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Ten geleide
Het artikel van Thelen is het tweede deel uit een serie van twee over een
arbeidsconflict bij de firma Majoie & Van der Voort. In het vorige nummer is ingegaan op de sociale achtergrond van de firmanten, de ontwikkeling van het bedrijf en een arbeidsconflict in Boxmeer i n 1895 dat zijn
uitwerking had op de verhoudingen in Tilburg. Dit 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 een van de vakbonden. Het arbeidsconflict bij Majoie & Van der Voort is het meest
langdurige arbeidsgeschil dat zich tot aan de Eerste Wereldoorlog i n
Tilburg heeft voorgedaan.
Ronald Peeters geeft, voor de vierde keer, een aanvulling op zijn in 1987
verschenen boek 'De straten van Tilburg'. De meeste nieuwe straten worden uiteraard genoteerd i n de steeds verder westwaarts oprukkende
wijk de Reeshof. Daar worden overigens niet de historisch meest interessante namen gesignaleerd, hoewel Dalem en Dongewijk daar een
uitzondering op vormen. De achtergronden van Jan van Besouw, Jan
Pijnenburg en frater Mattheus, die met een straatnaam zijn bedeeld,
zullen de meeste historie-bewuste Tilburgers meer aanspreken.
Van de hand van journalist Paul Spapens is een grotendeels aan het
Brabants Dagblad ontleend artikel over de Tilburgse wevershuisjes in het
Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem, die, veertig jaar na dato,
een passende bestemming gaan krijgen. Oud-Tilburger Ton Wagemakers, tegenwoordig adjunct-directeur van dit museum, zorgde voor
origineel en niet eerder gepubliceerd fotomateriaal.
Tilburg Kort bevat veel informatie over diverse publikaties over
Tilburg die verschenen zijn.
De redactie
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Arbeidsonrust op de sigarenfabriek Majoie & Van der
Voort in Tilburg 1900-1902
Tussen arbeiderssolidariteit en geestelijke
volgzaamheid
Ton Thelen*

*Dr. Ton Thelen (1948) publiceerde eerder over de
Tilburgse sigarennijverheid
in 'Tilburg' (1985 nr. 3 en
1995 nr. 2). In 1990 promoveerde hij op een dissertatie

Als de sigarenfabriek van Majoie & Van
der Voort, opgericht begin september
1900, nog maar goed twee maanden in bedrijf is, stelt de alleszins waakzame

over Lambert Poell en de ka-

Sigarenmaker, het vakbondsorgaan van

tholieke sociale beweging.

de Nederlandse Internationale

Thans is hij redactiesecreta-

Sigarenmakers en

ris van de derde reeks
'Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van
Nederland'.

Tabaksbewerkersbond, de geringe verdiensten op deze fabriek al aan de kaak.

O

ver de hoogte van de lonen bericht die
het volgende: "Groote en dikke knakken
voor 40 ets. in 10 vormen, daarbij flinken
in 5 vormen voor 45 ets. Dat zijn de hooge lonen
voor het vormwerk. Voorts is het 30 ets. en 35 ets."
Bovendien wordt op het loon nog gekort door
het geven van uitschot: "Zoo ik het gezien heb
nog 40, waar die man op gedaan nam."^
Dat een sigarenmaker uit onvrede over het gegeven uitschot ontslag neemt en daarmee toch
zijn bron van inkomsten verliest, lijkt enigszins roekeloos in een tijd waarin de arbeiders
ten opzichte van hun patroons in een nog
rechteloze en daardoor weinig zekere positie
verkeren. De sigarenmakers vormen echter
over het algemeen een beroepsgroep met een
afwijkende beroepscultuur. Door de aard van
hun werkzaamheden, die hen min of meer tot
kleine zelfstandigen maakt, zijn zij minder aan
huis en haard gebonden en wisselen zij gemakkelijker van werkgever. Zij zijn relatief
minder gebonden aan de ondernemer en diens
bedrijf. Tot lang na de eeuwwisseling is de reizende sigarenmaker een vertrouwd beeld. Bij
werkloosheid of ontslag pakt hij zijn schrale
plunje om elders zijn geluk te beproeven. Deze
omstandigheden brengen de sigarenmakers
meer dan andere arbeiders in hun omgeving
in contact met andere sociale denkbeelden.
Het zijn de sigarenmakers in 's-Hertogenbosch, die i n 1872 als eersten blijk geven van
een radicale afwijzing van de bestaande arbeidsverhoudingen. Het socialisme, dat in
1886 zijn intrede doet in deze stad, vindt vooral aanhang onder de sigarenmakers. Zij blijven
ook nadien de meest roerige en radicale groep
onder de Bossche arbeiders.^
Zijn het in Tilburg de spoorwegarbeiders op
de Werkplaats van Staatsspoorwegen die als
relatieve buitenstaanders i n deze besloten gemeente de sociale beweging op gang brengen,
het zijn de sigarenmakers, aangesloten bij de

kersbonden. De opgelegde keuze voor confessioneel gebonden organisaties gaat uit van de
lagere geestelijkheid. Niet enkel uit lijdzaamheid, maar ook uit overtuiging sluiten de
leidsmannen onder de arbeiders zich hierbij
aan.
Het tweede loonconflict, dat aanhoudt tot
april 1902 en volgens opgave van het Centraal
Bureau voor de Statistiek 148 dagen duurt, is
tot aan de Eerste Wereldoorlog het meest langdurige arbeidsgeschil dat zich in Tilburg voordoet. Onder de geregistreerde stakingen in
Noord-Brabant in de periode 1900-1914 wordt
de duur van dit arbeidsgeschil slechts overtroffen door de houtbewerkers te Boxtel in
1907 met 167 dagen, door de metaalbewerkers
te Beek en Donk in 1909 met 196 dagen en door
de schoenmakers te Waalwijk en de textielarbeiders te Gemert in 1910 met respectievelijk
328 en 225 dagen.^
Het conflict in Tilburg trekt niet alleen lokaal
de aandacht, maar wordt wegens de hevig bekritiseerde katholiek begrensde uitleg van het
verenigingsrecht ook gevolgd in de regionale
en landelijke pers en breed uitgemeten in de
vakbladen.
Dit artikel begint met een korte schets van de
sigarenmakers- en tabaksbewerkersbonden
die i n het Tilburgse conflict verwikkeld zijn.

De firma Majoie & Van der
Voort begon in 1900 in een
leegstaande vellenploterij
in de Stedekestraat, nabij
hef Wdhelminapark, een
sigarenfabriek. Op de eerste
verdieping bevond zich de
luerkplaats. In de fabriek
werkten tien arbeiders en
twee firmanten (GAT,
Archief
Gemeentesectretarie, inv.
nr. 1318, Hinderwet nr.
804).

Nederlandse Internationale Sigarenmakersen Tabaksbewerkersbond (NISTB), die er als
eersten de brand in steken, in een tijd dat de
katholieke arbeidersbeweging nog nauwelijks
van zich doet spreken.
Een loonsverlaging in januari 1901 op de fabriek van Majoie & Van der Voort leidt tot een
confrontatie met de firmanten, die vasthouden
aan hun autonomie om geheel naar eigen
goeddunken de arbeidsvoorwaarden vast te
stellen.
Brengt de solidariteit met de vakbroeders de
in dit conflict betrokken bonden nog tot een
gezamenlijke actie, als een halfjaar later, in oktober 1901, een tweede conflict uitbreekt,
scheiden de wegen zich. Het conflict verlegt
zich al spoedig van de werkvloer naar de principiële invulling van de eigen identiteit, waarop de kathoHeke bond zich beroept. Door de
opkomende verzuiling, die van de katholieke
arbeiders een principiële keuze verlangt voor
de confessionele solidariteit boven de arbeiderssolidariteit, wordt een w i g gedreven tussen de voordien samenwerkende sigarenma-

De organisatie van de
sigarenmakers
a. De Nederlandse Internationale
Sigarenmakers- en
Tabaksbewerkersbond
Het fabrieksreglement bij de firma Majoie &
Van der Voort, dat de aansluiting bij de NISTB
verbiedt, is bepaald geen uitzondering op de
tegenwerking van de bond i n Noord-Brabant.
In 1895 leidt het in Boxmeer tot een onderlinge
afspraak tussen de sigarenfabrikanten om leden van de NISTB te weren." A l in 1873 geldt
in Eindhoven het lidmaatschap van de dan
nog geheten Nederlandsch-Belgische Internationale Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersbond als een grond voor onmiddellijk ontslag.^ Ook i n 's-Hertogenbosch worden de sigarenmakers ervoor gewaarschuwd, zich niet
in te laten met de NISTB.'' De voor socialistisch
gekreten bond zou slechts aanzetten tot ontevredenheid onder de arbeiders, hen opzetten
tegen de sociaal aanvaarde gezagsverhoudingen en hen van hun geloofsgoed vervreemden
en beroven.
De in 1887 gereorganiseerde en heropgerichte
bond blijft voor zijn bestrijders staan in de
geur van socialisme en geloofsbedreiging. A I
huldigt de bond aan het socialisme ontleende

ideeën, hij stelt zich levenschouwelijk neutraal
op. Dit neemt niet weg dat vaak stevig tegen
de kerk wordt uitgehaald, maar dan niet om
de geloofsinhoud, alswel vanwege de wijze
waarop haar bedienaren de geloofsbeginselen
maatschappelijk vertalen en in praktijk brengen. De NISTB staat voor een krachtige, strijdbare organisatie om de sociale ongelijkwaardigheid en rechteloosheid van de arbeiders op
te heffen. Het gaat om de zelfstandigheid van
het arbeidersbestaan. Daartoe stelt hij in 1891
een ondersteuningsfonds in bij ziekte en roept
hij in 1896 een ondersteuningsfonds bij onvrijwillege werkloosheid in het leven, dat uitkeert
bij gedwongen uitsluiting en staking. In 1890
verschijnt het vakbondsorgaan De Sigarenmaker.'^
In het katholieke en sociaal behoudende
Brabant, waar de pauselijke encycliek Rerum
Novarum (1891) maar moeizaam beweging
brengt, is de positie van de NISTB zeer omstreden. Verscheidene afdelingen verdwijnen
weer kort nadat zij zijn opgericht, door tegenwerking van de fabrikanten en bestrijding
door de geestelijkheid. Zo hebben de afdelingen te Boxmeer en te Hilvarenbeek slechts enkele maanden bestaan. Enkele afdehngen
moeten vanwege de dreiging van ontslag van
hun leden enige tijd in het geheim opereren,
zoals de afdelingen te Roosendaal, Breda,
Hilvarenbeek, 's-Hertogenbosch en Oisterwijk. In Boxmeer, Tilburg en Valkenswaard
geldt het verbod op het lidmaatschap van de
NISTB nadrukkelijk als een voorwaarde in de
'arbeidsovereenkomst'. Soms zijn afdelingen
gedwongen voor kortere of langere tijd onder
te duiken, zoals in Roosendaal, Breda, 'sHertogenbosch en Eindhoven. Nog i n 1900
werken verscheidene afdelingen i n het geheim.**
En in Tilburg is het niet veel anders. Openlijk
uitkomen voor het lidmaatschap blijft riskant.
Bij de Gebrs. Donders krijgen twee bondsleden in oktober 1896 ontslag; praten helpt niet.
En zo moet het adres van de secretaris van de
afdehng worden verheimelijkt: A.G., p/a W.C.
Geboers, Zuid-Oosterstraat. Als een fabrikant
bij wie enkele afdelingsleden werken, komt te
overlijden, betekent dit in september 1897 dat
de afdeling van het toneel verdwijnt. De secretaris die daar werkt, moet afreizen, omdat hij
bij andere fabrikanten wordt geboycot. Geen
der overige afdelingsleden durft zijn secretariaat waar te nemen, uit vrees voor brodeloosheid. En Majoie & Van der Voort is niet de enige voor wie het lidmaatschap van de bond als
een reden voor ontslag geldt. Dit is ook het geval op de fabriek van Donders. In juni 1901
wordt hier de secretaris, A. Spijkers, de poort

uitgestuurd, naar verluidt door toedoen van
de pastoor. De bond gaat hiervoor niet door de
knieën: Spijkers wordt financieel gesteund;
men w i l hem in Tilburg laten blijven, opdat hij
flinke propaganda voor de bond kan maken.
Voordien is hij secretaris geweest in Breda.
Daar is hij in april 1898 met nog enkele leden
van de bond vanwege hun lidmaatschap ontslagen door de fabrikant Victor Boes, wiens
broer in 1895 bij het conflict in Boxmeer betrokken was. Spijkers is vermoedelijk door bemiddeling van de bond in Tilburg terechtgekomen.'
In de jaren 1901-1902 raakt de bond behalve in
Tilburg ook betrokken bij arbeidsconflicten in
Breda, Goirle, Oisterwijk en 's-Hertogenbosch.io

Inmiddels is ook de katholieke sigarenmakersorganisatie van start gegaan en in Tilburg met
een afdeling neergestreken.
b. De Nederlandsche R.K.
Tabaksbewerkersbond St. Willibrordus
De katholieke bond is opgericht op 21 november 1897 te Utrecht en telt op dat moment elf
afdehngen, alle buiten Brabant. Niet zonder
recht claimt de NISTB voor de katholieke bond
de wegbereider te zijn geweest." In dit feit ligt
echter geen reden tot vreugde, aangezien de
propaganda voor de katholieke bond in
Noord-Brabant vooral drijft op het afweren
van de groeiende invloed van de NISTB, die
met socialistische ideeën en sympathieën besmet heet te zijn. De bestrijding van het socialisme staat hoog in het kathoheke vaandel geschreven.
Maar ook de weg van de katholieke bond
loopt in het katholieke Zuiden niet over rozen.
Diocesaan particularisme bij de geestelijkheid,
die in het Bossche bisdom liever geen inmenging van buiten ziet, houdt de verspreiding
van de nationale tabaksbewerkersbond tegen.
Pas in juni 1899 krijgt de bond hier zijn eerste
afdeling, het in 1894 opgerichte tabaksbewerkersgilde te 's-Hertogenbosch, in november
gevolgd door het tabaksbewerkersgilde van
Eindhoven, opgericht i n 1897. De dreigende
uitbreiding van de NISTB naar Eindhoven is
voor de geestelijke voormannen van het Bossche en Eindhovense gilde, A.J. van Erp en
L.J.J.M. Poell, het sein om een krachtige tegenaanval in te zetten, door waar mogelijk de nationale katholieke bond te introduceren. Zij
verzekeren zich van de steun van hun bisschop, W. van de Ven, en de onofficiële adviseur van de nationale bond, kapelaan M.J.
Schrader. Maar het diocesaan particularisme
zet hun de voet dwars en weet ook de Bossche
bisschop aan zijn zijde te krijgen. Uiteindelijk
wordt er een soort van compromis bereikt,
doordat de zetel van de nationale bond naar

A.J. van Erp was geestelijk
adviseur van de
Nederlandse Internationale
Sigarenmakers- en
Tabaksbewerkersbond (foto
uit de 'KatlwUeke
Tabaksbeii'erker', jrg. 27,
nr. 23,23 november 1922).

Den Bosch verhuist en de bisschop het benoemingsrecht van de geestehjk adviseur toekomt. Van Erp wordt de eerste geestehjk adviseur.'^ Het dan al verschijnende vakbondsorgaan De Christelijke Tabaksbewerker wordt omgedoopt in De Katholieke TabaksbwerkerP

onze gelederen verlaten zoowel te Bladel als te
Hapert."''^ Loonconflicten draaien al snel uit op
de strijd om de erkenning van het verenigingsrecht, zoals te Bladel (1901), Gestel bij Eindhoven (1902), Bergeijk (1903) en Eindhoven
(1907).'*'

Het is al begin 1900 en versterking heeft de katholieke bond nog niet gekregen. Het R.K.
Tabaksbewerkersgilde Sint Franciscus Xaverius te Tilburg, opgericht op 1 september 1899,
zet in februari 1901 pas de stap naar de nationale bond. In Oisterwijk is men net iets eerder.
Andere volgen: Boxtel, Hoogeloon, Bladel,
Hapert, Zeelst, Valkenswaard en Breda.

c. De Christelijke Bond van
Sigarenmakers en Tabaksbewerkers in
Nederland
Hoewel de christelijke bond geen afdelingen
telt in Noord-Brabant, raakt hij als gevolg van
een federatieve samenwerking met de internationale en de katholieke bond toch bij het arbeidsconflict in Tilburg betrokken. De christelijke bond is opgericht te Amsterdam op 19
juni 1899, tijdens een vergadering van Patrimonium, de algemene overkoepelende bond
van christelijke arbeidersorganisaties.
De
bond is evenwel zelfstandig, in die zin dat ook
niet-leden van Patrimonium erbij kunnen aansluiten. Het vakblad van de bond. Het Orgaan,
verschijnt voor het eerst in februari 1900.'''

De katholieke bond kan dan wel op de steun
van de geestelijkheid rekenen, hoewel in de
beginjaren ook onder hen nog menige weerstand moet worden overwonnen, met de katholieke fabrikanten heeft men nog heel wat te
stellen. Tegenwerking van die kant is ook de
katholieke bond zijn deel. In Bladel, Hoogeloon en Hapert zijn de fabrikanten wars van
iedere vorm van organisatie. De Katholieke
Tabaksbewerker schrijft hierover in november
1901: "Niemand had gedacht, dat de strijd tegen
onzen Bond zoo hevig zou beginnen in het Zuiden.
Er is inderdaad slag geleverd aan de grenzen.
Dooden zijn er niet gevallen, maar eenigen hebben

De samenwerking tussen de bonden
Op 26 december 1899 komen de drie bonden
in het Gildehuis van de R.K. Volksbond te
Amsterdam bijeen om een gezamenlijk plan
van actie op te stellen voor de verbetering van
de arbeidsvoorwaarden in het vak. Een van de
actiepunten is de invoering van een minimumloon. Op 24 mei 1900 wordt opnieuw
vergaderd in Amsterdam. De federatieve samenwerking krijgt haar beslag: er komt een
dagelijks bestuur, met de voorzitter van de katholieke bond, J. van Schalk, als voorzitter, en
er wordt een gezamenlijk programma aangenomen, dat aan de aangesloten bonden ter
goedkeuring zal worden voorgelegd. Tot zover is alles naar wens verlopen, ondanks enkele strubbelingen vooraf.
De secretaris van de christelijke bond heeft tijdens een ledenvergadering van de afdeling
Utrecht wel de doelstelling betwijfeld van de
NISTB om alle vakgenoten zonder onderscheid naar confessie of levensbeschouwing
op te nemen - een christen kan zich niet bij
deze bond aansluiten - maar dit hoeft volgens
hem een federatieve samenwerking niet in de
weg te staan. Over de katholieke bond zegt hij
het te betreuren dat deze onder leiding staat
van de geestelijke overheid. Op zijn beurt stelt
de internationale bond dat door de oprichting
van de christelijke bond de eenheid der vakbroeders is verzwakt tegenover het nationaal
en internationaal opererende kapitaal. De vakorganisatie moet zich daarom niet laten leiden
door een bepaald godsdienstig beginsel.'**
Is men in april of begin mei 1900 op uitnodiging van de katholieke bond nog bijeen geweest om verder te praten over de samenwer-

king, kort daarop neerr\ deze zaak een geheel
onverwachte wending. De NISTB krijgt gelijk
in zijn standpunt, en de secretaris van de christelijke bond wordt in zijn scepsis bevestigd, als
de katholieke bond op de samenwerking terugkomt. Onmiskenbaar is hierin de hand te
herkennen van de pas benoemde geestelijk adviseur, kapelaan Van Erp. Op 19 december
1900 bericht hij kortweg dat op de bondsvergadering van 22 juh is besloten dat bij samenwerking met andere bonden, de punten van
actie door het bondsbestuur zelf moeten worden vastgesteld. Federatieve samenwerking is
daarom niet mogelijk.
Wat op die vergadering zal zijn besproken,
laat zich uit de berichtgeving als volgt reconstrueren. Van Erp zal ongetwijfeld de toon
hebben gezet in de discussie, die de volgende
uitkomst gaf. De beoogde federatieve samenwerking strookt niet met de statuten van de
katholieke bond, die een gescheiden optrekken nu eenmaal noodzakelijk maken. Zo
schrijven de bondsstatuten voor dat bestuursbesluiten moeten worden goedgekeurd door
de geestelijk adviseur. En deze clericale toets is
niet mogelijk bij besluiten van een federatiebestuur. Een ander maar zeker niet minder belangrijk argument is de vrees voor de zelfstandigheid van de katholieke bond. Op zich ligt
dit al in de gescheiden, specifiek katholieke
doelstelling opgesloten. Maar hieruit spreekt
ook het steeds weer opgerakelde gevoel van
achterstelling en overheersing door het Noorden tijdens de Generaliteitsperiode. Op dit gevoelen wordt door de katholieke emancipatie
van het Zuiden herhaaldelijk ingespeeld.
Samenwerking is bijgevolg alleen mogelijk op
afzonderlijke punten, waarover van geval tot
geval zal worden beslist.''
De draai die de katholieke bond maakt, komt
op zijn federatiepartners verrassend en onbegrepen over. Zij vragen om opheldering, maar
een duidelijk antwoord of de samenwerking
nu wel of niet definitief van de baan is, blijft
uit. Als bij de firma Majoie & Van der Voort in
januari 1901 actie wordt gevoerd tegen een
loonsverlaging, trekken de partijen nog gezamenlijk op. Maar daarna zal blijken dat de
steun van de katholieke bond niet betekent dat
de federatieve samenwerking overeind is gebleven.
Het loonconflict en het einde der
federatie
In januari 1901 wordt het loon voor een bepaald werk, dat voorheen 60 cent opbracht,
verlaagd tot 55 cent. De sigarenmaker die dit
werk moet doen, weigert. Het bestuur van de
NISTB, waarvan de man lid is, treedt behoedzaam op met het oog op het fabrieksreglement
dat het lidmaatschap van de NISTB verbiedt.

Men laat eerst de man zelf protesteren en
daarna een commissie. Als dit allemaal niets
uithaalt, laat men de man ophouden met werken bij de firma. Door toedoen van de meesterknecht, M . van Enthoven, lekt toch uit dat de
man l i d is van de gewraakte bond. Er wordt
een onderkruiper aangenomen, maar door
tussenkomst van de overige arbeiders vertrekt
hij weer. Vervolgens leggen de firmanten het
werk voor aan drie andere arbeiders, ook lid
van de bond, maar zij weigeren eveneens en
ontslag is hun loon. Als een tweede onderkruiper ook w i l stoppen en, daarnaar door de firmanten gevraagd, te kennen geeft door twee
bondsleden te worden dwarsgezeten, vliegen
dezen meteen de poort uit. N u is de maat voor
de overige arbeiders vol. Dit verraad aan de
solidariteit wordt hem zwaar aangerekend.
Als hij 's avonds de fabriek verlaat, moet hij
door politiemannen naar huis worden gebracht, omringd door zijn boze vakbroeders.
De volgende avond herhaalt zich dit, maar nu
hebben zij succes; de man houdt het voor gezien.^"
Intussen tracht het bestuur van de internationale bond het geschil te doen beëindigen.
Samen met de katholieke en de christelijke
bond vraagt men bij de firmanten een onderhoud aan. Dit wordt hun geweigerd: "Alleen
niet-bondsleden worden door ons aangenomen.
Regelen zelfde honen. Bespreking dus overbodig."
Na onderling overleg besluiten de gezamenlijke bonden een tweede poging te doen. Zij sturen een beminnelijke brief, waarin zij appelleren aan het eigenbelang dat de firmanten bij
goede arbeidsverhoudingen hebben. Op dit
herhaalde verzoek om een gesprek wordt niet
gereageerd. De firmanten, en zeker niet zij alleen, zijn nog niet toe aan de gedachte van de
georganiseerde arbeiders als onderhandelingspartner.
De gezamenlijke bondsbesturen besluiten nu
een afvaardiging naar de fabriek te sturen,
maar daar aangekomen, weigert Van der
Voort hen te woord te staan.
Als de firmanten kort daarna het onderhavige
werk afschaffen, nadat zij nog even de werkzaamheden tegen lager loon in Hilvarenbeek
hebben uitbesteed, zit er voor de bonden niets
anders op dan hun verhes te aanvaarden. Toch
hebben zij niet geheel aan het kortste eind getrokken. Ook de firmanten hebben bakzeil
moeten halen, in die zin zij er niet in zijn geslaagd om het gesloten front van de gezamenlijk optredende bonden te doorbreken.
Uiteindelijk hebben zij niemand bereid gevonden om het werk tegen lager loon te verrichten. Zo heeft ook het bestuur van de katholieke
bond zijn leden verboden om het werk tegen
het verlaagde loon over te nemen.

Het conflict, waarbij zes bondsleden op straat
zijn komen te staan, heeft de NISTB ƒ 367,20
aan steungelden gekost.^'
N u de actie beëindigd is, komt de federatieve
samenwerking weer op de agenda. De internationale en de christelijke bond vragen de katholieke bond om uitsluitsel te geven over de
aangekondigde verbreking van de samenwerkingsovereenkomst. Zij overhandigen daartoe
een gezamenlijke motie aan de katholieke
bond. Voor zover zij uit de opsteUing van deze
bond mochten verwachten dat de beoogde samenwerking nog openligt, worden zij spoedig
uit de droom geholpen. Op 8 juli stuurt de katholieke bond ten antwoord dat hij niet op zijn
schreden zal terugkeren: "Geen federatie maar
samenwerking in bepaalde punten: die punten zullen op onze eerstkomende algemeene vergadering
bepaald worden." In het daarna gepresenteerde
program van actie zien de internationale en
christelijke bond geen reden waarom de federatieve samenwerking niet mogelijk zou zijn.^^
Maar de zaak blijft zoals zij is.
Het blijkt de katholieke bond te steken dat met
name de NISTB zich vaak zo laatdunkend uitlaat over de eigen identiteit en koers van de
katholieke bond. Ook de christelijke bond kan
de opsteUing van de NISTB niet geheel billijken. Maar al vindt hij het verbod van de katholieke bond op het lezen van De Sigarenmaker
dan ook gewettigd, zo blij is men daar niet
mee.^^
Met alle recht voor het opkomen voor de eigen
beginselen blijkt de christelijke bond de solidariteit der vakbroeders toch hoger te schatten
dan de principiële verscheidenheid. In die solidariteit zullen èn de christelijke bond èn de
internationale bond opnieuw door de katholieke bond worden teleurgesteld als zich wederom een arbeidsconflict bij de firma Majoie
& Van der Voort aandient. Hoewel van de
kant van de katholieke bond in deze zaak zelfs
het initiatief wordt genomen, gooit de beginselkwestie roet in het eten. In zekere zin heeft
de internationale bond, die de katholieke bond
kritisch blijft volgen, dit zelf over zich afgeroepen. De christelijke bond echter gaat in de beginselkwestie niet mee: hij stelt het algemeen
arbeidersbelang boven het 'partijpolitieke' geruzie.
De uitsluiting
Het is eind september 1901. Een werk dat door
één man met vijftien vormen (sigarenplanken)
is gedaan en waarvoor een loon staat van 40
cent, wordt over twee man verdeeld: de een
krijgt zeven, de ander acht vormen. Volgens
de regel op de fabriek dat men voor het werken met minder dan tien vormen 1 cent per
vorm meer krijgt, zouden deze arbeiders aan-

spraak kunnen maken op respectievelijk 43 en
42 cent. De firmanten willen echter niet meer
dan 40 cent aan ieder betalen. Bemiddehng levert niets op, integendeel, men moest zich
zelfs schamen dat men 3 en 2 cent erbij vroeg,
aldus de patroons in hun reactie. Wat maakte
het hun uit dat iemand zo ijverig was om met
vijftien vormen te werken? 35 cent was al voldoende loon "en het zou nog veel beroerder wezen
als er eens helemaal geen werk was."
Als dit het r.k. tabaksbewerkersgilde ter ore
komt, besluit het deze kwestie, benevens een
andere grief over het loon, aan te kaarten bij de
internationale en de christelijke bond. Daartoe
gemachtigd, gaat een bemiddelingscommissie
van het tabaksbewerkersgilde namens de drie
bonden naar de firmanten om loonsverhoging
vragen voor het bedoelde werk. Zij krijgt nul
op het rekest. De firmanten dreigen met toepassing van het fabrieksreglement: de leden
van de NISTB hangt het ontslag boven hun
hoofd. Omdat de firmanten kennelijk geen
herhaling van moeilijkheden willen, gaan zij
metterdaad tot ontslag over. Op 5 oktober is
het zover: de zes leden van de kathoheke bond
mogen blijven, voor de anderen zit het werk
erop.^* Een bittere p i l voor de internationale
bond, dat zijn leden eruit vliegen, terwijl het
initiatief om loonsverhoging te vragen, is uitgegaan van het katholieke gilde.
De internationale bond verwacht dan ook dat
de katholieke bonders zich solidair zullen verklaren en het werk eveneens zullen neerleggen. Dat gebeurt niet. De christelijke bond
plaatst terstond een oproep aan zijn afdelingen om de uitgesloten sigarenmakers financieel te steunen.
Hoe stelt de katholieke bond zich op? Het dagelijks bestuur keurt de handelwijze van
Majoie & Van der Voort af. Maar vooraleer
men tot daden w i l overgaan, w i l men eerst
proberen om de uitsluiting ongedaan te maken. Daartoe zal de voorzitter een brief sturen,
die hij belooft vóór 10 oktober te posten.
Omdat er meningsverschil is tussen de bestuursleden over de eventueel te nemen stappen, kondigt hij ook aan over deze kwestie een
vergadering te beleggen. Deze vindt plaats op
20 oktober. De uitkomst is verbijsterend voor
de NISTB: het versturen van de brief gaat niet
door en de bond ziet geen reden waarom zijn
leden bij Majoie & Van der Voort het werk
zouden moeten neerleggen. Als argument
voor dit besluit verwijst het bestuur naar in
zijn ogen grievende opmerkingen over de katholieke bond i n De Sigarenmaker. Men lijkt te
zijn gevallen over de opmerking aan het adres
van de katholieke bond dat men zich kennelijk
apart, op roomse grondslag, moet verenigen
om te bewerken dat een patroon de ingehou-
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den boetes niet meer wekelijks in bier uitkeert,
maar twee keer per jaar verdeelt.^''
De toelichting op het afwijzende besluit door
de katholieke bond draagt voor de NISTB niet
bij tot begrip voor het ingenomen standpunt.
De afspraak onder alle sigarenmakers op de
fabriek dat een bepaald werk niet onder een
vastgesteld loon zal worden verricht, houdt,
aldus de katholieke bond, niet in dat de katholieke arbeiders zich met hun collega's van de
NISTB solidair moeten verklaren, nu deze op
grond van het fabrieksreglement door de firma van werk zijn uitgesloten. Zij houden zich
immers toch aan de gemaakte afspraak? De
katholieke bond keurt de handelwijze van de
firma wel af, maar alleen omdat zij de getroffen arbeiders niet tevoren voor de keuze heeft
gesteld. Meer is er niet aan te doen: "De
Patroons willen die werklieden niet meer in hun
werkplaats zien en zullen hun fabriek besturen, zoo
als zij zeiven verkiezen." Zoals elke werkman
het recht heeft bij deze of gene patroon te werken, zo heeft de patroon het recht om arbeiders aan te nemen en te ontslaan, vermits dit
laatste op behoorlijke manier gebeurt. En alleen daar ontbreekt het hier aan.^^
De reactie van de internationale bond is verbolgen en snijdend. De katholieke bestuurders
zijn wel van goede w i l , maar zij missen de
moed om zich te onttrekken aan de allesbepalende invloed van hun geestelijk adviseur Van
Erp, al kan men hiervoor wel begrip opbrengen. "Het moet de bestuurders zelf een Tantaluskwelling wezen dat zij zoo onder de plak zitten van
den wel.eerw. heer v. Erp die meermalen de pa-

troons aanraadde tot het broodeloos maken van
onze bondsleden." Van samenwerking kan nu
volstrekt geen sprake meer zijn. De katholieke
bond had moeten opkomen voor het verenigingsrecht.^*
Het verwijt aan Van Erp wordt in de katholieke bond hoog opgenomen. Bovendien heeft de
NISTB niet voor te schrijven hoe te handelen.
Men kan van de katholieke bond niet vorderen
om i n te gaan tegen zijn katholieke beginselen
aangaande het verenigingsrecht. Het zou heel
nuttig zijn eens de woorden van de H . Schrift
te gedenken: "Gij kunt God niet dienen en den
Mammon; want hij zal of den eenen haten en den
anderen liefhebben, of den eenen voorstaan en de
anderen verachten." Hier wringt de schoen: de
NISTB is socialistisch en tegen de godsdienst.
"R.K. Vakgenooten (...) Itiat uwe Geestelijken niet
langer verguizen, (...) komt tot ons, dan zullen wij
samen voor de eer onzer Priesters strijden."'^'^
Dat laatste is wel nodig ja, riposteert men van
de zijde van de internationale bond: "U zult
niet kunnen ontkennen dat zij de vrouwen en meisjes van onze Bondsleden opzoeken om die te beivegen de mannen aan te raden uit den Bond te gaan,
en zelfs de vrouwen aangeraden hebben de sexueele
omgang met den man te weigeren, zoolang hij lid
van den Bond blijft." Men mag dan zijn gevallen
over een verkeerde zinsnede, maar wat te denken van zijn geestelijk adviseur, die zelfs het
lezen van De Sigarenmaker verbiedt en alle
moeite doet om het vergaderen onmogelijk te
maken?^° Bij de katholieke bond acht men het
juist de plicht van de geestelijken om te waarschuwen tegen organisaties die God en godsdienst op de achtergrond stellen.^'
Over en weer worden scherpe en bittere verwijten gemaakt in de vakbladen, die ongetwijfeld de meningen weergeven die binnen de
bonden leven. Soms mengen de bestuursleden
zich persoonlijk i n de discussie. Hoe de christelijke bond zich i n deze kwestie opstelt, volgt
nog.
Het verloop van het arbeidsconflict
Op 19 oktober verspreiden de uitgesloten sigarenmakers een circulaire, waarin zij de handelwijze van firma afkeuren en de lonen en de arbeidsvoorwaarden op de fabriek aan de kaak
stellen. De fabrikanten revancheren zich in de
krant door te wijzen op de rechtmatigheid van
hun besluit. Zij geven een overzicht van de lonen van de afgelopen vier weken, gemiddeld
ƒ 7,38 tot ƒ 8,65, om aan te tonen dat de klachten hierover niet terecht zijn. De uitgesloten sigarenmakers denken hier anders over. Het
weekloon zegt nog niets over het stukloon, dat
voor bepaald werk is verlaagd. Bovendien
gaan daarvan nog af de kosten voor het licht
en de hulpjongen. Een redelijk bestaan garandeert het nog niet.^2
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De uitgeslotenen beleggen op 20 oktober een
openbare vergadering in café 'Villa Nova' van
Van de Brekel, op de Heuvel. Nooit eerder is
het de NISTB gelukt om zaalruimte te krijgen.
Namens de NISTB spreekt F. Bommer, de secretaris. Hij spoort de aanwezigen - 350 a 400
in getal - aan om vakverenigingen op te richten, maar dan zonder geestelijke adviseurs,
dat is de eerste stap i n de strijd tegen ellende
en onrecht.-'''
Gedurende het conflict doen zich verscheidene opstootjes voor; soms vallen er rake klappen. Bij de fabriek worden politiemensen geposteerd om een wakend oog te houden op de
gebouwen en om botsingen te voorkomen tussen de nog werkenden en de uitgeslotenen en
hun sympathisanten. De commotie loopt zo
hoog op dat de Tilburgse politie op een gegeven moment zelfs versterking krijgt van vier
marechaussees uit Gilze-Rijen. Aan de poort
van de fabriek is er geregeld een toeloop van
volk dat goed laat horen hoe men erover
denkt. Twee leden van de katholieke bond
voelen zich zo bedreigd dat zij met werken
stoppen. Zij komen aan de slag i n Goirle.^*
Met name onderkruipers moeten het bezuren.
Zo worden twee Bosschenaren naar de fabriek
en naar huis vergezeld door een joelende menigte, "welk eerbetoon nog wordt verhoogd door de
vertegenwoordiging van de Heilige Hermandad".
In het middaguur brengt men hun voor hun
kosthuis i n de Atelierstraat een zingende ovatie. Het ritueel herhaalt zich. A l spoedig blijven zij tussen de middag op de fabriek. Na een
maand vertrekken zij weer, "nadat ze eerst van

de firma een zondags pak hadden gekregen". Wat
het ongenoegen vergroot, is dat zij in de kost
zijn bij een lid van de katholieke bond, die is
blijven werken. Het kan niet uitblijven of hij
wordt ook lastiggevallen en voor onderkruiper uitgescholden. Ook hij heeft bescherming
van de politie nodig.^^
Na wekenlang door hun bond ondersteund te
zijn, gaan drie leden van de NISTB weer aan
het werk. Zij hebben hun lidmaatschap opgezegd. Hen treft hetzelfde lot als de onderkruipers. Twee bezwijken voor de sterke aandrang
op hen uitgeoefend. De volhouder krijgt het
niet gemakkelijk: "Door de noodige politie,
vrouwlief en schoonmama vergezeld, wordt hij geregeld door een groote massa volk van en naar zijn
werk gebracht." Als een van de andere twee
toch weer terugkeert, laat de opgekropte woede zich niet beheersen: "Gisterenavond ten tien
ure hadden op den Heuvel alhier eenige worstelingen plaats tusschen werkende en uitgesloten sigarenmakers, waarbij de uitgeslotene H. met een mes
een kleine wond aan het hoofd van T., die het werk
weder had hervat, toebracht."^^
Gevochten wordt er ook in Bladel, waar
Majoie & Van der Voort een (tijdelijk) filiaal
heeft geopend. De burgemeester moet tussenbeide komen. En de voerman die de tabak en
andere werktuigen brengt, moet door de politie tot voorbij Hilvarenbeek worden beschermd.^^
Van alle kanten, uit heel het land, ontvangen
de uitgeslotenen financiële steun. Over aandacht i n de pers en de vakbladen hebben zij
niet te klagen. Het conflict komt zelfs ter spra-

ke i n de Tweede Kamer, waar Van Helsdingen
de uitsluiting in Tilburg aanhaalt i n zijn pleidooi voor het strafbaarstellen van de aanranding van het verenigingsrecht.^**
De sigarenproduktie bij Majoie & Van der
Voort is niet alleen voor een groot deel naar
Bladel overgeplaatst, maar ook ondergebracht
bij Leo Diepen en enkele fabrikanten buiten
Tilburg, die de firma te hulp zijn gekomen.
In januari 1902 tracht de NISTB de firmanten
te bewegen tot een gesprek over het hangende
conflict. Op hun schriftelijk verzoek krijgen zij
echter geen antwoord. Omdat in deze zaak
niets meer te winnen valt, besluit de bond eind
maart om de acties te beëindigen. De meeste
arbeiders hebben inmiddels elders weer werk
gevonden. Het C.B.S. noemt 1 april als officiële
datum. Het conflict heeft dan 148 dagen geduurd.*"
De firmanten hebben gewonnen door hun
vasthoudendheid, maar lijken toch ook iets geleerd te hebben. Het loon van een vóór de uitsluiting ingevoerd werk, dat tijdens het conflict bleef liggen, wordt na afloop met enkele
centen verhoogd.*'

Briefhoofd van de firma
N.V.G.&S.
Majoie,
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uit 1926. De factuur
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houden tombola') is gericht
aan Karei Bodden,
secretaris van de Katholieke
Arbeiders Beweging.

Tussen arbeiderssolidariteit en
geestelijke volgzaamheid
Een loonconflict is uitgelopen op een fundamenteel meningsverschil over de strekking
van het verenigingsrecht. Kan in redelijkheid
van de katholieke bond worden verwacht dat
hij zich solidair verklaart als het verenigingsrecht van de internationale bond wordt geschonden? Het conflict tussen beide bonden
draait om de tegenstelling tussen arbeiderssolidariteit en volgzaamheid aan het gezag van
de geestelijk adviseur. Het spitst zich toe op de
vraag over de reikwijdte en mate van gelding
van de katholieke sociale beginselen i n de
vormgeving van de sociale actie.

Voor de katholieke bond is het duidelijk; de
NISTB moet weten, "dat wij zijn beginselen en
socialistische tendensen ten hoogste afkeuren, dat
wij dus nooit zullen optreden om het lidmaatschap
van dien Bond in bescherming te nemen." In een
beschouwing over de propaganda in NoordBrabant wordt de strekking van dit standpunt
aldus uitgelegd: "De handelwifze van die patroons is af te keuren, welke hun werklieden verbieden zich te vereenigen volgens den geest der
Katholieke Kerk; maar dat daarentegen de houding
van die patroons is goed te keuren, welke hun werkvolk het lidmaatschap verbieden van den Internationalen Sig. Bond, om hen te bewaren voor socialistische denkbeelden."*^
Voor de katholieke bond is deze houding niet
eigenmachtig door de geestelijk adviseur bepaald, maar vloeit dit voort uit de hoofddoelstelling van de katholieke sociale actie, waarvan het instituut van de geestelijk adviseur de
vanzelfsprekende consequentie is. Niet alleen
op het terrein van de sociale actie, maar ook op
alle terreinen des levens gaat het de katholieken in wezen om het herstel van heel de maatschappij op katholieke grondslag. Liberalisme
en socialisme hebben dit noodzakelijke fundament voor een rechtvaardige samenleving ondergraven. Deze samenleving is opgebouwd
uit een door God zo gewilde verticale geleding
van weliswaar ongelijke sociale groeperingen,
standen genaamd, maar deze zijn in een hiërarchische samenhang op elkaar betrokken
door de mechanismen van de christelijke
rechtvaardigheid, billijkheid en naastenliefde.
De Kerk speelt in de opbouw en het behoud
van deze samenleving een cruciale rol: zij is de
bemiddelaar tussen God en de mens. Aan haar
heeft God zijn w i l door de Openbaring kenbaar gemaakt. Het ligt dan ook voor de hand
dat de Kerk heeft toe te zien op de naleving en
gelding van de geloofsbeginselen op de vele
terreinen van de katholieke actie tot herstel
van een katholieke maatschappij. Heel dit
werkterrein is tot domein van de Kerk verklaard, waarover zij met absoluut gezag heeft
te oordelen.
Dit katholieke maatschappijbeeld is exclusief
en i n wezen alles en allen omvattend. Het betekent dat een scherpe scheiding wordt gemaakt tussen die zaken die het geloof dienen
en die zaken die het geloof bedreigen. Het socialisme spant hierin de kroon. Op concrete
punten, zoals de actie voor loonsverhoging en
verbetering van arbeidsomstandigheden, is
samenwerking met organisaties van andere
gezindten of ideologische groeperingen weliswaar toegestaan, maar als het gaat om algemene beleidsmatige samenwerking, scheiden de
wegen zich onherroepelijk. Dan zijn de katholieken gebonden aan de principiële doelstelling van de algehele katholieke herleving."*^

Is socialistische organisatie al helemaal uit den
boze, neutrale organisatie, waartoe de NISTB
zich rekent, kan evenmin, omdat beide zich in
de ogen van de katholieken op het standpunt
stellen van de klassenstrijd, de tegenstelhng
tussen kapitaal en arbeid. God heeft de stand
der rijken en de stand der armen daarentegen
niet tegenover elkaar geplaatst; zij vullen elkaar natuurlijknoodzakelijk aan, tot welzijn en
geestelijk heil van beide. Bovendien dwingt de
katholieke sociale leer tot het maken van keuzes. Daarin is voor neutrahteit als een soort
grootste algemene deler geen plaats.

Expositiesfand van de
firma Gidden Vliessigarenfabrick vjh G. & S.
Majoie op de
Wereldtentoonstelling
'voor Coloniën, scheepvaart
en Vlaamsclte kunst' te
Antwerpen, juni 1930.

Staat voor de NISTB het arbeidersbelang voorop, dat noopt tot eendrachtig samenwerken
van allen zonder onderscheid van geloof of
ideologie, voor de katholieke bond is dit belang ondergeschikt aan het hogere doel van de
katholieke maatschappij(her)ordening. Waar
de NISTB uitgaat van arbeiderszelfstandigheid en zelfbeschikking, normeert de katholieke bond dit aan het hogere belang van godsdienst en kerk. Ieder mens zal immers over
zijn gedachten en daden worden geoordeeld
door God. Vrijheid van verenigingsrecht
houdt daarom de beperking in dat deze niet
tegen God en de godsdienst mogen zijn gericht. Omdat de NISTB daarvan door zijn
doelstelling, opvattingen en handelwijze blijk
geeft, is het verenigingsrecht niet geschonden
wanneer een patroon zijn werkman ontslaat
vanwege diens socialistische beginselen.**
Ook de christelijke bond hecht geen geloof aan
de neutrahteit van de internationale bond jegens de godsdienst. Zo is het streven van de

bond naar algemeen kiesrecht niet neutraal te
noemen, omdat het leidt tot volkssoevereiniteit, en dat is strijdig met de christelijke opvatting over de staat.*^
Toch ontzegt de christelijke bond de NISTB
niet het recht op eigen beginselen en het recht
van vereniging. De 'ketterjacht' op de NISTB is
onwaardig. "Voorzeker achten wij het socialisme
als belijdend en belevend beginsel absoluut verkeerd, maar wij ontzeggen een patroon het recht,
om zijn arbeiders een beginsel op te dringen."
Willen de fabrikanten mensen voor dwalingen
behoeden, dan moeten zij dat doen als gelovigen, beginsel tegenover beginsel stellend,
doch niet op de fabriek. Zij kunnen deze belijdenis kracht bijzetten door een beter loon uit
te betalen. Maar een overtuiging afdwingen,
kunnen zij niet: hierin is de ander volkomen
vrij. Als de katholieke bond voor zich het recht
van vereniging opeist, kan zij dit dan ook niet
aan anderen onthouden. En wat de noodzaak
betreft van kerkelijk toezicht via het ambt van
geestelijk adviseur, stelt de christelijke bond
dat ook hij het beginsel huldigt van Gods
Woord op alle terreinen des levens, maar dan
niet verklaard door de Kerk, maar verklaard
uit zichzelf.*"
In deze opvatting leggen de christelijke sociale
organisaties weliswaar getuigenis af van de
geloofsbeginselen, maar zijn zij nog geen verlengstuk of instrument van een kerk die haar
geloofs- en wereldbeeld een absolute en universele reikwijdte en gelding verleent.*''
De katholieke bond kan voor de argumenten
van de christelijke bond volstrekt geen begrip
opbrengen. Zij overtuigen de bond niet van de
onjuistheid van zijn handelwijze i n het conflict
bij Majoie & Van der Voort. De katholieke
bond komt meer en meer alleen te staan. De
verwijdering tussen beide confessionele bonden wordt gedurende het conflict steeds groter, terwijl de christelijk bond daarentegen
juist meer met de internationale bond gezamenlijk gaat optreden.***
De besproken arbeidsconflicten i n Tilburg tonen aan dat de strijd om de beginselkwestie,
die uitmondt in een gescheiden optrekken en
zelfs gescheiden 'werelden' in de zogenaamde
verzuiling, vooral in de lagere kerkelijke regionen wordt gevoerd. Pas achteraf wordt de
richtingenstrijd gelegitimeerd en verder geleid
door bisschoppelijke en pauselijke uitspraken.
De beginselkwestie ligt weliswaar besloten in
de eigenheid van de kathoheke sociale leer zoals die i n de eerste sociale encyclieken wordt
uitgedragen, het is de praktijk van de katholieke sociale actie, waarin de contouren scherper
worden getrokken.

B E Z O E K T ONZE S T A N D S
VB3BJ3rENTDON5rELLINGEN
TEANTVS^PPB^ENLUIK
VI5IT OUR STANDS
VI5ITEZ N O S STANDS
AUX E X P 0 5 I T I O N 5
INTEONATIONALES
D'ANVERSETDELièQE

OLL\NDSCHE SIGAREN
GULDEN V U E S

Reclameplaat van Gulden
Vlies-sigaren voorde
'Wereldtentoonstellingen
te Antwerpen en Luik',
1930.

IISG;

Noten

in: A . van den Oord, De akelige twee procent (Oisterwijk

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis,

1992); C . W . ten Teije, De opkomst van het socialisme in Breda

Amsterdam

(Tilburg 1986).
9

1

De Sigarenmaker, 10 november 1900.

2

F.J. van Gaal, Socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging in

3

Stakingen in Noord-Brabant 1901-1914 (CoII. auteur).

's-Hertogenbosch 1886-1923 (Tilburg 1989), passim.

Samengesteld uit: Tijdschrift C.B.S. 1902-1906,

4

5

De Sigarenmaker, 24 oktober 1896,21 mei, 3 juli en 25 september 1897,21 mei 1898,15 december 1900,22 juni 1901.

10 Het Volk, 20 november 1901,23 maart 1902; De Sigarenmaker,
25 december 1901; Dt' Katholieke Tabaksbewerker, december
1901.
11 C . J . K u i p e r , U i t t o R i ; * : O T n d e A r b r i d , d e e l l (Utrecht 1951),

Maandschrift C.B.S. 1906-1915, Werkstakingen en uitslui-

332 e.v.; Een Gulden Mijlpaal. Feestuitgave ter gelegenheid van

tingen in Nederland 1901-1914.

het 50-jarig bestaan van de Nederlandsche R.K.

T. Thelen, 'De sigarenfabriek Majoie & V a n der Voort', in:

Tabaksbewerkersbond St. Willibrordus; De Sigarenmaker, 18 en

Tilburg, jrg. 13 (1995), nr. 2,37-38.

25 december 1897,14 april 1900.

H . M . T . M . Giebels, Katholicisme en socialisme in Eindhoven
1885-1920 (Tilburg 1994), 16 e.v.

12 A.A.J. Thelen, Lambert Poell (1872-1937) en de katholieke sociale beweging (Tilburg 1990), 87-89.

6

VanGaal,fl.M7.,38.

13 Een Gulden Mijlpaal, a.w.; De Sigarenmaker, 7 april 1900.

7

W . van der Hoeven, De Nederlandse sigarenmakers en tabaks-

14 De Katholieke Tabaksbewerker, februari, maart, juli 1901; De

bewerkersbond opgericht op 26 december 1887. Zijn geschiedenis,

15 De Katholieke Tabaksbeiverker, december 1901, april 1902.

kelijke aansluiting bij het socialistisch georiënteerde

16 De Katholieke Tabaksbewerker, december 1901; Een Gulden

Nationaal Arbeids Secretariaat is de kleur van de bond niet
egaal rood, maar gevlekt roze. Zie verder o.a.: E . Hueting
e.a.. Naar groter eenheid. Geschiedenis van het NVV1906-1981
(Amsterdam 1983), 24 e.v.; A.J.C. Rüter, De spoorwegstakingen van 1903 (reprint Nijmegen 1978), 55 e.v.; De
Sigarenmaker, 18 januari en 5 december 1896,1 december
1900. Jaargangen van vóór 1895 zijn niet bewaard op het
IISG.
8

Sigarenmaker, 5 november 1898,8 juni 1901.

werken en streven (Amsterdam 1937). Ondanks de aanvan-

De Sigarenmaker, 28 december 1895,25 januari en 6 mei
1896,10 april en 31 juli 1897,29 januari, 25 maart en 20 augustus 1898,24 januari, 4 februari, 1 april, 6 mei, 10 en 24

Mijlpaal, a.ii'.; Giebels, a.iv., 296-306; Thelen, a.w., 91.
17 H . Amelink, Onder eigen banier (Utrecht 1940), 21; Het
Orgaan, februari 1900, februari 1902.
18 Het Orgaan, februari, maart, april, mei, december 1900; De
Sigarenmaker, 28 september 1901.
19 De Katholieke Tabaksbewerker, december 1901; De
Sigarenmaker, 5 januari, 10 augustus, 9 november 1901; Het
Orgaan, januari, februari 1901.
20 De Sigarenmaker, 10 november 1900,16 februari, 23 maart
1901; Dc Katholieke Tabaksbewerker, februari 1901.
21 De Sigarenmaker, 16 februari, 9 en 23 maart, 7 april, 4 en 25

juni, 23 september, 26 augustus en 14 oktober 1899,13 janu-

mei 1901; De Katholieke Tabaksbezverker, maart, april, mei

ari, 11 en 25 augustus, 15 september 1900. Zie voorts: Van

1901; Het Orgaan, maart 1901.

Gaal,fl.zy.; Giebels, fl.w.; A . van den Oord, " D i e n boozen
geest van onzen tijd'. Socialisten in Oisterwijk 1891-1940',

22 Het Orgaan, mei, september 1901; Dc Sigarenmaker, 28 september 1901.

GULDEN
Diverse sigarenbandjes van
liet merk 'Gulden Vlies',
voorheen G. & S. Majoie
(coll. auteur).

23 De katholieke Tabaksbewerker, oktober 1901; De Sigarenmaker,
9 november 1901; Het Orgaan, juli 1901.
24 De Sigarenmaker, 12 oktober, 1901. In het IISG, Kabinet

37 De Sigarenmaker, 9 en 16 november 1901; Dc Katholieke
Tabaksbezverker, november 1901. Over de fabriek te Bladel:
Thelen, D e sigarenfabriek Majoie & V a n der Voort, ta.p., 41.

Nederland, vakbondsarchief, bevindt zich een map persbe-

38 De Sigarenmaker, 21 december 1902.

richten over de uitsluiting in Tilburg, samengesteld door

39 Dc Tabaksplant, 15 oktober 1901; De Sigarenmaker, 7 decem-

het C.B.S. (Stakingsdossiers I-Ib 1901).
25 De Sigarenmaker, 12 oktober 1901; Hef Orgaan, oktober 1901.
26 De Sigarenmaker, 2 en 30 november 1901; Dc Katholieke
Tabaksbewerker, november 1901.
27 De Katholieke Tabaksbewerker, oktober, november 1901.
28 De Sigarenmaker, 2 november 1901.

ber 1902.
40 De Sigarenmaker, 28 januari, 5 april 1902; De Katholieke
Tabaksbezverker, april 1902; Tijdschrift van het C.B.S., uitgave
1902, Overzicht der Arbeidsgeschillen in 1901, Uitsluitingen.
41 Dc Sigarenmaker, 28 juni 1902,21 februari 1903; Dc Katholieke
Tabaksbewerker, juni 1902.

29 Dc Katholieke Tabaksbewerker, november, december 1901.

42 De Katholieke Tabaksbezverker, januari, november 1901.

30 Dc Sigarenmaker, 2 en 30 november 1901.

43 A.A.J. Thelen, 'Godsdienstige vervolmaking als hoogste

31 De Katholieke Tabaksbezverker, december 1901.

doel en lotsverbetering van het volk. Patronen en verhou-

32 Nieuzve Tilburgsche Courant, 23 en 30 oktober 1901.

dingen binnen de katholieke arbeidersbeweging in

33 Dc Sigarenmaker, 19 en 26 oktober 1901; Dc Katholieke

Nederland 1888-1916', in: G.J. Schutte, Een arbeider is zijn

Tabaksbezverker, november 1901; Hef Volk, 23 oktober 1901;

loon zvaardig ('s-Gravenhage 1991), 43 e.v.; Idem, 'Van ka-

Meierijsche Courant, 11 oktober 1901; Pcc/- en Kempenbode, 23

tholieke sociale actie naar sociale actie van katholieken in

oktober 1901; Proz'inciale Noordbrabantsche en 's-

Noord-Brabant', in: J.A.F.M. van Oudheusden e.a.. Ziel en

Hertogenbossehe Courant, 23 oktober 1901.

zaligheid in Noord-Brabant (Delft 1993), 313 e.v.

34 De Katholieke Tabaksbezverker, november, december 1901; Dc
Sigarenmaker, 14 december 1901.
35 De Sigarenmaker, 1 en 8 februari, 8 maart 1902; Het Volk, 30
januari, 5 maart 1902; De fakkel, 1 en 22 februari, 8 maart

44 De Katholieke Tabaksbezverker, november, december 1901, januari 1902.
45 Hef Orgaan, november, december 1901, januari, februari,
april 1902.

1902; Nieuzve Tilburgsche Courant, 30 januari, 1 en 15 februari

46 Het Orgaan, mei 1902.

1902; Noordbrabanter-Noordbrabantsch Dagblad, 1 februari

47 G.J. Schutte, 'Arbeid die geen brood geeft; en de ziel ver-

1902.

strikt in smook. Achtergronden en voorgeschiedenis van

36 De Sigarenmaker, 8 maart 1902; Dc Katholieke Tabaksbewerker,

1891', in: G.J. Schutte, a.w., 10 e.v.; L.J. Altema en A.J.P.

februari, maart 1902; Dc Tabaksplant, 18 februari 1902; De

Homan, Zoodra de arbeider niet gevoelt dat hij rechten

Fakkel, 15 februari, 1 en 8 maart 1902; Hef Volk, 15 februari

heeft, dan is hij weg. De protestants-christelijke werklie-

1902; Nieuzve Tilburgsche Courant, 15,24 en 27 februari 1902;

denbeweging 1891-1914, in G.J. Schutte, fl.ïc, 142 e.v.

Meierijsche Courant, 15 februari 1902; NoordbrabanterNoordbrabantsch Dagblad, 28 maart 1902.

48 Het Orgaan, mei 1902; De Sigarenmaker, 8 maart 1902.

Nieuwe straatnamen IV
R o n a l d Peeters

In 1994 en 1995 werden door het college
van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Tilburg, op advies van de technische adviescommissie voor de straatnaamgeving, respectievelijk de 91e, 92e,
93e en 94e aanvulling van het straatnamenbesluit uit 1926 vastgesteld, met een

H

et totale aantal straten in Tilburg dat
we sinds het straatnamenbesluit van
1926 tot en met de 94e aanvulling in
1995 kennen, bedraagt thans 1868. Door intensief speurwerk in de besluiten, is er een kleine
correctie toe te passen op het boek 'De straten
van Tilburg'.^ De Dr. Paul Janssen weg is twee
keer geteld en bovendien bestaan de Pieter
Vreedepassage en de St. Laurentiusstraat
niet.4

toename van in totaal 91 straatnamen.^
Fragment van een deel van
de wijk Reeshof uit de
stadsplattegrond Tilburg
(uitgave SuurlandFalkplan, Eindhoven,
januai-i 1995,25e druk).

Onderstaand artikel is het vierde in de
serie 'Nieuwe straatnamen' dat in dit
blad verschijnt als supplement op het in
1987 verschenen boek 'De straten van
Tilburg'.^

Reeshof
De woonwijk Reeshof blijft zich maar uitbreiden. De naar Nederlandse kleine steden en
dorpen genoemde straatnamen zijn volgens
de beginletters gegroepeerd. We kennen thans
de plaatsnamen beginnend met de letters B, D,
G, H , K, L, M , N en O. Nieuw zijn in het
Tuindorp 'De Kievit', deelplan 3 de straten:
Maarheezepad, Maarheezepark, Makkumplein, Mantingestraat, Margratenpad, Margratenplein. Marknessestraat, Mastenbroekstraat, Mechelenstraat, Meerwijkstraat, Megenstraat, Melickstraat, Meijelstraat, Middelrodesingel, Monnickendamstraat, Mookpad, Mookstraat, Munstergeleenstraat, Munstergeleenhof. Muntendamstraat, Mijdrechtstraat, Maldenstraat, Maldenhof en Maalbergenpad.
In het plan 'Dongewijk' de straten: Obdamstraat, Odiliapeelstraat, Odoornpad, Oegstgeeststraat, Oldenzaalpad, Oldenzaalsingel,
Ommenstraat, Oostburgpad, Oostburgstraat,
Oosterbeekstraat,
Ophemertstraat, Oploostraat, Opwettenpad, Ossendrechtstraat, Oudenboschpad, Oudenboschstraat, Overlangelstraat, Oijensingel en ten slotte twee straatnamen genoemd naar oude toponiemen, de
Dalemdreef en de Dongewijkdreef.
In het plan 'Campenhoef' de straten: Kamerikpad, Kamerikstraat en Ketelhavenstraat.
In het Tuindorp 'de Kievit', deelplan 2 de straten; Midwoldepad, Midwoldeplein en M i d woldestraat.
In het Tuindorp 'De Kievit', deelplan 4 de straten; Naardenstraat, Nederweertstraat, Neerijnenstraat, Neterselstraat, Nieuwkoopplein,
Niftrikplein, Nispenstraat, Nistelrodestraat,
Noordeloospad, Noordeloosstraat, Noord-
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Fragment uit de
manuscriptkaart door
Diederik Zijnen van de
'Heerlijkheid Tilborg en
Goirle uit 1760, gedeelte
Reeshof. Het noorden is
naar rechtsboven gericht
(coll. GAT).
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wijkstraat. Nootdorpstraat, Nunspeetstraat,
Nijkerkstraat en Nijnselstraat.
In het plan 'Heyhoef' de straten: Heyhoefpromenade, Kerkenbosplaats,
Kalenbergplaats en Klundertplein.^
Dalem en Dongewijk
In het plan 'Dongewijk' loopt vanaf de
Reeshofweg westwaarts en zuid-westwaarts
tot de rivier de Donge de Dalemdreef. Deze
verwijst naar een zeer oud toponiem Dalem,
dat we in dit gebied kennen. Trommelen &
Trommelen vermoeden, op gezag van Gyssehng, dat deze naam van het Germaanse
'dala-', 'dal', en 'haima-', 'woonplaats' afkomstig is. Het zou dan betekenen 'woonplaats in
het dal'; maar het zou ook uit het Germaanse
'dalum', datief meervoud bij 'dala-', 'in het dal'
kunnen zijn.'' Er is echter nog een andere verklaring mogelijk. Trommelen & Trommelen
verwijzen naar het huwelijk in 1350 van
Beatrix, bastaarddochter van Willem van
Duvenvoorde, heer van Oosterhout en Dongen, met Roelof van Dalem, baljuw van ZuidHolland. Zij zou dan op haar huwelijksdag de
heerlijkheid Dongen van haar vader hebben
gekregen. En, aldus de beide auteurs, is het
Tilburgse Dalem 'vernoemd naar deze heer en is
de naam afkomstig van het Zuidhollandse Dalem
bij Gorinchem'7 Als dat zo is, dan sluit de
straatnaamgeving onbewust aardig aan bij het
systeem van de straatnaamgeving in de
Reeshof, namelijk Nederlandse plaatsnamen.
We hebben daar al een Dalenstraat (naar het
Drentse plaatsje Dalen).
De oudste vermelding van het toponiem is uit
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1418, 't Broec geheijten Dalem'. De kaart van de
'Heerlijkheid Tilborg en Goirle' door Diederik
Zijnen uit 1760, geeft de aanduiding 'den
Dalem'. Thans is het toponiem 'Dalum' nog
steeds op de Topografische kaart te vinden als
een weidegebied dat in het oosten begrensd
wordt door het riviertje de Donge en i n het
zuiden door de spoorlijn Tilburg-Breda. In de
zestiende eeuw was de zuidgrens de 'Maesdijck' en de noordgrens de 'Elf Bunderdijk', terwijl het gebied vóór de zestiende eeuw zich
zelfs in het westen nog uitstrekte tot KleinTilburg.**
In hetzelfde plan 'Dongewijk' loopt de
Dongewijkdreef vanaf de Kijkduinlaan, bij de
Dalemdreef, noordwestwaarts en noordwaarts tot de Lombardijenlaan. Het riviertje
de Donge, in 1536 'die Dongh Aa' genoemd,
komt van het Germaanse 'dunga-', 'zandige
opduiking i n moerassig land' en het Germaanse 'ahwa', 'waterloop', dat w i l zeggen
waterloop langs een zandige opduiking i n
moerassig terrein. De naam Donge is, volgens
Trommelen & Trommelen, dan waarschijnlijk
ontstaan door samentrekking van Dongh Aa.'
Frater Mattheushof
Het Frater Mattheushof is gelegen tussen de
Capucijnenstraat en het Gardiaanhof. Het is
genoemd naar Hendrikus de Rooij, die op 8 januari 1846 te Udenhout werd geboren als zoon
van molenmaker Joannes Baptist de Rooij en
Wilhelmina van de Wetering. Hij is in 1864 ingetreden i n het noviciaat van de fraters te
Tilburg en werd daar i n 1868 geprofest. Zijn

kloosternaam was frater Mattheus. Op 26 juli
1869 werd hij belast met de leiding van de
nieuw opgerichte jongensschool St. Aloysius
in de wijk Korvel, waar hij spoedig daarna in
1871 werd benoemd tot hoofd, wat hij tot zijn
dood zou blijven.'"
Pastoor Henr. Brouwers van Korvel wilde in
1890 de school uitbreiden met onderwijs i n de
Franse taal en bovendien 'oordeelde hij een kleine Congregatie volstrekt noodzakelijk om de jongelingen van 12-20 jaar op Zon- en Feestdagen een
behoorlijke ontspanning te verschaffen en hen voor
vele gevaren des tijds te vrijwaren'. Er moest dus
een zondagsschool komen, maar de overste
van de fraters, frater Superior De Beer, liet
hem weten dat er 'vooral om wille van den verren
afstand tusschen het Fraterhuis en de parochiale
school van Korvel, geen mogelijkheid bestond dc
Fraters daarvoor te gebruiken'. Het fraterhuis (St.
Antoniusgesticht) aan de Capucijnenstraat is
er uiteindelijk in 1894 toch gekomen en frater
Mattheus werd de eerste overste." Naast dit
fraterhuis werd i n 1895 nog een internaat gebouwd.
Frater Mattheus, die als man van gebed, de
'strenge asceet uit de school van Pater Superior',
ook wel de bijnaam 'bidfrater' had, overleed in
het fraterhuis aan de Capucijnenstraat op 28
november 1907. Hij ligt begraven op het kerkhof van het Moederhuis aan de Gasthuisring.
Jan van Besouwstraat
De Jan van Besouwstraat is de straat, lopende
vanaf de Dr. Paul Janssenweg westwaarts en
noordwaarts tot de Charles Stulemeijerweg.
Het fraterhuis (St.
Antoniusgestici^t) aan de
Capucijnenstraat, in t894
gebouwd door architect H.
van den Abeelen. Frater
Mattheus de Rooij was hier
de eerste overste. In 1911
begonnen de fraters in een
bijgebouivtje het instituut
der R.K.
Kinderbescherming, dat In
1916 verhuisde naar Huize
Nazareth. Foto jaren
twintig.

Jan Baptist Maria van Besouw stamt uit een
oud Goirles geslacht. Hij werd geboren op 4
oktober 1861 te Goirle. In Tilburg bezocht hij
de weefschool. Na aanvankelijk zijn kost verdiend te hebben in een overgenomen linnenweverij te Boxtel, ging hij in 1885 werken in de
textielfabriek van zijn vader Gerardus van
Besouw (1833-1909) aan de Kerkstraat in
Goirle. Hij trouwde in 1886 met Elisabeth
Maria Louise van den Heuvel (1853-1913),
dochter van de arts te Goirle.
De encycliek Rerum Novarum inspireerde hem
tot het ondernemen van sociale activiteiten
voor de werknemers van zijn eigen bedrijf op
het gebied van de drankbestrijding, de vakbeweging en de katholiekendagen. Hij richtte in
1896 de eerste fabrieksraad in het Zuiden en
de derde i n Nederland op. Deze vorm van medezeggenschap was tot dan toe voor de arbeiders een onbekend fenomeen. In 1900 nam Jan
van Besouw samen met een aantal werknemers het initiatief tot de oprichting van een
vakbond (textielarbeidersgilde St. Joseph), een
tweede belangrijke stap in de emancipatie van
de arbeiders. A l spoedig zouden ook werknemers van andere Goirlese fabrieken zich hierbij aansluiten. In 1909 kwam een c.a.o. tussen
het bedrijf Van Besouw en de Diocesane
Textielarbeidersbond St. Lambertus tot stand.
Dit was de eerste c.a.o. die in het Zuiden werd
afgesloten.
Uit bovengenoemde initiatieven in zijn bedrijf
blijkt duidelijk de sociale bewogenheid van
Jan van Besouw. Zijn ideeën publiceerde hij
ook in het 'Katholiek Sociaal Weekblad'. Hij on-

kend onder de naam 'de Pijn'. Driemaal, in
1935,1936 en 1938, werd hij Nederlands kampioen op de achtervolging. Op 9 september
1940 nam hij tegen Schulte en Wals te Den
Bosch afscheid van zijn wielercarrière. Later
dreef hij nog een café-restaurant aan de
Heuvel.
De R.K. Tilburgse Wielerclub, waarvan hij erevoorzitter was, werd naar hem genoemd. Het
clubblad had overigens de titel 'Kanonbal'. Bij
het veertigjarig jubileum in 1976 ontving hij de
bronzen legpenning van de gemeente Tilburg.
Jan Pijnenburg overleed te Tilburg op 2 december 1979.'^

Jan van Besouw (18611939), sociaal geïnspireerd
textielfabrikant uit Goirle
(foto H. van der Schoot
omstreeks 1900).

derhield contacten met belangrijke figuren als
dr. Ariëns, P. Aalberse, jhr. Ruys de Beerenbrouck, H . Poels en J.F. Vlekke. Jan van
Besouw overleed te Goirle op 26 augustus
1939.'2

Jan 'kanonbal' Pijnenburg
(1906-1979),
internationaal bekend
wielrenner uit Tilburg.

Jan Pijnenburgbaan
De Jan Pijnenburgbaan is het wielercircuit dat
gelegen is ten zuiden van het Wilhelminakanaal en ten oosten van het Lankhorstpad i n
de wijk Reeshof. Een betere straatnaam die een
directe relatie heeft met die 'straat' is er niet te
bedenken.
Jan Pijnenburg werd geboren te Tilburg op 15
februari 1906. Zijn carrière als wielrenner begon i n 1921 op de wielerbaan de TWEM aan
de Goirleseweg. In de dertiger jaren vierde hij
als baanrenner grote triomfen in binnen- en
buitenland. Op de Olympische Spelen i n 1929
in Amsterdam won hij de zilveren medaille.
Zijn eerste van de zeventien zesdaagsezeges
behaalde hij in 1930 i n Dortmund samen met
koppelgenoot Schön. Hij zou er tot 1939 i n totaal vijftig rijden, o.a. in Stuttgart, Antwerpen,
Brussel, Parijs en in Amerika met bekende
koppelgenoten als Braspenninckx, Riegli,
Rausch, Van Nevelen, Piet van Kempen, Cor
Wals en Jos Slaafs. Naast die zeventien overwinningen, behaalde hij elfmaal de tweede en
zesmaal de derde plaats. Hij zegevierde nog i n
een driehonderdtal baanwedstrijden en in een
groot aantal ploegkoersen, waarin hij voornamelijk met Braspenninckx reed. Na een optreden in Parijs schreef een verslaggever i n de
voorloper van het Franse sportblad L'équipe
over 'la boule de canon', wat Jan Pijnenburg de
bijnaam 'kanonbal' opleverde. Hij was ook be-

Reijnierspad
Het Reijnierspad is het pad, lopende vanaf de
Vlashoflaan zuidwaarts tot de Heikantlaan.
Wilhelmus Ignatius Reijniers werd geboren op
1 februari 1846 te Gennip (L.) Hij volgde een
muzikale opleiding in het karmelietenklooster
van Boxmeer. Daarna werd hij organist en muziekleraar aan het gymnasium van de jezuïeten van huize Katwijk te Driebergen en drie
jaar later, i n 1871, werd hij muziekleraar en organist aan het klein-seminarie en gymnasium
in Rolduc. Daar leerde hij Christ de Wijs kennen, de zoon van de president van de Tilburgse harmonie Orpheus. En via hem is hij op 29
maart 1876 in Tilburg terechtgekomen, waar
hij aan de Goirkestraat ging wonen. Hij werd
direct aangesteld als organist van de kerk van
't Goirke. Na het overlijden van directeur
Mutsaers ging hij het kerkkoor van de pa-

De Alexanderstraat is genoemd naar prins
Alexander (1851-1884) de derde zoon van koning Willem III en koningin Sophia.
Het Kerkpad is terug van weggeweest. Deze al
eeuwenoude benaming'^ werd in het Gemeenteblad van 1909 omschreven als straat
'vanaf de Pleinstraat (bij Van Nunen-Boes) tot de
Monumentstraat (bij Bressers)'. Toen eind jaren
zestig de bebouwing aan de zuidzijde van dit
pad verdween, werd ook de straatnaam in
1968 ingetrokken. N u het nieuwe stadskantoor 3 weer een 'zuidwand' heeft opgeleverd,
is de naam Kerkpad voor het oude tracé teruggekeerd.

Willem Reijniers (18461908), muziekleraar,
organist, dirigent en
componist int Tilburg met
zijn gezin bij zijn 25-jarig
huwelijicsfeest op 1
augustus 1894.

rochie 't Goirke leiden. Uit de zouavenbroederschap 'Fidei et Virtuti' ontstond, mede
door toedoen van Reijniers, in 1877 de liedertafel voor de 'Congregatie-, Kerk- en Dilettantenzanger' onder de naam 'St. Caecilia'. Dit zangkoor bracht hij als dirigent vanaf de oprichting
tot aan 1908 tot grote bloei. Tot circa 1886 v^^as
hij instructeur bij de Nieuwe Koninklijke
Harmonie en vanaf 1899 was hij ook nog directeur van de harmonie 'Oefening en Uitspanning'
van Goirle. Op het gebied van de kerkmuziek
was hij eveneens produktief. Hij componeerde
enige missen, een Te Deum, lofzangen en orgelstukken, voorts schreef hij liederen, cantates, stukken voor mannenkoor, een mars en
gelegenheidszangen.
Willem Reijniers overleed te Tilburg op 16 februari 1908. Zijn uitgebreide lespraktijk werd
door zijn dochter Anna, een verdienstelijk pianiste en violiste, voortgezet.'*
Rondom de Heikese kerk
Het gebied rondom de Heikese kerk, voorheen
Stadhuisplein geheten, is mede door de bouw
van Stadskantoor 3 ingrijpend vernaamd. Er
kwamen drie straatnamen bij: Alexanderstraat, Kerkpad en Stadhuisstraat, terwijl de
omschrijving van het Stadhuisplein hierdoor
gewijzigd moest worden.

Overige 'Tilburgse' namen
De nieuwe aanvullingen op het straatnamenbesluit leverden nog enkele 'Tilburgse' namen
op. Het Stedekehof loopt vanaf de Stedekestraat oostwaarts tussen de Mr. Stormstraat en
het Wilhelminapark.'* De Tjeuke Timmermansstraat loopt vanaf de Hendrik de Keijserstraat noordwaarts tot het Tjeuke Timmermanspad (de omschrijving hiervan is eveneens gewijzigd), waarmee deze vakbondsman
nu twee straatnamen heeft.'^ Het Mr. J.H. de
Pontplein is het plein dat omsloten wordt door
de Kuiperstraat, de Tjeuke Timmermansstraat
en het Wilhelminapark. Het De Ponterf komt
nu te vervallen.'* Het Primus van Gilspark is
het park vanaf de Bisschop Zwijsenstraat oostwaarts tot de Ververstraat. Antonius van Gils
heeft hiermee eveneens twee straatnamen."
Naar oude toponiemen zijn twee straatnamen
genoemd: Achter de Heuvel en Oud Lovenpad.20

Verpreid over de stad
Verspreid over de stad kwamen aan de Jan
Truijenlaan bij de sportvelden de namen
Vesuviusstraat, Etnastraat, Tourmaletstraat en
Matterhornstraat, genoemd naar bekende
Europese bergen. Verder Catamaranstraat
(botenbuurt),
Locatellistraat (componist),
Abeelstraat, Dollard, Vliestroom en in het plan
'Pastorieklamp' Kardinaal Alfrinkstraat en
Visser 't Hooftstraat. De Andromedastraat en
de Emmapassage bestonden al langer maar ze
zijn pas i n de 94e aanvulling van het straatnamenbesluit officieel vastgesteld. Met de nieuwe straten op het 'Regenboogterrein' wordt de
traditie van de bomenbuurt voortgezet:
Cypresstraat (i.p.v. voorkeurspeUing cipres!).
Taxusstraat, lepenstraat, Boksdoornstraat en
Magnoliaerf.
Gewijzigd en ingetrokken
De omschrijving van de loop van een aantal
straten werd gewijzigd: Bijsterveldenlaan,
Campenhoefdreef, Griend, Hoge Witsie,
Hoge-Witsiestraat, Kardinaal Alfrinkstraat,
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Het Kerkpad richting
Heikesekerk in februari
1962. Links staat titans
Stadskantoor 3.

Kijkduinlaan, Lauwers, Lombardijenlaan,
Loonsche Heideweg, Maalbergenstraat, Medemblikpad, Meerssenstraat,
Oijensingel,
Oude Kerkstraat, Reeshofweg, Schaapsgoorpad en Vloeiveldweg.
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Eindelijk originele bestemming voor wevershuisjes
Tilburgs geschenk aan het Nederlands
Openluchtmuseum in Arnhem ^
Paul Spapens *

* Paul Spapens (1949) is jour-

De drie wevershuisjes die Tilburg in

nalist bi) het Brabants

1955 aan het Nederlands Openlucht-

Dagblad. Hij schreef enkele
boeken over Tilburgse (o.a.
over de kermis) en
Noordbrabantse geschiedenis (o.a. over smokkelen,
grenspalen en kapellen).

museum in Arnhem schonk, krijgen na
veertig jaar een passende bestemming.
Ze worden speciaal ingericht voor kinderen, zodat die kunnen zien hoe de gewone man vroeger woonde en werkte.

S

tuwende kracht achter dit voornemen is
de adjunct-directeur van het museum,
oud-Tilburger (en oud-redacteur van
'Tilburg') dr. Ton Wagemakers. Uiterlijk in
1997 moeten de huisjes deel gaan uitmaken
van een 'kinderdorp'.
Eindelijk krijgt Tilburg waar voor zijn geld.
Precies veertig jaar nadat het stadsbestuur in
1955 drie wevershuisjes aan het Nederlands
Openluchtmuseum in Arnhem schonk en
daarvoor ook nog eens vierduizend gulden
uittrok, ziet het ernaar uit dat de goed geconserveerde monumentjes een passende bestemming gaan krijgen. "We richten de luoninicies
speciaal voor kinderen in, zodat ze kunnen zien hoe
de gewone werkende mens vroeger woonde en
werkte", belooft adjunct-directeur dr. Ton
Wagemakers.

Wagemakers, die in Tilburg onder meer naam
maakte met zijn onderzoek naar de befaamde
textielstaking in 1935 in de stad, is van oordeel
dat dat zo niet langer kan. "Het is een schande.
Als Tilburger trek ik dit op mijn fatsoen", zegt
Wagemakers.
Uiterlijk i n 1997 zal eindelijk recht zijn gedaan.
Dan moeten de huisjes onderdeel uitmaken
van wat Wagemakers betitelt als 'kinderdorp'.
Samen met andere historische pandjes in de
directe omgeving worden ze zo ingericht dat
het jeugdige part van de ongeveer 350.000 bezoekers per jaar er vrijelijk i n rond kan lopen.
Wagemakers stelt zich voor dat de woninkjes
een beeld zouden kunnen geven van de woonen leefomstandigheden rond 1900, rond 1950
en rond 1970.
Voorbeelden
Wat die eerste periode betreft heeft het museu m voor de inrichting prachtige voorbeelden
voorhanden. Het Nederlands Openluchtmuseum bezit een map met foto's die vlak voor
de afbraak van de huisjes zijn gemaakt.
Enerzijds moesten de foto's helpen bij de 'wederopbouw' i n de heuvelachtige bossen bij
Arnhem. Anderzijds waren ze bedoeld om het
interieur vast te leggen. Het zijn unieke tijdsdocumenten geworden. In één huisje staat
zelfs nog een weefgetouw. In een ander is
mooi het eenvoudige volksgeloof te zien.
Uiteraard ontbreekt een beeld van Peerke
Donders niet; de zalige was immers de held
van de wevers.

Voor- en achterzijde van de
weversiuoningen aan de
Berkdijksestraat (40,42 en
44) kort voor de afbraak in
1955. Deze woningen zijn
daarna steen voor steen
weer opgebouwd in het
Nederlands
Openluchtmuseum te
Arnhem (foto's Nederlands
Openluchtmuseum,
Arnhem).

Dat uitgerekend hij een stuwende kracht is
achter dit voornemen is niet zo verwonderhjk:
Wagemakers is getogen Tilburger, zeer begaan met het Tilburgs textielverleden en in
zijn jeugd woonde hij slechts een paar honderd meter van de oorspronkelijke plaats van
de drie huisjes af. Ze stonden aan de linkerkant van de Berkdijksestraat (nrs. 40,42 en 44).
Rij tj eswoningen
De huisjes, de enige rijtjeswoningen in het
Openluchtmuseum, zien er aan de buitenkant
zeer herkenbaar en puik uit. Misschien wat te
netjes, maar dat mag je een museum niet euvel
duiden. Het interieur evenwel is niet echt om
naar huis te schrijven: het ene is een opslagruimte, de twee andere doen dienst als werkplaats. Bezoekers die de beknopte informatie
in drie talen lezen en bij een 'workmen's cottage' of 'Arbeiterhauschen' naar binnen gluren,
krijgen zo wel een heel vertekend beeld van de
leefomstandigheden van de Tilburger van
destijds.

De huisjes zijn vermoedelijk rond 1860-1870
gebouwd. In deze tijd zijn veel van dit type
woningen in Tilburg verrezen; het ging goed
in de textiel. Het was i n die tijd gangbaar dat
tegelijk een paar woninkjes naast elkaar werden opgetrokken. Een jong gezin met kinderen
bewoonde het ene, opa en oma het andere en
ook de vrijgezel gebleven oom en tante vonden zo onderdak. De zolders waren open en
konden worden afgeschot als er weer eens een
nieuwe wereldburger was geboren. Als opa
niet door de jicht was geveld, onderhield hij in
de grote tuinen het aardappelveldje of zorgde
hij dat het varken flink wat spek rond de ribben kreeg.
Aan het straatbeeld van de huidige Berkdijksestraat is nog goed te zien waar de museumhuisjes i n 1955 steen voor steen werden
ontmanteld vanwege de noodzakelijke doorbraak van de Coba Pulskenslaan.
Komend vanaf het Korvelplein houdt de
straatwand pardoes op. In deze straat staan
nog wat meer huisjes die oorspronkelijk van
hetzelfde type waren als de drie die nu bezit
zijn van het Nederlands Openluchtmuseum.

Het beste vergelijkingsmateriaal is te vinden
in de Reitse Hoevenstraat.^ "Als Tilburg of welke andere plaats dan ook ons tegenwoordig een
huis, een schuur of iets anders aan zou bieden, dan
zouden we zeggen: is dat wel nodig? Kun je het niet
beter op de originele plaats laten staan?", aldus
Wagemakers.
Slooppartij
In 1955 ging het er beduidend anders toe.
Tilburg maakte al een begin met wat in de jaren zestig uit zou monden in de nog immer beTraditioneel interieur van
de weverswoning aan dc
Berkdijksestraat 40 met de
laatste bewoonster de
weduwe Hultermans in
1955. Volgens haar was
toen 'aan dit huisje de
laatste 65 jaar niets
gewijzigd, alleen het
rookkanaal boven de zolder
werd vernieuwd' (foto's
Nederlands
Openluchtmuseum,
Arnhem).

ruchte slooppartij. Juist in die tijd was het museum naarstig op zoek naar nieuwe museumstukken. Het in 1991 geprivatiseerde rijksmuseum had het tijdens de bevrijding zwaar
te verduren gehad. Het Rijk had geen geld. De
directie stuurde een bericht de wereld in dat
ze op zoek was naar pandjes waarmee een
'ambachtsbuurtje' kon worden opgezet. Dat
plan moest het museum er weer bovenop helpen. De oproep kwam de Tilburgse gemeenteambtenaar Jacobs ter ore. Volgens Wagemakers was de man voorzitter van de afdeling

T:;

Tilburg van Brabants Heem en een fanatiek
verzamelaar van alles wat met de geschiedenis
van de stad te maken had. Hij wist het college
van burgemeester en wethouders zo ver te
krijgen dat de drie huisjes, die toch weg moesten, naar het museum gingen. Het college trok
vierduizend gulden uit voor de afbraak en het
transport. Tilburg, dat nu aan de weg timmert
als 'Moderne Industriestad', haalde de landelijke pers met deze geste.^ "Aan de heropgerichte
huisjes zal de naam van Tilburg als textielstad worden verbonden", schreef Trouw.
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in: Tilburgse Tijdingen, nr. 96, juni 1995,
p. 30-34.
Ine van Dooren, 'Een gedramatiseerd
document. De missiefilm Ria Rago',
in: GBG-Nieuws (Vereniging Geschiedenis, Beeld en Geluid, Zeeburgerkade 8, 1019 H A Amsterdam), nr.
33,1995, p. 8-16.
N.B. Tilburgse pater en auteur Piet
Heerkens passim.
Ed Schilders en Luc Verschuuren, De
ring van Roxanna (Tilburg, N.V.
Tilburgsche
Waterleiding
Maatschappij, 1995), 42 blz.
N.B. Stripboek t.g.v. 100 jaar N.V.
TWM.
Angelique Spaninks, 'Tilburgs kunstleven beschreven. Twee verschillende
invalshoeken', in: Brabant Cultureel, 44
(1995), nr. 8,p. 4-6.
Lauran Toorians, 'Jubileum Tilburgse
Liedertafel. Zangers uit de bergen', in:
Brabant Cultureel, 44 (1995), nr. 8, p. 2627.
P.A. Steffen, Cistercium Mater Nostra
(Hattem, eigen beheer, 1995), 870 blz.,
ƒ 137,50.
N.B. BibHografieën ca. 300 abten van
36 trappistenabdijen in Nederland,
België en Frankrijk, o.a. abdij Koningshoeven Berkel-Enschot.
Charles M . A. Caspers, 'Het jaarlijks algemeen huisbezoek i n katholiek Nederland rond de eeuwwisseling', in:
Trajecta. Tijdschrift voor de geschiedenis
van het katholiek leven in de Nederlanden,
4(1995),nr. 2, p. 122-140.
N.B. Naar aanleiding van onderzoek
in o.a. 'registers van huisbezoek' parochie H . Dionysius Goirke, Tilburg.

J.C. (Jeanine) Dekker, 'Stadsparken in
Noord-Brabant: mentale concepties
rond natuur en groenrecreatie vanaf
het eind van de negentiende eeuw', in:
K.P.C. de Leeuw e.a. (red.). Van ontspanning en inspanning. Aspecten van de
geschiedenis van de vrije tijd (Tilburg,
Uitg. H . Gianotten B.V., 1995), p. 241255, ISBN 90-6663-035-3, ƒ 52,50.
N.B. Tilburg passim.
J.F. (Jan) van Oers, 'De paarden op, de
lanen in ... omgaan met paarden in de
vrije tijd', in: De Leeuw, Van ontspanning, ibidem, p. 256-274.
N.B. Tilburg passim.
F.J. (Frans) van Gaal, 'Van gentleman
tot volksjongen. Over de ontwikkeling
van het voetbal van 'heren'- tot volkssport', in: Van ontspanning, ibidem, p.
289-308.
N.B. N O A D Tilburg passim.
Arthur Wortmann, 'Woonassen. Villa's van Jacq de Brouwer en W i l Smulders', in: Archis, (1995), nr. 9, sept., p.
40-45.
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Hans van Zummeren en
Ulco Mes
In het voorwoord van het in juni verschenen boek 'Rondom Hans van Zummeren' stelt Jan Doms (directeur van
de Tilburgse Kunststichting) dat de
auteur Chris Bergman met dit boek de
contouren laat zien van een stad die
worstelt met de kunst en moeite heeft
zich te verstaan met de kunstenaars. In
deze zin vat hij kernachtig samen hoe
het in Tilburg met de beeldende kunst
volgens hem gesteld is. Het boek is
een revanche tegen het door de gemeente Tilburg uit te geven boek van
Ulco Mes over de beeldende kunst in
Tilburg in de periode van 1945 tot heden, waarvoor 160.000 gulden subsidie was gegeven. Enkele gevestigde
kunstenaars, zoals Hans van Zummeren, zouden in het nu al in de pers
omstreden boek van Mes geen aandacht krijgen. Inmiddels is ook dit
boek verschenen.
Wat ook de bijkomende gedachten
van auteur en uitgever, de Tilburgse
Kunststichting, zijn geweest, het boek
'Rondom Hans van Zummeren' is in
alle opzichten een waardevolle bijdra-

ge aan de geschiedschrijving van de
na-oorlogse beeldende kunst in Tilburg. Auteur Chris Bergman plaatst
de kunstenaar in de context van het
kunstleven in Brabant van de laatste
vijftig jaar, en dat is een aardige opzet.
Hij schetst aan de hand van interviews
met cultuurhistoricus prof. dr. H.F.J.
M . van den Eerenbeemt en bekende
Tilburgse kunstenaars zoals A d W i l lemen, Wijnand van Lieshout, Theo
Mols, Walter Kerkhofs, Jan van
Stiphout en natuurlijk Hans van
Zummeren zelf, een boeiend overzicht
van de na-oorlogse ontwikkelingen op
het gebied van de beeldende kunst.
Items als de Kunstkring, het Kultureel
Sentrum, Terra Nova, het Duvelhok
en de Academie passeren de revue. De
vele persoonlijke notities van die vakbroeders maken het boek meer dan alleen maar een biografie van of een
hommage aan de kunstenaar Van
Zummeren. Maar hij vormt wel de
rode draad in het geheel. Soms vroeg
ik me wel af of het boek wel over Van
Zummeren gaat en of hij niet de kapstok is geworden waaraan Bergman
zijn verhaal wilde ophangen? Dat
geldt natuurlijk niet voor de eigenlijke
biografie (p. 87-101) en de lijst van exposities (p. 103-106).
Het boek sluit goed aan bij de reeds
eerder verschenen monografieën van
de wat oudere generatie Tilburgse
beeldende kunstenaars zoals over Ru
van Rossem, Nico Molenkamp, Joost
Sicking en Jan Dijker.
De vormgeving tenslotte is uitermate
fraai en getuigt van een smaakvolle
aanpak van de Tilburgse Kunststichting. Het werk bevat niet alleen
'kunst' (enkele originele litho's), maar
het oogt ook als kunst. Van Zummeren mag er trots op zijn. Geen geweeklaag meer richting Ulco Mes.

diverse aspecten van de beeldende
kunst ten tijde van de vier opeenvolgende burgemeesters van 1946 tot heden, de vele organisaties die Tilburg
rijk was en is, en het gevoerde beleid
in die jaren. Ja, en dan de hoofdmoot
van het boek (ca. 150 blz.); deze wordt
gevormd door 37 korte biografieën
van thans in Tilburg wonende kunstenaars, 'Van A tot en met Z', met per
persoon twee fraaie kleurenfoto's (op
één uitzondering na) van hun werken.
Een speciaal gevormde autonome
commissie 'die niet gebonden was aan
enig historisch oordeel' selecteerde
eind 1993 op grond van een aantal criteria 236 kunstenaars, waarvan er uiteindelijk 38 de eindselectie haalden.
Een kunstenaar trok zich i n een later
stadium terug. Het boek is niet encyclopedisch van opzet, dus de gemaakte selectie is te verdedigen en te respecteren. Daaronder zijn bekende en
gevestigde, maar ook onbekende vaak
jongere kunstenaars. Dat geeft toch
een verfrissend resultaat. Merkwaardig is echter de keuze van kunstenaars als Reinoud van Vught, waar
bij staat: 'op verzoek van de kunstenaar heeft zijn werk geen toelichting
gekregen' en Lex van Lith: 'kunstenaar en auteur konden geen overeenstemming bereiken over een toelichting op het werk'. Misschien moet je
naar kunst ook alleen maar kijken.
De uitgever, de gemeente Tilburg,
heeft er goed aan gedaan dit project zo
ruimhartig te ondersteunen. De verkoopprijs kon daardoor ook ruimschoots onder de drukkosten blijven.

'Zichtbaar eindeloos. Beeldende kunst in
Tilburg 1945-1995' door kunsthistoricus Ulco Mes verscheen in oktober.
Het boek belicht de Tilburgse beeldende kunst weliswaar vanaf 1945, maar
na negen van de 232 pagina's 'Tilburg'
gaat de auteur al snel over op de periode na 1960, om i n de hoofdstukken 'organisaties' en 'beleid' nog in een krappe tien pagina's op de periode van
voor 1960 terug te komen. Maar hoe
dan ook. Mes weet in zijn inleidende
hoofdstukken (ca. 80 blz.) een helder
en vrij compleet beeld te schetsen van
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Bergman en Mes hebben twee schitterende boeken gemaakt, die elkaar aardig aanvullen. Wat zou het resultaat
zijn geweest als ze hadden samengewerkt?

Chris Bergman, Rondom Hans van
Zummeren (Tilburg, Tilburgse Kunststichting, 1995), 112 blz. en vier uitklapbladen met originele steendrukken, ISBN
90-800243-4-1, ƒ 65. Oplage 560 exemplaren. Adres: Willem U-straat 47-49,
5038 BD Tilburg, tel. 013-5434732.
Ulco Mes, Zichtbaar eindeloos. Beeldende
kunst in Tilburg 1945-1995 (Tilburg, gemeente Tilburg, 1995), 232 blz., ISBN 90802703-1-8, ƒ 39,50. Oplage 1500 exem-

plaren. Verkrijgbaar in de boekhandel,
Gemeentelijk Informatiecentrum en het
Gemeentearchief Tilburg.
Brabantse biografieën 3
De derde editie van de 'Brabantse biografieën' bevat een dertigtal boeiende
bijdragen over verdienstelijke, bekende of gewoon interessante Brabanders.
De redactie kan blijkbaar nog vooruit:
er liggen honderden levensbeschrijvingen op de plank te wachten, althans deze kunnen nog geschreven
worden.
Voor Tilburg zijn er wederom enkele
aardige biografieën i n de bundel
terechtgekomen. J.P.A. Petermeijer
schrijft over zouaaf en krantenman
Antoine Arts (1845-1926). Deze Arts
ging in 1867 i n dienst van het zouavenleger van paus Pius IX en werd
daar een van de acht uit Nederland afkomstige officieren i n dit pauselijk leger. Terug i n Nederland werd hij in
1877 drukker-uitgever van 'De Kruisvaan' en in 1879 van de 'Nieuwe
Tilburgsche Courant'. Van 1901 tot
1922 was hij ook nog l i d van de
Tweede Kamer voor de RoomsKathoheke Staats Partij.
J.H.S.M. Veen behcht het leven van
mr. C.J.G. Becht (1910-1982), burgemeester van Tilburg van 1957-1975.
Veen schrijft onder andere over de niet
zo bekende periode die Becht in het
begin van zijn carrière als bestuurs-

ambtenaar i n Nederlands-Indië meemaakte. Na de capitulatie van het
Nederlandsch-lndische leger in maart
1942 werd hij 3'A jaar in verschillende
kampen geïnterneerd. Na de oorlog
was hij van 1948-1949 burgemeester
van Soerabaja en achtereenvolgens in
Nederland burgemeester van Vaals
(1950), van Kerkrade (1951) en ten
slotte van Tilburg (1957). Hij was i n
deze laatste stad de grote animator
van het stedebouwkundige '72 miljoen-plan', dat hem overigens ook de
bijnaam van 'Kees de sloper' opleverde vanwege het uitvoeren van de
grootschalige doorbraakplannen in
met name het centrum van de stad.
J.A.C.M. van Kempen schrijft een korte maar indringende biografie over de
Tilburgse zahge Peerke Donders
(1809-1887), de apostel der melaatsen,
waarover al vele boeken zijn volgeschreven.
C.C.J. Aarts brengt Henricus van der
Leemputten (1884-1958) voor het voetlicht. Deze kapucijn is beter bekend als
de pedagoog en publicist pater Gervasius. Hij was als lector verbonden
aan de R.K. Leergangen te Tilburg en
sinds 1921 was hij moderator van
'Sint-Leonardus', de studentenvereniging van de Leergangen. H i j was een
groot voorvechter van de beweging
Eucharistische Kruistocht.
F. Walch beschrijft het leven van de i n
Tilburg geboren romanschrijver A n ton Roothaert (1896-1967). Na zijn

Mr. C.j.G. Bcdit (1910-1982; 'Keesdesloper'),

burgemeester van Tilburg.

scheiding kon hij zich niet langer meer
handhaven als leraar boekhouden en
handelsrecht aan de Katholieke Leergangen. Hij week i n 1930 uit naar
Antwerpen, waar hij een bureau voor
Nederlandse rechtzaken startte. In zijn
vrije tijd ging hij boeken schrijven, wat
hem geen windeieren heeft gelegd.
Zijn geruchtmakende 'Doctor Vlimmen' behoort tot de best verkochte
Nederlandstalige boeken.
In het lezenswaardige 'Brabantse biografieën 3' komt nog een aantal personen aan bod die een zekere relatie met
Tilburg hebben: Caspar van Breugel
(1752-1833), Anton van Duinkerken
(1903-1968), Gerard Knuvelder (19021982), Dom Hans van der Laan (19041991), Tom Verdijk (1920-1994) en
Franciscus Augustinus Wichmans
(1596-1661).
Ronald Peeters
ƒ. van Oudheusden e.a. (red.), Brabantse
biografieën 3 (Amsterdam / Meppel,
Boom; 's-Hertogenbosch, Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening,
1995), 144 blz., ISBN 90-5352-195-X,
f25.

Tilburgs dialect
Tilburger A d van Gooi kon op 3 november 1995 de een jaar eerder ingestelde Cees Robben-Wisseltrofee overnemen van gemeentearchivaris Gerard Steijns, die hem een jaar eerder
had gewonnen in de eerste editie van
het Groot Diktee van de Tilburgse
Taol, een initiatief van de Stichting
Tilburgse Taol. Steijns, aan wie de
'Vètlèère Medollie' werd uitgereikt,
eindigde samen met Hans de Bres nu
op de tweede plaats. De drieëndertig
deelnemers en 170 belangstellenden
werden een gezellige avond beziggehouden met het Tilburgs dialect door
'professoren in de Tilburgse taol'. Dit
dialect, in de pers al vele keren terecht
aangeduid als spreektaal, is nu tot echte 'wetenschap' verheven. Velen spannen zich in voor het behoud van de
Tilburgse taal: de genoemde stichting
met het jaarlijks terugkerende evenement 'Groot Diktee van de Tilburgse
taol' en bijvoorbeeld Frans Verbunt,
die zijn activiteiten als uitgever van
het Tilburgse woordenboek nu bij die
stichting heeft ondergebracht.

Het is ondoenlijk hier voorbeelden te
geven van de vele kostelijke woorden
die het Tilburgse dialect kent en die nu
door Verbunt zijn vastgelegd. Vol verwachting kijken we uit naar zijn 'léste
perbeersel'.

Stoomtramweg-Mij. (ZSM) en de
Hollandsche Buurtspoorwegen (HB),
welk bedrijf voor een deel twee voorgangers heeft gehad, de NoordBrabantsche Stoomtram-Mij. (NBSM)
en de Stoomtramweg Tilburg-Waalwijk (TW). In 1881 opende de NBSM
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de lijn Tilburg-Besoijen. Deze maatschappij ging in 1893 failliet en ook de
Frans Verbunt, Tilburgs vur tonpraoters
opvolger, de stoomtramweg TW,
en aandere saawelèèrs. Groot Woordeboek hield i n 1898 op te bestaan toen het een
van de Tilburgse Taol. Zisde perbeersel op exploitatie-overeenkomst aanging met
zen oore nao gevild (Tilburg, 1995), 94
de i n 1896 te Brussel opgerichte HB.
blz., ƒ 15 (voor reacties: Postbus 1069,
De ZSM kwam i n 1904 met de verlen5004 BB Tilburg; verkrijgbaar bij: VVV
ging van de lijn van Dongen naar
Hart van Brabant: Boekhandel Het
Tilburg. In 1934 zouden uiteindelijk
Nieuwe Centrum Westermarkt; Wijnde zes nog bestaande Brabantse
koperij Le Décanteur Besterdring 44).
stoomtrambedrijven de exploitatie
overgeven aan de i n het leven geroepen N.V. Brabantsche Buurtspoorwegen en Autodiensten, de BBA,
De stoomtram in Middenwaarmee het lot van de stoomtram
Brabant
werd bezegeld, aldus Leideritz.
De auteur is erin geslaagd vele unieke
Als deel twee i n een reeks van drie
en nog niet eerder gepubliceerde fodeeltjes over Noord-Brabant verto's van Tilburg en omgeving bijeen te
scheen onlangs het fotoboek 'De stoomzetten, waarmee dit boek toch weer
trams in Midden-Brabant' door W.J.M.
een aardige aanvulling is geworden
Het eerste dialectwoordenboek van
Leideritz. Het boek telt ruim 90 foto's,
op de bestaande fotoboeken. Prachtig
Verbunt verscheen in 1993. Er zouden
voorzien van uitvoerige met kennis
zijn de foto's van bijvoorbeeld het
daarna nog enige uitgebreidere edities
vervaardigde bijschriften. Er gaat een
Korvelplein en de remises aan de
volgen. Verbunt schakelde via een r u inleiding van slechts twee bladzijden
Spoorlaan en het Wilhelminapark.
briek in de 'De Tilburgse Koerier' het
aan vooraf, wat voor dergelijke tradiTilburgse publiek in. Resultaat: bijna
tioneel opgezette fotoboeken normaal
tweehonderd brieven en i n oktober j l .
schijnt te zijn. Leideritz heeft dan ook
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kwam zijn 'Tilburgs vur tonpraoters en
niet dé geschiedenis van de M i d aandere saawelèèrs', met als ondertitel
denbrabantse
stoomtrams
willen
W.J.M. Leideritz, De stoomtram in
'Groot Woordeboek van de Tilburgse Taol. schrijven, maar gewoon een fotoboek
Midden-Brabant (Oostvoorne, DeboekZisde perbeersel op zen oore nao gevild'
willen maken.
tant, 1995), 84 blz., geb., ISBN 90-5534uit. Het is eenvoudig uitgeven in A4In Midden-Brabant waren twee
033-2, f 34,90.
formaat met ringband. De definitieve
stoomtrambedrijven actief: de Zuider
uitgave in boekvorm verwacht hij in
1996-1997 uit te geven.
Dit 'zisde perbeersel' is een hommage
aan neerlandicus W i l Sterenborg die
ruim tien jaar geleden in het tijdschrift
'Tilburg' (1984, nr. 4, p. 10-11) de wetenschappelijk erkende spelling van
het Tilburgs dialect ontwikkelde. Er
wordt sindsdien gesproken over de
'spelling-Sterenborg'.
Sterenborg heeft deze zesde editie gescreend op spelling en 'Nederlandse'
woorden, waardoor het boek ten opzichte van de vorige aan kwaliteit
heeft gewonnen. Aardige aanvulling
is ook de 'Cursus in 't Tilburgsch' door
Paul Spapens (voorzitter van de
Stichting Tilburgse Taol), die werd
ontdekt in de krant 'Groot Tilburg',
verschenen tussen november 1944 en
mei 1945.

toonstelling een beeld geschetst van
een eeuw vakbeweging in Tilburg.
Het ontstaan van de Tilburgse vakbeweging wordt gesitueerd op 2 februari
1895. Toen werd een aantal al eerder
opgerichte bonden verenigd onder de
vlag van de Gildenbond, de overkoepelende organisatie waarvan de FNV,
nu, 100 jaar later, de rechtstreekse erfgenaam is.
Bij deze tentoonstelling wordt gebruik
gemaakt van realia van de vakbonden
en genoemde instellingen, maar ook
van affiches, pamfletten, vaandels en
vlaggen. Aan de orde komen thema's
als de oprichting van de vakbeweging,
werk, stakingen, de vrouwenbeweging, jubilea en werving en scholing.
Het materiaal is ondermeer afkomstig
van (oud-)vakbondsleden.

Merkwaardigheden in
Brabant 2
In 1990 verscheen het eerste, succesvol
gebleken deel van 'Merkwaardigheden
in Brabant' (de vierde druk verschijnt
binnenkort) van de hand van auteurs
Anton van Oirschot en Jacques
Akerboom. In het tweede deel worden
vele merkwaardige kleine en grote zaken in Noord-Brabant aan het licht gebracht door vader en dochter Van
Oirschot. Zij doorkruisten de hele provincie. Het boek is alfabetisch volgens
plaatsnaam ingedeeld. Tilburg krijgt
in verhouding vrij veel aandacht. Op
12 bladzijden, 7,5 % van de totale omvang, komen 22 'merkwaardigheden'
aan bod.
De auteurs roepen zelf een 'merkwaardigheid' op bij het verhaal over
de toren met een torentje, waarmee de
watertoren aan de Bredaseweg wordt
bedoeld. Op de afgebeelde horizontale
foto van de Bredaseweg is i n de verte,
ca. 1 cm hoog, de watertoren nog
zichtbaar. Waar zit nu het bedoelde torentje aan de zijkant? Gelukkig ken ik
Tilburg en weet ik wat zij bedoelen. Zo
had ik ook moeite met de 'drijvende i l lussie', een kunstwerk in het Wilhelminakanaal. Op de, ook al weer horizontale foto, is deze na enig zoeken te
ontdekken: ca. 4 m m hoog, zoiets als
de straalverbindingstoren aan de weg
van Tilburg naar Loon op Zand (p. 90).
De tekst op de foto van de gedenksteen die herinnert aan de overval op
Bureau Bevolking i n 1944, had ik
graag willen lezen, evenals het bord
'een gewaarschuwd man...' in SintMichielsgestel (p. 92).
De auteurs zijn erin geslaagd wederom een groot aantal merkwaardigheden in dit aardige boek te verwerken.
Schrijven blijft hun sterkste kant, fotograferen is een ander vak. Wellicht dat
de uitgever bij een derde deel, want
dat zal er zeker nog wel komen, een
fotograaf en een andere vormgever
aan dit tweetal kan toevoegen.
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Anton van Oirschot en Florence van
Oirschot, Merkwaardigheden in Brabant
2. Brabant anders dan gewoon (Eindhoven
Airport, Kempen Group Uitgevers, 1995),
160 blz., geul, ISBN 90-74271-76-6,
f32,50.

De watertoren aan de Bredseioeg met tiet
zijtorentje, 1989 (foto Frans van Ameijde).

100 jaar vakbeweging in
Tilburg
Het Nederlands Textielmuseum presenteert van 3 februari tot en met 24
maart 1996 de tentoonstelling De handen ineen. Een beeld van 100 jaar vakbeweging in Tilburg. Aan de hand van
een aantal thema's wordt i n deze ten-

Omstreeks de Eerste Wereldoorlog
wordt de RK vakbeweging definitief
erkend als serieuze partner in het
maatschappelijke bestel. Vanaf dat
moment neemt ze i n Tilburg een sterk
dominante positie in. Het gaat daarbij
niet alleen om de plaatselijke vakbonden en hun 'centrale' de Gildenbond,
later RK Werkliedenvereniging, KAB
en NKV, maar ook om diverse aanverwante instellingen, die een breed terrein van het economische, sociale en
culturele leven besloegen. Gedacht
moet worden aan uiteenlopende zaken als tuberculosebestrijding (Herwonnen Levenskracht), verzekering
Foto Frans van Ameijde.

(Concordia),
spaarkas
(Centrale
Volksbank) en scholings- en propagandaclubs. Aan de Tuinstraat stond
sedert 1898 een eigen gebouw (De
Gildenbond) waar tot ver in de jaren
vijftig een belangrijk deel van het
Tilburgse vakbondsleven is geconcentreerd.
Hoewel de nadruk ligt op de katholieke vakbeweging en haar instellingen,
zal ook aandacht worden besteed aan
de algemene en christelijke vakbewegingBij de opening van de tentoonstelling,
die wordt gerealiseerd i n samenwerking met de Stichting 100 jaar Vakbeweging Tilburg, zal een 208 pagina's tellend gelijknamig boek verschijnen waarin, rijk geïllustreerd, de geschiedenis van een eeuw vakbeweging in Tilburg wordt beschreven.
Auteur is drs. Henk van Doremalen.
Het boek, uitgegeven door de
Stichting tot Behoud van Tilburgs
Cultuurgoed, verschijnt als deel 8 i n
de 'Tilburgse Historische Reeks'.
Voor scholen wordt rondom de tentoonstelling een speciaal project opgezet, waarbij wordt samengewerkt
door de Stichting 100 jaar Vakbeweging Tilburg, de Hogeschool Kathoieke Leergangen (Vakgroep geschiedenis van het Mollerinstituut) en de
afdeling educatie van het Nederlands
Textielmuseum.

Cursus in Tilburgsch*

Uit: 'Groot Tilburg' van 2 februari 1945.

Collectie W.F. Hermans naar
Scryption
Het museum Scryption i n Tilburg
heeft de complete verzameling schrijfmachines van de op 27 april 1995 overleden schrijver Willem Frederik Hermans verworven. Het betreft een collectie van ruim tweehonderd machines, voor het merendeel typemachines, maar ook enkele rekenmachines en stencilapparaten. Onder lite-

ratuurliefhebbers en verzamelaars van
kantoorapparatuur staat deze unieke
verzameling bekend als de 'Collectie
Hermans'. Kort voor zijn dood was
Hermans op 25 maart nog in Tilburg
tijdens de Nacht van het Boek. Het
was een van de laatste optredens van
de schrijver. In dezelfde maand gaf hij
ook nog een interview in 'Tilburg
Magazine'.
Bron: 'Brabants Dagblad' van 18 augustus 1995.

Register Tilburg'
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Peeters, Ronald, Tilburg signalement
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XXXI,

Peeters, Ronald, Hans van Zummeren en Ulco
Mes, XIII, 94-95 (TK)
Peeters, Ronald, Brabantse biografieën 3, XIII, 95
(TK)
Peeters, Ronald, Tilburgs dialect, XIII, 95-96
(TK)
Peeters, Ronald, De stoomtrams in MiddenBrabant, Xlll, 96 (TK)

XXIX,

Peeters, Ronald, Tussen Pegasus Bridge en
Dongen, XIII, 24-26 (TK)

Peeters, Ronald, Merkwaardigheden in Brabant
2, XIII, 97 (TK)
Peeters, Ronald, Register 'Tilburg', jaargang
XIII (1995), Xlll, 98-99

Peeters, Ronald, Armhoefse Akkers, XIII, 26 (TK)
Peeters, Ronald, Kunst van zaken, XIII, 26-27
(TK)
Peeters, Ronald, Terugblik op Tilburg, XIII, 27
(TK)

Spapens, Paul, Eindelijk originele bestemming
voor wevershuisjes. Tilburgs geschenk aan het
Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, Xlll,
89-92
Thelen, Ton, De sigarenfabriek Majoie & Van der
Voort. De firmanten en hun bedrijf, XIII, 35-45

Peeters, Ronald, Boeren in de stad, XIII, 27 (TK)
Peeters, Ronald, 100 jaar Gereformeerde Kerk,
XIII, 28 (TK)

Thelen, Ton, Arbeidsonrust op de sigarenfabriek
Majoie & Van der Voort in Tilburg 1900-1902.
Tussen arbeiderssolidariteit en geestelijke volgzaamheid, XIII, 71-82

Peeters, Ronald, Laureyns Mutsaerts en zijn na2 f l t e n , X i n , 28-29 (TK)

Tilburg kort, XIII, 23-31,60-67,93-98

Peeters, Ronald, Hoven en banken in Noord en
Zuid,Xm,29 (TK)

Toorians, Lauran, Tilburgse toponiemen, een
dupliek, XIII, 22-23

Peeters, Ronald, 150 jaar fraters van Tilburg,
XIII, 29 (TK)

Trommelen, Jan, Tilburgse toponiemen, een repliek, Xlll, 20-22

Peeters, Ronald, Trappistenbierbrouwerij, XIII,
29 (TK)

Winkelmolen, Margriet, Ing. P.j.M. Gorp. Een
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Hofleverancier. 125 jaar Tilburgse hofleveranciers,
XIII, 46-59
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