De sigarenfabriek Majoie & Van der Voort
Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier
Tilburg kort

Tilburg,
tijdschrift voor geschiedenis,
monumenten en cultuur
Verschijnt driemaal per jaar.
Jaargang 13, nr. 2
juni 1995
Uitgave
Stichting tot Behoud van
Tilburgs Cultuurgoed
K.V.K.: S 096029 • ISSN: 0168-8936
Redactie
Henk van Doremalen
Ronald Peeters
Vormgeving
Ronald Peeters
Bart Gladdines
Stukken voor de redactie
te zenden aan
redactiesecretariaat t.a.v.
Ronald Peeters
Montfortanenlaan 96
5042 CX Tilburg.
Abonnementen
Jaarabonnement ƒ 27,50
instellingen en bedrijven ƒ 32,50
Losse nummers
verkrijgbaar in de
boekhandel (f8,50).
Abonneren door overmaking
op de rekening van de Stichting
tot Behoud van Tilburgs
Cultuurgoed,
Beeklaan 57,
5032 AB Tilburg.
Gironummer 5625554
AMRO-bank rek.nr. 42.81.63.343
onder vermelding van
'abonnement 1995'
Foto's
Indien niet anders vermeld:
Fotocollectie van
het Gemeentearchief Tilburg.
Omslagfoto:
Sigarendooswikkel van Gulden Vlies
(part. coll.)
Opmaak en druk
Drukkerij-Uitgeverij
H . Gianotten B.V., Tilburg

Ten geleide
Ton Thelen schreef tien jaar geleden al eens over de sigarennijverheid in
Tilburg. Bij die gelegenheid werd duidelijk dat het bedrijf van Majoie &
Van der Voort een aanknopingspunt zou bieden voor een wat uitgebreidere geschiedschrijving, die zich concentreert rond een arbeidsconflict in het begin van de 20e eeuw.
Het artikel van Thelen bestaat feitelijk uit twee delen die in twee nummers gepubliceerd zullen worden. In het eerste stuk wordt ingegaan op
de sociale achtergrond van de firmanten, de ontwikkeling van het bedrijf en een arbeidsconflict in Boxmeer in 1895 dat zijn uitwerking had
op de verhoudingen in Tilburg. Het tweede deel zal gaan over problemen die zich in de jaren 1900-1902 voordoen op de fabriek en die verband hielden met het lidmaatschap van de vakbond.
Ronald Peeters beschrijft in zijn artikel de Tilburgse bedrijven die in het
verleden het predikaat koninklijk of hofleverancier hebben gevoerd. In
het verleden was hofleverancier nog weieens letterlijk op te nemen.
Sinds 1 mei 1987 is er sprake van een gewijzigd stelsel, waarmee alle
oude predikaten vervielen. Sindsdien zijn er zeven Tilburgse bedrijven
hofleverancier 'nieuwe stijl' geworden. Peeters geeft een overzicht van
de bedrijven die deze eretitel voeren of voerden.
Tilburg Kort bevat informatie over diverse publikaties over Tilburg die
verschenen zijn. Van de hand van Paul van Dun (over 'Ach Lieve Tijd'),
Henk van Doremalen (over het Longagedenkboek) en Ronald Peeters
(over 'Broeders in de katholieke beweging') en over de tentoonstelling
Pieter Vreede zijn wat langere bijdragen opgenomen.
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De sigarenfabriek
Majoie & Van der Voort
De firmanten en hun bedrijf
Ton Thelen*

•Dr. T o n Thelen (1948) p u bliceerde eerder over de
Tilburgse sigarennijverheid
i n ' T i l b u r g ' (1985). I n 1990
p r o m o v e e r d e hij o p een d i s sertatie over Lambert Poell
en de katholieke sociale be-

Rond 1850 wordt voor het eerst melding
gemaakt van tabaksnijverheid in
Tilburg. Veel betekenis voor de werkgelegenheid heeft deze nieuwe tak van nijverheid echter niet. In tegenstelling tot in

w e g i n g . Thans is hij redac-

Eindhoven, waar de tabaksnijverheid in

tiesecretaris v a n de derde

de jaren zestig en zeventig van de negen-

reeks 'Bijdragen tot de geschiedenis v a n het Z u i d e n

tiende eeuw uitgroeit tot een dominante

van N e d e r l a n d ' .

bedrijfstak, is in Tilburg tot aan het einde van deze eeuw nauwelijks sprake van
enige groei.

Toonmonsters van de
N.V.

Guldenvlies

Sigarenfabrieken
Tilburg (coll. GAT,
foto Frans van
Ameijde).

V

anaf het begin van de jaren negentig
komen er wel enkele fabrieken bij,
maar een echte doorbraak komt eerst
na de eeuwwisseling. De eerste jaren kampt de
sigarennijverheid in Tilburg nog met grote
moeilijkheden ten gevolge van de algehele
malaise die dan ingetreden is. Er vindt weliswaar enige uitbreiding plaats, maar het verloop is erg groot. Pas na 1903 blijkt deze tak
van nijverheid voldoende stevig gevestigd. De
werkgelegenheid neemt toe, maar expansie en
groei op grote schaal treden niet eerder dan na
de Eerste Wereldoorlog in.^
Het zijn met name de jongere bedrijven, opgericht na 1895, toen de vooruitzichten gunstig
waren, die de ontwikkeling van deze tak van
nijverheid i n Tilburg geschraagd hebben. Dit
geldt voor de firma Diepen, Van Leeuwen en
de sigarenfabriek van Majoie & Van der Voort,
opgericht in september 1900. Hoewel een bedrijfsarchief ontbreekt, zijn voldoende gegevens beschikbaar om de toenemende betekenis en bloei van de sigarennijverheid in
Tilburg te illustreren aan de hand van de groei
van de sigarenfabriek van Majoie & Van der
Voort.
Dit artikel begint met een beeld van de sociale
achtergrond van de firmanten G. Majoie en
Edm. van der Voort. Vervolgens wordt ingegaan op een arbeidsconflict in 1895 te Boxmeer, dat zijn uitwerking op de sociale verhoudingen i n de Tilburgse sigarennijverheid
niet mist. Dit conflict toont de moeilijke, maar
ook strijdbare positie van de zelfstandig georganiseerde sigarenmakers i n katholiek Brabant. Als ook i n Tilburg deze sigarenmakers
zich roeren, blijkt hun vakbondslidmaatschap
nog zeer omstreden. Het vormt de kern van de
problemen die zich in de jaren 1900-1902 voordoen op de fabriek van Majoie & Van der
Voort. In een volgend artikel in 'Tilburg' zal ik
hieraan aandacht besteden. Na de kwestie
Boxmeer volgt een schets van de fabriek. Dit
artikel besluit met een korte aanduiding van
de verdere ontwikkeling van het bedrijf. Bij
gebrek aan een eigen fabrieksarchief, blijven
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Jacques Joseph Majoie
(Namen 1787Hilvarenbeek 1878),
stamvader van de Tilburgse
familie Majoie (coll.
Gemeente Hilvarenbeek,
foto Frans van Ameijde).

weliswaar nog vele vragen onbeantwoord,
maar kurmen niettemin de groei van deze onderneming, de interne strubbelingen eigen aan
het familiebedrijf en de latere neergang worden gevolgd.
Godefroid Majoie
Godefroid Henri Marie Joseph Majoie, geboren te Hilvarenbeek op 16 februari 1880, stamt
uit een welgesteld patriciërsgeslacht. Hij is de
vierde zoon uit het huwelijk van Martinus
Cornelis Josephus Majoie (Hilvarenbeek 1841)
en Gerardina Johanna Adriana Lutz (Amsterdam 1841). Zij krijgen vijf zoons en vijf dochters.^
Met zijn grootvader Jacques Joseph Majoie, geboren op 14 augustus 1787 in Namen, uit een
geslacht van notarissen, begint de stamreeks
in Nederland. Deze vestigt zich in 1842 op kasteel Groenendaal in Hilvarenbeek. Hiermee
sluit hij zijn militaire loopbaan af en legt zich
toe op de vernieuwing van het landbouwbedrijf door proefnemingen met bemesting en
veredeling van zaden en het fokken van dieren. Hij is een uitermate kleurrijke en ondernemende persoon, wiens faam door zijn militaire
verleden legendarische proporties aanneemt.

In 1807 neemt hij vrijwillig dienst in het Franse
leger. A l snel klimt hij op in rang. Hij volgt
Napoleon op diens veldtochten door Europa.
Na in de Volkerenslag bij Leipzig in 1813 gewond te zijn geraakt, treedt hij begin 1815 uit
Franse krijgsdienst en schaart zich vervolgens
onder Nederlandse vlag in de strijd tegen
Napoleon. Na de slag bij Waterloo wordt hij
aangewezen om zijn voormalige veldheer
naar het verbanningsoord St. Helena: te begeleiden. Ten tijde van de Belgische Opstand
(1830-1839) is hij voor het laatst in actieve
krijgsdienst. Tal van hoge onderscheidingen
zijn hem gedurende en na zijn militaire carrière ten deel gevallen. Hij overlijdt in 1878.^
Zijn zoon Martinus wijdt zich eveneens aan de
landbouw en legt zich in het bijzonder toe op
de ontginning. In 1886 verhuist hij met zijn gezin naar Tilburg, waar hij wordt ingeschreven
onder het beroep van winkelier. Na zijn overlijden in 1898 - zijn vrouw is hem in 1891 in de
dood voorgegaan - wordt zijn schoonbroer
kolonel Lutz (Zwolle) voogd over zijn minderjarige kinderen. Hoewel hij zijn zoons had
voorbestemd voor een militaire loopbaan, kiezen zij allen een andere weg.* Joseph (1871) en
Charles (1881) worden koopman in granen,
Henri (1874) handelaar i n bieren en Samuel
(1873) handelsreiziger.^ Later krijgen allen leidinggevende functies binnen het sigarenbedrijf dat door Godefroid wordt opgezet.
Vanaf eind maart 1893 zit Godefroid gedurende drie jaar op kostschool, vermoedelijk op het
Instituut St. Louis in Oudenbosch.^ Door bemiddeling van een vriend van zijn vader
wordt hij nadien als leerling aangenomen op
de sigarenfabriek van P.J. Schröder in Eindhoven. Naderhand wordt hij reiziger voor
deze firma. Hij blijft evenwel in Tilburg wonen. Godefroid zit het ondernemen in het
bloed. Hij begint voor zichzelf op 1 november
1899 met een bescheiden handel in sigaren.
Zijn reizen voor de firma en zijn eigen handel
brengen hem i n contact met de achttien jaar
oudere sigarenfabrikant Edmond van der
Voort i n Boxmeer, bij wie hij steun vindt voor
zijn plan om een eigen fabriek te beginnen. Hij
heeft daarvoor al een bedrag van ƒ 1.500 bijeengespaard. Omdat hij nog minderjarig is,
heeft hij de toestemming nodig van zijn voogd
en moet hem door de rechtbank in diens
woonplaats handlichting worden verleend.
Nadat deze beschikking op 31 juli 1900 is afgegeven, kan hij samen met Van der Voort hun
voornemen tot uitvoering brengen.^
Godefroid woont in deze tijd op het adres
Bredaseweg M 623. Hij deelt de woning met
zijn broers en zussen. Na zijn huwelijk, eind
december 1904 te Venlo, met Maria J.H. van
Wylick, woont hij op het adres Veldhoven K
223, zijnde Wilhelminapark 70."

Zal het startkapitaal voor de nieuwe fabriek
voornamelijk door Godefroid Majoie zijn ingebracht, Edm. van der Voort levert de kennis
van het bedrijf en bepaalt i n belangrijke mate
de opzet van hun onderneming.

Godefroid Henri Marie
joseph Majoie (geb. 1880),
begon in 1899meteen
bescheiden handel in
sigaren. Hij ivas medeoprichter van de
sigarenfabriek Majoie &
Van der Voort.

Edmond van der Voort
Edmond Fran(;ois Joseph Marie van der Voort
is geboren in Boxmeer op 6 september 1862.
Hij is de derde zoon van Gerard Hendrik Jan
van der Voort, geboren te Eindhoven op 12 juli
1820, i n maart 1852 benoemd tot ontvanger
der Registratie i n Boxmeer, en Josephina
Catherina Kerstens, geboren i n Boxmeer op 13
oktober 1826. Edmond is genoemd naar het
eerste kind uit hun huwelijk, dat al enkele
maanden na de geboorte overlijdt.
In vergelijking met zijn oudere broer Maurits,
die als ingenieur enkele jaren i n Hannover
heeft gewerkt, heeft Edmond meer moeite om
zijn draai te vinden. Als het gezin in mei 1882
binnen Boxmeer verhuist, is hij nog zonder beroep. In november 1891 vertrekken zijn moeder, sedert 1875 weduwe, en zijn jongere zus
Mathilde, eveneens genoemd naar een vroeg

gestorven kind, naar 's-Hertogenbosch. Als
Edmond enkele maanden later volgt, is hij sigarensorteerder van beroep. Twee jaar later
keert hij met zijn zus terug. Hij noemt zich dan
sigarenfabrikant. Na het huwelijk van zijn zus
in 1895 blijft hij vijf jaar bij hen inwonen.
Daarna trekt hij i n bij de arbeider A. Janssen.'
Waarschijnlijk is dit als tijdelijke huisvesting
bedoeld, omdat hij toen al contact moet hebben gekregen met Godefroid Majoie en hebben besloten om met hem i n Tilburg een nieuwe start te maken. Als de formaliteiten rond
zijn, vertrekt hij i n september 1900 naar
Tilburg, waar hij, nog steeds ongehuwd, zijn
intrek neemt bij Aleida van der Veer, die een
winkel drijft.'" Ook in Tilburg blijkt hij niet erg
honkvast. Na twee keer verhuisd te zijn,
woont hij in 1903 zelfstandig, aan de Veldhovenstraat, nabij het Wilhelminapark. Hij is
dan getrouwd met Maria Hendrika Janssen uit
Beugden.
Hoewel Edmond zich i n 1893 sigarenfabrikant
noemt, moeten wij ons daarbij toch niet al te
veel voorstellen. Alleen al het feit dat hij niet
over een eigen woning beschikt, kan als een
aanwijzing gelden. Toch gaat het hem financieel niet slecht: i n de registers van de hoofdelijke omslag wordt zijn jaarlijks inkomen geschat op ƒ 600, al zit er al die jaren geen
progressie in.'^
Tussen 1890 en 1900 telt Boxmeer zo'n acht en
enkele jaren later tien sigarenfabrieken. Het is
een wat wijdse naam voor de merendeels
kleinschalige ambachtelijke bedrijfjes, waarvan enkele i n de huisindustriële sfeer werkzaam zijn. Op een enkele uitzondering na, zoals het bedrijf van burgemeester B. Verkuijl en
mogelijk ook nog de firma J.M.A. Boes, hebben
zij minder dan tien arbeiders i n dienst. De bezetting schommelt per bedrijf tussen de vier a
zeven personen. Er wordt geen gebruik gemaakt van mechanische kracht, maar dit is
nog vele jaren kenmerkend voor de sigarennijverheid.^-'
Uitsluiting en werkstaking te
Boxmeer in 1895
Een voor Boxmeer alleszins geruchtmakend
arbeidsconflict i n 1895 laat bij Van der Voort
diepe sporen na. Het heeft zijn latere afkeer
van sociale organisatie i n Tilburg zeer beïnvloed.
In februari van genoemd jaar komen enkele leden van de Nederlandsche Internationale
Sigarenmakers en Tabaksbewerkers Bond
(NISTB) naar Boxmeer om propaganda te maken en leden te werven. Zij slagen in hun opzet: zo'n twintig sigarenmakers melden zich
aan, de meesten werkzaam op twee fabrieken,
waaronder die van J. Boes. Met nauwelijks
verholen spot bericht het Boxmeers Weekblad,

dat nu voor het Land van Cuijk de verUchte
tijd en de verbetering van de sociale toestanden is aangebroken. A l kan men over het feit
zelf dan lachend de schouders ophalen, het is
volgens de redactie toch gewenst dat de patroons en de overheden deze 'socialistische
agitatie' een halt toe roepen.^'' En dat doen
deze met overtuiging en straffe repressie. De
patroons stellen de leden van de Bond voor de
keuze tussen hxm lidmaatschap en het behoud
van werk. Als de arbeiders na een bedenktijd
van twee weken voor dit dreigement niet w i l len buigen, laat men hen barsten: zij krijgen
g e d a a n . H i e r m e e geraakt het conflict i n een
patstelling: geen van de partijen w i l toegeven,
waarmee het conflict i n een staking overgaat.
Van de zijde van de Bond worden de uitgesloten arbeiders, n u stakers genoemd, geldelijk
gesteund. De stakende arbeiders trachten vergeefs door middel van een circulaire begrip bij
de bevolking te krijgen: zij staan geïsoleerd.
Een confrontatie met enkele arbeiders loopt
zelfs op een stevig handgemeen uit.^*" De fabrikanten daarentegen vinden alom instemming
voor htm handelwijze en vasthoudendheid,
niet i n de laatste plaats bij de burgemeester en
de pastoor. Groot gelijk hebben ze, die patroons, stelt een inwoner van Boxmeer. Die
baas is moet baas blijven, dit is altijd zo geweest, anders gaat de boel op de sloffen.'^
Bravo, onze welgemeende dank, schrijft de
Graafsche Courant}^
Na enkele maanden verloopt het conflict,
doordat de fabrikanten ertoe overgaan geleidelijk op de opengevallen plaatsen andere arbeiders aan te nemen.''' Bovendien verbinden
de gezamenlijke sigarenfabrikanten zich om
tot het jaar 1900 geen der stakers in dienst te
nemen, op straffe van de betaling van ƒ 100
aan de mede-ondertekenaars van deze overeenkomst. Er zit voor de volhardende bondsleden niets anders op dan elders werk te zoe-

ken. "Door dit eendrachtig samenwerken zijn
wij geheel van dit socialistische volkje, hetwelk de wijk naar Duitschland heeft genomen,
verlost.
Mag het conflict i n Boxmeer voor de getroffen
arbeiders dan verloren zijn, het heeft toch enige beweging gebracht i n de traditionele sociale verhoudingen en het mentale klimaat.
Hoewel onmiskenbaar als afweer bedoeld en
om herhaling te voorkomen, richt pastoor
Kersten op 29 februari 1898 een R.K. Volksbond op. Onder de paraplu van deze sociaalbehoudende standsorganisatie schuilt vanaf
17 april de eerste vakafdeling, en wel het R.K.
Tabaksbewerkersgilde St. Sylvester.^'
Gezien het voorval i n Boxmeer verbaast het
niet dat het eerste artikel van het fabrieksreglement bij de firma Majoie & Van der Voort
in Tilburg het verbod inhoudt om lid te zijn
van de NISTB.
De sigarenfabriek
Majoie & V a n der Voort
De oprichting van een fabriek is aan wettelijke
voorschriften gebonden. Allereerst dient het
fabrieksgebouw te voldoen aan de eisen van
de Hinderwet van 2 juni 1875. Deze wet regelt
het toezicht "bij het oprichten van inrichtingen, welke gevaar, schade of hinder kunnen
veroorzaken". Deze inrichtingen hoeven niet
van industriële aard te zijn. De wet bedoelt enkel de belangen van de omgeving te beschermen. Zo mag een fabriek niet gelegen zijn op
een afstand van minder dan tweehonderd meter van gebouwen voor ziekenverpleging, de
openbare eredienst en scholen. De toepassing
en handhaving van de wet ligt i n handen van
het college van Burgemeester en Wethouders.
Voor de bescherming van hen die i n de gebouwen werkzaam zijn, komt i n 1895 de Veiligheidswet. Deze wet is van toepassing op fabrieken en werkplaatsen waar tien of meer

personen werkzaam zijn of waar een krachtwerktuig dan wel een oven zich bevindt. Zij
bevat ondermeer voorschriften over de hoogte
van de lokalen, de vrije luchtruimte, de verlichting en de plaatsing van privaten. Het toezicht op de naleving van deze wet berust bij de
Inspecteur van de Arbeid, die valt onder de
dienst Rijkstoezicht op Fabrieken en Werkplaatsen. Daartoe is het land ingedeeld in verschillende secties. Tilburg ressorteert onder de
Ie Inspectie, die zetelt in Breda, met H.F.
Knijper als de eerste inspecteur. Met het oog
op de Veiligheidswet wordt in 1896 de H i n derwet aangepast, zodat de uitvoering daarvan niet de door de Veiligheidswet beschermde belangen schaadt.^^
Godefroid Majoie en Edmond van der Voort
dienen 7 augustus 1900 een verzoek in bij het
gemeentebestuur van Tilburg om op perceel
sectie N 1456, plaatselijk gemerkt K 871, een sigarenfabriek op te richten. Dit verzoek wordt
daags erna bekendgemaakt, opdat mogelijke
bezwaren kunnen worden ingediend. Nadat
de Inspecteur van de Arbeid op 24 augustus
een verklaring van geen bezwaar heeft afgegeven en er geen bezwaren van omwonenden
zijn binnengekomen, willigt het college van B
& W op 5 september het verzoek in. Dit besluit
wordt de volgende dag gepubliceerd in de
Tilburgsche Courant en de Nieuwe Tilbtirgsche
CourantP
De fabriek, benevens sigarendrogerij, wordt
begonnen in een leegstaande vellenploterij in
de Stedekestraat, nabij het Wilhelminapark.
Het betreft een zogenaamde fabriek met handkrachtbeweging. De benedenverdieping dient
als kantoor en magazijn. Hier bevindt zich ook
de drogerij, waarvan de toegangsdeur, met het
oog op de veiligheid wegens de daarin aanwezige gaskachel, met een ijzerplaat is beslagen.
Ook de deur naar de zolder, die eveneens tot
magazijn dient, is van een ijzeren bescherming
voorzien. De eerste verdieping wordt geheel
ingenomen door de werkplaats. De trap bevindt zich aan de buitenzijde van het gebouw.
Elf ramen aan de noord-, zuid-, en westzijde
zorgen voor voldoende licht, 's Avonds wordt
gebruikgemaakt van gasverlichting. In verband met de luchtverversing zijn negen ramen
van kantelbare bovenlichten voorzien. Op de
binnenplaats bevinden zich twee privaten, die
minstens tien meter van het gebouw verwijderd zijn. In de fabriek werken maximaal
twaalf personen. Dit betekent dat er naast de
firmanten tien arbeiders in dienst zijn.^*
Hoewel in de sigarenmakerij de prakrijk is gegroeid dat de sigarenmakers enkele kinderen
als bosjesmakers naast zich hebben, die zijzelf
betalen, waardoor zij een hogere produktie
kunnen halen, is dit niet het geval op de fabriek van Majoie & Van der Voort. De firman-

ten vinden het werken met jongens niet geoorloofd. Tijdens het langdurige arbeidsconflict
van oktober 1901 tot april 1902 staan zij dit,
kennelijk om de produktie veilig te stellen, wel
toe.2-'' Bij deze uitzondering blijft het. Enkele jaren later, in 1907, verklaren de firmanten alleen volleerde sigarenmakers in dienst te nem e n . O f men dit standpunt is blijven huldigen, is niet komen vast te staan. Wegens de
vele misstanden rond het gebruik van bosjesmakers, is aan de bestaande praktijk bij de
ca.O. van 1920 een einde gemaakt. Voortaan
moet het aan de bosjesmaker toekomende
loon door de werkgever worden betaald.^''
Is op de werkomstandigheden dan niets aan te
merken in de zin van de Veiligheidswet en
blijkt de firma ook te handelen naar de
Arbeidswet van 1889^^ bepaald treurig worden de arbeidsvoorwaarden genoemd. Zoals
op meerdere fabrieken geldt voor de arbeiders
een fabrieksreglement. Het eerste artikel verbiedt de arbeiders om l i d te zijn van de
Nederlandsche Internationale Sigarenmakers
en Tabaksbewerkers Bond. Duidelijk is hierin
de invloed van Edm. van der Voort te herkennen. Deze gewraakte bepaling wordt de inzet
van een langslepend arbeidsconflict, waarmee
de firma begin oktober 1901 wordt geconfronteerd. Onredelijk wordt ook de tweede bepaling genoemd, waarbij voor het gebruik van
gaslicht 10 cent gekort wordt op het weekloon
van de arbeiders. Zelfs in de zomer, als niet
met kunstlicht gewerkt hoeft te worden, gaat
deze wekelijkse inhouding gewoon door.^'
Er is ook een boetestelsel ingevoerd. Komen
de arbeiders 10 minuten te laat, dan betalen zij
5 cent boete. Voor verzuiming van de eerste
schaft betaalt men 10 cent, voor verzuiming
van de tweede schaft 20 cent en komt men de
hele dag niet, dan betaalt men 30 cent, tenminste indien men voor het verzuim geen geldige
reden heeft.-"^ Het gevaar van willekeur is bij
deze regeling niet uitgesloten.
Boetestelsels zijn in deze tijd heel gewoon op
de Tilburgse fabrieken en werkplaatsen. Zij
zijn een bron van onredelijkheid en van grote
ergernis onder de arbeiders. Bepaald bont
maakt Gimbrère het op zijn fabriek voor paraplu's. Door een klein ruitje, dat gesloten kan
worden met een plankje, houdt deze patroon
toezicht op de arbeidsdiscipline in het werklokaal: "Van tijd tot tijd loert mijnheer door dit
ruitje en ziet hij nu wat, dan krijgt men boete:
voor lachen 2 ets., voor praten 2 ets., omkijken
2 ets., met klompen op de stikmachine trappen
(voor de kou) 2 ets., iets te laat komen 5 ets.,
des avonds na zes uur een behoefte doen 5 ets.,
een bewijs leveren van zijn doorluchtigheid
eveneens 2 ets. De beboeting merkt men eerst
's Zaterdags bij de uitkering."^'

Uit twee delen bestaande
sigarentrekplank met
stempelindruk 'december
1931 gefabriceerd door L.
Bezemer & Zn. Helmond',
afkomstig van de
sigarenfabriek van Majoie
{coll. auteur, foto Frans van
Ameijde).
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Ook over de lonen bij Majoie & Van der Voort
(in de sigarennijverheid wordt gewerkt op basis van stukloon) is men niet erg te spreken.
Twee maanden na opening van de fabriek hekelt De Sigarenmaker, het vakbondsorgaan van
de NISTB, de lage lonen die voor het werken
met vormen worden betaald. Bovendien
wordt nog vaak "uitschot" gegeven, het afkeuren van een partij sigaren, wat op het weekloon wordt gekort.-'^ Dit systeem van uitschot
geven, draagt i n zich het gevaar van willekeur
en machtsgelding door de meesterknecht, die
op de kwaliteit heeft toe te zien.
Een vorm is een sigarenplank, waarin twintig
bosjes, het binnenwerk van de sigaar plus het
omblad, i n hun vorm worden geperst, waarna
de sigaren worden afgesneden en van het dekblad voorzien. Deze werkmethode, "handvormwerk" of "imitatie handwerk" genoemd,
is i n de jaren tachtig van de negentiende eeuw
ingevoerd. Zij wordt vooral toegepast voor de
produktie van de goedkopere sigaren en
maakt het mogelijk een hogere produktie te
halen. Omdat het werken volgens deze nieuwe techniek minder vakmanschap vereist dan
het volledig met de hand maken van een sigaar, zijn de lonen voor dit werk, mede i n verband met de verkoopprijs, lager.^^ Ook op de
fabriek van Majoie & Van der Voort kent men
daarnaast het volledige handwerk voor de
produktie van de duurdere sigaren.
De aanhoudende grieven van de arbeiders
over de geringe verdiensten zijn bij gebrek aan
gegevens niet te verifiëren. H u n klachten komen erop neer dat zij ten opzichte van hun
noordelijke vakbroeders te weinig betaald
krijgen en dat zij, omwille van de concurrentie
en de portemonnaie van de firmanten hierop
ook nog moeten inleveren.
In de sigarennijverheid komt i n velerlei gedaanten huisindustrie voor. Soms heeft een fabrikant uit kostenoverwegingen naast de ar-

beiders op de fabriek nog thuiswerkers in
dienst. Door dit gecombineerde systeem kan
hij ook pieken en dalen i n de vraag opvangen.
Of ook Majoie geregeld van thuiswerk gebruik
heeft gemaakt, is niet te zeggen. Wel blijken in
het eerste jaar twee thuiswerkers te Bladel
voor de firma werkzaam, maar dit is van korte
duur.^^
Aan de met name i n Noord-Brabant veel voorkomende misstand van de gedwongen w i n kelnering, blijkt ook de firma zich bezondigd
te hebben. Voor het doen van hun inkopen
kunnen de arbeiders terecht bij Van Eindhoven aan de Parallelweg, Marijnen i n de
Zomerstraat en bij Morks. Hoewel de firma uit
de afspraken met deze winkeliers een geldelijk
voordeel toevalt, blijkt uit de berichtgeving
hierover niet dat de arbeiders gedwongen zijn
hier hun loon te besteden, of zelfs, zoals ook
voorkomt, hier hun weekloon uitbetaald krijgen 35
De ontwikkeling van de firma in
vogelvlucht
Tilburg telt op het moment dat Majoie en Van
der Voort met hun fabriek beginnen reeds verscheidene kleinere en grotere sigarenfabrieken. De oprichting valt i n een periode dat zich
enige donkere wolken beginnen af te tekenen.
In de jaren 1901-1902 zet alom i n deze nijverheidstak een periode van slapte in. De twee
grootste sigarenfabrieken i n Tilburg, die van
de Gebrs. Donders en die van Eug. van
Roessel, komen i n ernstige moeilijkheden. In
1897 hebben beide nog vijftig, respectievelijk
dertig arbeiders i n dienst. Van Roessel moet
nu sluiten en zijn fabriek zelfs ten verkoop
aanbieden. Met de firma Donders lijkt het ook
niet goed te zijn afgelopen.'"' Elders, zoals i n
Goirle, Oisterwijk, 's-Hertogenbosch,
Berlicum en Eindhoven, moeten arbeiders worden ontslagen.3^

Majoie & Van der Voort gaat het i n deze tijd
ook niet geheel voor de w i n d . Er moet op het
loon worden bezuinigd. Dat de arbeiders en
hun bond(-en) zich niet zomaar hierbij neerleggen, komt i n de volgende aflevering ter
sprake. Het lijkt tegenstrijdig met deze loonmaatregel dat de firma op 4 november 1901 i n
Bladel een filiaal opent. Zij profiteert hier echter niet alleen van de lagere lonen die i n de
Kempen gelden, maar tracht op deze wijze
vooral de voortgang van de produktie te garanderen, die door het arbeidsconflict waarin
zij verwikkeld is, onder druk is komen te
staan.
De fabriek te Bladel is ondergebracht in het gebouw "De Stoom", naar de naam te oordelen
een voormalige zuivelfabriek, gelegen aan de
Markt, Kom A , nr. 153. Zij wordt beheerd door
de meesterknecht Hendrikus Hendrikx (-ks).
Er werken, met inbegrip van hem, elf sigarenmakers, allen ouder dan zestien jaar. I n 1902
komt er nog een sigarenmaker bij. Hendrikx
geniet een grote zelfstandigheid, aangezien hij
op zijn naam de aanvraag van de vergunning
in het kader van de Hinderwet en de Veiligheidswet regelt.-'* De arbeiders verdienen 10 a
20 cent beneden het stukloon dat voor hetzelfde werk op de fabriek i n Tilburg wordt betaald.3«

Bouwtekening van de
sigarenfabriek van de firma
Majoie & Van der Voort,
Wilhelminapark 69-70,
getekend door de Tilburgse
architect W.F.J.H.
Bouman.

Hoezeer de oprichting van deze filiaalfabriek
verband houdt met het arbeidsconflict i n
Tilburg, blijkt wel uit de aankondiging eind
oktober 1902 dat de fabriek zal worden gesloten. Nadat de meesterknecht nog enige tijd
met een paar man doorwerkt, valt begin 1903
definitief het doek. Begin maart vertrekt daarop Hendrikx met zijn gezin naar Hilvarenbeek.*"
Wat het inkomen van de firmanten betreft, zij
lijden niet onder de tijdelijke terugslag in hun

branche. Verdient Edm. van der Voort over
1901 een bedrag van ƒ 1.000, het gaat hem in
Tilburg duidelijk beter dan i n Boxmeer: het
jaar daarop wordt zijn inkomen al geschat op
ƒ 1.500. Godefroid, die dit jaar voor het eerst in
het register en het kohier van de hoofdelijke
omslag wordt vermeld, staat op ditzelfde inkomen.*'
Na 1902 herstelt de bedrijfstak zich van de tijdelijke inzinking en krijgt hij voor de economische ontwikkeling van Tilburg gaandeweg
meer betekenis. Tot aan de Eerste Wereldoorlog komen er enkele fabrieken bij en breiden bestaande fabrieken zich uit. Het wordt
opmerkelijk genoemd dat de firma Majoie &
Van der Voort tijdens de oorlog een der weinige sigarenfabrieken in den lande is, die zonder
verkorting van arbeidstijd of vermindering
van produktie hebben kunnen doorwerken.
Voor Tilburg komt de grootste groei in de jaren twintig, als het aantal fabrieken fors toeneemt. Vooral de sigarenindustrie in het
Zuiden profiteert van de toename van de binnenlandse vraag. De depressie brengt vanaf
1931 wel een terugslag, maar de werkloosheid
is i n het Zuiden minder dan in het Noorden.
Voor zover de beschikbare gegevens reiken,
vindt tot aan de Tweede Wereldoorlog in
Tilburg nog enige uitbreiding van activiteit
plaats. Het betreft hier voornamelijk de oprichting van sigarendrogerijen, die mogelijk
voor andere fabrieken werken, wat dan toch
als een teken van relatieve achteruitgang kan
worden gezien.^^ Na de oorlog lijkt een geleidelijk proces van neergang in te treden.
Ook de firma Majoie & Van der Voort deelt in
de opgaande lijn na de inzinking van 19011902. Op 8 juni 1903 dienen beide firmanten bij
het college van B & W een verzoek in tot het
oprichten van een werkplaats, gelegen aan het
Wilhelminapark, dienende "tot het sorteeren,
drogen, afplakken, en ter verzending gereed
maken van sigaren en sigarenkistjes, met daarbij benoodigde drogerij (...), in welks locaal,
(...) alléén een grote kachel geplaatst wordt."
Met het oog op het brandgevaar zijn tegen de
deur en tegen de zoldering van de drogerij i j zeren platen aangebracht. De lokalen kunnen
goed worden geventileerd en 's avonds branden in elk lokaal twee gaslampen. De drie privaten bevinden zich achter de werkplaats en
worden gelucht door middel van een opening
die in de deur is gezaagd. Gemiddeld zijn in
de arbeidslokalen vier personen werkzaam.
Nadat er geen bezwaren zijn ingediend, geeft
het college op 22 juli de gevraagde vergunning
af.*-' Ook nu wordt geen nieuw gebouw opgetrokken, maar de werkplaats ondergebracht in
het bestaande pand, een groot oud herenhuis.

vooraan op het terrein dat door de firma is
aangekocht.**' Godefroid, die dit huis bewoont, verhuist dan naar de Goirkestraat.*''
Met de uitbreiding van de fabriek treedt ook
Samuel, de broer van Godefroid Majoie, in de
firma, waarmee het familiekapitaal wordt versterkt. Samuel blijkt de man van de externe
contacten, welke functie hem als voormalig
handelsreiziger op maat lijkt te zijn gesneden.
Ook in het maatschappelijk leven is hij zeer actief, terwijl zijn broer Godefroid wat meer op
zichzelf gericht is.**
Het grote z-vormige perceel, bestaande uit
twee terreinen van ongeveer vijftig meter
diep, door een korte doorgang met elkaar verbonden, biedt een goede mogelijkheid voor
uitbreiding van de fabriek. Medio 1905 dienen
de firmanten een verzoek in tot het bouwen
van een nieuwe fabriek, op het achterste terrein van het perceel. Het gebouw is ontworpen
door de Tilburgse architect W.F.J.H. Bouma.
Voor het einde van het jaar is de bouw gereed.
De gevel ligt ongeveer tachtig meter van de
rooilijn. Om een toegang tot de nieuwe fabriek
te creëren, wordt het oude fabrieksgebouw
voor de helft afgebroken. Het krijgt weer de
bestemming van woonhuis.*''
In De Tabaksplant, het bedrijfsorgaan van de
tabakshandel en de sigarennijverheid, laat
men zich zeer lovend uit over deze nieuwe fabriek. Met name het centrale-verwarmingssysteem en het moderne ventilatiesysteem, naar
Amerikaans model, worden geprezen. Er werken tachtig sigarenmakers, die jaarlijks zo'n
zeseneenhalf miljoen sigaren produceren, die
naar vele landen worden verstuurd. De werkdag begint om zeven uur 's morgens en eindigt om zeven uur 's avonds, onderbroken
door enkele uren pauze die in het aparte
schaftlokaal, met wasvoorziening, kunnen
worden doorgebracht. Bijzonder noemt de berichtgever voorts de nieuwe verpakkingswijze, de blikken droogtrommel, die de firma als
eerste geïntroduceerd heeft: "De sigaren (500
stuks) worden gelegd op eenen rooster, waaronder een chemisch preparaat is gedeponeerd,
dat alle vocht, 't welk de sigaren, hetzij de
droogtrommel openstaat of gesloten is, opneemt. De in den trommel opgelegde droge sigaren zijn en blijven droog. (...) De sigaren
gaan niet los erin, maar in de oorspronkelijke
verpakking, zoodat van geur en aroma niets
verloren gaat."
Lof is er ook voor het luxe assortiment sigaren,
die onder welluidende namen als La Ginelli,
La Gloire d u Brabant septentrional. Benjamin
Franklin en Le Bouquet Royal worden aangeboden. Met name de dessert-sigaar, de Flor de
Lopez, wordt om zijn verfijnde smaak gepre-

zen. De standaard-kwaliteit mag er ook zijn:
de Aristocrate van 21/2 ct., de Unita en de
Brabantia flower van 3 ct., de Union van 4 ct.
en zeker niet te vergeten de duurdere La
Sabrosa en Friedrich der Grosse, uitmuntende
dessert-sigaren.**^ Op het gebruik van dergelijke fabrieks- en handelsmerken rust octrooi
volgens de wet van 1893 en de gewijzigde wet
van 1904, de Merkenwet. Zij worden ingeschreven bij het Bureau voor den industrieelen
eigendom, later de Octrooiraad te Rijswijk. De
inschrijving wordt gepubliceerd in de Bijlage
bij de Nederlandse Staatscourant.*'
In 1913 vindt op het naast de fabriek gelegen
perceel een forse uitbreiding plaats met een fabriekshal van ongeveer zeventig meter lengte,
gelegen eenenvijftig meter vanaf de straat en
ontworpen door architect C.J. van Meerendonk. Tevens wordt het achterste deel, bestemd als tabaksmagazijn, met twee verdiepingen verhoogd. Hiermee bereikt de fabriek
haar grootste omvang, behoudens de latere
aanbouw van twee houten opslagloodsen. Er
blijken dan drieënnegentig mannen en negentien vrouwen in dienst.""" In december 1934
wordt de fabriek getroffen door een grote uitslaande brand die in het ketelhuis is begonnen. Uit het bericht hierover blijkt dat het
zwaartepunt in de produktie inmiddels is verlegd naar het filiaal te Reusel. Hier werken ongeveer 200 personen, terwijl in Tilburg nog
slechts zo'n zeventig personen werkzaam
zijn.^'
In 1910 gaan de broers Majoie en Van der
Voort uiteen. Op 1 juni richt de advocaat van
Majoie een brief aan Van der Voort, waarin hij
hem ter kennis brengt dat de beide broers, om
redenen hem bekend, verlangen dat de venootschap tussen hen wordt ontbonden.
Mocht Van der Voort daaraan spoedig zijn
medewerking verlenen, dan kon de uittreding
van hem in der minne geregeld worden. Zo
niet, dan zien beide broers zich genoodzaakt
om tot rechtsmaatregelen over te gaan en het
faillissement van Van der Voort aan te vragen.
Hiermee halen Godefroid en Samuel resoluut
een streep door de eigermiachtige plannen van
Edmond van der Voort om, gebruikmakend
van zijn gelijke rechtsmacht en zijn financieel
aandeel in de firma, de fabriek te Tilburg te
doen opgaan in een naamloze venootschap
met de sigarenfabriek Kerstens-Mertens in
Antwerpen. Hierover lijkt Van der Voort ai
vergaande onderhandelingen te hebben gevoerd. Er ligt een uitgewerkt concept op tafel.
De algemene directie van de nieuwe onderneming komt in handen van Van der Voort en
Charles Kerstens, een zwager van de eigenaresse van de Antwerpse fabriek. De eens ge-

ook betrekking hebben op de onenigheid met
zijn broers Samuel en Charles in het begin van
de jaren twintig. Hierop kom ik nog terug.

Samuel M.D. Majoie (geb.
1873), zvas na het uittreden
van Edmond van der Voort
in 1910, met zijn broers
Godefroid en Charles
directielid van G&S
Majoie's sigarenfabrieken.

lijkwaardige positie van Godefroid en Samuel
Majoie wordt 'gedegradeerd' tot die van beheerder-reiziger van de Tilburgse fabriek. Qua
inkomen gaan zij er ten opzichte van Edm. van
der Voort op achteruit. De overige betrokkenen, notaris De Wilde uit Bergerhout, mevrouw Mertens en Charles van der Voort, i n dustrieel woonachtig i n Brussel, bekleden
de functie van beheerder-reiziger i n de Antwerpse fabriek. Gezamenlijk vormen alle genoemden de beheerraad, onder voorzitterschap van Kerstens.52
Het conflict dat hierachter schuilt, blijft verborgen. Het lijkt erop dat Van der Voort zijn
positie bedreigd voelt door het steeds grotere
aandeel van het familiekapitaal van Majoie i n
de onderneming. Dat een 'strijd om de macht'
bij gelijke zeggingsmacht een reëel risico i n houdt, dat het voortbestaan van de onderneming op spel zet, daarvan is Godefroid zich
terdege bewust geworden. In een latere brief
aan zijn zuster schrijft hij, helaas maar al te
goed te hebben ondervonden, welk gevaar
erin schuilt als drie man aan het hoofd van één
onderneming staan.^^ Deze opmerking kan terugslaan op de 'affaire-Van der Voort', maar

Edmond van der Voort verliest het 'hoge spel'
en besluit, noodgedwongen, heen te gaan. N u
deze affaire voor hem, vermoedelijk ook financieel, niet goed is afgelopen, verhuist hij naar
de Lange Nieuwstraat. Waarschijnlijk omdat
hij i n Tilburg zijn kansen verkeken ziet, vertrekt hij op 13 april 1911 met zijn gezin naar
Antwerpen. Wellicht zal hij daar emplooi hebben gevonden op de fabriek Kerstens-Mertens.
Maar deze rusteloze man lijkt ook i n Antwerpen niet de vervulling van zijn aspiraties
te vinden. Hij keert 28 september 1914 als sigarenhandelaar uit Antwerpen terug en gaat wonen i n de Besterdstraat. Na het overlijden van
zijn vrouw, 12 februari 1915, verhuist hij naar
de Willem Il-straat. Ook daar lijkt hij niet te
kunnen aarden; hij verhuist vervolgens naar
de Markt.''* Daarna verdwijnt hij uit beeld.
Na het uittreden van Edmond van der Voort
zetten Godefroid en Samuel het bedrijf op dezelfde voet voort onder de naam G. & S.
Majoie. De firma ontwikkelt zich tot een typisch familiebedrijf. Meer en meer stroomt het
familiekapitaal naar de onderneming, doordat
ook de drie andere broers i n de directie worden opgenomen. In 1912 treedt Charles toe, in
1919 gevolgd door Joseph en in 1924 door
Henri. De familiale afhankelijkheid wordt nog
versterkt door verscheidene geldleningen, ondermeer van de kant van de aangetrouwde familie. Ook de zonen van Godefroid en Samuel,
respectievelijk René (geboren 1908) en Jules
(geboren 1905), komen in het bedrijf. In 1917
wordt de firma omgezet in een naamloze
vermootschap, G. & S. Majoie's Sigarenfabrieken.'''' Evenals bij veel bedrijven heeft
waarschijnlijk een fiscaal motief hierbij een rol
gespeeld. Volgens de wet op de dividend- en
tantièmebelasting van 1917 is alleen de uitgekeerde winst van een n.v. belastbaar, namelijk
via de inkomstenbelasting, en is de binnen de
n.v ingehouden winst niet belast.^'' In 1929
wordt de naam gewijzigd in N.V. Gulden
Vlies Sigarenfabrieken v.h. G. & S. Majoie.^^
De merknaam "Gulden Vlies" blijkt al eerder
ingevoerd.'''*
De onderneming breidt zich gestaag uit. Er
worden i n de loop der jaren verscheidene filiaalfabrieken opgericht: Lage Mierde (1912),
Reusel (1913, gesloten in 1946), Hoge Mierde
(1914), Eindhoven (1921, gesloten i n 1927) en
Hilvarenbeek (1946, gesloten in 1958). Deze filialen leveren geen afgewerkte eindprodukten; het drogen, sorteren, verpakken en verzenden geschiedt op de fabriek in Tilburg.
Daarnaast gaat men zich ook toeleggen op de

fabricage van sigaretten. In 1918 wordt i n
Maastricht een sigarettenfabriek overgenomen en voortgezet onder de naam N.V.
Nederlandsche Sigaretten- & Tabaksfabriek
v.h. V. Balma, met Joseph als directeur. Zij verkeert in 1924 in liquidatie. Onder leiding van
Joseph en Henri wordt de onderneming gereorganiseerd en op nieuwe leest voortgezet als
N.V. Diadema Sigarenfabrieken. In 1924 opent
Henri i n Aken de sigarettenfabriek Luxor.
Diadema wordt dan alleen geleid door Joseph.
Niet alleen horizontaal, maar ook verticaal
breidt de onderneming in Tilburg haar markt
uit, van de tabakshandel tot de winkelverkoop. In 1917 wordt opgericht de N.V. Tabakshandel Gesma. Hierin participeren Charles
Majoie en Franciscus Swagemakers, wollenstoffenfabrikant te Tilburg. Hiermee nemen zij
de al door Godefroid gedreven tabakshandel
over. Erg fortuinlijk blijkt deze tak van de onderneming niet; hij verkeert i n 1924 in liquidatie. Voorts wordt i n 1917 gestart met de N.V.
Maatschappij tot Exploitatie van Sigarenmagazijnen Fraterno, met Godefroid als directeur. Zij heeft winkels i n Tilburg (sigarenmagazijn "Cuba" op de Heuvel) en Venlo (Weduwe Simons). Deze worden i n 1946 gesloten.
In 1959 volgt de opheffing van Gesma.
De bevoegdheden en beslissingsmacht binnen
dit familiebedrijf alsook de onderlinge verhouding tussen de verschillende takken van
de onderneming blijken niet goed geregeld.
Aan het begin van de jaren twintig vormen zij
een bron van financiële moeilijkheden en een
competentiestrijd tussen Godefroid, Samuel
en Charles, die allen een gelijk aandeel in de
onderneming hebben. Door de Nationale
Bankvereniging uit Utrecht, die een geldlening aan de firma heeft verstrekt, wordt aangedrongen op betere afspraken. Dit resulteert
in een onderlinge overeenkomst, opgemaakt
11 december 1923. Charles treedt uit de Tilburgse directie, maar blijft wel directeur van
Diadema, Samuel richt zich op de verkoop en
Godefroid is verantwoordelijk voor de inkoop
en de fabricage. A l eerder is op 10 februari
1922 een akkoord gesloten tussen de drie
broers en de bank. Volgens deze regeling blijft
Godefroid belast met de dagelijkse leiding i n
Tilburg en de directie van Fraterno, echter met
dien verstande dat financiële transacties de
goedkeuring behoeven van de overige partijen. Wel treedt hij af als directeur van Gesma
en als commissaris van Diadema.
Tien jaar nadien zijn er opnieuw spanningen
binnen de leiding van de onderneming. Het
vóórkomen van dergelijke moeilijkheden is eigen aan de toenmalige opzet van familiebedrijven. Zij doen zich ook voor binnen andere
Tilburgse ondernemingen.

Als Samuel in 1933 uit de onderneming gaat,
worden zijn zoon Jules en René, zoon van
Godefroid, benoemd tot directeur. Godefroid
blijft aan tot zijn overlijden i n maart 1950. De
leiding van de onderneming berust dan geheel
bij de tweede generatie. Het einde van het zelfstandige bedrijf komt i n zicht. René Majoie
treedt uit in september 1958. Kort daarna valt
de deur definitief i n het slot: de produktie
wordt stopgezet en de firma overgenomen
door N.V. Alto Sigarenfabrieken te Turnhout,
opgericht i n 1946 door Frans Antoon baron
van den Bergh. De slopers beginnen hun werk.
Het zaakadres blijft in Tilburg gevestigd. Tot
augustus 1961 is Jules Majoie als directeur nog
werkzaam op het kantoor, dat dan in de
Diepenstraat is gevestigd. Het is niet met zekerheid te zeggen of dit gezien moet worden
als een overgangsregel, dan wel dat Jules
Majoie het bedrijf als handelsfirma heeft w i l len voortzetten. Hij wordt in elk geval als d i recteur opgevolgd door Van den Bergh. Of de
overname door Alto dan pas een feit is, is uit
de beschikbare gegevens niet op te maken. In
1973 verdwijnt de naam Majoie uit de boeken
en wordt de n.v i n een besloten vennootschap
omgezet, onder de naam Gulden Vlies Tabaksonderneming B.V., statutair gevestigd i n
Tilburg. Hiermee sluit het handelsdossier van
de firma G. & S. Majoie's Sigarenfabrieken.''''
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Bij Koninklijke Beschikking
Hofleverancier
125 jaar Tilburgse hofleveranciers
R o n a l d Peeters^

Wie tijdens het wachten bij het stoplicht
aan de Bredaseweg hoek Diepenstraat
zijn blik richt naar de gevel van de firma
De Regenboog, ontwaart een kleurrijk
koninklijk wapenschild uit lang vervlogen tijden. Hiermee heeft de trotse eigenaar destijds uiting willen geven aan het
aan hem verleende predikaat 'hofleverancier'. Dit predikaat werd in de periode
1869-1936 aan een dertigtal bedrijven en

46

winkeliers in Tilburg verleend. Slechts
twee van deze bedrijven (Van der Schoot
BV en wijnkopers Verbunt & Co BV) zijn
anno 1995 nog gerechtigd tot het voeren
van het koninklijk wapen met de toevoeging 'Bij Koninklijke Beschikking
Het nieuwste koninklijk
wapen, op 1 mei 1987
ingesteld door koningin
Beatrix (coll. Van der
Schoot BV, foto Frans van
Ameijde).

'

^

Hofleverancier'.

H O F L E V E R A N C I E R

O

p 1 mei 1987 heeft koningin Beatrix
een vernieuwd stelsel ingevoerd ten
aanzien van het recht tot het voeren
van het koninklijk wapen met de titel 'hofleverancier', waarmee alle 'oude' predikaten en
wapenschilden vervielen. Daarna zijn er, naast
de twee genoemde, tot op heden nog vijf andere Tilburgse bedrijven hofleverancier 'nieuwe
stijl' geworden: Wijn- en gedistilleerdhandel
André Kerstens BV, Tapisserie & Damastweverij Tilburg, Gimbrère Confectie BV, en dit
jaar nog binnen een tijdbestek van drie weken
Vollenhoven Groot-Olie BV en Bressers Metaal BV (beiden begunstigers van dit tijdschrift
'Tilburg'). De onderscheiding geldt voor maximaal 25 jaar.
Tilburg heeft thans dus zeven hofleveranciers.
Hoe zit het dan met de fraaie wapenschilden
van De Regenboog en al die andere al dan niet
verdwenen bedrijven en winkels die hofleverancier waren? Een onderzoek naar al deze
hofleveranciers leverde een aantal boeiende bedrijfsgeschiedenissen op. I n dit artikel
wordt daarvan een korte schets gegeven.
Ontstaan
Er bestaat niet zoveel literatuur over het fenomeen hofleverancier. Collectioneur M.R. van
der Krogt uit Voorburg schreef er twee handboeken over, waarin hij na jarenlang onderzoek een aardig beeld geeft van de ontwikkeling van het predikaat 'hofleverancier' in
Nederland.2
Koning Willem I was i n het eerste kwart van
de negentiende eeuw de grote bevorderaar
van de nijverheid i n zijn koninkrijk. Dat hij
daarbij de activiteiten van kleinschalige bedrijfjes en winkeliers niet achterstelde, moge
blijken uit het veelvuldig verlenen van het bijzondere recht tot het voeren van het koninklijk
wapen en het daaraan verbonden brevet.
Aanvankelijk was zo'n bedrijf ook daadwerkelijk leverancier aan het hof, maar dit was later geen noodzaak meer. Echter als je leverde
aan het hof, wilde dat niet automatisch zeggen
dat je ook hofleverancier werd. Toch had het
voeren van het koninklijk wapen een zekere

Advertentie uit de

WILLEM H.

'Tilburgsche Courant' van
21 juni 1874.

Heden uit Farij'i
ontvangeo: eeoe geheel nieuwe
keuze Porseleinen Koffie- en T h e e - s e r « i e z e n , wit en
gedecoreerde Tafel-serviezen, Waschstellen, Déjeuners
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(worden geleverd met 2 jaren waarborg) F i j n e DamesParuren , H a a r k a m m e n ,
Spelden,
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Spelden en Forte-Banhenrs. Agentuur van ChristofÜBl
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betekenis voor het bedrijf. Het was chic en
goed voor reputatie en klandizie als je kon
pronken met een gietijzeren beschilderd koninklijk wapen aan de pui van de winkel of het
bedrijf, of met briefpapier of advertentie, verlucht met het wapen.

Briefhoofd van fotograaf A.
van Beurden, eind jaren
tachtig van de vorige eeuw,
waarop twee wapenborden
zijn afgebeeld.

De oudste Tilburgse hofleverancier was de firma Peletier & Co, fabriek van wollen manufacturen en lakens, gevestigd i n de St. Josephstraat naast de lancierskazerne. Fabrikant was
de i n 1826 i n Strijen (ZH) geboren Henri
Peletier. Hij ontving ;\et koninklijk wapen van
koning Willem I I I op 30 juh 1869. Veel is er
over Peletier niet bekend. Hij bouwde i n 1860
zijn 'stoomfabriek' op een bouwland dat hij
van dominee G.D.J. Schotel had gekocht.
Peletier was net als hij Nederlands Hervormd.
Op 13 november 1873 vertrok hij met zijn
vrouw Alijda Krantz (geb. Amsterdam 1833)
en zoon Henri George (geb. Tilburg 1865) naar
Zaltbommel.^
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In mei 1867 vestigde Eduard joannes Gieliam
(Den Bosch 1842) zich in de Heuvelstraat als
goudsmid en koopman in galanterieën.
Gieliam kreeg i n dat jaar i n Tilburg het alleenverkooprecht van het Malx-extract van Johann
Hoff, een internationaal bekend 'gezondheidsbier' tegen alle mogelijke kwalen van astma tot
spijsverteringsstoringen. Dit Malx-extract was
ondermeer zeer populair bij vele Europese
vorstenhuizen. Ter aanbeveling aan zijn clientèle, waartoe ook koning Willem III en wijlen
zijn vader koning Willem I I behoorden, somt
Gieliam al die vorstenhuizen op in een advertentie i n de 'Tilburgsche Courant'. Op 8 juli
1872 werd Gieliam hofleverancier van koning
Willem I I I , misschien vanwege de succesvolle
verkoop en de heilzame werking van zijn gezondheidsbier? Wie zal het zeggen. Nadien
noemde hij zijn zaak: 'Bazar Willem 11', waar
hij behalve serviezen ook lampen, pendules en
meubels verkocht. Hij is bovendien reparateur
van goud, zilver en 'fantaisie-artikelen en
meubelen'.*
Uit ons onderzoek is niet altijd gebleken waarom een firma met het predikaat hofleverancier
werd onderscheiden.
Gedenknaald koning Willem II
In 1874 kreeg Tilburg er drie hofleveranciers
bij: fotograaf A. van Beurden ontving het koninklijk wapen van koning Willem III, banketbakker C.H. Janssen-Mes en kapper J.P.J.
Lejeune ontvingen dit van zijn broer prins
Hendrik (de Zeevaarder) der Nederlanden.
Fotograaf y 4 r f r w f l M van Beurden (1843-1915) ontving al eerder het koninklijk wapen van prins
Hendrik der Nederlanden, i n welk jaar is onbekend. N u ontving hij de onderscheiding op
21 oktober 1874 eenvoudigweg vanwege het
feit dat hij i n 1872 en 1874 drie foto's vervaardigde van respectievelijk het sterfhuis van koning Willem I I in Tilburg en de daarna op die
plaats opgerichte gedenknaald.^ In zijn advertenties en op zijn fotokartonnen noemt hij zich
steeds 'hoffotograaf', hoewel hij vermoedelijk
alleen maar het predikaat 'hofleverancier'
mocht voeren. Bij de heropening van zijn zaak
in 1878 noemde hij deze zelfs 'Koninklijk
Photographisch Atelier Van Beurden'.*
Adriaan van Beurden vestigde zich op 1 mei
1868 als fotograaf i n de Heuvelstraat. In dat
jaar verkreeg hij de negatieven van fotograaf
K. Festge, die de stad vanwege dienstplicht
zou verlaten. Van Beurden is vermoedelijk
leerling van deze oudst bekende Tilburgse fotograaf van Duitse afkomst geweest. Een jaar
later verhuisde hij zijn atelier naar de net aangelegde Comediestraat (thans Willem I I straat).^

Gietijzeren wapenborden
van Prins Hendrik (boven),
afkomstig van bakker Henri
Janssen-Mes uit 1874
(coll. GAT) en van
koningin-regentes Emma
(onder) van kapper Jean
Lejeune uit 1895 (foto's
Frans van Ameijde).

Banketbakker Cornelis Hendrikus
('Henri')
Janssen (1834-1899) had ook iets met die gedenknaald te maken. Op 17 maart 1874 werd
dit monument namelijk door prins Hendrik
onthuld, en bakker Janssen mocht het 'déjeuner dinatoire' voor het hoge gezelschap op het
stadhuis leveren. Zijn culinaire hoogstandje
zou nooit i n de annalen der historie zijn terechtgekomen als hij zelf niet het initiatief had
genomen een brief naar prins Hendrik te
schrijven, waarin hij verzocht hem 'de noodige

magtiging te willen verleenen, om voor zijn
beroep wel den titel van Uwe Koninklijke
Hoogheid te mogen voeren'. Bovendien voerde hij als argument aan dat wijlen zijn vader
bakker Petrus Janssen destijds naar alle tevredenheid leveringen heeft gedaan aan de vader
van de prins, koning Willem I I , toen deze i n
Tilburg verbleef. Het predikaat hoflverancier
werd Janssen op 14 april 1874 verleend.* Het
koninklijke wapen prijkte kort daarna al in een
advertentie, en bakker Janssen schafte zich een
enorm gietijzeren wapenbord aan (115 cm
hoog en 114 cm breed) dat hij aan de gevel van
zijn bakkerij aan de Veldhoven hing. Het werd
vervaardigd door Ijzergieterij L . I . Enthoven
en Co te 's-Gravenhage.' Nadat bakker Henri
Janssen-Mes (hij was gehuwd met Johanna
Mes, en hij voerde deze dubbele naam steeds
als firmanaam) i n 1899 was overleden, werd
het bakkersbedrijf voortgezet door P. Mol, die
meteen verhuisde naar de Gasthuisstraat. Het
bedrijf van banketbakker P. M o l & Zonen
heeft daar op nummer 34 tot circa 1978 gezeten. Het koninklijk wapen werd door hem op
het briefpapier gevoerd, en het gietijzeren wapenbord heeft tot het laatst aan de gevel gehangen, waarna het door de familie M o l naar
het gemeentearchief Tilburg werd overgebracht. De menukaart van het 'déjeuner dinatoire' is eveneens op het gemeentearchief als
curiositeit bewaard gebleven.
Tijdens de onthulling van de gedenknaald zou
kapper J.P.J. Lejeune (1845-1919) prins Hendrik
een fles 'Eau de Cologne des Princes' hebben
overhandigd. Op 2 april 1874 schreef de secretaris van de prins aan Lejeune dat Z.K.H. aan
hem de titel had verleend van 'Hofleverancier
van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik der Nederlanden, met vergunning om als
zoodanig Hoogstdeszelfs wapen te voeren'.'"
In augustus 1895 werd hij ook nog eens hofleverancier van koningin-regentes Emma, omdat hij haar de nodige toiletartikelen leverde
bij haar bezoek aan Tilburg.
Kapper Jean Pierre Joseph Lejeune had zich i n
1871, komende uit Breda, gevestigd in de
Heuvelstraat. Hij was te Gouda geboren en
had tien jaar i n Breda gewoond. Omstreeks
1890 verhuisde hij naar de Willem Il-straat 82.
Hij kocht toen te Brussel een interieur dat
meer dan tachtig jaar i n die zaak bleef. Zijn
zoon Mathieu (1876-1951) en sinds 1947 twee
generaties Cuijpers, volgden hem op. De twee
wapenschilden van Lejevme hingen i n 1991
nog steeds boven de kapsalon i n de Willem I I straat, waar ze samen met de bijbehorende
oorkonden door de huidige eigenaar kapper J.
Cuijpers werden gekoesterd. Cuijpers is geen
hofleverancier, zijn aanvraag daarvoor is wel
ingediend maar nog i n behandeling. De oude.

historisch waardevolle, wapenschilden zijn inmiddels van de gevel verwijderd omdat ze immers niet meer 'geldig' zijn.''
De uit Roermond afkomstige gebroeders
Henri (1836-1881) en Frans Lommen (1845-?)
waren fabrikanten van chemische verfwaren.
Engelse en Hollandse lakken en vernissen. De
firma Gebroeders Lommen werd op 16 februari
1880 hofleverancier van koning Willem III. De
gebroeders liepen er blijkbaar niet zo mee te
koop, want zij maken er op hun later gedrukte
fraaie briefpapier geen enkele melding van dat
zij hofleverancier zijn, dit i n tegenstelling tot
alle andere onderscheiden firma's. De Verf- en
vernisfabriek Gebroeders Lommen, opgericht
in 1853, is op enkele adressen gevestigd geweest, i n 1865 is het adres West-Heikant 157,
in 1881 Goirke H 343 en i n 1900 ZuidOosterstraat O 276.'^

Thee- en lunchroom van
temmens op de hoek
HeuvelstraatMonumentstraat, jaren
twintig. Boven de deur
hangt het wapenbord
(1895) van banketbakker
Richard Boes, die daar voor
1920 zat.

Explosieve toename
In de jaren negentig van de vorige eeuw was
er onder koningin-regentes Emma een explosieve toename van hofleveranciers. We vonden er welgeteld dertien i n de archieven terug.
Tussen 1900 en 1912 zouden er onder koningin
Wilhelmina nog tien bijkomen. Dan volgt er
een periode waarin er blijkbaar geen nieuwe
Tilburgse hofleveranciers meer worden benoemd. In 1936 zijn er nog wel drie bedrijven
zogenaamd 'bestendigd', onder een andere eigenaarsnaam voortgezet dus, en is er een vervallen verklaard. Vermoedelijk zijn er pas na
de Tweede Wereldoorlog weer bijgekomen.
Onder de nieuwe hofleveranciers bevonden
zich enkele firma's uit de Heuvelstraat, W i l lem Il-straat en Zomerstraat: de bazar i n galanterieën en luxe-artikelen van de firma A.

Meijring, het magazijn van huishoudelijke artikelen van de firma Charles Marsé-Smüs, banketbakker Richard Boes, spiegel- en lijstenfabrikant en decoratieschilder Henri Briels-Poell,
behanger en stoffeerder P. Scheefhals, modemagazijn G. Meelis, ijzerhandel en -gieterij W.
van der Schoot en wijnhandelaar de firma J.A.
Verbunt in de Langestraat.
De bazar i n galanterieën en luxe-artikelen van
de firma A. Meijring was gevestigd op de hoek
Heuvelstraat - Willem Il-straat, waar later
Peek & Cloppenburg kwam. In het adresboek
van 1889 adverteerde de firma met de 'grootste sorteering pendules' en met 'gaskronen,
gasganglantaarns, petroleum-, hang- en tafellampen'. Wanneer de firma hofleverancier is
geworden, is niet bekend. Het moet na 1889
geweest zijn. Een briefhoofd van 1914 vermeldt 'Hofleverancier van H . M . de KoninginWeduwe', en volgens de richtlijnen van de
Hofcommissie is het voeren van die titel, na
het overlijden van koning Willem III, vanaf 7
april 1891 verplicht gesteld.'^
Het magazijn van huishoudelijke artikelen
van de firma Charles Marsé-Smits had twee zaken: i n de Heuvelstraat en i n de Willem I I straat, genoemd naar het echtpaar Carolus
Matheus Marsé (geb. Tilburg 1851) en Maria
Catharina Philomena Smits (geb. Breda 1849).
In juli 1895 werd de firma hofleverancier van
' H . M . de Koningin-Regentes Emma'.'*
Het wapenschild van de zich sedert juli 1895
hofleverancier en 'hofcuisinier' noemende
banketbakker Richard Boes (1858-?) heeft wel
erg gekke omzwervingen gekend. In 1920 vertrok Boes van de Heuvelstraat naar Teteringen. In zijn pand op de hoek Heuvelstraat
en Monumentstraat kwam toen de thee- en
lunchroom van Lemmens, waar het wapenschild nog aan de gevel heeft gehangen. Een
zuster van Boes, Margaretha Eliza Boes (18461924), was gehuwd met haar vroegere buurjongen Johannes van Nunen (1829-1899). Dit
echtpaar stichtte een galanterieënwinkel in de
Heuvelstraat hoek Pleinstraat, waaruit later de
speelgoedzaak Van Nunen-Boes, thans Bart
Smit (sinds 1980), is voortgekomen. Een briefhoofd uit 1956 vermeldt 'J.J. van Nunen-Boes,
hofleverancier Tilburg, kinderspeelgoederengalanterieën armo 1854'.
Tot voor enkele jaren hing aan de gevel van
Bart Smit nog, geheel ten onrechte natuurlijk,
want het predikaat is strikt persoonlijk en
niet overdraagbaar, het wapenbord dat aan
Richard Boes was toegekend.'^
Huis- en decoratieschilder Henri Briels (geb.
Bergen op Zoom 1850) voerde met zijn vrouw
Paulina Poell (geb. Weert 1856) sinds 1870 het
bedrijf Henri Briels-Poell i n de Zomerstraat.
Volgens een advertentie uit 1898 verkocht hij

Behanger en stoffeerder Petrus Henricus
Scheefhals (1841-1902) uit de Heuvelstraat
ontving i n augustus 1896 het predikaat hofleverancier van koningin-regentes Emma. Zijn
zoon Petrus Fredericus Josephus Scheefhals
(geb. 1877) zette de zaak aan de Bredaseweg
voort.'''

Spiegel- en lijstenhandel
Henri Briels-Poell in de
Zomerstraat, met aan de
gevel het wapenbord van
koningin-regentes Emma
uit 1897.

De schoenfabriek en
leerlooierij ]. van Arendonk
in 1905.

een geneeskrachtige w o l onder de wetenschappelijk aandoende naam 'Excalfactorium
Salutare Lana Fovens'. In augustus 1897 werd
hij hofleverancier van koningin-regentes Emma. H u n zoon Johannes Briels (1875-1951)
stichtte i n 1903 in de Zomerstraat de Koninklijke Nederlandsche Stoom- Spiegel en Lijstenfabriek Briels. Voor het voeren van het predikaat 'koninklijke' kreeg hij, op straffe van i n trekking van het hofleverancierschap, i n 1909
van burgemeester Raupp een ernstige waarschuwing. Joh. Briels schrijft de burgemeester
terug dat 'wij de bewuste marmeren glasplaat
waarop dit woord voorkwam door een nieuwe hebben vervangen met de tekst o.m. van
Hofleverancier'. De toevoeging 'koninklijke' is
na dit incident evenwel niet van briefhoofden,
notapapier, van etiketten en uit advertenties
(zelfs nog i n 1932) verdwenen.'*

In de wijk Korvel werden de firma's De Erven
A.H. van Roessel, beter bekend als bierbrouwerij De Posthoorn, en schoenfabrikant en leerlooier Jan van Arendonk hofleverancier van koningin-regentes Emma, en ten slotte i n respectievelijk de Industriestraat en op het
Wilhelminapark de muziekinstrumentenfabriek M.J.H. Kessels en de tricotfabrikanten de
firma Gebr. de Wijs.
Bierbrouwerij De Posthoorn vierde i n 1904 het
100-jarig bestaan en zou dus i n 1804 (op een
briefhoofd uit 1913 staat 1806) zijn opgericht.
Landbouwer Jacobus Adrianus van Roessel
(1777-1863) werd in 1840 brouwer aan het
Korvelplein genoemd. Zijn kleinkinderen
Jacques (J.G.C.J.) van Roessel (1872-1942) en
Marie van Roessel (1873-1916) ontvingen in
juli 1895 het predikaat hofleverancier als fa. de
Erven A.H. van Roessel. De vennootschap 'De
Posthoorn' werd in 1907 bij K.B. goedgekeurd
en heette daarvoor vanaf 1879 de 'Erven A . H .
van Roessel'.'*
Schoenfabrikant en leerlooier Jan van Arendonk
aan de Korvelseweg ontving i n augustus 1897
het predikaat hofleverancier van koningin-regentes Emma. Er waren toen 60 personen in
dit bedrijf werkzaam. Jan van Arendonk
(1863-1909) nam na de dood van zijn vader
Cornelis van Arendonk i n 1884 de kleine
schoenmakerswerkplaats met drie knechts
over, die i n 1914 zou uitgroeien tot een enorme
schoenfabriek en leerlooierij met ruim 400 personeelsleden. Het hoofdbedrijf met kantoren
bevond zich aan de Korvelseweg en de fabrieksruimte daarachter aan de Nieuwstraat.
In 1909 diende de burgemeester van Tilburg
aan de commissaris van de koningin een verzoek i n om schoenfabrikant Jan van Arendonk
het predikaat 'koninklijk... als erkerming van
zijn verdiensten op industrieel gebied' te verlenen en omdat het bedrijf sinds het toekennen
van het hofleverancierschap sterk was gegroeid en op dat moment 190 werklieden in
dienst had. Reeds i n 1897 adverteerde Van
Arendonk met de naam 'De Koninklijke
Tilburgsche Schoenfabriek van Jan van Arendonk'.'"
M.J.H. Kessels (1858-1932) grossierde blijkbaar
in koninklijke onderscheidingen: i n augustus
1895 en op 31 augustus 1900 werd de succesvolle fabrikant van muziekinstrumenten hofleverancier van respectievelijk koningin-regentes Emma en koningin Wilhelmina. Een

Fabr-icatiorx

('iiii

u

ARTI^TIQUK

Arri>N .^li:sl<ALi;

POUR

jJjjiiJJ yjJ-^.-ÏIi^-K4iJ^* Etc,Etc.
" PxniB ISSb BnuXL^uS^BS-J^tiuw*!.»» 1BI
DIPLOME D'HONNEUR:
SC.WCes Indusrrn B«uxELL»»'eBS
ORAND P R I X .

ae ViiiBV.^axi H POATUSBL.

Muziekinstrumentenfabriek
M.j.H. Kessels voerde op zijn
brieftioofd uit 1906 drie
koninklijke ivapens, die van
koning Willem 111, van
koningin-regentes Emma en
van koningin Wilhelmina.

De firma W. van der
Schoot, in 1898
hofleverancier geiuorden,
vestigde zich kort na de
eeuwwisseling in de
Heuvelstraat. Het was het
eerste betonnen
bedrijfspand van Tilburg
(coll. Van der Schoot BV).

briefhoofd uit 1906 vermeldt bovendien nog
dat hij ook hofleverancier is van koning
Willem III, en op 28 november 1913 werd hem
op persoonlijke titel het predikaat 'Koninklijk'
verleend. Dit laatste predikaat is overigens een
hogere onderscheiding dan hofleverancier, en
volgens Van der Krogt kunnen deze titels niet
samen gevoerd worden, hoewel Kessels dit
wel op zijn briefpapier heeft gedaan. Het bedrijf heette nadien N.V. Koninklijke Nederlandsche Fabriek van Muziekinstrumenten.^"
Tricotfabrikanten de firma Gebr. de Wijs, gevestigd aan het Wilhelminapark, kregen in augustus 1895 het predikaat hofleverancier van
koningin-regentes Emma. Grondleggers van
dit bedrijf waren de broers Antonius Hermanus de Wijs (1853-1925) en Christianus
Johannes Franciscus de Wijs (1856-1932).

Lange traditie
Van der Schoot Tilburg BV, groothandel in ijzerwaren en gereedschappen, vierde in 1990 zijn
125-jarig bestaan en kreeg toen van burgemeester G. Brokx de 'Tilburg Trofee' uitgereikt
vanwege de bijzondere betekenis voor de stad.
Het bedrijf kreeg bij die gelegenheid van het
personeel het in oude glorie herstelde koninklijk wapen cadeau. Willem van der Schoot
(1838-1894) vestigde zich i n 1865 als 'messenmaker' op de Heuvel, en in 1872 richtte hij aan
de Willem Il-straat een ijzerhandel op. Zijn
weduwe, Maria van der Schoot-Ader (18411919), voegde er i n 1895 nog een ijzergieterij
met drijfkracht van een gasmotor van 18 pk
aan toe. Op 2 augustus 1898, toen het bedrijf
reeds zo'n veertig mensen i n dienst had, kreeg
het van koningin-regentes Emma het predikaat hofleverancier, en negentig jaar later, op
5 december 1988, werd het door koningin
Beatrix ook nog eens het hofleverancierschap
nieuwe stijl verleend. De firma Van der Schoot
is er met recht trots op met deze nieuwe onderscheiding een lange traditie voort te zetten
en zij investeerde vele duizenden guldens om
met het koninklijk wapen te pronken op onder
andere briefpapier en bedrijfswagens.
Van der Schoot heeft naast de hoofdvestiging
in Tilburg op dit moment vestigingen in
Geldrop, 's-Hertogenbosch, Nijmegen, Oss,
Roosendaal, Vlissingen en Terneuzen.^^
De Wijnlcopers Verbunt bestaan sinds 1844 en
hebben i n de loop der jaren enkele predikaten
hofleverancier verworven. Op 2 augustus 1891
kreeg F.J.J.B. Verbunt (1856-1924) voor zijn firma J.A. Verbunt, genoemd naar zijn vader en
oprichter van de wijnhandel, het predikaat
van koningin-regentes Emma. Deze wijnhandelaar is i n 1909 ook bekend geworden als oprichter van de gloeilampenfabriek N.V. Volt.
In 1893 trok Frans Verbunt zich terug uit het
bedrijf en stichtte een nieuwe firma: Frans
Verbunt & Co. Zijn broer Bernard (1871-1940)
zette de wijnhandel J.A. Verbunt voort.
In 1912 kreeg Frans Verbunt het predikaat hofleverancier van koningin Wilhelmina, dat op
31 oktober 1936 werd bestendigd onder de firmanaam Frans Verbunt & Co. Beide firma's
hebben tot 1976 hun domicilie gehad op twee
locaties aan de Langestraat, de laatste in het
traditionele trapgevelpand 'Metropole'. Boven
de ingang hingen toen twee wapenborden:
dat van koningin Juliana en een van prins
Bernhard. Overigens mogen hofleveranciers
van prins Bernhard zijn wapenschild nog tot
zijn dood blijven voeren.
J.A. Verbunt werd i n 1967 door Frans Verbunt
overgenomen. I n 1971 vond de overname
plaats door Douwe Egberts Drankengroep,

culeijns (1870-1925), beiden op 31 augustus
1900, de verjaardag van de vorstin. Het hofleverancierschap van Herculeijns werd in 1936
bestendigd onder de naam van zijn zoon René.
Aanvankelijk had de handelaar in fijne vleeswaren een fraai pand direct naast het stadhuis
aan de Markt, maar sinds 1914 in de Nieuwlandstraat. Dit laatste pand had destijds volgens zeggen de grootste etalageruit van
Tilburg.^*
Op 15 april 1891 ontvingen M.P.A. Meelis en
J.H.L. Meelis voor hun Firma G. Meelis, modemagazijn in de Heuvelstraat, van koningin-regentes Emma, bij gelegenheid van het 50-jarig
bestaan, hun eerste hofleverancierschap, en op
31 augustus 1901 het tweede van koningin
Wilhelmina. Vanaf 1891 tot zeker nog 1906
voegde de firma ten onrechte ook nog 'Koninklijke mode-magazijnen' aan haar naam
toe.25
De ivijnhaniiel j.A.
Verbunt in de Langestraat
in 1907. Het luapenbord
van koninin-regentes
Emma uit 1891 hangt in
het midden van de gevel

terwijl in 1990 Verbunt Wijnkopers weer losgekoppeld is van het moederbedrijf United
Distillers. Volgens de Staatscourant van 19 februari 1990 heeft de firma Verbunt & Co BV
het recht het 'Koninklijk Wapen' te voeren met
de toevoeging 'Bij Koninklijke Beschikking
Hofleverancier'.
J.A. Verbunt heeft ten tijde van Paus Pius XI
(1922-1939) ook nog eens het predikaat
'Pauselijk Leverancier' ontvangen, waarmee
het samen met Boomkwekerij M . Leenders &
Co uit Tegelen de twee enige Nederlandse ondernemingen zijn die naast het Nederlandse
Hofleverancierschap ook dit Pauselijk Leverancierschap bezitten.2^
Koningin Wilhelmina
De eerste Tilburgse hofleveranciers onder koningin Wilhelmina waren de reeds genoemde
M.J.H. Kessels en 'Vleeschhouwer' E.H.A. Her-

De firma Frans Verbunt
aan de Langestraat ivas ook
hofleverancier van
koningin juliana en prins
Bernhard. De twee
wapenborden hingen boven
de ingang van het in 1894
gebouwde pand
'Metropole'. Foto (met het
bestuur van 'Tilburg
Totaal') uit 1970.

De firma Janssen en Bierens, later beter bekend
als 'stoomververij en chemische wasscherij De
Regenboog', werd op 31 augustus 1903 hofleverancier, volgens de officiële oorkonde echter
met de bepaling 'dat deze onderscheiding
geen recht geeft tot het doen van leverantiën
ten Hove'. Het gietijzeren wapenschild hangt
thans in 1995 nog steeds aan de gevel van het
bedrijf. De firma werd i n 1891 opgericht door
de broers Henricus Dionysius Janssen (geb.
1833) en Augustinus Hubertus Vincentius
Janssen (1842-1910), beiden kooplieden, en
Daniël Franciscus Bierens (geb. 1840), voormalige meesterknecht en lakenverver bij de weverij van de Wed. J.M. Roozendaal. Bierens
was een van de Tilburgers die voor de Parlementaire Enquêtecommissie van 1887 moesten verschijnen. Deze commissie deed een onderzoek naar kinderarbeid en voorts de gezondheid en veiligheid van de arbeiders in de
Nederlandse fabrieken.
Edelsmid johan Hamers (1865-1941) uit de
Nieuwlandstraat werd op 19 augustus 1904
hofleverancier van koningin Wilhelmina.
Hamers richtte zijn juwelierszaak in 1887 op,
maar hij ging zich steeds meer specialiseren op
het gebied van kerkelijke edelsmeedkunst.
Belangrijke opdrachten verkreeg hij onder andere van de bekende kerkenbouwer dr. P.J.H.
Cuypers. Hij vervaardigde kelken en monstransen voor talloze kerken en kapellen in
Nederland, Nederlands-Indië en Cura^ao.
Zijn handelsmerk waren twee hamertjes met
de spreuk 'Frappez toujours', een woordspeling op zijn naam.2''
De glas-, vernis- en verfwarenfabriek Van Erp
& Van Gorcom in de Stationsstraat ontving het
predikaat hofleverancier op 31 augustus 1905.
Deze firma kreeg op 13 juli 1909, evenals de
firma Briels zoals we hiervoor zagen, van burgemeester Raupp een waarschuwing dat het

Slager E. Herculeijns aan
de Nieuwlandstraat
ontving het predikaat
hofleverancier van
koningin Wilhelmina in
1900. Het wapenbord liing
boven de destijds grootste
etalageruit van Tilburg
(coll. F. Herculeijns).

'predikaat koninklijke gebezigd ... op eene
plaat', die bevestigd was aan de gevel, verwijderd moest worden, anders zou de titel hofleverancier worden ingetrokken. Het bord werd
door Van Erp verwijderd. Desondanks is de
firma Van Erp & Van Gorcom in 1936 toch het
hofleverancierschap kwijtgeraakt. Oprichter
van het bedrijf was Franciscus Gerardus van
Erp (1845-1930), die gehuwd was met Josina
Maria Dorothea van Gorcom (1855-1884). De
firma heet later (jaren vijftig) Brabantsche verten glasindustrie N.V. Van Erp-van Gorcom.^*

Modemagazijn C. Meelis
in de Heuvelstraat ontving
het predikaat hofleverancier
in 1891 van koninginregentes Emma. De foto is
van omstreeks 1900.

Op 31 augustus 1906 ontvingen Hendrikus
Maria Casper Mandos (1842-1925) en zijn
vrouw Johanna Maria Vinken (geb. 1841) voor
hun magazijn van mode-artikelen, de firma
Mandos-Vinken in de Nieuwlandstraat (hoek
Tuinstraat), het predikaat hofleverancier van
koningin Wilhelmina. Op 31 oktober 1936 is

dit predikaat voor de kledingzaak MandosVinken bestendigd onder de naam van hun
zoon Johannes Maria Alphonsus Mandos
(1882-1963).^''
Kinderwagenfabrikant de firma L.W. van
Delft in de Poststraat ontving op 28 juni 1909
het predikaat hofleverancier. Grondlegger
was Lambertus Wilhelmus van Delft (18411919), die dit bedrijf runde met zijn zoons
Henricus Adrianus Wilhelmus van Delft
(1877-1943) en Adrianus Andreas Wilhelmus
van Delft (1882-1925). Bij gelgenheid van de
verlening van dat predikaat bracht de firma
een gekleurde ansichtkaart uit met als voorstelling koningin Wilhelmina met prinses
Juliana in een kinderwagen van Van Delft. De
achterzijde van de kaart vermeldt: 'Het heeft
H . M . de Koningin behaagd, gezien de fraaie
afwerking onzer geleverde Kinderwagens,
ons H . M . Wapen te schenken'. Van Delft was
dus een 'echte' hofleverancier. De kinderwagen, die in 1909 werd vervaardigd in opdracht
van 'de Vrouwen van de Provincie Zeeland',
bevindt zich in het Rijksmuseum Paleis Het
Loo. De wagen is geheel belegd met ivoor, de
binnenkant is gevoerd met wit satijn en de kap
is uitgevoerd in w i t chroomleder omgeven
met echte kant. Alle metalen delen, met uitzondering van het onderstel, zijn zwaar verzilverd. De zijkanten zijn versierd met driedimensionale kroontjes, en op het hoofdeinde
prijkt het wapen van Zeeland. Het van handgeklost Zeeuws kant vervaardigde baldakijn
boven de wagen, is echter in de loop der jaren
verdwenen. In 1914 liet de firma door architect
C.H. van Hoof een nieuwe fabriek bouwen
aan de Telegraafstraat. Over dit in A r t Décostijl gebouwde complex is in 1993 flinke beroering ontstaan omdat afbraak van dit als historisch waardevolle complex dreigde. Met eigenaar NCB werd uiteindelijk een compromis
bereikt, waardoor een deel althans niet gesloopt zou worden.^"
De laatste Tilburgse firma uit dit overzicht die
zich hofleverancier van koningin Wilhelmina
mocht noemen (26 april 1912) was de tabakskerverij van Frans Woestenbergh in de Heuvelstraat. Franciscus Cornelis Woestenbergh
(1829-1913) had zijn tabakskerverij in 1858 op
de hoek Heuvelstraat-Langestraat opgericht.
Begin deze eeuw verhuisde de zaak naar
Heuvelstraat 101, enkele deuren verder.
Omstreeks die tijd maakte Woestenbergh bij
de fabricage gebruik van stoomkracht. Het bedrijf werd voortgezet door zijn zoon Sjef
Woestenbergh (1862-1945).3i
Hofleveranciers nieuwe stijl
Het is vaak moeilijk om vroegere hofleveranciers te achterhalen. De archieven van H . M . de
Koningin zijn wat dat betreft te gesloten om er

noemd. Pas in 1840 vestigde zijn nazaat
Bernard Kerstens zich in Tilburg als apotheker
en wijnhandelaar, twee beroepen die destijds
blijkbaar heel goed samengingen. Hieruit is de
huidige firma ontstaan. In 1970 kwam het uit
1882 stammende huis Louis Bogaers in handen van Kerstens.
Hofleverancier blijf je niet zomaar. Als een bedrijf bijvoorbeeld wordt overgenomen door
een ander, of overgaat van een N V in een BV,
dan vervalt hiermee meteen dat recht. Dat
overkwam ook André Kerstens. In maart 1990
werd de BV overgenomen door PernodRicard, maar dit werd door de directie van
Kerstens direct gemeld aan de grootmeester
van het huis van Hare Majesteit de Koningin,
waarop op 30 mei 1991 dit recht werd bestendigd.32
Rechts op de hoek
NieuwlandstraatTuinstraat de modezaak
Mandos-Vmkeu, omstreeks
1900. In 1906 kreeg H.
Mandos liet predikaat
hofleverancier van
koningin Wilhelmina.

Speciaal door defirmaL. W.
van Delft uitgebrachte
ansichtkaart van koningin
Wilhelmina met prinses
Juliana in de kindenuagen
die door dit bedrijf in 1909
werd geleverd. De koningin
verleende defirmatoen het
predikaat hofieverancier
(part. coll.)

inzage in te krijgen. Ook de gemeentelijke kabinetsarchieven van Tilburg van na 1937 zijn
(nog) niet openbaar. Maar v^e zullen in dit artikel de meeste firma's toch wel behandeld hebben. Anders wordt het met de zeven hofleveranciers nieuwe stijl. Van der Schoot en
Verbunt zijn hierboven reeds uitvoerig beschreven. De enige andere zich terecht hofleverancier noemende bedrijven zijn: Wijn- en
gedistilleerdhandel André Kerstens BV,
Tapisserie & Damastweverij Tilburg, Gimbrère Confectie BV, Vollenhoven Groot-Olie
BV en Bressers Metaal BV.
Wijn- en gedistilleerdhandel André Kerstens BV
ontving ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan op 28 april 1980 het predikaat hofleverancier van koningin Juliana en op 10 april
1989 het 'Koninklijk Wapen' met de toevoeging 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier'. De eerste Kerstens die in wijn handelde, was Peter Cornelis Jan Kerstens. Hij wordt
al in 1679 als wijnhandelaar in Wernhout ge-

Tapisserie & Damastweverij Tilburg is een van de
weinige 'echte' hofleveranciers (sinds 1989).
Dit in 1969 opgerichte bedrijf levert al lang en
nog steeds aan het hof. Het heeft in 1971 de getouwen van de Linnen- en Damastweverij W.J.
van Hoogerwou, hofleverancier uit Boxtel (opgericht in 1852), overgenomen. Dit was toen
het enige bedrijf in Europa dat nog op de authentieke manier tafellinnen vervaardigde.
Fraaie damasten tafellakens en servetten werden al sinds het zilveren huwelijksfeest van
koning Willem I I I en koningin Sophie in 1874
door Van Hoogerwou aan het hof geleverd.
Met de laatste bestelling van koningin Beatrix
in 1989 haalde de Tapisserie & Damastweverij,
een onderdeel van de Dienst Sociale Werkvoorziening van de gemeente Tilburg, voor
vijf jaar werk binnen! Het Koninklijk Huis is
daarmee de belangrijkste en enige vaste klant
van de weverij geworden. Op 19 juni 1989 verkreeg het bedrijf vanwege de rijke geschiedenis, de vele leveranties aan het hof, alsmede
het instandhouden van een bijzonder ambacht, het recht tot het voeren van het
'Koninklijk Wapen' met de toevoeging 'Bij
Koninklijke Beschikking Hofleverancier'. Kort
daarna kwam de Tapisserie & Damastweverij
Tilburg landelijk in het nieuws. Koningin
Beatrix stuurde tafellakens terug omdat ze
pluisden. Volgens bedrijfsleider F. Bergmans
kwam dat doordat het hof te veel wasmiddel
gebruikte. Een onafhankelijk instituut onderzocht de zaak, maar de uitslag werd nooit bekendgemaakt. Eind 1991 bezorgde koningin
Beatrix de Tapisserie & Damastweverij persoonlijk eerherstel door opnieuw een grote order voor tafelkleden, met modern gekroonde
monogrammen B en C, te plaatsen.^-'
Een andere jonge hofleverancier is de firma
Gimbrère Confectie BV in de Heuvelstraat. Het
bedrijf kreeg dit predikaat bij zijn 150-jarig be-

1911 een nieuwe paraplufabriek achter zijn
zaak in de Heuvelstraat gebouwd. Tot ongeveer 40 jaar geleden legde de firma Gimbrère
zich uitsluitend toe op de fabricage en verkoop (in verschillende bedrijven) van paraplu's, daarna stortte men zich op de verkoop
van kleding. Sinds 1990 bestaat Gimbrère uit
een keten van twaalf dames- en herenmodezaken in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland.^

Sjef Woestenbergh voor
zijn sigarenwinkel in de
Heuvelstraat omstreeks
1915. Zijn vader Frans
ontving in 1912 het
predikaat hofleverancier
van koningin Wilhelmina.
Het wapciibord (omgeven
door het oorspronkelijke
uithangteken: rolletjes
pruimtabak) hing hoven de
ingang.

Paraplufabriek van de firma
Guillaume Gimbrère in de
Fabriekstraat omstreeks
1915. Bij het 150-jarig
bestaan in 1990 ontving de
firma Gimbrère Confectie
BV het predikaat
hofleverancier van
koningin Beatrix.

S t a a n i n april 1990. Grondlegger was de in
Antwerpen geboren paraplufabrikant Jean
Franqois Gimbrère (1814-1878), die in 1839 zijn
paraplufabriekje vestigde aan het Wilhelminapark. In 1846 vestigde hij zich in de
Heuvelstraat en in 1853 verhuisde hij naar een
ander pand in dezelfde straat. In 1869 trok hij
zich terug uit het bedrijf. Zijn zoon Alexander
(geb. 1847) zette de zaak voort, terwijl zijn
twee andere zonen Guillaume (geb. 1845) en
Adriaan (geb. 1849) aanvankelijk gezamenlijk
een paraplufabriek begonnen in de Wolstraat
(nu Telexstraat). De broers gingen uit elkaar.
De 'firma Adrien Gimbrère et Fils' ging i n 1907
failliet. Adriaan vertrok naar Amsterdam. De
firma Guillaume Gimbrère heeft van 1884 tot
1951 parasols en paraplu's in de Fabriekstraat
vervaardigd. Ondertussen had Alexander in

Bij het 100-jarig bestaan van Vollenhovetr GrootOlie BV op 26 april 1995 werd de firma 'Bij
Koninklijke Beschikking Hofleverancier' met
het recht tot het voeren van het 'Koninklijk
Wapen'. Oprichter van dit bedrijf is Jacques
van Vollenhoven (1871-1958), die in 1892, komende uit Rotterdam, een oliehandel op de
Markt achter café Schuurmans begon. Op 25
april 1895 associeerde hij zich met Emile
Smulders onder de firmanaam Van Vollenhoven & Smulders, de voorloper van de huidige Vollenhoven Groot-Olie BV. Zij vestigden
zich in de Nieuwlandstraat 41 en startten met
plantaardige en dierlijke oliën en vetten. Het
in 1908 door architect Jan van der Valk gebouwde kantoorpand heeft een typische
Jugendstil-gevel met een fraai tegeltableau dat
nog steeds (het is een gemeentelijk monument) het opschrift 'Van Vollenhoven Smulders' draagt.
In 1918 trad Smulders uit de vennootschap en
Jacques van Vollenhoven verkocht in 1921 zijn
bedrijf aan zijn klant en goede vriend Joseph
Bogaers in Helmond. De directie werd gevormd door zijn zoon H . A . M . (Fons) Bogaers
en diens zwager H.C.J. (Hein) Witlox. De zoon
van Fons, Pieter Ph. Bogaers, kwam in 1934 in
het bedrijf, werd na het overlijden van zijn vader adjunct-directeur en in 1943, na het overlijden van zijn oom Hein Witlox, directeur. In
1975 trad hij af en werd het bedrijf in twee
werkmaatschappijen gesplitst: Vollenhoven
Groot-Olie BV en VoUenhoven-Smulders Beleggingen BV. Zijn drie zonen Pieter A . M .
Bogaers, Hein A . M . Bogaers en Marcel J.A.M.
Bogaers zouden samen met A d F.P.J. Knibbeler de directie gaan vormen van Vollenhoven Groot-Olie BV, groothandel in stookolie, dieselolie en benzine (Q8).'^
Enkele weken na Vollenhoven Groot-Olie BV
werden op 12 mei 1995 tijdens de ingebruikneming van de nieuwe vestiging van Bressers
Metaal BV aan de Apollostraat en bij gelegenheid van de viering van het 100-jarig bestaan,
door burgemeester Brokx aan die firma het
predikaat hofleverancier en de Tilburg Trofee
uitgereikt.
Op 16 februari 1893 werd door Martinus
Cornelis Nicolaas Bressers (1823-1902), koop-
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Briefhoofden uit omstreeks
1910 van de firma's Van
Vollenhoven & Smulders
en joh. Bressers. De
respectievelijk daaruit
voortgekomen firma's
Vollenhoven Groot-Olie
BV en Bressers Metaal BV
ontvingen in 1995 kort na
elkaar bij hun 100-jarig
bestaan het predikaat
hofleverancier van
koningin Beatrix.

man in bogen, pijlen, waskaarsen en honing,
alsmede grossier i n koloniale waren (Monumentstraat 6), de ijzerhandel Johan Bressers
opgericht, genoemd naar zijn zoon Johan
Bressers (1871-1928), die vanaf het begin de
dagelijkse leiding kreeg. De firma Johan
Bressers wordt gevestigd aan de nu niet meer
bestaande Kerkstraat, destijds i n de volksmond ook wel 'het Bressersstraatje' genoemd.
In 1907 worden aan de Heuvelstraat 76 kantoren plus een afhaalbalie voor de afdeling ijzerwaren en gereedschappen gebouwd. Na zijn
overlijden in 1928 wordt de naam van het bedrijf veranderd i n Johan Bressers en Zonen. A l
spoedig nemen zijn zonen J.C.M.M. Bressers
(1906-1993) en M.C.X.M. Bressers (1907-1975)
het bedrijf van hun moeder M.C.A. Bressersvan Nuenen over. H u n zonen, de neven mr.
C.M.M. Bressers en mr. M.C.J.M. Bressers,
volgden hen per 1 januari 1973 op en bouwden
het bedrijf Bressers Metaal BV aan het
Wilhelminakanaal uiteindelijk uit tot een u l tramodern staaldistributie- en staalservicecentrum van enorme omvang.-'*

Dit laatste bedrijf is overigens losgekoppeld
van de moederfirma. Alle vijfhonderd Nederlandse supermarkten van Albert Heijn moesten voor 1 maart 1992 het schild van hofleverancier van de gevel verwijderen omdat het
AHOLD-concern bij het 100-jarig bestaan het
predikaat 'Koninklijke' is verleend, en het om
die reden niet tegelijkertijd 'Hofleverancier'
kan zijn.^^
Dit predikaat kan door de koning of koningin
naar eigen goeddunken worden verleend aan
instellingen, verenigingen, ondernemingen
en dergelijke. Andere instellingen/bedrijven
in Tilburg die het predikaat 'Koninklijke'
voer(d)en zijn naast de genoemde N.V. Koninklijke Nederlandsche Fabriek van Muziekinstrumenten (Kessels) en vermoedelijk ook
schoenfabriek Van Arendonk, verder nog o.a.
de Koninklijke AaBe wollenstoffen- en dekenfabrieken N V (tot de overname door Sigmacon
in 1982), de Nieuwe Koninklijke Harmonie (14-1850), het Koninklijk Handboogschuttersgilde Sint Sebastiaan van Willem III (3-7-1851),
de Koninklijke Liedertafel Souvenir des
Montagnards (23-6-1902), de Koninklijke
Rijksscholengemeenschap Koning Willem I I
(7-9-1948), het Koninklijk Tilburgs Mannenkoor 'Sint Caecilia' (12-10-1952) en de Koninklijke Harmonie Orpheus.^*
Er zijn i n Tilburg ook hofleveranciers (geweest) die een straatnaam kregen, zoals: Van
Vollenhoven, Kessels, brouwerij De Posthoorn
en, misschien wat ver gezocht ijzerhandel Van
der Schoot (de IJzerstraat) en wijrüiandel J.A.
Verbunt, waarnaar de Rankenstraat en W i n gerdhoek zijn genoemd.^'
Om volgens de nieuwste richtlijnen nog hofleverancier te kurmen worden, moet een onderneming van het midden- of kleinbedrijf in de
regio een eerste of tenminste vooraanstaande
plaats innemen en in principe ten minste 100
jaar bestaan. Tilburg is al eeuwen een stad van
ondernemers. Het predikaat hofleverancier
behoort, zoals we onlangs gezien hebben, i n
deze moderne industriestad nog lang niet tot
het verleden.
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Bijlage: Hofleveranciers uit Tilburg
*

Inl 995 gerechtigd tot het voeren van het Koninklijk Wapen

met het predikaat 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier'
(hofleverancier 'nieuwe stijl').

A

Koning Willem 111 (1817-1890)

E

Koningin Juliana (1909)

B

Prins Hendrik (de 'Zeevaarder') (1820-1879)

F

Prins Bernhard (1911)

C

Koningin-regentes Emma (1858-1934)

G

Koningin Beatrix (1938)

D

Koningin Wilhelmina (1880-1962)

naam
toekenning

branche/beroep

datum

H . Peletier

fabrikant i n w o l l e n manufacturen en lakens

30-07-1869

g o u d s m i d en k o o p m a n i n galanterieën

08-07-1872

Firma Peletier & Co
E.J. Gieliam
Bazar W i l l e m I I
L.P.J. Lejeune

kapper

02-04-1874

B

J.P.J. Lejeune

kapper en handelaar i n parfumerieën

00-08-1895

C

4.

C . H . Janssen-Mes

banketbakker

14-04-1874

5.

A . van Beurden

fotograaf

21-10-1874

A

00-00-0000

B

3.

6.

H . en F. L o m m e n

fabriek v a n v e r f w a r e n , lakken en vernissen

16-02-1880

Firma Gebr. L o m m e n
7.

M . P . A . & J.H.L. Meelis

handelaren i n mode-artikelen en lingerieën

Firma G. Meelis

15-04-1891

C

31-08-1901

D

F.J.J.B. Verbunt

wijnhandelaar

02-08-1891

C

V e r b u n t & Co BV (in 1967 gingen J.A. en

fabricage en handel i n alcoholische en niet-

19-02-1990

G*

Frans V e r b u n t samen) Zie n r . 26

alcoholische d r a n k e n

9.
10.

A . Meijring

handelaar i n galanterieën

C h . Marsé

handelaar i n h u i s h o u d - b e n o d i g d h e d e n en
artikelen v o o r zieken-verpleging

11.

J.G.C.J. & mej. M.J.C. v a n Roessel

bierbrouwers

Firma de Erven A . H . v a n Roessel

ca.1891

C

00-07-1895

C

00-07-1895

C

00-08-1895

C
C

12.

Gebr. De Wijs

tricotagefabrikanten

13.

R. Boes

kok

00-08-1895

14.

M . J . H . Kessels

fabrikant v a n m u z i e k - i n s t r u m e n t e n

00-00-0000

A

00-08-1895

C

31-08-1900

D

28-11-1913
(predikaat k o n i n k l i j k )
15.

P . H . A . Scheefhals

behanger en stoffeerder

00-08-1896

C

16.

H . Briels-Poell

spiegel- en lijstenfabrikant en decoratieschilder

00-08-1897

C

17.

J. v a n A r e n d o n k

schoenfabrikant en leerlooier

00-08-1897

C

18.

M e j . de W e d . A . v a n der Schoot

ijzerhandel en ijzergieterij

02-08-1898

C

V a n der Schoot T i l b u r g BV

groothandel v o o r B o u w en I n d u s t r i e

05-12-1988

G*

E . H . A . Herculeijns

vleeshouwer

31-08-1900

D

Bestendigd onder de naam

handel i n fijne vleeswaren

31-10-1936

D

31-08-1903

D

Firma W . van der Schoot

19.

R.L.J. Herculeijns
20.

Firma Janssen &
Bierens 'De Regenboog'

21.

J.M.F. Hamers

juwelier

19-08-1904

D

22.

F.G. van Erp

h a n d e l i n vernissen en vensterglas

31-08-1905

D

vervallen i n 1936

Firma V a n Erp & V a n G o r c o m
23.

magazijn van modeartikelen

31-08-1906

D

handel i n dames-, heren- en k i n d e r k l e d i n g

31-10-1936

D

fabrikant van kinderwagens

28-06-1909

tabakskerverij

26-04-1912

Frans V e r b u n t

groothandel i n w i j n e n

22-07-1912

D

Bestendigd onder de

groothandel i n w i j n e n

31-10-1936

D

H.M.C. Mandos
Firma M a n d o s - V i n k e n
Bestendigd onder de
naam J . M . A . M a n d o s
Firma M a n d o s - V i n k e n

24.

L . W . , H . en A . A . W . v a n Delft
Firma L . W . v a n Delft

25.

J. en A . Woestenbergh
Firma Frans Woestenbergh

26.

naam F.Q.J.M. V e r b u n t
Firma Frans V e r b u n t & C o
V e r b u n t & C o BV (in

fabricage en handel i n alcoholische en niet-

1967 gingen J.A. en Frans V e r b u n t samen)

alcoholische d r a n k e n

19-02-1990

G*

handel i n w i j n en gedistilleerd

28-04-1980

E

10-04-1989

G

30-05-1991

G»

Z i e nr. 8
27.

André Kerstens BV

Bestendigd
28.

weverij T i l b u r g
D S W Gemeente T i l b u r g
29.
30.

31.

19-06-1989

Tapisserie & Damasttextielhandel (tapisserie en damastweverij)

Gimbrère Confectie BV
Vollenhoven

verkoop van kleding

Groot-Olie BV

groothandel i n stookolie, dieselolie en benzine

Bressers Metaal BV

h a n d e l s o n d e r n e m i n g v a n w a l s e r i j p r o d u k t e n (staal)

00-04-1990

G*

26-04-1995

G*

12-05-1995

G*

Tilburg
kort
Tilburg sigiralemeiit XXX
Cor W.G.P. van der Heijden, 'NoordBrabant in de ban van Sequah.
Moderne kwakzalverspraktijken aan
het eind van de negentiende eeuw', in:
Brabants Heem, 47,1995, nr. 1, p. 1-9.
N.B. Bezoek van Sequah aan Eindhoven, Tilburg en Breda in 1893.
J. van Gils, 'Nijver en notabel Goirle.
Peijnenborg', in: De Brabantse Leeuw,
44,1995, nr. 1, p. 38-43.
J.A.M. Smulders, 'Een geslacht Smulders (Smeulders)', in: De Brabantse
Leeuw, 44,1995, nr. 1, p. 52-61. (vervolg
van 1994, nr. 4, p. 229).
Boekbesprekingen H.A. Muntjewerff,
De spil waar alles om draaide. Opkomst,
bloei en neergang van de Tilburgse familie-onderneming Wolspinnerij Pieter van
Dooren 1825-1975 (Tilburg, 1993) in:
Erfgoed van Industrie en Techniek, 4,
1995, nr. 1, p. 30-32 (A.C.M. Kappelhof) en Noordbrabants Historisch
jaarboek, dl. 11,1994, p. 244-246 (L.B.).
Boekbespreking M . van den Heuvel,
Van patronaat tot soos. Een studie naar de
reproduktie van jeugdcultuur in een katholieke industriestad (Tilburg, KUB,
1993) in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, dl. 110, afl. 1, p. 152-153 en
Noordbrabants Historisch jaarboek, d l .
11,1994, p. 253-254 (A.v.d.S.).
J. Didden, 'De Opstand. Een Brabants
NSB-blad', in: Noordbrabants Historisch
jaarboek, dl. 11,1994, p. 102-127.
Christ Klep en Ben Schoenmaker
(red.). De bevrijding van Nederland
1944-1945. Oorlog op de flank ('s-Gravenhage, Sdu, 1995), 396 blz., geïlL,
ƒ59,90.
N.B. Betreft alle militaire operaties op
Nederlands grondgebied tussen september 1944 en de Duitse capitulatie in
mei 1945. Tilburg passim: p. 116, 171,
173,181,209-218,225,233 en 253.

G.J.
Hooykaas,
'George Willem
Vreede (1809-1880), hoogleraar, jurist
en publicist', in: Utrechtse biografieën
I. Levensbeschrijvingen van bekende en
onbekende Utrechters (Amsterdam/Utrecht, 1994?), p. 183-188.
N.B. Vreede w e r d ' i n 1809 te Tilburg
geboren.
Geert de Bruijn, De Noordbrabantse
zadelmakers, Vught, Stichting Historische ver::ameling hamen / garelen
en zadels, 1995,75 blz., ƒ 15.
Renate van de Weijer en Theo
Cuijpers, 'De historicus, de handelshogeschool en de heiligenbeelden. Een
interview met Harry van den Eerenbeemt', in: Noordbrabants Historisch
Nieuwsblad, jrg. 9, nr. 2, april 1995, p.
22-24.
Chryso Konings, 'R.K. Sportvereniging SARTO, een mooie toekomst als
een echte Tilburgse voetbalvereniging', in: Tilburg Magazine, jrg. 5, nr. 4,
december 1994, p. 46-47.
N.B. Historische terugblik.
Thijs Kemmeren, 'Huismeesters van
het sociale. Vijftig jaar buurt- en clubhuiswerk in Tilburg', in: Tilburg Magazine, jrg. 6, nr. 1, maart 1995, p. 51-53.
Angelique Spaninks, 'Jo Coenens
maatkostuum voor een muziektheater
en vier kunstopleidingen. Theaterarchitectuur in Brabant', in: Brabantia,
jrg. 44, nr. 2, februari 1995, p. 3-4.
Cees van Raak, 'De wrok van een criticus. Wie neemt het op voor Jasper
Mikker?', in: Brabantia, jrg. 44, nr. 2, februari 1995, p. 23.
Jace van de Ven, 'Het meeste houden
van knokken of muziek? De muziekzaal van Gerrit Brokx', in: Brabantia,
jrg. 44, nr. 3, maart 1995, p. 9-10.
Angelique Spaninks, 'Experimenteel
theater met een industrieel tintje.
Theaterarchitectuur in Brabant I I ,
Peter van Hoogmoeds middenzaal De
Vorst', in: Brabantia, jrg. 44, nr. 3,
maart, 1995, p. 18-19.
Jacques Grijpink, 'Nieuwe reeks bijdragen tot geschiedenis van het zuiden van Nederland op bredere basis.
Van den Eerenbeemt neemt afscheid'.

in: Brabantia, jrg. 44, nr. 5/6, mei/juni
1995,p.l2-14.
Jacob H.S.M. Veen, 'Het Tilburgse
goederenstation: Poort naar een Moderne Industriestad', in: Tilburgse
Tijdingen, nr. 94, februari 1995, p. 2-8
en nr. 95, april 1995, p. 16-21.
Wout van Bommel, Vier eeuwen Van
Bommel. Een uitgebreide genealogie van
Jan van Bommel geboren rond 1570-1590.
Dordrecht-, Schoenen-, Limburg-, Religieuzen-tak en Adel-stam (Van Gorkumlaan 18 5641 WT Eindhoven, tel. 040815018), 139 blz., ƒ 54.
N.B. Tilburg o.a. p. 18-21, 37-55, 75-80,
91-108 en 113-119.
Joep Eijkens en Paul Spapens, Een vrijheid zonder vrede. Oorlogskroniek Midden-Brabant oktober '44 - mei '45 (Tilburg, Brabant Pers) 1995, 72 blz., geïll.,
ƒ 10,95.
N.B. Vervolg op Morgen zijn wij vrij
(1994).
Cees Verraak, Godinnen en andere vrouwen (Tilburg, Saudade Press, tel. 013366466,1995), ƒ 29,50.
N.B. Poëzie van Tilburgse auteur Cees
Verraak (ps. voor Van Raak) met zeefdrukken door Walter Kerkhofs naar
tekeningen van Gerry ten Brink.
Maurice Kummer, Bastiaan Jongeneel
en Ovan Asselt, 'Meelij & Afschuw'
(Tilburg, 1995).
N.B. Vanuit Tilburg geredigeerd
nieuw literair tijdschrift, ƒ 10 per stuk
(Vrije Boekhandel en Gianotten),
abonnement ƒ 50.
Esther Wessel, 'Mozaïek tussen het
metselwerk', in: Erfgoedbekeken. Kwartaalbericht van het Monumenten Selectie
Project Noord-Brabant, jrg. 2, nr. 1, 28
april 1995, p. 4.
Ton Trel (red.). Godzijdank, er is olie. De
honderdjarige historie van Vollenhoven
Groot-Olie in 37 minuten. Mede ontfutseld aan de memoires van P.Ph. Bogaers
(Tilburg, Vollenhoven Groot-Olie BV,
1995), 69 blz.
N.B. Voor bespreking: zie artikel
'Hofleveranciers' door Ronald Peeters,
p.55.
Honderd jaar Bressers 1893-1993 (Tilburg, 1995), 20 blz.

N.B. Voor bespreking: zie artikel
'Hofleveranciers' door Ronald Peeters,
p. 55-56.
Drs. L.F.W. Adriaenssen en mr. B.J.
van Spaendonck, Van Spaendonck naar
Tilburg (Tilburg, 1995, Joannes Antonius van Spaendonck Stichting, 1995),
80 blz., ƒ 20.
N.B. Adres van de stichting: Delmerweg 2, 5037 EX Tilburg, tel. 013672278.
Dr. Th.G.A. Hoogbergen, Brabant beschouwd en beschreven. Noord-Brabant
vanaf 1100, in staatkundig, sociaal-economisch, politiek, cultureel en religieus perspectief (Tilburg, Stichting Zuidelijk
Historisch Contact, 1995), 136 blz.
N.B. Samenvatting van de 112 studies,
o.a. een aantal over Tilburg, die door
de stichting zijn uitgegeven.
Dr. M.W. van Boven, drs. B. Looper en
drs. P.J. Margry (red.), Archievengids
voor Noord-Brabant ('s-Hertogenbosch,
Kring van Archivarissen in NoordBrabant m.m.v. de Stichting Brabantse
Regionale Geschiedbeoefening, 1995),
69 blz. en twee computer-diskettes,
ƒ 25 (verkrijgbaar bij de archiefdiensten i n Noord-Brabant).
K. Bijker, 'Een heiligdom aan de
Heikant: de sacralisering van de geboortegrond van Petrus Donders', in:
Antropologische verkenningen, 13, 1994,
p. 1-17.
P. van Daal, Fragmenten uit de geschiedenis der Nederlands hervormde gemeente
Tilburg en Goirle 1633-1983 (Tilburg,
Hervormde Gemeente, 1993), 52 p.
(aangevulde herdruk van uitgave
1983).
E. Gelevert, 'De Fraters van Tilburg',
in: Ses boogscheuten weeghs (Loon op
Zand), nr. 1253, p. 57-66.
Henk van Doremalen, Het Tilburgse
Sportpark Willem U-stadion. De geschiedenis van het Tilburgse stadion 19191995 (Tilburg, Gemeente Tilburg,
1995), 28 blz., geïll., ƒ 5 (verkrijgbaar
o.a. bij Gemeentelijk Informatiecentrum en Gemeentearchief).
Ronald Peeters

De geboorte van Brabants
provinciaal bestuur in
Tilburg
Van 13 juni tot en met 29 september
1995 organiseert het Gemeentearchief
Tilburg een bijzondere tentoonstelling
onder de titel 'Gedaan te Tilburg 11
juni 1795. Pieter Vreede en de geboorte van Brabants provinciaal bestuur'.
Op 6 juni 1795 kwamen in het logement van de weduwe Collin aan de
Markt in Tilburg afgevaardigden uit
alle delen van de huidige provincie
Noord-Brabant bijeen. Zij besloten om
enige dagen later, op 11 juni, opnieuw
samen te komen, nu officieel als
'Gedeputeerden, provisioneel representeerende het volk van Bataafsch
Brabant'. De naam geeft aan dat het
college een voorlopige status had.
Maar de intentie was duidelijk: men
streefde naar een eigen gewestelijk bestuur voor Brabant. Dat was een belangrijk moment in de geschiedenis
van de provincie. Daarmee zou een
eind komen aan de situatie dat de
door de Republiek der Verenigde
Nederlanden als op Spanje veroverd
gebied beschouwde delen van Brabant
door de Staten-Generaal bestuurd
werden vanuit het verre Den Haag.
Met de inval van het Franse revolutionaire leger en de val van 's-Hertogenbosch op 9 oktober 1794 was
hieraan enige maanden tevoren feitelijk al een einde gekomen.
Lid van een meteen na de inval door
de Fransen ingestelde 'Centrale A d m i nistratie van alle bezette gebieden'
was onder anderen de sinds begin
1790 in Tilburg wonende, maar van
huis uit Leidse woUenstoffenfabrikant
Pieter Vreede (1750-1837). Hij was in
Holland een zeer actief aanhanger van
de patriottenbeweging geweest, en
had daarom in 1787, toen Pruisische
troepen Stadhouder Willem V in zijn
gezag hersteld hadden, de wijk moeten nemen
naar de Zuidelijke
Nederlanden. Vanuit Lier was hij in
1790 naar Tilburg gekomen, waar hij
al langer een nevenvestiging van zijn
bedrijf had.
Pieter Vreede zou na de inval van de
Fransen de ziel worden van de beweging die zou leiden tot de erkenning
van Noord-Brabant als volwaardige
provincie in de nieuwe, sterk van
Frankrijk afhankelijke, Bataafse Repu-

bliek. Dat was de belangrijkste reden
ook voor de bijeenkomst van dat eigenlijk nog illegale voorlopige bestuur
op 11 juni i n Tilburg, waar Pieter
Vreede, het Kwartier van Oisterwijk
van de Meierij van Den Bosch vertegenwoordigde. Nog op diezelfde dag
vertrok hij aan het hoofd van een delegatie naar Den Haag om daar de erkenning van Brabant als zelfstandig
gewest te bepleiten. Dat is, zij het met
moeite, gelukt. Een nieuwe, nu gekozen vergadering van Provisionele
Representanten van het Volk van
Bataafsch Brabant, waarvan Pieter
Vreede voorzitter werd, moest de verkiezingen voor een definitieve gewestelijke vertegenwoordiging per 1 januari 1796 voorbereiden. Daags daarvoor leidde Vreede in de Grote Kerk
van Breda met een daverende speech
de installatie in van de leden van dat
eerste bestuur van wat nu de provincie Noord-Brabant is.
Op 1 maart 1796 kwam in Den Haag
een Nationale Vergadering bijeen,
waarin Pieter Vreede voor Brabant zitting kon nemen, en die als voornaamste taak had een Constitutie of grondwet te ontwerpen. Die kwam er echter
pas in 1798, nadat een eerste, op compromissen gebaseerd ontwerp in een
referendum was verworpen en er
mede onder leiding van Pieter Vreede
een staatsgreep was gepleegd. Hij
werd toen lid van het Uitvoerend
Bewind, een weinig succesvol bestuur
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Deel van het verslag van de eerste vergadering
van de Provicionele Representanten van Bataafs
Brabant op 11 juni 1895 te Tilburg (coll.
Rijksarchief, Den Bosch).

dat na een half jaar middels een contra-coup verjaagd werd. Hij moest enige tijd onderduiken en keerde eigenlijk niet echt meer naar Tilburg terug,
waar zijn bedrijf inmiddels door zijn
zoons werd geleid. Het was ook het
einde van zijn politieke carrière; hij
was een verbitterd man geworden, die
zich in de steek gelaten en miskend
voelde door het volk waarvoor hij zich
zo had ingezet. In een aantal geschriften heeft hij daarna nog erkenning
proberen te vinden als politiek en
vooral economisch denker. Maar ook
die kreeg hij niet.
In 1837 is Pieter Vreede i n Gouda begraven, nadat hij ten huize van een
zoon in Heusden in de leeftijd van bijna 87 jaar was gestorven.
We mogen wel constateren dat Pieter
Vreede, hoewel eigenlijk maar tijdelijk
in Brabant actief, in dit gewest op een
heel cruciaal moment ook een cruciale
politieke rol heeft gespeeld. Zo liepen
in dat jaar 1795 zijn persoonlijke geschiedenis en die van Brabant even parallel. Aan dat moment willen we, nu
de provincie Noord-Brabant op het
punt staat haar tweede eeuwfeest te
gaan vieren, aandacht schenken in
een tentoonstelling in het Gemeentearchief van Tilburg, waar er nog veel
over die periode bewaard is gebleven.
De tentoonstelling wordt op 9 juni geopend met een kort symposium, waarin door vier sprekers aandacht wordt
besteed aan de persoon van Pieter
Vreede en de gebeurtenissen in 1795.
De lezingen zullen in oktober worden
gepubliceerd
De tentoonstelling zal ook ingaan op
de inval van de Fransen in 1793-1795,
de ontwikkelingen na 1 januari 1796
(de Nationale Vergadering, de constitutie en het Uitvoerend Bewind) en de
Tilburgse ontwikkelingen in sociaalcultureel en economisch opzicht van
1785-1815 (de geboorte van een stad).
Bijzondere bruiklenen werden ontvangen van een nazaat van Pieter
Vreede, het Algemeen Rijksarchief te
's-Gravenhage, het Rijksarchief in
Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch
en de Brabant-collectie van de Katholieke Universiteit Brabant.
De tentoonstelling 'Gedaan te Tilburg 11
juni 1795. Pieter Vreede en de geboorte
van Brabants provinciaal bestuur' is te
zien in het Gemeentearchief, Kazernehof

75, van 13 juni tot en met 29 september en
op 1 oktober 1995. Toegang gratis.
Openingstijden: dinsdag tot en met donderdag van 9.00-17.00 uur, donderdagavond van 19.00-22.00 uur (met uitzondering van de maanden juli en augustus)
en vrijdag van 9.00-12.30 uur.

Broeders in de katholieke
beweging
In het boek 'Broeders in de katholieke
beweging', staan vijf in de vorige
eeuw gestichte Nederlandse broedercongregaties centraal: de Broeders van
Oudenbosch (opgericht in 1840), de
Broeders van Maastricht (1840), de
Fraters van Tilburg (1844), de Broeders van Huijbergen (1854) en de
Fraters van Utrecht (1873), alle gespecialiseerd in onderwijs en opvoeding
van de katholieke jeugd. Deze vijf congregaties gaven in 1987 het Katholiek
Studiecentrum van de Katholieke Universiteit Nijmegen de opdracht een
wetenschappelijke studie naar de ontwikkeling van hun gemeenschappen
(in de afgelopen anderhalve eeuw) te
verrichten. Studiesecretaris van dit
centrum, Joos van Vugt, voerde het
onderzoek uit en promoveerde in november 1994 op deze studie. De voornaamste bronnen werden gevormd
door de congregatie-archieven. Het archief van de Fraters van Tilburg is zeer
omvangrijk en goed geordend. Het bevindt zich in het generalaat aan de
Gasthuisring te Tilburg. De belangrijkste gedrukte bron voor de gegevens over de Tilburgse fraters, vorm-

den natuurlijk de drie delen 'De
Fraters van Tilburg van 1844-1944'
van fr. Tharcisio Horsten (uit 19461951).
Van Vugt begint zijn boek met het ontstaan van de katholieke beweging
(met het doel 'het leven in al zijn facetten te doordringen met godsdienst')
na het uitroepen van de Bataafse
Republiek in 1795, een beweging die
pas definitief zijn ontplooiing kreeg in
de jaren dertig van de vorige eeuw.
Uit die beweging is onder andere het
armenonderwijs voortgekomen vanuit de filosofie dat niet alleen de bedeling tot uitbanning van de armoede
kon bijdragen, maar dat godsdienst en
opvoeding even belangrijke vormen
van armenzorg waren. De eerste armenschool van de Fraters van Tilburg,
de St. Vincentiusschool 'voor arme en
minvermogende R.K. jongens' in de
Schoolstraat, werd in 1850 geopend.
De beschreven congregaties ontstonden in de 19e eeuw als congregaties
van leken, dus kloostergemeenschappen van niet-priesters. Mgr. Joannes
Zwijsen stichtte in 1844 de Tilburgse
congregatie van Fraters van Onze
Lieve vrouw. Moeder van Barmhartigheid. Zwijsen trof bij zijn benoeming tot pastoor van de Tilburgse parochie 't Heike in 1832, een erbarmelijke onderwijssituatie aan met een
behoorlijke groep armen. A l in het jaar
van zijn benoeming richtte hij een
schooltje op voor arme meisjes, die les
kregen in godsdienst en nuttig handwerken. Met zeven weesjongens werd
in 1846 door de fraters een drukkerij

De eerste armenschool (St. Vincentiusschool) van de Fraters van Tilburg in
de Schoolstraat, begin deze eeuw.

gestart, waaruit de bekende drukkerijuitgeverij van het R.K. Jongensweeshuis is voortgekomen. Hier werd al
spoedig begonnen met het samenstellen en drukken van (katholieke) leerboeken. Tot ver in deze eeuw heeft
deze drukkerij de fraters grote bekendheid bezorgd.
Van Vugt beschrijft uitvoerig de verdere onderwijskundige activiteiten
van onder andere de Fraters van
Tilburg, met grote vestigingen in bijvoorbeeld Maaseik, St. Michielsgestel
(De Ruwenberg), Grave (blindeninstituut) en Den Bosch. In 1911 begonnen
de fraters met de zorg van voogdijkinderen. Bekend werd het in 1916 gebouwde complex 'Huize Nazareth'.
Het begin van deze eeuw stond voor
de fraters in het teken van de herziening van onderwijsmethodes en de i n troductie van nieuwe methodes en
leerplannen. Frater-onderwijzers werden sinds 1908 opgeleid op de eigen
kweekschool St. Stanislaus.
De fraters waren verder zeer actief in
de missie. De eerste missievestigingen
van de Tilburgse fraters waren op
Curagao (1886), Suriname (1902) en
Nederlands-Indië (1923).
De katholieke beweging, die kort na
de oorlog nog een korte opleving beleefde, raakte i n de jaren zestig van
deze eeuw op zijn retour, wat veel i n vloed op het katholieke onderwijs zou
hebben. Zo verdween in 1964 de catechismus ('het korte begrip van wat de
kerk de schooljeugd wilde voorhouden') abrupt uit het lesprogramma.
Het is onmogelijk in dit kort bestek het
belangrijke en zeer lezenswaardige
boek van Van Vugt uitvoerig te bespreken. Volstaan werd met het memoreren van enkele markante feiten.
Van Vugt toont aan dat de broedercongregaties een uiterst belangrijke
bijdrage hebben geleverd in het katholieke onderwijs in vorige en deze
eeuw. Voor ieder die meer w i l weten
over de geschiedenis van de Tilburgse
fraters is het een aanbevelenswaardig
boek.
Ronald Peeters
Joos van Vugt, Broeders in de iiatliolieke
beweging. De werkzaamlieden van vijf
Nederlandse onderwijscongregaties van
broeders en fraters, 1840-1970, Nijmegen,
KDC/KSD, 1994, 407 blz., geïll, ISBN
90-70504-48-0, f 60.

Ach Lieve Tijd 15 tot en
met 19
Aan de hand van geboorte, huwelijk
en overlijden behandelt Cor van der
Heijden in deel 15 van 'Ach Lieve Tijd
Tilburg' het leven van alledag. Van
der Heijden is op deze terreinen goed
thuis, het resultaat is dan ook een helder verhaal met een duidelijke lijn, een
enkel schoonheidsfoutje daargelaten.
Van de Heijden opent met het verschijnsel van de grote gezinnen. Iets
wat door de geestelijkheid overigens
pas vanaf ongeveer 1900 werd gepropageerd. In 1918 werd in Tilburg een
RK bond voor grote gezinnen opgericht. Hij geeft aan dat rond 1900 het
Tilburgse geboortencijfer boven het
landelijk gemiddelde lag. Tot ongeveer 1880 lag het geboortencijfer in de
Zuidelijke provincies onder het landelijk gemiddelde. Tot in de twintigste
eeuw bleef de zuigelingensterfte hoog.
Onzorgvuldigheid bij de hygiëne met
flesvoeding was hier een van de belangrijke oorzaken. De in 1919 opgerichte 'R.K. Wijkverpleging Het WitGele Kruis' deed belangrijk werk om
de zuigelingensterfte te verminderen.
Ook om de zuigelingensterfte te verlagen kwam het gemeentebestuur in het
begin van de negentiende eeuw met
een aantal verordeningen die professionele verloskimdige hulp verplicht
stelden.
Over het huwelijk weet de auteur te
vermelden dat de gemiddelde huwelijksleeftijd als gevolg van de veranderde economische structuur voor de
marmen op 26 jaar en voor de vrouwen op 25 jaar lag. Na de industrialisatie verdween het agrarisch ambachtelijk huwelijkspatroon. Door het fabriekswerk bereikte men eerder het
financieel maximaal haalbare dan
voorheen, zodat men eerder op eigen
benen kon staan. Van der Heijden
geeft verder nog leuke wetenswaardigheden over het huwelijksfeest en
andere gebeurtenissen rond het huwelijk. Zo noemt hij de gewoonte van
jongemarmen om met donderbussen
bij het huis van de bruid een traktatie
af te dwingen; het
zogenaamde
'schietbier'. Waarom de auteur hier
niet het veel gangbaarder begrip
'kwanselbier' heeft gebruikt, is mij een
raadsel.
Van der Heijden gaat verder nog in op
de huisvestingssituatie in het verle-

den. Zowel de kwantitatieve als de
kwalitatieve
woningnood komen
daarbij aan de orde. Lang werd woningbouw en -verhuur aan het particulier initiatief overgelaten. Tilburg
kreeg pas laat (1913) zijn eerste woningbouwvereniging. Ook de bejaardenzorg en -huisvesting worden kort
behandeld. Tilburg kreeg in 1888 zijn
eerste bejaardenoord. Aardig is het
om te lezen hoe het de oudjes langzaam maar zeker verboden werd om
een borreltje te drinken.
Via besmettelijke ziekten en epidemieën komt Van der Heijden ten slotte
op het onderwerp overlijden en begraven. Hij bespreekt de vele gebruiken
die er op dit terrein bestonden. In het
verleden stond burenhulp daarbij centraal. N u is het de begrafenisondernemer die alles regelt.
Journalist Paul Spapens schreef deel
16 over de Tilburgers en hun kooplust.
Het is een opsomming van feiten geworden, waarbij een goede structuur
ontbreekt. Losse opmerkingen over
bijvoorbeeld de invloed van de wolnijverheid en de hoge mate van zelfvoorziening van de Tilburgse bevolking op
de ontwikkeling van het marktwezen
worden niet uitgewerkt.
De auteur begint in de prehistorie,
stipt daarna de Romeinse tijd en de
middeleeuwen aan, om vervolgens de
verlening van het marktrecht aan
Tilburg te noemen. Dit gebeurde in
1574 toen het voor de Tilburgers door
de vele oorlogshandelingen te gevaarlijk was geworden naar elders te gaan.
Spapens geeft verder een opsomming
van wat er tot ongeveer 1900 door een
aantal individuele kooplieden ter
markt werd aangevoerd. In hoeverre
deze produkten representatief zijn
voor het totaal verhandelde is niet
duidelijk. Over de plaats waar de
markt gehouden werd, geeft hij een
aantal aardige wetenswaardigheden.
Zo is er door de herbergiers van de
Heuvel veel aan gedaan om de markt
aldaar te krijgen. De daardoor te verwachten omzetstijging was kennelijk
dusdanig, dat men het in 1598 de
moeite waard vond om gemeentesecretaris Jan de Roy ervoor af te rossen.
Spapens behandelt verder summier
een aantal andere markten, zoals de
Besterdse. Door de ontwikkeling van
het winkelbedrijf vanaf eind negen-

tiende eeuw verloren de markten aan
belang.
Op het vlak van het winkelbedrijf behandelt Spapens uiteraard de ontwikkeling van de al i n 1656 verharde
Heuvelstraat tot winkelstraat. Ook de
later ontstane winkelcentra, zoals
Westermarkt, Palet- en Wagnerplein,
worden kort behandeld.
Gerard Steijns en Henk van Doremalen tekenden voor deel 17 over het
Tilburgse culturele leven. Lange tijd
was hiervan in Tilburg echter geen
sprake. Angst voor zedelijke bedreiging leidde - aldus de auteurs - voor
brede lagen van de bevolking tot ver
in deze eeuw tot culturele armoede.
Alleen de religieuze cultuur was toegestaan.
Zowat alle aspecten van Tilburgs culturele verleden komen aan de orde.
Van beeldende kunst tot leescultuur.
Gedurende de negentiende eeuw
werd het culturele leven bepaald door
de zogenaamde sociëteiten. Fabrikanten, handelaren en een enkele rentenier vonden er gezelligheid en
kunstzinnig vermaak, meestal i n de
vorm van muziek en toneel. Wars van
iedere frivoliteit volgde de clerus dit
met de nodige argwaan.
In 1790 kreeg Tilburg zijn eerste toneelzaal in de huidige Nieuwlandstraat. In 1808 kreeg Tilburg een
tweede toneelzaal in de Heuvelstraat.
In deze zalen werd vooral door amateurs gespeeld. In verband met de aanleg van de Willem Il-straat moest de
Nieuwe Comedie in 1870 worden afgebroken. Pas i n 1926 kreeg de stad
een nieuwe (nood)schouwburg i n de
voormalige woUenstoffenfabriek van
de weduwe J.B. de Beer nabij de
spoorwegovergang Heuvel-Koestraat.
Warmeer er een trein langs kwam, was
spelen er onmogelijk. In 1961 was dit
probleem voorbij; toen werd de nieuwe schouwburg op zijn huidige locatie
geopend. De auteurs vermelden niet
dat dit gebouw toentertijd een van de
best geoutilleerde toneelzalen van
Nederland was.
Ruime aandacht besteden de auteurs
ook aan de leescultuur. Slechts aangestipt wordt het eerste leesgezelschap
dat in 1779 werd opgericht. Iets meer
aandacht is er voor de i n 1787 opgerichte 'Vaderlandsche Sociëteit'.
Dit politiek georiënteerde gezelschap
werd door de geestelijkheid met argusogen bekeken vanwege de liberale

boeken die er gelezen werden. Door
het grotere publiek werd er pas i n de
tweede helft van onze eeuw meer
gelezen. De i n 1913 gestichte 'R.K.
Openbare Leeszaal en Bibliotheek Sint
Dionysius', de voorloper van de huidige Openbare Bibliotheek, werd aanvankelijk vooral voor het betere deel
van de burgerklasse opgericht. Geestelijken als censor zorgden ervoor dat
alleen 'leerzame boeken en vertrouwbare ontspanningslectuur'werden verstrekt. Na 1965 verdwijnt de censuur,
komt er ruimere huisvesting, voldoende geld en een grote toestroom van
nieuw lezerspubliek.
De auteurs besteden verder nog aandacht aan de geschiedenis van de beeldende kunst, van het muziekleven en
van de Tilburgse musea.
Gemeentearchivaris Steijns schreef
ook deel 18 over de Tilburgers en hun
stadsbeeld. Op een aardige manier beschrijft hij hier het onderwerp dat de
laatste dertig jaar i n de Tilburgse gemeenteraad en aan de borreltafel veel
stof heeft doen opwaaien. De ontwikkeling van de stad, de stadsvernieling
en -vernieuwing.
Steijns begint zijn verhaal i n de negentiende eeuw met de bebouwing van
wat wij n u grofweg als binnenstad
kennen, de Koningswei en Hoogvenne. Alles geschiedde op basis van
het particulier initiatief, pas na de
Eerste Wereldoorlog zou het gemeentebestuur zich met de stadsontwikkeling gaan bemoeien.
De eerste gemeentelijke uitbreidingsplannen werden i n 1917 opgesteld
door de directeur van Publieke Werken, ir. Rückert. Hij plande nog geen
grootscheepse doorbraken, maar projecteerde wel reeds de ringbanen. Hij
creëerde een aantal buurten met een
zeer intiem karakter, zoals de nieuwbouwwijkjes bij de Hoefstraat, tussen
Korvel en Oerle en i n Broekhoven. In
de jaren twintig werden deze wijkjes
door de woningbouwverenigingen
gerealiseerd. Door de enorme toename van het verkeer waren de plannen
van Rückert overigens eind jaren dertig al achterhaald.
Na de Tweede Wereldoorlog was het
verbeteren van de verkeersvoorzieningen een van de centrale punten van
het gemeentelijk ruimtelijk beleid.
Om die reden keurde de raad i n 1959
het plan van 72 miljoen goed. Dit plan

voorzag i n een groot aantal doorbraken om het groeiende autoverkeer aan
te kunnen. Vreselijk veel werd er gesloopt, onder andere het oude stadhuis
tegenover de Heikese kerk. Becht
hield er de bijnaam 'Cees de Sloper'
aan over. De kaalslag kwam tegelijk
met de instorting van de textielindustrie. Het incasseringsvermogen van de
Tilburgse bevolking werd hierdoor
extra zwaar op de proef gesteld. Tegen
verdere afbraak van de stad werden
vanaf eind jaren zestig volop acties
gevoerd. Veel beroering was er bijvoorbeeld rond de sloop van het fabriekscomplex van Pieter van Dooren
aan de Hilvarenbeekseweg. Tegenwoordig wordt er iets voorzichtiger
met het bebouwde verleden van Tilburg omgesprongen.
Steijns gaat verder nog i n op de vele
nieuwe woonwijken die de stad na
1945 kreeg. De bouw daarvan was
noodzakelijk geworden door de geweldige bevolkingstoename. Tussen
1940 en 1960 was deze zelfs 47%.
In het negentiende en laatste deel van
de serie staat een bijdrage van Cor van
der Heijden, die een globaal beeld
geeft van het over Tilburg gepubliceerde werk. Kort passeren de zestiende- en zeventiende-eeuwse Tilburgse
pastoors die over hun parochie schreven. Ook komen personen als Pieter
Vreede, Adriaan van der Willigen,
Elise van Calcar, die i n dagboeken
en/of persoonlijke herinneringen over
Tilburg schreven aan de orde.
Pas na 1900 werden de autochtone
schrijvers van belang; op hen gaat Van
der Heijden wat uitgebreider in. Hij
noemt onder anderen Ed de Nève,
Anton Roothaert en Jan Horsten. Een
veel terugkerend thema bij deze auteurs zijn de verschillen i n levensstijl
tussen fabrikanten en arbeidersklasse.
De Nève geeft i n zijn boek 'Bij ons op
den Heuvel' bijvoorbeeld een prachtig
beeld van de fabrikanten als verwaande, protserige en aanmatigende dommeriken wier interesse niet verder
ging dan geld. Roothaert schreef i n
Antwerpen zijn 'Doctor Vlimmen', gebaseerd op zijn tochten met dierenarts
Pulles langs boerderijen i n Tilburg en
omgeving. Katholieke recensenten
vonden zijn boek maar venijnig. Wat
meer idealiserend schreef bijvoorbeeld pater Piet Heerkens, en tekende
Cees Robben. Van der Heijden geeft

verder nog een globaal overzicht van
de kranten die in Tilburg werden uitgegeven. In deel 19 staat eveneens het
door Arjan van Loon met veel accuratesse samengestelde register op de totale serie. Hoewel, als je echt gaat zoeken, dan kom je altijd wel kleine foutjes of omissies tegen. Zo staat er op
bladzijde 421 een foto met bijschrift
van de aanleg door de werkverschaffing van het Wandelbos in 1921.
Met een verwijzing naar het bijschrift
komt het wandelbos wel, maar de
werkverschaffing niet in het register
voor. Hetzelfde is van toepassing op
een op pagina 191 afgebeelde groepsfoto van bij genoemd werkverschaffingsproject werkende arbeiders.
Ik vind dat jammer, want werkverschaffing was een belangrijk maatschappelijk verschijnsel.
De op bladzijde 458-459 opgenomen
literatuurlijst vind ik een aanfluiting.
Ze is niet volledig en onduidelijk is op
basis van welke criteria ze is samengesteld. Op het eerste gezicht lijkt er gekozen te zijn voor opname van alleen
boeken. Ook boeken die niet specifiek
over Tilburg gaan. Belangrijke artikelen die in het jaarboek 'De Lindeboom'
en het tijdschrift 'Tilburg' werden gepubliceerd zijn niet opgenomen. Van
een duidelijk lijn inzake in andere tijdschriften gepubliceerde artikelen is
ook geen sprake.
Zo is bijvoorbeeld wel een artikel dat
Henk Roosenboom in 'Varia Historica
Brabantica' publiceerde opgenomen.
Maar diverse andere artikelen, gepubliceerd in bijvoorbeeld de 'Textielhistorische Bijdragen' of het 'Noordbrabants Historisch Jaarboek' zijn niet
opgenomen. Een blunder is gemaakt
bij de vermelding van Angelique
Janssens' dissertatie. De bibliografische gegevens van de ongepubliceerde proefschiftversie, en niet de gegevens van de twee jaar later bij Cambridge University press uitgegeven
handelseditie zijn opgenomen.
Afsluitend kom ik tot de slotsom dat
'Ach Lieve Tijd Tilburg' een aardige
vorm van populaire geschiedschrijving heeft opgeleverd. Een duidelijk
minpunt blijf ik vinden dat op belangrijke punten - zoals de volgorde van
de hoofdstukken - het primaat bij de
verkoopargumenten van de uitgever
ligt. Zo moest en zou het nummer over
feesten rond carnaval uitkomen. Het

in het verlengde daarvan liggende
nummer over de kermis mocht pas
een paar maanden later uitkomen.
Door deze vorm van ondernemersgeest is een goede wetenschappelijk
en didactisch te verantwoorden opzet
achterwege gebleven. Dat een overwegend uit academisch geschoolde historici samengestelde redactie hiermee
akkoord is gegaan, vind ik onbegrijpelijk.
Verder blijf ik op het standpunt staan
dat er beter per onderwerp in ieder
deel een korte bibliografie had kunnen
komen (Zie: 'Tilburg', jrg. 11, nr. 3).
Dan had de serie voor het grote publiek nog beter kunnen dienen als een
eerste kennismaking met de rijke
Tilburgse geschiedenis.
Paul van Dun
Bernard van Dijk, drs. Henk van
Doremalen, drs. Cor van der Heijden, drs.
Menno van der Laan, Ronald Peeters en
drs. Gerard Steijns (red.). Ach Lieve Tijd,
de boeiende historie van Tilburg, Zwolle,
Waanders Uitgevers, 1994, ƒ 7,95 per aflevering.
Afl. 15 drs. Cor van der Heijden, De Tilburgers en het leven van alledag. Afl. 16
Paul Spapens, De Tilburgers en hun
kooplust. Afl. 17 drs. Henk van Doremalen en drs. Gerard Steijns, De
Tilburgers en hun culturele leven. Afl. 18
drs. Gerard Steijns, De Tilburgers en hun
stadsbeeld. Afl. 19 drs. Cor van der
Heijden De Tilburgers en hun boeiende
historie; Arjan van Loon, Register.

duister als Van Dun doet voorkomen.
Gepoogd is de lezer, die meer w i l weten over de onderwerpen die in 'Ach
Lieve Tijd' behandeld zijn, een lijst
voor te schotelen met de beste, goed
verkrijgbare, en in het algemeen niet al
te moeilijk leesbare titels. Het is absoluut geen bronnenverantwoording,
zoals de recensent veronderstelt. De
lijst is ook zeker niet bedoeld als een
poging tot een Tilburgse bibliografie.
De niet i n de handel verkrijgbare editie van een proefschrift hoort inderdaad niet in de lijst, maar ik mag hopen dat de handelseditie dezelfde auteur en titel heeft zodat de lezer die
beslist kan vinden.
De volgorde van de afleveringen is
door de redactie in overleg met de uitgeverij vastgesteld. Daarbij spelen argumenten van afwisseling een rol. Het
is gewoonweg niet leuk eerst maandenlang te moeten lezen over bestuurlijke/ politieke aspecten, vervolgens
een poos over economie, dan over vrijetijdsbesteding etc. Bij het vaststellen
van de volgorde is wel duidelijk gekeken naar de inhoudelijke kant van de
zaak. Het verbaast ons dat het de recensent, die toch alle afleveringen
heeft bekeken, ontgaan is. Afleveringen die iets uitlegden wat in latere
afleveringen bekend werd verondersteld, kwamen eerst. Waarom is dit
niet wetenschappelijk en didactisch
verantwoord? Welke volgorde ware
beter geweest en waarom?
Menno van der Laan

Reactie op recensie
Paul van Dun heeft in dit tijdschrift op
verzoek van de redactie alle afleveringen
van 'Ach Lieve Tijd' besproken en soms
van commentaar voorzien. In de afronding
van zijn bespreking maakt hij plotseling
wat tendentieuze opmerkingen over de redactie en uitgever van 'Ach Lieve Tijd'
waarop Menno van der Laan een korte reactie geeft.
In een register zijn altijd fouten te vinden. Het aangehaalde voorbeeld is
echter slecht. In het register zijn namelijk alleen eigennamen opgenomen en
'Wandelbos' is een eigennaam en
'werkverschaffing' niet.
Het achterliggende criterium voor opname i n de literatuurlijst is niet zo

Enige notities bij het
gedenkboek van Longa
Anders dan in Engeland is sporthistorie nog wat ondergewaardeerd in
Nederland. Wanneer er over andere
vormen van ontspanning, vermaak of
vrijetijdsbesteding geschreven wordt zoals bijvoorbeeld cultuur - dan is dat
een serieus onderwerp, zodra het
sport wordt, is het hobby. Wie sporthistorie w i l schrijven tegen de achtergrond van de maatschapppelijke ontwikkelingen begeeft zich al helemaal
op glad ijs. Feitjes, anecdotes en veel
gegevens willen de sportliefhebbers
hebben. De meeste gedenkboeken van
sportverenigingen voldoen daar aardig aan. Meestal komt men niet veel

verder dan wat nostalgische herirmeringen, die al snel naar het heden toe
worden geschreven, waarin het uiteraard alerte huidige bestuur haar zaakjes goed voor elkaar heeft. Met geschiedschrijving heeft dat weinig te
maken. Zo af en toe verschijnt er een
werk dat boven het gemiddelde uitsteekt en dat behalve nostalgisch of
leuk ook een bijdrage levert aan de lokale of regionale geschiedenis. Het
Longagedenkboek is zo'n produkt.
Toen ik als jongetje de krant ging spellen en ook de sport bijhield, was
Feijenoord de grote naam i n het
Nederlandse voetbal. Willem I I en
Noad speelden er weieens tegen en
dan zat het sportpark behoorlijk vol.
Ook Longa speelde toen betaald voetbal, maar wedstrijden tegen Feijenoord of Ajax kon ik me niet voor de
geest halen. Longa kwam uit i n de
toen nog bestaande tweede divisie,
ondermeer tegen ploegen als Rigtersbleek en Zwartemeer. Dat was letterlijk in een uithoek van Nederland.
Vooral Zwartemeer i n het Drentse
veengebied lag i n mijn belevingswereld nagenoeg onbereikbaar. Dat
Longa, vanuit haar knusse stadiormetje aan de Spoordijk, daar helemaal
naar toe moest!
Zo zal iedereen wel bepaalde associaties hebben als hij het fraaie gedenkboek 'Longa 75 jaar zwart-wit' doorbladert. Niet zomaar een boekje, maar
een uitermate fraai verzorgd boek,
waar de samenstellers zichtbaar veel
werk aan hebben verricht en dat een
flinke bijdrage levert aan de Tilburgse
sportgeschiedenis. De auteurs stellen
zich met hun aanpak ook bloot aan
wat meer kritiek, want alle gegevens
controleren was natuurlijk een orunogelijke opgave. Als buitenstaander en
historicus kijk ik zeker ook met andere
(en meer kritische) ogen dan als sportliefhebber of als een lid of supporter
van Longa.
Een van de zaken waarmee de samenstellers van het boek het zich niet eenvoudig hebben gemaakt is het i n cijfers vastleggen van de voetbalresultaten van het hoogste standaardelftal.
Een lastig karwei waarin ze heel behoorlijk zijn geslaagd. Met wat speurwerk zijn ook de ontbrekende gegevens op de pagina's 118 tot en met 131

grotendeels te achterhalen. Om bijvoorbeeld de competitieresultaten van
de hoofdklasse 1980 te weten te komen, hoeven slechts een beperkt aantal maandagkranten te worden doorgenomen. Ik geef toe, je moet er tijd
voor hebben, maar de bron ligt zowel
op de Openbare Bibliotheek als op het
Gemeentearchief voorhanden.
Het overzicht van de bekerwinst van
Longa in 1926 roept de vraag op waar
Noad en Willem I I i n die bekerstrijd
waren. Ze komen niet i n het schema
voor. A l eerder ontdekte ik dat i n schrijven voor de NVB-beker i n die jaren geen vanzelfsprekendheid was.
Het meest glorieuse moment uit de
Longa-historie is er niet minder om:
als tweede klasser de nationale voetbalbeker veroveren. Naast de bekerwinst en de promotie naar de hoogste
klasse mag het behalen van de zuidelijke titel in 1944 als een ander hoogtepunt gekenschetst worden. Die titelstrijd wordt uitvoerig beschreven, terwijl de aansluitende strijd om de
nationale titel mager wordt belicht.
Dat Longa - tot voor kort - nog nooit
gedegradeerd was zal menigeen verbazen. De invoering van het betaald
voetbal ging i n Nederland gepaard
met het samen laten smelten van de
voorheen regionale eerste klassen, die
met enkele sprongen overgingen i n
eredivisie, eerste en tweede divisie.
Longa kwam daarbij uiteindelijk i n de
tweede divisie terecht, eenvoudigweg
omdat het zich niet plaatste voor de
hogere klasse. Ook de terugkeer naar
de amateurs ging - anders dan bij
Noad - op vrijwillige basis. Dus geen
degradatie. Dat deze fraaie traditie n u
juist i n het jubileumjaar doorbroken
werd, is bijzonder jammer.
Ik vond het heel opvallend dat het gedenkboek van Henk Pellikaans vereniging Longa er ook niet i n geslaagd is
een actiefoto uit zijn actieve voetbalperiode te produceren. Bij het samenstellen van de sportaflevering van
'Ach Lieve Tijd' (waar i n veel minder
pagina's ALLE sporten aan de orde
moesten komen) stuitte ik op het probleem dat op het toch voortreffelijk
uitgeruste Gemeentearchief geen enkele foto van een van Tilburgs beroemdste voetballers uit de amateurjaren voorhanden was. Bij Longa had
men i n ieder geval een aantal elftalfoto's waarop de Tilburgse voetballer

met de meeste interlands op zijn naam
terug te vinden was.
Wat de oorlogsjaren betreft heb ik
meerdere keren het verhaal over razzia's bij het Longaterrein gehoord,
waarbij jonge marmen i n het kanaal
sprongen om aan de Grüne Polizei te
ontkomen. In de door de auteurs geraadpleegde Longakringen is het blijkbaar niet bekend. Maar waar komt
zo'n verhaal dan vandaan?
Het onderwerp betaling/onkostenvergoeding - gebruikelijk i n de top
van de amateurs - wordt angstvallig
(en begrijpelijk voor verenigingsmensen) gemeden. Het onderwerp is blijkbaar te hekel en te recent, maar daarom niet minder interessant. Misschien
dat de geschiedschrijver van het 100jarig bestaan er zich aan durft te wagen.
Bij de beschrijving van de strijd om het
RK predikaat die een aantal pagina's
beslaat en eind jaren veertig bijna tot
een flinke crisis leidde, mis ik het verhaal uit de beginperiode van Longa.
Waarom is toen niet voor RK gekozen? Juist Ruud de Grood en A(ntoon)
van den Dobbelsteen trokken in die jaren fel aan de verenigingen om RK
voetbal te bedrijven. Je stond i n die
tijd - begin jaren twintig - voor de keuze voetballen i n de NVB waar de betere clubs en spelers zaten of RK voetbal
bedrijven. Uit het gedenkboek valt
niet op te maken of dat probleem ook
bij Longa gespeeld heeft.
Helaas sluipen i n een boek met zoveel
namen en foto's ook wat slordigheden. Als ik me beperk tot mensen die
ik persoonlijk ken, dan zie ik Frans
van Haaren als Verhaaren vermeld en
wordt Jac de Beer Jan de Beer genoemd. Dat namen bij foto's onontbeerlijk zijn om ze enige historische
waarde te geven zal bij de meeste lezers van dit tijdschrift wel bekend zijn.
De auteurs van het boek zijn daar niet
in alle opzichten i n geslaagd. Zo'n
werk is ook uiterst moeizaam. Hoe
gaat zoiets. Frans Verbunt merkte bij
een foto over zwemmen i n het Baksch
Ven, die afgebeeld stond i n 'Ach Lieve
Tijd' ooit op, dat hij wist dat daar
Andreas Meulenbroek op stond met
zijn zoontje Dré. Leuk en correct, maar
wij hadden een andere aantekening. Ik
w i l maar zeggen, dat eenmaal verkeerd aangegeven namen een eigen leven gaan lijden en later nauwelijks

meer te corrigeren zijn. Schrijvers van
gedenkboekjes doen er daarom goed
aan weg te laten wat men niet zeker
weet of er in ieder geval twijfel over
uit te spreken. Als verenigingsmensen
de namen niet meer kunnen achterhalen dan zijn de mogelijkheden vrijwel
uitgeput. Om die reden is het jammer
dan niet alle foto's van namen konden
worden voorzien. Het zal nu vermoedelijk nooit meer gebeuren.
Wellicht overbodig om nog eens te
zeggen, maar ik beschouw het werk
dat de samenstellers van het Longagedenkboek hebben verricht, ondanks
de genoemde kritiekpunten als een
welkome aanvulling voor de Tilburgse historie.
Henk van Doremalen
Jacques Herijgers en Hans van Os (red.),
Longa 75 jaar zwart-wit, Tilburg, T.S.V.
LONGA, 1995,131 blz., geb., geïll.

Archiefinventaris
Paul van Dun tekende voor de inventarisatie van de archieven van de St.
Vincentius- en St.Elisabethverenigingen in Tilburg. Beide instellingen bewogen zich in de 19e en 20e eeuw op het
terrein van de particuliere armenzorg
oftewel de liefdadigheid. De inventaris is onlangs uitgegeven in de reeks
van het Gemeentearchief.
Ongetwijfeld zal de inventarisatie,
niet in het minst door de deskundige
begeleiding die de stagiaire krijgt,
goed zijn uitgevoerd. Ik w i l me hier
dan ook beperken tot de historische
inleiding die aan de opsomming van
de stukken voorafgaat.
Op zijn minst merkwaardig is het gegeven dat enkele studies die over armoede en armenzorg in Tilburg verschenen zijn blijkbaar niet door de samensteller van de inventaris zijn
gebruikt. N u hoeft een archivaris ook
niet perse een doorwrochte historisch
beschouwing af te leveren. Maar als
historicus moet Van Dun toch bekend
zijn met het feit dat onder meer Van de
Put uitgebreid met het onderwerp armenzorg is bezig geweest. De doctoraalscriptie en de dissertatie van Van
de Put staan weliswaar niet als briljant
bekend, het onderwerp is wel uitvoerig vanuit 'het Tilburgse' beschreven.
Van Dun zou dan ook ontdekt hebben

dat de armenwet die in 1854 van
kracht werd voor Tilburg een geheel
andere betekenis had dan pure preventieve politiezorg. Dat beeld is al te
zeer op de situatie in de Hollandse steden gericht. De Grote of H . Geest
Armen heeft in Tilburg een zeer belangrijke rol gespeeld, ook al was wettelijk de belangrijkste taak aan de particuliere armenzorg voorbehouden.
Vreemd vind ik de bewering dat de
Vincentiusvereniging gezien moet
worden tegen de achtergrond van het
ontstaan van socialisme en liberalisme. Dat Kardinaal De Jong het zo in
het midden van de twintigste eeuw
zag (zie p. 12) lijkt me wel logisch,
maar hoe dit te rijmen valt met de situatie in de eerste helft van de 19e eeuw
is niet duidelijk. Was de oprichting
van de lekenorganisatie die zich met
charitatief werk bezighield niet veel
meer een reactie op de Franse revolutie, die andere waarden en normen
centraal stelde, dan de roomskatholieke kerk voor ogen stond?
In Tilburg was de oprichting in ieder
geval het rechtstreekse gevolg van de
bemoeienis van pastoor Zwijsen, zoals
in het verslag ter gelegenheid van de
feestviering bij het 25-jarig bestaan in
1873 werd opgemerkt. Zwijsen zag
overal de gevaren van wat we als 'zedelijk verval' kunnen omschrijven.
Zeker in Tilburg had de Vincentiusvereniging alles met het emancipatieproces van de katholieke burgerij en
bestrijding van armoede te maken.
Lang ging dat gepaard met een bevoogdende houding. Pas in de loop
van de 20e eeuw is er sprake van een
spanningsveld tussen de emanciperende arbeidersklasse en de vanuit een
hiërarchisch denkpatroon werkende
Vincentiusconferenties.
Deze inventaris van de archieven van
St. Vincenfius en de St. Elisabethvereniging te Tilburg is de zevende en
laatste die het Gemeentearchief in
deze vorm zal uitgeven. Blijkbaar
werd de fraai uitgegeven reeks inventarissen toch te kostbaar, afgezet tegen
de relatief kleine groep die er gebruik
van maakt.
Henk van Doremalen
P.E.H.M. van Dun, Inventaris van de archieven van de St. Vincentiusvereniging
en de St. Elisabethvereniging te Tilburg
1848-1981/1992, Tilburg, Gemeente-

archief Tilburg, 1995, 85 blz., ƒ 12,50.
Herbestemming industrieel
erfgoed
De auteurs van het onlangs verschenen boek 'Herbestemming industrieel
erfgoed in Nederland', Peter Nijhof en
Ed. Schulte, konden er niet omheen
ook aan het Tilburgse Mommerscomplex ruim aandacht te besteden.
Nijhof is niet geheel onbekend met het
industriële erfgoed van Tilburg. Het
schitterend vormgegeven boek geeft
een uitvoerige beschrijving en analyse
van enige tientallen gerealiseerde herbestemmingsprojecten in Nederland,
waaronder uit Tilburg behalve het genoemde Mommerscomplex (p. 97-100)
ook nog het De Pont Museum (p. 101102). Selectiecriterium was overigens
dat er sprake moest zijn van ingrijpende veranderingen in het bestaande gebouw of complex om tot een andere
bestemming te komen. Er is bescheiden aandacht gegeven aan de Tilburgse Lancierskazerne/Beka-fabriek
(p. 9, 17-18 en 26). De restaurafie van
het Mommerscomplex in de Goirkestraat van textielfabriek tot Nederlands Textielmuseum is volgens de
auteurs mede te danken aan de geruchtmakende sloop ('een stap te ver')
in 1975 van de textielfabriek Pieter van
Dooren. Het is een goed voorbeeld
van de Tilburgse fabrieksarchitectuur
van rond de eeuwwisseling en tevens
een van de grootste Tilburgse fabrieksgebouwen uit de vorige eeuw.
De verbouwing was klaar in 1985.
Het ombouwen van de spinnerij van
Thomas de Beer in 1992 tot tentoonstellingsruimte kwam tot stand dank
zij een aanzienlijk legaat van de
Stichting De Pont, welke stichting zowel het gebouw als de daarin ondergebrachte collectie hedendaagse kunst
in beheer heeft. De auteurs zijn erin
geslaagd een goed overzicht te geven
van Nederlandse voorbeelden van
herbestemming van industreel erfgoed.
Ronald Peeters
Peter Nijhof en Ed. Schulte m.m.v. H.J.
Bemelmans en J.A. van der Hoeve e.a..
Herbestemming industrieel erfgoed in
Nederland, Zutplien, Walburg Pers, 1994,
192 blz., geïll., ISBN 90-6011-902-9,
f49,50.
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