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Ten geleide
Nog voor het einde van dit jaar wordt door de gemeenteraad een beslissing
genomen over het bestemmingsplan Groene-Longgebied. Dit gebied, dat een
enkele honderden meters brede strook vormt ten westen van de RingbaanWest tussen het Wilhelminakanaal en de spoorlijn naar Breda, is jarenlang
onderwerp van discussie geweest. A l in 1976 wees het toenmalige tijdschrift
Actum Tilliburgis op het waardevolle karakter van dit gebied. Hoewel dit
gedeelte van Tilburg tussen de Hasseltse kapel en de Bokhamer zeker niet
onaangetast is gebleven, zijn er voldoende cultuur-historisch waardevolle elementen over die een speciale aanpak van dit gebied rechtvaardigen.
In dit dubbele nummer van het tijdschrift Tilburg wordt uitvoerig
achtergrondinformatie gegeven over het Groene-Longgebied. De redactie is
bij de realisatie van dit nummer bijgestaan door Fons Plevoets, voorzitter van
de gemeentelijke monumentencommissie.
In een eerste artikel karakteriseert hij het gebied en geeft hij een overzicht
van de discussie die rond het behoud van de Groene Long is gevoerd. Martin
de Bruijn actualiseerde een eerder verschenen artikel waarin hij een historische beschrijving geeft van het gebied. Johan Hendriks en Frans van Nuenen
geven een overzicht van het archeologisch onderzoek dat in de Groene Long
heeft plaatsgevonden. Een al lang durende discussie is die over de weverswoningen in Tilburg. Ton Wagemakers geeft aan de hand van een aantal kenmerken met betrekking tot de architectuur een opvatting over de weverswoningen aan de Reitse Hoevenstraat. Over die woningen is in 1979 een uitvoerig rapport gepubliceerd, dat tegen de achtergrond van recente discussies
door Ronald Peeters is herzien. Ten slotte leidt Fons Plevoets de lezer via een
wandeling langs die elementen en gebouwen, die de Groene Long tot zo'n
waardevol gebied maken.
De redactie
Deze uitgave werd mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Boekhandel
Vollenhoven Groot-Olie B. V., Melis Gieterijen B. V. en de gemeente
Tilburg.
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De Groene Long
Behoud en herwaardering
Fons Plevoets*

Afb. 1 Luchtfoto van de
Groene Long van 600 m
hoogte. Geheel boven,
links van de rotonde, hel
Hassellplein; vanaf dal
plein naar beneden de
Reitse Hoevenstraat en
onder de Bokhamerstraat.
1977 (foto Flying Camera
Eindhoven).

De "Groene Long" is een veelbesproken gebied in Tilburg. Hoewel zeer bescheiden in maat en
schaal, herbergt het gebied een grote cultuurhistorische waarde. Na een lange periode van
strijd om het behoud ervan lijken we de toekomst eindelijk met een zonniger blik tegemoet te
mogen zien. Het toekomstige bestemmingsplan biedt perspectieven voor behoud en herwaardering. Formeel is er weliswaar geen sprake van een beschermd stadsgezicht, maar het voorschriften-regime en de bepaling dat de gemeentelijke monumentencommissie recht krijgt om
over plannen te adviseren, geven monumentenzorg handvatten om schadelijke ontwikkelingen
in de toekomst tegen te gaan. Op het moment dat een negatieve ontwikkeling die reeds vijftig
jaar geleden werd ingezet, wordt omgebogen in een toekomst met perspectief, lijkt het zinvol
om het gebied nog eens in de zon te zetten.
"Groene Long"
De grenzen van het zogenaamde GroeneLonggebied worden gevormd door de Ringbaan-West/Gorinchemsebaan in het oosten,

Reitse Hoevenstraat/Dr. Deelenlaan in het
westen, de Alleenhouderstraat en de spoorhjn Breda-Tilburg in het zuiden en het W i l helminakanaal in het noorden. Met zijn
waardevolle open ruimten van deels aangelegde, deels natuurlijke groene gebieden,
vormt het inderdaad een groene long tussen
de oude stad binnen de ringbanen en de
nieuwe stad Tilburg-west.
Toen Tilburg zich na de oorlog naar het westen toe ging uitbreiden, kwam het gebied
klem te liggen. Wonder boven wonder bleef
het gespaard en ligt het nu als een "Fremdk ö r p e r " tussen verstedelijkte gebieden. A l
in 1932 deden zich de eerste inbreuken voor.
De oude kern van de herdgang "de Hasselt"
(nu Hasseltplein) verloor haar wolspoel en
kapelhof. Na de oorlog kreeg het gebied een
geïsoleerde ligging door de aanleg van Ringbaan-West en Hasseltrotonde. De aanleg
van een grootschalige en bedreigende infrastructuur aan de grenzen van het gebied ging
door tot in de jaren zestig. I n deze periode
verdwenen ook enkele elementen uit de
waardevolle historische bebouwing: weverswoningen en een boerderij "de Bisschopshoeve" aan de Reitse Hoevenstraat en twee
boerderijen aan het Hasseltplein. Grootschalige nieuwbouw verrees en tastte het
kleinschalige karakter van het gebied aan.
Herontdekking
Rond 1970 kreeg het gebied echter de aandacht
van
particulieren,
waaronder
p r o f . d r . H . F . J . M . van den Eerenbeemt, die

*) drs. A . Plevoets studeerde cultuurgeschiedenis aan
de K . U . Leuven. H i j is voorzitter van de gemeentelijke monumentencommissie T i l b u r g en werkzaam
als leraar geschiedenis aan het Theresialyceum te
Tilburg.

28

lijk voor 96 woningen gekozen. Het bestemmingsplan dat nu voorligt stelt wel specifieke eisen aan de vormgeving van de nieuwbouw. Bouwplannen in het waardevolle deel
van het Groene-Longgebied worden niet
aan de welstands- maar aan de monumentencommissie voorgelegd. Daarmee en met
de expliciete erkenning van de grote waarde
in de toelichting bij het bestemmingsplan
krijgt het gebied eindelijk het karakter van
beschermd stadsgezicht.
Structuur

Afb. 2 De Hasseltse kapel

op een

zondag in mei,

de grote cultuurhistorische waarde onderkenden. In 1967 kon door particuliere actie
de Tongerlose hoeve gered worden, in 1970
werd de boerderij "de Oliemeulen" op de
rijksmonumentenlijst geplaatst en werd de
ernstig vervallen Hasseltse kapel door restauratie behouden. I n 1971-72 leek het laatste uur geslagen voor de arbeiders- en weverswoningen aan de Reitse Hoevenstraat
en voor de huizen in de Bokhamer. De gemeenteraad besloot tot afbraak, het gebied
werd betrokken bij het bestemmingsplan " ' t
Zand" en kreeg de bestemming onderwijs
(scholenbouw). Dankzij de niet aflatende
inzet van een groep particulieren, waaronder leden van de heemkundekring " T i l borch" en de werkgroep Leefbaarheid, werden de plannen via bezwaarschriftenprocedures bij Gedeputeerde Staten teruggefloten. Terzelfder tijd werden 27 objecten op
de rijksmonumentenlijst geplaatst.
In 1976 startte een lange periode van inspraak, eerst in het kader van bestemmingsplan " ' t Zand", later speciaal voor het Bokhamergebied. Het werden moeizame gesprekken tussen particulieren die een sterke
nadruk legden op behoud van zowel bebouwing als open ruimten en vertegenwoordigers van Publieke Werken van de gemeente
die nieuwbouw in het gebied wilden laten
realiseren. Met name in het Bokhamergebied zou een te grote bebouwingsdichtheid
grote schade toebrengen. Ter discussie stonden daar drie voorstellen: het plan van Publieke Werken dat voorzag in 96 woningen
(dat w i l zeggen naast 28 bestaande nieuwbouw van ca. 68), het plan van de inspraakgroep waarin 58 woningen waren opgenomen, en het advies van de in 1976 opgerichte
monumentencommissie om in het geheel
geen nieuwbouw te realiseren. I n 1980 werd
door de Tilburgse gemeenteraad uiteinde-

Elders in dit boekje wordt de geschiedenis
van de Groene Long uitvoerig besproken.
We volstaan hier met te wijzen op de cultuurhistorisch waardevolle elementen in het
gebied en de plaats ervan binnen het breder
kader van de monumentenzorg in Tilburg.
De structuur van de Groene Long is een interessant relict van de oude herdgangenstructuur van Tilburg. Het noordelijke deel,
het Hasseltplein e.o., vormde de kern van
de zeer oude herdgang "de Hasselt". Hoewel sterk verkleind toont dit plein nog duidehjk de typische driehoekige structuur die
op verschillende plaatsen in Tilburg het middeleeuwse vertrekpunt voor de latere ruimtelijke ontwikkeling vormde. De ervan aftakkende Reitse Hoevenstraat ontwikkelde
zich in de late middeleeuwen tot de straatnederzetting "de Hoeven" met als enkele
markante elementen het nog bestaande
Tongerlose-hoefcomplex, de boerderij "de
Oliemeulen" en de helaas verdwenen "Bisschopshoeve". Het gebied "de Bokhamer"
in het zuiden van de Groene Long lag in het
grensgebied van de herdgangen "de Hoeven", "de Velthoven" en "de Reit". Het
oorspronkelijk ca. 17 hectare grote Bokhamergebied werd teruggebracht tot zeven
hectare en van de stad afgesneden door de
Ringbaan-West, die de "Herstalschestraat",
de verbinding tussen "de Velthoven" en "de
Reit", grotendeels deed verdwijnen.
Aan de kruising van de Bokhamerstraat Herstalschestraat (nu nog Joannes Berisstraat) lag tot ca. 1920 de zogenaamde Herstalse wolspoel, een vijver van onregelmatige driehoekige vorm, die oorspronkelijk
waarschijnlijk ontstond als leemput maar later dienst deed voor de textielnijverheid.
De zuidwestelijke arm van de Bokhamerstraat wijst nog in de richting van de ten
zuiden van de spoorlijn gelegen herdgang
"de Reit" die in de zestiger jaren verdween.
Functie en bebouwing
De Groene Long bleef tot de reeds geschetste ontwikkelingen zeer lang een agrarisch
karakter bewaren. De nog bestaande be29

Afb. 3 Anna Brosens, "de
meid" van de familie
Kooien die de Tongerlose
Hoef bewoonde, bij de
"geut", ca. 1902 (foto
Henri
Berssenbrugge).

Long. Toch meen ik dat het tij is gekeerd.
Daar is in de eerste plaats eindelijk een bestemmingsplan dat (zie de toelichting erbij)
de cultuurhistorische waarde vooropstelt.
Daarbij heb ik vertrouwen in de rol die de
monumentecommissie kan gaan spelen bij
toekomstige ontwikkelingen. De te hoge bebouwingsgraad bivoorbeeld kan door zorgvuldige architectuur in goede schaal en
maatvoering enigszins gemitiseerd worden.
Het kan een uitdaging zijn om eigentijdse
architectuur op harmonieuze wijze in te passen in een waardevolle omgeving.
Verder heeft de gemeentelijke overheid
blijk gegeven van een - zij het late - erkenning van de waarde van het gebied in de
vorm van een actief restauratiebeleid. E l ders in dit boekje worden de arbeiders- en
weverswoningen in de Reitse Hoevenstraat
besproken, waarvan de restauratie de voltooiing nadert. Ook in de Bokhamer zijn
met behulp van woningverbeteringsgelden
restauraties gerealiseerd (met name van
Bokhamerstraat 13 en 45, 47 en 49).
bouwing is een zeldzame illustratie van de
ontwikkeling die Tilburg doormaakte van
agrarisch-ambtelijke naar industriële nederzetting. De weverswoningen aan Hasseltplein, Reitse Hoevenstraat en Bokhamerstraat verwijzen naar de ambachtelijke huisnijverheid. Terwijl elders in Tilburg de ontwikkeling steeds meer evolueerde in de richting van fabrieksnijverheid en industrieel
kapitalisme, bleef hier tot in de eerste decennia van deze eeuw daarnaast de pre-industriële nijverheid bestaan. Samen met het
beschermd stadgezicht "Oude Heikant" vertegenwoordt de Groene Long dan ook een
belangrijke fase in de ontwikkeling van onze
stad. I n deze optiek is het behoud van dit
gebied belangrijk naast het behoud van de
beschermde stadsgezichten
Goirkestraat,
Wilhelminapark en Oude Markt-Nieuwlandstraat die de langzame verstedelijking
en industriële fase tonen.
Behoud en restauratie van de arbeiders- en
weverswoningen past ook in de groeiende
aandacht die geschonken wordt aan het
"kleine monument". Dankzij het bestaan
van een deel van de oorspronkelijk percelering en het open, kleinschalig karakter van
het gebied vormen de sobere kleine woningen met enkele boerderijen een zeldzaam
historisch ensemble.
Toekomst

Afb.

4 Karschop

van de

In de aanhef van dit artikel sprak ik over een
hoopvolle toekomst. D i t klinkt vreemd na
verloren Strijd tegen nieuwbouw in het

Tongerlose Hoef 1951

Bokhamergebied

(fotoA.

breuken Op het karakter van de

van Beurden).
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Met behulp van het bestemmingsplan zou
zelfs een gedeeltelijke herwaardering van
het gebied kunnen plaatsvinden.
De wijzigingen in het plattegrond van de
Bokhamer - de Petrus van Emmerickstraat,
Joannes Berisstraat en Cornelius Wittestraat verdwijnen - betekenen gedeeltelijk
herstel van de oude structuur. Hiermee
komt er ruimte om de Herstalse wolspoel te
herstellen. I n een advies uit 1979 schreef de
toenmalige stadsarcheoloog H . Stoepker
"dat de wolspoel eeuwenlang een wezenlijk
en gezichtsbepalend element is geweest van
het gehele Bokhamergebied, (... en...) dan
mag een herstel van de wolspoel volgens de
door het (archeologisch) onderzoek te leveren gegevens in het kader van een totale,
historisch verantwoorde rekonstruktie van
het gebied zeker als een waardevolle zaak
beschouwd worden." Persoonlijk sluit ik mij
daarbij aan. Hoewel de monumentencommissie in het algemeen geen voorstander is
van reconstructies van reeds achterhaalde situaties, meen ik dat hier een uitzondering
gemaakt zou kunnen worden. Tilburg had

Afb. 5 De Bisschopshoeve
aan de Reitse
Hoevenstraat in 1959.

verscheidene, voor de thuisnijverheid belangrijke wolspoelen. N u is er geen enkele
meer. Gezien de ensemblewaarde van dit
gebied, waarin zoals gezegd nog zowel agrarische als ambachtelijke elementen in een
oude structuur aanwezig zijn, zou het aanbeveling verdienen het ontbrekende element te herstellen. Ook landschappelijk zou
dit het gebied ten goede komen. I n ieder
geval zou ter plaatse archeologisch onderzoek naar afvalresten e.d. wenselijk zijn.
De herwaardering zou ook moeten gelden
voor het Hasseltplein. Daar kunnen in ieder
geval grootschalige ontwikkelingen en bedrijf sfuncties in de toekomst geweerd worden. Het verdient aanbeveling de westelijke
hoeken van het plein te verzachten zodat de
storende elementen aan het oog onttrokken

worden.
Voor het hele gebied geldt dat de Brabantse
landschapskarakteristieken, zoals langgerekte erven, begrensd met hagen, weilanden
en boomgaarden, de aanplant van linde,
walnoot, esdoorn, haagberk, vHer niet alleen behouden dienen te blijven, maar ook
met nieuwe inheemse aanplant verrijkt
moeten worden. Op deze wijze zou de zuidrand van de Bokhamer - aan de spoorlijn verzacht kunnen worden.
Zo zal de Groene Long een gezellige woonomgeving kunnen vormen voor haar bewoners, een recreatief aantrekkelijk gebied
voor haar omgeving en een cultuurhistorisch
waardevolle herinnering aan enkele van de
oude karakteristieken van Tilburg.

Afb. 6 Familie en
buurtbewoners van
Annekee van Gorp (Anna
Cornelia van Pelt,
weduwe van Bernard van
Gorp), ook wel Annekee
uit de Hoeve genoemd, ter
gelegenheid van haar 100e
verjaardag op 14 juli 1905
achter haar woning in de
Reitse Hoevenstraat (foto
Henri
Berssenbrugge).
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Historische notities
Martin de Bruijn
Het is niet gemakltelijk om een historische beschrijving te geven van het midden in het moderne
Tilburg gelegen gebied "De Groene Long". Dit gebied, dat gesitueerd is tussen het Wilhelminakanaal in het noorden, de Gorinchemse Baan en de Ringbaan-West in het oosten, de spoorlijn
Tilburg-Breda in het zuiden en de Reitse Hoevenstraat en Dr. Deelenlaan in het westen, heeft
in vroeger tijden deel uitgemaakt van twee afzonderlijke agrarisch-economische en administratieve grootheden, te weten de herdgangen van de Hasselt en de Hoeven. Deze herdgangen
maakten in de middeleeuwen deel uit van het kerkdorp West-Tilburg, dat in oppervlakte
ongeveer gelijk was aan de tegenwoordige gemeente Tilburg. Alvorens iets over de beide
herdgangen te vertellen, zullen we eerst een korte uiteenzetting geven van Tilburg, zoals zich
dat aan ons voordoet omstreeks het jaar 1200, wanneer de geschreven bronnen veelvuldiger
worden.
West-Tilburg

Afb. 1 De oorspronkelijke
bebouwing van de
westzijde van hel
Hasseltplein met de
boerderij van Fouchier uit
1608 en de wolspuul;
1928.

Aan het eind van de dertiende eeuw maakte
het grondgebied van het tegenwoordige T i l burg deel uit van een heerlijkheid, die men
gewoonlijk "Groot-Tilburg" noemt. Een
heerlijkheid was het gebied waarin een
heer, al dan niet in eigen naam, overheidsmacht uitoefende. De heerlijkheid GrootTilburg was verdeeld in een Oost- en een
West-Tilburg. D i t waren vermoedelijk
"eningen", dit w i l zeggen: gebieden waar
een rechtbank rechtspraak
uitoefende.
West-Tilburg omvatte de kerkdorpen T i l burg en Goirle, terwijl Oost-Tilburg onder
andere Oisterwijk en Berkel omvatte.^)
Omstreeks 1250 raakte de heerlijkheid geheel in handen van de hertog van Brabant
en werd ze als hertogelijk domein bestuurd.^) Als enige bleef West-Tilburg bestaan^) en in het jaar 1387 is het samen met
het dorp Drunen en de t o l van Loon op
Zand verpand aan de heer Pauwels van Haestrecht.'') In 1473 werd deze pandheerlijkheid gesplitst en viel de eninge van Tilburg
en Goirle aan Pauwels' achterkleinzoon Jan
van Haestrecht ten deel.'') Eeuwenlang zijn

Tilburg en Goirle op deze wijze met elkaar
verbonden geweest.^) Een andere gemeenschappelijke instelling van de beide kerkdorpen was het instituut der gezworenen,
die de zogenaamde "gemeint" beheerden.
Dit waren de gemeenschappelijke, meest
onontgonnen gronden, die hertog Jan I I I
van Brabant aan de inwoners van Tilburg en
Goirle gezamenlijk had uitgegeven tegen
een betaling vooraf en een jaarlijkse cijns.')
Maar al waren de kerkdorpen van Tiburg en
Goirle verenigd in een eninge en het beheer
van hun gemeint, het bleven afzonderlijke
dorpen met een eigen dorpsbestuur, eigen
instellingen en met elk een eigen zelfstandige parochie.^)
Herdgangen
Het kerkdorp Tilburg was vanouds verdeeld
in een aantal herdgangen. Wat waren dit nu
eigenlijk? Verschillende historici hebben
zich daarmee beziggehouden, maar kwamen
niet tot gelijkluidende conclusies. Enkele
gangbare opvattingen werden aangehaald
door de lokale historicus C. Weijters in een
artikel over de Tilburgse herdgangen^):
1. de gang van de "beerde" = kudde; dus het
gedeelte van een dorp, vanwaaruit het vee
naar de gemeenschappelijke graasgronden
ging;
2. de gang van de "hert" = herder met zijn
kudde;
3. het gebied waarop de herder zijn kudde
mocht weiden;
4. het gaan naar de "herten" = haardsteden
of woningen voor het ophalen van het
haardstedengeld, een belasting.

*) Eerder verschenen in het Groene-Long-nummer
van Actum Tilliburgis, j r g . 7 (1976), nr. 3/4, ter gelegenheid van de toen lopende inspraakprocedure. Bij
deze herpublikatie heeft de auteur een aantal wijzingen aangebracht.
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P L A N du H A S S E L T ,
l l a i n a c u de pcnient duVil=
la^c ile'•J'ilhorg;', dan« Ia
Mairie Je Bois Ie Juc.//fot/ó«

Afb. 2 Manuscriptkaartje
van de Hasselt door
Diederik Zijnen uit 1759.
Naar links loopt de Reitse
Hoevenstraat; naar
beneden de Hasseltstraat
(Collectie
Gemeentearchief
Tilburg).

Weijters achtte deze laatste opvatting niet
uitgesloten en werd daarover gekapitteld
door de archiefvorser Ferdinand Smulders.
Deze hield staande, dat het woorddeel "herd" alleen afkomstig kan zijn van
"heerde", hetgeen in het Middelnederlands
alleen "herder" zou kunnen betekenen. Het
woord "herdgang" zou staan voor het in
middeleeuwse akten veelvuldig voorkomende Latijnse "pastoria" en het Middelnederlandse "sceperije". Een bewijs voor deze
stelling vormt een Bossche schepenakte van
1445, die vermeldt dat land gelegen is in T i l burg " i n pastoria de Velthoven", dat wil
zeggen: in de herdgang van de Veldhoven.^^) Ook op grond van hetgeen nu volgt,
sluiten wij ons bij Smulders' opvatting aan.
I n de veertiende- en vijftiende-eeuwse bronnen treft men bij acht Tilburgse toponiemen
of veldnamen de benaming "herdgang" aan,
te weten bij Korvel, Oerle, Reit, Hasselt,
Hoeven, Loven, Veldhoven en Heuvel.^^)
Van ten minste vier van deze herdgangen
werd de kern gevormd door een driehoekig
plein: Korvel (het tegenwoordige Korvelplein), Hasselt (Hasseltplein), Veldhoven
(Wilhelminapark) en Heuvel (Heuvelring);
van twee andere is het niet uitgesloten, te
weten Oerle (Transvaalplein) en Reit (verdwenen). Wanneer deze driehoekige pleinen aan een aantal voorwaarden voldoen, is
er naar nieuwe wetenschappelijke inzichten
sprake van de kernen van zogenaamde "akkerdorpen", een bepaald type Kempische
heidenederzettingen.^-') Op grond van een
summiere studie - een veel uitgebreider onderzoek moet nog gedaan worden - kan
men Korvel, Hasselt, Veldhoven en Heuvel
tot dit nederzettingstype rekenen. Deze akkerdorpen waren oudtijds zelfstandige agra-

risch-economische en administratieve eenheden, vestigingen van kolonisten sinds de
zevende eeuw na Christus.^"*) Dat het aparte
dorpen waren, wordt wat Tilburg betreft nadrukkeUjk bevestigd in een oorkonde van
1350, waarin sprake is van een molen "in
villa de Corvelle", dit is: in het dorp
Korvel. ^^)
Weijters nu gaat er in zijn genoemd artikel
van uit, dat het bestaan van een herdgang
gegrond was op erkenning als zodanig door
het dorpbestuur.^^) Naar ons idee was het,
gezien het bovenstaande, net andersom: de
herdgangen waren aanvankelijk aparte akkerdorpen, die zich later samenvoegden of
van hogerhand samengevoegd werden tot
een (kerk)dorp met een dorpsbestuur, voor
zover de bronnen over Tilburg reiken, omvatten de herdgangen het gehele grondgebied. I n later tijd werden de herdgangen
verschillende malen gesplitst in nieuwe
herdgangen, naar alle waarschijnlijkheid
vanwege ontginningen of een verhoudingsgewijs sterke bevolkingsaanwas in sommige
herdgangen.^')
Eeuwenlang hebben de Tilburgse herdgangen betekenis gehad als administratieve
districten, zo kende men tot in de achttiende
eeuw het instituut der 22-mannen, waarschijnlijk ingesteld in het jaar 1602 en oorspronkelijk bestaande uit twee vertegenwoordigers uit iedere herdgang. De 22-mannen vormden een college van advies en bijstand in voornamelijk financiële aangelegenheden.'*) Ook de zorg voor orde en veiligheid kende een organisatie per herdgang.
Een "burgerkapitein", bijgestaan door "rotmeesters", stond aan het hoofd van de per
"rot" opgeroepen manschappen. Dezen
kwamen in het geweer bij aanleg of herstel
van wegen, dijken en sloten, in geval van
brand en voor klopjachten op dieven en
landlopers.'^) De aanslag en inning der belastingen was ook per herdgang georganiseerd evenals, en in verband daarmee, de
huisnummering.
Definitief zijn de herdgangen pas verdwenen in 1910, toen een huisnummering per
straat werd ingevoerd en de inning van de
personele belasting op andere leest werd geschoeid.^°) H u n eeuwenoude namen bleven
echter voortleven in tal van parochie-, wijken straatnamen.
De herdgangen van de Hasselt en de Hoeven
De Hasselt
Van de beide herdgangen waartoe het
"Groene-Long"-gebied behoord heeft, is de
Hasselt vermoedelijk de oudste.^') De kern
ervan werd gevormd door een driehoekig
plein ter plaatse van het huidige Hasseltplein. Het vroegere plein moet echter groter
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jaren 1978-1980 hebben uitgebreide opgravingen naar de resten van dit kasteel plaatsgevonden.'')
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Afb. 3 Manuscriptkaartje
van de Reitse
Hoevenstraat door
Diederik Zijnen uit 1759.
Links de Bokhamer. De
weg beneden, Tongerlose
Hoef straat (thans Dr.
Ahausstraal), komt uit bij
de Tongerlose Hoef. De
straal loopl naar rechts in
de richting van
Hassellplein
(Collectie
Gemeentearchief
Tilburg).

zijn geweest, zoals men op oude kaarten kan
zien; het strekte zich verder naar het westen
en zuiden uit.^^) Van de voorwaarden waaraan zo'n plein moet voldoen om tot het nederzettingstype "akkerdorp" te worden gerekend, kunnen we met zekerheid noemen:
- de ligging in de nabijheid van een beek;
- vermeldingen in middeleeuwse bronnen;
- het plein behoorde tot de gemeint;
- de eraan liggende boerderijkavels waren
onregelmatig blokvormig;
- er was een drenkkuil voor het vee.
Enkele andere voorwaarden behoeven nog
nader onderzoek.^^)
De Hasselt heeft tot in de twintigste eeuw in
de noordwestelijke uithoek van het bebouwde gedeelte van Tilburg gelegen, waardoor
zij lang een agrarisch, dorps karakter bewaard heeft. Zelfs nu nog proeft men op het
Hasseltplein een landelijke sfeer. Naar het
westen strekte zich vroeger de eindeloze gemeint uit tot aan de Donge, waar het Land
van Breda begon, dat behoorde tot het
Kwartier van Antwerpen, evenals de Meierij van Den Bosch een van de kwartieren
van het Hertogdom Brabant was.^'*) Ten
noorden van de Hasselt lag de kleine buurtschap Kraaiven, ten noordoosten de herdgang van de Stokhasselt, die wellicht uit de
Hasselt is voortgekomen. Oostelijk van de
Hasselt lag de herdgang van de Veldhoven,
waar eveneens een driehoekig plein (het tegenwoordige Wilhelminapark) op een "akkerdorp" duidt. Bij de straat van de Hasselt
naar de Veldhoven lag het kasteel van de
heren van Tilburg en Goirle, al in 1450 vermeld als "die Steenen Camer" in de Veldhoven.^^) Eigenlijk lag dit kasteel in de KleinHasselt, maar ook in later eeuwen werd het
nog wel in de Veldhoven gesitueerd.^^) I n de
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De Hoeven
Ten zuiden van de Hasselt begon al op enige
afstand van het plein de herdgang van de
Hoeven.^*^) Hoewel deze herdgang al in de
oudst bewaarde bronnen als zodanig vermeld wordt, zal hij toch jonger zijn dan de
Hasselt. De hoeven was een "straatdorp";
de boerderijen lagen er langs een tamelijk
brede weg, vroeger "Strate Dat Hangende
Rijs" of "die Hangenderijsche Straet" genoemd.^^) Vrijwel de hele straat, de tegenwoordige Reitse Hoevenstraat, vindt men
nog in het "Groene-Long"-gebied terug.
Deze straat liep van de herdgang van de
Hasselt naar die van de Reit (vroeger
"Rijt".^°) Hoewel nader onderzoek vereist
is, lijkt het erop, dat de herdgang van de
Hoeven pas in de latere middeleeuwen ontstaan is.
Ferdinand Smulders brengt de naam in verband met de verspreid liggende hoeven. Het
woord "hoeve" zou oorspronkelijk duiden
op een stuk land van 10 of 12 bunder. Op
zo'n kavel zette men al spoedig een huis.-'')
"Dat Aude Goet" bij het Hangende Rijs,
vermeld in 1372, was zo'n stuk grond van
twaalf bunder.-'^)
Een groot agrarisch complex in de Hoeven
vormden de goederen van de norbertijnenabdij van Tongerlo. De witheren, kanunniken van deze abdij, hadden in 1232 het patroonsrecht van de kerk van Tilburg verworven, dit w i l zeggen: het recht om een pastoor ter benoeming voor te dragen aan de
bisschop.^'') Ook verkregen de norbertijnen
tiendrechten in Tilburg, een kerkelijke belasting, bestaande uit het tiende deel van de
opbrengsten van land en vee.^'') De opbrengsten waren bestemd voor het onderhoud van de parochiekerk, de pastoor en de
armen.^^)
De witheren van Tongerlo hadden in ieder
geval al in het jaar 1316 bezittingen in de
hoeven. "Die hoeve van Tongerloe bij die
Hangenderijsche Straet" wordt al in 1435
vermeld, terwijl in 1412 al een "spijker" of
tiendschuur van de abt van Tongerlo vernoemd was, overigens zonder aanduiding
van de ligging.''^) Tot de goederen van Tongerlo in de hoeven behoorde behalve de
Tongerlose Hoef ook de Bisschopshoeve,
die haar naam ontleent aan de oprichting
van de nieuwe bisdommen in 1559, toen een
gedeelte van de abdijbezittingen bestemd
werden voor het onderhoud van de bisschop.^') Terwijl de Bisschopshoeve heeft
moeten wijken voor de aanleg van 't Zand in
de jaren zestig van onze eeuw, is de Tonger-

lose Hoef behouden gebleven door een
grondige restauratie.^*)
In de herdgang van de Hoeven treft men
niet, zoals bijvoorbeeld in de Hasselt, een
gemeenschappelijk akkercomplex, "die gemeyn ackeren", aan.^^) Hoewel de bewijzen
ontbreken, is het geenszins ondenkbaar, dat
de oorsprong van de Hoeven gelegen is in de
vestiging van Tongerlo aldaar.
Toponiemen

Afb. 4 Fragment van de
kadasterkaart van 1832
(natekening door
Publieke Werken) met het
gebied van de Groene
Long. Onder de
Waterhoef en het kasteel
( Collectie
Gemeentearchief
Tilburg).

Naast de al genoemde toponiemen of veldnamen trof men in het "Groene-Long"-gebied nog vele oude benamingen aan, waarvan sommige nu nog voortleven. Ter oriëntering zullen we ook de benamingen aangeven - aangeduid met " K " - die op de oudste
kadasterkaarten, van 1832, voorkomen.
Men treft deze benamingen ook aan op bijgevoegd kaartje van ± 1880. Overdreven historische waarde moet men aan deze namen
niet hechten.
Veel belangrijker zijn de toponiemen zoals
zij voorkomen in oude oorkonden. Deze
ontlenen we aan de Bossche en Oisterwijkse
schepenprotocollen, die respectievelijk omstreeks 1365 en 1415 aanvangen en waarin
vele gegevens over Tilburg voorkomen.'*°)
De annotering - opgenomen in de tekst - is
als volgt: B = Bosch' protocol; O = Oisterwijks

protocol. Hierna volgt het nummer van het
protocol, het jaar waarvan de akte dateert en
het folionummer (v = verso- of keerzijde).
Van noord naar zuid door "De Groene
Long" gaande treffen we ten noorden van
het Hasseltplein de Kraaivensche Akkers
(K) aan. Het "Creyeven" (O 144-1423-118)
wordt een enkele keer "Creyenvelt" (B
1199-1429-233) genoemd: de Tilburgers
spreken nu nog van ' " t Krèvent".
Van "die Hasselt" (B 1176-1382-238) langs
de tegenwoordige Reitse Hoevenstraat "Strate dat Hangende Rijs" (O 144-1422-63)
of "die Hangende Rijsche Straet" (O 1491435-10) - in zuidelijke richting gaande,
kwam men al gauw in de herdgang van de
Hoeven, in 1316 "die Hoven" genoemd."*')
In het grensgebied lag "die Teetenbraeck"
(O 143-1419-19), die nu eens in de Hasselt
(O 152-1440-65v), dan weer in de Hoeven
(O 147-1430-13) gesitueerd werd. I n de Tetenbraak lagen "die Langacker" (O 1431419-19) of "den Langen Acker" (O 1521440-65v), "die Hoge Acker" (O 200-149523v), het land "die Sleehaghe" (O 154-144432), erf "dat Bleek" (O 160-14528v), "die
Heydriesch" en een waterloop "die Zoe" (O
143-1419-19). Hiermee zal het loopke bedoeld zijn dat in 't Zand ontsprong, noordelijk langs de Tongerlose Hoef liep, aan de
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oostkant van de Reitse Hoevenstraat, en
daarna weer aan de westkant richting Hasselt ging om met een boog oosteHjk van het
plein in noordeHjke richting te gaan. Een
andere waterloop ontsprong in de Schijf, in
de buurt van het Hagelkruis, liep langs de
Herstalse wolspoel door de Bokhamer via
de Pijlijser- of Waterhoeve, die omwaterd
was, oostelijk langs het kasteelcomplex om
in noordoostelijke richting naar de Stokhasselt te gaan (zie de bijgevoegde kaartjes).
Het akkercomplex ten zuiden van de Hasselt en oostelijk van de Reitse Hoevenstraat
heette in later tijd de Uskelder ( K ) , naar
een ijskelder bij het kasteel. Westelijk van
de Reitse Hoevenstraat lag de Hoevensche
A k k e r ( K ) ten zuiden van de Tongerlose
Hoef.
In het grensgebied tussen de Hasselt en de
Hoeven wordt ook gewag gemaakt van "die
Hove ende die Hasselt" (O 149-1437-53v) of
"die Hoeven ende die Hasselt" (O 151-14382). Daar lag ook "dat Veyelant" of "dat
Beyelant" (O 149-1437-53v).
Over de Tongerlose Hoeve is al gesproken.
WelHcht wordt met haar bedoeld "die aude
hoeve met eenre stelten uutgaende aen die
ghemeynt geheyten aen 't Hangende Rijs"
(O 148-1433-10).
Nog zuidelijker komen we in de Bokhamer
( K ) , ten zuiden van de Tongerlose Hoefstraat: "die Bochamer" (B 1175-1369-208),
"hodende opten Herstal" (O 143-1420-62),
namen die nu nog bestaan. In de Bokhamer
lagen land in "die M o r t e l " en "Tre(d)erose"
(O 154-1444-25/25v). A a n de Herstal vinden
we "die Heerstalstraet" (O 156-1446-15v),

Afb. 5 Het complex van
de Tongerlose Hoef in
1955, gezien vanuit het
westen. Links de
Tiendschuur, rechts het
karschop en de boerderij.
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"die Leemputtenstraet" (O 150-1436-16) oude bewoners kennen nog een Leemstraat!"*^) - waar ook "Kathelijn Schelkensacker" lag (O 156-146-15v), weide "den
Gaershof" (O 150-1436-17) en het land
"Beemenacker" (O 164-1456-9).
Ook moet bij de Herstal een weg gelegen
hebben, "die van der Hoeven ter kercke van
Tilborch toe gheet" (O 147-1430-13). Hiermee zijn we al in de Schijf verzeild geraakt,
een groot akkergebied tussen de herdgangen van de Hoeven, de Veldhoven, Kerk
en Heuvel, Korvel en de Reit ( K ) . Op de
kaart van Zijnen uit 1760 (a) zien we in de
Schijf ook een Vlasstraat vanaf het Hagelkruis naar de Herstal gaan. Een "Vlasstraet
aen die R i j t " wordt al in 1390 vermeld (B
1178-1390-360) en vier jaar later wordt een
"Heerstraet" gesitueerd "aen dat Cruys" (B
1180-1394-89). Misschien is hiermee de
"Heerstrate" bedoeld (O 143-1420-38v) die
ook door de Hoeven liep. Enkele andere
benamingen, die niet precies te situeren
zijn, in de Hoeven: een "dreyboem aen die
ghemeynt" (O 146-1429-14), de "Hoeveleerstraet" (O 156-1446-8v) en een "Bredenbeemt" (B 1179-1391-54). Van "Hoevenbraeck" ten slotte (O 143-1419-33v) is niet
eens bekend of het in de Hoeven lag, al doet
de naam het wel vermoeden.
Historische bebouwing
Over de historische bebouwing in het
"Groene-Long"-gebied zijn als verschillende publikaties verschenen. Te denken valt in
de eerste plaats aan de brochures "De Groene Long" en "Wat geweest is, is geweest".

waarin de Werkgroep Leefbaarheid Tilburg
een leeuweaandeel heeft gehad. Verder bieden de monografieën "Eeuwen en uren in
de Hasseltse kapel" en "De Tongerlose
Hoef en Tilburg" betrouwbare historische
informatie over bepaalde aspecten van het
gebied.'*^) In dit artikel zal daarom slechts in
het kort enige informatie over de in "De
Groene Long" aanwezige historische bebouwing worden gegeven, waarbij een aantal
misverstanden zullen worden rechtgezet op
grond van recent gedaan bronnenonderzoek.'*'*)
Het Hasseltplein
Van de bebouwing rond het Hasseltplein
herinnert niets meer aan de oorspronkelijke
situatie van boerenplein. De laatste boerder i j , die afgebroken werd in 1964, was de imposante hoeve waarin het café van Kees
Fouchier gevestigd was. Het was een van de
oudste gebouwen van Tilburg; de muurankers dateerden van 1608.''^)
Het aardige leerlooierijtje Hasseltplein 44 is
niet zo oud als men het w i l maken. De monumentenlijst vermeldt dat het van vóór
1737 zou zijn."*^) D i t is onmogelijk, want nog
in 1832 bestond ter plaatse een heel andere
bebouwing.'*'') Dat geldt ook voor de andere
gebouwen aan de noordzijde van het Hasseltplein. Overigens zijn deze arbeiderswoningen interessant genoeg om ze te behouden en op een verantwoorde wijze te restaureren.

De zuidzijde van het Hasseltplein is voor het
grootste gedeelte pas in de jaren dertig van
deze eeuw tot stand gekomen. Toen is ook
de straat daar verlegd en de wolspoel gedempt.^*)
Het oudste gebouw op het Hasseltplein, tevens oudste gebouw van Tilburg, is de Hasseltse kapel. Vermoedelijk door de geburen
van de Hasseh gebouwd omstreeks het jaar
1500 - het klokje dateert van 1536; de oudste akte waarin de kapel vernoemd wordt
van 1540 - was en is een sieraad voor het
plein. Herinnerend aan eenvoudige volksvroomheid heeft de Hasseltse kapel haar
voortbestaan mede te danken aan de publieke functie, die zij door haar uurwerk eeuwenlang heeft gehad.'*^) Helaas is bij de restauratie het uit volkskundig oogpunt belangwekkende interieur nagenoeg vernield.
De Reitse Hoevenstraat
A a n het boerderijencomplex van de abdij
van Tongerlo is al eerder in dit artikel aandacht besteed. Helaas werd de Bisschopshoef, die ten noordwesten van de hierna nog
te bespreken "Oliemeulen" lag, afgebroken
in verband met de stadsuitbreiding in 't
Zand. Een gelukkiger lot was de Tongerlose
Hoef beschoren.
Ook de aan de andere zijde van de straat
gelegen boerderij "Den Oliemeulen" mag
zich niet beklagen. Na een periode van verval werd de hoeve grondig opgeknapt. De
ironie van het lot w i l , dat dit gebeurde door
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de tot voor kort grootste bedreiging voor
boerderijen: de gemeente Tilburg. I n tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt, bestond de boerderij nog niet i n 1648. Wel waren er toen elders in de Hoeven twee oliemolens, een aan het Kwaadeind en een ten
zuiden van de Tongerlose Hoef.^°) Ter
plaatse van de tegenwoordige boerderij
wordt pas een oliemolen vermeld in een manuaal van de Tilburgse Tafel van de Heilige
Geest, de toenmalige armenzorg, van het
jaar 1773.^') Op een kaartje van 1759 is nog
een heel andere bebouwing te zien (e). B i j
de voltooiing van de restauratie zal een
aparte studie over "Den OUemeulen" worden gepubliceerd.
Ten zuiden van de Tongerlose-Hoefstraat
bevinden zich zestien negentiende-eeuwse
weverswoningen, een aantal dat men nergens in Tilburg nog bij elkaar aantreft. Deze
huizen staan alle op de monumentenlijst.^^)
De Bokhamer
In de Bokhamer gaat het om veel meer dan
de bebouwing alleen. Daar vindt men nog
een structuur van eeuwen her. Achter en
naast de huizen, waarvan er enkele nog uit
de achttiende eeuw dateren, treft men om
de percelen oude vlier-, liguster- en beukehagen aan en in de hoven beuken, populieren en fruitbomen. Jammergenoeg is de afgelopen jaren veel van de authentieke bebouwing door moedwil of onjuiste opvattingen over restauratie verlorengegaan.
Conclusie
Toch behoeft het na deze historische notitie
nauwelijks betoog, dat het "Groene-Long"gebied grote cultuurhistorische waarde bezit, niet alleen voor Tilburg, maar voor heel

Afb. 7 De Oliemeulen in
1959.
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Noord-Brabant. Er zijn in deze provincie
geen structuren aan te wijzen waarin zo veel
facetten van het maatschappelijk leven van
een aanvankelijk agrarische, later pre-industriële gemeenschap binnen een klein gebied en over een periode van bijna duizend
jaar op zo'n duidelijke wijze tot uiting komen. Allereerst is daar het Hassehplein, in
zijn vorm een voorbeeld van de kern van
een middeleeuws "akkerdorp". De vermoedelijk bijna vijf eeuwen oude Hasseltse kapel, gesticht door de geburen van de Hasselt, is er een treffend getuigenis van volksvroomheid en gemeenschapszin.
De bebouwing eromheen geeft de ontwikkehng in Tilburg aan van landbouw naar huisen fabrieksnijverheid. D i t geldt ook voor de
weverswoningen in de Bokhamer en de
Reitse Hoevenstraat. Deze straat, die in ieder geval al in de vijftiende eeuw bestond, is
het eng bewaard gebleven straatdorp in T i l burg, waar de boerderijen "Den Oliemeulen" en vooral de Tongerlose Hoef indrukwekkende restanten zijn van de hoeven die
er vroeger gelegen hebben. Laatstgenoemde
hoef herinnert bovendien aan de werkzaamheid van de Tongerlose witheren in Tilburg
gedurende zes eeuwen. De Bokhamer ten
slotte is een uniek geworden overblijfsel van
een Tilburgse buurtschap, die haar eeuwenoude, dorpse karakter enigszins wist te bewaren tegen alle druk van een expansieve
verstedelijking i n .
Samen met de waardevolle historische elementen in de Hasseltstraat (jagershuizen,
weverswoningen en Kasteelhoeve) biedt
"De Groene Long" het nageslacht vele aspecten van de ontwikkeling van het maatschappelijke en culturele leven van de T i l burgse samenleving.
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Boeren en wevers
Overzicht van het archeologisch onderzoek in de
Groene Long
J. Hendriks en F. van Nuenen*

Sedert 1971 vindt incidenteel archeologisch onderzoek plaats in de Groene Long. De restauratie van de Hasseltse kapel vormde een eerste aanzet hiertoe. Diverse instanties hebben zich met
dat onderzoek beziggehouden, waaronder de heemkundekring "Tilborch", de afdeling archeologie van de gemeente Tilburg en de afdeling Midden-Brabant van de Archaeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN). De kijkjes in de bodem werden niet gestuurd vanuit een
gerichte vraagstelling met betrekking tot het historisch verleden van dit gebied. Het waren
steeds noodopgravingen onder het motto "redden wat te redden valt". Desalniettemin hebben
de vele waarnemingen een tip van de sluier opgelicht. Toekomstig onderzoek kan hierbij
aansluiten vanuit een weloverwogen doelstelling, gericht op de ontginningsgeschiedenis van de
Groene Long in het algemeen, en de bewoningsgeschiedenis van met name de centra Hasselt en
Bokhamer/Herstal in het bijzonder.
Archeologische vindplaatsen
Op tien plaatsen heeft archeologisch onderzoek plaatsgevonden of werden waarnemingen gedaan. Deze lokaties zijn aangegeven
op afbeelding 1. Van noord naar zuid betreft
het:
1. Archeologisch onderzoek bij de restauratie van de Hasseltse kapel in 1971, uitgevoerd door F.F. Drijvers.')
2. Archeologische waarneemingen in een
sleuf ten behoeve van de aanleg van de
stadsverwarming aan de noordwestzijde van
de Hasseltrotonde, uitgevoerd in 1982 door
F. Tempelaars, archeologisch medewerker
van het gemeentearchief Tilburg.^)
3. Terzelfder tijd werden waarnemingen
door F. Tempelaars verricht bij een sleuf
aan de Rueckertbaan tegenover de Mercuriusstraat.^)
4. In de zomer van 1976 werd door de
heemkundekring "Tilborch" een onderzoek
verricht op het terrein van de Klinkert.'*)
5. I n dezelfde periode werden waarnemingen gedaan door de heemkundekring in de
hoek van de Reitse Hoevenstraat en de Lage Witsiebaan.^)
6. Door de afdeling archeologie van de gemeente Tilburg werd in het najaar van 1981
een uitgebreid archeologisch onderzoek gedaan ter plaatse van de latere LTS Westhoeve.*)
7. Bij de restauratie van de Oliemeulen in
1977 werden enkele archeologische waarnemingen gedaan.')
8. I n het najaar van 1986 werd door de
AWN-afdeling Midden-Brabant een archeo40

logisch onderzoek verricht tijdens de restauratie van het pand Bokhamerstraat 13.*)
9. I n het voorjaar van 1979 verrichtte de afdeling archeologie enkele waarnemingen t i j dens de restauratie van het pand Bokhamerstraat 33.^)
10. In januari 1986 werd de vondst van een
stenen waterput gemeld tijdens de restauratie van het pand Bokhamerstraat 49. De
vondst werd onderzocht en geregistreerd
door F. Tempelaars.'")
Hasseltplein
De oudste vondsten die in het noordelijk
gedeehe van de Groene Long zijn gedaan,
dateren uit de 11e en 12e eeuw. Het betreft
losse vondsten ten zuiden en zuidwesten van
het huidige Hasseltplein. Ter plaatse van de
Klinkert (vindplaats 4) werden enkele fragmenten 12e eeuws Andenne-aardewerk aangetroffen, en in de sleuf ten behoeve van de
stadsverwarming langs de Rueckertbaan
enige scherven van een inheemse kogelpot,
die in de lle-12e eeuw werden gedateerd
(vindplaats 3). Het gaat hier om losse vondsten die niet in associatie met enige grondsporen gevonden zijn.
U i t de daaropvolgende late middeleeuwen
(13e-15e eeuw) zijn naast enkele losse vondsten ook door middel van archeologisch onderzoek gegevens bekend.

*) Bestuursleden Archaeologische Werkgemeenschap
voor Nederland afd. Midden-Brabant.

Opgraving aan de Reitse Hoevenstraat
Tot de losse vondsten behoort o.a. een oorfragment van een kan van grijs aardewerk
uit de veertiende eeuw (vindplaats 5) terwijl
in de stadsverwarmingssleuf aan de Rueckertbaan (vp 3) enige scherven van grijs en
van karakteristiek vroeg rood aardewerk
werden aangetroffen.
De geplande bouw van een LTS aan de
Reitse Hoevenstraat was voor de afdeling
Archeologie aanleiding ter plaatse een onderzoek uit te voeren (vp 6). I n een drietal
zoeksleuven en een 7-tal werkputten werden
enkele greppels ( A en D ) , een ven (B) en
sporen van een gebouwtje (C) ontdekt. De
resultaten van dit onderzoek worden hieronder kort besproken.
Greppel A loopt evenwijdig aan de Reitse
Hoevenstraat, 40 meter verder oostwaarts.
De oriëntatie is noordoost-zuidwest. De
greppel had een zandige vulling en bevond
zich duidelijk onder de akkerlaag. I n de vulhng van de greppel werd een scherf van
geïmporteerd Rijnlands steengoed aangetroffen die in de 14e-15e eeuw kan worden
gedateerd.") 50 m ten oosten van de greppel heeft een ven ( B ) gelegen dat in een
laagte i n het terrein rondom een natuurlijke
wel is ontstaan. De afmetingen van het ven,
voor zover die tijdens het onderzoek vastgesteld konden worden, bedroegen ongeveer
15 bij 20 meter. De vulling van het ven bestond uit een lemige laag van 50 cm dik.
Tevens werd uit laagjes opgebracht zand en
leem duidelijk dat deze depressie werd
dichtgegooid toen de akker werd aangelegd.
De oudste vondst, uit de vulling van het ven,
is een bodemfragment van een kan van ongeglazuurd steengoed ( I e helft 14e eeuw);
een fragment van een kan uit Siegburg uit de
2e helft van de 14e eeuw en enige fragmenten van grijs aardewerk uit de 14e-15e eeuw
werden er eveneens gevonden.
U i t de onderzijde van de akkerlaag, juist
boven de vulhng van het ven, kwamen enkele fragmenten van een kan van steengoed
met ijzerengobe en zoutglazuur die in de
15e-16e eeuw gedateerd kunnen worden.'^)

Afb. 1 Overzicht van de
archeologische
vindplaatsen in de Groene
Long.

De sporen van een tweeschepig gebouwtje
(C) werden halverwege greppel A en ven B
aangetroffen; de paalgaten, die in het gele
zand zichtbaar waren, vormden een rechthoek van 7 bij 3,5 meter. Twee extra paalgagaten aan de westzijde markeerden de waarschijnhjke ingang. Een dubbele rij paalgaten aan de noordzijde behoorde mogelijk
toe aan een afdakje. I n een van de paalgaten
werd een sterk verweerd fragment van een
kan van grijs aardewerk gevonden; deze
moet na het wegrotten van de paal i n het gat
41

Afb. 2 Plattegrond met de
grondsporen, gevonden
bij de opgraving van de
LTS "Westhoeve" in 1981
(Collectie
Gemeentearchief
Tilburg,
afd. archeologie).

terechtgekomen zijn en maakt daarmee een
datering van het gebouwtje in de 14e-15e
eeuw waarschijnhjk.'^) Ten slotte werd nog
een greppelsysteem ( D ) blootgelegd bestaande uit twee dubbele greppels en een
enkele. Deze greppels waren haaks op greppel A georiënteerd. E é n van de greppels van
dit systeem oversneed greppel A en moet
dus jonger zijn. Gezien de vulling moet
greppel A reeds voor de aanleg van de akker
zijn dichtgeraakt, terwijl greppelsysteem D
tijdens of na de aanleg van de akker is gedempt. De vondsten uit dit greppelsysteem
bestaan voornamelijk uit scherven van rood
en grijs aardewerk (14e en 16e eeuw), maar
ook een fragment van een geglazuurd steengoed spinklosje behoort ertoe.'"*)

Afb. 3 Plattegrond van de
paalgaten van gebouw C,
opgraving LTS
"Westhoeve", 1981
(Collectie
Gemeentearchief
Tilburg,
afd. archeologie).
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Nogmaals het Hasseltplein
Bij de restauratie van de Hasseltse kapel (vp
1) in 1971 werd ook grondonderzoek verricht. Daarbij werd de fundering, bestaande
uit misbakken veldovenstenen, van een eenschepige voorganger met klokkentoren
blootgelegd.'^) Het gebruikte baksteenformaat was 23x11x5 cm; een datering, mede
op bouwhistorische gronden, van deze fundering in de 15e eeuw wordt ondersteund
doordat bij de bouw van het kasteel van T i l burg bakstenen met hetzelfde formaat werden gebruikt.'*) B i j verder grondonderzoek
werd tevens een oude vloer gevonden van
vloertegels met het formaat 16x16x2,5 cm
(rood) en 11x11x2 cm (blauw), die in een
ten opzichte van elkaar verspringend patroon waren gelegd. Deze vloertegels bevonden zich 40 cm beneden de bestaande
vloer en boven een nog oudere aangestampte lemen vloer. De ongestoorde ondergrond
bevond zich op 90 cm d i e p t e . " ) Deze tegelvloer dateert waarschijnlijk uit de 16e eeuw.
U i t latere eeuwen zijn voornamelijk losse
vondsten bekend. Meestal betreft het scherven van postmiddeleeuws rood aardewerk
en steengoed. Blijven we nog even in het
noorden van de Groene Long. I n de sleuf
van de stadsverwarming (vp 3) werden een
twintigtal rand-, wand- en bodemfragmen-

Afb. 4 Plattegrond van de
achtereen volgende
bouwfasen van de
Hasselste kapel. De
gradatie van de arcering
geeft de ontwikkeling aan
(Uit: Eeuwen en uren,
blz. 102).

Afb. 5 Tekening van het
oude vloerpatroon en de
funderingen van de
Hasseltse kapel (Uit:
Eeuwen en uren, blz.
108).

ten van rood aardewerk en een wandfragment Raerener steengoed met reliëfversiering (een trommelaar) gevonden. Ter plaatse van de Klinkert (vp 4) werd soortgelijk
materiaal aangetroffen. Ook bij de opgraving van de LTS (vp 6) werd in sommige
grondsporen (o.a. kuilen) rood aardewerk
gevonden. Tot de vondsten behoort o.a. een
randfragment van een Nederrijnse schotel
uit de tweede helft van de 18e eeuw.'*) Nabij de Hasseltrotonde (vp 2) kwamen een
vijftigtal fragmenten rood aardewerk te
voorschijn, waartoe o.a. behoorden een
fragment van een worstoor, enkele fragmenten van een schotel met slibversiering, alsmede steengoed uit Raeren en het Westerwald. Een knikker met een diameter van 45
mm, vervaardigd van geglazuurd steengoed,
mag niet onvermeld blijven. Een aantal (rode en gele) bakstenen met het formaat
17x8,5x4 cm, waarschijnlijk behorend tot
een waterput, werd eveneens in de sleuf
aangetroffen.
Ten slotte kan nog vermeld worden dat er
bij de restauratie van de Oliemeulen (vp 7)
onder de vloer van een van de kamers de
fundering van de helft van de oliemolen
werd gevonden. Deze fundering was nog 3 a
4 steenlagen hoog, bestaande uit bakstenen
met het formaat 21x11x15 cm, en was halfrond gemetseld. Bovenop deze steenlagen
werd mortel aangetroffen waarop waarschijnlijk de molensteen heeft gelegen. I n
het opgaande muurwerk werden resten
waargenomen van de aandrijfassen van de

molen. Wegens gebrek aan tijd en mankracht kon een en ander niet nader worden
onderzocht. Een datering van het geheel in
de 17e eeuw is het meest waarschijnlijk.
Bokhamer
Ten zuiden van de D r . Ahausstraat komen
we in het oude gebied dat vroeger werd aangeduid als de Bokhamer. Tegenwoordig is
als een pars pro toto van dat terrein alleen
de merkwaardige bebouwing ten zuiden van
de Wandelboslaan blijven bestaan onder die
naam. De bebouwing is hier niet zo intensief
als aan de andere zijde van de RingbaanWest, die vroeger ook deel uitmaakte van
de Bokhamer. Een waardevol geheel is nog
bewaard. De kern van het oude gehucht
Herstal ligt hierbinnen. Door de eeuwenlange open structuur is de oude Bokhamer hier
' goed geconserveerd en vormt hij daarmee
voer voor archeologen. I n deze randzone
tussen wonen en akkeren en de woeste gronden van de "gemeynt" kan archeologisch
onderzoek veel leren over de ontginningsen bewoningsgeschiedenis. I n 1979 waren er
plannen in deze richting in het kader van de
reconstructie van de Groene Long. De nog
kersverse gemeentelijk archeoloog wilde
gaarne een onderzoek ter plaatse van de
voormaUge wolspoel, vanwege het belang
van het site zelf, alsmede om de vondsten te
kunnen vergelijken met die van het kasteelterrein, dat even verder naar het noordoosten ligt. Het onderzoek is niet doorgegaan.
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Afb. 6 Bokhamerstraal 33
voor de restauratie.

Desondanks kon door incidenteel onderzoek een tip van de sluier worden opgelicht.
Dat is mede te danken aan personen en i n stanties die het belang inzagen van enige documentatie van ter vernietiging prijs te geven bodemarchief.
De jongste vondst betrof een 19e- of 20eeeuwse waterput van losgestapelde ijsselsteentjes van 16x8 cm. Deze 4 m diepe put
(vp 10) i n de tuin van Bokhamerstraat 49
kon niet geheel worden onderzocht vanwege
een te hoge waterstand. Dateerbaar materiaal leverde deze waarneming niet op.

Afb. 7 Plattegrond van het
pand Bokhamerstraat 33.
Het gearceerde gedeelte is
een recente aanbouw
(tekening Johan
Hendriks).

Bouwhistorisch onderzoek
Een paar huizen verder staat het rijksmonument Bokhamerstraat 33. Het staat er nog.
Nog in het Monumenten jaar 1975 dreigde

ontruiming en verkrotting.'^) Het mocht
blijven staan, zij het lang in verwaarloosde
staat. Pas in januari 1979 werd bekend dat
het zou worden gerestaureerd. Twee maanden later was het zover, maar het zag ernaar
uit dat er eerder sprake was van een ongelukkige nieuwbouw, omdat de muren stuk
voor stuk geheel werden vervangen door
nieuwe muren en stenen.^") Een archeologische onderzoek was geboden. Z o ' n 18eeeuws wevershuis, waarover in het Tilburgse weinig bekend is, moest worden vastgelegd voor het te laat was. Onderzoek tijdens
de restauratie moest oude gegevens vastleggen als muuropeningen, huisindelingen,
houten vloer- en kapconstructies, maten van
deuren, ramen, stenen en tegels, etc. Niet
alles kon worden vastgelegd. De voorgevel
was al gesloopt voordat Stoepker een begin
had kunnen maken. De kap volgde spoedig.
Uiteindelijk leverde het onderzoek toch nog
enkele van belang zijnde gegevens op. De,
waarschijnlijk jongere, westmuur van het
pand was gebouwd op een circa 80 cm dik
esdek. Vele binnenmuren waren opgebouwd uit in de zon gedroogde lemen stenen. Een huidige binnenmuur vertoonde
bouwnaden op de plaatsen waar zij op andere muren stootte. Op grond hiervan werd
aangenomen dat het een oudere buitenmuur
betrof, naar alle waarschijnlijkheid de oorspronkelijke westmuur. D e woning is derhalve een keer sterk vergroot. Wanneer dat
plaatsvond, kon niet meer worden vastgesteld. We mogen dan ook niet verwachten
dat de oorspronkelijke 18e-eeuwse indeling
bewaard is gebleven. Dat werd bevestigd
door het AWN-onderzoek in Bokhamerstraat 13 (vp 8). Ook hier werd duidelijk
vastgesteld dat de indeling regelmatig was
gewijzigd.^') Er was eveneens sprake van
uitbouw of vergroting, waarschijnlijk uit de
19e eeuw.
K o r t o m , een inventarisatie van de huidige
panden met hun huidige interieur, bedoeld
om als zodanig meer te weten te komen over
18e-eeuwse wevershuizen lijkt een hachelijke zaak die het gevaar van allerlei vormen
van misinterpretaties kan inhouden. Slechts
een interdisciplinair bouwkundig en archeologisch onderzoek is in staat het gewenste in
kaart te brengen. Zonder een vorig artikel
te herhalen^^) kan samenvattend toch het
volgende beeld worden gegeven:
Ter plaatse van het huidige vroeg-negentiende-eeuwse pand, waarvan de indeling
telkens weer werd gewijzigd, hebben achtereenvolgens een houten woning, een woning
van vlechtwerkwanden aangesmeerd met
leem, en een gebintbouw gestaan, voorafgaande aan het huidige pand, dat circa 150
cm verder naar het oosten werd gebouwd
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Afb. 8 Het vlak van
werkput 2/7 waarin de
laatmiddeleeuwse
greppel
en de paalgaten zich
duidelijk aftekenen (foto
AWN).

dan haar voorgangers. De eerste, houten,
woning werd waarschijnHjk aan het einde
van de 17e eeuw opgetrokken. Vanaf die
tijd is er sprake van bewoningscontinuïteit.
In tegenstelling tot het gevondene bij nr. 33
bleek nr. 13 niet op een esdek te zijn gebouwd maar aan de rand van een heideveld.
De eerste ontginningsactiviteiten dateren uit
de late middeleeuwen. De vondst van 14e15e-eeuws grijs-aardewerkfragmenten
in
ontginningsgreppels wijst hierop.
Langs een van die sloten heeft mogelijk een
gebouwtje gestaan. Hierop duiden tenminste twee paalgaten die onder de vloer van de
woonkamer van nr. 13 te voorschijn kwamen. Tussen de 15e en het eind van de 17e
eeuw heeft hier geen bewoning plaatsgehad.
Schervenmateriaal uit de 16e en 17e eeuw
ontbreekt nagenoeg geheel. De oudste goed
dateerbare vondsten uit de jongste bewoningsfase vormen enkele mooi versierde p i j pekopjes uit ca. 1750. Ook het gevonden
baksteenmateriaal is 18e- en 19e-eeuws.

de richting van de Hasseltstraat toe; langs de
Reitse Hoevenstraat heeft in deze jaren
slechts incidenteel bewoning plaatsgevonden. Wat betreft de ontginningsgeschiedenis
heeft de opgraving van de LTS enkele interessante gegevens opgeleverd. Duidelijk is
dat in de 13e eeuw ten zuiden van het Hasseltplein een heideveld lag dat zich ver naar
het zuiden uitstrekte. Immers ook in het
Bokhamergebied moet toentertijd sprake
van heidevelden geweest zijn. Door dit heideveld was een greppel gegraven, parallel
aan de voorganger van de Reitse Hoevenstraat. Deze greppel raakte in de loop van
de 14e eeuw dicht. Daarna heeft men haaks
hierop een greppelsysteem aangelegd, waardoor een rechthoekige percelering ontstond.
In de 14e-15e eeuw heeft op een van deze
percelen een veldschuurtje gestaan. In dit
greppelsysteem werd een waterrijke laagte
in het terrein opgenomen, zodat dit ven ontwaterd kon worden. Rond 1500 is deze laagte opgevuld, waarna het heideveld met behulp van plaggenbemesting voor akkerbouw
geschikt werd gemaakt. Tijdens het beakkeren is het greppelsysteem, maar ook het
schuurtje, verdwenen. Op historische gronden is het mogelijk deze ontginning toe te
schrijven aan de abdij van Tongerlo.^^)
In het zuiden kwamen soortgelijke toestanden voor. Het westen van Tilburg is lang een
vochtig heidegebied geweest met daarin
plassen als Huibeven, Langven, Kolkven,
de Blaak. Ook kleinere depressies kwamen
in dit golvende gebied voor. Onder aan de
Bokhamerstraat lag zo'n natuurlijke depres-

Interpretatie van de sporen

Afb. 9 Plattegrond van het
pand Bokhamerstraat 13
ten tijde van het
onderzoek. In letters is de
indeling van het pand, en
in cijfers is de ligging van
de werkputten
aangegeven. In de
werkputten zijn de
grondsporen
(greppels,
muurresten en paalgaten)
aangegeven (tekening
AWN).

De resultaten van de archeologische onderzoeken en waarnemingen kunnen tweeledig
worden geïnterpreteerd. Enerzijds als aanwijzingen voor bewoning, anderzijds als relicten van de ontginningsgeschiedenis. Er is
een duidelijk verschil tussen de Hasselt in
het noorden en de Bokhamer in het zuiden.
De oudste aanwijzingen voor bewoning betreffen overwegend losse vondsten en concentreren zich in het noorden.
Huisplattegronden ontbreken. De spaarzame lle-12e-eeuwse vondsten concentreren
zich aan de zuidelijke rand van het Hasseltplein. Ook de resten van 13e-14e-eeuwse
bewonin zijn schaars. I n latere eeuwen (16e17e eeuw) neemt de bewoning met name in
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sie, vergelijkbaar met het ven aan de Hasselt. Deze depressie is later in gebruik geweest als wolspoel. A a n het einde van de
middeleeuwen werd een begin gemaakt met
de ontginning van dit gebied. Een groot akkercomplex ontstond in de Schijf tussen
Hoeven-Veldhoven, Kerk, Corvel en Reyt.
Het "Nieuwland" nabij de (Heikese) kerk
doet daar nog aan denken. Ook de Bokhamer is zo'n kavel nieuw ontgonnen land geweest, mogelijk om er vlas te verbouwen.^"*)
Sprenger de Rover vond in midden-15eeeuwse (Vlaamse) rekeningen "drie boochamers". Een bo(o)chamer was een zware hamer die gebruikt werd voor het breken van
gedroogde vlas en soms ook voor het dorsen
van tarwe. H i j bestond uit een houten blok
dat aan de onderzijde diepe groeven of inkervingen had en waaraan een kromme steel
was bevestigd.^^) Z o wordt ook het toponiem "Bochamer" tot een levend bewijs
voor ontginningsactiviteiten, die in de tweede helft van de veertiende eeuw moeten zijn
aangegevangen, gezien de vermelding van
"die bochamer" in 1369.^*)
De laatmiddeleeuwse ontginningsgreppels
die in het huis en onder de schuur van Bokhamerstraat 13 zijn gevonden, onderstrepen
dit. De gemeenschappelijke onontgonnen
gronden maakten plaats voor een bruikbaar
akkergebied dat vruchtbaar werd gemaakt
door er met mest doordrenkte heideplaggen
op aan te brengen. Door dit jaarlijks te herhalen ontstonden de zwarte enkeerdgronden of esdekken. Z o ' n esdek werd gevonden onder het pand Bokhamerstraat 33 en
dichtbij nr. 13. Deze ontginningsactiviteiten
werden veelal vanuit bestaande kernen on-

Afb. 10 In het zuidprofiel
van werkput 2/7 is de
diepte van de greppel goed
te zien (foto AWN).
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dernomen. I n Tilburg zijn dat de heerdgangen geweest. De heerdgang Hoeven behoort
tot het hier besproken gebied. Toch lijkt de
situatie hier anders te zijn. I n het noorden
Hgt de heerdgang Hasselt die, zoals we zagen, reeds in de 12e eeuw bewoond kan zijn
geweest en ongetwijfeld een der oudste van
Tilburg is. I n het zuiden, juist ten noorden
van het akkercomplex de Schijf, lag het gehucht Herstal, waarvan een vroegmiddeleeuwse oorsprong wordt vermoed.^') De
verbindingsweg tussen beide centra van bewoning wordt in de 15e eeuw gevormd door
het straatdorp "de Hoeven", de huidige
Reitse Hoevenstraat. Dat is echter waarschijnlijk een laatmiddeleeuwse ontwikkeling. Het toponiem wijst eveneens naar de
latere middeleeuwen. B i j het onderzoek
Bokhamerstraat 13 zagen we dat er na de
middeleeuwen een tijdlang geen bewoning
was, in tegenstelling tot de noordelijker gelegen terreinen. De "Hoeven" kunnen zijn
ontstaan door de acties die de monniken van
de abdij van Tongerlo ondernamen, zoals
het stichten van hun eigen hoeve aan deze
verbindingsroute, aan het eind van de weg
naar de Veldhoven. Opkomst en ontwikkeling van de Hoeven werd op het conto van
deze abdij geschreven. Het belang van monnikenwerk kan niet genoeg worden gewaardeerd, doch mag ook niet worden overschat.
Als in 1473 Pauwels van Haestrecht vertrekt
van het voorvaderlijk slot te Loon op Zand
en zich te Tilburg op de Hasselt een nieuw
kasteel laat bouwen, vormt hij daardoor een
nieuwe krachtige impuls voor de ontginningsactiviteiten in deze regio. Het kasteel,
gelegen halverwege het plein aan de Hasselt
en Herstal, moet welhaast een enorme stimulans hebben gegeven voor de sociaal-economische ontwikkelingen in deze miniregio.
Het is niet onbekend dat aan het kasteel
hoeven behoorden, zoals de "hoeve aen den
heertganck van de Hoeven, bestaande in eene huijsinge, schuere, stalle, etc. . . .",
waarmee de vroege hoeve aan "den Herstel" bedoeld werd, de latere Pijlijserhoeve
of Waterhoef. Het betrof een "omwaterde
huysinge", een "moated site" zouden we tegenwoordig zeggen, die reeds in 1500 bestond.^*) Ook de huidige Kasteelhoeve
maakte daar deel van uit. Deze hoeven zijn
boerderijcomplexen op ontgonnen terrein
met een omvang tot 12 a 13 ha.
Natte gronden, zoals het vrij laaggelegen
terrein aan de Bokhamerstraat, werden niet
gauw als akkerland gebruikt. De laatmiddeleeuwse greppels in de Bokhamer hebben
waarschijnlijk tot in de 17e eeuw opengelegen. Direct daarna werd met de bouw van
de eerste woningen begonnen. Een esdek is
hier dan ook pas laat tot ontwikkeling geko-

Afb. 11 De muurresten
van het zand- en kolenhok
zoals ze in de bijkeuken
(ruimte e op afb. 9)
werden blootgelegd (foto
AWN).

men, mogelijk pas vanaf de zeventiende
eeuw. Dat verklaart waarom de oudste fase
van Bokhamerstraat 13 niet op het esdek is
gefundeerd en het 18e-eeuwse pand Bokhamerstraat 33 wel. De dikte van dat esdek,
circa 80 cm, is derhalve geen indicatie voor
de oudheid e r v a n . P a s in de 17e/18e eeuw
breekt een nieuwe periode aan in de Bokhamer. De esdekken wijzen op boerderijen,
de vele bekende beroepen van de bewoners
op weef activiteiten. Tilburg maakt zich
klaar om een textielbewerkingsnederzetting
bij uitstek te gaan worden. Weefde men in
eerste instantie thuis, al heel snel gaat men
naar manufacturen en fabrieken om daar
zijn urine en arbeidskracht te geven aan de
Tilburgse lakensestoffenfabrikanten. Ook
van Bokhamerstraat 13 is bekend dat er wevers woonden: zoals Norbert Haans in
1810.^'') De indeling van het pand doet echter vermoeden dat er thuis niet geweven
werd. Een karakteristiek weverswoninginterieur^') was niet voorhanden en kon evenmin worden gereconstrueerd. Een kelder
met opkamer is er nooit geweest, een grote
weefkamer evenmin. Het is niet uitgesloten
dat het inkomen uit het weven niet het enige
revenu was voor de Bokhamerbewoners. De
koe, de geit, het schaap, de moestuin en den
ekker, zij zorgden evengoed voor de inwendige mens. De Bokhamer had een dorps karakter en heeft dat lang gehouden. Ook nu
kan men dat nog zien en voelen. W i j vragen
ons af hoelang nog. . .
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De architectuur
van de weverswoning
Ton Wagemakers
Elke (oudere) Tilburger heeft zo zijn opvatting van wat onder een weverswoning moet worden
verstaan. Zonder nu het laatste woord erover te willen zeggen, wil ik hier enige kenmerken
formuleren van een wevers woning uit de tweede helft van de 19e eeuw. Op basis van deze
kenmerken zal ik dan uitspraken doen over de zogenaamde weverswoningen uit die tijd gelegen
aan de Reitse Hoevenstraat.
In dit nummer wordt een belangrijk deel
van het rapport "Weverswoningen aan de
Reitse Hoevenstraat te Tilburg" gepubliceerd. Volgens de werkgroep die het rapport samenstelde, was "komen vast te staan
dat het hier gaat om twaalf architectonische
eenheden, waarin veertien weverswoningen
waren gelegen". Deze uitspraak veronderstelt een definitie van de weverswoning,
waaraan deze woningen zijn getoetst. D i t
gebeurt echter niet expliciet. Het lijkt erop
dat men volks- en beroepstellingen en adresboeken heeft geraadpleegd en op de adressen van de woningen aan de Reitse Hoevenstraat het beroep wever is tegengekomen.
Vervolgens is men ervan uitgegaan dat het
thuiswevers zijn en men dus kan spreken
van weverswoningen. Los van de discussie
hoe onderzoekers gegevens van volks- en
beroepstellingen en adresboeken moeten in-

Afb. 1 De weefkamer
omstreeks de jaren twintig
(foto Schmidlin).
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terpreteren, lijkt me de gekozen aanpak
onjuist.
Beslissend is niet of in een woning een wever leeft en werkt. Uitgangspunt is voor mij
de architectuur van de woning. Dat wil zeggen bezit de woning specifieke kenmerken
om bepaalde bedrijfsfuncties te kunnen vervullen.
Kenmerken
Het is onmogelijk om dè kenmerken van dè
weverswoning te formuleren. D è weverswoning bestaat niet, omdat in de loop der tijd
de bedrijfsfuncties zijn veranderd en daarmee de architectuur van de weverswoning.
Rond 1800 bijvoorbeeld moesten de woningen zodanig ingericht worden dat er zowel
gesponnen als geweven kon worden. Ook
een eigen opslag voor wol was vaak nodig.

Enige decennia later werden voortaan bijna
alle garens in Tilburg machinaal gesponnen
op de fabriek. Het betekent dat vanaf die
tijd het spinnen niet meer thuis gebeurde en
er dus bij het ontwerpen van een woning
daarmee geen rekening meer hoefde te worden gehouden.
Om nu kenmerken op te sporen van een weverswoning uit de tweede helft van de 19e
eeuw is het nodig te bepalen welke werkzaamheden thuis nog gedaan werden en wat
voor eisen dat aan de (werk-) ruimtes stelde.
Het gaat om de volgende activiteiten: het
spoelen, de ketting lijmen en drogen, weven, noppen, stoppen en doppen.
De inslaggarens, in een grote jute-zak, werden op een kruiwagen ("kreugel") van de
fabriek gehaald. De brede kruiwagen vereiste een poort en gang naast het huis van ca.
1,50 meter breedte. De inslag werd vaak in
huis op spoelraderen overgespeeld op pijpjes die pasten in de weefspoelen van het getouw. Er was niet veel ruimte voor nodig.
Twee a drie vierkante meter ruimte in de
nabijheid van het getouw en bij een raam,
voor het licht, was voldoende.
De ketting was gewoonlijk op bollen gewonden en werd ook met de kruiwagen van de
fabriek gehaald. Zeker in het derde kwart
van de 19e eeuw (daarna nam het af) werd
de ketting door de wever gelijmd. H i j gebruikte daarvoor een eigengemaakte lijmbak, die in de schuur (het "schop") stond.
Na het lijmen werd de ca. 60 meter lange
ketting voor het huis of in de lange tuin gedroogd. De benodigde krukken, houten gestellen in T-vorm met pinnen, om de kettingdraden op te drogen werden in de
schuur bewaard. I n de woning was boven

het fornuis soms een houten stelling aangebracht om de ketting op te hangen, voor als
het buiten langere tijd nat bleef. Kortom
een schuur voor de lijmbak, krukken en
kruiwagen was wel nodig in die tijd.
De belangrijkste activiteit was het weven.
De meeste weefgetouwen in Tilburg kenden
de volgende afmetingen: breedte ca. 3,5 a 4
meter, hoogte ca. 2,75 a 3 meter en diepte
ca. 2,5 meter. A a n een kant of liefst beide
kanten van het getouw had de wever nog
een passeerruimte van een halve meter nodig om achter het getouw te komen. Voor
één getouw had men al gauw een werkruimte nodig van 4,5 bij 4 meter.
In de literatuur, onder andere het "Verslag
van de Parlementaire Enquêtecommissie"
van 1887 en "Onderzoekingen naar de toestanden in de Nederlandsche Huisindustrie"
(1914), blijkt nogal eens sprake te zijn van
een woon-werkvertrek, waar twee getouwen
in (kunnen) staan.
Verder was het nodig dat het vertrek enige
grote ruiten had om voldoende licht te krijgen op het werk. De wever zat gewoonlijk
met zijn rug naar de vensters, of het licht
viel van de zijkant binnen. In ieder geval
moest bij de plaatsing van de ruiten voor het
getouw het directe zon-licht vermeden worden. Voor het weven was dus een ruim vertrek nodig met grote ramen.
Nadat een stuk was geweven, werd het op
een aantal zaken gecontroleerd: verwijdering van knopen uit de kettingdraden (noppen), aanbrengen van ontbrekende kettingen inslagdraden (stoppen) en onzichtbaar
maken van ongeverfd gebleven deeltjes
(doppen). A l deze handelingen vroegen om
goed licht, een werktafel en een "pers". In
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Zeven weverswoningen!

Afb. 3 Weverswoning
Reitse Hoevenstraat 54
(foto Ton van Horsen,
1987).

Afb. 4 Weverswoningen
Reitse Hoevenstraat 56-58
(foto Dré van den
Bogaard, 1976).

het "Verslag van de arbeidsinspectie" uit
1919 over "De huisarbeid in de wollenstoffenindustrie te Tilburg" kunnen we precies zien
waaraan een werkvertrek voor bovengenoemde handelingen moest voldoen.
" I n den regel bevat het werkvertrek slechts
één raam. De werktafel en de zgn. "pers",
twee (of een) aan den zolder bevestigde
houten rollen of latten, waarover voor het
merken der plaatsen, waar draden moeten
worden ingestopt, of wel bij het noppen, de
stukken worden getrokken, zijn bij dat raam
geplaatst, zoodat bij het werken, deze pers,
door het daaroverheen hangende stuk, het
licht in het overige deel van het vertrek in
meerdere of mindere mate onderschept".
Deze passage laat zien dat dit werk een
groot raam vereist en omdat het veel licht
wegneemt waarschijnHjk niet in hetzelfde
vertrek gebeurt waar ook geweven wordt.
Met het bovenstaande "program van eisen"
voor een weverswoning uit de tweede helft
van de 19e eeuw gaan we naar de zogenaamde weverswoningen i n de Reitse Hoevenstraat kijken.
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In het rapport "Weverswoningen aan de
Reitse Hoevenstraat te Tilburg" onderscheidt H . Ruiter, indertijd bouwhistorisch
medewerker van de gemeente, twee hoofdtypen van weverswoningen: A en B . I n het
in dit tijdschrift gepubliceerde deel van het
rapport wordt het hoofdtype B weggelaten
(huisnummers 40 en 42), omdat de aangemerkte ruimtes voor het weven totaal ongeschikt zijn voor dat werk. Eventueel zijn de
woningen wel gebruikt voor het noppen,
stoppen en doppen.
Blijft over het hoofdtype A , dat H . Ruiter
verder onderscheidt in een type A in engere
zin en in vijf varianten. Deze verbijzondering gaat mij te ver, omdat niet aannemelijk
wordt gemaakt dat er varianten zijn ontstaan omdat het werk verandert. De aangetroffen varianten kunnen zijn ontstaan door
latere verbouwingen om de woonfunctie te
versterken.
Laten we de woningen aan de Reitse Hoevenstraat gaan toetsen aan het volgende
"program van eisen" voor een weverswoning uit de tweede helft van de 19e eeuw:
een aparte woon- en werkeenheid van minimaal 4 a 4,5 meter breedte en een lengte van
minstens 7 meter; minstens 2 grote ramen,
in de aparte woon- en werkeenheid; de lange voorgevel heeft een excentrische gevehndeling van raam-deur-raam, waarbij de deur
toegang geeft tot een voorkamer waarin het
getouw niet kan staan; de zolder via een
deur in de zijgevel bereikt kan worden voor
het opslaan van inslag- en kettinggarens en
weefbenodigdheden.
De volgende huizen blijken dan weverswoningen te zijn: de nummers 44 -I- 46, 48, 50 -I52, 54, 56, 58, 60.
In plaats van veertien weverswoningen,
waarover de werkgroep in het rapport
schreef, blijken er op basis van mijn uitgangspunten slechts zeven te zijn. Van deze
weverswoningen bleken ten tijde van het
onderzoek in 1979 nog vier de karakteristieke indeling van de vertrekken op de begane
grond te hebben behouden, namelijk de
nummers 54, 56, 58, 60.
Indien de gemeente tot verdere restauratie
van de woningen in de Reitse Hoevenstraat
overgaat, dan bepleit ik de aandacht vooral
te richten op de nummers 54, 56, 58 en 60
voor zowel het interieur als het exterieur, en
voor de andere nummers zich meer te richten op behoud of herstel van het exterieur.
Ik hoop dat in de toekomst de Tilburgers en
de toeristische bezoekers de architectuur
van de weverswoning uit de tweede helft van
de 19e eeuw kunnen bewonderen, zowel van
binnen als van buiten, in een van de vier
bovengenoemde panden.

Rapport weverswoningen
Reitse Hoevenstraat*
In 1979 werd door de stuurgroep "Restauratie Reitse Hoevenstraat 36/66" een werkgroep
bouwhistorie ingesteld, die tot taak kreeg de bouwkundige geschiedenis van de panden tegen
de achtergrond van hun omgeving te onderzoeken en hun stedebouwkundig-historische en
architectuur-historische waarde te bepalen.
De werkgroep was samengesteld uit: T h . Hendriks (stedebouwkundige bij het bedrijf van
Publieke Werken), R . Peeters (gemeentearchief), H . Ruiter (architect bij de afd. culturele
zaken gemeentesecretarie) en H . Stoepker (archeoloog bij het gemeentearchief).
In 1979 werd het rapport "Weverswoningen aan de Reitse Hoevenstraat te Tilburg" door de
werkgroep gepubliceerd (herdruk 1982).
Inmiddels zijn de woningen Reitse Hoevenstraat 36 tot en met 46 (even nummers) gerestaureerd en zullen de nummers 48 t/m 66 (even nummers) in 1988 gerestaureerd worden.
De woonomgeving
De bewoning van de "Hoeven" komt op de
oudste kaarten naar voren als een patroon
van gespreide lintbebouwing langs een oude
veldweg tussen het Hasselt- en Bokhamer/
Herstalgebied. Op een voorstudiekaartje
van de kaart van de heerlijkheid Tilburg en
Goirle, "Plan du Hoeven" genaamd en gedateerd 1759, door Diederik Zijnen, zien we
ter plaatse van de woningen in kwestie zes
grote gebouwen en een aantal kleinere. B l i j kens kadasterkaarten, waarvan de oudste
uit 1832 dateert, verandert dit beeld tot circa
1860 nauwelijks. Dan vindt een verdichting
van de bebouwing plaats in een straalsgewijze rangschikking. Door twee branden, die in
1882 de bebouwing ter plaatse van de huidige panden 36 tot en met 64 hebben verwoest, treedt een caesuur i n . Na het herstel
van de brandschade zet de ontwikkeling zich
voort, totdat rond 1890 de thans nog bestaande situatie is ontstaan.

Afb. 1
Kadasterkaartfragment
Reitse Hoevenstraat,
1902; met huisnummers
(tekening John
Goeijers).

De huidige stedebouwkundige situatie van
de woningen stamt uit het jaar 1883. Daarvoor stonden er eveneens woningen, echter
met een typisch verspringende voorgevelrooilijn. Van de veertien oorspronkelijke
woningen zijn er twee geheel vrijstaand, namelijk de nummers 54 en 66. Acht stuks lig-

De

f/oeyen&cAe

gen half-vrijstaand, zijnde de nummers 36,
44-46, 48, 50-52, 56, 58, 60 en 64. Vier stuks
liggen zogenaamd ingeklemd: de nummers
38, 40, 42 en 62.
Bouwhistorische beschrijving
Algemeen
Uit een eerste bouwhistorisch onderzoek is
komen vast te staan dat het hier gaat om
twaalf architectonische eenheden, waarin
veertien woningen waren gelegen. In de jaren twintig van deze eeuw zijn twee woningen gesplitst in vier kleine woningen; dit
bracht het totaal aan woningen op het huidige aantal van zestien.
Het complex Reitse Hoevenstraat bestaat
uit woningen die oorspronkelijk zijn gebouwd met weefkamer, en uit woningen die
bewoond zijn geweest door wevers, c.q. in
een latere bouwfase een weefkamer hebben
gekregen. Nummer 66 heeft geen bewoning
gekend door wevers, maar door textielarbeiders en is als zodanig historisch gelieerd aan
de eerder besproken woningen. Het is ook
het oudste pand in de r i j . Blijkens kadastra-

* Een belangrijk deel van het rapport van 1979 werd
voor deze uitgave bewerkt door Ronald Peeters.
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Ie gegevens is het gebouwd in 1867. Het ter
plaatse uitgevoerde archeologisch onderzoek toonde aan dat buitenmuren en funderingen van één periode zijn. Resten van een
ouder pand zijn bij dit onderzoek niet aangetroffen. Na vergelijking van kadastrale
opmetingstekeningen kan evenwel de mogelijkheid worden geopperd dat één binnenmuur tot een oudere periode behoort. Omdat het pand thans nog bewoond wordt, was
verder archeologische onderzoek hiernaar
niet mogelijk. Het interieur van het pand
heeft zijn historisch karakter grotendeels
behouden.
De overige panden zijn opgetrokken na
twee grote branden op 1 en 3 mei 1882. De
kadastrale leggers geven voor de panden 44
tot en met 64 als bouwjaar 1883, en voor de
panden 36 tot en met 42 als bouwjaar 1889.
In een baksteen van pand nummer 60 is het
jaartal 1882 gekrast. Bestudering van het
muurwerk leidt tot de conclusie dat in een
aantal gevallen bij de bouw gebruik is gemaakt van oudere muurrestanten en oud
bouwmateriaal.
In 1920 werden twee woningen gesplitst in
vier kleinere panden, namelijk de nummers
44 en 46, 50 en 52. D i t hangt samen met het
feit dat de huisnijverheid afnam, omdat deze zich verplaatste naar de fabriek, waardoorde werkruimte in het wevershuis niet
meer nodig was. Rond 1930 werden de huizen nummer 40 en 42 ingrijpend verbouwd.

Afb. 2 Zij- en voorgevel
Reitse Hoevenstraat 60
(foto Dré van den
Bogaard, 1976).

Op 11 maart 1974 is de rij woningen geplaatst op de voorlopige lijst van Rijksmonumenten gemeente Tilburg, en op 19 februari 1976 zijn ze op de definitieve lijst geplaatst. Desondanks werd na plaatsing op
deze lijst het interieur en exterieur van ne-

gen panden, namelijk de nummers 36, 38,
40, 42, 44, 46, 50, 52 en 64 ingrijpend gewijzigd.
Dat betekende dat van zeven huizen, namelijk de nummers 48, 54, 56, 58, 60, 62 en 66,
het interieur en exterieur nog grotendeels
authentiek is gebleven.
In het rapport geeft de heer H . Ruiter een
nauwkeurige beschrijving van de weverswoning. Op grond van een aantal bouwkundige
verschillen maakte hij een indeling in twee
hoofdtypen en vijf varianten op een van die
twee typen. W i j nemen in dit verband alleen
de algemene bouwkundige beschrijving over
van het oorspronkelijk als weverswoning gebouwde huis.
Voorgevel
Kenmerkend voor het wevershuis is de lange voorgevel van één bouwlaag met excentrische gevelindeling van raam-deur-raam
met direct daarboven liggend zadeldak dat
parallel aan de straat ligt. De excentrische
raam- en deurplaatsing in de gevel is het gevolg van de wisselende grootte van de achterliggende vertrekken. Het voordeurkozijn
heeft een bovenlicht met een opvallende
roedeverdeling. Het kalf is geprofileerd.
Het bovenlicht, het kalf en de gootklossen
kregen bij de bouw van het huis extra aandacht van de dorpstimmerman die het timmerwerk vervaardigde, waardoor de profilering meestal verschillend van vorm is. De
voordeur is een eenvoudige opgeklampte
vlakke deur. I n latere jaren is de deur soms
vervangen door een opgeklampte kraaldeeldeur. Op ooghoogte bevindt zich in de deur
vaak een messing spioneerluikje. Het voordeurkozijn heeft een hardstenen dorpel.
De vensters hebben oorspronkelijk schuiframen met eeen 20-ruitsverdeling en zijn
voorzien van luiken. Na 1900 komt ook het
empire venster met de 6-ruits-verdeling wel
voor. Indien dit venster is toegepast, heeft
het bovenlicht van de voordeur een tussenstijl. Oorsponkelijk lag op de gootklossen
een houten goot. De goot is nu meestal een
houten bakgoot bekleed met zink. De bakgoot heeft een eenvoudige kroonlijst.
Achtergevel
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In deze gevel bevinden zich de achterdeur,
het venster van de opkamer, het grote venster van de weefkamer, het kleine venster
van de "geut" en de ventilatieopening van
de kelder. Opvallend is het kleine venster
naast de deur, dat voorzien is van een draaiend raampje met kruisroede. Het bovenlicht
van de achterdeur heeft in tegenstelling tot
dat van de voordeur een normale roedever-

Afb. 3 Schematische
tekeningen van voor-,
achter- en zijgevel en
hoogte-doorsnede van hel
type weverswoning uil de
Reitse Hoevenstraat
(tekening H. Ruiter,
1979).

deling. Het kalf boven de achterdeur heeft
dezelfde profilering als het kalf van het
voordeurkozijn. Voor de beschrijving van
de vensters zie onder voorgevel.
In de ventilatieopening van de kleder is een
kozijntje aangebracht dat voorzien is van
diefijzers. A a n de binnenkant is het af te
sluiten met een raampje. Ook de achterdeur
heeft een hardstenen dorpel. De deur zelf is
vaak uitgevoerd als half-deur. De constructie is dezelfde als van de voordeur. Het hemelwater wordt opgevangen in een hemelwaterput.
Zijgevel
Karakteristiek voor het half- of geheel vrijstaande wevershuis is de puntgevel aan de
zijkant van het huis met de deur en flankerende kleine vierkante vensters op de verdieping en een of meer vensters op de begane grond, die de weefruimte verlichten. Via
deze deur werden weefgereedschappen, zoals kettingboom, kammen, riet e.d. op de
bovenverdieping opgeslagen. De deur is
eveneens een vlakke opgeklampte deur.
Ook deze is soms uitgevoerd als halfdeur. In
de kleine vensters zit een draaiend raampje
dat voorzien is van een kruisroede. Voor de
beschrijving van de vensters zie onder voorgevel.
Het metselwerk van de topgevel eindigt in
vlechtwerk ofwel een doorlopende rollaag.
De topgevel is beëindigd met een aanzet- en
top-penant.
Interieur
De karakteristiek van de weverswoning ligt
in de indehng van het interieur. Die is als
volgt: de grote weefkamer, de voorkamer,
een kleine keuken, een kelder met opkamer
en boven een open zolder. De totale oppervlakte exclusief de zolder bedraagt ongeveer
80 m^. De grote weefkamer beslaat de helft
van de oppervlakte van het huis. De lange
binnenmuur die het huis in tweeën deeh,
verspringt bij de schoorsteen. I n de andere
helft van het huis bevinden zich de voorkamer met de stookplaats, een kleine keuken
en een opkamer met eronder een kelder.
Een leer of een eenvoudige steektrap, die in
de keuken staat op op de vloer van de opkamer, verleent toegang tot de zolder. De toegang zelf is afsluitbaar met een luik in de
vloer. Naast de schouw in de voorkamer is
een hoge ingebouwde smalle kast voorzien
van drie deurtjes boven elkaar. Deze kast
kon ook vanuit de weefkamer geopend worden, eveneens door drie boven elkaar gelegen deurtjes. In de voor- en opkamer bevinden zich houten bedstedes. Ook gebeurt het
wel dat de bedstedes zijn ingebouwd in de

Afb. 4
Oorspronkelijke
plattegrond van de
weverswoningen Reitse
Hoevenstraat 56 en 58
(tekening H. Ruiter,
1979).

muur. De bedstede is afgesloten met twee
deuren. Het trapje van de opkamer is opklapbaar, hieronder bevindt zich de toegang
tot de kelder, eveneens met een klein
trapje.
In de keuken is de "geut" of gootsteen; deze
ligt direct onder tegen het kleine vierkante
venster naast de buitendeur.
De open zolder wordt slechts ingedeeld
door de vrijstaande schoorsteen die midden
in de ruimte staat. Opvallend is dat de voordeur direct uitkomt in die kamer waarin de
haard gelegen is. Hier geldt letterlijk het gezegde "met de deur in huis vallen". De
haard moet voorzien zijn geweest van een
ingebouwde ijzeren stookruimte waarop gekookt werd.
Metselwerk

Afb. 5 Achterzijde van
weverswoning Reitse
Hoevenstraat 54 (foto Jan
Brieffies, 1979).

De buitenmuren zijn opgetrokken uit handgevormde stenen, gemetseld in kruisverband. U i t de nauwgezette toepassing van
het kruisverband blijkt het vakmanschap
van de metselaar, maar ook van de timmer-

man. Slechts bij een strenge dicipline en
maatvoering bereikt men dit resultaat. Ook
het vlechtwerk van de muurbeëinding in de
zijgevel duidt op deze professionele deskundigheid.
Als metselspecie is een kalkmortel gebruikt.
Incidenteel is zelfs gemetseld met leem.
De muuropeningen van de vensters en deuren zijn meestal geaccentueerd door een anderhalfsteens strek in een van het omliggende metselwerk afwijkende steensoort.
Bij de kleine vensters en soms ook boven de
muuropeningen in de achtergevel wordt in
plaats van een strek een rollaag toegepast.
De buitenmuren zijn meestal steenswerk.
De binnenmuren zijn meestal halfsteens,
met uitzondering van de kelders.
Aan de binnenkant van de buitenmuur is
incidenteel groene ( d . i . opgebakken) steen
verwerkt.
Tegen het optrekken van vocht uit de fundering werd in het opgaande werk een trasraam gemetseld.
In diverse huizen is het recycling-principe
van bouwmaterialen te zien, dus het hergebruik van kostbare grondstoffen. I n de buitenmuren is dit soms goed te zien. Op wat
men ondergeschikte plaatsen vond, zoals in
zij- en achtergevels, komt het voor, maar
natuurlijk ook in de binnenmuren.
Timmerwerk
A l het timmerwerk werd met de hand vervaardigd volgens een eeuwenlange traditie.
Vooral in de houten vloeren en balken is dit
goed te zien. Het hout is gedisseld.
Het hout van ramen, kozijn en deuren werd
na het disselen nog geschaafd. De houtverbindingen zijn alle gedeuveld en getoogd.
Eenvoudige spanten van gekloofde populieren dragen de gordingen en de sporenkap.
De deuren tussen de vertrekken hebben
tweezijdig geprofileerde panelen. Profiel en
architraaf van alle kozijnen zijn van eenvoudige makelij. De buitendeurkozijnen zijn
voorzien van een kraalprofiel. De balklaag
van de opkamer en de onderdorpels van de
buitenkozijnen zijn van eikehout. De moerbalk van de weefkamer is ook van eiken. A l
het andere houtwerk is van grenen of vuren.
Lindehout werd ook wel toegepast.
Hang- en sluitwerk
De balklagen zijn rondom verankerd met
smeedijzeren staartankers, voorzien van een
smidsteken. I n de buitengevels zijn ze goed
zichtbaar.
De buitendeuren hebben handgesmede
grendels. De achterdeur heeft een boerenkhnkstel. De voordeur een Frans voordeurslot. De luiken zijn opgehangen aan duimge-

hengen en kunnen gesloten worden met
raamijzers.
De schuiframen zijn voorzien van gietijzeren tegengewichten. In de oudste huizen
zijn de vloeren genageld met gesmede spijkers.
Tegelwerk
De vloeren van begane grond en kelder zijn
belegd met vierkante gebakken plavuizen in
rode of grijze kleur.
De schouw is inwendig van tegelwerk voorzien in een patroon van pantertegels afgewisseld met witte tegels.
De plavuizen zijn gelegd in een zandbed.
Stucadoorswerk
De meeste binnenmuren zijn gestukadoord
met een boerenpleister. De muren van de

Schilderwerk
Het buitenschilderwerk is niet onderzocht.
Over het binnenschilderwerk kan het volgende gezegd worden: de verf heeft een
klassieke samenstelling en is gebaseerd op
loodhoudende zinkwitverf, vermengd met
pigment en rauwe en gekookt lijnolie.
Op de onderkant van de houten vloeren en
balklagen zijn de volgende kleuren te vinden: ossebloed, oker, lichtgrijs en marineblauw.
Het houtwerk van de binnenkozijnen en deuren is meestal een combinatie van lichten donkergrijs.
A l het houtwerk op zolder met uitzondering
van de vloer is witgekalkt.
Alle binnenmuren zijn eveneens witgekalkt.
Natuursteen werken
De onderdorpsels van de buitendeuren zijn
van hardsteen en lopen door onder de kozijnen.
De "geut" in de keuken is eveneens van
hardsteen.
Samenvatting en conclusie
De onderzochte panden zijn woningen uit
de tweede helft van de negentiende eeuw
met incorporaties van oudere bouwresten.
Van de zestien woningen zijn zeven nog grotendeels in hun authentieke staat.
De huizen bevinden zich in een laat-middeleeuws ontginningsgebied, dat ondanks moderne bebouwing, mede dankzij de woningen in kwestie in hun samenhang met de
Tongerlose Hoeve en de Oliemeulen, een
oud en typisch Tilburgs karakter behouden
heeft. A a n de hand van kaartmateriaal is
vastgesteld dat de bewoning op de plaats
van de panden in ieder geval teruggaat tot
het midden van de 18e eeuw. D i t wordt bevestigd door het historisch persoonsonderzoek, dat teruggaat tot 1737.

Afb. 6 Rij
weverswoningen
Reitse
Hoevenstraat 48-54 (foto
Rembrandt, 1986).

kamer waarin de haar gelegen was, zijn
meestal voorzien van een geschilderde
blauwpleister.
Verscheidene voorgevels zijn voorzien van
een pleisterlaag, die later is aangebracht. De
pleister heeft een eenvoudige vlakverdeling.
Dakbedekking
Alle daken zijn belegd met Oudhollandse
pannen. Ter isolatie van het dak werd de
binnenkant op zolder afgewerkt met riet of
stro, en eerst rond 1900 bestreken met een
leem- of kalkmortel, waardoor de zolderverdieping als slaapvertrek kon worden gebruikt.

Afgezien van enig ouder muurwerk en enig
hergebruikt bouwmateriaal, zijn van de
voorgangers van de gebouwen geen concrete bouwtechnische gegevens voorhanden.
Daar de herbouw van het merendeel van de
panden na de brand van 1882 echter niet
samenviel met een relevante wijziging in de
historische, maatschappelijke of bouwtechnische context, kan evenwel aangenomen
worden dat de onderzochte panden een traditie van enkele eeuwen weerspiegelen.
Tot die traditie horen ook de karakteristieke
lange percelen achter de huizen, welke vroeger aansloten op de bouwlanden. In de lengte van de tuinen is deze percelering thans
nog ten dele zichtbaar gebleven.
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Cultuurhistorische wandeling door
de Groene Long
Fons Plevoets
Hoewel bij bezichtiging ook andere aandachtspunten mogelijk zijn, willen we in het bijzonder
wijzen op de cultuurhistorisch waardevolle elementen in het gebied. De toelichtingen zijn
beknopt. Over een aantal gebouwen is diepgaander literatuur aanwezig in het Tilburgs gemeentearchief. Hen die een natuurwandeling willen, verwijzen we naar het artikel van N. Maes
in het "Groene-Longnummer" van Actum Tilliburgis uit 1976. Helaas is zijn groen-inventarisatie gedeeltelijk achterhaald.
Hasseltplein
Bijzondere aandacht verdient hier de Hassehse kapel uit ca. 1500, het oudste nog bestaande bouwwerk in Tilburg. Het Mariaklokje boven het uurwerk dateert uit 1536.
Eeuwenlang was de kapel een centrum voor
volksdevotie. Let ook op de details (hangen sluitwerk, 19de eeuwse inrichting) waarmee bij de voortreffelijke restauratie rekening werd gehouden. De kapel staat op de
rijksmonumentenlijst.

Afb. 1 De Hasseltse kapel
(foto Ton van Horsen,
1987).
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De lantaarns voor de kapel dragen het 19deeeuws gemeentewapen.
Aan de noordzijde van het plein bevindt
zich een aantal panden met voorheen ambachtelijke bedrijfsfuncties. Hoewel het interieur vaak grondige wijzigingen heeft ondergaan, blijven zij exterieur door IJsselstenen, luiken, muurankers het oude karakter
bewaren. Nummer 34, 35 en 37 dateren uit
de tweede helft van de 19de eeuw, nummer
38 en 40-41 zijn iets ouder. De nummers 37
tot en met 41 zijn rijksmonumenten.

Afb. 2 Leerlooierij
met
woonhuis,
Hasseltplein
44. Rechts daarvan
Hasseltplein 42a-h (foto
Ton van Horsen, 1987).

Het pand nr. 42 a-h laat zien dat eigentijdse
architectuur goed kan werken, mits schaal
en maatvoering in overeenstemming zijn
met de omgeving. Over de dakkapellen kunnen de meningen uiteenlopen.
Hasseltplein 44 was een woonhuis met links
leerlooierij dat in zijn huidige verschijnings-

vorm minstens dateert uit de eerste helft van
de 19de eeuw. Reeds voor 1737 werd op deze plaats de leerlooierij gepraktiseerd. Karakteristiek aan dit rijksmonument is o.a.
dat woon- en bedrijfsruimte in de ambachtelijke (zoals ook in de agrarische) situatie onder één dak gebouwd zijn.

Afb. 3 Hasseltplein 41-37
(foto Ton van Horsen,
1987).
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Afb. 4 Hasseltplein 41-37
(foto Ton van Horsen
1987).

Reitse Hoevenstraat
De

Oliemeulen

Vanaf het Hassehplein komt u links na een
paar honderd meter aan een boerderij die
gebouwd is tussen 1759 en 1830 met een
oliemolen. Van de laatste is niets meer over.
A a n de noordwestzijde van de boerderij bevindt zich het woongedeelte met schuur onder pannenschilddak. Het zuid-oostelijke
deel is in 1930 herbouwd met origineel gebint en ronde schouw.
Als woonhuis voor F. Siemer, pr., leraar
duits aan het St.-Odulphuslyceum, was het
in de jaren 20 en 30 van deze eeuw een belangrijk ontmoetingscentrum voor jongeren, actief op het brede terrein van de Brabantse zelfbewustwording. Van hieruit ondernam men fietstochten om de eigenheid

Afb. 6 De Oliemeulen aan
de Reitse Hoevenstraat 30
(foto Jan Brieffies. 1980).
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Afb. 7 De Tongerlose
Hoef met karschop (foto
Jan Brieffies, 1981).

Afb. 8 Reitse
Hoevenstraat 44-46 en een
deel van 48 (foto Ton van
Horsen, 1987).

van het Brabantse land en volk te ontdekken.
De Tongerlose

Hoef

De huidige verschijningsvorm van het complex is deels 17de- deels 18de-eeuws. Minstens in de 15de eeuw al heeft hier een pachthoeve gestaan van de Norbertijnen van Tongerlo. Deze kloosterorde heeft waarschijnlijk een grote rol gespeeld in de laatmiddeleeuwse ontginning van "de Hoeven".
Het complex bestaat uit vijf gebouwen: de
boerderij, de tiendschuur (voor de opslag
van aan de Norbertijnen in natura verschuldigde belasting), een karschop (rechts van
de boerderij), een bakhuisje en schaapskooi. De laatste is op authentieke wijze herbouwd. De boerderij is het oudste deel van
het complex. Z i j wordt gerekend tot de zo-

Afb. 9 Reitse
Hoevenstraat 36-48.
Links de Dr. Ahausstraat
(foto Ton van Horsen,
1987).
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Van linksboven naar
rechtsonder
respectieveUjk
(foto's Ton van Horsen,
1987):
Afb. 10 Reitse
Hoevenstraat
overzicht.
Afb. 11 Reitse
Hoevenstraat 48-52.
Afb. 12 Reitse
Hoevenstraat 58-64.
Afb. 13 Reitse
Hoevenstraat 66.
Afb. 14 Bokhamerstraat
33.
Afb. 15 Bokhamerstraat
42-44.
Afb. 16 Bokhamerstraat
53-47.
Afb. 17 Bokhamerstraat
27-25.

genaamde hallehuisgroep, een staldeeltype
met "hoekhuis", ontleend aan het uitspringende woongedeelte dat smaller is dan de
rest van de boerderij (anders dan de traditionele langgevelboerderijen). I n de voorgevel is in het grote raam een achtvormig ruitje aangebracht met wapen en wapenspreuk
L V C E N D O E T A R D E N D O ("lichtend en
brandend") waaronder "f(rater) Adriaen
Gheerincx, Dispenssier van Tongerloo, A n no 1657".
Het complex is van belang vanwege zijn betekenis voor de nederzettingsgeschiedenis
van Tilburg en als zeldzame representant
van een boerderijtype. Daarnaast is het interessant vanwege de ambachtelijke bouwtechniek en constructie (bv. de gebinten).
De Rooi

Pannen

Tegenover de Tongerlose Hoef bevindt zich
het voormalige kloostergebouw van de "Fathers of M i l l H i l l " , een kloosterorde. Het is
een van de vele kloostercomplexen die T i l burg rijk was en (nog even?) rijk is. Het
dateert uit het eerste kwart van deze eeuw.
Wevers- en

arbeiderswoningen

In verschillende bijdragen in dit boekje worden deze woningen en het losstaande boerderijtje besproken. Z i j zijn een belangrijk
getuigenis van de sociaal-economische geschiedenis van Tilburg. Enkele representeren de ambachtelijke huisnijverheid, andere
de woonomstandigheden van de arbeiders in
de textielindustrie, die op allerlei wijzen
aanvulling van hun gezinsinkomen zochten.
Behalve de inkomsten van vrouw (als nopster of spinster) en kinderen speelde daarvoor het grote achterperceel een belangrijke
rol door het verbouwen van voedsel en het
houden van kleinvee.
Bokhamer
Aan

de Bokhamerstraat bevindt zich een

aantal woningen die dateren uit de 19de en
begin 20ste eeuw en de ontwikkeling van de
Tilburgse arbeiderswoning illustreren. In
enkele panden is mogelijk een weefkamer
aanwezig geweest.
Nr. 5, 5a en 7 zijn uit het prille begin van
deze eeuw met de voor die tijd karakteristieke mansardekap.
Bokhamerstraat 13 is rijksmonument en onlangs in opdracht van de gemeente Tilburg
op voortreffelijke wijze gerestaureerd en
aan moderne wooneisen aangepast. Gebouwd als boerderijtje met losstaande
schuur in de 18de eeuw, werd het vergroot
ca. 1800 en in de loop van de 19de eeuw met
de schuur verbonden. Bewonersonderzoek
doet vermoeden dat hier ook geweven werd.
Het pand werd uitvoerig in het vorige nummer van dit tijdschrift behandeld.
Nr. 25-27 was misschien oorspronkelijk een
wevershuis, maar is in het begin van deze
eeuw verbouwd tot kruidenierswinkel. Toen
is ook de mansardekap aangebracht (zie ook
bouwspoor in de zijgevel).
Nr. 42-44 ertegenover zijn authentiek en
mogelijk 19de-eeuwse weverswoningen.
Nr. 33 en 35 zijn nieuwbouw met herinneringen aan de vroegere 18de-, begin 19deeeuwse woningen.
Nr. 43 is opgeknapt en staat te boek als
19de-eeuwse weverswoning.
Nader onderzoek naar dit en andere panden
zou de functie moeten verhelderen.
De nummers 45, 47 en 49 dateren uit de
twintiger jaren van onze eeuw en zijn verantwoord gerestaureerd.
Nr. 51 is authentiek en dateert uit de tweede
helft van de vorige eeuw. Nr. 53 dateerde uit
dezelfde periode en is heropgebouwd.
Alle woningen versterken het landelijke karakter van de Bokhamer. De authentieke en
verantwoord gerestaureerde panden geven
richting aan de toekomstige architectuur van
het gebied.

Afb. 18 Overzicht vanaf
de Ringbaan-West van het
Bokhamergebied
(foto
Ton van Horsen, 1987).
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Afb. 19 Bokhamerstraat
43 en 35 (foto Ton van
Horsen, 1987).

Afb. 20 Bokhamerstraat
13 (foto Ton van Horsen,
1986).

Tilburg kort
Koning Willem I I
Iedereen die zich bezighoudt met de geschiedenis van Tilburg weet dat de stad een speciale band heeft gehad met koning Willem I I .
Het paleis-raadhuis, waar de vorst overigens
nooit gewoond heeft, is er in het hedendaagse
stadsbeeld het meest zichtbare bewijs van.
Bijna honderd jaar (van 1874 tot 1968) is de
hoek van de paleistuin (ter hoogte van de huidige oversteekplaats hoek Stadhuisplein Bisschop Zwijsenstraat) opgesierd geweest
met een monumentaal gedenkteken. De gedenknaald stond op de plaats waar het sterf-
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huis van de koning had gestaan.
Deze wetenswaardigheden komen uit een
fraai verzorgd boekje dat Ronald Peeters
heeft geschreven voor de Stichting Oprichting
Gedenknaald Koning W i l l e m I I , een initiatief
van de Juniorkamer Hart van Brabant.
De oorspronkelijke opzet was om enkele achtergronden bij de oprichting, het bestaan en
het verdwijnen (voor de aanleg van de cityring) van de gedenknaald te belichten. D i t is
het kader van het initiatief tot heroprichting.
Het boekje groeide echter uit tot een uitvoeriger overzicht van de relaties tussen T i l b u r g en
de koning. Niet alleen de gedenknaald, maar
ook andere gebouwen en projekten waar de
vorst direct of indirect mee te maken heeft
gehad, komen aan de orde. De uitgave is rijk
g e ï l l u s t r e e r d . H e t aantal foto's overtreft het

aantal tekstpagina's. De uitgave is voorzien
van tal van afbeeldingen. Ronald Peeters
heeft wat dat betreft de laatste jaren een traditie opgebouwd met de door hem verzorgde
serie 'Tilburg in Beeld'. D i t fraai geïllustreerde boekje sluit hier uitstekend bij aan.
Ronald Peeters, Koning Willem 11 en Tilburg,
Tilburg 1987, 78 blz. geïli, uitgave Stichting
Oprichting Gedenknaald Koning Willem III
Juniorkamer Hart van Brabant, ƒ 18,50.
HvD
Industrieel verleden
De opvatting dat Tilburg geen monumenten
heeft, is voor de regelmatige lezer van dit tijd-

schrift natuurhjk al lang achterhaald. Zeker,
Tilburg heeft geen fraaie middeleeuwse kerk,
oude stadsmuren of 17e-eeuwse grachtenpanden. Het begrip monument heeft echter de
laatste jaren een veel ruimere interpretatie
gekregen. De restanten van het industriële
verleden worden meer en meer bij het monumentenbeleid betrokken. Steeds meer mensen gaan inzien dat monumenten van bedrijf
en techniek, die in belangrijke mate dateren
uit de 19e eeuw, de tijd waarin de industriële
ontwikkeling zich doorzette in Nederland, behouden moeten blijven.
In dit kader heeft Tilburg een rijk verleden.
Tot ver na W . O . I I was T i l b u r g een van de
belangrijkste industriesteden van Nederland.
De restanten hiervan zijn overal in de stad
zichtbaar, al is ook hier door ondoordacht
handelen veel waardevols verdwenen. T o n
Wagemakers heeft in een bijdrage voor het
boek 'Op zoek naar ons industrieel verleden'
het Tilburgse gedeelte voor zijn rekening genomen. Zoals gebruikelijk in de opzet van deze gids wordt er eerst historische achtergrondinformatie verstrekt. Wagemakers geeft een
overzicht van de industriële en daarmee samenhangende ruimtelijke ontwikkeling van
de stad. Daarna volgt een routebeschrijving,
die vooral langs industriële monumenten in
het centrale deel van T i l b u r g (binnen de ringbanen) voert. Hoewel de beschrijving is afgestemd op gebruikers van de gids. die niet met
Tilburg bekend zijn, bevat hij ook voor T i l burgers veel interessante en aardige informatie. Het geheel is geïllustreerd met een kaartje en tal van foto's. Wagemakers geeft ook
een kort overzicht van enkele objecten die
buiten de route vallen. De reisgids, die bijdragen uit heel Nederland bevat, is voorzien van
een fraaie kleurenfoto op de kaft, waarop in
vogelvlucht het Mommerscomplex te zien is.
P. Nijhof e.a., Op zoek naar ons industrieel
verleden: gids langs monumenten van bedrijf
en techniek. Deel 2. Haarlem 1987, 260 blz.
geïli, Gottmer Reisgidsen f 35,- (blz. 219232, Drs. T. Wagemakers, Wolstad van weleer
Tilburg).
HvD

Exit De Lindeboom
In het voorjaar van 1977 verscheen het eerste
nummer van "De L i n d e b o o m " , jaarboek van
de archiefdienst van de gemeente T i l b u r g . I n
haar voorwoord schreef de toenmalige redactie: "Het jaarboek 'De Lindeboom" w i l door
zijn jaarlijkse verschijning de bezoekers van
de archiefdienst blijven aansporen om de resultaten van hun onderzoek te verwerken tot
artikelen, waardoor hopelijk weer anderen
geprikkeld zullen worden om ook archiefonderzoek te gaan verrichten."
Helaas, het is "De L i n d e b o o m " niet vergund
om uit te groeien tot een forse boom, want
onlangs besloot het College van B . en W . o m ,
in het kader van de bezuinigingen, de uitgave
van "De L i n d e b o o m " stop te zetten.
Toegegeven, het uitgeven van een historisch
jaarboek is een elitaire aangelegenheid: de
kosten zijn vrij hoog, de baten gering; het
aantal lezers is beperkt. Misschien kan het
geld beter besteed worden voor de aanschaf
van eigentijdse kunstwerken, daar hebben
tenminste alle burgers plezier van, nietwaar?

Nog veel kwalijker is dat het gemeentebestuur in zijn oneindige wijsheid voorgesteld
heeft de avondopenstelling van het gemeentearchief te b e ë i n d i g e n . Dat is niet minder dan
een regelrechte poging om het historisch onderzoek in T i l b u r g om zeep te brengen. Gelukkig hebben we altijd nog een gemeenteraad.
V r i j w e l gelijktijdig met de bekendmaking van
bovenstaande maatregelen verschenen, enigszins verlaat, in de v o r m van een dubbelnummer, de delen I X (1985) en X (1986) van de
Lindeboom. D i t nummer bestaat uit zeven
goed gedocumenteerde artikelen; samen bijna 300 pagina's boordevol informatie.
Het openingsartikel is van de hand van
W . A . M . D e l i ë n , die de geschiedenis beschrijft van de oudste kerk van het dorp Enschot. Deliën geeft enkele feiten die erop zouden duiden dat deze kerk de moederkerk is
van die van T i l b u r g , en niet andersom zoals
gewoonlijk wordt aangenomen. Het laatste
woord hierover zal vast nog niet gesproken
zijn.
Het volgende artikel voert ons naar de zeventiende eeuw. A a n de hand van gegevens uit
het Rechterlijk archief beschrijft W . F . J . M .
van Hest de handel en wandel van de familie
van de weduwe Lantsmans, waarbij heksen
en duivels, waarzeggerij, wonderbaarlijke genezingen, diefstal en roofovervallen de boventoon voeren.
Twee leden van de familie ontlopen hun verdiende straf niet: hun leven eindigt voortijdig
aan de galg.
Dat de Tilburgse notabelen in vroeger eeuwen de jacht gebruikten als uitlaatklep voor
hun primitieve drifen, is een van de dingen
die we kunnen lezen in het derde artikel, dat
handelt over de geschiedenis van de Tilburgse
jachtsociëteit St. Hubertus. A u t e u r is archiefmedewerker A . J . A . van L o o n .
De drie volgende bijdragen hebben alle het
karakter van een biografie.
De eerste persoon die ten tonele wordt gevoerd, is Adriaan van der Willigen (17661841), die van 1795 tot 1802 drossaard van
Tilburg was. H i j liet een groot aantal autobiografische aantekeningen na, aan de hand
waarvan J . A . A . M . Pieterse een geschreven
portret van Van der Willigen geeft, gezien tegen de achtergrond van de politieke gebeurtenissen aan het eind van de achttiende en in
het begin van de negentiende eeuw.
Evermodus du Champs (1748-1832) was de
laatste witheer van Tongerlo die pastoor was
van de parochie 't Heike. Daarnaast was hij
prior van de in 1796 uit Tongerlo verdreven
abdijgemeenschap. Z i j n leven wordt geschetst door dr. L . C . van Dijck ( O . Praem.).
Frater Caesario Peters ten slotte beschrijft het
leven van frater Antonius Poulusse, de T i l burgse boerenzoon die in 1846 toetrad tot de
congregatie van de fraters van T i l b u r g , en die
al spoedig een der voornaamste
vertrouwelingen werd van de stichter van de congregatie,
bisschop Joannes Zwijsen, de vroegere pastoor van 't Heike en latere aartsbisschop.
Het laatste onderwerp van deze (laatste?)
Lindeboom is van sociaal-economische aard.
Het betreft de loonherzieningen in de T i l burgse textielindustrie
in de periode
19201940. I n deze periode werden de lonen vijfmaal verlaagd, tweemaal verhoogd, eenmaal
werd er een tijdelijke toeslag gegeven en eenmaal werd er massaal gestaakt.

De auteur, C . G . W . P . van der Heijden, geeft
een analyse van de onderhandelingen tussen
de fabrikanten (grotendeels verenigd in de
V T F W S ) en de arbeiders, die vertegenwoordigd werden door de katholiek vakbond "Sint
Lambertus" en de socialistische vakbond "De
Eendracht".
V a n der Heijden toont duidelijk aan dat vooral "Sint Lambertus" de belangen van de arbeiders onvoldoende heeft behartigd, en dat
over het geheel genomen de fabrikanten in de
besproken periode als "winnaar"' uit de bus
zijn gekomen.
De Lindeboom, jaarboek IX-X
(1985-1986),
uitg. Gemeentearchief
Tilburg,
304
blz.,
afbn., ISBN 90-71241-06-8. Verkrijgbaar in de
boekhandel. Prijs: ƒ 25,-.
Rob van Putten.
Tilburg signalement
Ing.P.J.M.
van Gorp, Tilburg eens de wolstad
van Nederland. Bloei en ondergang van de
Tilburgse woUenstoffenindustrie. D i t boek zal
in een volgende aflevering van "Tilburg" uitgebreider worden besproken. Eindhoven,
1987, 335 blz., geïli., ISBN 90-6404-0192,
ƒ 45,-.
G.H. Jansen, Een roes van vrijheid. Kermis in
Nederland.
In deze publikatie een apart
hoofdstuk over ""Tilburg-kermisstad"" (p. 298347). Amsterdam, 1987, 468 blz., geïli., ISBN
90-6009-699-1.
Léon Pluymaekers, Is Armand Diepen vergeten? Vermaarde publikatie ontstond tijdens
"Valkensburgse periode", i n : Geulrand. juli
1987, nr. 19, p. 48-53.
Anton van Oirschot, Lancierskazerne in Tilburg krijgt nieuwe functies, in: Monumenten,
j r g . 8, nr. 6, juni 1987, p. 14-15.
Bernard van Dijk, Stam zonder t. in: Onze
Taal, j r g . 56, nr. 1, jan. 1987. p. 13. Over
Tilburgs dialect, met een reactie van: W. Sterenborg. Lesje Brabants, i n : Onze Taal, j r g .
56, nr. 4. april 1987, p. 49.
N. van Puijenbroek-van Mierlo, De Hasseltse
kapel te Tilburg troost en toeverlaat voor velen, Tilburg, 1987, 96 blz., geïli., ƒ 15,- (verkrijgbaar bij de koster van de Hasseltse kapel). D i t boekje is een populaire bewerking
van het in 1972 verschenen '"Eeuwen en uren
in de Hasseltse kapel"", o.r.v. d r . F . J . M . van
Puijenbroek.
Jaarverslagen
1985 en 1986 AWN
afdeling
Midden-Brabant,
resp. 100 en 104 blz., geïli.
In het verslag 1985 wordt onder meer aandacht geschonken aan opgravingen, c.q. oppervlaktevondsten te Goirle (Groote A k kers), Tilburg-Zuid en Leike- en Plakkeven te
Loon op Zand; in verlag 1987 onder meer aan
Bokhamerstraat
13, Industrieterrein Het
Laar, Stappegoorweg en Oisterwijksebaan.
Adres Archeologische Werkgemeenschap:
Vincentiusstraat 18, 5038 SR Tilburg.
75 jaar MO Katholieke
Leergangen 19121987, Tilburg, 1987, 78 blz., geïli., ƒ 19,75.
RP
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DE STRATEN VAN TILBURG
verschijnt 31 oktober bij
BOEKHANDEL GIANOTTEN
Een nieuw boek van Ronald Peeters in
de serie «Tilburg in Beeld». Evenals de
vorige delen is ook dit boek fraai
uitgevoerd: 208 pagina's met 330 foto
gebonden in linnen band met luxe
stofomslag.
De intekenprijs is tot de
verschijningsdatum ƒ 39,50,
daarna ƒ 48,50.
Profiteer van het intekenvoordeel en reserveer nu alvast
een exemplaar bij:

boekhandel gianotten b.v.
tilburg heuvelpoon 359 5038 DW tel. 013-682991

Reeds eerder verschenen bij de Stichting tot behoud
van Tilburgs cultuurgoed als themanummers van
Tilburg":
-

Norbertijnen 1134-1984 (sept. 1984)
200 jaar brandweer in Tilburg (dec. 1985)
Textielfabrieken in Tilburg (maart 1986)
Vier beschermde stadsgezichten in Tilburg
(juni 1986)

