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Een schrijftafel met historie in Gilze
Het bureau
䢇 Drie burgemeesters hebben dage-

door
Maartje Huijben
maartje.huijben@bndestem.nl
GILZE – Belangrijke plannen zijn
aan het burgemeestersmeubilair
gewikt en gewogen. Te zwaar bevonden, of te licht.
Sinds enige tijd staat de inboedel
in het heemhuis in Gilze, waar de
heemkring een burgemeesterskamer heeft ingericht.
We schrijven 1937. Het gemeentehuis aan de Nieuwstraat in Gilze
voldoet niet meer en daarom besluit de raad een nieuw raadhuis
op Nerhoven te laten bouwen.
Op het gemeentehuis werken op
dat moment elf personeelsleden.
Twee jaar later is het gebouw klaar.
Burgemeester Sweens krijgt budget om voor zijn kamer nieuw
meubilair aan te schaffen. Het worden robuuste, houten meubelen.
Het dressoir is ingelegd met het logo van de gemeente Gilze en
Rijen en de patroonheilige Sint-Petrus. Het bureau is ingelegd met
aan één zijde de afbeelding van
een bijenkorf. Aan de andere zijde
staat een afbeelding die iets met
ambachten te maken heeft. „De betekenis hiervan hebben we nog
niet kunnen achterhalen”, zegt

lijks achter het bureau plaatsgenomen: Sweens, Klardie en Van Mierlo.
䢇 Aan de secretaire zijn een aantal
belangrijke historische issues behandeld.
䢇 Burgemeester Sweens had de grondige wens om Gilze en Rijen dichter naar elkaar toe te laten groeien.
Daarom werd in 1939 ook het
nieuwe gemeentehuis op Nerhoven gebouwd.
䢇 Onder burgemeester Van Mierlo
werd de knoop doorgehakt om
het gemeentehuis naar Rijen te verplaatsen.

Burgemeester Sweens schafte in 1939 nieuw meubilair aan voor zijn kamer in het nieuwe raadhuis op Nerhoven.
foto Johan Wouters/het fotoburo

Bert Wagemakers van de heemkring.
Lang heeft burgemeester Sweens
niet van de nieuwe meubelen kunnen genieten. De Duitsers leggen
een jaar na de opening van het gebouw beslag op enkele vertrekken.
„De burgemeester krijgt in die tijd
veel op zijn bordje”, zegt Mariëlle
van Hezewijk van Heemkring Molenheide, wier oom in die tijd op
het gemeentehuis werkte.
„Hij kreeg veel opdrachten van de

Duitsers. Hij moest bijvoorbeeld
zorgen dat er personeel was”, zegt
Wagemakers. „Boeren moesten
met hun karren zorgen dat bommengaten werden dichtgemaakt.
Een gevaarlijke klus.” In 1941
neemt Sweens ontslag als burgemeester. „Hij kon de druk van de
Duitsers niet aan”, zegt Van Hezewijk.
De volgende die achter de schrijftafel plaatsneemt, is burgemeester
Klardie. Ook hij zwaait voortijdig

Open dag heemhuis
De burgemeesterskamer in het
heemhuis aan de Nieuwstraat is
deze zondag, 3 juni, voor het
eerst open voor publiek.
Tijdens de open dag kunnen bezoekers een kijkje nemen in het
cachot en de garage met oude
ambachten. Beide hebben een

make- over gekregen.
Ook de heemtuin is weer te bezichtigen. Eveneens kunnen bezoekers de tentoonstelling over
paardensport bekijken.
Het heemhuis is van 11.00 tot
17.00 uur geopend.

Burgemeester Sweens.
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af, wegens ziekte. De ambtswoning in de Nieuwstraat komt hierdoor leeg en daarom verhuizen
het college en de ambtenaren per 1
maart 1944 naar het in 1934 gebouwde pand en de oude pastorie.
In 1946 krijgen de ambtenaren en

het gemeentebestuur een permanente plek in Villa Mol. Daar blijft
het burgemeestersmeubilair tot
2009/2010 staan.
Burgemeester Van Mierlo is de laatste die dagelijks achter het bureau
plaatsneemt. In 1961 verschuift het
centrum van de macht naar Rijen.
In dat jaar wordt het huidige raadhuis op het Raadhuisplein geopend. Burgemeester Van Mierlo
schaft nieuw meubilair aan.
In Villa Mol neemt de burgemeester nog slechts af en toe aan de
schrijftafel plaats tijdens het
spreekuur. In 2009 of 2010 verdwijnen de meubelen in de kelders
van het gemeentehuis in Rijen.

Proef met aandacht,
geen mooier begin
van de zomer!
Bezoek met je vrienden of familie
de ongekend sfeervolle editie van
Smaakvol Breda. Top restaurants
bieden je heerlijke gerechten,
prachtige wijnen en bijzondere
proeverijen.
Onze line-up:
• Adoe Catering & Henri Bloem
• Asian Fusion Merlina
• Baroc (Cingel College)
• Cafés Richard
• Chocolat
• D&D
• Dickens & Jones
• Golden Tulip Keyser &
Dare Wines
• Flesjewijn & Kastino
• Flinstering
• Frezzo
• Holland Casino
• Pasta en Pesto (Marktzicht)
• Olivier le Breton
• Peter Elbers & La Persistance
• Rhodos
• Samen Eten en Drinken (SED)
• Wijnhuis Oktober,
Noordzee & Cookaholics
• Wolfslaar
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