over klei
ne dingen, die goed zijn. Het jaar 
ging zijnen gang. De maandmark-
ten op den Heuvel markeerden den 
loop der maanden. Het was einde 
Augustus en de kermis werd opge-

De brandkuil van de Heikant ca. 1904 (foto H. Berssenbrugge). 

Een straat begint ergens tussen 
schrale akkers met een paar lage 
huizen of een lange boerderij; er 
rijen zich plotseling huizen aaneen, 
huizen zonder verdieping, verbon
den door een eenderen gevel en be-
daakt door een lange kap met pan
nen gedekt over de hele rij heen, 
vierkante schoorstenen eenvormig 
en blokkig boven de rechte streep 
van de nok. Een hoog huis en daar
achter en daarnaast het denderen 
der getouwen van een fabriek: uit 
het gat, midden in het ijzeren dek
sel van een rioolput op straat, spuit 
een dun straaltje stoom omhoog; 
achter een glanzende spiegelruit 
van een massale machinekamer 
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Splitsing Koestraat-Enschotsestraat ca. 1908. 

bouwd. Er was geen kermis in heel 
het Brabantse land - men kan het 
de spullebazen vragen en de Tilbur
gers zelf ook - als de Tilburgse ker
mis. Dan was het vier dagen Zon
dag en vier dagen feest. Spaarpot
ten, waarin een heel jaar gepot 
was, werden gelicht. De kermispot 
moest er aan. De hele stad was vol 
mensen op zijn Zondags en alle ca-
fé's hadden het druk van 's mor
gens tot 's avonds. . . .Want naar 
oude traditie is een Tilburger geen 
lid van den blauwen knoop. 

De Heuvel stond vol spullen en 
kramen: de kleine mallemolen van 
twee cent bij de weegbrug: de mal
lemolen met zwart fluwelen vanen 
met spiegeltjes, rood en zilver be-
stikt. De mallemolen, getrokken 
door een klein wit paard. De wafel
kraam van Victor Consael, die pof
fertjes moest bakken, zoveel, dat 
heel de Heuvel er naar rook, daar 
tegenover. In het midden de 
stoomcaroussel van Janvier, die 
blies van des middags vier uur tot 
middernacht, de stoomcaroussel, 
die achter de spiegeldeuren draaide 
door een zee van serpentines met 
steigerende paarden en draaiende 
Venetiaanse prielen. De lucht-
schommel en het theater, de pa
ling- en ohebollenkramen. De nou-
gatkraam van Willem Stuvé en van 
Jacob Stuvé, die kaneel- en zuur
stokken verkochten, welke een pa
raplu lang waren. De kop van Jut, 
die na eiken bons vier, vi j f keer 
klapperde. En daartussen zweef
den boven de mensenhoofden 
luchtbalonnen aan lange stokken, 
liepen de kinderen op tuut-blazen 
te sabbelen, die ze vol lucht bliezen 
en die daarna op een klagelijken 
toon leeg liepen. 
Men zeide wel: Enen Tilburger 
heeft het gère goed. En zi j , die dat 
zeggen, hebben gelijk, want het is 
waar. En de Tilburger heeft ook 
gelijk. Waarom zou hij alleen bid
den en hard werken en het niet 
graag goed hebben? 

Vol herinneringen 

Deze stad met haar perspectief. 
Deze stad met haar lange, lange 
straten. Dat was vooral zo in onze 
jeugd, toen zij nog niet lag in den 
roden ring van nieuwe wijken. Als 
ge moest lopen van den Hasselt tot 

achter op Broekhoven, dat was ver. 
Over die uitgestrektheid van hun 
vaderstad hadden de kinderen en 
ook de grote mensen hunnen klei
nen hoogmoed en ze zongen in hun 
dialekt daarop een overmoedig 
liedje. 
We hebben de grootste stad van 't 
laand 
En onze vadder is fabrikaant. . . 

Hoe het aanschijn van Tilburg ver
anderd is, weet alleen h i j , die in zijn 
jeugd met deze stad door en door 
vertrouwd was. Het stadhuis van 
Van Tulder is vervangen door het 
Paleis van Willem I I als representa
tief stadhuis. Waar is de monumen
tale pomp gebleven bij de grote 
kerk en de ruime kruidenierswinkel 
van Sjoo de Beer met zijn grote ko
peren weegschalen, de manden met 
vijgen en de blokken vijgedalen? 
De winkel van de Oude Ster op den 
hoek van de Zomerstraat en 
Nieuwlandstraat, met zijn trapge
vel en rood pannendak? De Goorl-
se tram en de Dongense tram, de 
tram naar Loon-op-Zand hebben 
het afgelegd. De Bredase weg was 
vroeger tot den watertoren, en is 
nu aan weerszijden tot Dongenwijk 
met villa's en huizen bebouwd. Een 
nieuwe stad trok haar roden ring 
rond de oude. Er zijn hele wijken, 
waarin men niet meer dan weg 
weet. 
Maar er zijn ook straten in de bin
nenstad, waaraan in den loop der 
jaren zo goed als geen steen veran
derd is: waar men doorloopt met 
hetzelfde perspectief als toen men 
vroeger naar school ging; waar men 
nog steeds de eendere huizen van 

vroeger ziet en dezelfde gezichten. 
Wat is er dat u bindt met deze stad? 
Is het iets anders dan uw jeugd en 
het verleden? De missionarissen, 
die daar geboren zijn, en naar de 
missie vertrekken, maken een 
groot gedicht, een afscheidsgedicht 
op Tilburg: "Vaarwel, reuzenwoud 
van schouwen. . ." 
Men loopt rond door de dagen met 
een hoofd en hart vol herinnerin
gen. Er ligt midden in de stad een 
kerkhof aan den Bredasenweg. Het 
wordt van den weg afgesloten door 
een hoog ijzeren hek met pilaren 
ertussen en op die pilaren staan 
grote heiligenbeelden. Sint Catha-
rina met het rad. Sint Agnes met 
het lam. Sint Henricus, die een 
kerk draagt. Sint Franciscus van 
Sales met het boek, Sinte Barbara 
met den toren, en nog veel heiligen 
meer. Aan de poort staan twee en
gelen met bazuinen in de hand, zij 
staan met opgeheven hoofd luiste
rend en uitziende over de lage da
ken of de uiterste dag nog niet van 
de grens der wereld gekomen is. 
Tussen duizend zerken ligt daar 
één zerk en als ge daarvoor staat, is 
het beeld uwer moeder, die in het 
middelpunt van uwe jeugd staat, le
vendiger dan ooit. Over de muur 
ziet men de torens van de stad, de 
huizen, de kerken, de schouwen. 
Hiertussen beweegt en speelt enen 
droom, die nimmer vervaagt of ver
dwijnt. Want wij allen, die in Bra
bant geboren zijn, leven met den 
geest in een verleden, dat zich 
steeds veredelt en immer meer ver
stilt. Het is onze jeugd in dorp of 
stad die ons verblijdt en ons nim
mer los laat." 
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Tilburg Kort 
Kerk en pastorie Schans op 
monumentenlijst 

Burgemeester en Wethouders van Til
burg hebben in september besloten om 
de kerk van Onze Lieve Vrouw Onbe
vlekte Ontvangenis (Schans 121), als
mede de zich in het gebouw bevinden
de inventarisstukken (orgel, twintigtal 
beelden, vier reliëfs en tabernakel) en 
de daarnaast gelegen pastorie (Schans 
122) op de gemeentelijke monumen
tenlijst te plaatsen. De redengevende 
omschrijvingen geven de volgende bij
zonderheden. 

De R . K . kerk is een neogotisch ge
bouw liggende aan de noordkant van 
de driehoekige "plaatse" van de Hei
kant, de meest noordelijk gelegen ne
derzetting in Tilburg. De kerk is ge
bouwd naar ontwerp van de Tilburgse 
architect J . C . van den Heuvel. In 1871 
besloot Mgr. J . Zwijsen tot de oprich
ting van deze kerk; zij ontstond uit de 
eerste afsplitsing van de moeder-paro
chie Goirke, die sinds 1797 het noorde
lijk stadsdeel bediende. De grond voor 
kerk, kerkhof, pastorie en tuin bestond 
uit een aantal samengevoegde percelen 
die geschonken werd door de erven van 
B. Somers. De kerk is bij uitzondering 
niet gericht op het oosten. 
Op 1 april 1872 werd begonnen met de 
fundering. Op 7 mei daaropvolgend 
werd de eerste steen gelegd. De kerk 
kwam gereed op 1 augustus 1873, waar
na de inwijding plaatsvond op 8 sep
tember door de deken van Tilburg Wil
helmus van der Ven. Pas zes jaar later 
op 23 juni 1879 werd de kerk door Mgr. 
Godschalk geconsacreerd. 

Het gebouw en de zich daarin bevin
dende inventarisstukken zijn van alge
meen belang vanwege onderstaande re
denen: Geschiedkundige redenen: ne-
derzettings- en kerkgeschiedenis; Ar
chitectonische/artistieke redenen: bij
zondere plaats in het oeuvre van een 

kunstenaar/architect; Technische rede
nen: belangrijke getuigenis voor de 
ontwikkeling van de bouwtechniek; 
Stedebouwkundige redenen: belangrijk 
beeldbepalend element in het be
schermde stadsgezicht met een sterke 
symboolwaarde voor het stadsdeel 
Heikant. 

De pastorie is gebouwd in 1874 naar 
ontwerp van de bekende Tilburgse ar
chitect H . J . van Tulder, in de toen ge
bruikelijke eclectische stijl. 
Het huis is gebouwd op een royaal erf 
met voor- en achtertuin. De pastorie 
bestaat uit drie te onderscheiden bouw
massa's: 1. de hoofdbouw, met de erin 
gesitueerde belangrijkste ruimten zoals 
een spreekkamer, een grote zaal voor 
officiële gebeurtenissen en de kamers 
van pastoor en kapelaans; 2. de bij
bouw, waarin de keuken en de bijkeu
ken, kelder en de kamers van het per
soneel zich bevinden; en 3. de bijge
bouwen, warin zich o.a. een koetshuis 
en een overdekte binnenplaats be
vinden. 

Het bouwwerk met hekwerk zijn van 
algemeen belang vanwege onderstaan
de redenen: Geschiedkundige redenen: 
nederzettings- en kerkgeschiedenis; 
Architectonische/artistieke redenen: 
bijzondere plaats in het oeuvre van de 
architect; Stedebouwkundige redenen: 
belangrijk beeldbepalend element in 
het beschermde stadsgezicht Heikant 
wat betreft het ensemble (kerk, school, 
klooster en patronaatsgebouw). 

Tilburg signalement 

Joost Seelen en Arnold Vogel, De geschiede
nis van het leerlooien in Noord-Brabant. 
Boekhandel Gianotten Tilburg, 1986, 160 
blz., 234 foto's. ISBN 90-17077-11-X, ƒ 55,-

Een uitstekend verzorgd en uniek fotoboek 
in de bekende serie van Gianotten. Naast 
een schets over de historische ontwikkeling 
van het leerlooien en de lederindustrie in 
Noord-Brabant, wordt ook een goed inzicht 
gegeven in de leerlooitechnieken. Tilburg is 
met 10 foto's vertegenwoordigd op blz. 127-
133. 

Mr. B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-
Hertogenbosch voor 1629. 
Van Gorcum Assen/Maastricht, 1986, X X I -
11-298 blz., ISBN 90-232-2212-1. Brabantse 
Rechtshistorische Reeks 1. 
Dissertatie over het stadsbestuur in de prak
tijk en de organisatie en het functioneren 
van de rechtspraak in Den Bosch voor 1629. 
Tilburg passim. 

Harrie Verwiel, Een halve eeuw Volkenkun
dig Museum in Tilburg. In: Brabantia, jaar
gang 35, 1986, nr. 4, p. 11-13. 

Mischa Ouwendijk, "De meetbaarheid van 
een grote massa". Het Moller Instituut in Til
burg. In: Brabantia, jaargang 35, 1986, nr. 
4, p. 8-10. 
N.a.v. artikel van Ruud Brouwers in "Ar-
chis" (zie "Tilburg", 1986, nr. 2). 

C.J.V/. Steijns, In memoriam drs. H.J.A.M. 
Schurink 1907-1985. In Nededands Archie
venblad, jaargang 90, nr. 2, juni 1986, p. 
160-162. 
Betreft hetzelfde artikel als in "Tilburg", 
jaargang 3, nr. 3, okt. 1985. 

C. Robben, Tilburgs prentebuukske deel 
VU. Het Nieuwsblad Tilburg, 1986, ƒ 7,50. 

Prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt en 
Drs. M.F.A. Linders-Rooijendijk, Vreemde 
militairen in een gesloten samenleving. In
vloed van inkwartiering op de bestaans- en 
leefsituatie in Noord-Brabant tijdens de eer
ste jaren van de Belgische Opstand 1830-
1834. Stichting Zuidelijk Historisch Contact 
Tilburg, 1986, XXVIII -197 blz., ISBN 90-
70641-17-8, ƒ 32,50. 
Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden 
van Nederland L X V I I . Tilburg passim. 

Dr. A.C.M. Kappelhof De belastingheffing 
in de Meierij van Den Bosch gedurende de 
Generaliteitsperiode (1648-1730). Stichting 
Zuidelijk Historisch Contact Tilburg, 1986, 
XLIII-419 blz., ISBN 90-70641-19-4, ƒ 55,-. 
Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden 
van Nederland L X I X . Tilburg passim. 

Willem A. van Ham, Wapens en vlaggen van 
Noord-Brabant. Zutphen, 1986. 218 blz., 
geïll., ISBN 90-6011-499-X, ƒ 29,50. Tilburg 
passim. 

Mischa Ouwendijk, De Katholieke Hoge
school in Tilburg. De eigen maatstaven van 
Jo Bedaux. In: Brabantia, jaargang 35, 
1986, nr. 5, p. 5-8. 

Jan van den Dam, Een kwart eeuw hoogle
raarschap Dr. H.F.J.M. van den Eeren
beemt. In: Brabantia, jaargang 35, 1986, nr. 
6, p. 4-8. 

Jan Franken, De beleving van een interieur. 
Wederom: het Moller Instituut. In: Braban
tia, jaargang 35, 1986, nr. 6, p. 9-12. 

A. Weijnen, Etymologische invallen 4. In: 
Taal en tongval, tijdschrift voor dialectolo
gie, jaargang 38, afl. 1 en 2, 1986, p. 88-89. 
N.a.v. het boekje "Tilburg dialect" (1985). 



VANAF HEDEN VERKRIJGBAAR 
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, 160 blz., 250 foto's. 
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