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Ten geleide
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Ondernemen in Tilburg in de
19e eeuw
De wollenstoffenfabriek Van Dooren & Dams en
haar ondernemers
Eric Berkers en Carla Wijnen*
De firma Van Dooren & Dams was een van de oudste en grootste wollenstoffenfabrieken in
Tilburg. De directeuren werden vanaf de oprichting in 1783 tot ver in de twintigste eeuw gerecruteerd uit het nageslacht van de oprichter, Martinus van Dooren. In onderstaand artilcel zal
het beleid van de opeenvolgende directeuren van Van Dooren & Dams vanaf 1783 tot aan de
eerste wereldoorlog besproken worden.
afb. 1 Martinus van
Dooren (1756-1811).

Eric Berkers (1965)
en Carla Wijnen
(1965) studeerden
economische en sociale geschiedenis
aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen. Dit artikel is
een bewerking van
hun doctoraalscriptie 'Aldus naar
waarheid opgemaakt. Een
bedrijfseconomische analyse
van de wollenstoffenfabriek Van
Dooren & Dams,
1783-1914'. De auteurs zijn thans tijdelijk verbonden
aan het Nederlandsch
EconomischHistorisch Archief
te Amsterdam.

De firma Van Dooren & Dams werd op het
einde van de 18e eeuw opgericht, in een tijd
dat de Tilburgse 'reyers' zich meer en meer
losmaakten van de Hollandse lakenhandelaren. Hiervóór werkte men in de Tilburgse
wollenstoffenindustrie in commissie voor de
Hollandse (voornamelijk Leidse) textielfabrikanten. Laatstgenoemden leverden de ruwe wol aan de 'reyers', die deze lieten spinnen en weven door Tilburgse thuiswerkers,
waarna de weefsels naar Leiden o f Amsterdam gingen voor verdere afwerking en verkoop. De Tilburgse 'reyers' ontwikkelden
zich langzamerhand tot zelfstandige ondernemers die loonarbeiders in dienst namen en
die zelf het gehele produktieproces, van de
inkoop van de ruwe wol tot en met de verkoop van de wollen stoffen, organiseerden.
Wat de loonarbeiders betreft, konden de T i l burgse textielfabrikanten putten uit een
groot arbeidspotentieel. De grote bevolkingsgroei vormde in combinatie met een gebrek aan bestaansmogelijkheden in de landbouw een ruime arbeidsmarkt voor de wolnijverheid.
Martinus
Onder deze omstandigheden richtte M a r t i nus van Dooren (1756-1811) op 27-jarige
leeftijd zijn fabriek op. De basis van de firma Van Dooren & Dams werd gelegd met het
huwelijk tussen Martinus van Dooren en
Adriana Dams (1757-1833) op 19 mei 1783.
Dit huwelijk deed de 'compagnieschap' tussen Martinus van Dooren en Gerardus Dams
(1763-1817), zijn zwager, ontstaan. Tegelijkertijd betekende deze echtverbintenis dat
het beginkapitaal voor de firma gefourneerd
werd door de weduwe Dams (Gerarda Hensen, 1728-18-11), schoonmoeder respectievelijk moeder van beide firmanten. De firma
heeft de eerste jaren onder de naam M . C .
van Dooren & Co. geopereerd. Dit in ver100

band met de minderjarigheid van Gerardus,
die in 1783 immers nog maar 20 jaar oud
was. Toch kan dit niet de enige reden geweest
zijn, aangezien deze naam nog tot 1790
wordt gebruikt. Volgens De Wijs zijn pas in
1793 de eerste schriftelijke bewijzen van de
naam Van Dooren & Dams te vinden.
De positie van de weduwe Dams ten opzichte
van de beide firmanten is niet geheel duidelijk. I n de literatuur wordt zij enerzijds aangeduid als 'stille vennoot' maar anderzijds
noemt De Wijs haar ook degene die 'met vaste hand mede leiding aan de zaak heeft gegeven'. Martinus van Dooren is in ieder geval
degene geweest die de 'hoofdrol' speelde in
de beginjaren van de firma. Allerlei akten,
leningen en andere financiële documenten
werden op zijn naam afgesloten. Gerardus
Dams zal meer een 'stille vennoot' geweest
zijn.

afb. 2 Brief van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken aan Van
Dooren & Dams d.d. 19
september 1809. De brief
heeft betrekking op de
ereprijs die de firma
kreeg voor haar inzending naar de nationale
tentoonstelling
voor
volksvlijt in Utrecht
1808.

afb. 3 Acte van het huwelijk tussen Martinus
van Dooren en Adriana
Dams op 19 mei 1783.

Waarschijnlijk was het bedrijf aanvankelijk
ondergebracht ten huize van de weduwe
Dams, op het Goirke. Pas vanaf 1800 staat
vast dat het bedrijf was ondergebracht aan
de Nieuwendijk (tegenover de fabriek van
Pieter Vreede). Omtrent de daadwerkelijke
bedrijfsvoering in de eerste jaren van het bestaan van Van Dooren & Dams zijn weinig
feiten bekend. I n 1809 was het bedrijf het
eerste in Tilburg dat twee mechanische
strijkgaren-spinassortimenten
liet installeren. Het geheel werd aangedreven door een
paardenmanege of rosmolen en was afkomstig uit de fabriek van W . Cockerill te Verviers. Verder namen de beide firmanten deel
in een vennootschap, hoofdzakelijk gevormd
door lakenfabrikanten, die tot doel had het
stichten en exploiteren van een windvolmolen aan de Hoeven. Deze windvolmolen heeft
gewerkt van 1799 tot 1817. Ook moet Van
Dooren & Dams vanaf het begin van de 19e
eeuw al over een eigen ververij aan de Ley (te
Broekhoven) hebben beschikt, getuige verfboeken van het bedrijf uit deze t i j d . Van
Dooren & Dams produceerde voornamelijk
militaire lakens, en de kwaliteit van dit produkt was in ieder geval zodanig dat de firma
in de prijzen viel op de nijverheidstentoonstellingen in Utrecht (1808) en Amsterdam (1809).
Met betrekking tot de financiering van het
bedrijf valt op dat Martinus er niet voor terugschrok (in tegenstelling tot de meesten
van zijn collega-fabrikanten) om particuliere
leningen aan te gaan én om gebruik te maken
van bankkrediet. De firma Van Dooren &
Dams had vanaf het begin van haar bestaan
connecties met het bankiershuis Van Lanschot, gevestigd te 's-Hertogenbosch. De
bankier verrichtte betalingen voor de firma,
incasseerde vorderingen bij de schuldenaars
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van Van Dooren & Dams en gaf krediet in de
vorm van voorschotten. Deze voorschotten
had de firma nodig om de lonen uit te betalen en grondstoffen in te kopen.
De ondernemer Martinus was een innovatief
man, die ervoor gezorgd heeft dat Van Dooren & Dams in het begin van de 19e eeuw een
pioniersrol vervulde in de Tilburgse wollenstoffenindustrie. Martinus greep elke mogelijkheid aan om het beste voor de fabriek
(en dus voor zijn inkomen!) te bewerkstelHgen. Tekenend voor de belangrijke maatschappelijke positie die de textielfabrikanten
in het algemeen, en Martinus van Dooren in
het bijzonder, in het begin van de 19e eeuw
innamen, is het feit dat Martinus in 1809 koning Lodewijk Napoleon in zijn woonhuis
'het Kasteeltje' ontving. Op 4 mei 1809 zou
de koning Martinus zelfs tot eerste burgemeester van de stad Tilburg benoemen. Gerardus Dams heeft ook hoge bestuurlijke
functies bekleed. H i j was waarnemend burgemeester (1811), plaatsvervangend vrederechter (1812-1817) en schepen (1810). Vanwege drukke werkzaamheden in zijn fabriek
heeft Martinus bedankt voor de functie van
armmeester (1802) en voor de functie van gecommitteerde van Tilburg (1803). Laatstgenoemde positie werd aan Gerardus Dams
toegewezen, die blijkbaar geen drukke werkzaamheden in zijn fabriek had!
Als in 1811 Martinus overlijdt, wordt het bedrijf voortgezet door Gerardus Dams, bijgestaan door de twee oudste zonen van Martinus, Pieter (1784-1845) en Ludovicus
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uitstrevende ideeën had met betrekking tot
de invoering van stoomkracht. Zijn fabriek
was per slot van rekening de eerste in Tilburg
die een stoommachine aanschafte in 1827.
Ook kan het zijn dat onenigheid binnen zijn
familie, Pieter heeft doen besluiten de firma
Van Dooren & Dams te verlaten en zelf een
bedrijf te beginnen.
Henricus
~ Tlufeni jfaji^iültiinIrii _

afb. 4 Adreskaartje
waarop de firma de medailles van de nijverheidstentoonstellingen
in
1809 en 1820 afbeeldde.

afb. 5 Henri van Dooren
(1794-1875)

(1785-1821). I n 1812 wordt de firma aangeduid met de naam P. en L . van Dooren, G.
Dams. V i j f jaar later sterft Gerardus, en
aangezien hij geen mannelijke erfgenamen
achterliet, verdwijnt hiermee de famiUe
Dams voorgoed uit het bedrijf. De gebroeders Van Dooren zetten de zaak alleen voort,
al dan niet onder de supervisie van hun moeder, de weduwe Van Dooren. Het financiële
aandeel van Gerardus Dams in de firma werd
er na zijn overlijden niet meteen uitgehaald.
De schuld die de familie Van Dooren bij de
twee dochters van Gerardus had uitstaan
werd pas in 1834 afgelost, zodat het bedrijf
geen plotselinge financiële aderlating onderging in 1817.
Onder leiding van Pieter en Ludovicus deed
Van Dooren & Dams in 1820 mee aan de nijverheidstentoonstelling van Gent, waar ze
wederom in de prijzen viel (zie visitekaartje).
Ze was inmiddels de op één na grootste producent van legerlakens in heel Brabant, na
Diepen, Jellinghaus & Co. In 1812 had Van
Dooren & Dams meer arbeiders in de fabriek
dan daarbuiten, wat in het begin van de 19e
eeuw uniek was voor Tilburg. Verder was het
gehele produktieproces van het wassen van
de wol tot en met de appretuur van de stoffen in eigen beheer, blijkens een loonstaat
van 1814.
In 1825 verlaat Pieter de firma om zijn eigen
bedrijf op te richten: de wolspinnerij Pieter
van Dooren. De reden waarom hij niet in het
familiebedrijf Van Dooren & Dams bleef, is
niet bekend. Misschien was er sprake van een
opsplitsing van het produktieproces, waarbij
de firma Pieter van Dooren het spingedeelte
van Van Dooren & Dams overnam, zodat
laatstgenoemde zich volledig op het weven en
de appretuur kon werpen. Het feit dat Van
Dooren & Dams vanaf 1827 op contractbasis
AVi spinassortiment bij Pieter van Dooren
voor zich liet werken en ook haar lakens liet
vollen in de stoomvoUerij van Pieter van
Dooren lijkt deze verklaring te staven. Maar
ook is het mogelijk dat Pieter meer voor-
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Rond 1825 - het precieze tijdstip is niet bekend - komt Henricus (1794-1875), de derde
zoon van Martinus, alleen aan het hoofd van
de firma te staan. Ludovicus was in 1821
overleden en Pieter was, zoals we zagen, zijn
eigen bedrijf begonnen. De Tilburgse wollenstoffenindustrie zat op dat moment in de
lift. De grote fabrieken konden profiteren
van de toegenomen vraag van de kant van
het leger en de in 1824 opgerichte Nederlandsche Handel-Maatschappij. De kleinere ondernemingen daarentegen kregen steeds meer
grip op de binnenlandse markt. Dit leidde ertoe dat er in geheel Tilburg meer wollen stoffen werden geproduceerd dan ooit tevoren.
De welvarende jaren 1810-1813 werden wat
de produktie-aantallen betreft ruimschoots
voorbijgestreefd. Van Dooren & Dams zou
echter van deze opleving in de Tilburgse wollenstoffenindustrie niet optimaal meeprofiteren, zo blijkt uit gegevens van de lakenhal in
Tilburg.
Om de kwaliteit alsmede de inlandse herkomst van het geproduceerde te waarborgen,
was in 1820 in Tilburg de lakenhal opgericht.
Deze lakenhal moest stoffen die voor het leger en de export bestemd waren, controleren
en, indien goedgekeurd, van een etiket voor-

zien. U i t de bewaard gebleven gegevens van
dit instituut is het mogelijk om bij benadering de produktieaantallen bij Van Dooren &
Dams te berekenen. Duidelijk wordt dan,
dat de firma op het einde van de jaren twintig relatief weinig voor het leger en de export
geproduceerd moet hebben. Hoe valt nu te
verklaren dat Van Dooren & Dams in deze
periode niet in de pas liep met de andere grote Tilburgse wollenstoffenfabrieken? Het is
niet mogelijk hierover iets met zekerheid te
zeggen, maar een feit is wel dat Henricus van
Dooren er niet de man naar was om voorop
te lopen met het doorvoeren van veranderingen in de bedrijfsvoering. I n tegenstelling tot
zijn vader en zijn broer Pieter kan Henricus
niet bepaald als een innovatief ondernemer
gekenschetst worden.
Vanaf het midden van de jaren dertig tot aan
de eerste wereldoorlog was de overheid veruit de grootste en soms zelfs enige afnemer
van de firma. Indien bestellingen van die
kant dan ook uitbleven, zoals in het begin
van de jaren veertig en zestig, had dat bijna
catastrofale gevolgen voor de onderneming.
Henricus lijkt in slechtere tijden eerder zijn
produktieniveau te hebben verlaagd en te
hebben gewacht op betere tijden, dan naar
nieuwe afzetmarkten te hebben gezocht.
Hierbij dient ook opgemerkt te worden dat
het ontbreken van een constante grote vraag
de aanschaf van een stoommachine niet zal
hebben bespoedigd. Afgezien van het feit dat
dit een grote investering in het produktieapparaat was, welke dus ook tot grotere opbrengsten moest leiden, betekende het eveneens dat de produktiecapaciteit niet meer zo
flexibel aangepast kon worden. Arbeiders
kon men naar huis sturen, de stoommachine
niet!
De voortrekkersrol die Van Dooren & Dams
aan het begin van de negentiende eeuw vervulde in de wollenstoffenindustrie is ze in de
jaren twintig en dertig van de vorige eeuw

kwijtgeraakt. De fabriek en de machines waren rond 1830 verre van modern en ondanks
dat Van Dooren & Dams een van de grotere
wollenstoffenfabrieken was, zou ze relatief
laat op stoom overgaan. Pas in 1850 wordt er
door Henricus van Dooren een vergunning
tot plaatsing van een stoommachine aangevraagd, die op 14 september van datzelfde
jaar werd verleend. Hiermee was ze later dan
bijvoorbeeld de firma's Pollet en Z n . , P. en
H . Vreede en J . N . Diepen en Co.
Kan men hem, achteraf gezien, ongelijk geven inzake zijn voorzichtige, niet bepaald innovatieve bedrijfspolitiek? Voor de periode
waarvan de bedrijfsresultaten bekend zijn,
namelijk van 1860 tot 1872, wist hij een acceptabele gemiddelde winst te bereiken en
zijn vermogen zelfs ruim te verdubbelen.
Daarbij komt dat h i j , na maar liefst een halve eeuw directeur te zijn geweest, de onderneming na zijn dood zeker niet in een deplorabele toestand aan zijn zoon Adolf
(1844-1895) overdeed. H i j mag dan misschien niet de ondernemerskwaliteiten hebben bezeten die anderen uit het geslacht Van
Dooren wel hadden, maar vijftig jaar met
succes 'op de winkel passen' mag men toch
ook een verdienste noemen. De belangen van
de Tilburgse (wollenstoffen-)industrie heeft
hij trouwens nooit uit het oog verloren, getuige zijn lidmaatschap van de Kamer van
Koophandel te Tilburg van 1842 (oprichting)
tot 1870.

In 1872 werd het bedrijf overgeplaatst van de
Nieuwendijk naar Korvel, waar men de fabriek van J . N . Diepen en Co. aan het Korvelplein kocht voor ƒ 180.000 (ƒ 30.000 voor
de fabriek en ƒ 150.000 voor de inventaris en
de machinerieën.) Ter financiering van deze
overname werd door Henricus een lening bij
de Nederlandsche Bank afgesloten. De rest
van het bedrag werd betaald uit opgebouwde
(winst)reserves. Dat de firma in deze periode
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afb. 7 Adolf
(1844-1895).

van

arbeidersaantallen en omzet zijn dan te onderzoeken.

Dooren

Adolf

afb.

8 Briefhoofd

firma

Van Dooren Motte,
luin. Frankrijk

Hal-

(1897).

niet krap bij kas zat, moge blijken uit het feit
dat men, met uitzondering van de bovengenoemde, geen leningen aanging. Op wat famiUedeposito's na stond het gehele vermogen op naam van Henricus, die overigens zelf
wel geld uitleende. Zo ontving bijvoorbeeld
zijn zoon Jules in 1863 een 'kapitaalvoorschot' van ƒ 15.000 voor de oprichting van
een machinale linnenweverij te Boxtel. Ook
gaf Van Dooren & Dams in deze periode
meer krediet aan haar afnemers dan ze zelf
genoot van haar leveranciers.
De bemoeienis die Henricus' zoon A d o l f had
met de aanschaf van de nieuwe fabriek, wekt
het vermoeden dat A d o l f op het einde van
zijn vaders leven al behoorlijk wat in de melk
te brokken had met betrekking tot de bedrijfsvoering. Aangezien vanaf Adolfs directeurschap in 1875 grote delen van de boekhouding van de firma bewaard zijn gebleven,
^ct mogelijk om vanaf die tijd meer te weten te komen over het bedrijfsbeleid van de
ondernemers. Aspecten als inkooppolitiek.
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Toen A d o l f van Dooren zijn vader opvolgde,
had de wollenstoffenindustrie zich stevig gevestigd in Tilburg. Tegen de 40% van alle fabrieken werd inmiddels door stoom aangedreven. De concurrentiepositie was verbeterd, zodat afschaffing in 1862 van de
tariefwetten, die de binnenlandse industrie
hadden beschermd, niet tot negatieve gevolgen leidde. Nieuwe afzetmarkten werden gezocht en gevonden en ook van de kant van de
overheid bleef een grote vraag uitgaan. De
infrastructurele situatie leverde ook geen belemmeringen meer op voor handel en industrie. WeHswaar zou het zo gewenste kanaal nog lang op zich laten wachten (het W i l helminakanaal werd pas in 1923 in zijn
geheel opengesteld), maar Tilburg was intussen wel via verharde wegen en het spoor
met de voor zijn handel belangrijkste plaatsen verbonden.
Van Dooren & Dams ging het onder haar
nieuwe directeur goed. De winsten namen
toe en het vermogen van A d o l f van Dooren
zelfs spectaculair. Deze, die schijnbaar veel
meer dan zijn vader bereid was risico's te nemen, belegde een groot gedeelte van het geld
in aandelen en onroerende goederen. Zo
werd onder andere een fabriek te Boxtel voor
zijn broer Jules gekocht alsook ververij
Broekhoven, waarin men weliswaar al langer
aandelen had, maar die vanaf 1892 volledig
eigendom van de firma werd. Ook werd voor
een aanzienlijk bedrag een stuk land in de
buurt van Sliedrecht gekocht, dat men vervolgens verpachtte.
Om de capaciteiten van A d o l f als ondernemer te beoordelen dient ook de firma Van
Dooren-Motte te Halluin
in NoordFrankrijk in ogenschouw te worden genomen. Adolf, die in 1870 met Léonie Motte
getrouwd was, wilde door lakens in Frankrijk te laten fabriceren de Franse in- en uitvoerrechten omzeilen. Hiertoe ging hij in het
begin van de jaren negentig de zakelijke betrekkingen met een wollenstoffenfabriek in
Halluin, die (mede)eigendom was van de familie van zijn vrouw, intensiveren. Waarschijnlijk kon hij aanvankelijk bij de genoemde firma tegen betaling van het produktieapparaat gebruik maken. I n 1895 heeft de
firma Van Dooren & Dams echter al delen
van deze produktiemiddelen in Frankrijk in
eigen bezit. I n 1897 verschijnt voor het eerst
de naam Van Dooren-Motte boven de balans
van de firma te Halluin en wordt Leon van
Dooren (1874-1927), de tweede zoon van de
inmiddels overleden Adolf, hier directeur.

Het jaar daarop wordt, (mede) met geld van
Van Dooren & Dams, een nieuwe fabriek te
Halluin gebouwd, die onder de directie van
Leon van Dooren, vanaf 1899 onafhankelijk
van de Tilburgse firma gaat opereren. Hoewel dit uitstapje over de grens geen succes
werd - in 1901 keert Leon alweer met z'n familie naar Tilburg terug - kan men het toch
beschouwen als een bewijs van de ondernemerskwaliteiten die A d o l f van Dooren bezat.
Voor de financiering van dit buitenlands
'avontuur' hoefde men geen beroep te doen
op (particuliere) leningen. Doordat de winst
elk jaar terug in het bedrijf werd gestopt in
plaats van 'geconsumeerd', bouwde A d o l f
een gigantisch vermogen op, van waaruit
grote investeringen zonder problemen gefinancierd konden worden. Dat hij echter toch
geen hekel had aan vreemd vermogen, blijkt
wel uit een hypotheek van ƒ 30.000 die hij in
de jaren 1875-1882 had uitstaan. Daarnaast
genoot de firma bij tijd en wijle aanzienlijke
leverancierskredieten alsook korte-termijnleningen van zogenaamde 'kassiersfirma's'
of 'commissionairs in effecten'.
Deze
laatsten ontvingen en betaalden gelden namens de firma en vervulden aldus een soort
functie als een huidige bank. Van Dooren &
Dams had relaties met de volgende 'kassierskantoren':
* Vrancken & Co.
* Gustave Diepen
* Kerstens & De Charro
* M . C . Brouwers & Z n .
* Henri Goyarts & Co.
Connecties waren er ook met de banken:
M o d é r a & Co. te Verviers, Union du Crédit
de Verviers en de Amsterdamsche en Gelder-

sche Credietvereenigingen.
Gedurende de twee decennia van Adolfs directeurschap is de firma in vele opzichten gegroeid. De personeelsaantallen groeiden; het
aantal thuiswerkers steeg van 151 in 1876 tot
190 in 1887 (tot dat jaar zijn hierover gegevens beschikbaar) en het aantal fabrieksarbeiders nam tussen 1892 en 1895 met tien toe
van 78 naar 88. Ook de omzet kon fors worden vergroot, doordat met name de leveranties aan overheidsinstelHngen toenamen. Gesteld kan dan ook worden dat zowel externe
factoren, zoals een verbeterde infrastructuur
en een toenemende vraag naar wollen stoffen, alsook de actieve bedrijfspolitiek van
A d o l f een gunstige invloed op de ontwikkeHng van Van Dooren & Dams gedurende het
laatste kwart van de vorige eeuw hebben gehad.
Henri en Emile
In de laatste periode vóór de eerste wereldoorlog werd de firma geleid door de gebroeders Henri (1871-1928) en Emile van Dooren
(1876-1957), de oudste respectievelijk derde
zoon van Adolf. Kenmerkend voor de Tilburgse wollenstoffenindustrie in dat tijdvak
is de steeds groter wordende afhankelijkheid
van de buitenlandse markt. Onder meer door
gunstiger tariefverhoudingen lukte het de
Tilburgse industrie om meer buitenlandse afzetmarkten te vinden voor haar produkten.
Internationale crises en conflicten kregen zo
meer en meer invloed op de ontwikkeling van
de wollenstoffenindustrie. De enorme opleving in de textielsector in de periode
1905-1914 kan dan ook worden toegeschre-

afb. 9 (links) en 10
(rechts) De gebroeders
Henri (1871-1928) en
Emile (1876-1957) van
Dooren.
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afb. 11 Adreskaartje.

ven aan een toename van de buitenlandse afzet.
Raakte Van Dooren & Dams ook steeds meer
georiënteerd op het buitenland? In de boekhouding valt dit niet waar te nemen. Weliswaar werden er nieuwe buitenlandse markten
gevonden (vooral na 1910) maar dit ging gepaard met het verlies van andere. De firma
bleef voornamelijk voor de binnenlandse
markt produceren, waarvan ook toen nog
tweederde op rekening van de overheid
kwam. Qua afzetmarkt wijkt Van Dooren &
Dams dus af van de ontwikkelingen in Tilburg. Dat het geen noodzaak voor de onderneming was om haar afzetgebied te vergroten, wordt duidelijk als we de winstcijfers bekijken. De resultaten waren, met uitzondering van 1897, positief en lagen gemiddeld op
een hoger niveau dan tijdens Adolfs directeurschap.
Hoe kunnen nu de ondernemers Henri en
Emile gekarakteriseerd worden? Eerst en
vooral dient opgemerkt te worden dat Henri
de feitelijke leiding had. Emile was meer een
veredeld boekhouder, die slechts in tijden
van Henri's afwezigheid als plaatsvervanger
optrad. De verhouding tussen beide broers
binnen het bedrijf komt ook tot uiting in de
winstverdeling; Henri kreeg 60% van de zuivere winst, terwijl Emile het met 40% moest
doen. Het beleid van de gebroeders Van
Dooren is ongetwijfeld voorzichtiger geweest
dan dat van hun voorganger. Tot aan de eerste wereldoorlog zouden er geen belangrijke
investeringen meer plaatsvinden en, in tegenstelling tot de periode hiervoor, zou er geen
gebruik meer worden gemaakt van langlopende leningen. Ook verstrekte men, in contrast met onder Adolfs directeurschap, over
het algemeen gezien meer krediet aan afnemers dan dat men van leveranciers genoot.
Overigens was een dusdanige 'politiek' van
interne financiering (dus het zo min mogelijk
gebruik maken van vreemd vermogen) ge-

meengoed in het Noordbrabants bedrijfsleven in de 19e eeuw.
Deze behoedzame bedrijfsvoering heeft de
firma geen windeieren gelegd. Zoals we al zagen, waren de bedrijfsresultaten goed en,
wat misschien op de lange duur nog wel belangrijker was, hevige schommeHngen werden vermeden.
Kwam het onder Henricus en Adolf nogal
eens voor dat een goed jaar werd afgewisseld
met een dramatisch slecht jaar, na 1895 werd
het beeld veel constanter. Wellicht dat men,
mede door veranderingen in het boekhoudkundig systeem, een beter inzicht kreeg in de
kostenstructuur.
Het bedrijfsbeleid werd moderner, zo lijkt
het, wat betekent dat zaken als kostenbeheersing, ombuigingen en sanering noodzaak
werden om in deze snel veranderende tijden
te kunnen overleven. De marges waarbinnen
gemanoeuvreerd diende te worden waren, in
vergelijking met meer dan een eeuw terug,
smaller. Was het een uitdaging voor hun
overgrootvader om een eigen bedrijf te beginnen, Henri en Emile moesten deze erfenis
de twintigste eeuw binnenloodsen, waar de
volgende generatie Van Dooren reeds wachtte. Een generatie die te maken kreeg met nog
beduidend smallere marges.
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Nieuwe straatnamen II
Ronald Peeters
Dit is het tweede artikel in de serie 'Nieuwe straatnamen' als vervolg op het in 1987 verschenen
boek 'De straten van Tilburg'.^' In 1989 en 1990 werden door het college van Burgemeester
en Wethouders de 87e en 88e aanvulling van het straatnamenbesluit goedgekeurd.^' Naast de
wat algemene namen heeft de Straatnamencommissie aan het college ook enige namen geadviseerd die op de Tilburgse historie zijn terug te voeren. Voor de volledigheid zullen we de andere
namen in het kort behandelen.
Verspreid over de stad

afb. 1 Fragment van de
stadsplattegrond
Tilburg
(uitgave
FalklandSuurland, 21e druk, september 1990).

Bij de Gen. Smutslaan de Steve Bikohof
(Zuidafrikaans anti-apartheidsstrijder). I n
de Reeshof: de Grijpskerkstraat, de Glimmenstraat, het Glimmenpad (plan Huibeven), de Bladelstraat en het Bladelpad (nabij
sportpark ReeshoO- I n het uitbreidingsplan
Magere Josje werden drie straten genoemd
naar kerkleraren: de Isidorusstraat (Isidorus
van Sevilla, ca. 560-636), de Anselmusstraat
(Anselmus van Canterbury, 1033-1109) en de

HOGE WITSIE

s

Ili'Ikin

.

Hilariusstraat (Hilarius van Poitiers, ca.
315-367). I n Tilburg-Noord een straat naar
de Italiaanse componist en kapelmeester, Giovanni da Palestrina (ca. 1525-1594): de Palestrinastraat.
In de wijk Reeshof zijn in de delen de Gesworen Hoek en het Huibeven de straten genoemd naar Nederlandse steden beginnend
met de letters D , G en H . In het nieuwe wijkje de Campenhoef zijn het straten genoemd
naar steden die met de letter K beginnen:
Kijkduinlaan, Katwoudestraat, Keizersveerlaan, Knegselstraat, Kalkwijkstraat, Kruiningenstraat,
Kasterenlaan,
Krommeniestraat,
Kortgenestraat,
Klinkenbergstraat, Kerschotenstraat,
Keldonkstraat,
Kinderdijkstraat, Koolwijkstraat, KraHngenstraat.
Kalishoekstraat,
Krabbendamstraat, Kollumstraat en het Klaaswaalpad.
Nabij de Bloemisterij straat in het Groenewoud de straatnamen Stoeterij straat en Sierteeltstraat. In het uitbreidingsplan Blaak I I I
kregen enkele Zeeuwse wateren en wateren in
het Waddengebied een straatnaam: Veerse
Meer, Zwin, Sloe, Griend, Texelstroom en
Lauwers.
Het nieuwe industrieterrein de Katsbogte (bij
het Laar) kreeg straten genoemd naar feministes. Het zijn Joke Smitweg (Nederlandse,
1933-1981), Mina Krusemanweg (Nederlandse, 1839-1922), Aletta Jacobsweg (Nederlandse, 1854-1929), Clara Zetkinweg (Duitse, 1857-1933), Emma Goldmanweg (Russisch/Amerikaase anarchiste, 1869-1940),
Ellen Pankhurststraat (Engelse suffragette,
1858-1928), Belle van Zuylenstraat (FransZwitsers feministisch schrijfster van Nederlandse herkomst, 1740-1805), Rosa Castellanosstraat (Cubaanse slavin, strijdend tegen
de Spanjaarden, 1868).
De omschrijving van de volgende straten is
gewijzigd: Paleisring, Churchillplein, Van
Grobbendonckstraat,
Deeststraat,
Deinumstraat,
Geesterenstraat
en
Giekerkstraat.^'
Heyhoefdreef en Campenhoefdreef
In het plan Huibeven Hgt de Heyhoefdreef
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noordwestwaarts naar de sportvelden doodlopend.
De kaarten van de heerlijkheid Tilburg en
Goirle van Diederik Zijnen uit 1760 en van
Hendrik Verhees uit 1790 vermelden respectievelijk Byster Velde en Beystervelden voor
een terrein broekland direct grenzend aan de
oostkant van het riviertje De Donge en gelegen ten zuiden van de Heerevelden.^^ Bijster
is het Middelnederlandse woord voor verwilderd, woest of onherbergzaam.
Kasteleinslaan

afb. 2 Het landgoed 'De
Rey's Hof' in 1787 geschilderd door J. Vrijmoet. Aanvankelijk
heette dit Campen Hoeve of
Heihoef
olieverf op
doek (foto Iconographisch Bureau
's-Gravenhage).

(lopende vanaf de rotonde Heereveldendreef
- Huibevendreef zuidwestwaarts) en in het
nieuwe plan Campenhoef ligt de Campenhoefdreef (lopende vanaf de rotonde Heyhoefdreef westwaarts, vervolgens zuidwaarts
tot aan de Reeshofweg). Beide namen grijpen terug op de geschiedenis van de Reeshof,
waarin zij gelegen zijn.
In 1763 kocht Gijsbertus Steenbergensis,
graaf van Hogendorp en vrijheer van Hofwegen, Tilburg en Goirle, voor ruim f 192
een stuk gemeijnt (gemeentegrond) van 253
lopensaten (dit is ongeveer 42 ha) groot, gelegen ten zuiden van de Heerevelden in het
westen van Tilburg. I n april 1763 sloot hij
met Charles Reij de Carle, een gepensioneerd
kapitein van het Staatse leger, een zogenaamd contract van compagnieschap 'omme
een groot gedeelte onbebouwde gronden te
defricheeren en tot cultuure te brenge'. Reij
de Carle bouwde op de grond een groot buitenhuis. De vennootschap werd op 21 september 1767 beëindigd en Charles Reij kocht
de gehele onderneming, inclusief de Heerevelden voor een bedrag van f 12.500. Het
huis met erf heette aanvankelijk Campen
Hoeve of Heihoef, maar werd nu Reijshof,
een naam die ook op het gehele bezit betrekking had. Tussen 1813 en 1816 werd de Reijshof afgebroken. Het gebouw heeft gelegen
ongeveer ten noorden van de huidige Reeshofdijk, tussen de Reeshofweg en de Heereveldendreef i n . De cartograaf Hendrik Verhees vermeldt op zijn kaart van Tilburg en
Goirle uit 1790: 'Hey-hoef o f Rijshof'.")

Bijsterveldenlaan
De Bijsterveldenlaan ligt nabij het sportpark
Reeshof, lopende vanaf de Moersedreef
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De Kasteleinslaan loopt vanaf de Van Bylandtstraat westwaarts tot aan de IJskelderstraat. Een kastelein (van het Latijnse
woord castellanus) is de oorspronkelijke benaming voor een ambtenaar die het beheer
over een kasteel heeft, soms ook wel slotvoogd of rentmeester genoemd. Later kreeg
dit woord meer de betekenis van pachter van
een stadsherberg (herbergier of caféhouder).^'
De Tilburgse heren die officieel eigenaar waren van het kasteel aan de Hasselt, verbleven
daar slechts zelden. Zij lieten hun zaken
waarnemen door de kasteleins o f rentmeesters, die op het kasteel of het neerhuis
(bijgebouw) woonden. Een drietal kasteleins
kreeg i n het uitbreidingsplan Kasteel-Zuid
een straatnaam: Gerard van Nuenen, Johan
Verassen en Albert Baesten.
Gerard van Nuenenstraat
De Gerard van Nuenenstraat loopt vanaf de
Kasteleinslaan noordwaarts tot aan Schaarhout, westelijk van de Rentmeesterlaan.
M r . Gerard van Nuenen was van 1645 tot
aan zijn dood op 20 februari 1650 de laatste
katholieke secretaris van de heerlijkheid T i l burg en Goirle. In 1639 wordt hij als 'casteleyn op den Huyse van Tilborch' vermeld en
in 1641 als 'rentmeester en de casteleijn van
Mevrouwe de Gravinne van Grobbendoncq,
Vrouwe deser Heerlijckheyt'. Hiermee werd
Maria van Malsen bedoeld, de weduwe van
de in 1640 overleden Antony Schetz baron
van Grobbendonck, heer van Tilburg en
Goirle. Van Nuenen was gehuwd met Jacomijn van Houbraecken. Dit echtpaar kreeg
v i j f kinderen.^'
Johan Verassenplein
Het Johan Verassenplein loopt vanaf de IJskelderstraat oostwaarts en ombuigend terug
naar de IJskelderstraat.
Johan Verassen was waarschijnlijk uit Mechelen afkomstig, maar zijn geboortedatum
is niet bekend. Zijn vrouw Clara van den
Campe was de dochter van Carel van den

Campe, drossaard van Megen en later rentmeester van gouverneur Antony Schetz van
Grobbendonck te 's-Hertogenbosch (hij was
ook heer van Tilburg en Goirle; zie hierboven). Het echtpaar kreeg tussen 1645 en 1661
negen kinderen. Verassen was van omstreeks
1650 tot zijn dood i n 1678 rentmeester van de
heer van Tilburg. I n 1665 had er een zogenaamde 'kapitale schatting' plaats. Hierin
werden ook de heerlijke bezittingen getaxeerd ten behoeve van een in te voeren vermogensbelasting. We lezen hierin: 'Het neerhuijs, door den rentmeester Johan Verassen
gebruijckt, metten hoff ende thien loopensaeten soo saeij- als weijlandt'. H i j bewoonde dus een van de bijgebouwen, de neerhof,
van het kasteel. Uit een voogdij rekening van
1680 blijkt dat hij ook gildebroeder van het
kolveniersgilde was geweest. Zijn zoon Lancelot Verassen, die bij zijn geboorte in 1654
de naam van (de toen nog peuter) graaf Lancelot van Grobbendonck kreeg, volgde hem
in 1680 op.9>

afb. 3 Jacoba Soetje
Broncken
(1730-1788),
olieverf op doek (foto
Iconographisch
Bureau
's-Gravenhage).

Albert Baestenstraat

afb. 4 Bidprentje op perkament Al bert us
Baesten.

De Albert Baestenstraat loopt vanaf de
Kasteleinslaan noordwaarts tot aan het Johan Verassenplein, westelijk van de Gerard
van Nuenenstraat.
Albertus Baesten werd te Tilburg gedoopt op
22 maart 1710. H i j was de zoon van Jan
Baesten en Helena Couwenberg. Op 3 februari 1755 trouwde hij te Loon op Zand met
Antonetta Leonora Verheyen. Zij was de
dochter van Arnoldus Verheyen, de drossaard van Bokhoven, en werd geboren te
Bokhoven op 14 augustus 1735. Zij woonde
in Loon op Zand, overleed te Tilburg en
werd aldaar begraven op 28 februari 1799.
Haar portret hangt samen met die van haar
kinderen in de grote trouwzaal van het
Paleis-Raadhuis.
Baesten,

die aanvankelijk van 1748-1754

BID. VOOR DE ZIÈL VAN ZALIGER.
A L B E R T U S
Rentmeester

'ontvanger en borgemeester' was, is van omstreeks 1754 tot omstreeks 1772 rentmeester
of kastelein van de heer van Tilburg geweest.
Hij werd opgevolgd door Simon Hendrik
Weber. Op 13 maart 1773 is hij in Tilburg
overleden en op 19 maart 1773 werd hij aldaar begraven.'"'
Boogpad
Op het bedrijventerrein 'De Katsbogte' werd
een fietspad benaamd als Boogpad, herinnerend aan de vroegere in de nabijheid gelegen
Boogstraat, die bij de Rielseweg begon en
met een 'boog' daar weer op uitkwam. De
kaart van Diederik Zijnen uit 1760 vermeldt
bij hetzelfde tracé den Boog. De gemeentelijke legger van openbare wegen en voetpaden
uit 1872 noemt het Bogtstraat. I n de volksmond was de straat ook bekend als
Peestraatje. De naam Boogstraat werd in
1900 door de gemeenteraad vastgesteld als
'loopende uit den Rielschen weg bij Adr.
Swolfs en met een boog weer in dien weg bij
P. Vermeulen' ; in 1974 is hij vervallen. Het
Boogpad loopt vanaf de Rielseweg evenwijdig aan de Blaakweg tot aan de grens van de
gemeente Goirle."'
Jacobadreef

B A E S T E N ,
tc

JUburg,

Aldaar O v . rlecd;-Mi den 13 Maarr 1773, »"
den ü u J e r d o m van Ó3 j a a r e n . •
Goede en Getrouwe K n c g t , om dat gy over
Weinig zvt Getrouw geweest, zoo zal ik
uw over Veel fidlen: ga» binnen in de
Vreujid uws Heerc-.i. M-th. Cap. A'XV-

In de omgeving van de Van Hogendorpstraat
zijn de laatste jaren verschillende straatnamen genoemd naar leden van het adellijke
geslacht Van Hogendorp Van Hofwegen,
van 1754 tot 1858 heren van Tilburg en Goirle. Het zijn de Diederikdreef, Gijsbertdreef,
Clasinadreef en de Margarethadreef. Daar
zijn nu de Jacobadreef en de Catharinadreef
aan toegevoegd. De Jacobadreef loopt vanaf
de Clasinadreef zuidoostwaarts dood, paral-
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van het kasteel van Tilburg, dat in 1859 werd
gesloopt. Op 25 november 1887 is zij in 'sGravenhage overleden.'-"

afb. 5 Catharina gravin
van Hogendorp van
Hofwegen (1811-1887)
(foto
Iconographisch
Bureau
's-Gravenhage).

Tot en met de 88e aanvulling op het straatnamenbesluit van 1926 beschikt Tilburg over
1692 straatnamen.'"*'
Noten
1) Ronald Peeters, 'Nieuwe straatnamen', in
Tilburg, 7 (1989), 17-21; Ronald Peeters, De

straten van Tilburg, Tilburg 1987, X 198 blz.
2) 87e en 88e aanvulling van het straatnamenbesluit, respectievelijk van 29 augustus 1989
en 17 april 1990.

3) Grote Winkler Prins Encyclopedie, Amsterdam/Brussel 1979-1984; Grote Winkler Prins
Jaarboek 1982, Amsterdam/Brussel 1982.
4) Peeters, De straten van Tilburg, 132-133
(Reeshofdijk); C . J . Weijters, 'De Reijshof
onder Tilburg een vergane grootheid', in

Historische Bijdragen, 1 (1970) nr.5, 1-26; De

lel aan de Diederikdreef.
Deze dreef is genoemd naar Jacoba Soetje
Broncken, geboren te Vlissingen op 16 oktober 1730 en dochter van Reinier Broncken en
Sara Johanna van Campen. Zij trouwde te
Bleskensgraaf op 29 j u l i 1753 (ondertrouw te
's-Gravenhage 8 j u l i 1753) met Gijsbert
Steenbergensis rijksgraaf van Hogendorp,
vrijheer van Hofwegen, Tilburg en Goirle
(1729-1785). Op 6 maart 1788 is zij te Brussel
overleden en zij werd op 17 maart 1788 te 'sGravenhage begraven. Van Jacoba Soetje
Broncken en haar man bestaan twee fraaie
pendantportretten, welke zich i n het Noordbrabants Museum te 's-Hertogenbosch bevinden.'^'
Catharinadreef
De Catharinadreef loopt ten noorden van de
Clasinadreef, vanaf de Lambert de Wijsstraat oostwaarts tot aan de Diederikdreef.
Deze dreef is genoemd naar de oudste van de
drie dochters van Diederik Johan Frangois
graaf van Hogendorp, vrijheer van Hofwegen, Tilburg en Goirle (1776-1839) en van
Johanna Maria van der Sleyden (1774-1853).
Catherine Frederica Augustina Alexandra
gravin van Hogendorp van Hofwegen werd
geboren te Tilburg op 18 maart 1811 op het
kasteel aan de Hasselt. Zij was hofdame van
koningin Anna Paulowna. I n de collectie van
H . M . de koningin bevindt zich het schilderij
'bezoek van de Tsarevitj aan het Tsaar Peterhuisje' op 17 april 1839, waarop Catharina
van Hogendorp als een van de hofdames
staat afgebeeld. Op 20 j u n i 1850 trouwde zij
in Tilburg met mr. Eugène Jean Alexandre
graaf van Bylandt (1807-1876).
Zij behoorde samen met haar twee zusters
Clasina en Margaretha tot de laatste freules
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originele kaart van Hendrik Verhees bevindt
zich in het Rijksarchief te 's-Hertogenbosch.
In 1916 maakte P . J . de Clippel twee kopieën
op ware grootte. Zij bevinden zich in het Gemeentearchief Tilburg ( G A T ) .
5) De kaart van Zijnen berust in het G A T ; voor
de kaart van Verhees, zie noot 4.
6) Peeters, a.w., 16 (Besterdplein).

7) Grote Winkler Prins Encyclopedie, 12(1981)
537.
8) J.A.J.Becx, 'Over hoeven en hoevenaars onder het kasteel van Tilburg', in Jaarboek De
Lindeboom, I (1977) 34-59; G A T , genealogische fiches coU. Van Dijk.
9) Becx, a.w., 41-42; G A T genealogische fiches
en voogdijrekening 1680-14 in het Oudrechterlijk Archief, inv. nr. 667; Lancelot
Verassen werd op 24-10-1680 aangesteld als
rentmeester. Dit bleef hij tot 1691. Hij was
gehuwd met Digna van der Burcht. Zie Becx,
a.w., 43-45.
10) J . H . van Mosselveld, 'De magistraat van Tilburg in de Franse tijd', in Van heidorp tot industriestad, Tilburg 1955, 168; Becx, a.w.,
51; Het bidprentje van Baesten bevindt zich
in de coU. G A T .
11) G A T , Oud-administratief archief van de gemeente Tilburg, 1387-1810, inv. nr. 2419; 61e
aanvulling straatnamenbesluit B & W
25-10-1973 m.i.v. 1-1974.
12) G A T , genealogisch dossier Van Hogendorp;
Peeters, a.w., 28, 38, 62 en 71-72; 'Van Ho-

gendorp', in Nederland's

Patriciaat, Den

Haag, 18 (1920), 375; idem 35 (1937) 280-281;

Noorbrabants Museum Nieuws, V I , nr. 22,
juni 1990, p. 8-9.
13) Gat, genealogisch dossier Van Hogendorp;

Peeters, a.w., 28; Nederland's Patriciaat, 18
(1920) 376.
14) Voor de loop van de straten wordt verwezen
naar de desbetreffende B & W-besluiten, het
Stratenregister, derde druk (uitgave Gemeen-

te Tilburg, 1990), en de Stadsplattegrond Tilburg (uitgave Falkland-Suurland, 21e druk,
sept. 1990).

Katholiek Tilburg in beeld
Henk van Doremalen
Het boek 'katholiek Tilburg in beeld' van E d Schilders en Ronald Peeters is de afgelopen
maanden in kranten en tijdschriften uitvoerig aan de orde gekomen. De recensenten beperkten
zich dikwijls tot een vergelijking met eigen ervaringen of maakten royaal gebruik van afbeeldingen en citaten.
Ondanks de ruime (voor) publiciteit ontstonden toch enkele misverstanden over het boek. Zou
dit het boek zijn over de geschiedenis van het katholicisme in Tilburg ? Dat lag geenszins in
de bedoeling van de auteurs. Noch Peeters, noch Schilders zijn opgeleid als historicus, maar
beiden hebben wel een ruime staat van dienst op het gebied van historische produkties. Bovendien kan men hen ervaring op het terrein van publiceren in het algemeen zeker niet ontzeggen.
Het boek schrijven over het katholieke T i l burg lijkt misschien een gewaagde opgave,
maar een boek waarin katholiek Tilburg in
beeld te zien is moest gezien de onderzoeksen schrijfervaring van de auteurs mogelijk
zijn. Naar mijn mening zijn de samenstellers
in hun opzet voortreffelijk geslaagd. De serie
'Tilburg in beeld' waarvan archiefmedewerker Ronald Peeters de geestelijk vader is, is
een schot in de roos. Een groot publiek dat
voor een deel niet of nauwelijks bereikt
wordt met 'normale'
geschiedschrijving
koopt en 'leest' deze boeken. I n andere steden vindt het idee navolging of treft men in
magazinevorm ' A c h lieve t i j d ' aan een concept dat dicht bij 'Tilburg in beeld' lijkt te

afb. 1 Joannes Zwijsen
richtte in 1832 de congregatie Zusters van
Liefde op. Een eeuw laIer werd dit feit herdacht
in aanwezigheid van veel
hoogwaardigheidsbekleders. Hier poseren ze
met de zusters in de tuin
van het klooster aan de
Oude Dijk.

liggen, maar meer tekst en veel minder beeldmateriaal bevat.
Meer dan in eerdere uitgaven is er in dit boek
aandacht voor de ondersteunende teksten.
Ondersteunend want het blijft in de eerste
plaats een fotoboek. Overigens wordt in de
tekstgedeeltes veel verklaard en toegelicht.
Los van wat de auteurs schrijven behoeft het
onderwerp enige toelichting.
Het katholicisme was niet alleen wijdverbreid in Tilburg, maar het was zeker in de
eerste helft van de 20e eeuw ook dominerend
en alomvattend. Het kende talloze uitingsvormen die we als volksgeloof kunnen omschrijven.
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cisme in Tilburg bezig gehouden. Feitelijk
was de dominante positie van de roomskatholieke kerk het gegeven en concentreerden
de schrijvers zich op de uitingsvormen: de
kerken en parochies (bijna l/3e deel van het
boek), de congregaties, de processies, kathoHeke verenigingen, katholiek onderwijs. De
kalender aflopend passeren allerlei 'vrome'
gebeurtenissen van driekoningen tot en met
koosje-koosje de revue. De Tilburgse (bijna)
heiligen zijn niet vergeten.
In een boek met zo'n enorme hoeveelheid afbeeldingen die op hun beurt weer een selectie
zijn uit een veel groter aanbod sluipt natuurlijk weieens een foutje. En niet alles kan i n
de tekst worden uitgelegd. Enkele opmerkingen daarover, details die niets afdoen aan de
waarde van het boek. Op p. 32 wordt een
flink stuk van de tekst over de Sacramentsparochie gewijd aan de kerk in de oorlogsjaren; de bijbehorende foto ontbreekt. Parochie de Besterd wordt als zeer actief omschreven, het waarom wordt de lezer
onthouden (had het misschien te maken met
de vele 'rooien' i n die wijk?). Het 'aap, noot,
mies' van p. 106 correspondeert niet met
'aap, roos, zeef' op de pagina ernaast. De l i teratuurlijst geeft een goed overzicht van wat
er aan bronnenmateriaal beschikbaar is over
het katholicisme in Tilburg. Slechts het tijdschrift 'Tilburg' (wel vermeld zijn enkele artikelen, maar zeker niet alle waaruit geput is)
en de dissertatie van A . van de Weyer ('De
religieuze practijk in een Brabantse industriestad') uit 1955 ontbreken.

afb. 2 De sloop van de
parochiekerk
van
St.Maarten in de Reit.
Nog maar nauwelijks 20
jaar oud werd dit moderne ontwerp van architect Schijvens in 1983 al
gesloopt.

Vaak wordt de stelling verkondigd dat de
wijze waarop het Nederlandse katholicisme
met name in Noord-Brabant (en Limburg)
gestalte kreeg alles te maken had met de
eeuwenlange onderdrukking door het calvinistische Holland en de in Brabant gestationeerde ambtenaren. Speciaal voor Tilburg
zouden er bijkomende factoren zijn als de
geïsoleerde ligging, het dorpse karakter van
de stad, de oververtegenwoordiging van de
lagere sociale klassen en de sociaaleconomische structuur, waarin familiebedrijven domineerden. Bovendien speelde bij de institutionalisering van het katholicisme een personage als Joannes Zwijsen een belangrijke
rol. H i j immers was de initiator van congregaties en scholen die tot ver in de 20e eeuw
hun invloed hadden op de Tilburgse bevolking. Welke elementen in het spel zijn is niet
het onderwerp van de schrijvers geweest, al
komen sommige factoren, weliswaar niet i n
analyserende maar wel in beschrijvende zin,
ter sprake. De auteurs hebben zich niet met
de sociale, economische, sociaalpsychologische o f ethische factoren van het katholi112

Zoals we inmiddels gewend zijn van 'Tilburg
in beeld' is het boek goed verzorgd en fraai
geïllustreerd. Een grote duidelijke letter
maakt het boek makkelijk leesbaar voor wie
zich niet tot kijken beperkt. Voor het eerst is
de omslag in meerkleurendruk uitgevoerd.
Onbegrip over Tilburg en zijn verleden is er
(helaas) te over. Katholiek Tilburg in beeld
toont (een deel van) de wortels van de huidige Tilburgse samenleving. Voor een belangrijk deel van de dertig plussers laat het
boek het roomse Tilburg zien waar zij bewust of onbewust en gewenst of ongewenst
deel van uit hebben gemaakt. Alleen al daarom is het boek zeer de moeite waard.

Ronald Peeters & Ed Schilders,
Katholiek
Tilburg in beeld, Tilburg, uitgave Boekhandel Gianotten BV, 1990, VIII200 blz., geïlL,
ƒ 49,50 ISBN 90-71077-24-1.

Tilburg kort

N . B . Tilburg passim (een vijftien-tal Tilburgse
straatnamen).

Tilburg signalement

H. Mijland, De rol van Best in de aanleg van de
grindweg Tilburg - Eindhoven, i n : Campinia,
j r g . 20, 1990, nr. 78, p . 148-152.

J. Buylinckx,
Meesterlijk
verzet.
September
1944, het verhaal van Adriaan Goossens uit
Hoogeloon,
Hoogeloon (part. uitgave, i n l .
Streekarchief
Bommelerwaard,
tel.
04180-12346), 1990, 79 blz., geïll.
N . B . o.a. 'De aanslag op een Duitse munitietrein i n T i l b u r g ' , p . 17-23.

M.J.J.G.
Rossen, Johan Hendrik
Everwijn
Rückert, i n : Biografisch woordenboek van Nederland, deel 3, 's-Gravenhage, 1989, p.
503-505.
N . B . Rücker t (1879-1918) was van 1913-1917
directeur van Publieke Werken en hij was ontwerper van het uitbreidingsplan 1917.

Museummagazine
Noord-Brabant
1990, uitg.
Vereniging van Musea in Brabant i.s.m. de provinciale V V V Noord-Brabant, Tilburg, 1990,
40 blz., geïll.
N . B . o.a. informatie over Tilburgse musea.

J. Schellekens, Godefridus Franciscus
(kloosternaam Sigebertus) Rombouts,
i n : Biografisch woordenboek van Nederland, deel 3, 'sGravenhage, 1989, p. 500-501.
N . B . Fr. Sigebertus Rombouts (1883-1962) was
een vooraanstaand pedagoog uit Tilburg.

Wim Krijbolder en Ben Meijs, Gaat heen en
onderwijst. Twee eeuwen Goirle, deel 5, Goirle, uitg. Stichting Cultureel Contact, 1990, 52
blz., geïll., ISBN 90-72539-06-0, f 9,-.
N . B . betreft de fraters van Goirle.
Rinus van der Heijden, Van oprechte amateurs
naar spitsroedenlopers. Jazz in Brabant geconcentreerd in Tilburg, i n : Brabantia, j r g . 39, nr.
5, mei 1990, p. 3-5.

W.D. Voorthuysen, Cornelis Franciscus
Scheffer, i n : Biografisch woordenboek van Nederland, deel 3, 's-Gravenhage, 1989, p . 527-528.
N . B . Prof. dr. C F . Scheffer (1911-1979) was
hoogleraar bedrijfshuishoudkunde te Tilburg.
D. Boutkan, Morfonologische
klinkerwisseling
in het Tilburgse stadsdialect, i n : Taal en tongval, j r g . 42, 1990, a f l . 1, p. 46-59.

muziekinstrumentenfabriek M . J . H , Kessels.
Huub Franssen, Jan de Veer en John Wolfs,
Jaren van voorzichtig beleid 1866-1991, De huidige Rijksscholengemeenschap
Koning Willem
II125 jaar in Tilburg, Tilburg, 1990, 214 blz.,
geïll.
Stratenregister
Tilburg, uitg. Gemeente T i l burg, sept. 1990, 3e editie, 125 blz., geïll., krtn.
Verkrijgbaar in het Gemeentelijk Informatiecentrum.
Moerenburg vroeger. Kalender 1991, uitg. Vereniging Behoud Moerenburg, Postbus 10324,
5000 J H Tilburg, met 13 fraaie oude foto's;
prijs f 10.
D.A. Simons-Overing, Genealogie van een Brabants geslacht Simons, Deventer, part. uitgave
(tel. 05700-23341), 1990, 240 blz., geïll.
N . B . Tilburg passim.
Jette Clover, Nederlands Textielmuseum, (museumgids), Tilburg, uitg. Nederlands Textielmuseum, 1990, ruim geïll. met kleuren- en
zwart-wit foto's, f 6,95.
Ronald Peeters

Adresboek 1879
Ronald Hassen, Vincent van Gogh in Tilburg
anno nu, i n : Brabantia, j r g . 39, nr. 6, j u n i
1990, p. 15-16.
De strijd der steden. Jaarboek 1990 Provinciaal
Opbouworgaan Noord-Brabant, Tilburg, uitg.
PON Stationsstraat 15, 5038 EB Tilburg, 1990,
157 blz., geïll., ISBN 90-5049-043-3.
N . B . Tilburg passim.
T.H.G. Verhoeven en M.L.G.
van Hees, 'Dat
niet in strijd soms 't zwakke hart moog zwichten...'. Rooms-katholieke
opvoeding in oostelijk Noord-Brabant
1900-1930, i n : Noordbrabants Historisch Jaarboek, deel 7,
'sHertogenbosch-Zutphen, 1990, p . 178-205.
N . B . onderzoek voor groot deel gebaseerd op
schoolboeken die in Tilburg zijn uitgegeven o f
samengesteld.
Jaarverslag
1989 van de A WN
afdeling
Midden-Brabant,
Tilburg, uitg. Archeologische
Werkgemeenschap
Nederland
afd.
Midden-Brabant, 1990, 64 blz., geïll.
N . B . o.a. verslag van de 10e-12e-eeuwse nederzettingssporen op de Groote Akkers in het
grensgebied van Tilburg-Goirle.
Van Heijst, i n : Nederlands's Patriciaat, 73e
j r g . , 1989, p. 107-127.
N . B . Tilburg passim.
W.H.P.M.
van Hooff, In het rijk van de Nederlandse Vulcanus. De Nederlandse
machinenijverheid
1825-1914. Een historische
bedrijfstakverkenning,
Amsterdam, uitg. N E H A ,
1990, 2 delen, 360 en 174 blz., geïll., ISBN
90-71617-22-X en 90-71617-23-8.
N . B . bevat beschrijvingen van de belangrijkste
Tilburgse machinefabrieken.
W.A. Brug, Hun naam leeft voort..!
Oorlogsslachtoffers
verleenden hun naam aan straten en gebouwen. Alphen aan den Rijn, 1989,
247 blz., geïll., ISBN 90-6471-227-1.

B. W. de Vries, From pedlars to textile barons.
The economie develpment of a jewish minority
group in the Netherlands, i n : Verhandelingen
der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 141,
Amsterdam/New Y o r k / O x f o r d / T o k y o , 1989.
N . B . Tilburg passim, o.a. de textielfabrikanten
Deen en Elias.
Ingeborg Th. Leijerzapf, Stijl- en vormproblemen in de fotografie van Henri
Berssenbrugge,
i n : Leids Kunsthistorisch Jaarboek, V I I , 1988,
'Aspecten van het Interbellum', p. 226-242.
N . B . Tilburg passim.
D.M.A.H.
van Elderen, J.A.J. Maessen en I.J.
van Rossum, Brabantse bibliografie 1987-1988,
Tilburg University Press, 1990, X X I I I , 273
blz., ISBN 90-361-9544-6, f 45,-.
N . B . Tilburg passim.
D. Jenniskens en M. Moesker-de Geus, De
GGD aan de basis van een gezond
bestaan:
zorg door de jaren heen; 1920-1990, Tilburg,
uitg. G G D Midden-Brabant, 1990, 48 blz.,
geïll., I S B N 90-73529-01-8, f 15,-.

Met de herpubUkatie van het 'Adresboek van
Tilburg. October 1879', gaf Antiquariaat/Uitgeverij De Schaduw onlangs haar vierde fotografische herdruk uit. Het is een aardig initiatief om een moeilijk verkrijgbare, en in dit geval zeer zeldzame, pubhkatie voor een groot
publiek toegankelijk te maken.
Het adresboek van 1879 lijkt een beetje op de
tegenwoordige Suurland's Vademecum Gemeentegids. De auteur F . P . M . van der Marck
moet makkelijk toegang hebben gehad tot vele
officiële gegevens over bijvoorbeeld gemeentebestuur, jaarmarkten, scholen, posterijen, politie etc. Op het titelblad staat zijn functie vermeld: 'Commies bij den Burgerlijken Stand'.
Toch is het geen gemeentelijke uitgave, want
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Prof. dr. ir. A.D. de Pater, Opleiding tot ingenieur bij de Dienst van Tractie en Materieel, i n :
Railkroniek, uitg. Stichting Rail Publicaties,
(losse nummers via Aldipress, De Meern) nr.
76-1, j u l i 1990, 47 blz., geïll.
N . B . hoofdstuk I I I 'Centrale Werkplaats T i l burg' (p. 27-39); naar manuscript uit Tweede
Wereldoorlog).
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MARCK,

Dr. Ton Wagemakers, Techniek en arbeid op
de Centrale Werkplaats van de Staatsspoorwegen te Tilburg 1869-1922, i n : Industriële Archeologie, j r g . 10, nr. 36, 1990, p. 98-112.
C. Gorisse, De Koninklijke Nederlandse Fabriek van Muziekinstrumenten,
i n : Industriële
Archeologie, j r g . 10, nr. 36, 1990, p. 82-97.
N . B . Bewerking van doctoraalscriptie over
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het boekje werd gedrukt en uitgegeven bij N .
Luijten. Het is verbazend te lezen dat er meer
dan een eeuw geleden zoveel verschillende verenigingen waren. Tilburg had toen al welgeteld
26 handboogschuttersgezelschappen. De Hasseh had twee schapengilden. Het schapengild
dat thuis was bij J. Staps, had negen leden,
waarvan er vijf in het bestuur zaten. De Zouaven Broederschap 'Fidei et V i r t u t i ' had met 240
leden en 19 donateurs meer aanhang. Ook zijn
alle kiesgerechtigde Tilburgers met hun beroep
en adres opgenomen. Niet iedereen was in die
tijd kiesgerechtigd; alleen zij die een bepaald
bedrag aan belasting betaalden, hadden dit
(census-)kiesrecht. Natuurlijk ontbreken ook
de advertenties niet. I n 1879 kon men bij
C . W . J . Croes in de Comediestraat, de huidige
Willem Il-straat, voor f 26,- een anker 'uitstekend zuivere Bordeauxwijn' kopen, en dat waren 48 flessen.
Er zijn vele verdwenen straatnamen in de adressenlijst te ontdekken, bijvoorbeeld Haringseind, I n de Kwakkel, Donkerstraat en Barakken.
Het adresboek van 1879 was overigens niet het
eerste in Tilburg. Reeds in 1865 werd er door
drukkerij E . A . Goewie een bescheiden adresboekje uitgegeven. Hierin staan echter slechts
zo'n 150 namen van hoofdzakelijk bedrijven
vermeld. Z i j moesten er speciaal voor intekenen, dus betalen.
Ronald Peeters
Adresboek van Tilburg. October 1879, Tilburg,
uitg. Antiquariaat/Uitgeverij
De
Schaduw,
1990 (reprint), 108 blz., ISBN
90-5083-011-0,
f 12,50

Honderd jaar Mill Hill
Wie in Tilburg M i l l H i l l zegt, denkt onmiddellijk aan de 'Rooi Pannen', het aan de D r .
Ahausstraat gelegen voormalige St. Josephstudiehuis, thans de gelijknamige scholengemeenschap voor ondernemersonderwijs.
Honderd jaar geleden werd het eerste Nederlandse missiehuis van de St. Joseph's Congregatie van M i l l H i l l in Roosendaal gesticht door
de in Tilburg geboren father J.C.C. Aelen
(1853-1929). Daar ging een flinke voorbereidingsperiode aan vooraf. In 1871 kwam de Engelse priester H . Vaughan naar Nederland met
de bedoeling er een missiecollege op te richten,
zoals hij dat juist vijf jaar eerder in M i l l H i l l bij
Londen had gedaan.
I n 1912 werd in Tilburg het tweede St. Josephstudiehuis gevestigd in een dubbel herenhuis aan het Wilhelminapark 13 en 13a. De eerste directeur was dr. Hubert Ahaus. H i j 'zag de
dingen groot', aldus het gedenkboek, en 'het
pietluttig gedoe in de geest van 'een kwartje
voor een zwartje' was hem een gruwel'. O m bijvoorbeeld universiteitsstudenten meer missiebewust te maken, organiseerde hij regelmatig
de 'studenten-missie-interacademiale'. A l i n
1914 werd het nieuwe gebouw aan de Tongerlose Hoefstraat betrokken. Bijna zestig jaar later,
in 1973, zou het internaat worden gesloten. I n
1972 was de school al als O.M.O.-school overgenomen, onder andere omdat er steeds meer
niet-priesterkandidaten op het M i l l Hill-college
werden toegelaten. Een jaar later volgde de verhuizing naar het nieuwe college in Goirle. Het
was in wezen een HAVO/VWO-scholenge-
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meenschap geworden, waarmee uiteindelijk,
volgens regionaal-overste father Dirk Lammeren, de link met M i l l H i l l er een van 'tolerance'
naar 'acceptance' werd.
Ronald Peeters
F. U. Ros, Honderd jaar Mill Hill in Nederland
1890-1990, Roosendaal, uitg. Missionair
College Mill Hill, Boerhaavelaan 15, 4708 AE Roosendaal, 120 blz., geïll., f 20,- (incl. verzendkosten).

Aankoop Tilburgse schilderijen
Het Noordbrabants Museum in 's-Hertogenbosch heeft van een Tilburgse particuliere verzamelaar een zevental werken aangekocht die
voor de geschiedenis van Tilburg van grote betekenis zijn. Het betreft een topografische
voorstelling, vijf portretten en een bloemstilleven van de uit Tilburg afkomstige H e n r i ë t t a
Geertruij K n i p . I n het 'Noordbrabants M u seum Nieuws' (jrg. 6, nr. 22, j u n i 1990, p. 8-9)
werd hierover gepubliceerd.
De topografische voorstelling is een anoniem
omstreeks 1700 vervaardigd (oHeverf op doek)
gezicht op het huis Moerenburg. Volgens archiefgegevens was dit schilderij destijds in bezit
van de familie Van de Mortel-Houben. Vanaf
het begin van de zestiende eeuw tot 1648 werd
Moerenburg bewoond door de norbertijnse
pastoors van Tilburg. Het schilderij toont de situatie van het huis met fraai aangelegde tuinen
op het moment dat het in bezit was van de
staatse officier Philippe Claude de Saint
Amant.
Vier geschilderde portretten zijn van de familie
Van Hogendorp Van Hofwegen, en waren i n
1969 nog i n het bezit van een directe nazaat te
Wassenaar. Ze stellen Gijsbert Steenbergensis
(1729-1785), graaf van Hogendorp, heer van
Hofwegen, Tilburg en Goirle en zijn echtgenote
Jacoba Soetje Broncken (1730-1788) voor. H i j
kocht in 1754 kasteel en heerlijkheid van T i l burg en Goirle. Omstreeks die t i j d zijn de por-

tretten vervaardigd (olieverf op doek). De twee
andere portretten (crayon op papier) zijn van
zijn zoon mr. Diederik Johan Frangois van H o gendorp (1754-1803) en diens echtgenote Margaretha Johanna Munter (1752-1803). De familie Van Hogendorp is tot 1858 eigenaar van het
kasteel gebleven, waarna het werd gesloopt.
Het vijfde portret is van Gerardus van Spaendonck (1746-1822) en het wordt toegeschreven
aan Nicolas Antoine Taunay (1755-1830). Gerardus van Spaendonck was een bekend bloemschilder die veel furore maakte in Parijs.
Het museum verwierf ten slotte een aquarel,
voorstellende een boeket bloemen in een vaas,
vervaardigd door H e n r i ë t t a Geertruy Knip (Tilburg 1783-1842 Haarlem). Z i j was een zuster
van de bekende kunstschilder Josephus Augustus Knip (1777-1847), waarvan het Noordbrabants Museum al vele werken in bezit heeft.
Ronald Peeters

Textielportretten van Cas Oorlhuys
In het kader van de serie kleine wisselexposities
onder de titel 'Entresol', toont het Nederlands
Textielmuseum van 16 november 1990 tot en
met 24 februari 1991 de fototentoonstelling
'Textielportretten van Cas Oorthuys'.
Cas Oorthuys (1908-1975), geïnspireerd door
de principes van de Nieuwe Fotografie, leverde
voor de oorlog als fotograaf bijdragen aan verschillende links geëngageerde bladen als ' A f weerfront', 'Links Richten' en ' W i j ' . H i j was
aangesloten bij de Vereeniging van Arbeidersfotografen. I n 1944-1945 maakte hij deel uit
van de 'Ondergedoken Camera', een illegale
organisatie die de verschrikkingen van de oorlog documenteerde.
Na de oorlog was hij mede-oprichter van de
vakgroep fotografie binnen de G K f , de Gebonden Kunsten federatie. Gaandeweg ging hij zich
steeds meer bezighouden met de reportagefotografie. I n opdracht van onder andere Uitgeverij
Contact i n Amsterdam maakte hij talloze fotoen reisboeken, waarvoor hij samenwerkte met
bevriende Nederlandse schrijvers.

Daarnaast ontving hij veel opdrachten van het
bedrijfsleven. Bij de Meijer Pers in Wormerveer verschenen fraai uitgevoerde gedenkboeken voor de industrie. I n de vijftiger en zestiger
jaren ontstonden verschillende publikaties, die
een beeld geven van de bloei van de textielindustrie i n Nederland.
De tentoonstelling richt zich op het 'textielportret' van Cas Oorthuys en toont, soms op poëtische wijze, de mens i n de textielindustrie, van
schrobbelaar tot wever.
De openingstijden van het museum zijn: dinsdag tot en met vrijdag 10.00-17.00 uur; zaterdag, zondag, tweede kerstdag 12.00-17.00 uur;
het museum is gesloten op maandag, eerste
kerstdag en 1 januari.
(Persbericht)
Mr. Diederik van Hogendorp (1754-1803) en
zijn vrouw Margaretha de Munter
(1752-1803) (foto Iconographisch
Bureau
's-Gravenhage).
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Het Katholieke verleden van
Tilburg herleeft in volle glorie
£ojuist

verschenen:

Katholiek Ronald
Tilburg Peeters &
" 1 beeld Ed Schilders

'Een feest der herkenning', zo zou 'Katholiek Tilburg in Beeld' samengevat kunnen
worden. De herkenning van een tijd die nog
maar amper 25 jaar achter ons ligt. Het
Rijke Roomse Leven. Ronald Peeters en Ed
Schilders gingen op speurtocht naar die tijd
die zij als kind nog net gekend hadden. Op
hun weg kwamen zij een ongelooflijk rijk
verleden tegen, dat zij in woord en beeld
hebben vastgelegd.
K A T H O L I E K T I L B U R G IN B E E L D
Is een prachtige reis door de tijd van het
'Rijke Roomse Leven'.
De auteurs zijn Ronald Peeters en Ed Schilders.
Evenals de andere delen van de reeks is ook
dit nieuwe deel zeer fraai uitgevoerd: 208
pagina's, groot formaat, in een linnen band
met stofomslag in kleur, meer dan 550
foto's en ruim 70 hoofdstukken over de
meest uiteenlopende onderwerpen uit de
geschiedenis van het katholicisme in Tilburg. ƒ 49,50.
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