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Ten geleide 
Met ingang van dit nummer, het eerste van de vijfde jaargang, heeft het blad 
'Tilburg' een aantal wijzigingen ondergaan. In de eerste plaats heeft de redac
tie besloten de omslag voortaan van een steunkleur te voorzien, die per 
nummer zal veranderen. Ook aan de tekst is nogal wat veranderd: een gewij
zigde indeling en een wat meer eigentijdse vormgeving. Verder wordt het 
tijdschrift vier pagina's dikker. De twee volgende nummers zullen op het 
einde van de zomer als dubbelnummer verschijnen. 
Een minder plezierige verandering is het afscheid van Ton Wagemakers als lid 
van de redactie. Ton zag geen kans meer zijn drukke werkzaamheden te 
combineren met het nogal wat tijd vergende redactionele werk voor 'Tilburg'. 
Als auteur voor dit mede door hem opgerichte tijdschrift gaat Ton Wagema
kers echter niet verloren, zo heeft hij toegezegd. De redactie dankt Ton 
Wagemakers voor het vele werk dat hij voor 'Tilburg' heeft verricht. 

In dit nummer vier artikelen, die betrekking hebben op geheel verschillende 
aspecten van de cultuur en de geschiedenis van de stad. 
Chris Bergman gaat uitvoerig in op het leven en werken van de vorig jaar 
overleden Tilburgse kunstenaar Joost Sicking. Hans Wijffels geeft uitleg over 
een 'merkwaardig' gebouw in de Acaciastraat, de door architect Barenbrug 
ontworpen bakkerij Vorselaars. Johan Hendriks doet verslag van het archeo
logisch onderzoek bij de restauratie van het pand Bokhamerstraat 13. Rob 
van Putten, die serder verantwoordelijk was voor de 'brandweerspecial' van 
dit tijdschrift, onderzocht wat de betekenis was en nog steeds is van de 80 jaar 
oude Wetenschappelijke Kring. Tenslotte is er veel aandacht voor het grote 
aantal boeken en artikelen dat de laatste maanden over Tilburg verschenen is. 
Tilburg Kort geeft er een overzicht van. 

De redactie 

Deze uitgave werd mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van boekhandel Gianotten B.V., Van Raak B.V., 
Vollenhoven Groot-Olie B. V. en Melis Gieterijen B. V. 

Inhoud 
Een leven in beelden. Joost Sicking 1932-1986 
Chris Bergman 4 

Bakkerij Vorselaars. Een uitzondering in het oeuvre van architect 
Barenbrug 
Hans Wijffels 9 

"Huijs, plaatsje en hoff". Een archeologisch onderzoek bij de restauratie 
van het pand Bokhamerstraat 13, Tilburg 
J. Hendriks 11 

Schetsen uit het leven van een tachtigjarige 
ir. Rob van Putten 19 

Tilburg kort 22 



Een leven in beelden 
Joost Sicking 1932-1986 
Chris Bergman* 

We schrijven 1956. In de serie 'Op bezoek bij Tilburgse kunstenaars', aflevering X V I , besteedt 
de Nieuwe Tilburgse Courant aandacht aan een jonge kunstenaar: Joost Sicking. 
' E r is geen prijskaart veilig voor Joost Sicking, de 24-jarige Tilburgse kunstschilder. Niet dat 
hij die dingen spaart, maar hij tékent erop. 
Joost Sicking tekent graag in cafés; hij maakt graag schetsen van mensen die aan het praten, 
aan het kaarten of aan het dansen zijn in die echte volkscafés. Het zijn dikwijls rake schetsen, 
die hij thuis op het doek met veel liefde uitwerkt. 
Hoe dikwijls hij al heeft moeten horen "En, lukt 't?". Gewoonlijk zegt Sicking dan: "Niet zo 
best", omdat zijn krabbels anders het hele café rond moeten. 
En dat zei hij dan ook tegen het madammeke van een Belgisch stamineeke, toen ze hem vroeg 
hoe het ging. "Maar ge moogt toch wel rondgaan hoor" zei ze toen medelijdend. . .'') 

Afb. 1 Joost Sicking, 
omstreeks 1977. 

Een tentoonstelling van zijn werk is tot op 
dat moment nog niet te zien geweest, al heb
ben er enkele werken in een artiestenkroeg 
gehangen en heeft hij ook deelgenomen aan 
de 'Kunstklottermarkt'. Toch tekende hij al 
van jongs af aan. Toen hij nog op de am
bachtsschool zat - zijn vader had het meu
belmakersvak voor hem in gedachten - volg
de hij op zaterdag een tekencursus op de 
Tilburgse Academie voor Beeldende en 
Bouwende kunsten. Vader Henri Sicking 
was directeur van die academie. Na verloop 
van tijd hield de jonge Sicking het op de 
ambachtsschool voor gezien; hij wilde kun
stenaar worden. Hi j haalde een LO-akte te
kenen en werd toegelaten op de Academie 
waar hij drie jaar les kreeg in het tekenen en 
schilderen, onder anderen van zijn vader en 
van Leblanc, Dijker en Liesker. Vervolgens 
vertrok hij naar Gent om daar een jaar lang 
aan het Instituut voor Schone Kunsten het 
modeltekenen te beoefenen. Dat ging hem 
niet slecht af: hij ging strijken met een 'Gro
te Onderscheiding' van het instituut. 
Terug in Tilburg werkte hij een tijdje voor 
zichzelf, totdat de schilder en docent Nico 
Molenkamp hem adviseerde om naar het 
Hoger Instituut in Antwerpen te gaan. Ook 
daar verliep zijn studie voorspoedig. 
En zo vinden we Joost Sicking in 1956 terug 
in Tilburg, een gedegen opleiding achter de 
rug, maar naar eigen zeggen nog niet hele
maal toe aan een tentoonstelling. Wel werkt 
hij in opdracht: er is sprake van ontwerpen 
voor glas-in-loodramen. Drie jaar later, in 
een artikel in Het Nieuwsblad van het Zui -

*) (1950) Studeerde Handvaardigheid aan de Tilburgse 
Academie. Schreef van 1979 tot 1985 kunstrecensies 
voor de Brabant Pers. Publiceert nu nog incidenteel 
over beeldende kunst. 

den,^) wordt wederom gemeld dat hij nog 
niet geëxposeerd heeft, ofschoon hij dan in
middels al aan groepstentoonstellingen in 
Den Bosch en Amsterdam deelgenomen 
moet hebben. Ui t dit artikel blijkt dat Sic
king nog steeds in opdracht werkt. Di t keer 
gaat het om de inrichting van een kapel in 
Dongen: wandschilderingen, tapijten, hek
werk enzovoort. Tevens wordt duidelijk dat 
hij anderhalve dag per week les geeft op de 
Kweekschool in Dongen. 

Zoals alle kunstenaars heeft ook Joost Sic
king t i jd nodig om zich te ontworstelen aan 
de stijl die hij op de Academies aangeleerd 
heeft, om zijn eigen weg te vinden, een her
kenbare, persoonlijke stijl te ontwikkelen. 
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Afb. 2 Portret van Helma; 
contékrijt op papier, 1963 
(foto Gemeentearchief 
Tilburg). 

Afb. 3 Piëta; diverse 
technieken op hout, 1965 
(foto Paul Hutten). 

Zi jn vlotte tekenhand draagt nog de ken
merken van het academisme (afb. 2), en zijn 
schilderijen staan nog duidelijk onder in
vloed van schilders als Desmedt en 
Permeke. 
Het toeval wilde dat Sickings vormende ja
ren samenvielen met de roerige jaren zestig, 
waarin zoveel op z'n kop gezet werd en 
waarin met name in de beeldende kunst on
gehoorde veranderingen plaatsgrepen. Kun
stenaars kwamen uit hun ateliers en voerden 
actie om het al dan niet vermeende kunst-
etabhshment omver te werpen. Bij de ope
ning van de Brabant-Biënnale in het Eind-
hovens Van Abbemuseum in 1961 waren het 
Joost Sicking en zijn vriend Hans van Zum-
meren die de zaak op stelten zetten. De 
krant stond er vol van''). Hun aanval, die wij 
tegenwoordig zouden omschrijven als een 
'ludieke actie', richtte zich tegen het selec
tiesysteem dat voor de biënnale toegepast 
werd. Het woord 'cultuurpolitiek' dook op, 
en het zou voorlopig niet meer verdwijnen. 
De tempel van de kunst bleek ineens mid
den op een druk marktplein te staan. 

Een jaar later was het weer raak: Brabantse 
kunstenaars, geselecteerd door de Stichting 
voor Brabantse Kunst en Edelambacht 
(voorloper van de Brabantse Kunststich
ting) exposeerden in Antwerpen. Sicking en 
Van Zummeren zaten niet in de selectie, en 
gingen in de tegen-aanval. Di t keer niet met 
acties en pamfletten, maar met een tegen-
expositie in de Antwerpse 'Kunstkamer B i -
non'. Sicking exposeerde daar, naast enkele 
stillevens, een reeks tekeningen die hij 
maakte aan het sterfbed van zijn vader. Het 

moet een indringende tentoonstelling ge
weest zijn. 
De tentoonstellingen volgen elkaar nu in 
een regelmatig tempo op, en Joost Sicking 
blijft zijn stijl en zijn thematiek ontwikke
len. Hoewel hij nog regelmatig teruggrijpt 
naar onderwerpen als het stilleven en het 
model, weergegeven in een prikkelende, 
haast agressieve stijl , vat hij in de eerste 
helft van de zestiger jaren belangstelling op 
voor religieuze onderwerpen. Verschillende 
bijbelse taferelen, waaronder veel schrij
nend afgebeelde kruisigingen, zien het licht. 
Uit 1965 stamt een Piëta van indrukwekken
de kracht. Dit schilderij, in de deformatie 
van de vormen, de stekelige lijnvoering, de 
compositie en het licht-donker-contrast alle 
bijdragen aan de weergave van grootsheid en 
smart (afb. 3), maakt heden ten dage nog 
diepe indruk."*) 

Inmiddels experimenteert de kunstenaar 
met de techniek. De kunst is op zoek naar 
nieuwe wegen om de zeggingskracht van het 
werk te verhogen en daarmee de aandacht 
van het publiek te vangen. Het publiek weet 
deze nieuwlichterij overigens lang niet altijd 
(en nog steeds niet altijd) te waarderen. 
Maar het trekt wèl de aandacht. Wanneer 
Sicking rond 1965 begint te experimenteren 
met schilderingen op een ondergrond van 
krantenpapier wordt dat opgemerkt door de 
kunstmedewerker van de K .R .O , drs. Si-
mon van Adelberg, die een 20 minuten du
rende film over het fenomeen maakte. De 
film werd op 16 maart 1966 op de televisie 
vertoond in het KRO-programma "Galerij'. 
Sicking moet steeds gevoeld hebben dat wat 
hij in beeld vastlegde, zo al niet een mo
ment-opname, dan toch een niet-herhaal-
baar afgerond geheel vormde. Elke teke-
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Afb. 4 Portret; inkt en 
gouache op 
krantenpapier, 1965 (foto 
Gemeentearchief 
Tilburg). 

ning, elk schilderij is een tijdgebonden, 
unieke weergave van een complexe toestand 
die zich nooit meer in dezelfde vorm zal her
halen. Op een dag moet hem de overeen
komst met krantenpagina's opgevallen zijn, 
waarop óók een complex van schijnbaar toe
vallige gebeurtenissen en gegevenheden bij 
elkaar komen. De tekeningen en schilderij
en op krantenpapier vormen een poging om 
de complexiteit van het bestaan te omvat
ten, (afb. 4) 
Het experiment slaat niet echt aan, en in 
1967 tekent en schildert Siking weer op de 
vertrouwde materialen als papier, linnen en 
hout. Inmiddels heeft hij echter wel een vor
mentaal ontwikkeld die hem eigen schijnt te 
zijn. Hij schildert sterk gedeformeerde 
mens- en dierfiguren die het vlak beheersen. 
Compositie, kleurstelling en lijnvoering zijn 
weliswaar ongewoon, maar blijkbaar krach
tig genoeg om indruk te maken. In dat jaar 
lezen we: 'Het blijkt dat de kunstenaar in 
twee jaar ti jd geleerd heeft alledaagse ge
beurtenissen op eigenzinnige manier te bena
deren. Zi jn vormentaal is persoonlijk gewor
den, hoewel we hier en daar nog wel wat 
invloeden ontdekken (Cobra en Bacon) en is 
gebaseerd op onstuimige vitaliteit. De doe
ken bruisen van agressiviteit, zijn vaak gaaf 
van structuur en soms wonderlijk ongecom-
pHceerd van opbouw. Ironie, satire, en 
humor, maar ook poëzie vullen de driftige 
schilderijen."'') 

Afb. 5 Familieportret; 
diverse technieken op 
papier. 1969 (?) (foto 
Gemeentearchief 
Tilburg). 

Sickings ontwikkeling is echter nog lang niet 
voltooid. Hi j experimenteert met vorm en 
kleur en bestudeert intensief het werk van 
andere kunstenaars. In 1968 exposeert hij in 
de Stadsschouwburg onder meer een be
schilderde koeie-schedel, waarin hij de sa
menhang tussen vlak, vorm en kleur onder-

V 

zoekt. Hi j is op zoek naar de ideale manier 
om ruimtelijkheid in het platte vlak weer te 
geven. Het werk van Picasso is daarbij een 
belangrijk uitgangspunt. 

Intussen stapelen de schilderijen zich op in 
het atelier van de onvermoeibaar verder 
werkende kunstenaar. Mogelijk is dat de re
den dat aan het eind van de zestiger jaren 
steeds minder schilderijen, en steeds méér 
tekeningen het licht zien. In 1970 exposeert 
hij maar liefst honderd tekeningen tegelijk 
in "Hollandse Nieuwe", de galerie van kun
stenaars/galeriehouders Kees Gubbels en 
Walter Kerkhofs. De Volkskrant heeft zo 
z'n reserves bij de expositie, ('De stijl van 
tekenen schijnt die van de eerste klassen van 
de lagere school of nog jonger.") maar is 
toch ook onder de indruk: "Soms zet Sicking 
kleur in een partij en dat doet hij zo geraffi
neerd en zo mooi, dat men de schaarsheid 
ervan betreurt. Meer kleur, of meer door
werking, of meer traagheid - iets in deze 
trant blijft men wensen, maar overigens een 
juweel van een show."'') 
Talloze kunstenaars hebben het al over zich 
heen moeten laten komen: "Dat kan mijn 
neefje van 7 ook. . ." Zo ook Joost Sicking. 
Zi jn tekeningen hebben veel weg van kin
dertekeningen, althans voor de oppervlakki
ge beschouwer, maar ze zijn eindeloos veel 
meer gerafineerd. Deze eenvoudige, directe 
stijl past bij de thematiek van dat moment. 
Sicking haalt zijn onderwerpen uit zijn di
recte omgeving: zijn gezin (afb. 5) bijvoor
beeld, of de dingen die op dat moment in 
het nieuws zijn. Kunst is communicatie, en 
Sicking bedient zich van eenvoudige taal. 
Het werk is vaak zeer geestig en de techniek 
is perfect. Houdingen, gebaren, het uiterlijk 
van de afgebeelde personen, dat alles weet 
Sicking raak te treffen. Afbeelding 6 toont 
een figuurtje in een jurk , tegen een achter-



Afb. 6 Songfestival; 
kleurpotlood op papier, 
1970 (?) (foto 
Gemeentearchief 
Tilburg). 

Afb. 7 Beschadiging van 
het wit; diverse technieken 
op hout, 1981, detail (foto 
Jan Lampe). 

grond waarop de namen van landen staan 
met getallen daarachter. Het figuurtje, dat 
een bevaUig danspasje l i jkt te maken, houdt 
een statief vast met daarop iets wat op een 
microfoon l i jk t . Pas na enkele ogenblikken 
dringt het tot ons door wat hier afgebeeld is. 
Met de meest eenvoudige middelen weet 
Joost Sicking een rake typering te geven van 
een gebeuren dat miljoenen mensen perio
diek bezighoudt, en hij slaagt er bovendien 
in, een vrolijke schok van herkenning te
weeg te brengen. 
Zoals gezegd, Sicking haah in deze periode 
zijn inspiratie uit zijn directe omgeving. Re
gelmatig zien we ook zijn zelfportret in de 
tekeningen terugkeren, en in de deze zelf
portretten (zie ook het familieportret) is 
duidelijk te zien dat er iets met zijn ogen aan 
de hand is. Op jeugdige leeftijd verloor hij 
zijn linkeroog, en dit gemis verbloemt hij in 
zijn tekeningen niet. In deze periode, rond 
1970, valt dat ook de toeschouwers nogal 
nadrukkelijk op. Naar aanleiding van een 
expositie in het Noord-Brabants Museum in 
1970 schrijft Ton Frenken: "Joost Sicking 
plakte aan de wand van zijn noodverbhjf 
een kiek van zijn gezin en hij schilderde er 
zijn gevoelens bi j : een vrouw, een man, een 
jongetje en een meisje. . . je ziet dat ik het 
allemaal zie, ik met mijn goede oog en mijn 
kunstoog, ik zie het scherp en ik zie u scherp 
aan, oog in oog."^) 
In 1971 worden Ton Frenken en Ferd op de 
Coul opnieuw geconfronteerd met soortge
lijk werk, dit keer in de Schouwburggalerie 
- dat is de ruimte tegenover de garderobe 
van de Stadsschouwburg. In hun recensie**) 
besteden zij nogal veel aandacht aan de han
dicap van de kunstenaar, en dat valt ver
keerd. Een twintigtal Tilburgse kunstenaars 
reageert verontwaardigd,'^) maar aangezien 
er op de letterlijke tekst van de recensie 
niets aan te merken vak, volstaat het 

Nieuwsblad van het Zuiden met het op
nieuw afdrukken van de tekst. De kunstkri
tiek was (en is) trouwens wel vaker aan dis
cussie onderhevig. Hoe het ook zi j , het lijkt 
alsof, nu het hoge woord eruit is, een taboe 
uit de wereld is. Het oog en de eigenaardig
heden van het waarnemen met één oog bli j
ven op verschillende manieren een rol spe
len in het werk van Joost Sicking (afb. 7), 
maar het is niet meer het énige dat de aan
dacht van de toeschouwer trekt. Sicking te
kent en schildert voort, en soms lijkt het wel 
alsof ook hij van een last verlost is. 
Grote olieverven vol dynamiek komen on
der zijn handen vandaan, maar ook het te
kenen laat hem niet los. Tekeningen bieden 
de mogelijkheid om snel en direkt te wer
ken. De hand noteert wat de geest bedenkt. 
Dit gaat zelfs zo ver, dat Sicking teksten in 
zijn tekeningen (en trouwens ook in zijn 
schilderijen) gaat verwerken. Het gaat daar
bij niet in de eerste plaats om de inhoud van 
de tekst, maar om de boeiende structuur van 
het beschreven vlak of om de compositori
sche eigenschappen van de lettervormen 
(afb. 8). Meer en meer raakt het verhaal, de 
inhoud van het werk op de achtergrond en 
komt de nadruk te liggen op vorm, kleur en 
compositie. De weergave van ruimtelijke 
vormen in een plat vlak en de onderlinge 
verhouding tussen de vormen worden voor 
de kunstenaar een thema op zichzelf. Prach
tige abstracte werken met hier en daar nog 
figuratieve elementen zijn het resultaat. Sic
king ontwikkelt theorieën omtrent de on
derlinge verhouding tussen verschillende 
vormen, en hij breidt de bestaande kleuren
leer uit met overwegingen omtrent de ruim
telijke werking van kleur. Deze theorieën 
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Afb. 8 Zonder titel; 
potlood en kleurpotlood 
op papier, zonder jaartal 
(foto Gemeentearchief 
Tilburg). 

Afb. 9 Kleurenleer; 
gouache, potlood en 
collage op papier, 1985 
(?) (foto gemeentearchief 
Tilburg). 

zèlf vormen vaak het onderwerp van zijn te
keningen en schilderijen (afb. 9). Z i jn laat
ste tentoonstelling, november 1985 in boer
derij Denissen in Berkel-Enschot, handelde 
grotendeels over vormen en kleuren. Daar 
waren ook de ruimtelijke objecten te zien 
die hij inmiddels was gaan maken: beelden 
waarin elkaar doorsnijdende platte vlakken 
geheel volgens de theorie de ruimte in bezit 
nemen. Sicking heeft niet meer de t i jd ge
had om zijn ruimtelijk werk tot volle was
dom te brengen, maar hij heeft enkele fraaie 
beelden tot stand gebracht, waarop ik later 
nog eens hoop terug te kunnen komen. Naar 
aanleiding van de expositie in Berkel-En
schot schreef Yvonne Brentjens: 'Het werk 
van Sicking is een diepgaande en gevoelige 
vertaling van dergelijke (17e- en 18e- eeuw-
se, cb) schilderkunstige theorieën naar de 
werkelijkheid. Maar men kan zich afvragen 
wat deze tekeningen, schilderijen en objec
ten nu eigenlijk toevoegen aan de artistieke 
problemen, die in het begin van deze eeuw 
al zo uitputtend door kunstenaars werden 
onderzocht.'"') 
Misschien kan ik daar een antwoord op ge
ven: nog even daargelaten dat ruimtelijk
heid voor Sicking een buitengewoon fascine
rend gegeven moet zijn geweest dat hij per 
sé op zijn eigen manier wilde benaderen, 
heeft hij ook nog in de laatste paar jaren van 
zijn leven een groot aantal kleurrijke, com
positorisch prachtige en technisch fenome
nale tekeningen en schilderijen gemaakt. 
We zullen nooit weten of dit - inderdaad 
didactisch getinte - werk een overgangsfase 
vertegenwoordigt. Daarvoor stierf Joost Sic
king te vroeg; nog geen 54 jaar oud, op 15 
januari 1986. Het oeuvre dat hij achterliet is 
gevarieerd, zonder twijfel. We mogen ge
rust veronderstellen dat Joost Sicking zijn 
definitieve vorm nog niet gevonden had. En 

toch zien we in zijn werk, door de jaren 
heen, één grote gemene deler, en dat is: Vir
tuositeit. 

Noten 

') De Nieuwe Tilburgse Courant, 4 juni 1956. 'Joost 
Sicking; Schilder, die graag mensen tekent'. 

-) Het Nieuwsblad van het Zuiden, do. 17 dec. 1959. 
' J O O S T S I C K I N G ; rasechte Tilburgse artist'. 
Het Nieuwsblad van het Zuiden, 6 nov. 1961. 'Bra
bantse Biënnale met protest ingezet', 'Brabantse 
kunstenaars in verzet tegen jury Biënnale' en 'Meer 
speelruimte nodig voor de avant-garde'. 

"') Het schilderij was te zien op de herdenkingsten
toonstelling in de Tilburgse Schouwburg, dec/jan. 
1986/87. Rob Smolders schreef in het NRC-Han-
delsblad van 2 jan. 1987: 'Op eenzame hoogte in het 
werk van Sicking staat een in 1965 op hout geschil
derde Piëta. Sicking heeft dit thema verbeeld in 
vormen die ontleend lijken aan Picasso, maar in de 
bijtende stijl van Georg Grosz. Elke zwarte lijn lijkt 
een stuk prikkeldraad en een dramatisch belichte 
linkerhelft steekt mooi af tegen het blanke hout 
rechts in de compositie. Sicking brengt er ook zijn 
bewondering voor Francis Bacon in tot uiting. Het 
is een hoogtepunt in een verder nogal gevarieerd 
oeuvre.' 

') Eindhovens Dagblad, dinsd. 12 sept. 1967. 'Vitaal 
werk van Joost Sicking" ondertekend: 'JPBR'. 
De Volkskrant, 3 april 1970. 'Galerij der galerijen'. 

)̂ Het Nieuwsblad van het Zuiden, 24 okt. 1970. 'Ar
tiesten tonen hun "huisraad". Ondertekend: 'MR. 
T O N F R E N K E N ' 

**) Het Nieuwsblad van het Zuiden, 8 jan. 1971. 
'Kunstjournaal', ondertekend: ' T . F . , F . op de C . ' 

") Het Nieuwsblad van het Zuiden, 22 jan. 1971. 
' N I E U W S B L A D - T R I B U N E ' , ondertekend: 'Hans 
Claesen. Huib de Corti. Sunny van Delft, Richard 
van Dijk, Jan Dijker, Henk Geraedts, Josje Gub
bels, Stef Hagemeicr. Joachim Heydenrijk, Jan 
Lemmens, Wijnand van Lieshout, Joop Liesker, 
A d Louwinger, Kees Mandos, Mitraillet, Nico Mo
lenkamp, Theo Mols, Jan van Riel. Ru van Ros-
sem, Niels van Spaendonck-Dolk.' 

"') Het Nieuwsblad, wo. 6 nov. 1985. 'De leer van 
kleur en vorm'. 
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Bakkerij Vorselaars 
Een uitzondering in het oeuvre van architect 

Barenbrug 

Hans Wijffels * 

Sedert een tweetal jaren is er een bakkerij in Tilburg in de belangstelling. Dit heeft te maken 
met het feit, dat twee jaar geleden het pand, na een lange periode van anonimiteit, opnieuw in 
zijn oorspronkelijke kleuren werd opgeschilderd. Het bedrijfspand, daterend uit 1932, getuigt 
van een hang naar een moderne architectonische opvatting, die op het eerste oog aansloot bij de 
principes van "De Stijl" - beweging, (afb. 1) De wit elementaristische gevel met de primaire 
kleuren rood, geel en blauw, lijkt op een gebouw zonder concessies. 

Echter bij nadere analyse van het pand bli j
ken naast "De Stijr'-invloeden, zowel ele
menten van nieuwe zakelijkheids- als tradi
tionele stijl te vinden te zijn. de moderne 
gevel heeft een soort van decor-functie, zo
als dit ook bij café "De Unie" van J.J.P. 
Oud het geval was. 
Voor nadere belichting van de bakkerij rees 
bij mij de vraag of architect Barenbrug meer 
soortgelijke projecten gerealiseerd heeft. 
Dit bleek niet het geval te zijn. Tegelijker
tijd kwam ik tot het vermoeden, dat Baren
brug de bakkerij zeker niet als één van zijn 

* Hans Wijffels is afgestudeerd als bouwkundige aan de 
T H Delft. 

hoogtepunten in zijn oeuvre zal beschou
wen. Echter bij verschillende interieuront
werpen van Barenbrug is er een associatie te 
herkennen met de gevel van de bakkerij. 

Architect Barenbrug heeft een Amsterdam
se School-opleiding genoten. Zijn vroege 
projecten getuigen hiervan. Gedegen en 
consequent doorwerkte concepten, die nu 
nog opvallen door hun goede kwaliteit. 
Voorbeelden uit deze periode zijn het pia
nomagazijn (1927) (hoek Noordstraat - Fa
briekstraat) (afb. 2) en een aantal villa's in 
de Armhoefse Akkers (ondermeer in de 
Prof. Dondersstraat en de Gerard van Swie-
tenstraat) (afb. 3). In dit werk is er wat be-



Afb. 2 Pianomagazijn 
Noordstraat 38, gebouwd 
in 1925 (foto 1981. Dré 
van den Bogaard). 

Afb. 4 
Interieurverzorging 
Hotel-Restaurant Riche 
aan de Heuvel, uitgevoerd 
in 1930 (foto ca. 1930, 
Coll. Gemeentearchief 
Tilburg). 

Afb. 3 Blok van drie 
landhuizen. Prof 
Dondersstraat!Gerard van 
Swietenstraat, gebouwd in 
1927 (foto 1927, Coll. 
Gemeentearchief 
Tilburg). 

treft de architectonische expressie, een dui-
dehjk onderscheid tussen de verschillende 
soorten van bebouwing te herkennen, zo
als bijvoorbeeld villa's, bedrijfsbebouwing, 
appartementsgebouwen en winkelpanden. 
De villa's vallen op door hun expressieve 
uitstraling. Grote uitkragende dakvlakken 
met portalen, loggia's en horizontale gelede 
vensters. Bij de bedrijfspanden, apparte
mentsgebouwen etc. is de expressiviteit veel 
soberder en betreft ze relatief vlakke gevels, 
die onderdeel vormen van een bestaande 
straatwand. Deze globale karakterisering 
blijft in heel zijn oeuvre herkenbaar. 
In de dertiger jaren trad er een versobering 
in zijn architectuur op. De expressiviteit, die 
in zijn vroege werk te vinden was, is verdwe
nen. Dit conform de tendenzen die in de 
moderne Nederlandse architectuur uit die 
tijd te vinden zijn. De bakkerij kan men dan 
ook beschouwen als een overgangsfase in 

zijn werk. Van Amsterdamse School-stijl 
via een korte hang met De Stijl-beweging 
naar een Delftse School-stijl. De hoofdmoot 
van zijn oeuvre sluit aan bij deze Delfste 
School-architectuur, zeker na de oorlog, 
wanneer zijn bureau in Hilversum gehuis
vest is. Het meeste werk van hem is in deze 
stad gerealiseerd. Tal van woningbouwpro-
jekten geven associatie met het werk van 
W . M . Dudok, de stadsarchitect te Hilver
sum. Een aantal grote woningbouwprojec
ten betreffen invullingen van de stedebouw-
kundige ontwerpen van W . M . Dudok. 
In het latere werk van Barenbrug is er weer 
enige verschuiving ter herkennen naar een 
traditioneel functionalistische architectuur. 

Bakkerij Vorselaars (1932) 

De bakkerij is gesitueerd in de Acaciastraat 
naast het bijbehorend winkelpand en woon
huis, die in een traditionele stijl zijn uitge
voerd. Het pand vormt een onderdeel van 
een uitbreidingsplan uit de dertiger jaren, 
de "bomenbuurt", van J .H.E. Rückert . 
Het is dan ook niet opmerkelijk dat de bak
kerij een forse tegenstelling vormt met zijn 

omgeving. De stedelijke allure van de fa^a-
de van de bakkerij is elders in deze buurt 
niet terug te vinden. De vensters in de witte 
gevel zijn horizontaal geleed en opgeschil
derd in rood, geel en blauw. Als ondersteu
ning van deze plastiek zijn er twee zwarte 
lijsten. Een ervan vormt een luifel als bekro
ning van het venster op de begane grond en 
is de drager van het woord "broodbakkerij", 
de andere lijst onderlijnt het smalle horizon
tale venster van de meelzolder. 

Bij het interieur van de bakkerij is een ande
re taal gehanteerd, (afb. 5) De bakkerij is 
een grote open ruimte, uitgevoerd in licht 
kleuren, die het interieur een licht diffuus 
karakter geeft. Di t gebeurt mede door de 
centraal liggende lichtkap, die boven de 
werktafel is gesitueerd. De ruimte valt op 
door het sober, maar functioneel karakter. 
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Afb. 5 Interieur bakkerij 
Vorselaars (foto 1987, 
Hans Wijffels). 

Als voorbeeld hiervoor gelden de meelcylin-
ders (silo's), die het meel vanaf de meelzol
der, gedoceerd in de kneedmachines 
brengen. 
Achter in de bakkerij staat een oven van 
Duitse makelij met een metershoge schoor

steen. Bij de achtergevel waarmee de 
schoorsteen in een lijn staat, is de allure van 
het "nieuwe bouwen" onvindbaar. Die ach
tergevel is in schoon metselwerk uitgevoerd 
en er is nauwelijks sprake van compositie, 
zoals dit aan de straatzijde het geval is. 

"Huijs, plaetsje en hoff 
Een archeologisch onderzoek bij de restauratie van 

het pand Bokhamerstraat 13, Tilburg 

J. Hendriks * 

Tussen Wandelboslaan, Ringbaan-West, Spoorlijn Tilburg-Breda en Reitse-Hoevenstraat ligt 
een klein dorp; de Bokhamer, een 7 ha groot gebied met een karakteristieke structuur dat 
wordt gekenmerkt door openheid en verspreide bewoning. E r staan veertien woningen geregi
streerd als monument, waaronder vijf als rijksmonument. Tot deze laatste categorie behoort 
ook het pand Bokhamerstraat 13. Het is een fraai gebouwtje met een rieten dak, ramen met een 
kleine ruitindeling en met muurankers en vlechtwerk in de zijgevel. De muren zijn opgebouwd 
uit ijsselsteentjes, soms gebakken, soms gedroogd in de zon. De zoldering kent gedisselde 
balken. Voor het huis staan vier oude linden die het complex een geheel eigen karakter geven. 
Achter het huis vinden we twee schuren, een van steen en een van hout. Het erf wordt omgeven 
door een beukenhaag.') 

De Bokhamer maakt deel uit van een groter 
gebied, de "Groene long" geheten, dat zich 
uitstrekt tot aan het Wilhelminakanaal in 
het noorden. Tot voor kort was dit een rela
tief onaangetast stukje Tilburg waar een 

eeuwenoude structuur bewaard was geble
ven. De bouw van een scholencomplex en 
andere moderne aanpassingen tasten karak
ter en groen aan, ook in de Bokhamer, waar 
in het voorjaar van 1986 bekend werd dat er 
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|"*^Sioge;; Mart Pofstclscli-:-Hoef 

ideft'Hoek ' 
h/ Herstal /X ^ok Hamel, 

Altecn Houders.^.'"^ ,. 
/ • Qjiaad L i K i ' 

Hauel Kruis 

Afb. I Fragment 
maniiscriptkaart D. 
Zijnen. 1760. De pijl, bij 
de wokpoel aan de 
Herstal, geeft de plaats 
aan van het pand 
Bokhamerstraat 13 (Coll. 
Gemeentearchief 
Tilburg). 

Afb. 2 Bokhamerstraat 13 
in 1970, gezien vanuit het 
oosten (Coll. 
Gem een tearchief 
Tilburg). 

gemeentelijke plannen waren voor de bouw 
van vijf woningen. Het eigen karakter, de 
openheid, werd een slag toegebracht. Des
ondanks blijft de Bokhamer door de lande
lijkheid een interessant gebied voor archeo
logen. De relatieve ongereptheid is een ga
rantie voor het ongestoord aanwezig zijn 
van eventuele sporen van voor de huidige 
bebouwing. Diepgaande twintigste-eeuwse 
bouw- en sloopactiviteiten hebben hier 
nooit plaatsgehad. Ook de huidige bebou
wing heeft waarschijnlijk geen aanslag ge
pleegd op het bodemarchief. Een onderzoek 
van drs. H . Stoepker bij de restauratie van 
het pand Bokhamerstraat 33 leerde dat de 
buitenmuren op 40 cm waren gefundeerd in 
een ca. 80 cm dik esdek.") Voegen we hier
aan toe dat het gebied reeds in de late mid
deleeuwen zou zijn ontgonnen en bewoond 
(er is een vermelding van "die bochamer" 
uit 1369),^) dan is duidelijk dat archeologen 
voor de bouw van genoemde vijf woningen 

graag in de bodem hadden willen kijken. 
Het is er niet van gekomen. De gemeentelij
ke archeologische dienst was opgeheven en 
de aandacht van de gemeente (en daarmee 
het geld) richtte zich op andere zaken. En
kele waarnemingen leverden niet meer re
sultaat op dan de vaststelling dat het esdek 
80 a 100 cm dik was. 
Stoepker, die te laat bij de restauratie van 
het pand Bokhamerstraat 33 was betrokken 
om gedegen onderzoek te doen, was op de 
hoogte van te verwachten restauraties elders 
in de Bokhamer, met name de panden Bok
hamerstraat 13, 25, 27, 40 en 42. Hi j wees 
erop dat het noodzakelijk was om tot een 
structuur te komen waarin bouwhistorisch 
en archeologisch onderzoek beide hun 
plaats konden krijgen binnen het restaura
tieproces.'*) De mogelijkheid daartoe kwam 
toen bekend werd dat nog voor de jaarwis-
sehng 1986/1987 begonnen zou worden met 
de restauratie van het pand Bokhamerstraat 
13. 
Door de afdeling Midden-Brabant van de 
Archaeologische Werkgemeenschap voor 
Nederland ( A W N ) werd een korte nota ge
schreven omtrent "enige mogelijkheden tot 
archeologisch onderzoek bij de restauratie 
van het pand Bokhamerstraat 13". Deze no
ta werd uitgangspunt voor een vergadering 
waar de architect, de monumentencommis
sie, de gemeentelijke archiefdienst en de 
A W N vaststelden dat er inderdaad een be
gin moest worden gemaakt met de door 
Stoepker gewenste structuur. Nadat ook 
aannemer en uitvoerder zich over het plan 
hadden gebogen, kon op 15 november 1986 
van start worden gegaan met het archeolo
gisch onderzoek in het pand Bokhamer
straat 13. 
Er werden dertien opgravingsdagen '') en 
450 manuren aan het onderzoek besteed, 
dat welwillend werd ondersteund door drs. 
W.J .H. Verwers, provinciaal archeoloog 
voor Noord-Brabant, R. Peeters, gemeente
lijke archiefdienst Tilburg, Publieke Wer
ken van de gemeente Tilburg, architecten
bureau Louis de Kok en Jan Geerts uit Mid -
delbeers, aannemer Remmers uit Tilburg, 
huurder/bewoner J. Verheiden en F. Tem
pelaars, de laatst overgeblevene van de ter 
ziele gegane gemeentelijke archeologische 
dienst. Het archeologisch onderzoek werd 
uitgevoerd door leden van de AWN-afde-
ling Midden-Brabant en stond onder leiding 
van J. Hendriks. 

Archeologische resultaten 

De Bokhamerstraat helt sterk naar het zui
den. Bij de Wandelboslaan ligt het maaiveld 
op ca. 14.50 m -I- N A P . Rond het huis op 
ongeveer 13.90 m + N A P . De bodem van de 
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Afb. 3 Plattegrond 
Bokhamerstraat 13. De 
cijfers verwijzen naar de 
opgravingsputten, de 
letters geven de diverse 
huidige woonruimtes aan: 
a) hal en voorkamer 
b) woonkamer 
c) keukenkast d) keuken 
e) bijkeuken f) kelder 
g) stenen schuur 
h) houten schuur 
(tekening A.W.N.). 

Afb. 4 Voormalige 
woonruimte met 
bijbehorende poeren (zie 
pijlen) in werkput 1 (foto 
A.W.N.). 

houten schuur zelfs op 13.77 m + N A P . Het 
is dus een glooiend gebied naar een natuur
lijke diepte: de voormalige Herstalse wol
spoel, direct ten oosten van het huidige 
pand. 
Buitenshuis werden vijf werkputten openge
legd, waarvan drie in beide schuren. Bin
nenshuis legden we vier werkputten aan. 
Een groot aaantal grondsporen, variërend 
van paalgaten en greppels tot afgebroken 
muurwerk, werd aangetroffen. 
Hier volgt een korte typering van de gevon
den archeologische sporen per werkput. 
Daarna wordt kort aandacht besteed aan de 
vondsten. Beide gegevensgroepen worden 
vervolgens geïnterpreteerd. Werkput 1 werd 
aangelegd in de noordwesthoek van woning 
en stenen schuur en mat 2.70 x 1.80 m. Bij 
het graven bleek dat er geen sprake was van 
een esdek, maar van een groot aantal opho
gingslagen en oude woonniveaus. De be
langrijkste daarvan was donkerbruin van 
kleur en strekte zich vanaf de westmuur van 
het pand nog circa 80 cm verder naar het 
westen uit. In de rest van de werkput was de 
vulling veel heterogener van aard en lichter 
van kleur. Genoemde laag eindigde zowel in 
het noord- als zuidprofiel bij poeren van 16 
cm lange vierkante zwarte tegels, die een 
houten skelet hebben gedragen. De poeren 
bevonden zich op een puinspoor, hetgeen 
wijst op een oudere uitbraak ter plaatse. 
Een muur kon niet worden vastgesteld. 
Midden in de werkput werd een zwarte kuil 
zichtbaar van ca. 100 x 90 cm (f-2) ^) en 

maximaal 20 cm diep. De kuil lag buiten de 
gevonden afscheiding en was waarschijnlijk 
gegraven om organisch afval in te dumpen. 
Een waarschijnlijk eind 17e-eeuws musket
kogeltje kwam uit de humeuze vulHng te 
voorschijn. Tussen huis en stenen schuur is 
een kleine kelder gelegen. Tegen deze kel
der werd een tweede kuil gevonden (f-3) 
Waarschijnlijk handelt het hier om een kuil 
voor het uitgraven van de kelder. De onge
stoorde pleistocene zandbodem kwam hier 
tot circa 13.50 m -I- NAP. Boven de gele 
grond bevond zich een vrij homogeen pak
ket rossig zand, het restant van een voorma-
hge heidebodem. Op dit pakket vonden we 
een eerste bewoningslaag die duidelijk 
zichtbaar was als een donkere grijsbruine 
band. Kui l f-2 was vanaf deze bodem inge
graven. Hierin werden geen vondsten ge
daan. Een midden 18e-eeuws pijpekopje op 
een hoger gelegen laag geeft echter een ter
minus ante quem. Boven een laag van leem 
en zand werd een tweede woonniveau aan
getroffen, waarin kuil f-3 was gegraven. Bij 
de schuur ontbrak deze laag. Daar was de 
grond verwijderd tot een diepte van 50 cm, 
waarschijnlijk voor de bouw van de schuur. 
Later is de bodem binnen de schuur weer 
opgehoogd. Desondanks bleef de eerste 
woonlaag relatief onaangetast. De gevon
den poeren behoren, evenals de bouw van 
de schuur, tot een latere fase. De poer in het 
noordprofiel gaat door de tweede woonlaag 
heen, hetgeen wijst op een derde woonni
veau. Een vierde niveau is het huidige, 
waarin o.a. de buitenmuur van het huidige 
pand werd teruggevonden, gefundeerd op 
slechts twee lagen ijsselstenen. 

Werkput 2 werd aangelegd in de huidige hal 
en voorkamer (a) in een hoek met de keu
ken (d) en de woonkamer (b). De put mat 
1.60 X 1.10 m. In de zuidoosthoek werd di
rect onder de huidige vloer een bakstenen 
fundering gevonden (f-1), die in het verleng
de ligt van scheidingsmuur b-d. Na 74 cm 
maakt de muur een hoek naar het zuiden om 
na 64 cm te verdwijnen in de binnenmuur a-
b. Aan de woonkamerzijde daarvan is nog 
heel duidelijk het verloop van het gevonden 
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Afb. 5 Vroeg negenuende-
eeuwse bakstenen 
fundering f-1 in de 
ziddwesthoek van de hal; 
behoorde oorspronkelijk 
tot een 2.90 x 4.30 m 
grote kamer op het 
zuidwesten (foto 
A.W.N.). 

muurwerk te volgen. Het is daar weggekapt. 
De sporen lopen hoger door dan de huidige 
bedisselde balken in deze kamer. Opvallend 
is dat het verlengde van muur f-1 uitkomt op 
het grote zuidelijke raam. Onderzoek aan 
de muren wees uit dat dit raam vrij recent is 
en dat een ouder raam verder westelijk aan
wezig is geweest. Zo kon een ruimte worden 
gereconstrueerd van 2.90 x 4.30 m. In deze 
hoek werd een opkamer met half verdiepte 
kelder verwacht. De gevonden fundering 
was slechts 32 cm diep, te weinig l i jkt ons 
voor een, zelfs half verdiepte, kelderruimte. 
Muur f-1 was gemetseld van ijsselsteentjes, 
soms van zwart verglaasde stenen. De ruim
te die in deze hoek omsloten werd door het 
muurtje was tot een diepte van 30 cm opge

vuld met bouwpuin, waartussen zich 
19e/20e-eeuwse tegelfragmenten bevonden 
en kalkresten met blauwsel dat elders in het 
pand nog op de muren werd aangetroffen. 
Kennelijk is dit gat opgevuld geweest met 
afbraakpuin van dezelfde muur, waarschijn
lijk nog in deze eeuw. Het profiel leverde 
enige verrassingen op. Boven de ongestoor
de grond was een eerste woonlaag zichtbaar, 
waarop een ophogingslaag van geel zand. 
Daarboven werd een donkerbruine laag ge
vonden met veel houtskool, ongetwijfeld 
een tweede vloerniveau, afgedekt door een 
circa 10 cm dikke lemen laag, die mogelijk 
van een derde vloer kan zijn geweest. 
Hierboven bevond zich een ophogingspak
ket. De insteek van muurtje f-1 komt nog 
van boven de lemen vloer, maar van onder 
de laatste ophogingslaag. Aan de binnenzij
de van f-1 was geen leem te zien. Er moet 
dus nog een vierde woonlaag zijn geweest, 
die echter is vergraven. 
Werkput 3 werd aangelegd langs de zuidge
vel van het huis. Hier bevond zich wel een 
ca 80 cm dik esdek. Door omstandigheden 
kon deze werkput echter niet nauwkeurig 
worden onderzocht. We hopen er in 1987 
alsnog de kans voor te krijgen. 
Werkput 4 was een funderingssleuf, gegra
ven door de aannemer (4.80 x 0.30 m) langs 
de noordwand van de houten schuur. Wij 
besloten hiervan gebruik te maken en de 
profielen te tekenen. In vrijwel de gehele 
sleuf was een greppel zichtbaar (f-24), die 
vanaf het huidige maaiveld ongeveer 115 cm 
diep was. Midden in deze greppel was een 
laag leem aangebracht waarop een bakste
nen poer (f-4) van ijsselsteentjes was ge
plaatst. De greppel is echter gaan inklinken, 
waardoor de poer(en) verzakte(n). Doordat 
de vroegere greppels langer water vasthiel
den dan de omliggende grond werd ook de 

Afb. 6 In de profielen van 
werkput 5 zijn de greppels 
f-5,f-6 en f-7en hun 
onderlinge relaties te zien. 
Greppel f-6 is de oudste en 
kan gedateerd worden in 
de veertiende eeuw 
(tekening A.W.N.). 
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onderzijde van het op de poeren gefundeer
de gebint aangetast. Zowel door de verzak
king als door het aanvreten van het gebint 
door vocht kwam het dak van de schuur 
steeds lager. Hierdoor ontstond de door ie
der gekende geknikte vorm. In tegenstelling 
tot de gehoorde mening dat dit knikdak ori
gineel zou zijn, meenden wij te kunnen aan
tonen dat dit is veroorzaakt door een ongun
stige locatiekeuze, het funderen van poeren 
in een voormalige greppel die nog na-
kHnkte. 
Werkput 5 werd in het midden van deze 

gevlekte grond dekte o.a. een puinspoor af 
en een paalgat. Direct daaronder bevond 
zich het dekzand op 13.50 m + NAP. 
Werkput 7 werd aangelegd in het verlengde 
van werkput 2 (220 x 160 cm). De in werk
put 2 gevonden woonlaag met houtskool-
vlekken en de daarop gelegen leemlaag wer
den ook hier teruggevonden. Op ruim 90 cm 
onder de huidige vloer (13.88 m -I- NAP) 
werden twee nagenoeg vierkante paalgaten 
van 30 cm gevonden (f-10, f-11). Direct 
daarnaast wederom een noord-zuid-lopende 
greppel (f-12) die 110 cm diep was. Deze 
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Afb. 7 In werkput 8 
werden de funderingen 
van een kolen- en 
zandhok en een poer van 
het midden-achttiende-
eeuwse woonhuis 
aangetroffen. In het 
profiel zijn duidelijk de 
laatmiddeleeuwse 
greppels f-I2 en f-27 
zichtbaar (tekening 
A.W.N.). 

houten schuur opengetrokken. Het pleisto
cene zand reikte ook hier tot 13.50 m -I-
N A P . In dit gele zand was een greppel (f-6) 
gegraven tot een diepte van 13.15 m -t- N A P . 
Nadat deze was dichtgeraakt werd hierdoor-
heen een nieuwe greppel of kuil gegraven (f-
7), waarvan slechts een deel kon worden 
aangesneden. Nog jonger is greppel f-5 die 
enigszins schuin in het profiel lag. Ook hier 
was geen sprake van een esdek. Het is nog 
onduidelijk of greppel f-24 moet worden ge
associeerd met f-6 of met f-5. Toekomstig 
onderzoek zal daar uitsluitsel over moeten 
geven. In f-7 werden, naast moeilijk dateer
bare scherven van rood aardewerk, o.a. 
scherven van grijs aardewerk uit de 14e/15e 
eeuw aangetroffen. Het ziet ernaar uit dat 
van het einde van de middeleeuwen dit ge
bied doorkruist is geweest door allerlei wa
terlopen. 
Werkput 6 lag in het verlengde van werkput 
5, binnen de stenen schuur (4m x 40 cm). 
De bovengrond was verwijderd. De recente 

greppel oversneed paalgat f-10, dat daar
door ouder is. In f-12 werden later nog an
dere kuilen gegraven, bv. f-13. Boven in de 
greppel waren heideplaggen zichtbaar. 
Werkput 8 werd gegraven in de bijkeuken 
(e) (50 X 580 cm). In het westelijk deel van 
de put werd wederom muurwerk aangetrof
fen, in de vorm van twee kleine ruimten die 
ca 1 m breed waren. De vulling en de vorm 
deed sterk denken aan een kolen- en zand
hok (f-8). De vondst van een houten paaltje 
aan het einde van dit muurwerk wijst erop 
dat deze hokken niet verder doorliepen dan 
de huidige noordgevel. Het kunnen inpandi
ge ruimten zijn geweest. Ook deze muurtjes 
waren gebouwd van ijsselsteentjes. In het 
oostelijk deel van de put werd een bakste
nen poer (f-9) gevonden, die evenals de ge
vonden poer f-17 in werkput 7 op ca. 150 cm 
vanaf de huidige voorgevel werd aangetrof
fen. De poer was opgebouwd uit een rode 
tegel van 18 x 17,5 x 2,8 cm en tenminste 
drie daarboven gelegen lagen van ijssel-
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Afb. 8 Overzicht van de 
grondsporen in de 
werkputten 2, Ven 9. F-1 
is een muurtje, evenals f-
15, dat een bedstede 
omsluit. F-16 is een poer, 
gefundeerd op greppel f-
12. F-10 en f-11 zijn 
laatmiddeleeuwse 
paalgaten (tekening 
A.W.N.). 

Afb. 9 In de noordelijke 
zijgevel van hel pand 
bevindt zich deze 
gevelsteen met het jaartal 
"1802" en een naam "J. 
Col(en?)" (tekening 
A.W.N.). 

Steentjes. De in werkput 7 gevonden grep
pel f-12 was ook hier duidelijk zichtbaar. Z i j 
wordt echter doorsneden door een tweede 
greppel (f-27), vol met heideplaggen. Onder 
het muurtje f-8 kwamen twee paalgaten te 
voorschijn (f-18, f-19) alsmede runderbot. 
Werkput 9 (1.50 x 2.60 m) werd gegraven in 
het noordelijk verlengde van werkput 7, 
binnen de woonkamer. Hierin werd direct 
onder het huidige loopvlak een oost-west lo
pend muurtje gevonden (f-15) en een poer 
(f-16) die het leempakket afgrensde. Ook 
deze poer was op dezelfde wijze opgebouwd 

(© 

als f-17. Greppel f-12 was ook hier duidelijk 
zichtbaar, maar werd doorsneden door een 
tweede greppel f-27. Beide greppels diver
geren naar het noorden. Tussen f-15 en f-16 
tekenden zich paaltjes en twijgen af van een 
vlechtwerkwandje. Boven in greppel f-12 
werd 14e en 15e eeuws Rijnlands steengoed 
aangetroffen. Hierboven lag een pijpekop 
uit het midden van de 18e eeuw. 

Vondsten 

Het laatmiddeleeuws aardewerk, dat steeds 
werd gevonden boven in de greppels, maakt 
slechts 41/2% uit van de totale hoeveelheid 
vondsten. Schervenmateriaal uit de 16e en 
17e eeuw ontbreekt nagenoeg geheel. Pas 
vanaf het einde van de zeventiende eeuw 
zijn er weer mobiele vondsten, waaronder 
meer dan 40% toebehoort aan moeilijk de-
termineerbaar rood geglazuurd aardewerk. 
Kenmerkende randen of profielen ontbra
ken. Opvallend is een percentage van bijna 
12 wat betreft pijpen. De oudste pijpekop-
jes horen thuis in de eerste helft van de 18e 
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eeuw, o.a. naast en onder poer f-9. Twee 
mooi versierde pijpeicopjes worden geda
teerd op circa 1750 en werden boven greppel 
f-12 gevonden. 
De baksteenformaten variëren tussen 15 en 
16 cm bij 7 en 8 cm bij 3V2 en iVi cm, hoewel 
incidenteel ook grotere stenen voorkomen. 
Een onderzoek naar de gemiddelde inhoud 
van de gevonden bakstenen, vergeleken met 
gegevens elders uit de omgeving '') toont dat 
het in het pand Bokhamerstraat 13 opgegra
ven baksteenmateriaal vrijwel allemaal 
thuishoort in de 18e eeuw. 

Interpretatie 

De laatmiddeleeuwse vondsten boven in de 
greppels f-12 en f-7 wijzen op het bestaan 
ervan in de veertiende eeuw. Een onder
zoek, uitgevoerd door H. Stoepker, in het 
noordelijke deel van de Groene Long, duid
de op greppels uit de eerste helft van de 
veertiende eeuw.^) De door ons gevonden 
greppels verzetten zich niet tegen een gelij
ke datering. Ouder dan greppel f-12, want 
erdoor oversneden, zijn de paalgaten f-10 en 
f-11. Er kwam geen daterend materiaal uit. 
De greppel vormt een terminus ante quem. 
Deze paalgaten zijn op zijn laatste veertien-
de-eeuws, maar waarschijnlijk ouder. 
De paalgaten f-18, f-19 en f-26 werden op 
ongeveer hetzelfde niveau gevonden. Nader 
onderzoek zal moeten uitwijzen of zij in 
enig verband hebben gestaan. Getuige de 
rossige sporen van een voormalige heidebo
dem zal hier op het einde van de middeleeu
wen een heidegebied hebben gelegen, waar

doorheen greppel f-12 werd gegraven. Mo
gelijk vormen genoemde paalgaten een ge
bouwtje op deze heide. Enkele eeuwen lang 
gebeurt er niet veel. Zestiende- en zeven-
tiende-eeuws aardewerk werd nauwelijks 
gevonden. Aan het einde van de zeventien
de eeuw werd dit deel van de Bokhamer 
ontgonnen. Een eerste gebouwtje ontstaat, 
waarvan alleen de vloer werd teruggevon
den. De oostelijke afscheiding lag ca 150 cm 
verder westwaarts, de westelijke grens on
geveer 80 cm westwaarts. Buiten deze wo
ning werd kuil f-2 gegraven. Daarbij is het 
musketkogeltje in de grond gekomen. Van 
de constructieve elementen is niets terugge
vonden. In het begin van de 18e eeuw werd 
een tweede woonfase aangevangen, getuige 
de woonlaag met de vele houtskoolresten. 
Deze tweede fase omvatte hetzelfde terrein 
als de voorgaande. Wellicht is de eerste wo
ning verbrand en werd op de resten daarvan 
een tweede woning opgetrokken. Hiervan 
resteerde naast de vloer ook een vlechtwerk
wandje aan de oostzijde van het huis. D i 
rect voor het huis liep afwateringsgreppel f-
27, waarvan de wanden waren opgebouwd 
uit heideplaggen. Deze woning heeft waar
schijnlijk niet langer dan een a twee genera
ties bestaan. Rond het midden van de 18e 
eeuw werd een nieuwe woning gebouwd, ge
fundeerd op poeren. Waarschijnlijk werd 
tegelijkertijd de houten schuur gebouwd, 
die eveneens werd gefundeerd op soortgelij
ke poeren. De keuze was ongelukkig. Dat
gene wat met de houten schuur gebeurde, 
gebeurde namelijk ook met het huis. De 
poeren waren gefundeerd in greppel f-12. 

Afb. 10 Hel skelet van de 
oudste schuur, gefundeerd 
op bakstenen poeren (foto 
A.W.N.). 
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Het huis verzakte en moest worden afgebro
ken. In het begin van de 19e eeuw werd het 
pand opnieuw opgetrokken, nu verder naar 
het oosten, zodat de lastige greppels werden 
overbouwd. Een gevelsteen met het jaartal 
"1802" in de noordelijke zijmuur l i jkt ons 
een stille getuige van deze herbouw. De in
deling van het huis was evenwel anders dan 
de huidige. Er was een kolen- annex zand
hok, een kamer op het zuidwesten en naast 
de schouw een bedstede. De stenen schuur 
dateert uit deze t i jd . Het huis kende in de 
19e en 20e eeuw nog enige aanpassingen. 
De huidige westmuur is bijvoorbeeld vrij re
cent (een oudere muur iets ten oosten daar
van vonden we bij het schoonmaken van de 
keukenvloer), getuige insteek f-23. In het 
pand vinden we vele binnenmuren van on
gebakken steen, die niet alle uit dezelfde pe
riode dateren. Hier zal echter het bouwhis
torisch onderzoek uitsluitsel over dienen te 
geven. 

Conclusie 

Afb. 11 V.l.n.r. houten 
schuur, waarschijnlijk 18e 
eeuw, stenen schuur en 
kelder uit het begin van de 
19e eeuw en de zuidgevel 
van het huidige woonhuis, 
waarin een niet-
oorspronkelijk venster 
(foto 1976, Dré van den 
Bogaard}. 

Het archeologisch onderzoek heeft een tip 
van de sluier van de bewoningsgeschiedenis 
van de Bokhamer opgelicht. Er lag hier in 
de veertiende eeuw een heideveld dat werd 
doorkruist door allerlei greppels. Waar
schijnlijk stond er toen reeds een eerste (hou
ten) woning die echter in de loop van de veer
tiende of vijftiende eeuw verdween en niet 
meer werd herbouwd. 

Ontginningen vorderden langzaam. Aan het 
einde van de zeventiende eeuw werd een 
eerste woning gebouwd die, na een mogelij
ke brand, in het begin van de achttiende 
eeuw werd vervangen door een simpele wo
ning met vlechtwerkwandjes. Rond het mid-

I I 
I I 
I I 

den van de achttiende eeuw maakte dit ne
derige stulpje plaats voor een gebouw waar
van de gebinten rustten op bakstenen poe
ren. Het gewicht van het huis rustte daarop. 
Doordat een aantal poeren waren gefun
deerd op een voormalige greppel verzakte 
het huis, alsmede de even oude schuur. Het 
huis werd dan ook in het begin van de 19e 
eeuw vervangen door een stenen huis, waar
van de binnenmuren waren opgetrokken uit 
ongebakken zonnestenen. D h nieuwe huis 
werd verder naar het oosten gebouwd. Tus
sen de achtergevel en de schuur werd een 
tweede schuur gebouwd. Het huis uit 1802 
(gevelsteen) kende een andere indeling dan 
het huidige pand. Er zijn geen aanwijzigin-
gen gevonden voor een verdiepte kelder of 
opkamer, evenmin voor het gebruik van het 
huis als weverswoning.^) 

Evaluatie 

Gelijktijdig met het archeologisch onder
zoek had een bouwhistorisch onderzoek 
moeten plaatsvinden. Dat is niet gebeurd. 
Of dat er later nog van gekomen is, ligt bui
ten mijn waarneming. Uiteraard hebben wij 
ook naar het nog overeind staande muur
werk gekeken dat niet gelijktijdig tot stand 
is gekomen. Een nauwere samenwerking 
tussen archeologen en bouwhistorici had 
dan ook wellicht meer exacte gegevens kun
nen opleveren omtrent de laatste honderd
vijftig jaren. Er is nu sprake van een gemiste 
kans. Maar er volgen nog meer restaura
ties. . . 

* Veldwerkcoördinator van de AWN-afdeling Midden-
Brabant. 

Noten: 
1) Witboek van de "Werkgroep Leefbaarheid Til

burg", p. 37. 
2) H . Stoepker (z .j . ) , Bokhamerstrat 33, in: Verslag 

van de afdeling archeologie 1 juli 1978 tot 1 juli 
1980, Tilburg, p. 26. 

3) M. de Bruijn (1976), Historische notities, in: Actum 
TiUiburgis, 7 (3/4), p. 38. 

4) Stoepker o.c. p. 27. 
5) E r werd gewerkt op 15, 22 en 29 november, 6, 9,13, 

20, 22, 23, 27, 29 en 30 december 1986 en 3 januari 
1987. De deelnemende AWN-leden waren F . van 
den Dries, P. Hagenaar, J . Hendriks, H . van den 
Hout, D . Jansen, T . de Kok, J . van Laarhoven, C . 
Libregts, F . van Nuenen, H . Pieters, J . Smulders en 
J . van der Sommen. 

6) De f-nummers zijn nummers die wij hebben gege
ven aan sporen of andere opvallende verschijnselen 
(features). 

7) Voor de baksteenformaatanalyse wordt verwezen 
naar het Jaarverslag over 1986 van de AWN-Mid-
den-Brabant, dat in mei 1987 zal verschijnen. 

8) H . Stoepker (1982), Een hutje op de heide, in: Jaar
boek De Lindeboom V I , p. 10-26. 

9) Een vergelijking tussen de archeologische gegevens 
en de gegevens die voortkomen uit archivalisch en 
kadastraal onderzoek is in voorbereiding. 
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Schetsen uit het leven van 
een tachtigjarige 
ir. Rob van Putten* 

Op 14 maart j l . werd het feit herdacht dat het precies tachtig jaar geleden was dat er in Tilburg 
een vereniging van academici werd opgericht onder de naam Wetenschappelijke Kring. Door 
de jaren heen fungeerde deze vereniging als een forum voor Tilburgse academici en andere 
hoger opgeleiden. Enkele jaren geleden werd de Kring bedreigd met ophefHng, maar men 
slaagde erin de crisis te overwinnen. Al met al voldoende reden om eens te duiken in de historie 
van een der oudste nog bestaande verenigingen van Tilburg. 

Het was tijdens een kegelavond in de socië
teit "Philharmonie" dat de arts dr. B . A . C . 
Daamen het idee lanceerde om in Tilburg 
een vereniging van academici op te richten. 
Het idee oogstte veel bijval, en tijdens een 
vergadering, gehouden op 14 maart 1907, 
werd de Wetenschappelijke Kring officieel 
opgericht. 
Als l id traden toe: de artsen dr. B . A . C . 
Daamen, dr. J. Hensen, dr. M . Proot, J.F.J. 
Bloemen, dr. K . A . F . Deelen en dr. L . J . M . 
Eijgenraam, de oogarts dr. N.F.C.J. Sassen, 
de apotheker Th. Cloosterhuis, de jurist mr. 
dr. J .F .H.L. Geelen, de ingenieurs G . H . 
Brandt, M . H . Damme en B. Cappel, dr. 
H . A . J . van Swaay, W. Jansen en J. Kof
man, docenten aan de Rijks-HBS en de he
ren J. van Geuns en J. Kamerbeek. Het be
roep van beide laatstgenoemde heren is niet 
bekend; zij waren geen Tilburger van ge
boorte en verlieten de stad weer voor het 
eind van 1907. 

Kring. Onder hen bevonden zich ook kun
stenaars zoals de componist-dirigent Con
stant Donders, de kunstschilder en directeur 
van de Academie voor Beeldende en Bou
wende Kunsten Henri Sicking en diens 
zoon, de kunstschilder Joost Sicking. Wel 
bood het reglement waarborgen om te voor
komen dat minder gewenste personen lid 
zouden worden van de Kring. Men kon na
melijk alleen toetreden op voordracht van 
een Hd, en na schriftelijke stemming door de 
leden. Het aantal stemmen "tegen" mocht 
hierbij niet meer dan vier bedragen. 

Dat er indertijd een grote behoefte bestond 
aan een vereniging als de Wetenschappelij
ke Kring kan gemakkelijk verklaard wor
den. Tilburg was in 1907 nog een echte fa
brieksstad. Het merendeel van de ruim 
47.000 inwoners behoorde tot de arme en 

Afb. 1 Dr. K.A.F. 
Deelen, een der oprichters 
van de Wetenschappelijke 
Kring. Hij bleef lid van de 
Kring tot aan zijn dood in 
1943. 
Dr. Deelen (geb. 1862) 
vestigde zich in 1887 als 
huisarts in Tilburg. 
Daarnaast was hij ook als 
chirurg werkzaam. Hij 
was de eerste arts in 
Tilburg die 
Röntgenstralen toepaste 
als diagnostisch 
hulpmiddel (foto Coll. 
Gemeentearchief 
Tilburg). 

Kort na de oprichting kon de Kring nog een 
aantal nieuwe leden verwelkomen: de artsen 
dr. A . M . L . E . Piters en dr. P h . L . M . M . Ta-
miniau, de apothekers M . J . M . Bijvoet en 
G . A . A . M . Kerssemakers, de juristen mr. 
J . C . A . M . van de Morte l , mr. J.A. la Bree 
en mr. G.E. Passtoors, de ingenieurs J.K. 
Mercx, J.J.C. Willekens en C L . Schüller 
tot Peursum en dr. B . Dijksterhuis, W . G . 
van der Meer en dr. J.F.D. Blote, docenten 
aan de Rijks-HBS. Hiermee telde de Kring 
dertig leden, het toen reglementair maxi
mumaantal. 
Ofschoon de Wetenschappelijke Kring 
wordt aangeduid als een vereniging van aca
demici bepaalde het reglement niet dat het 
Hdmaatschap uitsluitend aan hen was voor
behouden. Door de jaren heen zijn dan ook 
vele niet-academici lid geweest van de 

*) Is lid van de Wetenschappelijke Kring en houdt zich 
in zijn vrije tijd o.m. bezig met historisch onder
zoek. 
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Afb. 2 Café Marinus aan 
de Monumentstraat. 
Gedurende vele jaren 
hield de 
Wetenschappelijke Kring 
hier zijn vergaderingen. 
Later vergaderde men in 
de sociëteit 
"Philharmonie", maar 
hieraan kwam een eind 
toen de eis werd gesteld 
dat een bepaald 
percentage Kringleden 
ook lid moest zijn van de 
sociëteit. De Kring 
vergaderde toen meestal in 
"Modern ", soms ook in 
"Riche" of " Mulders". 
Tegenwoordig vergadert 
de Kring meestal in 
"Boschlust" in Goirle 
(foto Coll. 
Gemeentearchief 
Tilburg). 

Café-Restaurant 
J A N M A R I N U S 

AUéénverkoop 
F R A N C I S K A N E R B R A U 

Diners, Soupers & a la Carte 

weinig ontwikkelde arbeidersklasse. 
Het sociale en culturele leven in de stad 
werd grotendeels beheerst door de relatief 
kleine groep middenstanders en door de ei
genlijke "elite", voornamelijk bestaande uit 
enkele tientallen fabrikantenfamilies. 
Een bijzondere plaats in de Tilburgse sa
menleving werd nog ingenomen door de tal
rijke en alomtegenwoordige zusters, fraters 
en paters, die een belangrijk stempel druk
ten op het onderwijs. 
Het aantal academici en andere personen 
met een hogere scholing was gering. 
Volgens het Adresboek van Tilburg uit 1906 
telde de stad in dat jaar: acht artsen, vi jf 
apothekers, een tandarts, een veearts, acht 
juristen (waaronder twee advocaten en vier 
notarissen), negen ingenieurs, twaalf docen
ten aan de Rijks-HBS, negen priester-do
centen aan het R.-K.-gymnasium en elf ar
chitecten. Voorts telde Tilburg toen twee 
predikanten en enkele tientallen pastoors en 
kapelaans. Tezamen met de burgemeester 
en enkele andere hoge gemeenteambtena
ren en de kloosterlingen met hun seminarie-
opleiding komen we dan op een totaal van 
enkele honderden personen met een acade
mische of in ieder geval hogere scholing. 

Ui t het vorenstaande zal duidelijk zijn dat 
de academici in Tilburg, met een voorname
lijk zakelijk ingestelde bevolking, en zonder 
intellectuele traditie, een tamelijk geïsoleer
de positie innamen, temeer omdat het gro
tendeels niet-autochtonen betrof. (Van de 
dertig leden die de Kring in 1907 telde wa
ren er slechts vier Tilburger van geboorte.) 
Daar kwam nog bij dat er een grote schaar
ste was aan informatiebronnen. Radio en te

levisie waren immers nog onbekend, terwijl 
kranten en tijdschriften nauwelijks informa
tie verschaften over wetenschappelijke on
derwerpen. Het is dan ook te begrijpen dat 
er onder de Tilburgse academici een grote 
behoefte bestond om in contact te treden 
met gelijkgestemden om kennis te nemen 
van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied 
van wetenschap en techniek, en om gedach
ten uit te kunnen wisselen. 

Lezingen 

De doelstelling van de Wetenschappelijke 
Kring was (en is nog steeds): "Het bevorde
ren van het wetenschappelijk en gezellig 
verkeer onder de leden". Het voornaamste 
middel om deze doelstelling te verwezenlij
ken was (is) het houden van voordrachten 
op het gebied van wetenschap of kunst door 
de leden of door gastsprekers. 
Later ging men er ook toe over "uittochten" 
(excursies) te organiseren. 
Om te voorkomen dat de discussies, die ge
woonlijk op de lezingen volgden, zouden 
ontaarden in gebakkelei over religieuze of 
politieke kwesties, werd bepaald dat: "on
derwerpen op het gebied der politiek of the
ologie van te streng partijdig standpunt be
schouwd" uit den boze waren. 
Ofschoon het in Tilburg indertijd min of 
meer als een vanzelfsprekendheid werd be
schouwd dat verenigingen een R.-K.-signa
tuur voerden, kunnen we op grond van het 
vorenstaande wel begrijpen dat men bij de 
Wetenschappelijke Kring hiervan heeft af
gezien. Factoren die hierbij ongetwijfeld 
een rol hebben gespeeld, zijn de omstandig
heid dat de meeste leden niet afkomstig wa-
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Afb. 3 Sedert het midden 
van de jaren zestig 
ontvangen alle leden die 
een voordracht houden 
een door Henk Potters 
ontworpen tegel. Het 
ontwerp symboliseert de 
voornaamste doelstellng 
van de Wetenschappelijke 
Kring: een band scheppen 
tussen de leden door het 
houden van 
wetenschappelijke 
voordrachten. Als motto 
geldt: "Ieder vogeltje zingt 
zoals het gebekt is" (foto 
Gemeentearchief 
Tilburg). 

ren uit Tilburg, en dat men potentiële nieu
we leden niet wilde afschrikken. 

Reeds kort na de oprichting van de Kring 
bleek dat er onder de leden weinig animo 
bestond voor het vervullen van een spreek
beurt. Men voerde daarom in 1909 het sys
teem in dat de sprekers door loting werden 
aangewezen. 
In de tachtig jaren die de Kring thans achter 
de rug heeft zijn vele lezingen houden. Het 
exacte aantal is niet meer te achterhalen, 
aangezien het archief van de Kring over de 
periode 1907-1934 tijdens de oorlogsjaren is 
zoekgeraakt. Vanaf 1934 tot heden bedraagt 
het totaal aantal vergaderingen: 265. In 72 
gevallen betrof het een vergadering waar 
door een gastspreker het woord werd ge
voerd. Daarnaast zijn er nog 26 excursies 
georganiseerd. 
Talloze onderwerpen zijn in de loop der ja
ren aan bod gekomen. Onderwerpen op het 
gebied van de natuurwetenschappen, de 
techniek, de geneeskunde en de farmacie, 
juridische en historische onderwerpen, on
derwerpen op het gebied van de economie, 
de sociologie, de psychologie en de pedago
gie, maar ook op het gebied van de architec
tuur, de schilderkunst, de beeldhouwkunst 
en de muziek. 
Onder de gastsprekers bevonden zich dik
wijls personen met nationale of zelfs inter
nationale bekendheid, zoals de dichter Jan 
Engelman, de auteurs Antoon Coolen, mr. 
F. Bordewijk en Pim Hofdorp, de fysicus en 
historicus èn oud-Kringlid prof. dr. E.J. 
Dijksterhuis, de literator dr. P .H. Ritter j r . , 
de componist Willem Andriessen, de musi
coloog Gaspar Höweler , de historicus prof. 
dr. P. Geyl en de kuntschilder Hans van 
Zummeren. 

Een aantal leden van de Kring heeft zich in 
de loop der jaren bijzonder verdienstelijk 
gemaakt door meerdere malen een lezing te 
houden. 
"Topscorers" zijn: dr. P.L. van Putten met 
zes lezingen, ir. J. Krugers en ir. G. Spran-
gers met vi jf lezingen en ir. J. de Jong, dr. 
H . Weenen, H . Sicking, dr. F. van Roosma
len, mr. J. Bruinsma, dr. J. Leijten en ir. W. 
Sanders van Well met vier lezingen. 

Ondergedoken 

Gedurende de eerste twee oorlogsjaren 
kwamen de leden van de Wetenschappelijke 
Kring nog regelmatig bijeen. Toen echter 
begin 1942 de secretaris van de Kring, mr. J. 
Peters, door de Duitsers werd gearresteerd 
(waarbij het gehele archief van de Kring in 
beslag werd genomen), besloot men de ver
enigingsactiviteiten voorlopig te staken aan

gezien de Kring niet was aangemeld bij het 
"Commissariaat voor niet-commerciële ver
enigingen", en men de positie van mr. Pe
ters niet nodeloos in gevaar wilde brengen. 
De laatste vergadering van de Kring werd 
gehouden op 2 december 1941. De Kring 
telde op dat moment 35 leden, het toen gel
dende maximum. 
Na de bevrijding werden de Kringactivitei
ten niet automatisch weer hervat, en even 
leek het erop dat er een eind was gekomen 
aan het bestaan van de Wetenschappelijke 
Kring. Het is evenwel te danken aan de heer 
R. de Grood dat de Kring nieuw leven werd 
ingeblazen. Alle nog in leven zijnde perso
nen die eind 1941 lid waren van de Kring 
werden uitgenodigd aanwezig te zijn op een 
door hem te beleggen vergaderng. Tijdens 
deze vergadering, die werd gehouden op 20 
maart 1947, besloten de elf aanwezige "oud
leden" unaniem de Kring te laten voortbe
staan. 
Ook de meeste andere "oud-leden" traden 
weer toe, zodat de activiteiten hervat kon
den worden met 27 leden. 

Emancipatie 

In april 1947 was door een l id , de oogarts C. 
Kuit , het idee geopperd ook vrouwen toe te 
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laten als l id van de Kring. Het voorstel leid
de tot enige discussie, maar kennelijk wilde 
niemand zijn vingers branden, want een 
principiële uitspraak bleef uit. Bijna twintig 
jaar later kwam het onderwerp opnieuw ter 
sprake. Ofschoon het reglement vrouwelij
ke leden niet uitsloot en, zo lezen we in de 
notulen van 12 november 1966, er alleen ei
sen worden gesteld aan "het kunnen" van de 
leden en niet aan "de kunne" was men toch 
van mening geen vrouwen als l id toe te laten 
omdat men 1. wilde aansluiten bij de traditie 
en 2. wilde voorkomen dat er gediscrimi
neerd zou worden tussen de vrouwelijke le
den en de echtgenotes van de leden. 
Er zouden nog eens bijna twintig jaar voor
bijgaan voordat de eerste vrouw haar intre
de zou doen in het "mannenbolwerk". Het 
was de juriste drs. J. van der Werf-Steegh, 
die eind 1984 als lid verwelkomd kon wor
den. Thans telt de Kring elf vrouwelijke 
leden. 

Jubilea 

Dat de Kring in maart 1932 vijfentwintig 
jaar bestond was zowel het bestuur als de 
leden aanvankelijk ontgaan. Pas in 1935 
werd deze omissie hersteld. Door het be
stuur werd flink in de bus geblazen, want 
men had het in die t i jd bekende cabaretge
zelschap Jan Musch weten te engageren. De 
feestavond, die gehouden werd op 13 de
cember in "Modern" op de Heuvel, was een 
daverend succes: tweehonderd personen be
zochten de voorstelling. 
De feestelijke vergadering ter viering van 
het vijftigjarig bestaan vond plaats op 27 
maart 1957 in de aula van de (toen nog) Ka-
thoheke Economische Hogeschool aan de 
Bosscheweg. Als gastspreker was uitgeno
digd prof. dr. A . C . Josephus Jitta, die een 
rede hield over: "50 jaar economische en 
sociale politiek". Na afloop van de vergade
ring werd aangezeten aan een gezamenlijk 
diner in restaurant "Modern". Voorts werd 
ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan op 9 
april 1957 nog een lezing gehouden door de 
vlieger-schrijver A . Viruly met als titel: "De 

zee en de bovenkant". 

Crisis en herstel 

Vanaf de jaren zestig kampte de vereniging 
met het probleem van de vergrijzing; de 
meeste leden toonden nog maar weinig be
langstelling met als gevolg een geringe op
komst van de leden tijdens de lezingen. 
Een citaat uit het verslag over het jaar 
1965/66: "Helaas moest ook dit jaar gecon
stateerd worden dat het lidmaatschap uit
sluitend bestaat in het jaarlijks terugkerend 
ritueel van het betalen der contributie". 
A l eerder werd een discussie gewijd aan het 
geringe animo van de leden, doch tenslotte 
kwam men tot de conclusie dat het voortbe
staan van de Kring als een sociale plicht 
werd gezien tegenover de zich in Tilburg 
vestigende academicus. 
Door het ontbreken van een aktief leden-
wervingsbeleid, door het besloten karakter 
van de Kring en door het hanteren van een 
ballotagesysteem, was de aanwas van nieu
we, jonge leden zeer gering. Di t alles leidde 
tot een crisis die haar dieptepunt bereikte in 
1985. Het bestuur zag geen andere moge
lijkheid meer dan tot opheffing van de Kring 
over te gaan, mede gezien het standpunt van 
de meeste leden. Het is te danken aan de 
inzet van het l id mevr. Schroeder, dat de 
impasse kon worden doorbroken. Er werd 
een nieuw bestuur gevormd bestaande uit 
drs. P. Sicking, voorzitter, mevr. drs. J. van 
der Werf-Steegh, secretaris en drs. H . 
Goldschmidt, penningmeester. Om de vere
niging aan te passen aan de huidige t i jd wer
den nieuwe beleidslijnen uitgestippeld. Het 
resultaat hiervan is dat het aantal leden het 
afgelopen jaar steeg van 42 naar 56, dat het 
aantal vrouwelijke leden sterk toenam en 
dat het aantal disciplines binnen de vereni
ging werd uitgebreid. Ook slaagde het be
stuur erin de sociale contacten tussen de le
den te versterken. Het afgelopen jaar is dui
delijk aangetoond dat de Wetenschappelij
ke Kring nog steeds bestaansrecht heeft, en 
er is dan ook alle reden om de volgende 
tachtig jaar met optimisme tegemoet te zien. 

Tilburg kort 
Luc van Hoek 

In november 1986 verscheen het rijk geïllus
treerde boek over het oeuvre van de bekende 
kunstenaar Luc van Hoek. De in 1910 te Til
burg geboren Luc van Hoek woont al sinds 
1938 in Goirle. De gemeente Goirle heeft het 
lofwaardige initiatief genomen om dit boek in 

een oplage van 1500 exemplaren uit te geven. 
Een eventueel batig saldo - en dat schijnt er 
na een snelle verkoop van 1300 exemplaren in 
te zitten - zal worden aangewend voor het 
herstel van de door Van Hoek vervaardigde 
gebrandschilderde ramen in de kerk Maria 
Boodschap te Goirle. 
De tekst werd geschreven door dr. Frans van 
der Ven en drs. Cees Boon en de samenstel
ling was in handen van Jasper van der Schoot. 
Luc van Hoek, uitg. gemeente Goirle, 1986, 
104 blz. ISBN 90.9001388.1, ƒ 60,-. 
RP 

Tilburg aan tap en tafel 

Tilburg heeft er een uitgaansboek bij. E n dat 
Tilburg reeds eeuwen kan bogen op een bloei
ende horecacultuur, tonen de auteurs Paul 
Spapens en Jace van de Ven, twee bekende 
"Bourgondische" journalisten, in hun inlei
dend historisch hoofdstuk aan. 51 cafés en 
restaurants, die anno 1986 een representatie
ve afspiegeling vormen van het Tilburgse uit
gaansleven, passeren de revue. Van ieder eta
blissement zijn een beschrijving gegeven en 
twee foto's afgebeeld, namelijk van het in- en 
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exterieur. 
Paul Spapens en Jace van de Ven, Tilburg aan 
tap en tafel, uitg. Boekhandel Gianotten B.V., 
Tilburg, 1986, 144 blz., geïll., ISBN90-71077-
16-0, ƒ 79,90. 
R P 

Puk en Muk 

Bij gelegenheid van het 10-jarig bestaan van 
antiquariaat De Schaduw (voorheen Nillco) 
te Tilburg, publiceerde antiquaar drs. Kees 
Kolen een facsimile-uitgave van het eerste in 
boekvorm verschenen Puk en Muk-verhaal 
uit 1927. Maar wat in feite nog belangrijker is, 
gaat als een uitgebreide voorbeschouwing van 
45 bladzijden aan de herdruk vooraf. Kees 
Kooien deed een grondig archiefonderzoek 
en wist vele tot dan toe onbekende gegevens 
over tekenaar Carl Storch en schrijver Frans 
Fransen boven water te halen. Ook schetst hij 
in het kort de geschiedenis van de Drukkerij 
van het R . K . Jongensweeshuis, waar de suc
cesvolle Puk en Muk-boeken met een totale 
oplage van ca. Wi miljoen exemplaren werden 
gedrukt. Een overzicht van 130 titels uit het 
boekenfonds van de drukkerij en een biblio
grafie van Puk en Muk (34 titels) maken van 
deze jubileumuitgave een naslagwerk voor de 
verzamelaar of de in nostalgische jeugdboe
ken geïnteresseerde lezer. 
Drs. Kees Kooien, Puk en Muk uit de Scha
duw van Tilburg, uitg. Antiquariaat De Scha
duw, Tilburg, 1986, 46 ->r 66 blz., geïll., ISBN 
90-5083-001-3, ƒ 15,-. 
RP 

Archieflnventarissen 

Het gemeentearchief is gestart met de uitgave 
van een hopelijk lang lopende serie inventa
rissen. De fraai uitgevoerde, geïllustreerde en 
overzichtelijke boekwerkjes (in tijdschrift-
vorm) moeten het voor zowel wetenschappe
lijke onderzoekers als amateurhistorici, 
heemkundigen en genealogen mogelijk ma
ken om beter en efficiënter dan nu al het ge
val is gebruik te maken van de vele archieven 
die bij het Tilburgse gemeentearchief berus
ten. Hoe opwindend het soms ook kan zijn 
om in ongeordend materiaal te grasduinen, 
effektief gebruik van een archief kan men pas 
maken wanneer de vele meters materiaal op 
verantwoorde wijze toegankelijk zijn 
gemaakt. 
De eerste drie publikaties betreffen alle in-
ventarisatieprojekten die uitgevoerd zijn door 
stagiaires van de archiefschool. Zoals gebrui
kelijk dienen zij een archief van enige om
vang te bewerken. Het betreft hier bij het ge
meentearchief gedeponeerde archieven van 
het burgerlijk armbestuur en twee textielbe
drijven. Met dit laatste lost het gemeentear
chief tevens een belofte in, die ze in 1985 ge
daan had tijdens een studiedag over textielge-
schiedenis. 
In de nu gepubliceerde inventarissen wordt 
allereerst een inleiding gegeven waarin de in
ventarisatie in een breder (historisch, juri
disch of bedrijfsekonomisch) kader wordt ge
plaatst. Daarin wordt ook aangegeven in wel
ke staat het archief werd aangetroffen en hoe 
het gevormd is. Tenslotte geeft de bewerker 
een verantwoording van zijn inventarisatie
werkzaamheden. Daarna volgt de eigenlijke 
inventaris waarin een uitvoerig en systema
tisch overzicht wordt gegeven van de aange

troffen stukken. Helaas laat de beperkte 
ruimte het niet toe om uitgebreid in te gaan 
op elke inventaris afzonderlijk. Pas bij daad
werkelijk gebruik van het archiefmateriaal 
ontdekt men de werkelijke waarde van de uit
voerige archiefinventaris zoals die nu beschik
baar zijn. 

G. Kobes, Inventaris van het archief van het 
Burgerlijk Armbestuur te Tilburg 1804-1947 
(1950), Tilburg, 1986, 52 blz., geïll., ISBN 90-
71241-04-1, ƒ 12,50. 
A.L.M. van Zeeland, Inventaris van de ar
chieven van de textielververijen "De Konings
hoeven" N.V. voorheen De Coöperatieve Ver
verijen van Tilburgsche Fabrikanten van Wol-
lenstoffen U.A. te Tilburg 1918-1985, Tilburg, 
1986, 58 blz.. geïll.. ISBN 90-71241-02-3, 
ƒ 12,50. 
H. P.J.E. Merkelbach. Inventaris van het ar
chief van de wolspinnerij "Pieter van Dooren 
N.V." 1827-1968, Tilburg, 1986. 55 blz., 
geïll., ISBN 90-71241-03-3, ƒ 12,50. 
HvD 

Graven naar het kasteel van Tilburg 

In de jaren 1978-1980 werd er een archeolo
gisch onderzoek ingesteld naar de resten van 
het kasteel van de heren van Tilburg en Goir
le aan de Van Bylandtstraat. Dit onderzoek 
werd uitgevoerd door de afdeling archeologie 
van de archiefdienst van de gemeente Tilburg 
onder leiding van de speciaal voor deze op
graving aangestelde stadsarcheoloog drs. 
Henk Stoepker. 
E r kwamen drie bouwperioden aan het licht: 
1 (1450-1581), 2 (1581-1755) en 3 (1755-1859), 
die uit archiefbronnen ook al bekend waren. 
De meeste vondsten (gebruikskeramiek) da
teren uit de 17e en 18e eeuw. 
Vermoedelijk is omstreeks 1600 bij het her
stel van het in 1581 verwoeste kasteel, ook de 
gracht grondig schoongemaakt, wat de 
schaarste aan vondsten van voor die tijd kan 
verklaren. Het kasteel is van een minimale 
militair-strategische betekenis geweest en het 
kan veel meer gezien worden als een landhuis 
voor een adellijke familie. Zo is het in de 
woelige middeleeuwen ontstaan en zo is het in 
de vorige eeuw bij het begin van de industrië
le revolutie ook weer ten onder gegaan. 
De auteur, Henk Stoepker, heeft zijn rijk ge
documenteerd en geïllustreerd eindverslag 
met steun van de gemeente Tilburg in novem
ber 1986 bij de Stichting Brabants Heem als 
deel 29 van de "Bijdragen tot de studie van 
het Brabantse Heem" uitgegeven. 
Henk Stoepker, Graven naar het kasteel van 
Tilburg, uitg. Stichting Brabants Heem, Waal-
re, 1986, 184 blz., 185 afb. en losse bijlage, 
ISBN 90-70197-21-9, f 35,-. 
RP 

Tilburg signalement 

Paul Kurstjens en Hans Wijffels, Tilburg: van 
systeem tot stad en weer terug. In: Plan. 
maandblad voor ontwerp en omgeving, 1986, 
nr. 11, p. 17-22. Uitg. Vuga, Postbus 16400, 
2500 B K Den Haag, los nr. ƒ 12,50. 
Bespiegeling n.a.v. de manifestatie "Nooit 
gebouwd Tilburg" en een interview met wet
houder voor Ruimtelijke Ordening en Stads
vernieuwing Ruud van Eijkeren. 

Roel Dijksterhuis, Tilburg: ontwikkeling van 

een industriestad met de komst van de spoor
wegen. In: Plan, maandblad voor ontwerp en 
omgeving, 1986, nr. 11, p. 23-27. 

Uri Nooteboom, Jeugd in een fabrieksstad, 
Tilburg, 1987, 48 blz., geïll., ISBN 90-5083-
002-1, ƒ 7,90. 
In de vorige aflevering van "Tilburg" (1986 
nr. 4) publiceerden wij een gedeelte uit dit 
reeds jaren uitverkochte boek. Ook Het 
Nieuwsblad en De Tilburgse Koerier schon
ken er in een recensie ruime aandacht aan. 
Antiquariaat De Schaduw in Tilburg nam het 
initiatief om een herdruk uit te geven. 

Luc Verschuuren, Kees Kruik, uitg. Het 
Nieuwsblad. Dagblad voor Midden-Brabant, 
1986, 66 blz., ƒ 4 , 9 5 . 
Sinds enkele jaren wordt pagina twee van Het 
Nieuwsblad opgesierd met een opmerkelijke 
strik. Kees Kruik, een rasechte Tilburger. 
geeft daarin op speelse wijze zijn spottende 
visie op wat er zich in de stad of streek af
speelt. 

Bewogen en bewegen. De historicus in het 
spanningsveld tussen economie en cultuur. 
Verzorgd door Willem Frijhoff en Minke 
Hiemstra, Tilburg. 1986, XXIII-441 blz.. 
ISBN 90-6663-009-4. 
Liber amicorum aangeboden aan Prof. Dr. 
H . F . J . M . van den Eerenbeemt ter gelegen
heid van zijn 25-jarig professoraat aan de Ka
tholieke Hogeschool te Tilburg, 1961-1986. 

C.G.W.P. van der Heijden, Personeel in de 
Tilburgse wolnijverheid, 1920-1940, in: Tex
tielhistorische Bijdragen, 26, 1986. p. 92-111. 

drs. H. van Doremalen en drs. T. Wagema
kers, Van wolfabriekje tot museumcomplex, 
in: Industriële Archeologie, nr. 22 (1987). 
In het voorjaar van 1986 werd in Tilburg in 
het oudste gedeelte van het "Mommerscom-
plex" het Nederlands Textielmuseum her
opend. De auteurs gaan in op de oudste indus
triële bebouwing in dit gebied en de bouw en 
bewoningsgeschiedenis van de vier gebouwen 
van het complex die deel uit maken van dit 
museum. Tenslotte wordt ingegaan op de visie 
van de restauratie tot een museumcomplex. 

Hans Wijffels, Tilburg, stad zonder concept. 
Bespiegeling van 150 jaar stadsontwikkeling, 
uitg. Delftse Universitaire Pers, Delft. 1987. 
157 blz.. 80 afb.. ISBN 90-6275-312-4. prijs 
ƒ 28,-. 
Resultaat van het onderzoek naar de verschil
lende stedebouwkundige ontwikkelingen in 
ingrepen, waarbij een aantal gelanceerde ge-
dachtengangen en opinies omtrent de stad 
Tilburg worden vastgesteld. De auteur geeft 
vervolgens een eigen ontwerp voor het Ko
ningsplein (zijn afstudeerproject aan de T H 
Delft). 
R P 

In Tilburgse Tijdingen, een openbaar vervoer 
tijdschrift onder redaktie van Jaap Veen en 
Hans Paymans. behandelt Jaap Veen in nr. 45 
(december 1986) en nr. 46 (febr. 1987) een uit 
de jaren zestig daterend nooit gerealiseerd pro-
jekt om Tilburg een stadsspoorweg te geven. 
Van dezelfde auteur is in nr. 46 een artikel te 
lezen over een trolleybusnet in Tilburg waar
over in 1945/"46 werd gedacht. 
HvD 
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Tilburg aan tap en tafel is de eerste, en tevens ook complete horecagids van 
Tilburg. Wat dit boek zonder meer duidelijk maakt, is dat Tilburg een zeer gevari
eerde uitgaansstad is. Het boek bestaat uit drie onderdelen. Het bevat een volle
dig, gemakkelijk te raadplegen overzicht van alle uitgaansgelegenheden. Daar
naast worden 50 café's, restaurants en hotels beschreven. Samen geven ze een 
dwarsdoorsnede te zien van wat Tilburg te bieden heeft. Verder is in dit boek een 
aantal verhalen opgenomen over de Tilburgse uitgaanshistorie. Paul Spapens en 
Jace van de Ven, journalisten en bekend met het Tilburgse uitgaansleven, stelden 
het boek samen. 

fXilbiurgaati 
n t a p en tafel 

ƒ 19,90 
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