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Het is geen toevalligheid dat het eerste artikel in deze nieuwe 
aflevering van "Tilburg" handelt over een belangrijk hoogte
punt uit onze recente stadsgeschiedenis, de bevrijding op 27 
oktober 1944. De auteur F.P.M. Janse beschrijft de ontwik
keling en samenhang van mihtaire en civiele gebeurtenissen 
in en rond de stad. Waarom werd Tilburg niet begin septem
ber 1944 bevrijd? Waarom de laatste zware beschieting van 
een "militair" ontruimde stad? Waarom geen zegevierende 
intocht voor de Irenebrigade? Welke bijdrage leverde het 
Tilburgse verzet tijdens dit bevrijdingsoffensief? Allemaal 
vragen die de auteur beantwoordt. Het artikel is een gedeelte 
uit een in 1984 door hem te pubhceren boek over Tilburg in 
de Tweede Wereldoorlog. 

Ton Wagemakers publiceert zijn tweede artikel in de serie 
"Textieltekens". Het thema van deze aflevering is het ket-
tingdrogen. De auteur confronteerde een oud-wever met fo
to's van deze oude techniek en verkreeg zodoende een gede
tailleerd beeld van het kettingdrogen. 

In het derde artikel gaat Marjan Rossen in op het begin van 
de sociale woningbouw in Tilburg, waarbij vooral de activitei
ten van woningbouwvereniging St. Joseph in de eerste jaren 
worden behcht. Deze studie is een onderdeel van een verge
lijkend onderzoek over de beginfase van de sociale woning
bouw in Tilburg en Enschede. 
Het onderzoek zal resulteren in een dissertatie. 
In de rubriek "Tilburg kort" wordt aandacht besteed aan 
twee recent verschenen boeken over Tilburg. Wegens ruimte
gebrek kan deze rubriek helaas nog niet worden uitgebreid 
met nieuws over ontwikkelingen op het gebied van monu
mentenzorg, tentoonsteUingen en culturele aspecten. Hoe ho
ger de oplage, des te dikker het tijdschrift kan worden. Ook 
U kunt ons daarbij helpen door dit tijdschrift in Uw kennis
senkring aan te bevelen. 
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"Kettingdrogen, dat kun je niet alleen" 
Tilburgse textieltekens (II) 
door Ton Wagemakers 

"Bi j deze foto ontbreekt jammer 
genoeg de kruiwagen", schreef de 
Tilburgse amateur-historicus Lam-
bert de Wijs. Het ging over de hier 
afgedrukte foto van Henri Berssen-
brugge van omstreeks 1900. Bers-
senbrugge had in 1901 met een 
compagnon een atelier geopend in 
Tilburg. Net als zijn collega's in die 
jaren maakte hij sterk geretou
cheerde portretjes met geschilder
de doeken tot achtergrond. Maar 
Berssenbrugge ging in zijn Tilburg
se jaren (1901-1906) ook experi
menteren, zowel binnen als buiten 
het atelier. Zi jn naturahstische in
slag begint hier tot ontwikkeling te 
komen of zoals hij deze tendens 
zelf omschrijft: "Een persoon komt 
ons het meest gelijkend voor, wan
neer hij zich bevindt in zijn alle-
daagsche stemming en omgeving". 
Een thuiswever of weefster foto
grafeer je dus niet in het atelier 

maar in zijn of haar omgeving: ach
ter het weefgetouw of aan het ket
tingdrogen. Gelukkig heeft hij dat 
gedaan. Doch wat er precies ge
beurt, wordt niet duidelijk. Het 
heeft te maken met zijn opvatting 
dat fotografie als kunst moet wor
den beschouwd, waar de schoon
heid van de vorm centraal staat. 
Wat op de foto stond, was niet be
langrijk maar hoe het stond afge
beeld. De vrouwen en de man op 
de hier afgedrukte foto worden 
door hem gebruikt als een pittoresk 
onderdeel van een artistieke com
positie. Desondanks kun je iets 
over de activiteit leren: het ketting
drogen kon langs de openbare weg 
plaatsvinden en het werk kon je 
niet alleen doen. 

Lambert de Wijs, niet tevreden 
met de foto, is in 1933 voor infor
matie op bezoek gegaan bij Frans 

van Geloven. Hi j was in de jaren 
dertig de laatste nog werkzame 
thuiswever. Op de vraag of hij nog 
zelf de ketting droogt is het ant
woord: "Je hebt geen plaats meer 
om langs den weg je krukken te 
zetten, want alles is volgebouwd. 
En als dat alles nog ging, wie zou je 
helpen? Niemand kent er nog iets 
van; en alleen kun je dat zaakje 
niet opknappen, dat weet je net 
zoo goed als ik. Buurman en colle
ga moesten er aan te pas komen om 
te helpen". De Wijs legt aan de le
zer van het interview uit dat kruk
ken houten gestellen in T-vorm 
zijn, met pinnen, waarop het garen 
te drogen wordt gelegd. Op de foto 
zie je net achter de vrouwen zo'n 
kruk staan. 
Nog steeds zal onduidelijk zijn wat 
een ketting is en waarom deze ge
droogd moet worden. Een korte 
uitleg. De ketting bestaat uit een 



groot aantal lengtedraden voor de 
te weven stukken (lappen stof). Op 
de fabriek bracht men een verband 
aan tussen deze draden door ze één 
voor één aan een touw vast te ma
ken, de zogenaamde "onderband" 
van de ketting. Volgens De Wijs 
bestond een ketting gewoonlijk uit 
draden met een lengte voor vier 
stukken; een stuk kon de lengte 
hebben van 60 ellen. Deze lengte
draden moesten versterkt worden 
met een dunne dierlijke lijmoplos-
sing om draadbreuk te voorkomen. 
De ketting werd daarvoor door een 
verwarmde bak met l i jm gevoerd 
en het overtollige werd tussen een 
perswals verwijderd. (Dit is de 
lijmmachine.) Na dit kettinglijmen 
moest er op zodanige wijze ge
droogd worden dat de draden niet 
tegen elkaar geplakt bleven. 

Tot nog toe lijkt het door de foto 
van Berssenbrugge en het verhaal 
van Van Geloven dat je voor het 
drogen van de ketting alleen een 
stel krukken nodig hebt. Maar hoe 
zit het dan met de kruiwagen, 
waarover De Wijs schreef? Op het 
Gemeente Archief vond ik de an
dere afgedrukte foto, waarop een 
omgekeerde kruiwagen staat afge
beeld. Wat betekent het? In het ge
val dat ik iets moet weten over het 

werk van de thuiswever, ga ik naar 
mijn vriend de 94-jarige Jaonneke 
Janssens. Berssenbrugge had hem 
kunnen fotograferen, omdat hij 
juist in die t i jd als jong thuiswever-
tje werkte. Met beide foto's ben ik 
(TW) naar hem (JJ) toegegaan en 
we raakten in gesprek: 
TW Kettingdrogen kun je niet 
alleen? 
JJ Nee. Kettingdrogen, dat kun je 
niet alleen. De ketting wordt op de 
krukken gelegd. Dan wordt de 
"onderband", zo noemden wij het, 
van elkaar gedaan, gesplitst. Zeg 
dat ze 800 draden hoog stonden, 
dat was al hoog voor die buitenwe
vers vroeger, die werden dan ge
splitst in tien delen om het in het 
verband te houden. Anders hep al
les door elkaar. 
T W Hier op de foto van Berssen
brugge kun je het eigenlijk tellen... 
het zijn ook een stuk of tien delen. 
JJ Ja. Het moest zo gesplitst wor
den, dat de eerste draad vóór ook 
de eerste draad achter moest zijn. 
TW Die vrouwen zijn de draden 
aan het splitsen? 
JJ Dat hebben ze al gedaan. Het is 
uit de lijmmachine gekomen en die 
vrouwen zetten ze buiten om te 
drogen. 
T W Hoeveel t i jd nam het drogen in 
beslag? 

Stuk gereden 

Heden middag omstreeks 2 uur 
heeft aan het wachthuis komen 
klagen Petrus van Kempen we
ver wonende in het Kwaeind 
wijk Hoeve Tilburg als dat er 
een half uur geleden een boer 
met zijn kar en paard in een aan 
hem toebehoorende ketting ga
ren gereden heeft die hij op den 
gemeente weg te droogen had 
staan en een kruk en een groot 
partij garen heeft stuk gereden. 
Den voerman genaamd van 
Hest wonende te Dongen. De 
ketting in eigendom toebehoor
ende aan de heeren Eras te 
Tilburg. 

agent A . van de Pas 

Rapport register wachthuis 
Goirke van 1884 tot 1886, 24 ok
tober 1884 

JJ Het hangt af van het weer. Wan
neer het warm weer was, dan wa
ren ze in een paar uur droog. Als 
het nou veel waaide, dan sloeg de 
wind ooit in de kettings. Maar ze 
hadden dan "roeikes", 15 a 20, en 
die staken ze er dan door zodat de 
gelijmde draden niet aan elkaar 
sloegen. 
T W Waar staken ze dan die 
"roeikes"? 
JJ Ze deden de houten "roeikes" er 
zo door dat ze niet in elkaar zouden 
raken. Alles moest in verband ge
houden worden. 
T W Ik heb hier nog een foto, die 
zou gaan over het drogen van de 
ketting. Met een omgekeerde krui
wagen... 
JJ Ik zal het je vertellen. De ketting 
moet strak worden, zo strak moge
l i jk . Je had een dik hout achterin 
zitten, het " l i jmhout" noemden wij 
het, en een kruiwagen onderstebo
ven. Ze zetten er een pin voor, zo
dat die kruiwagen op z'n plaats zou 
blijven. Je ging met het rad van die 
kruiwagen de ketting spannen. 
T W Werd dat altijd met de kruiwa
gen gedaan? 
JJ Dat moest. Het kon niet anders. 
Een natte ketting kan goed rond 50 
pond gewogen hebben of nog 
meer. De ketting werd met een 
touw aangedraaid, welke verbon-
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den was met het "hjmhout". Iedere 
keer werd er dan een spil tussen het 
rad gestoken, dat die niet terug kon 
lopen. 
T W En als de ketting gedroogd 
was? 
JJ Het werd opgehaald van de 
krukken en ze gooide het om de 
hals. Was het een hele lange ket
ting dan met z'n tweeën. Ik kan het 
me nog goed herinneren, ik heb het 
allemaal nog gezien. 
Tenslotte, altijd een belangrijke 
vraag bij foto's, wat zie je niet? 
Wat gebeurde er, als het regende? 
Frans van Geloven: "Als het regen
achtig weer was, dan was het misè
re, want, dan kon je soms 2 dagen 
op je drooge ketting wachten en 
stond de verdienste s t i l" . Soms kon 
het niet lijden en ging men de ge
lijmde ketting boven de kachel dro
gen. Het moet een stank in het huis 
veroorzaakt hebben, die nauwe
lijks te beschrijven valt. Bovendien 
was de druppelende l i jm boven de 

kachel erg brandgevaarlijk. Jaon
neke Janssens vertelde me dat op 
die manier bij hem thuis eens een 
brandgat in de ketting was ont
staan. Di t was erg omdat de ketting 
toebehoorde aan de fabrikant. 
J.L. Donders en Zonen, waarvoor 
zij weefden, had hen gelukkig de 
schade niet laten betalen. 
Jaonneke ging omstreeks 1902-
1903 op de fabriek werken. De 
thuisweverij liep ten einde en de 
oude techniek van het kettingdro
gen zou spoedig niet meer uitgeoe
fend worden. Hoe het volgens 
Jaonneke op de fabriek ging, is 
weer een ander verhaal... 

Gebruikte bronnen 

Gespreksarchief Ton Wagemakers Ti lburg, 
gesprek met Jaonneke Janssens op 28 april 
1981. (Code B 4) 
H.J . Scheffer, Portret van een fotograaf. 
Henri Berssenbrugge. Leiden 1867. 
L . G . de Wijs, Geschiedenis der Tilburgsche 
textielnijverheid enz. Knipselboek D. Aan
wezig op het Gemeente Archief Ti lburg. 

Het begin van de sociale woningbouw in 
Tilburg 
door Marjan Rossen 
Precies zeventig jaar geleden werd de R.K. Woningbouwvereniging 
St. Joseph te Tilburg bij Koninklijk Besluit (KB) van 23 october 1913 
goedgekeurd. Bij KB van 30 december van hetzelfde jaar werd ze toegela
ten als vereniging uitsluitend werkzaam in het belang van de verbetering 
van de volkshuisvesting. Alvorens in te gaan op de problemen rondom het 
eerste woningbouwproject van deze vereniging wijden we enige aandacht 
aan de Nederlandse volkshuisvesting eind vorige eeuw en de Woningwet 
van 1901. Daarna volgt een schets van de woonomstandigheden in T i l 
burg, de oprichting van St. Joseph en de uitkomsten van het woningonder-
zoek van 1914. 
De nadruk ligt op de discussies tussen St. Joseph, B en W en de gemeente
raad over de voorwaarden waaronder dit eerste sociale woningbouwpro
ject in Tilburg zal gaan plaatsvinden. 

Nederlandse situatie 

De eerste maatregelen in Neder
land ten behoeve van de volkshuis
vesting dateren van na 1850. De 
versnelde economische ontwikke
ling in vergelijking met de voor
gaande jaren, ging gepaard met de 
groei van de steden. Toenemende 
werkgelegenheid trok arbeiders 
naar de stad. De europese land
bouwcrisis leidde na 1875 tot een 
extra grote vlucht van arbeids
krachten van het platteland naar de 

industriecentra. Di t betekende een 
explosieve toename van de woning
behoefte en het ontstaan van het 
verschijnsel speculatiebouw. 
De huisvesting van arbeiders in ste
den was slechter dan die op het 
platteland. Daar ontbrak de opeen
hoping van mensen binnen een 
klein oppervlak met haar gevolgen. 
Uitzonderingen vormden de 
Twentse steden en Tilburg waar de 
arbeiders vaak een stuk grond bij 
hun woning hadden.') 
Om de ontwrichtende effecten van 

industrialisatie en verstedelijking 
op te vangen was een sociale wetge
ving noodzakelijk. In het laatste 
kwart van de negentiende eeuw 
drong het besef door dat een "beter 
gevoede, beter onderlegde en min
der afgebeulde arbeidersklasse ook 
een ondernemersbelang was".^) 
De toenemende belangstelling van 
de bezittende klasse voor de huis
vesting van de arbeiders blijkt uit 
de oprichting van enkele semi-fi-
lantropische woningbouwvereni
gingen. De leden van deze vereni
gingen voorzagen in het benodigde 
kapitaal voor woningbouw tegen 
een bescheiden dividend. Eveneens 
bouwden enige industriëlen wonin
gen voor hun arbeiders. Neder
landse voorbeelden zijn Van Mar
ken in Delft, Stork in Hengelo, Sa-
lomonsen in Nijverdal en Regout in 
Maastricht. Arbeiderswoningen die 
na verloop van t i jd eigendom van 
de bewoners zouden worden wer
den gebouwd door de coöperatieve 
arbeiderswoningbouwverenigingen. 
Het beginkapitaal voor deze wo
ningen werd bijeengebracht door 
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