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5.09 Tilburgse huisjes, Noord-Brabant 

 
 

 

Inleiding 

Een tijdreis door vier Tilburgse woningen. 

Door de voordeur van het linker huisje stap je 1860 binnen: het bouwjaar van 

deze Tilburgse arbeiderswoningen. De hygiëne is beroerd en er heersen 

epidemieën – de drinkwaterput ligt pal naast de mestvaalt en de plee. 

Wandelend door de volgende huisjes volgt de ontwikkeling van de 

woonomstandigheden en de hygiëne in de 110 jaar daarop.  

In het tweede huisje woedt nog de kindersterfte die Tilburg rond 1910 in haar 

greep houdt. Die wordt vooral veroorzaakt door de slecht schoon te maken 

gummi slangen en spenen van zuigflessen.  

Via het keurige jaren ’50-interieur van de wijkzuster in het derde huisje, met 

modern keukenblok en granito aanrecht, loopt je naar de jaren zeventig. De 

tijd van macramé en veel oranje, maar vooral ook van steeds betere 

kraamzorg. 

De drie linker arbeiderswoningen uit Tilburg die in 1957-1958 zijn 

overgeplaatst naar het Openluchtmuseum stonden in eerst in het 

‘ambachtenbuurtje’ achter het Zaanse plein. Tot de verplaatsing waren ze in 

gebruik als dienstruimten.  In 1998 zijn ze gereconstrueerd op de plek in de 

Brabantse buurt waar ze nu staan. Toen is ook het vierde huisje aangebouwd 

waardoor de huisjes vier momenten tonen in een eeuw wooncultuur en 

gezondheidszorg, bedoeld in samenhang met het ook in die tijd geplaatste 

Groene Kruisgebouw uit Wessem (5.13). De woning van de wijkzuster is 

gesitueerd in het derde huisje. De woningen presenteren qua uiterlijk en 

inrichting 1870, 1910, 1955 en 1970 van de vorige eeuw.  

In de Tilburgse huisjes woonden bijna een eeuw lang wevers- en 

arbeidersgezinnen.  
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De drie linkse Tilburgse arbeidershuisjes zijn in 1860, in opdracht van 

textielfabrikant J.N. Diepen, als onderdeel van een blok van zes woningen (de 

nummers 40 t/m 50) gebouwd aan de Berkdijksestraat, buurtschap Korvel in 

Tilburg. In een periode van bijna 100 jaar woonden hier, niet altijd onder de 

meest gunstige omstandigheden, veel wevers- en arbeidsdergezinnen. Soms 

ook met partner van één van de kinderen. 

Vertelpunten 

- Linker drie huisjes komen uit Tilburg, 1957 geplaatst in ambachtenbuurtje 

- In 1998 herbouwd op huidige locatie, vierde huisje iets later toegevoegd 

- Samenhang derde huisje wijkverpleegster met 5.13 Groene Kruisgebouw 

Wessem 

- Huisje ingericht naar 1870, 1910, 1955 en jaren ‘70 

- Veranderingen dakpannen en goot 

- Pannen van links naar rechts: oud Hollandse pan, verbeterde Hollandse pan, 

opnieuw verbeterde Hollandse pan; betonpan, de zgn sneldekkers. 

- Veranderingen raamindelingen 

- Veranderingen zolderramen 

- Huisje 1: 1870 

- aparte weefkamer 

- gemak buiten 

- geitenstal 

- waterput bij plee en mestvaalt 

- buiskachel 

- naast huisje kettingdraden gespannen 

- huisje 2: 1910 

- dakgoot 

- waterpomp 

- privaat in schuurtje 

- hoge kindersterfte door niet hygiënisch fles geven 

- bij dood spiegel afgedekt en klok stil 

- Busselke 

- huisje 3: 1955 

- huis wijkverpleegkundige 

- hygiëne in huis en materiaal 

- vloer met tegels in de keuken 

- toilet 

- stromend water 

- aanrecht/kastjes  

- fornuis en koelkast  

- bed in slaapkamer 

- huisje 4: 1970 

- huisje jong stel begin jaren 70 vorige eeuw 

- kleuren bruin en oranje 

- biezen tegels 

- keuken in uitbouw 
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- eigen schuurtje 

- tuintje voor ontspanning met zitkuil 

Basisinformatie presentatie 

Voor de huisjes staand is de ontwikkeling ervan goed te zien: 

De goot 

Het eerste huisje heeft nog geen goot en dus kon het regenwater ook niet 

opgevangen worden om te gebruiken en was men dus aangewezen op een 

waterput. Bij het tweede huisje werd het water wel opgevangen en verzameld 

en kon dan met de pomp in de geut (spoelkeuken) opgepompt worden. Het 

derde en vierde huisje hebben ook goten, maar die hebben geen functie meer 

voor de watervoorziening, hooguit om de regenton voor de tuin te vullen. 

Ramen 

Het eerste huisje heeft nog kleine raampjes met een schuifraam, terwijl het 

tweede huisje al een grotere ruitverdeling heeft en ook met een schuifraam. 

Het derde huisje heeft in het boven- en onderraam al een ruit uit één geheel, 

zonder verdeling, en het vierde huisje heeft een heel groot raam voor heel veel 

licht en met wat kleine bovenraampjes.  

Het dak 

De huisjes één en twee hebben ‘Oud-Hollandse dakpannen’ met strodokken en 

het derde huisje heeft ‘verbeterde Hollandse dakpannen’. Huisje vier heeft 

moderne dakpannen. 

Het eerste huisje heeft geen lichtdoorlating op de zolder, 

huisje twee heeft een klein gietijzeren dakraampje, huisje drie 

heeft twee dakraampjes van gietijzer en huisje vier heeft een 

complete dakkapel. 

Achter de huisjes staand is ook daar een ontwikkeling goed te 

zien: 

Als je linksom naar achteren loopt, kom je langs de 

kettingdraden of scheringdraden. Kettingdraden zijn de draden 

die in de lengte in een weefraam gespannen zijn. Hier hangen 

ze te drogen omdat ze, voor de stevigheid, met (beender)lijm zijn ingesmeerd. 

Omdat het insmeren veelal doorkinderen gebeurde hangen de draden vrij laag. 

Kettingdraden konden wel twee- tot driehonderd meter lang zijn.  

Schuurtjes 

Het eerste huisje heeft een los schuurtje voor een geit, een gemak en een put 

dicht bij elkaar staan, wat niet hygiënisch is. Het tweede en het derde huisje 

hebben een schuurtje achter het huisje staan met wat daarin voor die tijd 

nodig was, o.a. een wastobbe bij huisje twee en een wasmachine bij huisje 

drie. Vooral extra werkplekken voor de vrouw. Het schuurtje bij huisje vier is 

vooral ingericht als een soort ‘man-cave’. 

Kettingdraden. 
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Het eerste huis toont het beeld uit ca.1870. 

De drinkwaterput met 

vervuild water lag vlak 

naast het privaat en de 

mestvaalt achter het huis. 

Het drinkwater vervuilde 

doordat het mestvocht in 

de grond trok en daar 

direct het grondwater 

(drinkwater) besmette. Zorg voor hygiëne 

ontbrak. Het was de tijd van vatbaarheid 

voor cholera en pokkenepidemieën die 

werden verspreid door ongedierte. Van 

een werkelijke bestrijding kon toen nog geen sprake zijn. 

De grotendeels katholieke bevolking moest het doen met huiszegens, 

heiligenbeelden en heiligenprenten. De Franciscanessen verzachtten slechts de 

hoogste nood. De Franciscaner  kloosterorde is begin 13e eeuw gesticht door 

Franciscus van Assisi. 

Achter het huis is nog een schuurtje met ruimte voor o.a. een geit. Het huisje 

heeft geen dakgoot. 

In de extra kamer staat een weefgetouw en andere attributen die nodig zijn bij 

het weven van stof. Dergelijke huiswevers vormden de basis van de 

textielindustrie in Tilburg. Later o.m. bekend van de wollen AaBe dekens. In de 

periode dat Van Diepen het huisje verhuurde aan een thuiswever die voor hem 

werkte, werd de wol of het garen opgehaald op de fabriek, thuis verwerkt en 

dan als geweven stuk weer teruggebracht. 

Zeer bijzonder is het feit dat pand van 

nummer 40 vanaf 1886 continuïteit in 

bewoning heeft gekend. Wever 

Adrianus Hultermans en Elisabeth 

Johanna Engel trouwden in mei 1886 

en betrokken toen dit pand. Zij kregen 

twee kinderen.  

 

Huisje op nr. 40 in 1955 ter plekke. 

Privaat. 
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Het huisje geeft nu de situatie weer uit 1870, dus nog voordat de Hultermans 

er kwamen wonen die in 1955 al een veel ‘luxere’ inrichting hadden. De foto’s 

uit 1955: links Rietje Hultermans in de weefkamer en rechts het weefgetouw. 

Rietje was 91 toen zij het huisje verliet. 

De voorkamer van de Berkdijksestraat 

40 fungeerde als de goede kamer van dit 

huis. De bedstede in de voorkamer was 

gereserveerd voor zoon Willem die 

broeder was. Zelf sliepen ze in de 

bedstede in de geut, de spoelkeuken. 

Het tweede huis geeft de toestand weer 

van 1910. 

De vensters hebben grotere ruiten en er 

is al wel een houten dakgoot (een zgn. bakgoot: vierkant). Het privaat is 

achter het huis maar wel in de schuur. Omdat er grote woningnood was, 

bleven kinderen lang in zo’n huisje wonen. Totdat het niet anders kon. In dit 

huisje heeft van 1860 tot 1870 ene Cornelis van Asten met zijn vrouw en tien 

kinderen gewoond. In één bedstede hadden 4 

kinderen een slaapplaats. In dit huisje is vooral de 

hoge kindersterfte in beeld gebracht. Als er een kindje 

overleden was stond er rechts van de deur een zgn. 

busselke ten teken van rouw. 

Aan het busselke was te zien of de overledene een 

kind, volwassene, man of vrouw was door de kleur 

van het lint dat daaraan gebonden was. 

Binnen staat het kindje in een kistje met bloemen. De 

klok is stilgezet en de spiegel afgedekt. Dit alles ten teken van rouw. 

Zo konden de buurt (en niet te vergeten de kinderen) meeleven met het leed 

en bijdragen in de kosten. Helaas was kindersterfte in die tijd niets bijzonders.  

Er wordt verteld dat de moeders noodgedwongen in 

de textielfabrieken werkten en de zuigelingen om die 

reden door oma of oudere broer of zus "gevoed" 

moesten worden. Ze werden gevoed met een speen 

en een gummislang die beide haast niet te reinigen 

waren. Het infectiegevaar was dus erg groot. Zo’n 

fles, slangetje en speen werden dan ook wel een 

kindermoordenaar genoemd. Ook de kerkelijke 

dadendrang speelde een rol in de kindersterfte. De 

opvatting werd verspreid dat het lichaam onrein 

was. Dit leidde tot een ongekende preutsheid, 

waarvan pasgeborenen rechtstreeks het slachtoffer werden omdat jonge 

moeders vrijwel geen borstvoeding meer gaven; ze dienden hun kinderen melk 

uit de fles toe via een gummi slang vol ziektekiemen. 

Busselke. 
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Het derde huis geeft de toestand in ca.1955 weer. 

De presentatie in het derde huisje sluit 

aan bij 5.13 Groene Kruis gebouw. 

Voorwaarde voor overplaatsing van het 

kruisgebouw was toentertijd dat ook de 

woning van de verpleegkundige in beeld 

gebracht zou worden. Dat is ook 

gebeurd. Deze voorbeeldfunctie 

weerspiegelt de toenmalige gebruiken 

op hygiënisch gebied. In plaats van een 

bedstee is er een ledikant in een kleine 

slaapkamer op zolder. In plaats van 

plavuizen liggen er goed schoon te houden zeiltjes. De muren hebben behang. 

Er is een modern keukenblok met granito aanrecht. 

Er zijn ook handige kastjes en een heuse 

koelkast. Let ook op de draadomroep en het 

Brabantia gelddoosje als hulp om de financiële 

eindjes aan elkaar te knopen. Het huisje heeft 

geen glasroeden meer en er is een industrieel 

vervaardigde paneeldeur. Op het dak liggen 

verbeterde Hollandse dakpannen. Er is een 

gietijzeren raampje en de wc is binnen. 

Kortom: een sterk beeld uit de jaren ’50. 

Het vierde huis toont de toestand in ca. 1970 en de jaren daarna. 

Hier vinden we grotere ramen, een dakkapel, achter een tuimelvenster, op het 

dak betonpannen en een hardhouten voordeur. Ook hier is de wc binnen. 

Hier wordt een beeld gegeven van aspecten van de gezondheidszorg in die 

periode. Er is een professionele begeleiding van de kraamvrouw, wellicht uit 

het studentenmilieu, door een kraamverpleegster. Tekenend voor deze periode 

is dat het woord verpleegster langzaam in onbruik raakt en wordt vervangen 

door verpleegkundige. Het museum heeft speciaal voor de inrichting van dit 

huisje een oranje keukenuitrusting aangekocht. Ook van de kleine tuin heeft 

men iets willen maken. Er is een zitkuil met spoorbiels aangelegd die in de 

jaren zeventig in veel tuinen voorkwamen. Voor het huis staat een Renault 4 

om het beeld uit die jaren compleet te maken. 
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Zitkuil van spoorbielzen. Schuurtje voor opslag  

en hobby. 

Renault 4. 

Verdieping 

Tilburg is ontstaan door het samengroeien van verschillende herdgangen  

(buurtschappen) en was oorspronkelijk driehoekig van vorm. Ook de 

buurtschap Korvel is gegroeid uit een herdgang waarop een aantal wegen 

uitkwam.` 

De Berkdijkse straat was een nagenoeg aaneengesloten lintbebouwing van 

arbeiderswoningen. De textielfabrieken (wol) lagen verspreid tussen de huizen 

en wijken. Evenals in Twente is ook hier de textielindustrie voornamelijk door 

buitenlandse concurrentie sterk achteruit gegaan. 

 

Kaart Tilburg en herdgangen, 1850, topotijdreis.nl 

 

In de 19e eeuw ontwikkelde Tilburg zich tot een industriestad met behoud van 

het dorpse karakter. De al eeuwenoude wol nijverheid als huisarbeid 

concentreert zich later in de met stoommachines uitgeruste fabrieken. De 

huiswever in 1870 (eerste huisje) kon toen nog op zijn weefgetouw bij het 
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uitvoeren van zijn fabrieksopdrachten het fabriekstempo min of meer 

bijhouden. In later tijd ging dat niet meer. 

 

Linken 

- geheugen van Tilburg-1, link 

- geheugen van Tilburg-2, link 

- geheugen van Tilburg-3, link 

- Draadomroep, nl.wikipedia.com 

- Over Tilburgse huisjes , onderzoek, plaatsing en inrichting, NOM, link 

- Taboe op borstvoeding oorzaak hoge babysterfte in 19e-eeuws Noord-

Brabant, link  

- Documentatie rapport van de arbeiderswoningen te Tilburg, NOM, link 

- Tilburgse huisjes, NOM Youtube.com, link 

- Bestemming Tilburgse wevershuisjes, historieTilburg.nl, link  

- Geheugen van Tilburg: 

- van Tilburg naar Arnhem, link  

- Tilburgse huisjes ingericht, link  

- Op kraamvisite jaren 70, link  

- Wassen en gewassen worden, link  

- Van teil naar douche en wasmachine, link  
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geheugenvantilburg.nl/page/12890/zij-die-de-wijk-kenden
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Platte buiskachel in huisje één. Weefgetouw in huisje één. 

 

 

Schuurtje voor o.a. geit, plee en put.  
Toiletpapier in de plee. 
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Achterkant huisje 4 met uitgebouwde keuken, apart schuurtje,  

terras en zitkuil.  

 
Optekening eerste drie huisjes ter plekke. 
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