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De derde jaargang van "Tilburg" wordt geopend met een 
artikel over de molen aan de Broekhoevenseweg. De auteur 
Jacques Akerboom, directeur van de Federatie Noordbra
bants Monumentenoverleg, legt uit hoe relevant het behoud 
dan wel de eventuele sloop van dit molenrestant zou kunnen 
zijn. 

Henk van Doremalen, die al eens eerder voor dit tijdschrift 
heeft geschreven, vertelt over een door hem ontdekt proces
dossier over de ongeregeldheden in de wijk Veldhoven (Wil
helminapark e.o.) in 1858, die ontaardden in rellen tegen de 
politie. 

Ton Wagemakers bespreekt in zijn serie Textieltekens (V) de 
op de rijksmonumentenlijst geplaatste weverswoning van de 
102-jarige Annekee in de Reitse Hoevenstraat. Hij geeft ons 
een heldere kijk op de woon- en werkomstandigheden van de 
vroegere thuiswevers. 

Tot slot een uitvoerige rubriek "Tilburg Kort" met nieuws 
over recent verschenen boeken en brochures over Tilburg. 

De redactie 

Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door financiële bij
dragen van Boekhandel Gianotten B.V., Vollenhoven Groot-
Olie B. V. en Melis Gieterijen B. V. 

Inhoud 
Bij het verdwijnen van een monument 
Jacques Akerboom 4 

"De plaats is op deze oogenblik in oproer" 
De rellen op Veldhoven in 1858 

7 

De weverswoning van Annekee 
Tilburgse textieltekens (V) 
Ton Wagemakers 13 

Tilburg kort 16 

3 

ed
Markeren



loop en weerspannigheid jegens 
agenten van de gewapenden magt 
was geschied door eene vereeniging 
van meer dan 20 persoonen, en dus 
crimineel moest worden be
schouwd". 

De rechtbank verklaart zich onbe
voegd, ziet geen mogelijkheid de 
behandeling te splitsen en verwijst 
de zaak naar het gerechtshof. 
Op 17 februari staan voor het pro
vinciaal gerechtshof veertien ver
dachten terecht waarvan er drie 
worden vrijgesproken en elf ver
oordeeld tot een gevangenisstraf 
van één jaar. 
Op 17 maart 1859 heeft de burge
meester voor het laatst te maken 
met de nasleep van de rellen. Hi j 
ontvangt een brief van de procu
reur-generaal van het gerechtshof, 
dat hij er zorg voor moet dragen 
dat de elf veroordeelden zich op 
maandag 21 maart om 12 uur mel
den bij het parket in Den Bosch. 

Achtergronden 

Uit het onderzoek en de getuigen
verhoren wordt al in augustus door 
de rechter-commissaris vastgesteld 
dat "de aanleiding van het gebeur
de is te zoeken in de vroeger zoo 
slechte policie te Tilburg, die nim
mer dergelijk straatgerucht belette, 
of tegen de daders verbaliseerde". 
Het gebruik van geweld door de 
menigte komt inderdaad pas goed 
op gang wanneer politie en mare
chaussee ten tonele verschijnen. 
Getuige H . Vreede wijst erop dat 
de politie vroeger alles toeliet, ter

wi j l de huidige politie strenger op
treedt. "Hierdoor is verbittering 
ontstaan, en daaraan zijn de onge
regeldheden toe te schrijven". 
De verandering die de politie had 
ondergaan, was een uitvloeisel van 
de op 1 januari 1852 in werking ge
treden Gemeentewet. De handha
ving van de openbare orde werd 
toevertrouwd aan de burgemeester 
als hoofd van de politie. De nieuwe 
gemeentepolitie was niet erg popu
lair in Tilburg. Ui t het derde kwart 
van de 19e eeuw zijn meer voor
beelden aan te wijzen waaruit dat 
bli jkt . Bovendien moest in Tilburg 
de marechaussee nogal eens bij
springen, omdat de gemeente 
slechts over een beperkt aantal 
agenten beschikte: in 1858 vier op 
ongeveer 15.500 inwoners (in 1869 
zeven op ongeveer 21.000 inwo
ners). 
Het harde optreden van de nieuwe 
gemeentepolitie en het verzet daar
tegen spelen bij meer onlusten in 
de vorige eeuw een rol . Tussen 
1850 en 1870 kwamen soortgelijke 
oproeren als in Tilburg ook voor in 
Helmond, Schiedam, Leiden, Rot
terdam en Almelo. Meestal was er 
van sociale of politieke achtergron
den geen sprake. 
Ui t onderzoek is gebleken dat er 
geen rechtstreeks verband bestaat 
tussen absolute economische ver
slechtering en protest. Wel komen 
diverse auteurs die zich met onder
zoek naar sociaal protest hebben 
beziggehouden tot de conclusie dat 
het algemene gevoel dat het werk
en leefklimaat verslechterde, mee
speelt bij ongeregeldheden zoals in 

Tilburg. Anders dan bijvoorbeeld 
bij de relatie tussen criminaliteit en 
veranderende werk- en leefomstan
digheden is bij onlusten zoals op de 
Veldhoven in 1858 het spontane en 
tijdelijke karakter kenmerkend. 
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De weverswoning van Annekee 
Tilburgse textieltekens (V) 
door Ton Wagemakers 

Onlangs is door de gemeenteraad 
besloten om te starten met de res
tauratie van een aantal weverswo
ningen in de Reitse Hoevenstraat. 
Onder de Tilburgers is vooral één 
bewoonster bekend geworden: de 
102-jarige Annekeeke. Door fo
to's, bouwhistorisch onderzoek en 
een mondelinge getuigenis kunnen 
we de weverswoning van Annekee 

en de buurt beschrijven en be
kijken. 

Op 14 ju l i 1805 werd Anna Corne-
lia geboren als dochter van Walthe-
rus van Pelt en Gertrudis Kruysen. 
Z i j overleed op 19 ju l i 1907, na 
heel haar leven in de herdgang de 
Hoeven gewoond te hebben. Ach
tereenvolgens zullen we de geschie

denissen van de buurt, de familie 
en haar woning vertellen. 

De Hoeven 

A l in de oudst bewaarde bronnen 
over Tilburg wordt de herdgang de 
Hoeven vermeld. Hi j is vermoede
lijk in de latere Middeleeuwen ont
staan. De Hoeven was een brede. 

13 



Weverswoningen aan de Reitse Hoeven
straat. Naar kadastrale kaart van landmeter 
Costeli, 1902 (tekening John Goeijers, ge
meente-archief, 1985). 

langgerekte straat, lopend van de 
Hasselt naar de Reit, waarlangs 
verspreid boerderijen lagen. De 
Tongerlose Hoef is nog steeds een 
teken van de vroegere agrarische 
betekenis van het gebied. 

In de achttiende eeuw zien we, op 
een kaart van Diederik Zijnen, 
schuin tegenover deze hoeve een 
verdichting van de bebouwing ont
staan (zie 'Tilburg' 1984 nr. 3, 
p. 11). Het is de plaats waar nu de 
weverswoningen liggen. Werd er 
toen al geweven? Gezien de per-
ceelsvormen en de nabijheid van de 
abdijbezittingen de Tongerlose 
Hoef en de Bisschopshoeve, mag 
verondersteld worden dat er op de 
eerste plaats voor eigen rekening of 
in loondienst geboerd werd. Het 
spinnen en weven zou dan een aan
vullende verdienste geweest kun
nen zijn. In ieder geval weten we 
uit het begin van de negentiende 
eeuw, door "De lijsten van woUe-
getouwen en trekdieren", dat er in 
de Hoeven zestien grote en elf klei
ne getouwen stonden. Deze waren 
verdeeld over ongeveer 60 huizen. 
De voorzichtige conclusie kan ge
trokken worden, dat in een derde 
deel van de huizen houten getou
wen stonden. Nu is het moeilijk om 
precies aan te geven, waar die 
thuiswevers en -weefsters woon
den. In de Volkstellingen staan wel 
de beroepen zoals wever vermeld, 
maar niet of het in eigen woning 
dan wel op de fabriek werd uitge
oefend. Pas rond 1900 kunnen we 
op basis van een kadastrale kaart, 
een adresboek en mondelinge ge
tuigenissen een getrouw beeld ge
ven. Cees Robben heeft enige ja
ren geleden met de broers H . en C. 
Kolen, voormalige bewoners van 
de Tongerlose Hoef, over thuiswe
vers gesproken. Ik heb dat ook ge
daan met de Hasseltse wever Jaon-
neke Janssens (geboren 1889), die 
bekend was met de Hoeven van be
gin 1900. Van de zestien woningen 
in 1902 blijkt er dan in zeven door 
thuiswevers gewerkt te worden: 
nr. 42 Jaon de Louw; nr. 44 Pietje 
Reijnen; nr. 56 Toon van de 
Wouw; nr. 58 Nillis Mommers; 
nr. 60 Naontje van Gelooven; 
nr. 62 Pietje van Gorp en dochter 
Cornelia; nr. 64 de broers Rein en 
Kees van Gorp. Twee conclusies 
kunnen eraan verbonden worden: 
in de woningen werken relatief nog 
vele thuiswevers en het weven 
blijkt zich rond 1900 vooral te con
centreren op het laatste deel van de 
r i j . Vanaf de jaren '90 van de vori
ge eeuw was het thuisweven snel 
aan het afnemen en ging het groot

ste deel van de wevers naar de fa
briek om op ijzeren getouwen te 
werken. Het zijn vooral de oudere 
wevers van de buitengebieden die 
weigeren de fabriek in te gaan. Het 
groepje weverswoningen aan de 
Reitse Hoevenstraat staat eigenlijk 
als symbool voor deze laatste groep 
wevers die het ambacht thuis uitoe
fenden. De zonen van Annekee: 
Pietje, Kees en Rein horen daarbij. 

Annekee 

Ze stamde uit een echte weversfa
milie die in de Hoeven zeer bekend 
was. A l op de eerder genoemde 
kaart van Zijnen uit 1759 zien we 
twee tegen elkaar staande wonin
gen, de latere nummers 52 en 54, 
waarin haar vader Waltherus en 
zijn broer Gerardus de getouwen 
laten klepperen. De beroepen van 
hun kinderen geven aan dat er ook 
gespind en gepluisd werd. Bij haar 
oom Gerardus woont nog de spin
ster Cornelia Bertens in. 
Op 22-jarige leeftijd treedt Anne
kee in het huwelijk met de arbei
der-tuinier Bernardus van Gorp uit 
de Hoeven. Ze krijgen zeven kin
deren. Het moet een zware t i jd 
voor Annekee geweest zijn, toen 
haar man vroeg stierf en zij letter
lijk alleen de eindjes aan elkaar 
moest knopen. Nog eens twee kin
deren sterven aan typhus, net dege
nen die voor inkomsten zorgen. 
Ondanks alle misère slaat ze zich 
erdoorheen, de zonen leren het we
versvak en kunnen de kost mede 
voor haar verdienen. Het gaat zelfs 
goed in de jaren '60 van de vorige 
eeuw, omdat als gevolg van de 
Amerikaanse Secessieoorlog de 
aanvoer van katoen sterk terugliep 
en zo de vraag naar wol snel steeg. 
De thuiswevers kregen het druk, 
wat hun inkomsten ten goede 
kwam. Het leidde in Tilburg tot 
een verhoogde bouwactiviteit. Te
gen deze achtergrond wordt het be
grijpelijk dat Annekee en haar we
verszonen in de jaren '70 een stuk 
grond in de Reitse Hoevenstraat 
bouwrijp laten maken en er twee 
weverswoningen op laten zetten. 
Op nr. 62 komt haar zoon Piet met 
zijn gezin en op nr. 64 gaat zijzelf 
met een dochter en twee zonen wo
nen. In deze woning zal ze 100 jaar 
worden en twee jaar later sterven. 
Aan het feest voor haar 100ste ver-
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jaardag hebben we de hier afge
beelde foto van Henri Berssen-
brugge uit 1905 te danken. 

De weverswoning 

In een gesprek met Jaonneke Jans
sens (JJ) heb ik (TW) deze foto la
ten zien, waar Annekee met d'r 
zondagse mutsje schuin voor het 
getouw zit. 
T W Kunt u zich haar herinneren? 
JJ Meestal lag ze in bed. Ik moest 
er "lijsten" brengen van Janssens 
de Horion. Daar werkte mijn va
der. Je hebt altijd "lijsten", daar lo
pen de pinnetjes door van de 
droogmachine. Het viel af met het 
kleiner maken. Het was maar zó 
breed. 
TW Twee centimeter. U ging die 
daar brengen? 
JJ Ik ging die daar brengen. Het 
was maar 'n baal, zo groot als de 
ketting was. Het moest apart ge
lijmd worden, omdat het garen ge
woonlijk dikker was als de ketting

draden. Als ze die nou gelijk door 
het lijmmachine draaiden, dan per
sten die de l i jm eruit en de ketting 
werd dan veel te hard. Ze werden 
gelijmd door de zoon van Anne
keeke. 

Op de kadastrale kaart van 1902 
zien we schuin achter de weverswo
ning nr. 64 een gebouwtje. Dit zal 
vermoedelijk de lijmerij geweest 
zijn, waar een van de zonen van 
Annekee de lijmmachine be
diende. 
Volgens Jaonneke woonde ze met 
haar dochter Jaan en haar zonen 
Rein en Kees in het huis. 
T W Werkten de zonen alle twee 
thuis? 
JJ Ze werkten thuis voor Janssens 
de Horion. 
T W Stonden in het huis een of twee 
getouwen? 
JJ Ik kan me dat niet herinneren. 
Ik hoefde maar die "lijsten" af te 
geven en ik kon weer weg. 
T W Weet U wat ze daar weefden? 

JJ Vroeger was het gewoon een ke
per-getouw. Keper of plat. 

Eén of twee getouwen? In de 
Volkstellingen worden zowel Rein 
als Kees wevers genoemd. De twij
fel van Jaonneke kan te maken 
hebben met het feit dat hij Kees 
nauwelijks gekend heeft. Deze 
stierf namelijk op 3 november 1901 
op 60-jarige leeftijd, toen Jaonneke 
pas twaalf jaar was. Zi jn bezoeken 
aan Annekee's weverswoning heb
ben vooral plaatsgevonden tussen 
1901 en 1905. Behalve de monde
linge getuigenis en de interieurfoto 
is er nog een andere mogelijkheid 
van onderzoek: de opmeting. Door 
de bouwhistorische medewerker 
van de gemeentelijke monumen
tencommissie, H . Ruiter, is in 1979 
de vermoedelijke plattegrond van 
deze woning getekend. Op basis 
van de interieurfoto, de kadastrale 
kaart en de getuigenis van Jaonne
ke heb ik enige wijzigingen in deze 
plattegrond aangebracht. De afge-

15 



l e u t ? T 

b e d s t e d e 

s c h o u w 

y/eef- • 

g e t o u w ) 

I I w e e f -
ge t ouw 

v o o r k a m e r 

a a r d a p p e l -
k e l d e r t j e 

- r ^ T 

Plattegrond van de weverswoning van Annekee, Reitse Hoevenstraat 64. Reconstructie 
H. Riuter en T. Wagemakers (tekening John Goeijers, gemeente-archief, 1985). 

heelde tekening laat zich als volgt 
lezen. Men "valt met de deur met
een in huis". In de voorkamer be
vindt zich de schouw. Die moet 
voorzien zijn geweest van een inge-

Tilburg kort 
Het kleine monument 

Onder de titel "Het kleine monu
ment niet onbemind maar vrijwel 
onbekend" schreef Anton van Oir-
schot in het blad "Monumenten" 
(jrg. 5, nr. 12, dec. 1984) een arti
kel dat handelt over het belang van 
het zogenaamde kleine monument, 
met bijzondere aandacht voor het 
"(her)ontdekte" doophuisje uit 

bouwde ijzeren stookruimte waar
op gekookt werd. Naast de schouw 
was een hoge, smalle ingebouwde 
kast. In de hoek van de voorkamer 
bevond zich een ingebouwde bed-

1724 in de Goirkestraat, het Nor
bertijnenpoortje. Hierin een ver
wijzing naar het artikel in " T i l 
burg" 1984 nr. 2. 
Prijs ƒ 6,75. Verkrijgbaar bij KSN 
b.v.. Postbus 146, 5430 A C Cuijk. 

Tilburgs dialect 

In december 1984 verscheen als 
kerst- en nieuwjaarswens van druk
kerij Piet Smits aan de Korvelse-
weg het boekje "Tilburgs dialect". 
Hierin werd afgedrukt de in num
mer 4 van 1984 van dit tijdschrift 

stede. Aan de voorzijde was verder 
een (slaap?)kamertje met een aard
appelkelder. De deur naast de 
schouw gaf toegang tot de weefka
mer. Er blijkt ruimte te zijn voor 
twee weefgetouwen. De interieur
foto laat zien dat het noorderhcht 
van achter de rug van de wever valt 
op het weefgetouw. Schuin ervoor 
is een tafel geplaatst met twee stoe
len. Vanuit de weefkamer kom je 
met een trapje in de opkamer. Dit 
trapje is opklapbaar, hieronder be
vindt zich de toegang tot de kelder. 
Tenslotte komen we in het achter
huis, waar zich waarschijnlijk de 
geut bevond. " Ik ging er altijd ach
ter binnen, door het achterhuis", 
vertelde Jaonneke. Het was gebrui
kelijk dat de voordeur dichtbleef. 
Via een leer kon men door een luik 
de zolder bereiken. Deze stond in 
open verbinding met die van nr. 62 
en was verder niet ingedeeld. Op 
zolder werd niet geslapen. Tot zo
ver de weverswoning van Annekee. 

Tenslotte wil ik hier pleiten voor 
een (nieuw) onderzoek naar de we
verswoningen nrs. 56 tot en met 62, 
welke naast nr. 64 nog " in functie" 
waren rond 1900. Te zijner t i jd kan 
zo voor het laatste deel van de we
verswoningen een verantwoorde 
conservering en eventuele restaura
tie plaatsvinden. 

Gebruikte bronnen 

Actum Tilliburgis, jrg. 7(1976) nr. 3/4. 
Gespreksarchief Ton Wagemakers Tilburg, 
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Volks- en beroepstellingen gemeente 
Tilburg. 

"Tilburg" door W. Sterenborg 
geïntroduceerde spelling van het 
Tilburgs dialect. 
Het boekje geeft vervolgens een 
groot aantal voorbeelden van 
woorden. Een losbladig supple
ment op deze woordenlijst laat al 
zien dat dit boekje slechts een eer
ste (in feite dus tweede) aanzet is 
tot een meer volledige uitgave van 
een Tilburgs dialectenwoorden
boek. 
Een interview met W. Sterenborg 
is gepubliceerd in Het Nieuwsblad 
van 5 januari 1985. 
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