In memoriam Ari van Valen
1945-2020
Henk van Doremalen*
* Henk van Doremalen
is bestuurslid van de
Stichting tot Behoud van
Tilburgs Cultuurgoed.

Op 25 april j.l. ontviel ons Ari van Valen,
gedurende bijna 25 jaar bestuurslid van de
Stichting tot Behoud van
Tilburgs Cultuurgoed.
Ari werd op 25 juli 1945 geboren in Eindhoven waar
zijn vader werkzaam was. In 1957 kreeg Jan van Valen een aanstelling bij de zogeheten Bossche Bond
aan het St. Annaplein. Daarom verhuisde eind 1958
het acht kinderen tellende gezin Van Valen naar Tilburg.
Ari voltooide de Norbertus Mulo aan de Hendrik van
Tulderstraat en ging vervolgens aan de slag bij de
Landmeetkundige Dienst om daarna via de militaire
dienst aan het werk te gaan bij makelaarskantoor
Stok. Op 1 november 1964 werd hij lid van de BVA,
de vakbond voor beambten bij Banken, Verzekeringen
en Administratieve kantoren. De eerste stap die hem
langs tal van activiteiten en functies op maatschappelijk en politiek gebied zou voeren.
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Actief vakbondslid
Ari maakte op 1 april 1966 de overstap naar het Centraal Ziekenfonds, toen gevestigd aan de Stationsstraat. Precies op de dag dat zijn eerste zoon geboren
werd, 4 februari 1975, had Ari een sollicitatiegesprek
bij het GAK. Bij het GAK en zijn opvolger, het UWV, is
hij zijn verdere leven blijven werken.
Inmiddels was Ari op vakbondsterrein actief geworden binnen de BVA. Hij nam zitting in het plaatselijk
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bestuur en hij volgde de Sociale School van het NKV.
Hij kwam in de plaatselijke centrale van het NKV terecht waarin alle afdelingen van de bonden in Tilburg
vertegenwoordigd waren. Hoewel de tijd van de groslijstverkiezingen van de KVP voorbij was, zorgde de
opvolgster, het plaatselijk CDA, nog steeds dat alle
geledingen zoals ondernemers, middenstand, boeren en arbeiders hun vertegenwoordiging hadden in
de gemeenteraad. Op die manier kwam Ari als vakbondsvertegenwoordiger namens het CDA in de Tilburgse gemeenteraad. Hij zou dat raadslidmaatschap
twintig jaar blijven uitoefenen.
Op vakbondsterrein was hij onder meer actief bij
het opzetten van een voordeelpas voor leden en bij
de belastingservice. Verder speelde hij een rol in de
totstandkoming van de Stichting Vakbondsgebouw.
Over dat laatste wil ik wat uitweiden, omdat het een
belangrijke rol heeft gespeeld voor onze eigen stichting. De Stichting Vakbondsgebouw is opgericht om
de bezittingen – in tientallen jaren bijeengebracht
door de Tilburgse vakbondsleden – voor Tilburgse
doeleinden te behouden. De oprichting dateert van
1981 toen de fusie van het NKV met het NVV tot FNV
gaande was. Zonder de Stichting Vakbondsgebouw
zouden de revenuen uit Tilburg naar het hoofdkantoor
in Amsterdam verdwenen zijn. Uit het vermogen van
deze Stichting konden tal van plaatselijke initiatieven
ondersteund worden. Verderop kom ik daar nog op
terug.

Bestuurlijke duizendpoot
Ari maakte in Tilburg naam als bestuurlijke duizendpoot. Wat dat betreft was hij te kwalificeren als een
klassiek (vrijwillig) vakbondsbestuurder. Daarbij was
altijd het idee dat men – voor zover dat in het vermogen lag – maatschappelijke verplichtingen op zich
moest nemen. Sommige van zijn bestuursfuncties
kwamen overigens ook voort uit twintig jaar raadswerk. Zonder compleet te zijn wil ik hier noemen:
lidmaatschap en bestuurslid plaatselijk CDA, lid gemeenteraad voor CDA 1974-1994, vicevoorzitter Kamer van Koophandel, bestuurslid Stadsschouwburg,
bestuurslid Brabant Cultureel, bestuurslid Stichting
Vakbondsgebouw, bestuurslid Stichting Vrienden
van het Textielmuseum, bestuurslid van Vereniging
Argument Vertoningsruimte, bestuurslid Waterschap
De Dommel, Raad van Commissarissen Tilburgsche
Waterleiding Maatschappij, voorzitter Stichting Pelgrimshoeve.

Brokx en Stekelenburg
De presentatie van het boek ‘De Handen ineen’ bezorgde Ari een van zijn finest hours. Als voorzitter van
het comité had hij geregeld dat in het Nederlands
Textielmuseum het boek over honderd jaar vakbeweging in Tilburg door FNV-voorzitter Johan Stekelenburg kon worden aangeboden aan burgemeester Gerrit Brokx. Hij was er erg trots op. Dat de een de ander
als burgemeester van Tilburg op zou gaan volgen was
toen nog in de toekomst verborgen.

Sponsoring

Ari van Valen tijdens de
uitreiking van het eerste
exemplaar van het boek
‘De handen ineen’ op 2
februari 1996. Links van
hem burgemeester Gerrit
Brokx en rechts van hem
FNV-voorzitter, en later
burgemeester, Johan
Stekelenburg. Geheel rechts
Jan Arie Scholten, directeur
van de Tiwos die als sponsor
optrad.

Tilburgs Cultuurgoed
In relatie tot dit tijdschrift wil ik toelichten wat Ari betekend heeft voor de Stichting tot Behoud van Tilburgs
Cultuurgoed, waarvan hij vanaf 1995 bestuurslid was.
Ari was verantwoordelijk voor het grootste project dat
onze stichting ooit verwezenlijkt heeft. In 1996 zou
het honderdjarig bestaan van de vakbeweging in Tilburg worden gevierd. Althans, als je de oprichting van
de katholieke weversbond St. Severus als uitgangspunt neemt, en dat gebeurde in dit geval. Ik kreeg
van een aanvankelijk behoorlijk breed comité in 1994
de vraag of ik daar een boek over wilde schrijven.
Dat leverde nog een hoop gedoe op, maar uiteindelijk
nam Ari met de Stichting Vakbondsgebouw het besluit dat het boek in een grote oplage uitgegeven zou
worden door onze Stichting. Het zou uitkomen in de
Tilburgse Historische Reeks. Het boek verscheen in
1996 in een oplage van zo’n 5000! Met daarnaast
ook nog een speciale uitgave in een beperkte oplage
als hardcover. Ook zat er nog een tentoonstelling aan
vast in het Nederlands Textielmuseum waarvoor we
diverse fraaie vaandels en vlaggen van de plaatselijke vakbonden bijeen kregen. Omdat het geld nog
niet op was – dat had hij met de mensen van het
bestuur Vakbondsgebouw prima geregeld – kon er
onder redactie van ondergetekende nog een speciaal
nummer van het tijdschrift Tilburg worden samengesteld, waarbij historici en journalisten een aantal Tilburgse vakbondsmensen interviewden. En als vervolg
daar weer op kwam een breder opgezette studie over
het gezicht van de vakbeweging in Tilburg tot stand,
waarin Ari zelf ook aan bod kwam.

Ari van Valen was vanaf 15 november 1995 bestuurslid van de Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed. Hij hield zich binnen het bestuur vooral bezig
met het bijeenbrengen van gelden om de boek- en
tijdschriftuitgaven van de Stichting te bekostigen. Zijn
ruime netwerk in Tilburg was daarbij een pre. Ook
heeft hij enige tijd de rol van secretaris op zich genomen toen bestuur en uitgave van tijdschrift en boeken
wat strikter gescheiden waren. Hij had al aangekondigd dat hij eind 2020 de stichting wilde verlaten, omdat hij in de zomer 75 zou worden. Nogal onverwacht
is dat sneller gegaan dan voorzien. Helaas moest zijn
uitvaart door de omstandigheden rondom COVID-19
in kleine (familie) kring plaatsvinden.
Ari van Valen was gehuwd met Lia Simmers die hem
op 28 november 2016 ontviel. Ze hadden twee kinderen. Bij zijn afscheid als gemeenteraadslid in 1994
ontving Ari de koninklijke onderscheiding Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau.
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