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Ten geleide
In samenwerking met de stichting 100 jaar vakbeweging i n Tilburg is
besloten om aan een aantal mensen biografische schetsen te wijden in
dit derde nummer van 1996 van het tijdschrift 'Tilburg'.
In een inleidend artikel wordt nader op ingegaan op de aandacht voor
Tilburgse personen uit de vakbeweging. De biografische schetsen spreken voor zich. Ze zijn stuk voor stuk gewijd aan mensen die hun sporen
in met name de Tilburgse vakbeweging hebben verdiend. De lijst zou
zonder problemen uit te breiden zijn, maar omwille van de stand van
het onderzoek, de omvang en de leesbaarheid is besloten om negen biografische schetsen op te nemen.
Behalve de negen schetsen van i n totaal tien personen bevat dit nummer van 'Tilburg' i n de rubriek Tilburg Kort een aantal besprekingen
van literatuur die het laatste halfjaar verschenen is.
De redactie
Met dit nummer van het tijdschrift "Tilburg' wordt een jaar afgesloten waarin de start van de
overkoepelende vakbeweging in Tilburg op 2 februari 1896 werd herdacht.
De Stichting 100 jaar Vakbeweging Tilburg bedankt iedereen die aan een of meerdere projecten in
het kader van 100 jaar vakbeweging heeft deelgenomen. Speciale dank gaat nog eens uit naar de
belangrijkste sponsors van het totale project: S N S Bank Brabant; Gemeente Tilburg; C Z groep
Zorgverzekeringen; N . V . Tilburgsche Waterleidingmaatschappij; Stichting Vakbondsgebouw;
Fuji Photo Film B.V.; Drukkerij Gianotten B.V.; G T I Installatietechniek; Kamer van Koophandel
Midden-Brabant; Jac. van H a m ; ArboNed Midden Brabant; Adviesbureau drs. Driessen B.V.;
Destil*'; Tiwos. Deze uitgave is tot stand kunnen komen dank zij een bijdrage van
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Een leven in d'n bond
Biografische schetsen uit de Tilburgse
vakbondshistorie
Henk van Doremalen *

* Henk van Doremalen
(Tilburg, 1952) studeerde
economische en sociale
geschiedenis in Tilburg en
Nijmegen. Hij publiceerde
en redigeerde verscheidene
artikelen en boeken over de
geschiedenis van Tilburg
waaronder 'De Handen
Ineen. 100 jaar vakbeweging

In deze biografische schetsen komen tien
mensen ter sprake die een meer dan gemiddelde rol hebben gespeeld in de
Tilburgse vakbeweging. Het dagelijkse
werk van de acht mannen en twee vrouwen en hun optreden in de vakbeweging
staat in de negen verhalen centraal. Er is

in Tilburg' (Tilburg, 1996).

naar gestreefd om mensen uit diverse

De auteur is werkzaam als

sectoren aan het woord te laten: de indus-

freelance historicus,
publicist en journalist.

trie en dan speciaal de textiel, de bouw,
de spoorwegen; mensen ook die verschillende levensbeschouwelijke opvattingen
hebben. Het betreft geboren en getogen

Jan van Rijzeu'ijk (midden)

Tilburgers, maar ook niet-Tilburgers die

als voorzitter van het RK
Vakbureau. Rechts van
hem P.].M. Aalberse; links
van hem geestelijk adviseur
pastoor F.X. W . Bult. Boven
C. Woestcnberg (links) en
P.J.J. Haazevoet (rechts).

H

zich hier vestigden.

et tiental is representatief voor het actieve deel van de vakbeweging. Gemeenschappelijk is vooral dat ze een
zeer actieve rol hebben gespeeld in de (Til-

burgse) vakbeweging. Binnen de overkoepelende katholieke bond, aanvankelijk de Gildenbond, later RKWV of KAB afd. St.-Dionysius Tilburg, nog later N K V en vervolgens
FNV, maar ook binnen de Bestuurdersbond
van het N V V , in de specifieke vakbonden, de
vrouwen- en de jongerenorganisaties. De arbeidersbeweging bestreek zo'n breed terrein
van het maatschappelijk leven dat ook andere
organisaties ter sprake komen, zoals Herwonnen Levenskracht, Credo Pugno, de diverse
bouwverenigingen.
Het aantal interviews en schetsen was probleemloos uit te breiden. Er is nadrukkelijk gekozen voor mensen die een belangrijk deel van
hun leven i n Tilburg hebben doorgebracht.
Voor de interviews is een aantal mensen benaderd, die betrokken waren bij het project 100
jaar vakbeweging in Tilburg. De auteurs hebben de nadruk gelegd op de rol in de vakbeweging i n Tilburg. Dat is de gemeenschappelijke noemer, verder is ieder vrijgelaten in de
richting van het interview of de schets.
Anoniem
De Tilburgse vakbeweging heeft i n de honderd
jaar van haar bestaan vele tienduizenden leden
gekend. Een paar duizend vrijwilligers onder
hen waren dikwijls dagelijks op pad voor d'n
bond. Ze waren actief biimen hun eigen vakbond, een overkoepelende organisatie of een
van de vele instanties die uit de vakbeweging
voortkwamen of er nauw mee verbonden waren. De duizenden kaderleden, bestuursleden,
geestelijk adviseurs en districtsbestuurders deden hun werk veelal anoniem. Een enkeling
trad zo nu en dan voor het voetlicht.
Slechts een klein aantal Tilburgse vakbondsmensen is onderwerp geworden van historische beschouwingen. Direct maar meer nog
indirect. I n de zes delen van het nog lopende
biografisch woordenboek van het socialisme
en de arbeidersbeweging in Nederland (een
mondvol, verder zal dit worden aangeduid als

biografisch woordenboek) komen Tilburgers
niet of nauwelijks aan bod. De opzet van die
serie biografieën is dat mensen besproken
worden die bovenregionale of landelijke betekenis hadden. Ook in de Brabantse biografieën
zul je de Tilburgse voormannen uit de arbeidersbeweging zelden aantreffen. Reden temeer om er in dit verband een aantal personen
uit te lichten.
Daarvoor zijn twee ingangen gekozen. In de
eerste plaats wordt een aantal personen aangeduid waaraan aandacht is besteed i n verschillende publicaties. Sommigen van hen zouden
ook in dit verband een plaats kunnen krijgen,
over anderen is te weinig bekend om een enigermate afgerond verhaal te presenteren.
Daarnaast volgt een korte schets over de personen die verderop in deze publicatie besproken worden.

Anton van Rijen (links) en
kapelaan Lambert Poell.

Werkplaats
Het behoort tot de verdiensten van Ton Wagemakers en Ton Thelen dat ze in hun respectieve proefschriften een aantal personen aan de
vergetelheid hebben ontrukt. Het gaat daarbij
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niet i n alle gevallen om geboren en getogen
Tilburgers, maar wel om mensen die in de opkomende arbeidersbeweging in deze stad streden voor een beter bestaan.
Zo heeft Wagemakers de rol van de Zwolse
spoorwegarbeider H.J. Horsman in Tilburg
geschetst. Horsmans activiteiten vonden vooral plaats binnen de spoorwegorganisaties op
de werkplaats. In die jaren gold de werkplaats,
ook d'n Atelier genoemd, als een aparte gemeenschap binnen de Tilburgse samenleving.
Horsman vond buiten die vertrouwde omgeving dan ook geen gehoor. Ook de socialisten
en vakbondsbestuurders A.F. Muller en J.H.
Elfers hebben in Wagemakers' boek een plaats
gekregen. Over A.F. Muller heeft Paul van
Dun een uitvoeriger biografische schets voor
het biografisch woordenboek i n voorbereiding. Ook hun activiteiten bleven wat Tilburg
betreft i n het algemeen tot de werkplaats en
een kleine socialistische groep beperkt.
Spoorwegarbeider Joseph Platte (1855-1904) is
een van de mensen die aan de basis hebben gestaan van enkele Tilburgse vakorganisaties,
waaronder de spoorwegorganisatie Recht en
Plicht en de weversbond St.-Severus. Over zijn
rol is weliswaar gepubliceerd i n alle geschriften over het ontstaan van de Tilburgse arbeidersbeweging, maar een aparte biografische
schets is bij gebrek aan gegevens nooit tot
stand gekomen. Over een andere spoorwegarbeider, Jos Horvers, een voorman van St.Raphael, is veel meer bekend dankzij een
schets door mevrouw Lauret i n een gedenkboekje over de aan de arbeidersbeweging verwante Kleine Academie.
Geestelijkheid
De twee opmerkelijkste namen uit de vroege
Tilburgse vakbeweging, Anton van Rijen
(1878-1946) en Jan van Rijzewijk (1880-1939),
zijn door Jos van Meeuwen geschetst in eerdere artikelen, gepubliceerd i n het biografisch
woordenboek. Bewerkt verscheen die bijdrage
ook in het tijdschrift 'Tilburg'. Deze autochtone Tilburgers hebben vorm gegeven aan de
RK vak- en standsorganisaties i n wat zeker
niet de makkelijkste periode is geweest. Jan
van Rijzewijk, die zijn loopbaan begon als sigarenmaker en eindigde als kamerlid en wethouder, leent zich naar mijn mening voor
meer dan een schets.
Heel opmerkelijk heeft het biografisch woordenboek met zijn beperkte aandacht voor katholieken en Tilburg in deel 6 plaats ingeruimd voor een geestelijke, maar dan juist niet
iemand die blijvende betekenis heeft gehad
voor de arbeidersbeweging. Het is een artikel
van Paul van Dun over Henry van Vorst een
kapucijn die i n de Tilburgse vakbeweging een

adviseurs, aalmoezeniers en kapelaans noemen we uit de beginjaren (omstreeks 1900) de
kapelaans J. Wolters, H . Berkvens en L. Poell.

marginale rol heeft vertolkt. Zeker vergeleken
met mensen als Bart van Pelt en Karei Bodden,
maar ook met de voormannen van de diverse
katholieke en neutrale vakbonden, die eind
negentiende, begin tv^intigste eeuw veelal tegen de verdrukking in hun bond moesten opbouwen. Als ex-priester leek Van Vorst voor
de sociaal-democratische beweging van propagandistische waarde, maar in werkelijkheid
werd door het gebruikmaken van ex-geestelijken als Van Vorst, in ieder geval i n Tilburg, de
katholieke arbeider alleen maar (meer) vervreemd van het socialisme.
Zeker meer aandacht dan hij tot nu toe heeft
gekregen, verdient Bernard Hutten. Hij heeft
mede aan de basis gestaan van de totstandkoming van het CNV. Hij was de eerste voorzitter van Unitas in Tilburg, een textielarbeidersvereniging uit Twente die i n Tilburg slechts
katholieke arbeiders als lid accepteerde. In het
begin van de twintigste eeuw had de organisatie veel aanhang onder de Tilburgse textielarbeiders, mede omdat de bevoogding door de
geestelijkheid ontbrak. Unitas werkte immers
niet met geestelijk adviseurs.
Stonden (sommige) kapelaans vaak nog relatief dicht bij het volk, de uiteindelijke richtlijnen werden bepaald door het episcopaat. Het
leidde bij de lagere geestelijkheid wel tot i n nerlijke en misschien zelfs tot interne conflicten, maar de gehoorzaamheid aan de hogere
geestelijkheid kreeg altijd primaat boven het
inzicht i n de maatschappelijke verhoudingen.
Enkele geestelijken hebben i n Tilburg een
meer dan incidentele rol gespeeld in de arbeidersbeweging. Van de honderden geestelijk

Kapelaan Lambert Poell, vormgever van de
katholieke textielarbeidersbeweging, is onderwerp geweest van een proefschrift door Ton
Thelen. Hij heeft een vooraanstaande rol gespeeld bij het opzetten van St.-Lambertus
waarvan de Tilburgse afdeling de grootste
vakbond zou worden die Tilburg ooit gekend
heeft. Anders dan een anekdotische figuur als
Henry van Vorst was Lambert Poell iemand
die wel aanzien en vertrouwen genoot onder
brede lagen van de arbeidende bevolking in
Tilburg. Zijn rol i n de vakbeweging is in de
landelijke literatuur onderbelicht.
Over de kapelaans Wolters en Berkvens,
vormgevers van de Gildenbond, de eerste koepelorganisatie in Tilburg, is te weinig bekend
om een afgerond verhaal te maken. Dit vergt
op dit moment te veel bronnenonderzoek. Ton
Thelen is voornemens om de rol van enkele
Brabantse kapelaans in de toekomst nader uit
te werken. Dat er geen sprake is van een
'amorfe zwartgerokte massa' is aan eenieder
die zich serieus met de katholieke arbeidersbeweging heeft beziggehouden al lang duidelijk.
Dat de geestelijkheid in positieve en negatieve
zin invloed had op de katholieke arbeidersbeweging, staat buiten kijf.
In deze bundel is gekozen voor de naoorlogse
periode en het optreden van de uit Tilburg afkomstige kapucijn pater Fidentius. Hij lijkt in
het geschetste gezelschap een buitenbeentje.
Hij is immers geen arbeider, geen vakbondsman en niet puur op Tilburg gericht. In vormende zin heeft de uit Tilburg afkomstige
Fidentius middels het vormingswerk. Credo
Pugno en de Gemertse Studiedagen een grote
invloed gehad op een hele generatie Tilburgse
vakbondsmensen. Hij is ook interessant omdat
hij de overgang van het zogenoemde rijke
roomse leven naar de huidige vakbeweging
nadrukkelijk heeft meegemaakt en op regionaal niveau zelfs mede vorm heeft gegeven.
Dominant
Karei Bodden en Bart van Pelt hebben een grote rol gespeeld i n de katholieke en algemene
vakbeweging i n Tilburg vooral tussen de beide wereldoorlogen. Met recht kunnen zij tot
de vormgevers van de Tilburgse arbeidersbeweging worden gerekend in deze jaren. Dat
gebeurde overigens vanuit een geheel verschillende invalshoek. Textielarbeider, katholiek en sociaHst Bart van Pelt krijgt terecht ook
een plaats in het al eerder genoemde biografisch woordenboek. In het artikel in dit tijdschrift Tilburg wordt een aantal onduidelijkheden rondom zijn persoon verhelderd. Karei

Kapelaan H. Berkvens.
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Bodden was decennialang secretaris/penningmeester en organisatorische duizendpoot
van de RKWV St.-Dionysius Tilburg, de centrale organisatie van de Tilburgse katholieke
vakbeweging. Hij was een door de eigen afdeling betaalde bestuurder van 1918 tot 1956.
Jan van den Broek, W i m van Bavel en Miet van
Puijenbroek hebben jarenlang vakbondswerk
gecombineerd met hun werk i n de textiel of de
bouw. Ze zijn representanten van de generatie
die eerst de naoorlogse economie mee hebben
opgebouwd en vervolgens zowel i n hun dagelijkse arbeid als i n hun vakbondswerk de verzorgingsstaat mee tot stand hebben gebracht.
Dat gold zeker ook voor Hein Meijs, de laatste
Tilburgse NKV-voorzitter en de eerste FNVvoorzitter, die als vrijwilliger een 'klassieke'
carrière doorliep i n de katholieke arbeidersbeweging, en van de jeugdbeweging via de textielarbeidersvakbond i n de 'grote' organisatie
terechtkwam. Voor Jetze Elsinga geldt dezelfde redenering als voor zijn katholieke collega's. Deze spoorwegman uit een protestants
Fries gezin ontrafelt de mythe dat de overheid
een betere werkgever zou zijn. In het Tilburgse
heeft hij zowel i n de vakorganisatie als i n de
bestuurdersbond de toenadering van N V V en
NKV van de 'andere' kant meegemaakt.
Voor de familie Flipse geldt dat ze i n meerdere
opzichten bij de vakbeweging betrokken was.
Cor beroepsmatig als districtsbestuurder van
de Eendracht, later de Industriebond N V V en
ten slotte de Industriebond FNV. Riek als
mede-oprichtster en inspirator van de vrouwenbond.
Betrokkenheid
Een gemeenschappelijk thema i n de inter-

views is de angst die de betrokkenen uitspreken over het afbreken van de verzorgingsstaat. Wie een goede baan met een goed salaris
heeft, zal er zich nauwelijks om bekommeren.
De geschetste vakbondsmensen zijn 'goed' terechtgekomen; hun kinderen in het algemeen
ook. Wat dat betreft zouden ze zich geen zorgen hoeven te maken. Wat ze vooral zien verdwijnen, is de onderlinge solidariteit, het principe waarop de verzorgingsstaat is opgebouwd. H u n opmerkingen moeten dan ook
niet als politiek gezien worden, maar als betrokkenheid voortkomend uit een grondige
kennis van het verleden waar het gaat om het
terrein van solidariteit en emancipatie.
Steevast maken ze i n de gesprekken melding
van hun angst. Wat moeizaam verworven is,
dreigt i n snel tempo afgebroken te worden. De
individualisering van de samenleving, de veramerikanisering zo men w i l , mag i n de ogen
van deze vakbondsgeneratie niet ten koste
gaan van aandacht voor het sociale. De trend
die Hein Meijs omstreeks 1990 signaleerde
wordt ondanks verschillen i n afkomst, levensbeschouwing en politieke kleur breed gedragen: wat we in negentig jaar moeizaam hebben
opgebouwd, dreigt i n amper tien jaar te worden afgebroken.
Dat vereniging van werkende en niet-werkende mensen en lidmaatschap van de vakbeweging noodzakelijk is, staat voor de hier geschetste personen niet ter discussie.
Bronnen
Doremalen, Henk van. De Handen Ineen. 100 jaar vakbeweging in
Tilburg (Tilburg, 1996); Lauret, A . M . , Stroomversnelling (Tilburg, 1964); Meertens, P.J. (red.). Biografisch Woordenboek van het
socialisme en de arbeidersbeiveging in Nederland (Amsterdam, 6
dln., 1986 e.v.) daarin de bijdragen van Paul van D u n en Jos van
Meeuwen; Thelen, A.A.J., Lambert Poell (1872-1937) en de katholieke sociale beiveging. Sociaal-klerikaal spanningsveld in het Bossche
Diocees 1896-1915 (Tilburg, 1990); Wagemakers, A.J.M., Buitenstaanders hl actie. Socialisten en neutraal-georganiseerden in confrontatie met de gesloten Tilburgse samenleving 1888-1919 (Tilburg,
1990); G A T , Documentatie mappen stakingen en werknemersorganisaties; kranten; Tijdschrift 'Tilburg', div. nrs.

De genealogische gegevens voor een aantal schetsen zijn op
deskundige wijze bijeengebracht door Frans van Berkel. Speciale dank is ook verschuldigd aan Wil Sterenborg die de teksten heeft nagekeken op onvolkomer\heden in de Nederlandse
Taal.

Bart van Pelt (1889 -1958)
Vakbondsman in hart en nieren
Ton Wagemakers *

* Ton Wagemakers (1950)
schreef tal van boeken en
artikelen over Tilburg, waar-

Ik heb het gevoel vaak met Bart van Pelt
gesproken te hebben. Vele facetten van
zijn persoonlijkheid en leven heb ik

in met name de sociale verhoudingen centraal staan.
Hij promoveerde in 1990 op
een proefschrift getiteld:
'Buitenstaanders in actie.
Socialisten en neutraal-georganiseerden in confrontatie

leren kennen. Een vakbondsman in hart
en nieren, die opkwam voor de rechten
van de textielarbeiders en misstanden
bestreed. Niet door grote acties of agita-

met de gesloten Tilburgse

ties, maar door overreding in redes en ge-

samenleving 1888-1919'. Hij

sprekken en door kleine verbeteringen.

is momenteel directeur
marketing van het Neder-

Echt een vent met een sterk rechtvaardig-

lands Openluchtmuseum te

heisgevoel.

Arnhem.

elaas heb ik Bart van Pelt nooit gesproken, maar wel met familie, vrienden en tegenstanders. Eerlijk gezegd,
geloof ik niet dat hij me zoveel verteld zou
hebben. Zeker geen persoonlijke zaken. Ik
denk dat hij zou zeggen: ik heb gewoon ge-
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daan, wat ik behoorde te doen. Gelukkig heeft
hij soms autobiografische anecdotes in vakbondsbladen opgeschreven en enige schoolschriften met herinneringen nagelaten, die gedeeltelijk onder de titel 'Herinneringen uit
Brabant van een socialist en vakbondsman' in
1981 zijn gepubliceerd. Het gesprek met zijn
dochter Lenie heeft me veel geleerd. Uit zijn
aantekeningen en de verhalen over Bart van
Pelt heb ik deze karakterschets samengesteld.
Afkomst
Norbertus Joannes van Pelt (roepnaam: Bart),
is op 24 februari 1889 te Tilburg geboren. Hij is
de oudste zoon van Adrianus van Pelt, thuiswever en later baas i n de appretuur in een fabriek, en Helena Abeelen. Zij was van boerenafkomst. Beiden waren katholiek en vrome
mensen.
Aan Jaonneke Janssens, een jeugdvriend, heb
ik eens gevraagd naar de ouders van Bart. De
'Van Pelten' waren een echt Hasselts geslacht
van thuiswevers, vertelde hij me. De moeder
was duidelijk van boerse en eenvoudige afkomst. Ze had een trage spraak en een enigszins vreemde tongval, Bart had dat ook. Op
mijn vraag of hij foto's kende waarop zij stond,
schudde hij heftig van nee. Boerse mensen lieten zich niet fotograferen, was zijn reactie.
Later zou een dochter van Bart van Pelt mij
wijzen op foto's die de fotograaf Berssenbrugge, omstreeks 1902, van haar opoetje had
gemaakt. De gelijkenis van Bart met zijn moeder, zeker het neusprofiel, is treffend. Over de
vader van Bart van Pelt wist Jaonneke nog te
vertellen, dat die nooit l i d was geweest van
een vakbond. Enerzijds was het volgens hem
een conservatief mens en anderzijds was hij
lid van een fietsclub, wat in die tijd heel modern was.
De fabriek en Unitas
Zoals gebruikelijk in Tilburg ging Bart van
school af, nadat hij de Eerste Communie had
gedaan. En natuurlijk gaat hij naar de fabriek
van zijn vader, de firma E. Elias, waar hij als
wevertje op 12-jarige leeftijd begint te werken.

Van Pelt in de achtertuin
van zijn huis Kruisstraat 58.

Op dat moment, omstreeks 1901, is er in
Tilburg één textielarbeidersbond: het katholieke St.-Severus. Deze slaagt er niet in om echte
verbeteringen tot stand te brengen. Dan verschijnt uit Twente Hendrik Oldenkotte, propagandist van Unitas, op het toneel. Unitas is een
textielbond, waar landelijk zowel katholieken
als protestanten lid van kunnen zijn. Maar nog
belangrijker: ze behalen resultaten. Op 16-jarige leeftijd wordt Bart van Pelt lid van Unitas.
Overigens kiezen vele textielarbeiders uit de
Hasselt voor Unitas. Hij wordt een actief l i d ,
zowel propagandist als bode, die volop meedoet: "Wij herinneren ons uit die tijd de avonden vol heftige bewogenheid en van hartstochtelijke debatten en op de fabrieken werd
veel gesproken over een vakbeweging voor
protestantse en katholieke textielarbeiders."

L i d van De Eendracht en socialist
In 1907 is er een openbare vergadering van het
propagandacomité 'Kardinaal Manning', een
onderafdeling van Unitas, over het onderwerp
'Kan een katholiek socialist zijn?' Van de gelegenheid tot debat wordt gebruikgemaakt door
de SDAP-propagandist voor Noord-Brabant
A.F. Muller. Voor Bart van Pelt, die (natuurlijk) aanwezig is, werd het een historische
avond: "Op de vergadering werd mij overduidelijk door Muller aangetoond dat een katholiek socialist kon zijn en ik bedankte nog diezelfde avond voor Unitas."
Hij w i l socialist worden, maar geen afstand
nemen van het katholicisme! Wat hem nu precies innerlijk bewogen heeft, heb ik nooit ergens terug kunnen vinden. Met zijn dochter
Lenie heb ik er eens over gepraat: "Waarom
vader socialist is geworden, weet ik niet. Hij
kwam uit een heel katholiek gezin. Zijn moe-

der bad altijd. Eigenlijk is zoiets niet te verklaren. Wel is het zo dat mijn vader absoluut niet
tegen onrechtvaardigheid kon. Waarschijnlijk
heb je gelijk, zei ze tegen mij, dat naar zijn zin
de katholieke bond en partij daar te weinig tegen deden."
Typerend voor hem was dat hij kort na die historisch avond lid werd van de neutrale textielarbeidersbond De Eendracht en niet van de
Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. Dat
zou pas in 1913 gebeuren. Naar mijn mening
voelde Bart van Pelt zich op de eerste plaats
vakbondsman en koos hij voor een bond die
zonder onderscheid van geloof voor de stoffelijke belangen opkwam. De SDAP kwam er later bij, omdat die het dichtst bij het N V V c.q.
De Eendracht stond.
Kort na zijn toetreding tot De Eendracht brak
een conflict uit bij de firma Wed. J.B. de Beer
en Zonen, waarbij De Eendracht betrokken
was. In de nasleep ervan werden vele textielarbeiders die bekend waren als üd van De
Eendracht ontslagen. Bart van Pelt hoorde
daar niet bij. De afdeling van De Eendracht
moest worden opgeheven bij gebrek aan leden. In 1914 lukte het de NVV-propagandist
Westerhof om weer een afdeling op te richten.
Bart van Pelt behoorde tot de oprichters. Dat
gold ook voor de Tilburgse Bestuurdersbond,
waarbij de lokale NVV-bonden aangesloten
waren, en die hij een jaar eerder had helpen
oprichten. Zijn baas raakte op de hoogte van
zijn activiteiten. Eind 1915 wordt hij ontslagen,
als hij in de middagschaft met de N W - b r o chure 'Een en ander over de vakbeweging' colporteert. Overigens bleef zijn vader gewoon
bij de firma Elias werken! Bart lukte het om in
een ander deel van de stad weer aan het werk
te komen. Als voorzitter van De Eendracht
afd. Tilburg zorgde hij mede voor een gestage
groei van het ledental.
Socialisme en geloof
Op 17 januari 1917 trouwt hij, ook voor de
kerk, met Petronella Elisabeth van Gastel, met
wie hij twee dochters zou krijgen. Niet lang
daarna werd hij opgeroepen voor de militaire
dienst. Het verloop van de grote uitsluiting in
de textiel in dat jaar moest hij noodgedwongen
uit de kranten vernemen of horen van zijn
vrienden. Na het vervullen van de dienstplicht
werd Van Pelt bezoldigd propagandist van De
Eendracht in Noord-Brabant. Met een onderbreking tijdens de oorlog, zou hij dat tot zijn
pensioen blijven.
In december 1918 verscheen een mandement
van het episcopaat, waarin het lidmaatschap
van een socialistische organisatie of een bij het
N V V aangesloten bond voor een katholiek
werd verboden. Het commentaar van Bart van
Pelt: "Niet de rooms-katholieke modern geor-

De staking van 1935
De belangrijkste gebeurtenis in deze periode
was de textielstaking van 1935. Een wilde staking georganiseerd door communistische arbeiders, die zowel lid van De Eendracht waren
als l i d van of zich verwant voelend met de
CPN. De meeste actieleiders waren goede bekenden van Bart van Pelt. Hij had bijvoorbeeld
de stakingsleider Jan Coolen zelf i n 1916 als lid
van De Eendracht ingeschreven. In deze crisisjaren wilde Bart van Pelt op de eerste plaats de
organisatie in stand houden en de meer strijdbare arbeiders wilden actie. Landelijk zou De
Eendracht deze staking ook niet ondersteunen
en actieve Eendracht-leden royeren. Dat overkwam ook Jan Coolen. Desondanks bleef hij
heel zijn leven bewondering voor Van Pelt
houden: "Een goeie vent, vooral menselijk
goed. Hij stond voor iedereen klaar: katholiek
of socialist. Hij was een gevoelsspreker, die
goed een rede kon opzetten." De toenmalige
secretaris van De Eendracht afd. Tilburg,
Frans van de Wouw, vertelde mij eens: "Bart
van Pelt was tegen de staking. Maar hij heeft
de leden van onze bond, die meestaakten, toch
nog wat toegestopt. Zo was hij wel."

V.l.n.r.: Willem Claessen,
Janus van Boxtel, Jaonneke
Janssens, Bart van Pelt en
Tjeiikc Timmermans bij het
veertigjarig bestaan van De
Eendracht in 1954.

ganiseerde arbeiders laten hun godsgeloof i n
de steek, maar de rooms-katholieke overheid
laat deze mensen i n de steek."
Zijn verdere leven zou hij zich zo blijven uitlaten. En ondanks zware morele chantage van
de geestelijkheid, bleef hij zich waardig tegenover de Kerk opstellen. Een persoonlijkheid is
Bart van Pelt.
Ondanks de grote druk van de kerk werden de
verkiezingen voor de gemeenteraad in 1919 in
het Zuiden een succes voor de SDAP. Ook in
Tilburg. Naast Bart van Pelt kwamen nog zes
andere SDAPers in de raad. Vier jaar later zou
hij ook l i d worden van het Burgerlijk A r m bestuur. Tezamen met Oldenkotte, die hij nog
kende van Unitas en die nu lid van de RKSP
was, heeft hij daar veel goeds gedaan. In 1931
werd Bart van Pelt fractievoorzitter van de
SDAP in de raad. Naast zijn functies voor De
Eendracht en het raadswerk was Van Pelt ook
belast met de leiding van de Tilburgse Bestuurdersbond. In 1938 werd onder zijn voorzitterschap het 25-jarig bestaan gevierd.

De oorlogsjaren
In zijn Herinneringen schrijft hij over die jaren:
"Er is mij niets bijzonders overkomen." Uit betrouwbare bron is mij bekend dat het huis van
Van Pelt als joods onderduikadres heeft gediend. Daarnaast verrichtte hij hand- en spandiensten voor mensen die in nood of in de verdrukking zaten. Hij heeft daar nooit mee te
koop gelopen, zelfs niet toen hem dat goed te
pas had kunnen komen.
Wat is het geval. In zijn Herinneringen lezen
we alleen, dat hij in het eerste jaar van de bezetting "de grootste ruzie" heeft gehad met
H.J. Woudenberg. Deze was i n juli 1940 door
Reichskommissar A. Seyss-Inquart tot Commissaris voor het N V V benoemd. Het hoofdbestuur van het N V V liet i n het midden, wat
de andere bestuurders en leden moesten doen
na deze overname. Bart van Pelt, als voorziter
van de Tilburgse Bestuurdersbond en propagandist van De Eendracht in het Zuiden, kreeg
een zware verantwoordelijkheid toegeschoven. Hij zorgde er mede voor dat bonden werden opgeheven en mogelijk belastende papieren verdwenen. Begin 1941 toen het NVV sterk
gecentraliseerd werd en er nog nauwelijks
ruimte was voor eigen initiatieven, heeft Bart
van Pelt zijn gesalarieerde baan als propagandist opgezegd. Kort na zijn ontslag vertelde hij
op een vergadering in Tilburg: " I k heb in de
moderne vakbeweging twee dingen geleerd.
In de eerste plaats het brengen van offers, in de
tweede plaats 'neen' te zeggen als het moet."
Toch zouden na de oorlog vragen gesteld wor-

den over zijn oorlogsverleden. Bij de instelling
van een 'noodgemeenteraad' in 1945 in Tilburg, waarvan Bart van Pelt deel zou gaan uitmaken, werd door r.-k. Kiesmannen geïnsinueerd dat hij op een vergadering van de NSB
naast Woudenberg het woord gevoerd zou
hebben. Het betrof een propagandavergadering van een nieuwe afdeling van het NVV n l .
'Vreugde en Arbeid', die feitelijk door NSB'ers
geleid werd.
"Wanneer men had gezegd, de fout, die je hebt
gemaakt, was, dat je op een vergadering bent
geweest van Vreugde en Arbeid, dan kon hij
daar genoegen mee nemen, maar dan komt de
zaak heel anders te staan. Hij tart ieder dezelfde houding aan te nemen, die hij als voorzitter
van de Tilburgse Bestuurdersbond toen heeft
aangenomen. Het was in de tijd dat men dreigde met concentratiekamp, en als men iets weigerde dan was dat sabotage. Men heeft hem de
opdracht gegeven een vergadering te openen
van Vreugde en Arbeid. Van Pelt zegt, dat hij
dit geweigerd heeft, maar ten slotte heeft gezegd: "Deze bijeenkomst is geopend en ik
wens jullie een goede avond." Dat heeft men
hem van hogerhand zeer kwalijk genomen.
Maar hij heeft dit gedaan als demonstratie,
omdat hij weigerde met de NSB samen te werken.
In een kiescollege, onder voorzitterschap van
professor Van de Ven, is deze kwestie onderzocht en is Van Pelt van alle blaam gezuiverd.
Waar Van Pelt in de oorlog stond en wat hij
dacht, blijkt uit een herinnering in het blad De
Eendracht van 30 juni 1957:
"Zelfs i n de bezettingsjaren gingen w i j met
twee of drie man dwalen i n de bossen en spraken wij over de strijd die komen zou en over 1
mei. In 1944 hebben wij een bijeenkomst gehouden in een Café in de bossen, w ij hebben
daar fris van de lever geblazen en niets onder
stoelen of banken gestoken. Wij verlieten die
bijeenkomst, drukten elkaar de hand en spraken af, dat wij moedig zouden volhouden en
na de oorlog opnieuw de zaak van de vakbeweging en politieke partij zouden aanpakken."

dereen of men nou socialist was of niet. De
mensen vertelden hun hele hebben en houden.
Vader hoorde hen aan en probeerde te helpen."
Als Bart van Pelt had gewild, had hij verder
carrière kunnen maken. Daarvoor was een
verhuizing naar Amsterdam noodzakelijk geweest. Volgens dochter Lenie wilde echter
haar moeder absoluut niet verhuizen. Later
heeft hij de Tilburger Theo de Jong naar voren
geschoven, die landelijk voorzitter van De
Eendracht is geworden.
De laatste jaren van zijn leven waren zwaar. In
1955 stierf zijn vrouw plotseling. En een jaar
later kreeg hij nog een knauw te verduren. Als
Tilburgs socialist en vakbondsman had hij
zich zijn leven lang voor alle Tilburgers ingezet. In 1956 hoopte hij wethouder te worden,
maar de KVP hield het tegen. Zijn dochter
Lenie: " M i j n vader is zeer teleurgesteld geweest, dat hij geen wethouder werd. Het was
de bekroning van al zijn werk geweest. Zo zag
hij het ook zelf. Het mocht niet van de katholieke partij. Hij was echt teleurgesteld."
Teleurgesteld, misschien wel een gebroken
man. H i j , die stond voor rechtvaardigheid,
was onrechtvaardig behandeld. In 1956 nam
Van Pelt afscheid van de gemeenteraad. Hij
hertrouwde met de weduwe van een goede
vakbondsvriend en verhuisde op 68-jarige
leeftijd naar Amsterdam. Nog geen jaar later
stierf hij aan een hersenbloeding.
Na zijn overlijden werd hij door alle partijen
en groeperingen i n Tilburg geprezen, ook
door de katholieke...
Als laatste w i l ik het woord aan zijn jeugdvriend Jaonneke Janssens geven: "Bart was
een echte ronde kerel."

Bronnen
Gemeentearchief Tilburg, bevolkingsregisters; Collectie Ton
Wagemakers Rotterdam, interviews; B. van Pelt, 'Herinneringen uit Brabant van een socialist en vakbondsman', in: jnarboek
voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeioeging in Nederland (Nijmegen, 1981) 194-225; P.W. Tops, Cemeentefolitieken
collegevorniiug in Tilburg (Tilburg, K U B 1984); T. Wagemakers,

Onrechtvaardig einde
Toen ik met Piet van Beers sprak (in 1973), was
hij secretaris van de NVV afd. Tilburg. Hij had
nog een handgeschreven lijstje met de namen
van de heroprichters van De Eendracht. Als
eerste prijkte de naam van Bart van Pelt. Hi j
was op 13 november 1944 weer lid geworden,
kort na de bevrijding van Tilburg. Hij pakte
ook zijn functie van propagandist voor De
Eendracht weer op. Hij vatte zijn werk op als
een sociaal raadsman of ombudsman, zouden
wij nu zeggen. Zijn dochter Lenie: "Ons huis
stond voor iedereen open. Mijn vader hielp ie-

'Bart van Pelt: Levensverhaal van een Tilburgs socialist', in:
Stadsnieuws, 28 mei 1981; A.J.M. Wagemakers, Buitenstaanders
in actie (Tilburg, 1990); Diverse nummers van De Textielarbeider
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Karei Bodden (1892-1974)
De bond van Bodden
Henk van Doremalen

Karei Bodden was ongehuwd en woonde
samen met zijn zuster. "Bodden was getrouwd met de bond", zo meenden
Tilburgse oud-vakbondsmensen. Vanaf
1918 is hij decennialang een bepalende figuur geweest in de Tilburgse standsorganisatie: de RKWV St. Dionysius en, na de
Tweede Wereldoorlog, de KAB-afdeling
St. Dionysius Tilburg. Bijna veertig jaar
lang regelde hij vanuit zijn kantoor aan
de Tuinstraat ('de Gildenbond') het secretariaat en de financiën van de overkoepelende Tilburgse katholieke vakbeweging.

r r ^ e r w i j l zowel het algemeen, als het dagelijks bestuur met enige regelmaat wisselde, bleef Karei Bodden op zijn post.
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Zeven geestelijk adviseurs en negen voorzitters maakte hij mee bij de plaatselijke
standsorganisatie. Namens de bond zat hij in
tientallen commissie en overlegsituaties. De
financiën voor een groot aantal Tilburgse afdelingen of instellingen van de 'R.K. Werkliedenvereeniging' werden door hem geregeld.
Als het over de RKWV of KAB ging, sprak
men in Tilburg ook wel over de 'bond van
Bodden'. Van Kareltje Bodden, zoals hij genoemd werd: een kleine man met bril en onafscheidelijke sigaar. Meer het prototype van
een brave beambte dan een strijdbaar vakbondsman. Hij heeft in organisatorisch, financieel en administratief opzicht een groter
stempel gedrukt op de Tilburgse vakbeweging
tot in de jaren vijftig, dan wie ook. Boddens activiteiten vormen voor een deel de geschiedenis van de Tilburgse vakbeweging zoals die is
opgetekend in het boek 'De Handen Ineen'. In
deze schets wordt vooral ingegaan op enkele
achtergronden van zijn persoon en een aantal
van zijn activiteiten.
Spoorweggezin
Carolus Theodorus Ambrosius Bodden is op 7
december 1891 i n Tilburg geboren. Het bidprentje bij zijn overlijden meldt 1892, maar
met een broer die op 30 april 1893 ter wereld
kwam, zou december 1892 wat aan de krappe
kant worden. Hij is het tweede kind en de eerste zoon van Theodor Franciscus Johan Bodden en Johanna Maria Verbrugge. Zijn moeder
was afkomstig uit Besoijen (later Waalwijk)
waar ze op 9 september 1861 geboren was.
Bodden betitelde haar in een toespraak eens
als een sociaal mens dat sterk met zijn werk
meeleefde en van wie hij veel geleerd had.
Zijn vader kwam uit Breda en was op 20 september 1860 geboren. De familie Bodden kwam
van oorsprong uit de buurt van Zevenaar en
belandde via Breda in 1870 i n Tilburg. Op 17
oktober 1888 huwden Theodor Bodden en
Joharma Verbrugge daar. Ze vestigden zich aan
de Markt naast het huis van de ouders van
Johanna. Later verhuisde het gezin Bodden
naar de nabijgelegen Mariastraat 26, vervol-
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gens naar de Capucijnenstraat 5 en ten slotte,
vanaf 1921 naar de Jan van der Leestraat 3, nabij
de Trouwlaan.
Zijn vader was vormer/kopergieter op de
werkplaats van de staatsspoorwegen i n Tilburg. D'n Atelier, zoals de Centrale Werkplaats bekend stond, was i n de laatste decennia van de negentiende en de eerste van de
twintigste eeuw de grootste werkgever i n
Tilburg en het belangrijkste niet-textielbedrijf.
Zowel algemene (neutrale of socialistische) als
katholieke arbeidersorganisaties in Tilburg vinden hun oorsprong op de werkplaats. Sommige
verdwijnen weliswaar weer even snel als ze
ontstaan zijn, maar het organisatieleven was
op de werkplaats niet onbekend. Vader Bodden stond bekend als een organisatieman. Of
daar de vakorganisaties of bekendheid met
zadelmaker Joseph Platte op de werkplaats bij
hoorden is niet duidelijk. Platte, die in het begin van de twintigste eeuw wat genegeerd
wordt, is door Karei Bodden i n de jubileumgids bij het 25-jarig bestaan van de Tilburgse
RKWV, in 1921, als de 'baanbreker van het
R.K. Sociaal Verenigingsleven onder de werklieden omschreven'.
Opleiding tot frater-onderwijzer
Theodor Bodden was bestuurslid van diverse
kerkelijke verenigingen zoals de Derde Orde,
processiegenootschappen en de H.Familie die
in Tilburg veel aanhang had. Twee, in eerste
instantie vier, van de acht kinderen van
Theodor Bodden en Maria Verbrugge kozen
voor het religieuze leven. Henricus (1897) is
bekend geworden als frater Antonius van
Padua en Antonius (1904) trad i n bij de congregatie van de Rooi Harten M.S.C.. Een andere broer Johan (1893) heeft ook de eerste schreden gezet op weg naar een bestaan als frater,
maar het is er niet van gekomen.
H u n oudste broer. Karei, leek eveneens het
pad op te gaan van frater-onderwijzer. Na de
lagere school op het Heike ging hij in 1903
naar het juvenaat van de fraters van Tilburg i n
Reusel. Op 6 mei 1905 is hij daar ingeschreven
als leerling van de 'voorbereidende klassen
der kweekschool'. Op 14 april 1906 is hij weer
uitgeschreven. Vervolgens komt hij op veertienjarige leeftijd terecht op het fraterhuis aan
de Bosscheweg te Tilburg en vindt verdere
vorming plaats. Ook de volgende stap op weg
naar het fraterschap maakte Karei Bodden: hij
gaat naar St.-Stanislaus, de kweekschool van
de fraters aan de Lange Nieuwstraat. Op 13
november 1909 gaat hij i n noviciaat en neemt
de naam frater Nicolaas aan. Hij verblijft nog
een jaar op de kweekschool om op 13 november 1910 de driejarige Gelofte af te leggen en
twee dagen later naar het fraterhuis i n Grave
te verhuizen. Hij werkt daar i n het onderwijs.

Op 27 maart 1912 is hij vertrokken en heeft hij
besloten geen frater te worden. De exacte reden is onduidelijk, maar afzien van de
Eeuwige Gelofte, die op de Driejarige volgde,
was niet ongebruikelijk.
Spoorwegman
Karei Bodden keert terug naar het ouderlijk
huis in Tilburg en vindt werk als beambte bij
de spoorwegen. Voor de hand liggend is dat
zijn vader hierbij een rol heeft gespeeld. Op 3
maart 1913 verhuist hij naar Vlissingen waar
hij woonachtig is geweest op Nieuwendijk 7.
Hij moet al heel snel i n de katholieke arbeidersbeweging terecht zijn gekomen, want er zijn al
redevoeringen voor spoorwegarbeiders bekend uit die jaren. Hij wordt i n Vlissingen secretaris van de propagandacommissie van St.Raphaël. Zo houdt hij op 28 december 1913 een
redevoering voor spoormannen ter gelegenheid van hun vaandelfeest. De aantekeningen
voor die toespraak, maar ook voor vele andere,
staan op de (lege) achterzijde van spoorwegpapieren. Tot 1917 zijn die toespraken in de omgeving van Vlissingen gesitueerd waar hij administrateur was; in dat jaar wordt ook
Roosendaal genoemd. Wanneer een oproep
van de paus verschijnt aan de oorlogvoerende
landen geeft de RK Gildenbond i n Roosendaal
op 2 september 1917 een pamflet uit waarin de
arbeiders aangemaand worden de paus door
bidden te ondersteunen. Het pamflet is ondertekend door het bestuur van de Gildenbond
met als voorzitter: C.Th. Bodden. Hij heeft i n
de korte tijd dat hij i n Roosendaal verbleef een
rol gespeeld i n de betrekkelijk kleine plaatselijke standsorganisatie.
Op 23 januari 1919 komt Karei Bodden vanuit
Roosendaal weer i n Tilburg terecht waar hij
zich vestigt i n het ouderlijk huis aan de Jan
van der Leestraat. Later verhuist hij met zijn
zuster Elisabeth naar de Hart van Brabantlaan.
Zij deed, tot haar overlijden i n 1960, het huishouden voor hem.
Benoeming in Tilburg
De werkzaamheden van Karei Bodden voor
de Tilburgse Gildenbond dateren al van voor
1919. Hij begint zijn werk op 1 juni 1918. Nog
in diezelfde maand, op 24 juni, tekent hij een
arbeidsovereenkomst bij de Tilburgsche RK
Gildenbond. Jarenlang bedraagt zijn maandsalaris 300 gulden. Het contract is overgenomen van de de standaardovereenkomst die de
Bossche Diocesane Werkliedenbond had voor
haar beambten.
De vraag rijst waarom Bodden naar Tilburg
wordt gehaald als bezoldigd bestuurder. Een
aantal gebeurtenissen werpt hier licht op. In

Karei Bodden met het
bestuur van de KA] in
1947. Zittend v.l.n.r.: Karei
Bodden, rector L. van
Helvoirt, voorzitter A.
Mets, secretaris Theo
Pullens. Staand v.l.n.r.: B.
van Vessem, G. de Vroome,
G. Hensen, S. van Vessem,
F. Naaijkens en A. van de
Sande.

de eerste plaats is de katholieke vakbeweging
in deze jaren zeer sterk in ontwikkeling. De
discussie over het overschakelen van het gildenbondsmodel naar de werkliedenvereniging verloopt in Tilburg moeizaam. De gevestigde namen in deze periode zijn Jan van
Rijzewijk en Jos Horvers. Ze hebben tal van
andere beslommeringen. Voor de grootste afdeling van de Bossche Diocesane Bond was
dagelijks leiding nodig, die zij naast hun werk
niet konden geven.
Het is bovendien een roerige tijd met kamerverkiezingen waarbij het socialisme in Tilburg
oprukt (in 1919 bij de gemeenteraadsverkiezingen zou dat met 7 SDAPers op 31 raadszetels tot uiting komen). De katholieke voormannen die bij de grote textielstaking van 1917
succesvol met de socialisten hebben samengewerkt zijn blijkbaar beducht voor de neutrale
vakbeweging.
Belangrijkste reden voor de benoeming van
een bezoldigd secretaris was de reorganisatie,
waarbij de RK Gildenbond werd omgezet i n
een RK Werkliedenvereniging. Dat was meer
dan een naamsverandering. In 1916 was door
het episcopaat besloten tot een taakverdeling
tussen de stands- en vakorganisatie waarbij
het primaat bij de standsorganisatie kwam te
liggen. In Tilburg was de Gildenbond een verzameling van vakbonden die vertegenwoordigers i n een centraal bestuur hadden. Van de
nieuwe 'RK Werkliedenvereeniging' als onderdeel van de Bossche Diocesane Werkliedenbond, de standsorganisatie, worden alle

arbeiders individueel l i d ; daarnaast bestond
ook het lidmaatschap van de afzonderlijke
vakbond. Karei Bodden heeft nadrukkelijk
aan de reorganisatie gewerkt. Februari 1919
komt de Tilburgsche R.K. Werkliedenvereeniging St.-Dionysius tot stand; in de loop
van dat jaar wordt besloten tot het instellen
van de parochiële secties.
Kortom, reorganisatie en betere dagelijkse leiding lijken met de toegenomen omvang van
het werk de voornaamste motieven om de
functie van secretaris/penningmeester voortaan bezoldigd te laten vervullen. Veel later
zal Bodden zeggen dat de bond bij zijn aantreden in 1918 'niets' was. Hij bedoelt de standsorganisatie die in organisatorisch opzicht van
de grondaf moest worden opgezet.
Katholieke beginselen
Vanaf het begin is Bodden betrokken bij tal
van activiteiten. Op 10 juli 1918 wordt de
Gildenbondstichting opgericht die zelf geen
woningen w i l bouwen, maar het beheer van
de door de gemeente gebouwde woningen op
zich wilde nemen, al was het alleen maar om
te voorkomen dat de SDAP via 'Ontwikkeling'
daar al te zeer greep op zou krijgen. Tot zijn afscheid zou hij bestuurslid blijven van deze
door de RK Gildenbond en later RKWV beheerste Stichting.
Op 15 juli 1918 vervult hij een van zijn eerste
toespraken in zijn nieuwe functie: hij spreekt
de vergadering van de RK Lederbewerkersbond toe. Er zouden nog vele toespraken vol-
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gen. Bodden hield het jaarlijks nauwkeurig bij
zoals verderop zal blijken.
Hij vervult de rol van secretaris van het Comité van Actie en Verweer, dat i n november 1918
vanuit de RK Gildenbond wordt opgezet om
het 'rode gevaar' te keren. Jos Horvers is er
voorzitter van. Het comité staat pal voor God,
Vaderland en Oranje, elementen die men i n
gevaar achtte nu overal i n Europa de socialisten mogelijk een machtsgreep zouden willen
doen.
De teneur van zijn toespraken in Tilburg was,
zoals algemeen gebruikelijk was bij de katholieke voormarmen: wijzen op de noodzaak tot organisatie om het gezin een fatsoenlijk en behoorlijk bestaan te verzekeren en afwijzen van
de klassenstrijd en het socialisme. Dit ging gepaard met strikt vasthouden aan katholieke beginselen. Het hogere doel van de organisatie
was niet het materiële, maar het geestelijke.
Juist daartoe bestond de standsorganisatie met
al haar instellingen en onderafdelingen. Daar
lag ook het werk van Bodden: vorming, culturele ontspanning, verheffing van de arbeider.
De noodzaak van de strijd om het bestaan werd
niet ontkend; dat was in eerste instantie de taak
van de vakbonden. Maar er waren zeker ook
materiële aspecten die op het terrein van de
standsorganisatie lagen zoals woningbouw,
coöperatie, verzekering. Stuk voor stuk zaken
die het dagelijks bestaan moeten verbeteren.
381 vergaderingen
De nauwgezetheid waarmee Bodden tewerk
ging is het best af te lezen uit zijn verslaggeving. Vanaf het moment dat hij aantreedt, verschijnt jaarlijks een boekje van 40 tot 60 pagina's waarin alle werkzaamheden van de
standsorganisatie zijn opgesomd. De opsomming over het jaar 1920 geeft een fraai beeld
van de inspanningen van de dan nog jeugdige
secretaris/penningmeester in het jaar dat de
Tilburgse RKWV even de 10.000 leden overschreed. Op dat moment telt het snelgroeiende
Tilburg 63.000 inwoners. In 1920 bestaat het
personeel van de RKWV in de Tuinstraat uit
Karei Bodden en een bediende L. Oosterlee. In
dat jaar komt L. Kuijsters als ambtenaar de gelederen versterken. Het aantal correspondenties bedroeg 2948, er werden 42 circulaires verzonden naar andere bestuursleden (1587
stuks); 23 stuks drukwerk werden gemaakt
voor de leden, in totaal 100.000 exemplaren;
daarnaast waren er nog 1710 ongenummerde
stukken verwerkt. Verder voerde de penningmeester de gehele financiële administratie.
Ook de in 1920 opgezette steenkolenadministratie van de coöperatie viel onder Bodden.
Tenslotte vermeldt hij nog aan 381 (!) vergaderingen te hebben deelgenomen en 24 spreek-

beurten te hebben vervuld. De destijds gebruikelijke 48-urige werkweek overschreed Bodden royaal.
Jaarverslagen
In zijn eerste activiteiten zitten een aantal kenmerken die de rest van zijn carrière van belang
blijven: organisatorisch talent, een afkeer van
de 'moderne' (lees: socialistische) vakbeweging en onvrede over het aantal ongeorganiseerden.
In de inleidingen of i n een woord tot besluit bij
de jaarverslagen geeft Bodden telkens een
meer persoonlijke kijk op de gang van zaken
binnen de bond. Steevast haalt hij daarbij de
Vlaamse priester-dichter Guido Gezelle aan,
in katholieke kringen voor de oorlog een
hooggeprezen auteur. Bodden die zich ook
met (katholieke) kunst en cultuur bezighield
heeft enkele schriften nagelaten waarin gedichten van Gezelle en Vondel waren opgenomen. Hij wijst op tekortkomingen in de organisatie, moedigt zeker i n de vooroorlogse jaren en wat minder nadrukkelijk daarna, steeds
aan om vertrouwen te hebben i n het geloof en
wijst op de verantwoordelijkheid die de
RKWV (en KAB) heeft bij de opvoeding (soms
nog de verheffing genoemd) van de roomse
arbeider.
Grote teleurstellingen i n zijn werk waren er
ook. Zo kan hij de grote textielstaking van
1935 maar moeilijk begrijpen. Dat de arbeiders
de weg van gezagshandhaving en moderne
vakactie na 40 jaar organisatiearbeid verlieten
stemde hem droevig.
Ook de oorlogsjaren waarin 'zijn' bond opgeheven moest worden, hij via 'veiliggestelde'
instellingen en het 'fonds van bizondere noden' aan het werk bleef, maar ook onder moest
duiken, behoren tot de minder prettige periodes. Het moeizame rechtsherstel en het negeren van de standsorganisatie van de arbeiders
in het eerste na-oorlogse jaar, het weer terugwinnen van wat verloren was gegaan, vielen
eveneens onder de tegenvallers.
Breed terrein
Het aantal organisaties, verenigingen en comités waarin Bodden de bond vertegenwoordigde was legio. Een complete opsomming
van de activiteiten waaraan hij i n 37 jaar als
bezoldigd secretaris/penningmeester heeft
meegewerkt zou enkele pagina's vergen. Het
zegt veel over zijn persoon, maar ook over het
brede terrein waarop de Tilburgse standsorganisatie zich bewoog.
Zo is Bodden aan het einde van de Eerste
Wereldoorlog zeer actief in het Comité Oostenrijkse kinderen, waarvoor hij van de Oostenrijkse regering een onderscheiding ontving. In

Cursus in droogzwemmen
voor de 'Werkloozen der
R.K. Werkliedenvereeniging', 25 maart 1936. Foto
genomen in de tuin van de
RKWV in de Tuinstraat.
Staande op de achtergrond
tweede van links Karei
Bodden.

1926 vertegenwoordigd hij de RKWV in het comité watersnood; ook daarvoor wordt hij onderscheiden. In de jaren dertig volgt het crisiscomité, dat in Tilburg vele activiteiten ontplooide
voor de werklozen, enerzijds om ze nuttig bezig
te houden; anderzijds om ze weg te houden van
meer politiek georiënteerde bijeenkomsten. De
lijst van zijn bezigheden lijkt bijna eindeloos uit
te breiden. Zo was hij medeoprichter van o.a.
het H . Hartcomité, het Katholiek Militair
Tehuis, de Stichting Kapel van O.L. Vrouw ter
Nood, toneelvereniging de Propyleen en de
Vrienden van het Brabants Orkest.
Na de Tweede Wereldoorlog heeft hij voor de
KAB zitting in zeer uiteenlopende commissies:
het comité Oorlogsmonumenten, de adviescommissie Gemeentelijke Studiebeurs, het
Sociaal Charitatief Centrum, de commissie
Bijzondere Noden, Demobilisatiecommissie,
Huuradviescommissie, het comité Vluchtelingenhulp en de plaatselijke commissie voor
Sociale Kunstopdrachten.
Waar het om directe bemoeienis gaat met instellingen van de R K W V / K A B is Bodden betrokken bij de Jonge Werkman, later KAJ waarvoor hij de financiën beheerde. Herwonnen
Levenskracht, de instelling die zich bezighield
met de tuberculosebestrijding heeft Bodden zowel als voorzitter, secretaris en penningmeester
gekend. Het bekende na-oorlogse Goede
Weekoffer is (mede) door hem in het leven geroepen. Vanaf 1934 tot het einde van zijn actieve periode bij de KAB had hij zitting in het bestuur van de diocesane Credo Pugno-organisatie. Hij was voorzitter van het plaatselijke comité van Credo Pugno. Voor Credo Pugno was hij
betrokken bij de propagandaclub Leo XIII.
Ook het binnen de katholieke arbeidersbewe-

ging opgezette verzekering voor Ziekenhuisverpleging en later het Ziekenfonds heeft in
hem een secretaris, dan wel penningmeesater.
Buiten kijf staat dat de bewering, dat hij nadrukkelijk zijn stempel drukte op de KAB,
eenvoudig te staven is.
Na zijn pensionering zette hij zijn organisatorische gaven i n voor de Bejaardenbond Tilburg waarvan hij secretaris was tot zijn gezondheid dat niet meer toestond. Hij werd
toen opgenomen in verpleegtehuis St.-Jozefzorg waar hij op 3 oktober 1974 overleed.
Karei Bodden was begiftigd met de pauselijke
onderscheiding Pro Ecclesia en Pontifice.
Waardering
De Tilburgse socialisten en de in het N W georganiseerde arbeiders, erkenden de grote organisatorische gaven van Bodden. Vanuit het kantoor aan de Tuinstraat had hij greep op tientallen organisaties en commissies. Waar de bond
vertegenwoordigd was, verscheen Bodden ten
tonele. Hij kwam daar soms ook zijn socialistische tegenstrevers tegen. Zo werkte hij direct na
de Tweede Wereldoorlog samen met Bart van
Pelt, die zichzelf net als Bodden katholiek voelde, maar meende dat vakbondsorganisatie en
belangenstrijd niet met een (persoonlijke) godsdienstopvatting verward moesten worden. Pas
in de jaren zestig en zeventig gaat die laatste opvatting in Tilburg meer terrein winnen. Daarvoor bleef neutrale organisatie, ondanks samenwerkingsmomenten, voor de katholieke arbeiders uit den boze. Karei Bodden was bij uitstek
een drager van die gedachte.
Toen hij I2V2 jaar secretaris was van de RKWV
kreeg Karei Bodden een Kunstavond aangebo-

den waarbij literatuur en muziek een rol speelden. Het paste wel bij Karei Bodden wiens eigen muzikale interesse tot uiting kwam bij het
Tilburgs Knapenkoor, waarvan hij meer dan
37 jaar leider is geweest. Ook heeft hij meer
dan een halve eeuw deel uitgemaakt van het
kerkkoor van de parochie Gasthuisring. En hij
was l i d van de Verenigde Zangers en betrokken bij de toneelvereniging van de RKWV, de
Propyleen.
Zijn 25-jarig jubileum schoot er door de oorlog
bij in. Het is in 1943 i n vriendenkring gevierd.
De huldigingen van Karei Bodden i n 1953, bij
zijn 35-jarig ambtsjubileum, en i n 1955, bij zijn
afscheid, vinden plaats i n de bloeiperiode van
de plaatselijke standsorganisatie. De andere
standen zijn vertegenwoordigd, naast de d i verse instellingen, organisaties en vakbonden
van wat dan de KAB heet. Het ademt, met politieke vertegenwoordigers erbij, volop de
sfeer van het rijke roomse leven. Alles en iedereen, waarmee hij vergaderd en overlegd
had, waarvoor hij geregeld en georganiseerd
had, was aanwezig. Praktisch geheel Tilburg
nam afscheid van Karei Bodden, schreef het
toenmalige Nieuwsblad van het Zuiden. Karei

Bodden moet zich in die overvolle KAB-zaal
zeer thuis hebben gevoeld.
Zijn organisatorische capaciteiten ten behoeve
van de Tilburgse katholieke arbeidersbeweging en de vele functies die hij ten behoeve
van de RKWV (KAB) vervulde, worden heel
treffend geïllustreerd met twee opmerkingen
op zijn bidprentje: 'Zijn linkerhand wist vaak
niet wat zijn rechter deed'. En: 'Voor organiseren had hij twee rechterhanden.'

Bronnen
Archief Fraters van Tilburg, gegevens Carolus, Henricus en
Johan Bodden; G A T , Archief NKV, afd. Tilburg waarin opgenomen stukken betreffende de R K W V en K A B ; Jaarverslagen
R K W V en K A B afd. St. Dionysius Tilburg; G A T , bibliotheek,
documentatie werknemersorganisaties, biografische documentatie, kranten; Doremalen, Henk van. De Handen Ineen.
Geschiedenis van 100 jaar vaicbeweging in Tilburg (Tilburg, 1996);
D u n , Paul van, ' V a n de socialisten verlos ons heer. De verhoudingen tussen kerk, kapitaal en arbeid te Tilburg in de periode
1895-1918'. Ongepubliceerde scriptie RU Utrecht (Tilburg, 1989);
Programma der viering van het 12^/2 jarig ambtsjübilé van den secretaris der R.K. Werkliedenvereeniging Tilburg de heer C.Th.A.
Bodden op zondag 30 november 1930 (Tilburg, 1930).

Fidentius van Beers
OFM Cap. (1906)
Vorming en verantwoordelijkheid
Ton Thelen *

* Ton Thelen (1948) schreef
een proefschrift over de
priester Lambert Poell die in

Johannes Cornelius Antonius van Beers,
zoals hij in het register van de burgerlij-

Tilburg een belangrijke rol

ke stand staat ingeschreven, is een gebo-

heeft gespeeld in de sociale

ren en getogen Tilburger. Zijn vader,

beweging. Hij publiceerde
en begeleidde een groot

Wilhelmus Norbertus, zag op 23 novem-

aantal boeken en artikelen

ber 1874 in Tilburg het levenslicht. Vader

over de arbeidersbeweging
en regionale en lokale

is voUer/stukkendroger van beroep. Hij

geschiedenis van Noord-

is op 17 mei 1905 getrouwd met

Brabant. Momenteel werkt
hij in opdracht van het
gemeentebestuur aan de
geschiedschrijving van
Tilburg.

Wilhelmina Huberdina Jansen, geboren
in Tilburg op 8 augustus 1867. Zij werkt
op een textielfabriek en zal zo wellicht
ook haar man hebben leren kennen.

H

et echtpaar krijgt drie kinderen, van
wie Johannes, geboren op 4 maart
1906, de oudste is. H u n tweede kind,
Anna Cornelia, dat van 27 december 1909 dateert, overlijdt al vroeg, op 19 augustus 1910.
Als laatste komt op 9 juni 1911 Josephus
Joannis Adrianus ter wereld. Het gezin woont
in de Jan Aartestraat, nr. 17.
Johannes voelt zich geroepen tot de kloosterlijke staat. Hij kiest voor de kapucijnen. Op 9
september 1919 vertrekt hij, dertien jaar oud,
naar het kleinseminarie van de orde, i n
Langeweg, gemeente Terheijden. Na deze
vooropleiding vertrekt hij naar het kapucijnenklooster aan de Korvelseweg i n Tilburg.
Daar begint op 7 september 1925 zijn novici-

Pater Fidentius van Beers
als sprelcer op een Credo
Pugno-zomerfeest in
Oisterivijk in de jaren
vijftig (archief kapucijnen
's-Hertogenbosch).

aat. Hij neemt dan de kloosternaam Fidentius
aan. Het jaar daarop, op 8 september 1926,
doet hij de professie, legt hij de kloostergeloften af. 's Anderendaags vertrekt hij naar het
klooster van Biezenmortel, in de gemeente
Udenhout, waar het grootseminarie van de
orde is gehuisvest. Zijn enige broer kiest eveneens voor de orde van de kapucijnen. Hij
treedt op 7 september 1929 i n noviciaat en
noemt zich naar de H . Sebastianus. Op 4 augustus 1936 wordt hij tot priester gewijd.
Johannes (Fidentius) blijkt een intelligente
leerling. Hij blinkt uit i n theologie en de H .
Schrift. De provinciaal van de orde stuurt hem
naar Rome. Aan de Gregoriaanse Universiteit,
de pauselijke universiteit, bekwaamt hij zich
verder i n de theologie, om vervolgens H .
Schrift te studeren aan het Pauselijk Instituut
voor Bijbelkunde. Op 8 juli 1933 slaagt hij voor
theologie, met recht van doceren, en op 2 juli
1935 behaalt hij het licentiaat i n de H . Schrift,
wat gelijk staat met de academische titel van
doctorandus. Tussentijds, op 17 juli 1932, is hij
in Rome tot priester gewijd. Hij blijft nog een
jaar in de 'eeuwige stad', maar dan wordt hij
toch teruggeroepen naar Nederland. 1 Augustus 1936 vertrekt hij, eerst naar Breda, en vervolgens kort daarop naar het groot-seminarie
in Biezenmortel. Hij is hier lector in de bijbelwetenschap. Tussen 1939 en 1945 is de opleiding verplaatst naar Tilburg. In 1939 verschijnt een studie van zijn hand over de oudste
getuigenissen omtrent Jezus Christus, onder

de titel De Bronnen over het Leven van Jezus, te
Utrecht uitgegeven. Een wetenschappelijke
carrière en een loopbaan als leraar staan evenwel niet in zijn lot geschreven. In 1950 krijgt hij
eervol ontslag. Zijn werk is op een ander terrein komen te liggen: het geestelijke, godsdienstige en maatschappelijke vormingswerk
binnen de katholieke arbeidersbeweging
Aalmoezenier
Van 1948 dateert zijn benoeming tot diocesaan
geestelijk adviseur, zelf spreekt hij liever van
aalmoezenier, van het vormings- en ontwikkelingswerk van de Bossche Diocesane Bond der
KAB. Hij is hiervoor gevraagd door de voorzitter van de bond, P.J. Vriens uit Tilburg, en
de bondsadviseur rector W.M. Bekkers, de latere bisschop van 's-Hertogenbosch. Met dat
werk zijn ongeveer twee dagen per week gemoeid. Het is tevens de bedoeling dat, als over
twee jaar voor hem een opvolger als lector aan
het grootseminarie zal zijn gevonden, hij ook
het adviseurschap van Credo Pugno op zich
zal nemen. Zijn provinciaal overste, die hem
voor dit verzoek naar Den Bosch heeft genodigd, stemt met de benoeming in.
Hoewel onverwacht, zijn de nieuwe en toekomstige functie Fidentius niet vreemd. "Het
begon i n 1937, toen de overste van het kapucijnenklooster (de gardiaan) van Udenhout,
Emilianus, mij vroeg of ik om de 14 dagen wat
vorming wilde geven aan de plaatselijke
Credo Pugno-club. De kapelaan van de pa-

rochie had alleen maar oog voor de Middenstandsbond en daarom waren de arbeiders
naar het klooster gekomen om een pater. Ik
had nog nooit van Credo Pugno gehoord,
maar als de gardiaan het vroeg: vooruit dan
maar." De kloosterlijke gehoorzaamheid is
voor hem vanzelfsprekend. Hoezeer i n deze
tijd het werk van de arbeidersbeweging nog i n
belangrijke mate gestuurd wordt door een
persoonlijke invulling, het doel telt, blijkt uit
de wijze waarop hij zijn taak opneemt: "De
vorming die ik aanvankelijk gaf, bestond dan
ook hierin dat ik de Credo Pugno-mannen
(een man of twaalf) een Canisiusbijbeltje i n de
hand stopte en met hen geselecteerde perikopen (stukken uit de H . Schrift, bijvoorbeeld de
zondagsevangeliën-TT) begon te lezen. Tot
mijn verbazing sloeg het nogal aan en uit de
gesprekken die na de lezing en een beetje uitleg volgden, begon ik te begrijpen dat je met
het evangelie ook voor moderne noden uit de
voeten kunt. Ik werd zelf minstens evenveel
gevormd als de andere deelnemers. Ik leerde
deze arbeiders van nabij kennen en ontdekte
dat het pientere mensen waren en gelovige
christenen." De tijdelijke verhuizing naar
Tilburg in 1939 valt hem dan ook zwaar. In
1945 keert hij weer i n de hem zo vertrouwde
en geliefde kring terug. Hij wordt dan meteen
geestelijk adviseur van de Udenhoutse afdeling van de KAB.
Via zijn Credo Pugno-club en familierelaties
leert hij de leiders van de diocesane bond kennen, die zijn inzet en kwaliteiten voor de arbeidersbeweging op waarde weten te schatten.
"En toen dan ook in de winter van 1944-1945
in het bevrijde Zuiden de beweging herrees,
werd mij gevraagd om bij de eerste grote vergadering i n de Heikese kerk in Tilburg - alle
zalen waren immers bezet door de Engelsen een preek te houden over 'Sociale rechtvaardigheid en liefde' een thema ontleend aan
'Quadragesimo Armo'." Vreemd genoeg noemt
Versluis deze bijeenkomst niet i n zijn gedenkboek van de Bossche Bond der KAB, Door eigen
kracht, noch i n zijn Beknopte Geschiedenis van de
Katholieke Arbeidersbeweging in Nederland.
De verschijning van de encycliek Quadragesimo Anno, in 1931 van paus Pius XI, is voor
Fidentius de eerste aanraking met de sociale
leer van de Kerk en met de katholieke arbeidersbeweging. Hij is dan in Rome getuige van
de afkondiging van de encycliek en leidt daar
samen met enkele studenten de honderden arbeiders en hun kaderleden uit Nederland
rond, die voor die gelegenheid, tevens de herdenking van 40 jaar Rerum Novarum, de eerste sociale encycliek van paus Leo XIII, naar de
'heilige stad' zijn gekomen.

"Daar (in Tilburg) is het eigenlijk voorgoed begonnen, zij het nog informeel. Na Tilburg
volgden vrijwel alle dorpen in de buurt."
Fidentius maakt als spreker naam: "... later
sprak ik op vier grote kaderbijeenkomsten i n
het openluchttheater i n Oisterwijk voor alle
regio's van het bisdom en i n 1947 werd ik genodigd voor een praatje op de praatavond van
de allereerste Gemertse Studiedagen, en in
1948 voor een officiële inleiding i n Gemert
over de crisis van het christendom. En i n de
herfst van dat jaar volgde mijn benoeming tot
aalmoezenier voor het vormings- en ontwikkelingswerk. Het was de eerste benoeming
door de bisschop van een niet-wereldheer i n
de Bossche Bond van de K A B . " Op 20 september 1951 treedt hij vervolgens i n de functie van
diocesaan moderator van Credo Pugno. Hiermee begint een lange periode van grote toewijding aan de belangen van de geestelijke en
maatschappelijke ontwikkeling van de arbeider, een wezenlijke peiler van de katholieke
sociale beweging. Bij alle contacten en vriendschappen die het hem brengt, is er ook de
keerzijde van een zeker sociaal isolement in de
levensgemeenschap van het klooster, waartoe
hij geroepen is.
Afzondering
Inmiddels woont hij vanaf 1947 i n het kapucijnerklooster te Eindhoven. Zijn broer Sebastianus volgt hem in 1954 en tot diens overlijden
op 22 maart 1985 blijven zij gebroederlijk samen. In zijn broer heeft hij al die jaren eigenlijk
de enige persoon aan wie hij zijn verhaal kwijt
kan. Zulk een actief maatschappelijk leven
brengt voor de kloosterling Fidentius ook eenzaamheid en vervreemding van zijn kloosterbroeders met zich mee. Zijn werk laat zich
moeilijk inpassen i n de regelmaat en de geestelijke afzondering en rust van het kloosterleven. Zijn kritische maatschappelijke bewogenheid vindt maar weinig gehoor bij zijn confrères. Zij hebben minder oog voor de wereld
buiten en zijn meer gericht op binnenkerkelijke aangelegenheden. Afgezien van het grote
aandeel van de kapucijnen i n de drankbestrijding, van de geestelijke zorg voor de gevangenen en de zigeuners, ligt i n de jaren vijftig en
zestig de meeste nadruk op de prediking voor
de binnenlandse (volks-) en buitenlandse missie en de (parochie)retraites. Daarvoor worden
vele predikanten beschikbaar gehouden. Mede om die reden, maar wellicht ook met het
oog op zijn plaats binnen de kloostergemeenschap, gaat de provinciaal niet akkoord met
een vaste functie i n het bedrijfsapostolaat i n
Eindhoven, of als moderator aan de Philipsbedrijfsschool. Niettemin heeft Fidentius steeds
op de instemming van zijn oversten met zijn
maatschappelijke werkzaamheden kunnen re-

kenen. Zijn organisatorische kwaliteiten brengen hem ook in meerdere bestuurlijke functies
binnen de provincie van de kapucijnen.
Ontwikkelingswerk
Het ontwikkelingswerk, dat nu ook Fidentius'
dagtaak is geworden, neemt een essentiële
plaats i n binnen het streven naar emancipatie
van de arbeiders. Het gaat niet alleen om de
opheffing van de economische achterstelling
door een verbetering van de leef- en werkomstandigheden, maar ook om de sociaal-culturele verheffing van de arbeiders. Zij dienen
een gelijkwaardige positie en taak te krijgen i n
de opbouw van een rechtvaardiger samenleving. Kennis van de maatschappelijke en politieke verhoudingen, van de sociaal-economische processen en van de eigen rechten en
plichten, worden daartoe ononotbeerlijk geacht. Dit vormt bij uitstek het werkterrein van
de standsorganisaties, sedert zich een organisatorische tweedeling heeft afgetekend in een
materiële en een geestelijke belangenbehartigingssfeer, al zijn de grenzen niet scherp getrokken. Soms neemt de vakbeweging het initiatief, soms zet de KSA (Katholieke Sociale
Actie, de algemene informatiecentrale) de eerste stap. Evenals bij de sociale organisatie is
het vormings- en ontwikkelingswerk de eerste
decennia een zaak van pionieren en afkijken
van anderen, met een nogal wisselend kwaliteitsniveau. Het aanbod wordt alsmaar breder:
driedaagse en tweedaagse sociale cursussen,
apologetische (= geloofsverkondiging) en politieke cursussen, lessen i n de economie, ontwikkelingsvoordrachten en -avonden, diocesane en landelijke Katholiekendagen, Sociale
Weken en Sociale Studiedagen, (meerjarige)
Gewestelijke Sociale Scholen, brochures, enz.;
voor alle arbeiders, of meer speciaal voor kaderleden en besturen.
In het inhoudelijk en kwalitatief nogal diverse,
lokale of bovenlokale aanbod komt gaandeweg enige structuur en uniformering. In 1930
wordt opgericht de Ontwikkelingscentrale
van het Nederlands Katholiek Werkliedenverbond, belast met de opleiding en vorming van
arbeidersleiders en de kadervorming, onder
meer door de driejarige gewestelijke sociale
scholen. Voor de uitvoering van de cursussen
zijn de diocesane bonden verantwoordelijk. In
1936 wordt voor het meer algemene vormingswerk een meer gestandaardiseerd pakket opgesteld voor de winterprogramma's die van
oktober tot Pasen i n de plaatselijke afdelingen
van de Werkliedenbonden en vanaf 1945 van
de KAB worden gegeven. Met name hiervoor
is Fidentius veel op pad, heel het bisdom door,
gemiddeld zo'n 80 a 100 keer per winterseizoen. Na de reorganisatie i n 1945 tot KAB valt
het algemene vormingswerk onder de Cul-

tuurdienst. Genoemd kan nog worden het
A.C. de Bruin-Instituut, opgericht i n 1946, met
een eigen taak, dat vanaf 1949 min of meer als
een koepel over het werk de Ontwikkelingscentrale fungeert.
Credo Pugno
Hoewel ook het vormings- en ontwikkelingswerk geheel in het teken staat van de katholieke geloofswaarden, is de godsdienstig-zedelijke vorming specifiek geconcentreerd in het
'Credo Pugno'-Instituut voor Vorming en Propaganda. Omdat vanuit het katholieke sociale
denken het maatschappelijk handelen geheel
doortrokken dient te zijn van de geloofswaarden, zijn beide vormingsactiviteiten echter als
de twee zijden van één medaille met elkaar
verbonden. Zowel de naam Credo Pugno, 'Ik
geloof (en daarom) strijd ik', als het instituut
zijn in 1904 in Limburg ontstaan vanuit de
R.K. Werkliedenbond. In de jaren dertig krijgt
de beweging navolging in de vier andere diocesane werkliedenbonden. Met G.P.J. Bannenberg, aalmoezenier van de arbeid in de Bossche
Werkliedenbond, als diocesaan moderator en
voorzitter gaat i n 1933 Credo Pugno in het
Bossche bisdom van start.
Credo Pugno, wel genoemd de kernbeweging
binnen de katholieke arbeidersbeweging, is
diocesaan opgezet in plaatselijke clubs, in de
grote steden zoals Tilburg verdeeld naar de
parochies. " D i t was geheel i n overeenstemming met de gedachte van de standsorganisatie, die als ideaal koesterde de (her)kerstening
van de samenleving." Voor een belangrijk deel
koerst de diocesane leiding op eigen kompas,
wat veel organisatie en 'duizenden' vergaderingen met zich meebrengt. Tal van activiteiten worden opgezet, van propaganda tot lezingen, gespreksgroepen, de zorg voor het katholieke gezin, brochures en bedrijfsapostolaat. Vanaf 1945 wordt het Credo Pugno-werk
geïntensiveerd door de dan ingestelde Godsdienstig-zedelijke Raad. Rond 1965 sterft
Credo Pugno een zachte dood. De tijdsgeest
van ontzuiling en secularisatie knagen aan
haar fundamenten.
Met de reorganisatie van de KAB in het
Nederlands Katholiek Vakverbond op 20 mei
1963 komt een einde aan het bestaan van de
diocesane bonden. Ook het algemene vormings- en ontwikkelingswerk wordt anders
opgezet en valt voortaan onder de Dienst
Vorming en Onderwijs. De Dienst wordt gecoördineerd door een landelijke contactgroep,
met afvaardigingen uit de regio's en onder leiding van Theo Loerakker. Daarnaast behoudt
het wetenschappelijke A.C. de Bruin-Instituut
zijn eigen specifieke taak. Een overzichtelijke
studie over het veelzijdige vormings- en ontwikkelingswerk laat nog op zich wachten.

Gemertse Studiedagen
Op 20 september 1951 gaan de functies van
moderator en voorzitter van Credo Pugno officieel, dat w i l zeggen bisschoppelijk bekrachtigd, over op Fidentius, die daarmee het zeer
brede terrein van Credo Pugno en de algemene vorming en ontwikkeling onder zijn hoede
krijgt. A l vanaf 15 augustus is hij i n functie.
Hoewel qua doelstelling en werkwijze Credo
Pugno en het vormingswerk zijn gescheiden,
vallen zij bestuurlijk samen. Wekelijks is
Fidentius op het kantoor van de KAB in
Tilburg, waar hij de eerste jaren alle zaken
doorspreekt met de secretaris van Credo
Pugno, Frans van Bakel. Medio 1958 wordt Jan
van Valen, voorheen kringbestuurder van de
KAB in Eindhoven en vanaf zijn verhuizing
naar Tilburg begin dat jaar hd van het diocesane Credo Pugno-bestuur, zijn steun en toeverlaat. Samen bezoeken zij twee a drie avonden
per week de vele afdelingen over het bisdom
verspreid.
Vanuit het bondskantoor in Tilburg wordt onder leiding van Fidentius ook het brede vormings- en ontwikkelingswerk geïnitieerd en
georganiseerd, zoals de wintercursussen, de
gewestelijke sociale scholen en niet i n de laatste plaats de Sociale Studiedagen, die voor het
eerst in 1947 te Gemert worden gehouden, op
het kasteel-klooster van de Paters van de H .
Geest. Zij zijn een initiatief van de diocesane
Ontwikkelingscentrale van de Bossche KAB,
in 1965 voortgezet door het Provinciaal
Centrum van het N K V i n Noord-Brabant. Zij
duren drie dagen. Vanaf het begin tot en met
de 28ste Studiedag in 1974 is Fidentius met de
voorbereiding en de verslaglegging belast, i n

V.l.n.r.: Pater Fidentius, jan
van Valen, Van lersel voorzitter van de ¥AB afdeling
Tilburg (part. coll).

de beginjaren in nauwe samenwerking met
Piet Coppes uit Tilburg, dan secretaris van de
Bossche KAB. De onderwerpen lopen uiteen
van levensbeschouwelijke tot maatschappelijke, economische en politieke vraagstukken;
gaan over verzuiling, arbeid, techniek, onderwijs, gezondheidszorg, milieu, enz. Voor de
spreekbeurten worden eminente wetenschappers en vakmensen uitgenodigd. In 1979
wordt nog de 30ste Studiedag 'gevierd', maar
in de jaren daarna verloopt de belangstelling.
1986 sluit de rij. Het jaar daarop valt het doek
over een van de meest roemruchte instituten
uit de Brabantse vakbondsgeschiedenis.
Redacteur en adviseur
De vorming van het N K V in 1963 brengt ook
voor Fidentius enige verandering met zich
mee. Zijn functie van aalmoezenier van de
Bossche KAB heet voortaan aalmoezenier
Sociale Werken, district Eindhoven. In die
hoedanigheid heeft hij ook zitting i n de landelijke contactgroep van de Dienst Vorming en
Onderwijs. Jan van Valen aanvaardt in 1963
een betrekking bij de Dienst, waar hij tot taak
heeft de organisatie en begeleiding van de
Sociale Scholen. In april 1974 gaat hij met pensioen. Na de vorming van de Federatie Nederlands Vakverbond in 1976 worden de Sociale
Scholen voortgezet in de vakbondscholen. Per
1 januari 1975 neemt Fidentius ontslag uit zijn
functies binnen het NKV Noord-Brabant.
Met het Credo Pugno en het vormings- en ontwikkelingswerk zijn niet al zijn activiteiten genoemd. Op 10 juli 1947 komt hij i n de redactie
van Het Volksweekblad, wordt 24 augustus 1948
vice-hoofdredacteur en 23 november 1954

hoofdredacteur. Het blad - een uitgave van de
kapucijnen i n Den Bosch - verschijnt van 1947
tot 1959 en wordt van 1960 tot 1963 voortgezet
onder de naam Rotonde. Wat De Linie is voor
de katholieke bovenlaag is Het Volksweekblad Rotonde voor de gewone man en vrouw,
met wie hij zich zeer verbonden voelt. Het einde van het blad i n 1962 gaat hem dan ook zeer
ter harte.
Hij is voorts betrokken bij de organisatie van
de Rome-reizen vanuit de arbeidersbweging,
die i n 1960 voor het eerst plaatsvinden. Ook de
organisatie van de Lourdes-bedevaarten is
hem toebedeeld. Van 1947 tot 1971 is hij geestelijk adviseur van de Katholieke Onderwijzers Bond. In 1974 volgt zijn benoeming tot
landelijk aalmoezenier van de Unie van
Katholieke Bonden van Ouderen, welke functie hij tot op hoge leeftijd aanhoudt.
Waardering
Zijn brede maatschappelijke inzet voor de vorming en ontwikkeling van de arbeiders levert
Fidentius vele vrienden en doet hem alom grote waardering toekomen. Bij gelegenheid van
het formele einde van de Bossche KAB wordt
hij op 22 juni 1963 benoemd tot Ridder i n de
Orde van Oranje-Nassau. Een huldiging valt
hem ook ten deel bij het 25-jarig jubileum van
de naoorlogse katholieke vakbeweging i n
Noord-Brabant. Op 28 augustus 1971 wordt
hij geëerd met de zilveren legpenning van de
Provincie Noord-Brabant. Bij zijn afscheid uit
de katholieke arbeidersbeweging valt hem de
onderscheiding tot Officier i n de Orde van
Oranje-Nassau ten deel. Als hij i n juli 1982 zijn
gouden priesterfeest viert, worden i n verscheidene kranten zijn vele verdiensten uitvoerig gememoreerd.
Bijna veertig jaar dient Fidentius de katholieke
zaak. Toch is het katholiek-zijn voor hem niet
identiek aan het 'Roomschen dat zijn w i j ' ,
noch staat de katholieke organisatie voor hem
in het teken van culturele afzondering en katholiek particularisme. De katholieke belijdenis is geen dogma, maar een werkwoord. Het
gaat erom "de onvergankelijke waarden van
het evangelie in (het) maatschappelijk handelen persoonlijk tot uitdrukking te brengen".
Door de omgang met de katholieke arbeiders
begint het evangelie voor hem te leven i n een
maatschappelijke context, "en ik was er heel
wat gelukkiger dan i n het veilige kloosterlijke
bestaan en i n onze toch altijd wat individualistische vroomheid". Hij raakt ook zelf daardoor
bevrijd, "een bevrijding die mede bevorderd
werd door mijn belangstelling voor de vernieuwing i n de theologie". Zo is hij ook aanwezig (als vertegenwoordiger van de pers) op
het Tweede Vaticaans Concilie i n 1962. Bij de

uitvaardiging van de encycliek Mater et Magistra van paus Johannes XXIII in 1961 is hij er
ook bij, maar dan als congresganger van de internationale katholieke arbeidersbeweging.
"Via de vakbeweging meende ik een bijdrage
te leveren aan een evangelische kritiek in
woord en daad op de moderne, harde maatschappij." Als in de jaren zestig de katholieke
sociale emancipatie maatschappelijke succesen boekt en de gedenkboeken een toon van
triomfantalisme uitdragen, neemt hij kritisch
afstand van de zelfvoldaanheid over het bereikte resultaat. "Op zichzelf een voortreffelijke zaak, maar boordevol risico's voor inkapseling i n bestaande structuren." Hij betreurt de
aarzeling binnen het N K V om met het NVV
samen te gaan. Samenwerking prevaleert boven confessionele identiteit en afzonderlijkheid: "Je moet een onderscheid maken tussen
confessionaliteit en het bouwen van structuren op levensbeschouwingen." Vanwege de
'verrechtsing' binnen de KVP en de 'onfrisse'
propaganda tegen de PvdA zegt hij al in 1956
zijn lidmaatschap van de KVP op en sluit nadien aan bij de PPR. Hij komt op voor de eigen
verantwoordelijkheid en inspraak van de gelovige leek. Over het Pastoraal Concilie van
Noordwijkerhout i n 1970 laat hij zich kritisch
uit: de stem van de katholieke arbeider wordt
niet gehoord. Hoewel overtuigd katholiek en
trouw aan de Kerk wijst hij een hiërarchieke
bemoeienis op maatschappelijk terrein af. De
hiërarchie moet hier de eigen verantwoordelijkheid van de gelovige respecteren en stimuleren: "Nooit mag zij het profane terrein of een
onderdeel daarvan voor zich opeisen." In die
geest heeft Fidentius heel zijn leven gehandeld.
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Miet van Puijenbroek (1914)
De rugzak van een strijdbare vrouw
Tom Tacken *

•TomTacken (1965)
studeerde politicologie en
volgde daarna een journalistieke opleiding. Thans werkt
hij als redacteur bij het
Brabants Dagblad. Hij

Het typeert Miet van Puijenbroek dat zij
uitgerekend in 1935 lid werd van St.-Lambertus, de textielarbeidersbond. In de nazomer van dat jaar rolde een 'wilde' sta-

werkte mee aan de bundel

king over de textielfabrieken van Tilburg.

'Enigen uit velen' over de

De sociale miserie als gevolg daarvan

fraters van Tilburg.

mocht de bond zich voor een groot deel
zelf aanrekenen. Ongeveer 10% van de
leden zei het lidmaatschap op.

D

Het bestuur van deKAV
met Miet van Puijenbroel<
bij het afscheid van pastoor
Bekl<ers als pastoor van het
Heike, 27 januari 1957.

e grootste fout van Lambertus v^as
dat ze zonder overleg met de arbeiders akkoord waren gegaan met een
loonsverlaging", analyseert Van Puijenbroek
ruim zestig jaar later. "Daar hebben ze voor
moeten boeten. Het verlies aan vertrouwen bij
de leden was groot." Ja, maar zijzelf meldde
zich juist aan als lid, op een moment dat anderen wegliepen. "Omdat ik besefte dat de bond
toch belangrijk is. Dat je alleen wat kunt bereiken samen met anderen."
Strijdbaar, maar niet radicaal. Eigenzinnig,
maar nooit eenkennig. Dat is Miet van Puijen-

broek een arbeidzaam leven lang geweest. Als
stopster op de werkvloer. Als volksvertegenwoordigster i n gemeenteraad en Provinciale
Staten. Als wethouder. Maar vooral ook als
vakbondsvrouw. De twintig jaren tussen 1955
en 1975, waarin ze voorzitster was van de aan
de bond gelieerde Katholieke Arbeiders
Vrouwen, omschrijft ze immers 'als de mooiste uit mijn leven'.
Korvelse toren
Onder de Korvelse toren is ze geboren op 17
mei 1914, het eerste oorlogsjaar van deze
eeuw. Tweede uit een gezin van vijf jongens
en vier meisjes. Vader was wever. "Een echte
goeie vakman. Alles wat ie deed, deed ie
goed." Daaronder viel ook de opvoeding van
zijn kinderen. Plichtsgetrouw bracht hij ze het
'ora et labora' bij: bidden en werken in de juiste balans. "Maar een kwezel was hij zeker niet.
Hij kon ook vloeken. Ik ook trouwens."
Ieder dubbeltje werd omgedraaid, jazeker.
Maar vader en moeder vonden het ook een
goede zaak dat hun kinderen sommige van die
dubbeltjes i n ruil voor lectuur naar de leeszaal
aan de Willem Il-straat brachten. Het arbeidersmeisje Miet van Puijenbroek, dat op bijna
pensioengerechtige leeftijd wethouder van
Sociale Zaken en Cultuur zou worden, besefte
al heel vroeg het belang van vorming als motor van emancipatie.
Textielschool
Van moeder mocht ze naar de naaischool.
"Maar daar was ik te w i l d voor. Nou ja, te
speels. Andere meisjes uit de buurt gingen
naar de Lagere Textielschool. Daar w o u ik dus
ook heen." Op haar veertiende meldde ze zich
als gediplomeerd stopster bij Van Dooren en
Dams, haar eerste van acht textielfabrieken.
Die stonden in Tilburg, maar ook in Twente,
Eindhoven en Meerveldhoven. "Alle acht zijn
ze naar de knoppen gegaan", veinst ze een
oorzakelijk verband.
Op de stopperij, waar de fouten in de stukken

Handen
De baas vaart tegen haar uit, maar geeft Miet
van Puijenbroek niet haar ontslag. "Daar was
je een veel te goeie vakvrouw voor. Dat wordt
vaak onderschat, maar wevers en ook stopsters waren kundige ambachtslieden. De baas
had je nodig. Als hij moeilijk deed, stak ik mijn
handen i n de lucht. 'Als ik moet gaan, dan
neem ik wel m ' n handen mee', zei ik er dan
bij."
Toch is in een slappe periode Miet van Puijenbroek dikwijls de eerstaangewezene om een
middag onbetaald verlof te nemen. "Vaak als
straf. Gezongen onder het werken, bijvoorbeeld. Maar het had er ook mee te maken dat
ik als enigste georganiseerd was, bij de vakbond was aangesloten. Och, er was zo'n middag thuis ook altijd wel wat te doen."

Toespraak Miet van
Puijenbroek op 3 september
1982 bij haar afscheid als
wethouder van Tilburg.

van wevers werden hersteld, werkten uitsluitend meisjes, op de baas na dan. "We waren
nog zo onschuldig. Op het bedrijf heb ik niet
alleen gewerkt, maar ook nog veel gespeeld.
Met z'n allen zingen en voordragen als de baas
even weg was. 'We zijn zo blij haidie haida
haidom'. Enorm veel plezier hadden we onder
mekaar."
Kinderarbeid? " N u zou je daarvan spreken.
Maar zo heb ik dat toen zeker niet ervaren."
Onderdrukking? "Natuurlijk was er veel onrecht. Vrouwenionen waren veel lager dan
mannenlonen. Maar ik ben er nooit onder gebukt gegaan. Ik heb me verweerd."
Bijvoorbeeld toen de baas aankondigde dat de
meisjes zich gezien de drukte voortaan al om
zes uur 's ochtends op het werk dienden te
melden. Miet is dan 17 jaar oud. " I k heb de
meisjes opgestookt en ze zover gekregen dat
ze toch pas om acht uur kwamen. Daar heb ik
voor op m ' n donder gehad. 'Ga jij maar met je
moreel naar de kerk', schreeuwde de baas.
Maar ik had er plezier i n de hele boel twee uur
stil te hebben gelegd."

Later, wanneer ze lid is geworden van de vakbond, is er een groot verschil tussen Miet van
Puijenbroek en de andere meisjes op de stopperij. Zij bereidt zich voor op een vrije en onafhankelijke toekomst als vrouw; en ziet in dat
de vakbond voor haar veel te betekenen heeft.
Het valt moeilijk de anderen daarvan te overtuigen. Die denken eerder aan de dag van
trouwen, als 'stoppen' de betekenis van 'stoppen met werken' krijgt.
"Met juffrouw Hutten, een van de eerste vakbondsleidsters van Nederland, ben ik i n die jaren voor de oorlog langs de deuren geweest
om meisjes als l i d te werven. Op een avond
hadden we er vier i n kunnen schrijven. Een
week later kwamen de moeders met het boekje
in hun hand het lidmaatschap opzeggen. De
contributie was te hoog, maar die moeders keken ook niet verder dan hun neus lang was. De
drie k's - keuken, kerk en kinderen - die telden
alleen. Ze hadden niet door dat de arbeidersbeweging veel voor je kon betekenen. Ik heb er
zelf enorm veel aan te danken gehad. Op de
Sociale School van de vakbeweging kon ik
werken aan mijn ontwikkeling."
Hoofdstopster
Verkering krijgt Miet van Puijenbroek niet.
"Heb ik het er altijd veel te druk voor gehad",
luidt de kwinkslag als verklaring. Reinheid
van zeden was ook de belofte geweest die zij
als l i d van de Katholieke Jonge Vrouwen had
afgelegd. "Behalve trouw aan Christus Koning
en aan elkaar, moest je ook zweren niet voor je
21e i n het openbaar verkering aan te gaan."
Vakvrouw als ze is, schopt Miet van Puijenbroek het op haar 25e al tot hoofdstopster. Ze
gaat i n Twente, ook zo'n rijke textielstreek,
meisjes opleiden. Als haar moeder echter in
1941 op veel te jonge leeftijd overlijdt, keert ze
terug naar Tilburg. " I k kreeg ook last van
heimwee. In het gezin heeft mijn oudste zus

Toos toen het huishouden recht moeten houden. Daarvoor komt haar meer eer en waardering toe dan waar ik recht op heb."
Datzelfde respect betoont ze met terugwerkende kracht ook de arbeidersvrouwen, die
onder moeilijke omstandigheden het hardste
gelag betaalden. "Veel mannen smoorden.
Droegen hun loonzakje wel over aan de
vrouw, maar haalden er eerst wel geld uit voor
een borreltje en een sigaartje."
Vorming voor vrouwen
Uiteindelijk gaat Miet van Puijenbroek zich
dan ook voltijds wijden aan het welzijn van de
arbeidersvrouw. Ze stapt in 1955 uit de textiel,
ook omdat ze allang doorheeft dat voor een
vrouw in die branche geen glorieuze toekomst
is weggelegd. Maar het voorzitterschap van de
Tilburgse afdeling van de Katholieke Arbeiders Vrouwen, dat zij in dat jaar als een betaalde baan oppakt, is haar dan ook op het lijf geschreven.
De KAV, dochter van de Katholieke Arbeiders
Beweging, w i l vrouwen van arbeiders vorming bieden. "We waren pioniers op dat
vlak." Naai-, knip- en kookcursussen, het kindervakantiewerk maar ook reizen naar Lourdes maken deel uit van het programma, dat
dus bezwaarlijk feministisch kan worden genoemd. "Emancipatie is een zaak tussen man
en vrouw", stelt Miet van Puijenbroek dan
ook, "daar moeten anderen zich niet mee bemoeien."
Wat bepaald niet w i l zeggen dat ze de bestaande verhoudingen tussen man en vrouw als een
gegeven beschouwt. "Ook binnen de Katholieke Arbeiders Beweging heb ik me vaak afgezet tegen mannen die het niet konden hebben als een vrouw wat presteerde. Die vasthielden aan dat beeld van moeder de vrouw.
I n 50 voor Christus kwamen de Batavieren
ons land binnen, maar n u lopen ze er nog
rond', hield ik ze dan voor."
Conservatisme ontwaart ze ook in de geestelijke stand. "Maar ik w i l geen zwart-wit verhaal
ophangen. Er waren bij de verenigingen vele
geestelijk adviseurs die goed werk hebben
verricht. Maar je had ook van die kapelaans
die zich meenden met de contributie te moeten
bemoeien. 'Doen jullie nu maar het geestelijke,
dan doen wij wel het materiële', was mijn
weerwoord dan."
Gemeenteraad
In 1953 komt Miet van Puijenbroek voor de
Katholieke Volks Partij i n de gemeenteraad
van Tilburg. In niet minder dan 37 aaneengesloten jaren als volksvertegenwoordigster verwerft ze zich in de stad een immense populariteit, die bij verkiezingen meerdere malen tot
uiting komt in genoeg voorkeurstemmen voor

wel drie zetels. Ze neemt dan ook geen blad
voor de mond, spaart geen heilige huisjes.
Pas in 1978 - ze is dan 64 jaar oud - wordt Miet
van Puijenbroek de eerste vrouwelijke wethouder van Tilburg. Ze krijgt de portefeuille
die gevuld is met sociale zaken en cultuur. En
dat in een periode waarin het parool luidt: bezuiningen. Toch is i n het veld de herinnering
aan wethouder Van Puijenbroek nog warm,
getuige de legpenning die zij onlangs nog
kreeg van de Tilburgse Kunststichting. "De
eerste wethouder van cultuur die met de vuist
op tafel sloeg", karakteriseerde directeur Jan
Doms de oud-politica. " I k heb als eerste gepoogd lijn in het cultuurbeleid van de gemeente te krijgen", vat zij zelf samen.
Het is bij één collegeperiode gebleven. " I k was
ook al 68 toen de nieuwe verkiezingen kwamen. Noch vanuit de fractie noch vanuit de
partij werd mij gevraagd of ik door wou gaan
of stoppen. Dat heb ik ze wel kwalijk genomen. Kennelijk waren er te veel die op een
baantje uit waren."
Rooie Miet
A l stelde ze zich meermalen binnen de partij
kritisch op en kreeg ze daarvoor haar bijnaam
Rooie Miet, KVP en CDA is ze haar actieve periode lang trouw gebleven. Rebels van aard
koos ze al in de jaren dertig voor Sint-Lambertus en niet voor de linkse, minder brave vakbond De Eendracht. In de politiek dong de
Partij van de Arbeid menigmaal naar de hand
van de volksvrouw die zei waar het op stond.
"Maar dan antwoordde ik geen lid van hun
partij te kunnen worden vanwege munne rugzak."
In die van huis uit meegekregen rugzak zit het
ora veilig naast het labora opgeborgen. Maar
ook het besef dat veranderingen van binnenuit
bevochten moeten worden. "Als je lid van een
club bent, hoef je het niet overal mee eens te
zijn. Die denkfout maken de meeste mensen.
Maar je moet er niet uitstappen, je moet zorgen dat je een inbreng levert."
Toch kwam die breuk met het CDA er alsnog.
De onhandig aangekondigde bezuiniging op
de W A O die het landelijk partijbestuur zich
vlak voor de vorige Kamerverkiezingen dacht
te kunnen permitteren, was ook voor Miet van
Puijenbroek aanleiding om als l i d te bedanken. " U i t kwaadheid." Maar: "Vorig jaar ben
ik toch weer lid geworden. Vanwege de goede
verstandhouding op plaatselijk niveau."
De textiel voorbij
Die kwam in 1990 ook tot uiting, toen het CDA
haar een portret aanbood. Het schilderij van
Miet van Puijenbroek hangt in het Textiel-

museum, waarvoor zij zichi als raadslid en
wethouder sterk maakte. De teloorgang van
de textielstad mocht zich niet voltrekken zonder een monument voor haar geschiedenis op
te richten, vond zij.
Die neergang beschouwt zij terugblikkend als
onafwendbaar. " A l in 1950 werd voorspeld
dat de textiel hier ten einde zou komen, dat de
concurrentie vanuit Italië te groot was. Tilburg
heeft dan ook het geluk gehad dat de afbraak
tijdig is voorzien, al was het natuurlijk dramatisch voor mensen met een klein pensioentje.
Zeker ook omdat sommige directeuren met
miljoenen aan de haal zijn gegaan. Wat dat betreft had de vakbond ook kritischer moeten
zijn, vaker inzage in de boeken moeten eisen."
Ze herinnert zich i n dat verband de sluiting
van Enneking. Die fabriek had op dat moment
de portefeuille gevuld met orders. Toch besloot de directie, gezien de malaise rondom,
haar kapitaal te gelde te maken en haar arbeid

te bedanken. " I n de gemeenteraad zat iemand
die bij Enneking werkte. Zelf durfde hij daarom geen vragen te stellen, maar onder andere
mij vroeg hij wel om aan het college opheldering te vragen. Dat heb ik ook gedaan, maar
het antwoord van de gemeente is nog altijd
niet gekomen."
Actie
Ze is nu 82 jaar oud. " I k kan niet meer goed uit
de weg. Maar anders zou ik mijn vuisten nog
ballen. Er is veel bereikt. Ik w i l niet dramatiseren, maar als je terugdenkt aan de positie van
de arbeider in die jaren dertig, is er veel verbeterd. Toch zie je de tegenstellingen tussen arm
en rijk weer groeien. Marktwerking en egoïsme rukken op. De werknemer moet oppassen
en zich blijven organiseren. A l die zo moeizaam tot stand gekomen sociale wetten, worden nu om zeep geholpen. Was ik maar jong
en sterk, ik zou meteen actie gaan voeren."

Jan van den Broek (1919)
Bode en penningmeester van St.-Lambertus
Joep E i j k e n s

Voorzover Jan van den Broek zich kan

•Joep Eijkens (Tilburg, 1951)
studeerde geschiedenis in

herinneren, telde Tilburg vroeger drie

Nijmegen. Hij is werkzaam

steenfabrieken. Die van Stevens en

als redacteur bij het Brabants

Claesen lagen bij de Rauwbraken - het
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prachtige moerasgebied dat verdween
onder het zand van Industrieterrein
Loven - die van Teurlings aan het begin
van de Dongenseweg. En daar werkte
Jans vader Louis. "Hij heeft ook meegeholpen de bond voor steenfabrieksarbeiders op te richten", zegt de voormalige
bode en later penningmeester van textielarbeidersbond St.-Lambertus van de
KAB en het NKV.

J

an van den Broek werd geboren op 1 februari 1919 i n 't Goirke. " I k meen op 't
Smidspad", zegt hij. " M i j n grootvader had

een smederij op 't Lijnsheike." Louis van den
Broek en Jo Sparidaens kregen zes kinderen en
Jan was de eerste.
"Onze pa was een veel ergere bondsman dan
ik", vertelt hij. "Maar toen was het ook harder
nodig, hè. Ik heb dikwijls brood naar hem moeten brengen op de steenfabriek. Dan moeste
langs de oven heen lopen. Nou, dan liep het
zweet oe over de rug. Het was een van de
slechtst betaalde banen, maar ja, ik zeg wel eens:
hoe zwaarder het werk, hoe lager het loon."
Zijn vader was nogal eens 's avonds op pad
voor de bond. "En ik ben vaak meegegaan als
hij contributie moest innen. Dat heb ik zelf ook
veel gedaan, hè, als bode." Hi j vertelt hoe hij
ooit zijn kwijtgeraakte 'beurs' met wel vijftig
gulden - "toch gauw een paar weeklonen" - terug had gevonden op zijn laatste adres in een
zogeheten kwaaie buurt. "Ja", zegt hij nu, " i k
zei tegen de pastoor van 't Goirke dat ik blij
was dat ik mijn beurs niet kwijt was geraakt in
de Goirkestraat waar al die fabrikanten wonen. Maar waarom niet? vroeg de pastoor.
Och, zei ik, ik denk het zo maar."

Jan van den Broek
gefotografeerd bij liet 60jarig jubileum van St.Lambertus in 1955.

Jan van den Broek heeft het nooit zo op fabrikanten gehad. Hij vertelt van de tijd dat hij als
jongeman lid was van Credo Pugno (Tk geloof,
ik strijd') de propagandaclub die deel uitmaakte van de katholieke arbeidersbeweging.
Hoe hij het toen vertikt had om alleen de heren
Mannaerts en Pessers en andere leden van het
kerkbestuur 'naar hun plaats te begeleiden' op
een ouderavond. " I k heb een hekel aan voortrekken", zegt hij. "Mensen zijn voor mij allemaal gelijk, maar ja, er was maar één ding belangrijk" - hij wrijft duim over wijsvinger "het is erg om te zeggen."
Textielpensioentje
Hij praat over armoede i n Tilburg anno 1996.
"En dan heb ik het ook over de duizenden die
na vijftig jaar in de textiel een pensioentje hebben van 125 gulden i n de maand. In andere bedrijfstakken zitten ze zes, zeven keer hoger.
Veel textielmensen zijn er slechter aan toe dan
mensen die helemaal niks krijgen. Want die
vallen weer in allerlei regelingen.
"Bij ons thuis was er ook armoede", vervolgt
hij. " I k kan me wel herinneren dat ik zes
sneeën lustte en dat er maar vijf waren. Of dat
ge maar 'n een half ei kreegt. Trouwens, toen
wij zelf trouwden, woonden we ook in bij een
zus van mijn vrouw, op een kamerke met een
bed, tafel en stoel..." De kinderen moeten wel
lachen als ze weer het verhaal horen dat pa en
ma pas bij hun zilveren bruiloft voor het eerst
drie dagen op vakantie gingen naar Duitsland.
Och, de kinderen zijn gelukkig allemaal goed
terechtgekomen. " I k heb ze gezegd, het maakt
me niet uit wat ge gaat doen, als ge maar niet
in de textiel gaat."
Zonde
Jan van den Broek hoort tot de grote groep arbeidersjongens die meteen na de lagere school
de fabriek in gingen. "Er kwam een frater bij
ons thuis die tegen ons moeder zei: " t Is toch
zonde dat ge jullie Jan niet laat studeren.'
Maar ja, er moest bij ons geld binnenkomen, al
was het maar twee, drie gulden per week... Ik

denk wel eens dat we die tijd weer terugkrijgen, als ze niet oppassen: dat alleen de jongens
met wat losse centen in de zak kunnen gaan leren..."
Zijn eerste baantje als 14-jarige knaap was bij
Kastofa-Van Beurden in de Kuiperstraat. "Ge
begont als aanknoper. Iedereen begon zo, ge
moest dan de draden op de klossen aan elkaar
knopen."
" I k heb 35 jaar i n de textiel gezeten, maar ik
heb er nooit graag gewerkt. Maar ja, er was anders niks. Als een groot bedrijf zich hier wilde
vestigen, hielden de fabrikanten het tegen,
want ze waren bang dat hun arbeiders dan
weg zouden lopen, hè.... Niemand heeft me
ooit gevraagd of ik de textiel in wilde. Ge
kreegt een overall onder oew arm en ge kondt
beginnen."
1935
Toen de beruchte textielstaking van 1935 uitbrak, werkte Van den Broek in de wollenstoffenfabrieken van Droge in de Goirkestraat.
" I k ben dikwijls zat naar het baantje i n de
Enschotsestraat gegaan", zegt hij, doelend op
de toenmalige wielerbaan tegenover het abattoir. "Want daar vonden de vergaderingen
plaats, hè. Als het maar over 't sociale ging,
had ik belangstelling.... Die staking was natuurlijk niet de beste periode, want de bond
liep achter de fabrikanten aan, hè. Ik meen dat
ik al lid was toen de staking uitbrak. Een broer
van mijn moeder. Gust Sparidaens, zat ook bij
Lambertus. Als die bij ons thuis kwam ging
het met onze pa altijd maar over één ding."
In 1939 moest hij i n dienst. De kazerne lag in
Breda en twee keer per week fietste 'Broekie'
naar Tilburg om de avondlessen van de
Textielschool te kunnen volgen. "En als ge
thuis waart in het weekend, konde studeren.
Maar ik heb altijd graag geleerd, ik geloof dat
ik alles bij elkaar wel honderd cursussen heb
gedaan bij de bond."
Aken
Van den Broek was i n Vught gelegerd toen de
Duitsers op 10 mei 1940 ons land binnen vielen. "We schoten met geweren op vliegtuigen", vat hij de hopeloze situatie mooi samen.
Na verloop van tijd kon hij weer aan de slag bij
Droge. En uiteraard nam hij toen zijn inmiddels behaalde diploma van de textielschool
mee, want dat diploma betekende opslag.
"Maar de man van de directie liet weten dat de
tijd er niet naar was om iets extra's te doen.
Iets extra's! Terwijl het gewoon je recht was!"
In 1942 vertrok hij m i n of meer gedwongen
naar Aken om daar i n de textiel te gaan werken. "Als ik geen ja had gezegd, was het misschien Berlijn geworden." In het najaar van
1944 keerde hij pas weer terug.

Na de oorlog hervatte Van den Broek zijn
werk bij Droge. Tot 1957. De tijd van de massaontslagen brak aan en Van den Broek koos eieren voor zijn geld. "Want ik zou zeker niet tot
de laatsten horen, die ze zouden ontslaan. Dus
ik vertrok. Ze wilden me eerst niet laten
gaan!" Hij kreeg werk bij André van Spaendonck. Tot 1970, toen ook daar de poorten
dicht gingen en er een heel andere wereld voor
hem openging.

WO jaar vakbeiueging in
Tilburg 2 februari 1996.
Op de voorste rij helemaal
links Wim van Bavel.
Daarnaast Miet van
Puijenbroek. Zittend
tweede van rechts jan van
den Broek (foto Rien Siers).

Rooie bond
Maar eerst keren we terug naar de dertiger jaren, toen Van den Broek lid werd van de bond.
Feitelijk hoorde hij daarmee tot een minderheid: "Het hoogtepunt wat wij ooit met Lambertus gehad hebben, is zo'n vierduizend leden, terwijl er toen i n Tilburg zo'n 16.000 textielarbeiders waren. De rooie bond, 'De Eendracht' van het N W , was veel kleiner."
Hij weet nog goed hoe hij ooit langs de deur
ging om nieuwe leden te werven en bij een
NVV'er binnenkwam. "Aan de muur hing een
diploma dat hij 25 jaar lid was geweest. Ik zei
hem: 'Het is wel niet de bond die wij graag
hebben, maar ik vind wel goed dat ge al zo
lang lid bent.' N o u , die man keek ons vreemd
aan. Dat we hem niet afbraken, hè. Maar iemand die geen l i d was, vond ik erger dan iemand van de 'verkeerde' bond."
Wat hem aan niet-leden - ook nu nog - vooral
niet zint is dat ze meeprofiteren van wat de
bond bereikt heeft. "Neem de vakantie. Door
de bond is er vakantie-uitkering gekomen. Er
zijn wel eens plannen geweest om de leden
een half weekloon te geven en de ongeorganiseerden een kwart, het andere kwart zou dan
in een fonds van de bond moeten. Maar daar

trapten de fabrikanten niet in, hè. Want dat
zou propaganda voor ons betekenen."
Op de vraag of hij nooit neiging heeft gehad
om over te stappen naar het NVV, begint zijn
vrouw Toos te lachen. Van den Broek weet wel
waarom: "Bij ons zeggen ze wel eens: Jan is 'n
halve rooie. Ik ben heel lang lid geweest van
de KVP. Omdat die specifiek katholiek was.
Maar toen ze zeiden - nog vóór de verkiezingen - dat ze in geen geval zouden samenwerken met de PvdA, heb ik gezegd: de KVP heeft
m'n laatste dubbeltje gekregen. Nee, ik steun
al lang het CDA niet meer. Maar ik ga elke
zondag naar de kerk, dus ik doe wel m'n
plicht, denk ik dan."
Fabriekscommissie
Het gesprek komt op zijn werk bij Droge. Zo'n
fabrikant, vertelt Van den Broek, was een soort
Onze Lieve Heer. En om iets van de arbeidsverhoudingen duidelijk te maken, gaat hij terug naar de tijd kort na de oorlog.
" I k zat toen met twee collega's in de fabriekscommissie. Dat was geen ondernemingsraad
maar een soort voorloper ervan. Op een gegeven moment vierde de weverijleider zijn 25-jarig jubileum. Daar mochten wij als leden van
de fabriekscommissie ook bij zijn. De jubilaris
komt binnen. ' N u zul je wel een sigaartje lusten', zegt Droge en neemt een kist uit zijn eikenhouten bureau. Toen die man hem wegstak voor de middag, kreeg hij er nog een extra
bij. Een collega naast me dacht: nou zullen we
ook wel een sigaartje krijgen, maar nee, die
kist verdween weer in het eikenhouten bureau."
Ook het dienblad met borreltjes bleef buiten
handbereik van de nog steeds staande commissieleden. Ze konden weer terug aan het
werk. " N o u die man naast me vloekte alle duivels uit de hel", vervolgt Van den Broek. "Ge
waart nog minder dan niks. En Droge was nog
niet eens de ergste."
Hij denkt weer aan die keer, nog niet zo lang
geleden, toen hij met een groep ouderen een
bezoek bracht aan het Nederlands Textielmuseum - direct grenzend aan de voormalige
fabrieken van Droge. "Op een gegeven moment zei een mevrouw: wat jammer toch, dat
heel die textiel voorbij is in Tilburg. Nou mevrouw, heb ik gezegd, het is echt niet allemaal
goud wat er blinkt: ik heb zelf nog een dag of
acht moeten staken voor een kwartje extra in
de week!"
Penningmeester
Het incident met de gemiste sigaar en borrel
speelde rond 1947, dezelfde tijd waarin Van
den Broek bij St.-Lambertus bode werd. Daarmee trad hij toe tot het leger van zo'n veertig
man die regelmatig op pad gingen om contri-

butie te innen bij de leden thuis.
"Dat heb ik gedaan tot ze overstapten op automatisch betalen, ik schat zo eind jaren zevent i g " , zegt Van den Broek. "Eigenlijk hadden ze
ermee door moeten gaan, want met dat automatisch betalen is het persoonlijk contact met
de leden helemaal weggevallen. En ze zeggen
dan wel dat het op een andere manier ook kan,
maar daar merkte heel weinig van. Als er
vroeger ergens in een fabriek iets aan de knikker was, dan wist je het. N u weette het pas, als
het kwaad al geschied is."
In 1953 bestuurslid geworden, promoveerde
hij in 1956 tot penningmeester van de plaatselijke afdeling van St.-Lambertus. "Daarnaast
ben ik ook een tijd lang bondsraadslid geweest. Daar hadde 'n beetje medezeggenschap
op het gebied van arbeidsvoorwaarden."
Het penningmeesterschap was bepaald geen
sinecure. Van den Broek: " I k zeg altijd: de
voorzitter kan iets verkeerd zeggen, de secretaris kan iets verkeerds schrijven, maar als de
penningmeester iets verkeerds doet, kost het
geld. Ik heb ook altijd gezegd: ik doe dit niet
tot m ' n 65ste." Trots vertelt hij hoe hij maar
liefst 20.000 gulden in kas wist te krijgen voor
de viering van het 75-jarig jubileum van de
plaatselijke afdeling door al tien jaar van te voren geld opzij te leggen. Maar het had bij het
landelijk bestuur wel scheve gezichten gegeven.
Damastweverij
Als het aan Van den Broek had gelegen, hadden de Tilburgse textielfabrieken tien jaar eerder mogen sluiten. Zelf zat hij zoals gezegd bij
André van Spaendonck toen daar i n 1970 het
doek viel. " W i j waren een van de weinigen
met een goeie afvloeiingsregeling, tenminste
voor die tijd. Een gouden handdruk zou ik het
niet willen noemen, maar er waren er wel bij
die een paar duizend gulden meekregen. Hoe
eerder ge gingt, hoe meer ge beurde."
Even leek het erop dat de toen 51-jarige Van
den Broek emplooi zou vinden i n een kruitfabriek, maar toen het om werk i n ploegendienst
bleek te gaan, bedankte hij toch. "Want mijn
gezondheid was ook niet zo best en dan had ik
nog mijn werk bij de vakbeweging, en mijn gezin."
In plaats daarvan diende zich de bijzondere
mogelijkheid aan om samen met Gérard
Verhoof en Bert Beerens een damastweverij op
te zetten i n de voormalige gebouwen van de
Tilburgse Katoenspinnerij. En wel op initiatief
van de gemeente Tilburg. De werkzaamheden
zouden geschieden in WSW-verband, zoals de
sociale werkvoorziening toen nog heette.
"Dat is de enige tijd geweest dat ik graag in de
textiel heb gezeten", zegt Van den Broek. "Het
ging om een product dat je helemaal van begin

tot eind zelf maakte." "En er zat niemand met
een klok achter je aan", voegt zijn vrouw eraan
toe.
Van den Broek: "Toen ik daar in 1984 met pensioen ging heb ik gezegd: ik hoop dat die S van
Sociaal hier blijft bestaan. Kijk, het economische mag niet ten koste gaan van het sociale,
maar andersom ook niet. Ik krijg nu wel eens
de indruk dat ze steeds minder mensen i n
dienst nemen voor wie het eigenlijk bedoeld
is..."
Armoede
De vakbeweging van de jaren dertig en die
van nu zijn amper met elkaar te vergelijken,
vindt Van den Broek. " I k geloof niet dat er nu
nog mensen zijn die niet vinden dat er een
vakbeweging moet zijn. Maar het probleem is
nog steeds dat veel mensen zeggen: het lidmaatschap kost me te veel... N u krijg je al snel
dat werkgevers zeggen: 60 procent is geen lid,
dus die staan aan onze kant."
Hij vindt het heel jammer dat het niet tot één
grote vakbeweging van NKV, N V V en CNV is
gekomen. En het zint hem evenmin dat er zoveel bonden apart van elkaar opereren. "Er
zou één FNV moeten zijn".
En weer komt Van den Broek terug op zijn grote zorg over de steeds diepere kloof tussen arm
en rijk in Nederland. Hij kent de armoedeproblematiek van nabij: sinds zijn pensioen zat hij
in de districtsadviescommissie van de bond
voor uitkeringsgerechtigden en in het bestuur
van de Katholieke Bond van Ouderen HeikantQuirijnstok. "Ik ben nu aan m'n laatste seizoen
bezig als voorzitter van de Samenwerkende
Ouderen Organisaties Noord."
Het laatste seizoen ja, want zijn hart werkt niet
meer zo best. En zijn vrouw begint ook al
moeilijk te lopen. " I k ga nog veel naar vergaderingen van de KBO Heikant, de SBT en
SOON. Maar ik ben aan het afbouwen. Als ik
thuis ben, lees ik de krant, hou de tv bij en luister graag naar muziek, meestal operette. En
heel af en toe maken we nog een dansje, maar
dat wordt allemaal minder, hè."
Twee huizen
Als het notitieblokje i n de tas gaat en de bezoeker aanstalten maakt om te vertrekken, zegt
Jan van den Broek opeens: " A l sinds ik getrouwd ben, heb ik vrijwilligerswerk gedaan.
Dat heeft me meer gekost dan opgeleverd.
Iemand zei me laatst: als ge in plaats daarvan
nou voor oezelf had gewerkt al die tijd, dan
hadde nu twee huizen gehad... Maar ik heb het
altijd graag gedaan en belangrijk gevonden
dat het gebeurt. Gelukkig zijn er meer mensen
die er zo over denken. Als dat niet het geval
was, zag de wereld er iets anders uit, denk
ik..."

Wim van Bavel (1924)
Een bouwer aan de maatschappij
Joep E i j k e n s

Wim van Bavel, timmerman, oud-voorzitter Bouw- en Houtbond en voormalig
Raads- en Statenlid woont met zijn
vrouw Riki in de Paus Adriaanstraat.
Hun huis staat in de schaduw van het
verzorgingscentrum St.-Antonius dat
grenst aan de gelijknamige kerk aan de
Hoefstraat waar hij gedoopt werd en zijn
eerste communie deed. Het is een bescheiden huis zoals er zoveel staan in oudere Tilburgse wijken.

V

an Bavel is geboren op 7 februari 1924
in de Hoefstraat. Zijn vader Willem
werkte bij de PTT. Moeder Petronella
van lersel werd Pietje genoemd. W i m was het

Wim van Bavel omstreeks
1975 (part. coll).

achtste van de tien kinderen, van wie er twee
stierven voor hun vierde levensjaar. "Onze pa
is als postbode begonnen", vertelt Van Bavel.
"Later moest hij kwitanties innen bij de mensen
thuis. Ik zie hem nog bibberen toen hij eens een
dubbeltje miste. Ik zeg: Pa, ik heb een spaarpot.
Maar dat w o u hij niet, het moest kloppen."
Nee, de familie had het bepaald niet breed.
W i m had drie broers. De een werd frater, de
tweede meubelmaker en de derde boekhouder. Zelf ging hij na de St.-Josephschool naar
de ambachtsschool. "Daar waren nog twee
plaatsen vrij op de opleiding voor timmerman.
Zodoende ben ik door het lot timmerman geworden. Eigenlijk had ik als postbesteller in de
voetsporen van pa willen treden maar die zei:
als ge dat doet, breek ik allebei oew benen, dus
ik dacht: dat moeten we dan maar niet doen."
Hij pakt opeens een programmaboekje van het
ouderenwerk Hoefstraat/Groeseind dat nog
niet zo lang geleden 20 jaar bestond. Zelf was
hij toen nog voorzitter van de projektraad
Noord-Oost van de Stichting Bejaardenwerk
Tilburg. Hij wijst op de titel van een studieochtend: Van volgzaamheid tot inspraak naar
meebeslissen. "Dat thema heb ik zelf aangedragen. A l moet ik wel zeggen: van dat meebeslissen is niks gekomen." Dat laatste klinkt niet
cynisch maar teleurgesteld.
Oorlog
De ambachtsschool: twee jaar dagschool en
drie jaar avondschool. "Dat was krap aan, om
half zes kwamde terug van het werk en om zeven uur begon het." Zijn eerste baantje was bij
timmerbedrijf De Rooij i n de Minckelersstraat.
Hij werkte er nog maar amper drie maanden
of de oorlog brak uit. "En omdat De Rooij toen
niet meer durfde te werken, ben ik naar Harrie
Horsten gegaan in de Lange Schijfstraat. Daar
kreeg ik ook een tientje per week, twee gulden
meer als bij De Rooij, dus dat was al een lotsverbetering. Maar ja, het was nogal dun, want
je had toen nog de 48-urige werkweek."
Hij is de oorlog redelijk goed doorgekomen.
Werkte bij Horsten, dook af en toe onder en

wist steeds de dans van een razzia te ontspringen. Op die ene keer na, dat hiij een dag lang
gedwongen werd om gestolen gasmaskers,
hielmen en andere bezittingen van de Weiirmacht te sorteren. "Horsten hield die ene dag
het loon in. Hadde maar gehaaider moeten
zijn, vond hij. Ja, zo ging dat toen, hè."
'Tafelhuur'
Rond 1947 kreeg Van Bavel op staande voet
ontslag bij Horsten toen hij weigerde dakpannen te verdekken. "Onze pa zei: 'Gooi nou niet
oew oude schoenen weg.' Maar er was toen
werk volop, want alles werd weer opgebouwd, hè." Hij kon inderdaad direct weer
aan de slag bij aannemer De Beer aan de
Ringbaan-Noord.
Een jaar eerder was Van Bavel al lid geworden
van de Tilburgse afdeling van de Bouwvakarbeidersbond St.-Joseph van de KAB. Een d i recte aanleiding kan hij zich niet herinneren.
"Maar ik was nog maar een paar weken lid, of
de bond merkte dat ik 3 cent te weinig beurde
bij Horsten. Die vakbondsbestuurder zette
door. Voor mij had het niet gehoeven, want ik
gaf al mijn geld aan mijn zuster die na de dood
van ons moeder de huishouding deed. Nou,
uiteindelijk kreeg ik dan vijftien gulden van
Horsten. Maar hij hield er wel meteen negen
gulden van af, zogenaamd voor het lenen van
een feesttafel!"
Na Horsten kwam dus De Beer en weer twee
jaar later werd het Remmers aan de Hoefstraat. "Daar ben ik ook weer gaan lopen",
zegt hij ongevraagd.
Zwart loon
Dat gebeurde na Remmers' weigering om hem
de vijf gulden zwart loon uit te betalen waarop
hij nog recht meende te hebben. Zwart loon
was toen heel gebruikelijk in de bouw, aldus
Van Bavel: "Vanwege het tekort aan bouwvakkers kreegde iets extra's in oew builtje.
Achteraf bezien hadden we dat natuurlijk
moeten weigeren - dan hadden we ook een betere CAO gekregen, dus bijvoorbeeld ook een
betere ouderdomsvoorziening. Wat dat betreft
voel ik me nog schuldig: ik had toen al voor de
mensen van 65 moeten zorgen."
Hij had wel vaker problemen bij Remmers. Zo
vroeg iemand ooit hoe het toch kwam dat de
ene ploeg bij afrekening om de vier weken
veertig gulden extra mee naar huis nam en de
ploeg van Van Bavel maar 24 gulden. Nou, dat
wist Van Bavel wel: omdat die jongens gewoon een paar plafondstroken te weinig tegen
het plafond timmerden. " I k gooi m ' n vak niet
weg voor een tientje", besluit hij zijn verhaal.
K a j otters
Begin jaren vijftig brak een drukke periode

voor hem aan. Hij trouwde, kreeg vijf kinderen, verdiende de kost én werd een ijverig
vakbondsman, al heette het toen nog niet zo.
De eerste stappen op het bestuurlijke pad zette
hij bij de Katholieke Arbeiders Jeugd, de
Kajotters van de Hoefstraat. "Wij hadden de
grootste KAJ-afdeling van heel Tilburg, ik heb
wel 80 man op de lijst gekregen." Hij lacht. " I k
weet nog dat pastoor Smits van de Hoefstraat
zijn jubileum vierde en een tv-toestel kreeg. En
dat ik toen in een toespraak zei: mijnheer pastoor, als de communisten komen, dan staan er
vijftig Kajotters klaar om de zaak met hand en
tand te verdedigen!"
"Dat zal ik nu niet meer zeggen", vervolgt hij.
"Ik ben wel praktiserend, maar wie van mijn
soortgenoten komt er nog in de kerk? Wat dat
betreft is het behoorlijk achteruitgesukkeld.
Maar ze hebben het ook aan zichzelf te wijten,
de geestelijken. Hoe ouder ge wordt, hoe meer
ge erachter komt dat dat gezegde van 'Houde
gij ze maar arm, dan hou ik ze wel dom', dat
dat klopt."
De stap van Kajotters naar de parochiële sectie
Hoefstraat van de KAB was maar klein. Over
het werk vertelt Van Bavel: "Dat hield onder
andere in zorgen dat Herwormen Levenskracht en het Kanunnik van Schaikfonds goed
liepen. Dat eerste was het tuberculosefonds,
opgericht om de gevreesde volksziekte uit de
eerste helft van de twintigste eeuw het hoofd
te kunnen bieden. Het andere fonds was bedoeld om geld i n te zamelen voor de priesteropleiding. Zo had je het Goede Week Offer - dan
ging je i n de Goede Week builtjes uitzetten i n
de wijk die later weer opgehaald moesten
worden."
" I k was dus al vrij vroeg penningmeester bij
de parochiële sectie en ben daar opgehouden
als voorzitter. En doordat je erin zat, leerde je
andere mensen kennen en zo werd ik gevraagd om in het bestuur van de bouwbond
St.-Joseph te komen. Dat moet zo rond 1963
zijn geweest." Hij werkte toen al weer een jaar
of acht als timmerman-voorman bij aannemer
Doevendans i n de Hoogvensestraat.
Jeugdverantwoordelijke
"Bij de bouwbond hield ik me als jeugdverantwoordelijke bezig met vorming en scholing. Ik
ben trouwens nog enkele jaren examinator geweest van de Stichting Vakopleiding. Ja, en zo
rolde van het een in het ander. Ik denk nog wel
eens: hoe hedde het allemaal voor elkaar gekregen... Bij Doevendans was ik ook voorzitter
van de personeelsvereniging. Die vereniging
was mede bedoeld om personeelsverloop tegen te gaan."
De functie van jeugdverantwoordelijke nam
Van Bavel overigens heel letterlijk op. Koste-

lijk is zijn verhaal over een excursie van jonge
bouwvakkers naar Utrecht. "Op de terugweg
legden we ergens aan", vertelt hij. "Er was een
groepje jongens bij uit Loon op Zand met een
jeugdverantwoordelijke die me maar een zeikerd vond omdat ik op zeker moment zei;
'Over tien minuten vertrekt de bus!'" De betreffende leider had namelijk nog wel zin gehad om nog een biertje te drinken met de zeven onder zijn hoede geplaatste jongens. Maar
hoe dan ook, de bus vertrok. En het Loonse
groepje werd keurig afgeleverd in de eigen
woonplaats. Van Bavel: "Toen ik die Loonse
jeugdverantwoordelijke op de volgende vergadering tegenkwam, zei hij: 'Ge hebt toch gelijk gehad.' Want wat bleek? Twee jongens
hadden een verbaal gekregen omdat ze gelijk
na het verlaten van de bus in Loon op Zand tegen de kerk waren gaan plassen."
Bondsraadslid
W i m van Bavel is jarenlang lid geweest van de
landelijke bondsraad, was enige tijd vice-voorzitter van de plaatselijke centrale N K V en
werd uiteindelijk ook voorzitter van de Tilburgse afdeling van de Bouw- en Houtbond
FNV. Maar hij ziet een en ander niet als promotie. "Nee, het moest gebeuren."
Toen hij i n 1964 geïnterviewd werd door Ruim
Zicht, het landelijk orgaan van het NKV, stond
er als kop boven het artikel: "We hebben i n de
bouw PERSONEELSBELEID nodig." Een fraai
staaltje had hij zelf nog onlangs van zijn eigen
werkgever ondervonden. Bij zijn koperen
bruiloft kon er zelfs geen felicitatiekaartje af...
"Of de werkgevers de afgelopen decennia socialer zijn geworden, is moeilijk te beantwoor-

den", zegt hij, zwijgt even en vervolgt: "Maar
toen we 25 jaar getrouwd waren, werden we
onthaald met koffie en chocoladebollen en
was er een envelop met 2000 gulden. Dus dan
moet ik toch zeggen dat er wat veranderd is..,
de verhouding tussen werkgever en werknemer is milder geworden..."
"Het grootste probleem was dat mensen niets
durfden te zeggen als er iets niet goed zat. Ze
waren allemaal bang voor hun baantje... Ik
durfde tegen Doevendans gerust te zeggen:
'Als gij i n de hemel komt, dan w i l ik er niet
i n ' . " Hoezo? " N o u " , formuleert Van Bavel
voorzichtig, "Laat ik het zo zeggen: hij had een
andere kijk op zakendoen dan ik."
Grootste afdeling
W i m van Bavel vindt dat de vakbond sinds de
jaren zestig strijdbaarder is geworden. "En we
hebben bereikt dat er allerlei voorzieningen
kwamen, kijk maar naar bij voorbeeld ziektewet, vorstverlet en pensioen. Maar die voorzieningen worden ook weer afgebroken."
Er zijn meer teleurstellingen. Zoals onlangs
nog toen hij zijn gouden bondsjubileum vierde, samen met zo'n veertig andere jubilarissen. 'Van het landelijk bestuur was niemand
aanwezig. Vergeet niet: dat zijn wél gesalarieerde bestuurders! En dan gaat het hier om
een afdeling die met zo'n 1700 leden nog
steeds de op een na grootste van de hele
Bouwbond is!'
We krijgen het over zijn werk bij Doevendans.
Dat hij daar tot aan zijn VUT i n dienst is gebleven, kwam zeker niet alleen door een goed
loon en werk en aardige collega's. Doevendans deed ook niet moeilijk als Van Bavel naar
een of andere vergadering moest.

Nee, hij heeft het nooit hogerop gezocht in het
bedrijfsleven. Dat had zowel met gezondheidsproblemen als met het veel tijd kostende
bondswerk te maken. "Daardoor heb ik er niet
uitgehaald wat erin zat... maar daar had ik ook
geen behoefte aan."
Jezuske
In zijn lichtbruine overall werd de meestal
goedgemutste timmerman een bekende verschijning bij onderhoudswerkzaamheden op
Het Nieuwsblad van het Zuiden en bij de trappistinnen van Berkel-Enschot.
"Bij mijn werk op het Nieuwsblad heb ik nooit
de verwijten gekregen van mijn baas zoals bij
mijn werk bij de trappistinnen. Hij vond dat ik
te frivool met de zusters omging." Van Bavel
had de kwestie voorgelegd aan zuster-econoom, maar die bleek heel tevreden. Net zoals
haar medezusters. Die zeiden: "Van Bavel behandelt ons tenminste niet als nonnekes."
Zeker, hij vertelde de zusters wel eens een bak,
maar niets gewaagds, hoor. "Bijvoorbeeld die
van St.-Jozef die op zijn duim sloeg en vloekte.
Even later gaat de deur open, stond daar
Jezuske die vroeg: Vader hebt u mij geroepen?
Nou, twee zusters braken bijna van het lachen!"
Werknemersvertegenwoordiger
In 1980 werd W i m van Bavel l i d van
Provinciale Staten. " I k kwam op de zetel die
Miet van Puijenbroek tussentijds achtergelaten had op voorwaarde dat ik haar als werknemersvertegenwoordiger op zou volgen."
"Toen ze mij vroegen, voelde ik er eerst niets
voor", vervolgt hij. " I k ben nou eenmaal vlug
van zeggen, terwijl een politicus iemand is die
eerst nadenkt. En als ie iets zegt, weette vaak
nog niet of hij ja of nee bedoelt..."
Na twee jaar in de Staten gezeten te hebben,
werd Van Bavel niet herkozen. " I k ben ingeruild door de plaatselijke centrale van het
NKV Tilburg", zegt hij, licht verongelijkt. " I k
moest het veld ruimen voor Jan Nooijen, een
uit het ambt getreden priester. Als werknemersvertegenwoordiger ben ik door mijn eigen politieke partij in mijn hemd gezet. Van
Logtestijn zei dat ik me beter kandidaat kon
stellen voor de gemeenteraad."
Hij kwam inderdaad in de raad maar hield het
na twee jaar al voor gezien. " I k heb bedankt
omdat ik er niet meer tegen kon." Hoezo? Hij
houdt zijn persoonlijke kritische kanttekeningen liever voor zich en zegt: "Ik meende als
werknemersvertegenwoordiger niet voldoende
serieus genomen te worden door de fractie."
Zijn toon wordt nog scherper als hij de landelijke opstelling van het CDA in sociaal-economische kwesties hekelt. In zijn ogen heeft die
partij de werknemers laten vallen. "De gewo-

ne man moet niet meer rekenen op bepaalde
functies. Die zijn voortaan enkel voor mensen
die gestudeerd hebben." Dat klinkt triest. En
zo ervaart hij het ook.
Uitdaging
Van de 100 jaar vakbeweging in Tilburg heeft
W i m van Bavel er vijftig meegemaakt. " I k heb
het vakbondswerk altijd als een uitdaging gezien om het best mogelijke op sociaal en economisch gebied via een CAO in stand te houden", vat hij samen. Terugkijkend naar die
voorbije periode denkt hij weer aan de dinsdagavonden waarop vergaderd werd over Tedenbehoud' en het opvoeren van het ledenaantal. En aan de arbeidsgeschillen die zonodig tot aan de rechter werden uitgevochten.
Maar ook het jaarlijks terugkerende uitstapje
voor gehandicapte en gepensioneerde leden
komt weer in zijn gedachten: "Dat was jaren
lang een succes van het afdelingsbestuur. En
het werd allemaal mogelijk gemaakt door het
geld dat de werkende collega's spontaan en
royaal ter beschikking hadden gesteld."
Bij zijn terugblik horen ook gezichten. Gezichten van mannen als Kareltje Bodden, Jan Hovens
en later Hein Meijs, Harrie Clijsen en Bert van
Rooij. "Deze mensen hebben er mede voor gezorgd dat FNV Tilburg een eigen kantoor heeft
op een riante locatie aan de Spoorlaan".
Ouderen
Anno 1996 is W i m van Bavel een ambteloos
burger geworden. Het enige bestuur waarin
hij nog zit, is dat van het Huiskamerproject
voor gehandicapte, vaak alleenstaande ouderen in wijkcentrum De Baselaer. Zelf geniet hij
nog een goede gezondheid en trekt er regelmatig met zijn vrouw op uit. Hij heeft eerder
tijd te kort. Is het niet om een zoon te helpen bij
de bouw van een garage, dan wel om een ijshockeystick te repareren voor een kleinkind.
Vooraf, bij het maken van de afspraak voor dit
interview, zei W i m van Bavel: "Je kunt optimistisch terugkijken maar ook pessimistisch".
"Wat het geworden is? Ik denk dat ik het gewoon over de realiteit heb gehad. Ik heb het
niet zwarter afgeschilderd, al had dat wel gek u n d . " En alsof toch een zekere spanning van
hem afgevallen is, laat hij zich nu tamelijk onverwacht kritischer uit over de FNV. "Er is te
veel verdeeldheid in de bond. Het zou één
grote vakbeweging moeten zijn die één grote
vuist kan maken tegenover de regering. Zeker
deze paarse regering, want die breekt de vakbeweging af. Nee, het is niet het bolwerk geworden wat ik ervan verwacht had.... In het
strijdlied van het N K V zongen we vroeger van
Broeders, makkers, strijders, bouwers van de maatschappij, maar in plaats van strijders zijn we
helaas onderhandelaars geworden."

Jetze Elsinga (1925)
Een Friese spoorwegman in Tilburg
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Elsinga. "Mij wordt wel eens een rooie
achtergrond aangemeten", begint hij zijn
levensverhaal. Maar dat is een overdrijving van de werkelijkheid. Dan zei men
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van mij: "Daor hèdde wir dieje rooje", al-
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dus de man, die zo Fries is als een Fries
maar kan zijn (hij richtte in Tilburg de
schaatsclub op), in bijna foutloos Tilburgs.
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aar wat w i l je: als kind van vijf jaar
verhuisde Elsinga met zijn ouders
van de Friese klei naar Veghel, beleefde daar een cultuurschok van jewelste, keerde
terug naar zijn vaderland en vestigde zich in
1948 in Tilburg. Het 'rooie aureool', denkt hij
zelf, heeft hij te danken aan zijn aard. "Ik kom
altijd sterk op voor de werknemer, de slecht be-

Jetze Elsinga als spreker bij
het fusiecongres van de vervoersbonden NW

en NKV

in Amersfoort (part. coll).

taalde, voor diegenen die de klappen krijgen.
Dat vertalen in 'rooje' vind ik nogal eenzijdig."
Wapenspreuk
Elsinga zit in het begin van het gesprek, eind
november, niet echt gemakkelijk op zijn praatstoel. De 71-jarige vakbondsman sukkelt de
laatste weken met zijn gezondheid. Zijn darmen spelen hem parten. Maar gaande het interview, wanneer het bondswerk aan de orde
komt, praat hij als Brugman. Als het gaat over
zijn pijnlijke, min of meer gedwongen vertrek
bij het Revisiebedrijf van de Nederlandse
Spoorwegen in Tilburg, komen de emoties boven en dat voor zo'n stoere Fries.
Nog steeds in het begin van het gesprek onthult Elsinga zijn persoonlijke credo: "Liever
een boterham met suiker dan met zenuwen."
Daarmee w i l hij zeggen dat hij zich onder geen
omstandigheden door 'hooggeplaatsten' op
laat lieren. "Die zetten je onder druk. Daar
krijg je de zenuwen van. Je verliest je gezicht.
Dan heb ik liever minder, terwijl ik mezelf
blijf." Deze wapenspreuk, want dat is het zoals later zal blijken, komt volgens hem op hetzelfde neer als het Friese gezegde 'liever staande sterven dan knielend leven'. In de keuken,
rammelend met blikjes op zoek naar een theezakje (zijn vrouw is niet thuis), zegt hij met een
absoluut niet gespeelde fierheid: "Een vrije
Fries knielt alleen voor God. Bij mij thuis is er
ingehamerd dat ik me niet moest laten ringeloren, zeker niet door de heren."
Cultuurschok
Elsinga komt uit een gezin van drie kinderen;
twee jongens en een meisje. Zijn wieg stond
vijf kilometer van de Waddenkust. Het was
daar een arme streek met inderdaad nogal
'rooie' bewoners. Elsinga's ouders waren echter geen socialisten. Zelf typeert hij ze als "protestanten van de vrijzinnige kant. Zeg maar,
VPRO-achtig", aldus Elsinga, die uit principe
nooit lid is geworden van een politieke partij.
Vader Elsinga werkte als gewone werkman bij
de Noordfriese Spoorwegmaatschappij. Zijn
loopbaan beëindigde hij bij de Nederlandse

Spoorwegen, waar hij was opgeklommen tot
adjunct-commies, een administratieve functie
op het station van Sneek.
Vijf jaar oud verhuisde het gezin naar Veghel.
Elsinga doet er even het zwijgen toe om de i m pact van de stap van zijn ouders door te laten
dringen, stelt vast dat blijkbaar voor zijn gevoel de reactie nog wel wat kan worden versterkt en zegt: "Stel je voor, helemaal vanuit de
Friese klei naar Veghel! Dat was een ingreep!
Zo'n groot cultuurverschil hebben bij wijze
van spreken de Turkse gastarbeiders destijds
niet eens ervaren. Ik kwam als calvinistisch
kind in een katholieke plaats met een almachtige pastoor. Altijd moest ik vechten voor mijn
vrijheid. Knikkerden we en ik won, dan werd
ik geslagen. Dan was ik de geus. De kinderen
scholden me uit voor vuile protestant. Ze
noemden me een rotgeus." Geus als scheldwoord klonk Elsinga volkomen onwerkelijk in
de oren, omdat hij het juist had geleerd als een
term waarmee de Fries zijn vrijheidsliefde
placht aan te geven. Wist hij veel dat 'geus'
voor de katholieken een ingehamerd scheldwoord was. Want waren de Martelaren van
Gorkum in 1572 niet door de Geuzen in Den
Briel (Brielle) vermoord. H u n heiligverklaring
in 1867 had een zuiver propagandistische achtergrond. De heiligen kwamen mooi van pas
om het 'verwerpelijke karakter' van de protestantse tegenstanders aan te tonen.
Hoe dat ook voor een kind uitpakte, heeft
Elsinga geweten. Zelfs stelt hij dat de vorming
van zijn persoonlijkheid op twee pijlers rust: de
vorming door zijn ouders en zijn Friese achtergrond enerzijds en anderzijds indringende
jeugdervaringen, die zich overigens niet tot
Veghel beperkten. De familie vestigde zich na
Veghel in Alkmaar, in het op en top socialistische Koog-Zaandijk, om kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog weer in het
Friese vaderland terug te keren. Door dit gereis
deed de jonge Elsinga ervaringen op die in die
tijd voor slechts heel weinig leeftijdgenootjes
waren weggelegd. Zij immers bleven wonen
waar ze geboren en getogen waren. "Overal
waar je kwam, moest je je vechtend waarmaken", besluit Elsinga deze periode in zijn leven.
Naar Tilburg
Na de lagere school ging Elsinga naar de LTS
waar hij tot machinebankwerker werd opgeleid. In een bedrijf in Sneek kon hij in dit vak
aan de slag; hij leerde daar naar zijn zeggen alras de betekenis van het woord uitbuiting. "Er
was vrijwel geen werk. Ik was ontzettend blij
dat ik werk had. Daarom moest ik er genoegen
mee nemen dat de baas me slechts een rijksdaalder per week betaalde. Pure uitbuiting,
waarin ik toen ontzettend de smoor heb gekre-

gen." Zijn vader had volgens Elsinga een niet
nader toegelichte rol in het verzet tegen de
Duitsers. Tegen het eind van de oorlog zou hij
betrokken zijn geweest bij de organisatie van
een spoorstaking. Het hele gezin, maar de ouders en de kinderen wel van elkaar gescheiden,
dook onder. Het huis van de Elsinga's werd
door de Duitse politie SD verzegeld. Goed en
wel bevrijd meldde Elsinga zich als oorlogsvrijwilliger bij de Koninklijke Luchtmacht. Via
België, Engeland, Australië en Malakka kwam
hij in 'Ons Indië' terecht alwaar hij monteur
was bij de luchtmacht. Begin 1948 was Elsinga
terug in Nederland. " I k wilde niet langer voor
een rijksdaalder werken voor een baas", geeft
hij als eerste van de drie verklaringen voor het
feit dat hij oorlogsvrijwilliger was geworden.
"Een jaar later moest ik toch in dienst en mijn
vader vond dat ik tucht nodig had. Waarom?
Omdat ik nogal verwilderd was in de tijd dat
ik ondergedoken had gezeten."
Elsinga solliciteerde onder meer bij de elektriciteitsmaatschappijen in Leeuwarden en in
Arnhem en bij de Centrale Werkplaats van de
Nederlandse Spoorwegen in Tilburg. Het
maakte hem dus niets uit waar hij emplooi zou
vinden, maar alle functies waarnaar hij solliciteerde, hadden wel iets te maken met constructietekenen. Medio 1948 kon Elsinga in
Tilburg als leerling-tekenaar in de tekenkamer
van de werkplaats aan de slag. "Op school had
ik daar altijd zeer goede cijfers voor", motiveert hij zijn keuze voor deze richting. Later
werd Elsinga constructeur en de laatste zeven
jaar van zijn leven in loondienst was hij belast
met de public relations en bedrijfsveiligheid
van het roemruchte bedrijf aan het NS-Plein.
Tot aan zijn huwelijk in 1951 met zijn vrouw
Marry den Boon die uit Zuid-Holland afkomstig was, woonde Elsinga in een kosthuis. Het
echtpaar kreeg twee kinderen.
Linkse vakbond
Reeds in 1949 werd Elsinga l i d van de vakbond. Spoorwegmensen konden zich aansluiten bij het CNV voor de protestanten, StRaphaël voor de katholieken en als derde de
Nederlandse Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel. In deze laatste bond hadden
zich de 'neutralen' georganiseerd, "de socialistisch getinte figuren", aldus Elsinga. "Deze
bond was nogal aan de linksige kant. Ik koos
voor deze bond vanwege het linkse element.
De bond sloot aan bij mijn overtuiging dat een
mens zich voor anderen in moet zetten. Het
was niet meer dan logisch dat ik lid werd van
de vakbond. Er moest toen nog zoveel strijd
geleverd worden. Om als werknemer iets te
kunnen bereiken, moet je georganiseerd zijn.
Het ging bijvoorbeeld om de verbetering van

de werkomstandigheden. W i l je een voorbeeld? In de ketelmakerij stonden de mensen
met de dotten poetskatoen in de oren. Ik heb
nog nooit een werkgever meegemaakt die de
situatie van zijn werknemers uit zichzelf verbeterde als hij daar geen voordeel bij had te behalen. Ik heb nog nooit van een werkgever gehoord die uit zichzelf zegt: Tk heb goed gedraaid. Jullie krijgen een loonsverhoging van
twee procent.' Een werknemer krijgt niets
voor niets. Je moet alles bevechten. Daarom
moet een werknemer altijd strijdbaar zijn."
In de bond maakte Elsinga een bliksemcarrière.
Na twee jaar zat hij al in het bestuur van de afdeling en weer twee jaar later was de Fries voorzitter van niet alleen de leden die bij het spoor
werkten, maar ook van havenwerkers (Tilburg
heeft per slot van rekening een 'haven'), van
taxi- en BBA-chauffeurs en van de transportsector. "Net het Wilde Westen", zegt hij over de
misstanden die destijds in deze laatste sector
heersten. Van zeer dichtbij maakte Elsinga de
fusies mee. Eerst ging de Nederlandse Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel met
bonden uit andere vervoerssectoren op i n de
Nederlandse Vereniging van Vervoerspersoneel om via een tussenstap in 1972 Vervoersbond N W te worden. Het samengaan met de
Vervoersbond N K V leidde per 1 januari 1982 tot
de Vervoersbond FNV.
Hij was voorzitter van de afdeling Spoor van de
Vervoersbond N W van een district dat zich uitstrekte van Dordrecht tot Nijmegen. Vervolgens
nam hij zitting i n de Bondsraad, in het
Hoofdbestuur en in het Dagelijks Bestuur van
de Bedrijfsgroep Spoorwegen van het N W . " I n
die laatste functie heb ik de eerste spoorstaking
van na de oorlog mee uitgeroepen. Opnieuw
ging het over een verbetering van de arbeidsvoorwaarden. In Tilburg heb ik nog twee taxistakingen uitgeroepen. Kareltje Boom was mijn
grote tegenspeler. Hele nachten bleef ik op bij de
stakende jongens. Er reden stakingsbrekers uit
Waalwijk door de stad. De hele meute ging er in
de auto's achteraan. Ja, dan kwam het wel eens
tot knokken."
Menselijk kapitaal
De zware combinatie van een volledige dienstbetrekking bij de Hoofdwerkplaats van de
Nederlandse Spoorwegen en van vakbondsfunctionaris ging heel lang goed. Zo goed zelfs
dat Elsinga de herhaalde aanbiedingen om bezoldigd bestuurder te worden telkens af kon
wijzen. "Dat wilde ik niet, omdat de werknemer de slechtste werkgever is. Ik bedoel daarmee dat ik de problemen van een ander i n me
opzuig en daar dag en nacht mee rond blijf lopen. Op het moment dat vakbondswerk een
vak wordt, ben je de vrijheid kwijt om te han-

delen naar wat volgens jou het juiste is."
Maar op een gegeven moment ging het niet
meer goed. Elsinga kan niet precies aangeven
wat de kentering heeft veroorzaakt en wanneer die is gekomen. Uit zijn woorden valt een
steeds frequentere botsing tussen de bedrijfsleiding en hem op te maken. Karakterverschillen zullen daarbij zeker een rol hebben gespeeld. Elsinga de Fries wijkt niet. Hij schildert
echter ook een hard portret van de leiding.
"De leiding keek alleen naar de techniek.
Zolang die iets opbracht, was het goed. Het
negeren van de kwaliteiten van mensen is zo
verschrikkelijk kortzichtig. Een voorbeeld uit
vele. Er zijn veel werknemers, gewone bankwerkers zal ik maar zeggen, die in hun vrije
tijd een hele voetbalvereniging leiden. Op het
werk worden deze mensen klein gehouden.
Deze mensen verpieteren. Deze mensen worden murw gemaakt in plaats van dat dit schitterend menselijk kapitaal wordt aangeboord."
Meer en meer werd Elsinga geplaagd door het
besef dat hij moest kiezen tussen stoppen met
het bondswerk en 'in het gareel lopen' of doorgaan op de weg die hij was ingeslagen. Heel
lang hield hij het vol steeds opnieuw voor het
laatste te kiezen, totdat hij het op zijn 58-ste welletjes vond. Elsinga zwaaide af. "Als ik opkwam
voor de laagstbetaalden, dan had de leiding een
hekel aan mij. Men wilde niet dat ik me om hen
bekommerde. Het is me zodanig moeilijk gemaakt, dat ik geen ruimte meer had om te functioneren. Het was voor mij niet meer vol te houden. Toen ik eruit ging, zei iemand tegen mij dat
ik strijdend ten onder ben gegaan. Zo voelt dat
voor mij inderdaad. Ik kijk tevreden terug op de
weg die ik in mijn leven ben gegaan."
Zijn eigen menselijk kapitaal is Elsinga na zijn
vervroegde uittreden blijven inzetten voor de samenleving. "Ik kan dat niet laten", zegt hij en
noemt onder andere zijn plaats in de Raad van
Toezicht van woningbouwvereniging Tiwos en
in het bestuur van het Sociaal-Economisch
Overlegorgaan Brabant. Hij is commissaris van
Indutil. In 1997 viert hij zijn zilveren jubileum als
ondervoorzitter en plaatsvervanger van de voorzitter van de Kamer van Koophandel: de werkgeversvoorman Jan Melis, voor wie Elsinga een
groot respect heeft. Is Elsinga in de loop der jaren
geëvolueerd van aanhanger van het strijdmodel
tot pleitbezorger van het harmoniemodel? "Ik
bekleed deze functies namens de vakbond. Als
werknemers in deze en andere organen niet vertegenwoordigd zijn, dan worden beslissingen
over hen genomen zonder dat ze erbij zijn. Ik
vind en ik w i l dat werknemers alle kansen te
baat nemen om mee te sturen. Werknemers
moeten daarom altijd georganiseerd blijven."

Cor Flipse (1926) en
Riek Flipse-Tiemens (1928)
Een Gouden Huwelijk
Paul Spapens

Riek Flipse-Tiemens en Cor Flipse waren
op 30 november 1996 50 jaar getrouwd. Ze
vierden hun gouden bruiloft als het ware
in twee delen. De huwelijksdag zelf
brachten ze met hun negen kinderen en
13 kleinkinderen, familie en een paar
vrienden door in de Achterhoek. Een
week later hielden ze een receptie voor
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vrienden en kennissen in Villa de Vier
Jaargetijden in Tilburg. Een portret van
een bewogen vakbondsgezin.

Cor Flipse (part. coll).

U

' i t de Achterhoek korr\en ze vandaan,
al is Cor een geboren Zeeuw, en in
Tilburg maakten ze carrière: Riek onder andere zestien jaar als lid van de Tilburgse
gemeenteraad voor de PvdA en Cor als bezoldigd bestuurder van wat na verschillende f u sies de Industriebond FNV zou worden. Als
kadotip stond op de uitnodiging voor de receptie een bijdrage voor een project in de
Tilburgse zusterstad Matagalpa in Nicaragua,
hetgeen, sociaal bewogen als ze zijn, als hun
beider handtekening beschouwd kan worden.
Riek en Cor Flipse zijn sociaal-democraten tot
op het bot. Haar is deze levenshouding met de
paplepel ingegeven; hij heeft het grotendeels
van haar en van haar ouders geleerd, of zoals
Cor dat zelf zegt: "Riek heeft mij méér gemotiveerd dan ik haar. Zij had haar levensrichting
al gevonden toen bij mij thuis de Avrobode op
tafel lag. Bij Riek thuis hadden ze geen radiogids. Hadden ze er wel een gehad, dan was het
die van de VARA geweest." In het eens zo
sterk verzuilde Nederland, kon je zeggen: 'Zeg
me welk programmablad je hebt en ik zeg je
wie je bent.'
Weeshuis
Cor wijst naar een ingelijste foto boven de zitbank in de huiskamer aan de Bredaseweg. In
het op de gevoelige plaat vastgelegde cafeetje
op een straathoek i n Souburg tussen Middelburg en Vlissingen is hij op 6 januari 1926 geboren. Een jaar eerder had zijn enige broer.
Jan, het levenslicht gezien. Toen Cor zes jaar
oud was stierf zijn vader. Moeder zette het
café voort. Toen Cor twaalf was, hertrouwde
zijn moeder met een gedroste marineman. Het
gezin verhuisde naar VHssingen. Nog geen
jaar later overleed zijn moeder. " M i j n stiefvader was een goeie vent," aldus Cor, "maar hij
stond er met die twee jongens van twaalf en
dertien alleen voor. We zouden naar een weeshuis in Vlissingen gaan. Een Rotterdamse neef

Riek Flipse-Tiemens
(part. coll.).

"'Nee", pakt hij zijn verhaal op van achter een
door Riek ingeschonken kop thee, "Ik heb
geen prettige jeugd gehad." Wat volgt is een
verhaal over een nieuw weeshuis in de buurt
van Rotterdam. Hij wordt touwslager, blijkt
een meester te zijn in dit zware vak, verdient
goed, maar wordt door de inrichting financieel
kortgehouden. Met een maximum van drie
kwartjes mag hij van elke verdiende gulden 15
cent houden. Dat een kind in een weeshuis
goed leert voor zichzelf op te komen, blijkt als
Cor het met zijn baas op een akkoordje gooit:
van de dertig gulden die hij in de week verdient, wordt de helft opgegeven bij het weeshuis. De andere helft stort de touwslagerspatroon op een spaarbankboekje. Duizenden
guldens staan er op als het later spoorloos zal
verdwijnen

van moederskant nam ons op. Toen bleek dat
we geen geld hadden, waar het hem om te
doen was geweest, bracht hij ons naar een gereformeerd weeshuis, dat bij het bombardement in mei 1940 werd vernietigd."
Cor, tijdens het interview op 11 november herstellende van een operatie aan de prostaat,
vertelt zijn verhaal met een opvallende nuchterheid, zeker als zijn zakelijke toon wordt afgezet tegen zijn bepaald niet vrolijke jeugdherinneringen. Riek daarentegen is veel emotioneler, laat haar emoties i n ieder geval zien en
geeft ook inzicht in privébesognes van het
echtpaar FHpse, zoals de keer dat zij, onder invloed van een cursusweek over het socialistisch feminisme, een half jaar lang met haar
huwelijk heeft geworsteld. Haar emoties komen prachtig aan de oppervlakte als ze af en
toe terugvalt op het Achterhoekse dialect. Ze
spreekt bijvoorbeeld over 'Duutsland' en 'opsluuten'. Het is een bekend verschijnsel dat iemand op het moment van de diepste emoties
vanzelf overschakelt op de moederstaai. Omdat daarbij niet hoeft te worden nagedacht,
wat wel bij een aangeleerde taal als het Standaardnederlands het geval is, kunnen in het
dialect zieleroerselen het best worden uitgedrukt. "Je houdt het alleen vijftig jaar met elkaar vol als je wederzijds begrip en vertrouwen op kunt brengen", zegt Riek, waarna ze
zich verontschuldigd voor het feit dat ze in is
gebroken i n datgene wat Cor op dat moment
te berde aan het brengen is.

Lijfspreuk
Ondertussen beleeft de op 15 mei 1928 in
Winterswijk geboren Riek Tiemens haar eigen
jeugd, tijdens welke haar ouders haar ten
voorbeeld zijn voor solidariteit en sociale bewogenheid. Het echtpaar krijgt vijf kinderen.
Riek is de oudste. Thuis is het bepaald geen
vetpot. Haar vader sukkelt met zijn gezondheid. De molenaarsknecht krijgt stoflongen en
ontwikkelt tbc. Maar als hij vlak voor het uitbreken van de oorlog thuiskomt met het verhaal van twee verlaten en mishandelde kinderen, worden die zonder verdere plichtplegingen geadopteerd en liefdevol in het gezin opgenomen. Terwijl de Tiemensen deze daad
van medemenselijkheid aan de dag leggen,
kan vader niet aan werk komen. Dat ligt niet
zozeer aan de crisistijd, als wel aan het feit dat
hij wordt verdacht van communistische sympathieën. Riek geeft daarvoor als verklaring
dat hij zijn eigen lijfspreuk voortdurend in de
praktijk bracht: "Altijd klaarstaan voor een ander. Altijd opkomen voor een ander. Nooit kijken naar wat iemand heeft, maar naar wat iemand mist." Riek: " M i j n ouders hadden alle
twee deze mentaliteit en dat heeft mij voor de
rest van mijn leven beïnvloed, tot voorbeeld
gestrekt."
Herhaalde malen tijdens het interview geeft ze
aan hoe spijtig ze het vindt dat ze niet meer
opleiding heeft gehad dan de lagere school.
Later i n haar leven zal ze evenwel bewijzen
dat ontwikkeling niet valt af te lezen aan een
diploma. Ze gaat 'dienen', een destijds ook in
Brabant veel voorkomende baan voor jonge
vrouwen. Ze voerden al het huishoudelijk
werk uit, verdienden weinig en hadden ook
nog de kost. Cor Flipse ontmoet ze voor het
eerst in 1943 en wel bij de huisdokter in
Winterswijk. Hij moet zich laten behandelen
omdat hij van de Duitsers een genadeloos pak
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slaag heeft gehad. "De Duutsers", zegt Riek,
lieten hem in het kader van de Arbeitseinsatz
net over de grens loopgraven mee aanleggen.
Omdat de werkzaamheden niet geheel volgens plan verliepen, besloten de Duitsers de
onvrijwillige werkkrachten een voorbeeld te
stellen. Een Duitser marcheert Cor af een bos
in, laat hem bij een boom een kuil graven,
voert een schijnexecutie uit en ranselt hem
vervolgens af. "Voordat ik bij de Arbeitseinsatz terechtkwam", aldus Cor, "was ik blind
voor de omstandigheden in de samenleving.
Tijdens de Arbeitseinsatz ontmoette ik mensen die onvoorwaardelijk solidair waren met
elkaar en met mij. Een van de jongens bijvoorbeeld had het lef de Duitser die mij had geslagen een klap te geven. H u n gedrag heeft mij
de ogen geopend. Toen ben ik voor mezelf tot
de overtuiging gekomen dat een mens leeft
om een ander te helpen."
Vakbondslid
De sociale vorming van Cor werd vervolmaakt toen hij kennis maakte met en een
schoonzoon werd van de familie Tiemens. Hij
kreeg er ook de door intimi gebruikte 'bijnaam' Flip omdat de van zijn eigenlijke naam
afgeleide roepnaam Ko in het Achterhoekse
dialect klonk als 'koe'. Eenmaal getrouwd
werkte Cor een paar jaar bij de mijnopruimingsdienst van de marine; hij werd vervolgens wever i n een textielfabriek i n Winterswijk. Negentig procent van de arbeiders in
deze plaats was georganiseerd, en wel bij de
'rooie bond'. Het Vrije Volk werd deur voor
deur gelezen. Op een avond kaartte Cor bij
zijn schoonvader een vraag van een collega
aan. Of hij l i d was van de bond, wilde deze
weten. " M i j n schoonvader zei dat iedereen l i d
was van een bond. Hij moest me uitleggen
wat de bond was. Dat wist ik echt niet. Op
aanraden van hem ben ik lid van de vakbond
geworden." De daarop volgende periode van
een jaar of vijf leek i n het teken te staan van
een heilig moeten: het nieuwe vakbondslid
Flipse greep met een ongebreidelde energie
de kansen aan die de vakbond bood, onder
meer door het volgen van allerlei cursussen.
Hij werd gekozen en meteen tot secretaris benoemd in de ondernemingsraad, toen een
nieuw fenomeen. Hij werd lid van het federatiebestuur en van de bondsraad van de bond.
Hij werd, vier jaar lang, voor de PvdA lid van
de gemeenteraad van Winterswijk. "Waarom
ik me zo gretig ontwikkelde?" herhaalt hij de
vraag om wat tijd te winnen voor het formuleren van een antwoord. "Je zag steeds meer
dingen die niet deugden in de maatschappij.
Je wilde je steentje bijdragen om daarin verandering te brengen." Riek heeft desgevraagd
ook een verklaring: " I k denk dat het voor Flip

een inhaalproces was."
Zij wijst verder nog op de tijdgeest. Het jonge
stel Cor Flipse en Riek Tiemens was werkelijk
in de ban van de wederopbouw. Het land
moest in hun ogen niet alleen materieel, maar
ook moreel opnieuw tot stand worden gebracht. Geen van beiden wilde het bij woorden laten. A l snel werd de eerste geboren,
Harrie i n 1947. Er zouden nog acht kinderen
volgen. "Niet gepland, wel gewenst", aldus
Riek. Vrijwel alle kinderen hebben overigens
in de sociaal-maatschappelijke hoek werk gevonden. Het echtpaar woonde in bij haar ouders. Omdat ze geen rooie cent hadden, verdiende Riek wat bij op een confectieatelier.
Ook dat had ze niet van vreemden. "Dat w i l
ik nog even vertellen omdat ik daar zo trots
op ben. Mijn vader heeft in het concentratiekamp gezeten. Als een wrak kwam hij thuis,
maar hij verrekte het van de arme te leven.
Twee jaar lang hebben mijn ouders geen inkomen gehad. Vader verdiende zelf de kost door
samen met mij bosbessen en hulst te plukken
en eikels te rapen. Mijn moeder en mijn zus
Grada zaten altijd achter de naaimachine. Zij
voerden verstelwerk uit en droegen zo het
hunne bij aan het inkomen."
Naar Tilburg
De bijeenkomsten van de Vrouwenbond N V V ,
waarvan Riek na twee jaar huwelijk l i d werd,
beschouwde ze als een uitje. Daar sloot ze zich
ook aan bij een boekenclubje en volgde ze cursussen in bijvoorbeeld rekenen, taal en geschiedenis. Daar bleef het wat haar ontwikkeling betreft bij. Er kwam weer een kindje en
weer een. A l met al herinnert ze zich deze periode uit haar leven als een tijd "waarvan ik
niks kan vertellen. Ja, behalve dan dat ik helemaal op mijn gezin gericht was. Ik bleef steken
in het zorgzame, in het moederschap, wat natuurlijk een waardevolle en maatschappelijk
nuttige taak is. Naar de radio luisteren deed ik
met een mand vol te stoppen sokken. Cor was
bezoldigd bestuurder. Daarom en omdat hij
studeerde, was hij bijna elke avond weg. Die
tijd is een blinde vlek. Op een zeker moment
ben ik letterlijk naar buiten gebroken door te
gaan collecteren voor hulp aan kinderen i n
ontwikkelingslanden." Zij was het die Cor stimuleerde te solliciteren naar een functie die
hen in 1963 in Tilburg deed belanden. Zelf
stopte ze de sollicitatiebrief in de bus. " I k w i l de dat we verder kwamen, voor de kinderen."
Cor was een jaar bezoldigd bestuurder van de
Textielarbeidersbond De Eendracht van de
N V V toen eenzelfde functie vacant kwam i n
het zeer uitgestrekte district Zuid-West: er vielen Brabant, Limburg, Zeeland en het Water-

Tilburg echter bedrijven verdwenen waarvan
ik nu nog zeg dat het dood en doodzonde was.
Maar ja, tussen de textielfabrikanten heerste
zoveel haat en nijd dat ze elkaar niets gunden.
In plaats van de handen ineen te slaan en te
redden wat er te redden viel, hebben ze elkaar
tot het laatst toe tegengewerkt. Dat was erg
frustrerend. Dat geeft nu nog steeds een onbevredigend gevoel."

Begrotingsbehandeling
december 1981. Een deel
van de PvdA-fractie met
v.l.n.r.: de raadsleden Van
Alphen, Van Bergen, Flipse
en Morselt.

weggebied onder. De oorspronkelijke standplaats van de bezoldigd bestuurder was
Rotterdam. Op voorstel van de bond koos Cor
een meer centraal gelegen woonplaats: Tilburg. Het woonhuis met kantoor boven werd
met hulp van wethouder Ed. de Grood gevonden aan de Bredaseweg. Cor weet zeker dat
het feit dat ze negen kinderen hadden van
doorslaggevende betekenis is geweest bij het
vinden van dit huis. Ons gezin van elf personen paste uitstekend in het streven van de gemeente Tilburg om te komen tot 150.000 inwoners. De woonplaats bleef Tilburg toen de f u sies begonnen. Eerst fuseerden De Eendracht,
de ABC en de Metaalbedrijfsbond tot de
Industriebond N V V . De standplaats van Cor
werd Eindhoven. Zijn textielpakket werd uitgebreid met onder meer Curver in Rijen en het
Tilburgse bedrijf IFF. Na weer een fusie, die
zou resulteren in de Industriebond FNV, werd
Oosterhout de standplaats. "Toen ik in Tilburg
kwam als bestuurder van de rooie bond binnen het N V V werd ik door de mensen van de
katholieke bonden als een indringer beschouwd in het katholieke bolwerk. Daarom
zag men mij bij Lambertus niet zo zitten. Maar
van de andere kant was er ook wel acceptatie.
Dat had De Eendacht, en ik dus ook, te danken
aan Bart van Pelt. Die had een ontzettend goed
visitekaartje afgegeven van de rooie bond."
Tien jaar na zijn pensionering, antwoordt Cor
op de vraag hoe hij op zijn vakbondswerk in
Tilburg terugkijkt: "Ondanks alle narigheden
van de bedrijfssluitingen vind ik dat ik veel
voor de mensen heb kunnen bereiken. In de
begintijd van de problemen in de textiel was er
meer te halen i n de zin van goeie afvloeiingsregelingen. In die tijd werden autootjes gekocht van zeg maar het sociale plan. Er zijn in

De verhuizing uit Winterswijk zou ook Riek
goed doen. Hoewel ze dat niet met zoveel
woorden zegt, lijkt het er sterk op dat ze ook
voor haarzelf een keer ten goede had verwacht. Vrijwel meteen sloot ze zich namelijk
aan bij verschillende organisaties. Ze ging vrijwilligerswerk doen, werd uiteraard weer lid
van de Vrouwenbond ("daar heb ik veel aan
gehad; het is mijn tweede leerschool geweest"), belandde in het hoofdbestuur. Het
leek wel alsof Riek de schade in moest halen,
zoals dat heet. "Tilburg werd voor mij al met
al een geweldige verrijking. Geestelijk heb ik
me hier enorm kunnen ontwikkelen", zegt ze,
om er bedachtzaam aan toe te voegen: "Langzaam maar zeker vertoefde ik net als Cor meer
buitenshuis dan binnenshuis."
Tilburg heeft geweten dat deze vrouw Winterswijk verruilde voor de Brabantse stad. Ze
heeft het initiatief genomen tot de Annie van
Dierenschool. Ze heeft geprobeerd thuiswerksters te organiseren. Ze is zestien jaar lid geweest van de gemeenteraad voor de PvdA. Als
raadslid heeft ze in Tilburg het baarmoederhalskankeronderzoek en het emancipatiebeleid mee van de grond getild. Het zijn slechts
een paar voorbeelden uit haar staat van dienst,
die ook nu nog langer wordt. " I k wilde een
steentje bijdragen aan een leefbare samenleving", verklaart ze haar dadendrang. Cor: "Ik
vind dat we allebei werk hebben gehad met inhoud. Door ons werk zagen we elkaar weinig.
Daarmee hebben we elkaar tekort gedaan,
maar niet omdat we elkaar niet de ruimte hebben gegeven."

Hein Meijs (1933-1994)
Altijd opkomen voor een ander
Henk van Doremalen

Traditioneel was de katholieke arbeidersbeweging in Tilburg nauw verweven
met de Katholieke Volkspartij. In de jaren zestig werden de banden losser en
schaarde de arbeidersbeweging zich niet
meer per definitie achter de KVP. Van de
toenmalige Tilburgse KVP-coryf eeën
Piet van Zon of Piet Vriens moet N K V voorzitter Hein Meijs in die tijd te horen
hebben gekregen "Jongen weet je wel
waar je doet, we hadden in jou een toekomstig wethouder gezien."

V

riens en Van Zon maar eerder ook
Frans FJoogers, Antoon van Rijen en
Jan van Rijzev^ijk waren afkomstig uit
de kathiolieke arbeidersbeweging. Voor Miet

Hein Meijs als spreker bij
het 85-jarig jubileum van
de plaatselijke centrale Tilburg van het NKV,1981.

van Puijenbroek gold later hetzelfde. Het was
een 'goede' gewoonte bij de KVP om uit alle
standen vertegenwoordigers voor de gemeenteraad te doen kiezen. Decennialang heeft
Tilburg ten minste één katholieke wethouder
gehad die voortkwam uit de vakbeweging.
Of Hein Meijs daadwerkelijk dat pad had kunnen betreden, blijft onduidelijk. Zijn carrière
binnen de vakbeweging en de KVP-logica van
de jaren vijftig en zestig wijzen i n die richting;
anderzijds was het evenzeer de gewoonte dat
wethouders met een vakbondsverleden niet
uit de plaatselijke vrijwilligers, maar uit de
kringen van de gesalarieerde bestuurders
voortkwamen. En die weg van beroepsbestuurder heeft Hein Meijs nooit betreden.
Behalve het KVP-lidmaatschap hield hij zich
ook niet meer met partijpolitiek bezig dan
noodzakelijk was voor zijn vakbondsvoorzittersfunctie. Slechts i n 1972 maakt hij even een
'uitstapje' als hij zich door 'KVP-dissident' Jos
van der Aa laat strikken als eerste voorzitter
van de Partij Midden Brabant (PMB).
Onderwijs
Henricus Johannes Gertrudis Maria Meijs
kwam als zesde kind van Hendrikus Meijs en
Wilhelmina Jansen op 23 januari 1933 i n de
Gasstraat nummer 20 i n Tilburg ter wereld.
Na Hein kwamen nog twee kinderen. Vader
Meijs was timmerman en afkomstig uit het
Gelderse Ubbergen (bij Nijmegen). Moeder
Wilhelmina was een geboren en getogen Tilburgse, een dochter van een wagenmaker bij
de Werkplaats van de Staatsspoorwegen. Voor
zijn huwelijk woonde vader als kostganger i n
Tilburg. Daar leerde hij zijn vrouw kennen.
Nog een generatie verder terug komen we
Johannes Meijs tegen, zijn opa, die i n Ubbergen hoofdonderwijzer was. Gedeeltelijk
moeten we daar zijn voor een inspiratiebron i n
het jonge leven van Hein. Hij kwam na de lagere school op de Besterd, i n Goirle op het fraterhuis terecht. Zijn levenspad leek richting
onderwijs te lopen. Maar in de naoorlogse jaren liepen de ontwikkelingen in de familie
Meijs anders. Zijn moeder was langdurig ziek

en stierf in 1948, vader was longpatiënt en
werd later invalide. Toen de oudste zoon naar
Indië moest, later gevolgd door nog een tweede, werd het voor Hein geen kweekschool
maar de textielfabriek.
Textiel
Hein ging, 15,16 jaar oud, werken bij Jurgens,
toen nog gevestigd in de Tuinstraat. Naast en
na het werk was er de textielschool, waar hij
vele jaren de avonduren doorbracht om cursussen te volgen die hem beroepsmatig verder
konden en zouden brengen. De werkgevers
wisselden met enige regelmaat. Feitelijk heeft
hij nog het langst bij Jurgens gewerkt. Dat bedrijf wordt door zijn familie ook als een van de
betere werkgevers aangewezen. Hij begon
daar op wat in Tilburg als de twernerij wordt
aangeduid. Andere werkgevers waren Van
Dooren & Dams, A & N Mutsaerts, Swagemakers-Caesar en Elias. Dat laatste bedrijf was
al in 1960 samengegaan met Wijnand Janssens
en was overgenomen door de groep Van
Kimmenade. In 1974 kwam Elias bij de Hollandse Textiel Industrie in Goirle terecht, die
in 1976 in de problemen raakte.
Door zijn scholing en werkervaring was Hein
inmiddels opgeklommen tot werkmeester en
vervolgens assistent-appretuurleider. In een
nieuw te vormen bedrijf zou hij mogelijk appretuurleider worden. Deze onderneming kwam
nooit goed van de grond, het werd kunstmatig
in stand gehouden met overheidsgeld. Na een
half jaar volgde een faillissement. Voor Hein
betekende dit na ongeveer dertig jaar het afscheid van de textiel.
In bijna alle bedrijven waar Hein werkte, heeft
hij ook deel uitgemaakt van de ondernemingsraad. De invloed van die instelling was in veel
Tilburgse bedrijven marginaal, al betekende
elke verbetering voor de mensen op de werkvloer er een. Zijn werk in de ondernemingsraden wordt getypeerd met 'altijd kooltjes uit
het vuur halen voor een ander, nooit voor
zichzelf'. Nog maar amper twee decennia terug waren de arbeidsverhoudingen in Tilburg
dusdanig dat de ondernemingsraad waarvan
Hein Meijs bij H T I lid was, niet op de hoogte
bleek van sluitingsplannen, terwijl dat nieuws
al wereldkundig was gemaakt. Phil Meijs, zijn
vrouw: " H e i n belde op om te zeggen dat hij
wat later thuiskwam in verband met een speciale vergadering met de directie. Ik vertelde
hem dat ik dat al wist, want op de radio was al
bekendgemaakt dat het bedrijf ging sluiten.
Hein was woedend."
Bij de sluiting van de Tilburgse textiel was behalve in de beginjaren voor afvloeiingsregelingen zelden of nooit geld. Allerlei sociale maatregelen en wetten zijn aangegrepen om men-

sen zo goed en zo kwaad als het ging in een regeling onder te brengen. Na een periode van
werkloosheid en tijdelijke dienstverbanden
via het ten behoeve van textielwerknemers in
het leven geroepen Personeel Service Bureau
(PSB) kwam Hein Meijs ("hij wilde werk ook
al leverde het minder op") via de DACW (later
WSW en nog later DSW) bij Piusoord terecht.
Daar nam hij met enkele anderen de zorg voor
het terrein op zich en heeft hij prettig gewerkt.
KAJ
Hein Meijs werd toen hij ging werken bijna
automatisch lid van de vakbond. De stap naar
de vakbeweging, of beter gezegd de arbeidersbeweging, was logisch. "Dat hoorde zo." Zoals
iedereen in huize Meijs vanzelfsprekend lid
werd van de KAB. Zijn vader was trouw lid
van de bond, zonder dat hij bestuursfuncties
ambieerde; hij sloeg geen vergadering over.
'Een enkeling is helemaal niets', was het motto
dat hij zijn kinderen meegaf. De vakbond
maakte deel uit van de alomvattende katholieke arbeidersbeweging, waarin tal van organisaties en instellingen nadrukkelijk een stempel
drukten op het dagelijks leven. Als jonge arbeider kwam Hein Meijs terecht in de Katholieke Arbeiders Jeugd, een organisatie die in
Tilburg (zoals ook veel andere instellingen)
parochieel opgezet was. De KAJ, waar hij op 1
augustus 1950 ingeschreven werd, was een
vereniging die de jonge arbeider in zijn schaarse vrije tijd ontspanning en ontwikkeling
bood. Naast de textielschool slokte de KAJ
gaandeweg al zijn vrije tijd op.
De eerste schreden op het pad van de KAJ werden gezet in de Besterd. Na een paar jaar werd
hij als voorzitter gevraagd voor de KAJBesterd, hij was toen amper 19 en vond zichzelf
nog wat te jong. Een van zijn eerste optredens
betrof een toespraak bij de opening van een fancyfair. De burgemeester zou ook aanwezig zijn,
dus Hein was dagenlang nerveus. Na enkele
zinnen verklaarde hij de fancyfair voor geopend en had hij besloten dat hij niet weggelegd
was voor toespraken. De praktijk was anders.
Bestuursleden die met hem gewerkt hebben
roemen Hein Meijs juist om zijn makkelijke manier van praten. Hij kon zonder al te veel op papier te kijken een betoog houden.
Toen in 1955 (?) de voorzitterszetel van de afdeling Tilburg van de KAJ vacant kwam, werd
Hein Meijs voor deze functie gevraagd. Hij
had toen al zitting in het bestuur van de KAJ
dat haar eigen onderkomen had in de Korte
Tuinstraat.
Verkering
Tot 1962 bleef Hein Meijs voorzitter van de
plaatselijke KAJ. Eind 1961 is hij voor de wet
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getrouwd, op 18 april 1963 volgde het kerkelijk huwelijk; de lange tussenperiode had te
maken met het krijgen van een woning. Hein
wilde daarbij zeker geen voorrang via de
Gildenbondsstichting, die namens het N K V
woningen beheerde. Zijn huwelijk betekende
een afscheid van de jeugdbeweging.
Het kon bijna niet anders of hij moest Phil
Clijsen wel tegenkomen op zijn levenspad. Ze
was op 11 december 1938 geboren op Loven als
dochter van een bakker. Ook zij kwam in de arbeidersbeweging terecht; eind jaren vijftig was
dat de VKAJ, de vrouwelijke pendant van de
KAJ. Als er activiteiten waren in de parochies,
in het patronaat, dan trokken de jongens en
meisjes gescheiden op. In het plaatselijke KAJgebouw aan de Korte Tuinstraat lag dat anders.
Phil, die werkzaam was als administratief medewerkster bij de Tilburgse KAB (Tuinstraat
en Nazarethstraat) en later bureausecretaris
van de VKAJ bisdom 's-Hertogenbosch (St.
Annaplein), leerde Hein Meijs kennen toen ze
ruim 17 jaar was.
Maart 1957 kregen ze verkering. De anekdote
die ze erover vertelt typeert de tijd. "We gingen al lang met elkaar om, omdat we regelmatig i n dezelfde vergaderingen of bij dezelfde
bijeenkomsten waren. Hein bracht mij - met
anderen - ook wel naar huis zeker als het heel
laat geworden was. Niemand zei daar iets van.
Tot we officieel verkering kregen. Toen moest
ik plotseling om tien uur thuis zijn." Hein kon
de goedkeuring van de famiUe wegdragen.
Meer dan dat zelfs. " M i j n vader had altijd wel
op- of aanmerkingen op de verkeringen die bij
ons aan huis kwamen. Het was niet gauw
goed. Over Hein zei hij: 'Meiske dat is een jongen die iets voor een ander overheeft, daar zul
je geen slechte aan hebben'."
Uit het gesprek met Phil Meijs-Clijsen en
Heins broer A d Meijs komt naar voren dat de

privésituatie niet los gezien kan worden van
het vakbondswerk. Hein was geen betaald bestuurder, maar investeerde veel tijd in de vakbeweging. Zijn twee kinderen groeiden op in
een echt vakbondsgezin waarin vader wel tijd
wilde maken, maar de bond voortdurend aandacht vroeg. Als hij eens een avond thuis was,
vroegen de kinderen 'moette gij niet weg?' Het
beperken van de tijd voor de vakbond tot drie
avonden en hooguit een dag van het weekeinde was een streven dat achterhaald werd door
de werkelijkheid.
Phil Meijs-Clijsen: "Toen we huwden, moest ik
zoals dat i n die tijd gebruikelijk was, mijn
werk opgeven." Ze was door haar vroegere
baan op de hoogte van het werk dat Hein
Meijs binnen de KAB en later het N K V verrichtte. Ze wekt zeker niet de indruk daar helemaal buiten te zijn gebleven. In de archieven
van de K A B / N K V afdeling Tilburg bevond
zich een uitgebreid historisch overzicht van de
Tilburgse katholieke arbeidersbeweging samengesteld ter gelegenheid van het 75-jarig
bestaan. Geschreven door Hein Meijs. Phil
Meijs heeft er nadrukkelijk aan meegewerkt.
Voorzitterschap
Hein Meijs was na zijn KAJ-voorzitterschap
enkele jaren secretaris van de textielarbeidersbond St.-Lambertus. In het voorjaar van 1965
werd hij, volgens Phil Meijs door de werkmeestersbond, gevraagd voor het voorzitterschap van de (nieuwe) plaatselijke centrale
van het N K V . Feitelijk is zijn verkiezing niet
los te zien van de nieuwe lijn die de katholieke
vakbeweging landelijk en plaatselijk insloeg.
In een drukbezochte vergadering kreeg Hein
Meijs meer stemmen achter zich dan de zittende voorzitter Jan Hovens, die ruim tien jaar de
KAB had geleid. Het was in deze periode dat
de moeizame overschakeling plaatsvond van
de aparte vak- en standsorganisatie binnen de
KAB naar de ongedeelde NKV. De plaatselijke
vakcentrale werd de verzameling van de afdelingen van de plaatselijke vakbonden. Gaandeweg verdwenen de parochiële secties en
werden de vakbonden de basis voor het plaatselijke N K V .
Hein Meijs was een kwart eeuw voorzitter van
de plaatselijke centrale van het N K V - voorzitter i n de tijd dat de katholieke vakbeweging
volop in beweging was. Door zijn persoonlijkheid, zijn optreden en waarschijnlijk ook de
tijdgeest was hij veel minder dominant dan
enkele van zijn voorgangers en andere plaatselijke bestuurders. De vakbeweging, de plaatselijke centrale waarvan hij voorzitter was,
was een andere dan voor de oorlog of in de jaren vijftig. De sterke verwevenheid binnen de
katholieke zuil, de solidariteit in eigen katho-

lieke kring - of die nu bewust bestond of opgelegd was, doet niet ter zake - brokkelde begin
jaren zestig af. De standsorganisatie had tot
het ontstaan van het N K V op plaatselijk n i veau een duidelijke rol. De plaatselijke centrale van de ene, ongedeelde Katholieke Vakbeweging N K V had een andere taak. De materiële maar ook steeds meer de immateriële belangenbehartiging lag bij de afzonderlijke
vakbonden. De beroepsbestuurders en de landelijke organisaties trokken meer taken naar
zich toe. De plaatselijke centrale waarvan Hein
Meijs voorzitter was, concentreerde zich op
het 'algemene werk'.
Denkbeelden
Een van de belangrijke zaken die Hein Meijs bij
een terugblik op 25 jaar voorzitterschap in een
radio-interview voor Radio Tilburg noemt, is
de samenwerking met CNV en NVV. Meijs is
daarmee gestart en zat daarbij om de tafel met
Ben Morselt van het N W . Toen het besluit
werd genomen om vanaf 1969 de besturen van
de drie vakcentrales regelmatig bijeen te brengen kwam een gezamenlijk dagelijks bestuur
tot stand: Hein Meijs was daar voorzitter van,
L. Smulders van het N V V secretaris en P.
Klösters van het CNV penningmeester.
"De onderlinge samenwerking leverde geen
probleem op. Dat had veel te maken met de
mensen waarmee je om tafel zat. We moesten
aan elkaar wennen, maar daarna liep het voortreffelijk. De bijeenkomsten verliepen in vriendschappelijke sfeer. Ik heb het altijd zeer jammer gevonden dat het CNV afhaakte, toen de
FNV tot stand k w a m . " Het ontbreken van het
plaatselijk overleg bleek in latere jaren een
duidelijk gemis. Het is voorgekomen dat CNV
en FNV in een vergadering met het gemeentebestuur onderling in discussie raakten.
Eind jaren tachtig verschoof de vakbeweging
haar aandachtsveld. Bemoeienis met de politiek was nodig. Opnieuw een citaat uit het radio-interview. "De vakbeweging is altijd een
club van werkenden geweest. Dat is aan het
verschuiven. We zijn de grootste belangenorganisatie van werkenden en niet-werkenden.
We moeten ons plaatselijk met de politiek bezighouden. We wonen de hele dag in deze
stad. Als belangenorganisatie worden we serieus genomen en wordt onze visie gevraagd."
Hein Meijs zag met lede ogen aan hoe in de jaren tachtig elementen van de verzorgingsstaat
aan bezuinigingen ten gronde gingen. "We
hebben er negentig jaar over gedaan om het op
te bouwen en nu dreigt het in tien jaar te worden afgebroken", zo meende hij.

werk voor de bond wilde gaan verminderen.
Feitelijk liet hij zich overhalen om zich herkiesbaar te stellen. Ondertussen zou actief gezocht gaan worden naar een opvolger.
Het afscheid van het voorzitterschap kwam op
een heel andere wijze dan Hein Meijs zich had
voorgesteld. Achteraf mag gesteld worden dat
wel erg meedogenloos is omgesprongen met
iemand die meer dan veertig jaar een vooraanstaande rol had gespeeld in de Tilburgse arbeidersbeweging. In het FNV-jaarverslag over
1991 wordt subtiel een conflict aangeduid,
waarin de twee grootste bonden de Industriebond en de A B V A / K A B O betrokken zijn.
"Het mag duidelijk zijn dat er enige tijd sprake
is geweest van 'spanning' binnen de afdeling",
zo heet het. Het conflict dat in 1990 speelde,
heeft te maken met de organisatie van de
plaatselijke afdeling en de wijze waarop gewerkt moest worden. Hein Meijs werd het
slachtoffer: hij werd tijdens de jaarvergadering
van de FNV weggestemd. Gevolg was dat de
Industriebond FNV, waarin hij nog wel actief
bleef, zich jarenlang onthouden heeft van medewerking aan het afdelingswerk. En feit was
ook dat Hein Meijs zeer aangedaan was door
zijn onverwachte en weinig fraaie afscheid.
Zijn zwakte was dat hij niet tegen ruzies bestand was. In de harder wordende maatschappij en de zich (noodgedwongen) steeds zakelijker opstellende vakbeweging kon hij zich
maar moeilijk vinden. Hij was ook niet hard
genoeg, niet brutaal genoeg. Voor mensen opkomen als hij onrecht signaleerde, was geen
probleem. Voor zichzelf opkomen en aan zijn
eigen belangen denken, kostte hem meer
moeite. Mensen die hem van nabij gekend
hebben als voorzitter, roemen zijn bindende
krachten, maar merken op dat "iedereen aan
het woord laten en iedereen uit laten praten"
soms ook nadeüg werkte.
Hij stierf op 14 november 1994 aan longkanker. Voor zijn inzet en verdiensten voor de
Tilburgse samenleving ontving Hein Meijs de
zilveren legpenning van de gemeente Tilburg.
Die inzet kwam onder meer tot uiting in diverse besturen waarvan hij deel uitmaakte, zoals
dat van de Thuiszorg Midden-Brabant.
"Een vakbondsman in hart en nieren, zeer sociaal bewogen en altijd opkomend voor mensen in achterstandssituaties", zo werd hij getypeerd.
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N.B. Tilburgse kunstenaars passim.

N.B. Tweede verhalenbundel van Tilburgse auteur.
P.J. Meertens (red.) e.a.. Biografisch woordenboek van
het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland,

Stephanie Rammeloo (red.), The riglit guidefor shopFrans van Dooren, Luigi Pulci Morgante Maggiore

ping in Tilburg (Tilburg, Exit Special Products, 1996),

deel 6 (Amsterdam, IISG, 1995), I S B N 90-6861-109-7.

XVlll 112-147. Eerste ontmoeting tussen Morgante en

92 blz., geïll., ISBN 90-803272-3-9, ƒ 10.

N.B. Jos van Meeuwen over Anton van Rijen (p. 192-

Margutte (Orvelte, uitg. ProGraph i.o.v. Saudade

195) en Paul van Dun over Henry van Vorst (pater

Press Tilburg, 1996), Telexstraat 31,5038 DJ Tilburg,

Coelestinus) (p. 230-234).

ISBN 90-70385-12-0,/30.
N.B. Bibliofiele uitgave (oplage 100 ex.) vertaald en

Hertk van Doremalen, 'Zwemmen, waar dient dat toch

voorwoord door Frans van Dooren: illustraties en

voor...' Geschiedenis van de Tilburgse zwembaden (Tilburg,

drukWalterKerkhofs.

Ronald Peeters

MlP-project Tilburg
Als laatste deel van de serie Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant / Monumenten Inventarisatie Project (M.I.P.), verscheen onlangs het
rapport over Tilburg. Het landelijke
M.I.P.-project is i n het najaar van 1988
ook in Noord-Brabant gestart. Doel is
het inventariseren en registreren van
de jongere bouwkunst en stedenbouw
uit de periode van ongeveer 18501940. De rapportages, die per gemeente worden gemaakt, zullen als grondslag dienen voor het Monumenten
Selectie Project. Dit laatste project kan
leiden tot aanwijzing van rijks- of gemeentemonumenten. Tussen 1988 en
1990 vond de inventarisatie en beschrijving in Tilburg plaats door medewerkers van de afdeling Stedebouw van de
Dienst Publieke Werken, het Gemeentearchief en leden van de gemeentelijke
monumentencommissie. Veldwerker
was drs. Thieu Knibbeler. Het vierdelige rapport is voor bovengenoemde publicatie sterk gewijzigd en ingekort.
Werkwijze en criteria, alsmede stedenbouwkundige situering en ontwikkeling en nederzettingsgeschiedenis, vormen de eerste hoofdstukken. Daarna
volgt een beknopte opgave van de geïnventariseerde objecten en een groot aantal kaarten en foto's. Het rapport geeft
een goed beeld van de nog aanwezige
bebouwing in de stad uit de periode
1850-1940.
Ronald Peeters
Cultuurhistorische Inventarisatie NoordBrabant M.I.P. Gemeente Tilburg, Den
Bosch, 1995, 136 blz. met fotobijlage.
Servicecentrum van de provincie. Postbus
90151,5200 MC Den Bosch, ƒ 17,50.

Honderd jaar N C B
De honderdjarige Noordbrabantse
Christelijke Boerenbond heeft het uitgeven van een jubileumboek uitermate serieus aangepakt. Een deskundige begeleidingscommissie heeft de auteur dr.
Ton Duffhues van het Katholiek Documentatie Centrum te Nijmegen al in een
vroeg stadium kunnen bijstaan. Het resultaat is een lijvig wetenschappelijk
verantwoord boekwerk van 423 bladzijden en talloze met zorg uitgekozen illustraties, die jammer genoeg door gebruikmaking van groene drukinkt vaak
aan kwaliteit hebben verloren.
Het boerenbedrijf is de afgelopen

Het hoofdkantoor van de NCB aan de Spoorlaan kort na de vestiging in 1918

eeuw altijd een gezinsbedrijf geweest.
De NCB heeft daarin een belangrijke
rol gespeeld als agrarische belangenorganisatie die, volgens de auteur, kan
worden opgevat als een agrarische sociale beweging met duidelijk te onderscheiden economische, politieke en sociaal-culturele functies voor zijn achterban. Ton Duffhues heeft dit op een
voortreffelijke en heldere manier in dit
boek uitgewerkt. Het voert hier te ver
om de vele facetten van dit boek te bespreken. Ook voor de agrarische geschiedenis van Tilburg is deze jubileumuitgave van belang, en niet alleen
omdat het hoofdkantoor hier sinds
1918 aan de Spoorlaan gevestigd is.

Fotoboek Cenakel
Voor de liefhebbers van mooie (foto)boeken over Tilburg verscheen er onlangs het schitterende grootformaat
boek 'Ons Cenakel'. Opvallend is de
bijzondere bindwijze, waardoor het
boekblok goed openslaat zonder de
rug te beschadigen. In goed uitgekozen
foto's geeft dit fotoboek een reportage
van een gebouw en zijn bewoners vanaf de beginperiode toen het nog de oorspronkelijke functie van klooster had
tot en met het verlaten van dit inmiddels totaal uitgeleefde pand door het
Brabants Conservatorium en de Dansacademie Brabant. Het beeldverhaal
geeft trefzeker de geschiedenis van dit
bijna negentig jaar oude pand en zijn
bewoners weer i n een wisselwerking
Ronald Peeters
die duidelijk maakt dat gebouw en
T. Duffhues, Voor een betere toekomst. Het mens onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn geweest. Dat is de kracht van
werk van de Noordbrabantse Christelijke
Boerenbond voor bedrijf en gezin 1896-1996 het boek. Of het nou zingende nonnen
zijn in de kapel in 1953 of zingende stu(Nijmegen, Valkhofpers, 1996), 423 blz.,
denten in dezelfde kapel, maar dan
geill., ISBN 90-5625-008-6 geb, ƒ 74,50.

meer dan veertig jaar later. De akoestiek is hetzelfde gebleven, maar de tand
des tijds heeft de kapel zichtbaar aangetast. Faculteitsdirecteur Andries Clement spreekt dan ook in zijn inleiding
op het boek van een slechte conditie
van het gebouw, dat functioneel totaal
ongeschikt was voor het kunstonderwijs. Toch viel een afscheid van dit karakteristieke complex (in 1971 betrokken voor vijf jaar!) hem blijkbaar
zwaar. 'Onze emoties zijn diep doorgedrongen in baksteen en hout. Daardoor
is het gebouw een kunstwerk geworden dat terecht behouden blijft', aldus
Clement.
In 1997 zal het hoofdgebouw van het
Cenakel gerestaureerd worden. Er komen elf huurappartementen in. De kapel krijgt een culturele- en ontmoetingsfunctie. De bijgebouwen en aanbouwen
worden gesloopt ten behoeve van de
bouw van twee 55 meter hoge woontorens met 74 woningen die de zogenaamde groene poort van Tilburg moeten gaan vormen. Het bij het Cenakel
gelegen Leypark en de tuinen van
Koningshoeven vormen namelijk juist
de overgang tussen het landelijk gebied
en het intensief bebouwde stadsdeel.
Ronald Peeters
A. Clement, L. Schuurmans en P. Cooymans. Ons Cenakel (Tilburg, Hogeschool
Katholieke Leergangen Tilburg, Faculteit
Der Kunsten, 1996), 83 blz., 30x30 cm,
ISBN 90-9009918-2, ƒ 39,75 (verkrijgbaar bij het secretariaat van Brabants
Conservatorium / Dansacademie, Ziuijsenplein 1, Tilburg en in de boekhandel).

Driekoningenzingen
Maria, Jozef en 't kindje op de wijze
'Goede tijden, slechte tijden' was een
van de vele liedjes die op 6 januari
1996 tijdens het Driekoningenzingen
ten gehore werd gebracht. Daarmee
dekt de ondertitel 'Een lange en levende traditie' meteen de lading van het
educatieve pakket 'Driekoningenzingen', dat onlangs werd uitgegeven
door het Nederlands Centrum voor
Volkscultuur te Utrecht in samenwerking met de Streek VVV Hart van
Brabant te Tilburg. Het Driekoningenzingen is een nog springlevend volksgebruik in delen van Noord-Brabant,
in Vlaanderen en in Duitsland. Spapens, die eerder ook schreef over twee

uit een selectie van een veertigtal liedjes gezongen op 6 januari 1996, een docentenhandleiding, een geluidscassette en een Driekoningenkrant.
Ronald Peeters
Paul Spapens en Piet Horsten, Driekoningenzingen. Een lange en levende traditie (Utrecht, Nederlands Centrum voor
Volkscultuur i.s.m. Streek VVV Hart van
Brabant, 1996), 96 blz., geïll., ISBN 9071840-31-X, ƒ 24,75. Inlichtingen over
onderwijspakket: NCV, Lucasbohuerk 11,
3512 EH Utrecht, tel 030-2319997.

Driekoningenzingen in 1938.

andere volksfeesten, kermis en carnaval, en Horsten belichten het Driekoningenzingen vanuit een historisch
perspectief. Veel aandacht wordt geschonken aan de oorsprong van het
feest van Driekoningen en het volksgeloof daaromheen. De verschillende
gebruiken tijdens dit feest worden met
Tilburgse voorbeelden geïllustreerd,
zoals bijvoorbeeld de hier nog steeds
bekende traktatie van een eierkoek
met daarin een boon gebakken. Wie de
boon aantreft, krijgt een prijs. Dit eeuwenoude gebruik heeft vele varianten
gekend. Van de oorspronkelijke bonenkoek met zijn rijke tradities is alleen de eierkoek in Midden-Brabant
overgebleven, zo stellen de auteurs.
Dit is mede te danken aan de volkskundige D.J. van der Ven, die in 1950
in Het Nieuwsblad van het Zuiden
een pleidooi hield voor het instandhouden van dit gebruik in 'de Driekoningenstad van Nederland'. De basis voor het massaal jaarlijks terugkerend Driekoningenzingen is in 1937
gelegd door Tilburg Vooruit, de voorloper van de Streek VVV. Voor de eerste keer beoordeelde toen een jury de
Driekoningengroepjes. Het Driekoningenzingen is in Tilburg en omgeving een belangrijke traditie gebleven.
De auteurs zijn erin geslaagd werkelijk alle denkbare facetten van het
Driekoningenzingen te belichten in dit
rijk geïllustreerde boek. Speciaal voor
de scholen is er een gratis te verkijgen
lespakket aan toegevoegd, bestaande

Tentoonstelling zoeaven
In het Gemeentearchief Tilburg is van
15 oktober 1996 tot en met 10 januari
1997 een tentoonstelling te zien onder
de titel 'Tilburgse zoeaven ten strijde voor
de paus'.
De oproep van paus Pius IX aan de katholieke jongeren in de wereld om ter
verdediging van de pauselijke staat
naar Rome te komen, vond slechts beperkt gehoor, behalve in Nederland,
waar tussen 1865 en 1870 bijna 4000
jongelieden vrijwillig dienst namen in
het pauselijk 'zoeaven'-leger. Onder
hen waren er ongeveer 65 die geboren
en opgegroeid waren in Tilburg of die
zich er na terugkeer gevestigd hebben.
Enige jaren geleden zijn enkele vaste
bezoekers van het Gemeentearchief,
verenigd i n een informele club, begonnen met het verzamelen van gegevens
over die Tilburgse zoeaven. Daaruit is
het idee ontstaan voor een tentoonstelling. De tentoonstelling gaat in op de
vragen: wie waren deze Tilburgers,
hoe verliep hun reis, wat waren hun
lotgevallen in Italië en welke rol speelden ze na hun terugkeer in de Tilburgse gemeenschap? De gerepatrieerde
zoeaven, verenigd in het genootschap
'Fidei et Virtuti', hadden in Tilburg
een eigen sociëteit aan de Koestraat,
die onder meer als vergaderlokaal
diende voor de opkomende katholieke
arbeidersbeweging en diverse culturele gezelschappen. Onder deze laatste
nam het nu nog bestaande Koninklijk
Tilburgs Mannenkoor
St.-Caecilia,
vroeger bijgenaamd het 'zoeavenkoor', een belangrijke plaats in.
De tentoonstelling in het Gemeentearchief Tilburg, Kazernehof 75, is te
bezoeken van 15 oktober 1996 tot en
met 10 januari 1997 op dinsdag en

woensdag van 9-17 uur, donderdag 917 en 19-22 uur en vrijdag 9-12.30 uur.
De toegang is gratis.

Archiefbulletin Tilburg
In september zag de eerste aflevering
van het 'Archiefbulletin Tilburg' het
licht. Gemeentearchief Tilburg w i l
drie keer per jaar dit nieuwsbulletin
voor haar (potentiële) klanten gratis
beschikbaar stellen. Het bulletin bevat
o.a. nieuws uit de studiezaal, bijzondere achttiende-eeuwse aanwinsten,
gegevens over de actuele tentoonstelling 'Tilburgse zoeaven' en activiteiten
zoals de Open Monumentendag en
cursus oud-schrift. Ook een bezoeker
wordt aan het woord gelaten namens
een groep 'Vrijdagse Intensieve Speurders', zoals zij zich noemen.

Tentoonstelling Museum in
bedrijf
Tien jaar geleden ging voor het Nederlands Textielmuseum een droom in
vervulling. Het verliet zijn onderkomen in een fabrikantenvilla en betrok
de gebouwen van de voormalige textielfabriek Mommers & Co. In dit, inmiddels tot rijksmonument verheven
fabriekscomplex, kon het museum zijn
collectie en zijn visie op de presentatie
ervan, uitgebreider en in een passende

omgeving tonen. Het museum noemde
zich van toen af aan een 'polymuseum'.
Onder de brede paraplu van de textiel
zijn verschillende, maar aan elkaar refererende, collecties ondergebracht: de
collecties textieltechniek, industriële
cultuur, kunst en design. Ze worden,
waar het kan, geïntegreerd gepresenteerd. Daarnaast is het museum 'in bedrijf'. De arbeiders van weleer zijn vervangen door demonstrateurs die uitleg
geven en de machines bedienen. Vaak
gaat het om de productie van textiel dat
in opdracht van het museum door kunstenaars is ontworpen.
Met de tentoonstelling 'Museum in bedrijf Techniek-kunst-design verweven'
(van 30 november 1996 tot en met 23 februari 1997), viert het museum zijn 10jarig bestaan in het Mommerscomplex
aan de Goirkestraat te Tilburg. In een
korte introductie staan de verhuizing
en restauratie centraal. Vervolgens
wordt aan de hand van drie thema's de
'verwevenheid van techniek-kunst-design' in beeld gebracht. Deze thema's
zijn de textieltechnieken damastweven,
textieldruk en tuften.

Tentoonstelling Boltanski in
De Pont
Voor het eerst worden de 'wolhokken'
van museum De Pont, met hun opvallende reeks deuren die de centrale ten-

toonstellingsruimte in de voormalige
wolspinnerij aan het Wilhelminapark
aan een kant begrenst, enige tijd aan
het zich onttrokken. De Franse kunstenaar Christian Boltanski (Parijs, 1944)
heeft ervoor gekozen zijn tentoonstelling in De Pont, die de titel 'Passie/
Passion' draagt, van de rest van de
ruimte af te scheiden door een 60 meter
lange en 3,5 meter hoge muur, opgetrokken uit 3.500 blikken dozen. De
muur vormt de begrenzing van Boltanski's tentoonstelling en de overgang
van het algemene naar het bijzondere
van deze plek. Op elke doos is de naam
van een werker uit de ooit zo belangrijke Tilburgse textielindustrie aangebracht, als een monument voor de aaneengesloten generaties die de industrie
mede groot hebben gemaakt, maar
door de officiële geschiedenis slechts in
algemeenheid worden gedocumenteerd. Die 3.500 namen zijn ontleend
aan oude bevolkingsregisters, berustend in het Gemeentearchief Tilburg.
De tentoonstelling is te zien van 14 december 1996 tot en met 13 april 1997.

Recent verschenen
Henk van Doremalen, De Iwnden ineen.
Geschiedenis van 100 jaar vakbeiveging in
Tilburg (Stichting tot Behoud van
Tilburgs Cultuurgoed, TUburgse Historische Reeks 8, 1996), 208 blz., ruim
gëül., ƒ 15 (excl. verzendkosten).
Dirk Boutkan en Maarten Kossmann,
Het stadsdialekt van Tilburg. Klank- en
vormleer (Stichting tot Behoud van
Tilburgs Cultuurgoed / P.J. Meertens-Instituut Amsterdam, Tilburgse
Bronnenreeks 2, 1996), 102 blz.,
ƒ 20 (excl. verzendkosten).
Aanbieding
Abonnees op 'Tilburg' ontvangen ƒ 5
korting per boek op bovengenoemde
prijzen, exclusief ƒ 5 verzendkosten.
Bedrag over te maken op girorekening 5625554 of AMRO-bank rek.nr.
42.81.63.343 t.n.v. Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed onder vermelding van gewenst boek.
Boeken zijn eventueel na afspraak
ook op te halen bij het Gemeentearchief Tilburg, Kazernehof
75
(Ronald Peeters, tel. 013-5429473).
Verzendkosten hoeven dan uiteraard
niet betaald te worden.

Kunstwerk 'De plaats van de arbeid' van Albert van de Weide (coll. NTM).
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