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In- en verkoop van originele
topografische en historische
landkaarten, prenten, gravures
en boeken, met name over
TILBURG
EN
NOORD-BRABANT,

bloemen- en vogelprenten
Salesianenstraat 115, 5042 DR Tilburg.
Na telefonische afspraak, (013) 67 64 15.

Herdenkingspenning
voor de restauratie
van de
Norbertijnenpoort
O m het beginkapitaal voor de restauratie van dc Norbertijnenpoort (van de voormalige pastorie van het Goirkc uit 1724) bijeen
te krijgen, heeft de Stichting Restauratic Norbertijnenpoort T i l burg de Oosterhoutse beeldhouwer Nicl Steenbergen een herdenkingspenning laten ontwerpen.
De penning is voorradig in twee uitvoeringen:
- in gepatineerd rood koper geslagen door Koninklijke van K e m pen & Begeer te Voorschoten - oplage 2000 stuks - diameter
6,5 cm; prijs ƒ 40,— (excl. kunststof etui, prijs ƒ 6,—);
- in gepatineerd brons gegoten door Niel Steenbergen te Oosterhout - oplage 100 stuks - diameter 7,5 cm; prijs ƒ 200,— (excl.
edelhoutcn cassette, prijs ƒ 23,—).
Secretariaat Stichtmg Restauratic Norbertijnenpoort Tilburg:
Dcheer A . j . M . Santegoets, Philips Vingboonsstraat 41, 5041 G D
Tilburg, telefoon: 013-430243, bankrekening: nr. 15 12 08 174,
Rabo, Tilburg.

{deze advertentie wordt aangeboden door de Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed)

nederlands

textielmuseum

HET NEDERLANDS TEXTIELMUSEUM
is vanaf 2 maart 1986 geopend
Openingstijden: di t/m vr 10-17 uur
za en zo 12-17 uur
ma
gesloten

Adres:

Goirkestraat 96,
5046 GN Tilburg
tel. 013-367475

Stitïguariaat
iZüIto
Nieuwlandstraat 25 5038 SL Tilburg
tel. 013-431229
Giro: 2559299

Inkoop en verkoop van tweedehands
strips, wetenschappelijke, literaire
en nostalgische boeken.
Openingstijden:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:

12.00-18.00 uur
12.00-18.00 uur
12.00-21.00 uur
12.00-18.00 uur
11.00-17.00 uur

TILBURG
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Tijdschrift voor geschiedenis,
monumenten en cuhuur
Verschijnt vier maal per jaar

Ten geleide
Het industriële verleden van Tilburg beperkt zich niet alleen,
zoals algemeen wordt aangenomen, tot de textielnijverheid.
In vorige nummers van dit tijdschrift pubHceerden wij naast
textielhistorische bijdragen ook over de leerbewerkers (1983
nr. 1), een drukker (1984 nr. 1) en de ballenmakerij in Goirle
en Tilburg (1985 nr. 2). I n deze aflevering willen wij speciale
aandacht schenken aan twee andere bedrijfstakken: de metaalnijverheid en de sigarenmakerijen, respectievelijk geschreven door Giel van Hooff en Ton Thelen.
Gemeentearchivaris drs. G.J.W^. Steijns besluit dit nummer
met een persoonlijk I n Memoriam voor oud-gemeentearchivaris drs. H . J . A . M . Schurink.
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De metaalnijverheid in Tilburg 1830-1900
door Giel van Hooff
Naast de woUenstoffennijverheid kende en kent Tilburg een niet onbelangrijke metaalnijverheid. Deze bedrijfstak is echter nog nooit onderwerp van uitgebreide bestudering geweest. De bedoeling van dit artikel is
een eerste overzicht te geven van de ontwikkeling van de bedrijfstak en de
verschillende bedrijven in Tilburg in de 19e eeuw. Binnen de trage industrialisatie van Nederland in de 19e eeuw is de woUenstoffennijverheid
relatief een voorloper. De mechanisering van de Tilburgse wolindustrie
ging echter vrij geleidelijk. In de gehele 19e eeuw bleef bijvoorbeeld het
handweven naast de machinale weverij bestaan. Toch waren er rond het
midden van de eeuw al een 25-tal wollenstoffenfabrieken die over een
stoomketel beschikten.') In 1872 stond in de Tilburgse fabrieken 1/20 van
het totale geïnstalleerde vermogen aan fabrieksketels in Nederland opgesteld.-) Daarmee bekleedde Tilburg na Amsterdam de tweede plaats in
Nederland in dit opzicht. Uiteraard bevorderde deze mechanisering de
vraag naar plaatselijke mogelijkheden voor onderhoud en reparatie van
machinerieën. In de nu volgende drie hoofdstukjes zullen we nader ingaan
op het produktiepakket van de Tilburgse machinefabrieken, de achtergrond van de machinefabrikanten en de financiering van hun bedrijf.
Produkten
Een goed overzicht van het produktiepakket van de ruim 30 T i l burgse machinefabriekjes is, bij gebrek aan gegevens niet te maken.
Wat we weten, komt bovendien
vaak uit indirecte bronnen als advertenties of inschrijvingen bij
openbare aanbestedingen. Van de
hierin aangeboden produkten is,
door het ontbreken van bedrijfsarchieven, niet na te gaan of ze nu
werkelijk door de aanbieder vervaardigd zijn of slechts geleverd of
geïnstalleerd werden. I n een enkel
geval komen we door toevallige
omstandigheden meer over de verhouding leverancier en producent
te weten. Zo krijgt het Tilburgse
bedrijf W . H . Smulders in 1872, bij
de oprichting van de gemeentelijke
gasfabriek, de inrichting hiervan
opgedragen. Smulders blijkt deze
opdracht grotendeels uitbesteed te
hebben bij de fa. Clem. de Neubourg & Co. te Bouffioulx in België, voor wie dit werk nieuw was.
Gevolg was dat de oplevering veel
te laat geschiedde omdat partijen
niet op tijd geleverd werden of herhaalde malen (tot drie keer toe) afgekeurd werden. Doordat deze leverantie foutliep en de correspondentie hierover bewaard is gebleven, weten we dus in dit ene geval
meer over de werkelijke producent.')
Het nu volgende overzicht van de
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verschillende produkten van de T i l burgse machinenijverheid berust
op incidentele vermeldingen in
meestal indirecte bronnen. Absolute zekerheid is er in de meeste gevallen dus niet.
Een belangrijk terrein waarop de
Tilburgse bedrijven zich bezig hebben gehouden is de vervaardiging
van algemene krachtwerktuigen als
stoommachines, en de daarbij horende stoomketels. Volgens eigen
opgave van het bedrijf is door de
Gebr. Mercx sinds de oprichting
van hun bedrijf tot eind 19e eeuw
een 80-tal stoommachines vervaardigd,
waaronder
verschillende

compoundmachines van 150 pk."*)
Op de internationale nijverheidstentoonstelling in 1883 te Amsterdam ontvangen de Gebr. Mercx
een zilveren medaille voor hun inzending, een stoommachine van 15
pk.-') Ook W . H . Smulders heeft
meerdere stoommachines op zijn
naam staan. In 1862 bijvoorbeeld
levert hij een stoommachine van 20
pk voor de polder Eigen te Marem.**) Bij de opheffing van het bedrijf, in 1873/74, worden o.a. negen
verschillende stoommachines te
koop aangeboden.^) Ook de grotere bedrijven uit het laatste kwart
van de eeuw, zoals de Gebr. Deprez hebben stoommachines vervaardigd.*^) Maar ook heel kleine
smederijtjes, zoals dat van J.L. van
Elten, exposeren en adverteren
met stoommachines.'')
De produktie van stoomketels is
pas na ca. 1870 in Tilburg van de
grond gekomen. Rond 1870 zijn
vrijwel alle stoomketels in de T i l burgse fabrieken van buitenlandse,
Belgische, makelij.'") Blijkbaar
was er voor de Tilburgse ijzerwerkplaatsen geen eer te behalen tegen
de nabijgelegen, oudere, en al veel
verder ontwikkelde Belgische machinenijverheid. Pas na 1870 worden in Tilburg ketelmakerijen opgericht, waarbij niet-Tilburgers de
belangrijkste initiatiefnemers zijn.

Piet Mercx begon in 1837 een winkeltje in staafijzer en ijzerwaren in de Nieuwlandstraat.

Er is een aanwijzing dat ca. 1868
een eerste ketelmakerij door een
Tilburger, de smid Alphons van de
Langerijt, is opgericht, maar lang
heeft dit bedrijf niet bestaan.") In
1870 vestigt zich de ketelmaker/mecanicien Arie Boele vanuit Den
Bosch in Tilburg, en start daar samen met zijn zwager Dijkstra een
ketelmakerij.'^) Het bedrijf wordt
in 1877, een jaar na de dood van
Boele, verkocht aan Thomas Hardy, een Belg van geboorte.''') Het
bedrijf van Hardy is vermoedelijk
in de jaren '90 opgeheven. In hetzelfde jaar dat Boele in Tilburg zijn
intrek neemt, vestigt ook Jacques
Piedboeuf een ketelmakerij in T i l burg.''*) Z i j n bedrijf verdwijnt echter al na enkele jaren. Van meer
blijvende betekenis is de ketelmakerij van de Gebr. Deprez. In 1884
nemen de gebroeders Jules en Ceasar Deprez een ijzergieterij in T i l burg over, die zij uitbreiden tot een
machinefabriek.'^) Ketels worden
de specialiteit van dit bedrijf. Daarnaast levert het veel plaatconstructiewerk zoals in 1900 de derde gashouder en in 1909 een ijzeren
schoorsteen voor de gemeentelijke
gasfabriek van Tilburg."') In 1871
schrijven zeven Nederlandse machinefabrieken, waaronder
drie
Tilburgse bedrijven, in op de levering van een gashouder voor de op
te richten gemeentelijke gasfabriek. Ondanks het voordeel dat zij
de (montage)werkzaamheden
ter
plaatse kunnen uitvoeren, behoren
de Tilburgse ondernemingen niet
tot de laagste inschrijvers. Wellicht
dat de relatief hoge aanvoerkosten
van het materiaal naar Tilburg in
het nadeel der Tilburgse ondernemers werkten. Of de drie Tilburgse
inschrijvers (Van de Langerijt &
David, Boele & Dijkstra en P.
Mercx) de opdracht in eigen beheer
wilden uitvoeren of uitbesteden is
dus verder onbekend.'^) Verder leveren de Gebr. Mercx in 1883 nog
een pomp en drijfwerk voor de gemeentelijke gasfabriek.'**)
Uiteraard leverden de Tilburgse
machinefabriekjes ook diverse machinerieën voor de Tilburgse wolindustrie. De Bruin Kops & Cie.
(voorloper van de machinefabriek
"Breda") exposeren in 1857 met
een werktuig tot slijpen der kaarden van schrobbel- en kaardenmolens, dat zij voor ƒ 150 aanbie-

den.'^) In 1865 verkrijgt P. Mercx
een octrooi op een wolwasmachine."") En in het begin van de 20e
eeuw adverteren de Gebr. Mercx
met wasserijmachines als specialiteit.21)
Ook W . H . Smulders biedt verschillende textielmachinerieën te koop
aan bijv. in 1866 en bij de opheffing
van zijn zaak in 1873/74.") Naast
volkommen, duivel- en ruwmolens,
linnen- en lakenpersen worden indigomolens, assortimenten en een
wolzwenkmachine aangeboden.
Ook de Gebr. Unger zullen zich
vermoedelijk met de fabricage van
textielmachinerieën beziggehouden
hebben, gezien de herkomst van
hun financier, een kaardenfabrikant uit Verviers.-"*)
Verder adverteren twee Tilburgse
smederijen rond 1870 als (reparatie)atelier van basculen."**) Blijkbaar werden weegwerktuigen bij de

wollenstoffen/leerfabricage
en
-handel veel gebruikt. De firma N.
van Blerk was tot in de twintigste
eeuw bekend om zijn brandkasten,""') en tot slot hebben we ook
nog een advertentie van naaimachines gevonden van de smid E.J. van
Brunschot.-'') Naast hun eigen produktie hadden de meeste smederijen en machinefabriekjes ook nog
allerlei aanverwante nevenactiviteiten als de handel in technische artikelen. Z o adverteert de fa. W . H .
Smulders als vertegenwoordiger
voor Nederland van mastiek de cerbas (een soort rubber, gebruikt als
dichting bij o.a. stoommachines en
stoomleidingen).-^) Concurrent P.
Mercx is in dezelfde tijd onder-depothouder voor Tilburg e.o. van
Mastic L . Serrat.^**) Daarnaast was
Mercx ook vertegenwoordiger van
Nederland van de brandspuiten van
de fa. Thiriart & Cie te Luik.

Advertentie in het "Weekblad van Tilburg" van 1 juni 1867.

De Oodergeteekende
heeft de eer ter kennis Tan bdknghebbende Gemeeotebestoren en. Pahiknlierea te brengen » dat
, door
de Heeren T H i m i J i J l T €t .Oe te Luik, sb

Hon eeali^ A^ent y m t MedeHUuid^
bdftst is met den Terkoop barnier

BraBdspolteD en Accessoires,
waartoe hg zich dan ook mintaam in de gunst zyner
lAndgenooten aanbere^
VocNT de deogdemkheid ran al de, door mgne
tnssdienkomst g d e T e r d e X l l " a n d s p v i ( C M .
wordt, ddrrerkiesaade twee jaren geguarandeerd.
.TOborg, I Jong 1867.

sHuib
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M E R C X ,

M e c a n i c i e n .
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TILBURGSCHE
STO OiWKETEL EN mACHINEFABRIEK

elegrd-n *tires
DEPREZ TILBURG
Stoomketels
v«n alle a f m a t i n g e n en systemen,
. . Hydraulisch en . .
pneumatisch bewerkt.
RESERVOIRS
en alt« soertsfl
PLAATIJZER-WERKEN.

MODERNE

STOOMMACHINES
met garing sloeinverbruik.
/Appendages

voor Stoomketels en Machines.

IJzeren Kopergieterij.
De kennisverwerving en
achtergrond van de ondernemers
Ook m.b.t. dit aspect beschikken
we over slechts enkele incidentele
en/of afgeleide gegevens. Z o blijft
het een vraag waar de smid Johan
Mercx en de timmerman Johan van
der Vloet in de jaren '40 van de
vorige eeuw de kennis vandaan
haalden om een ijzergieterij te kunnen starten. Was het aantrekken
van een geoefende meesterknecht
daarvoor voldoende, of bekwaamden de oprichters zichzelf van te
voren elders in de praktijk? We weten het niet. De technische opleiding vond toen in de regel nog vrijwel uitsluitend in de praktijk
plaats.
Onderwijsinstellingen als een LTS
e.d. bestonden nog niet. I n Tilburg
was weliswaar sinds ca. 1817 een
gemeentelijke tekenschool, maar
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rond 1860 werd daar slechts handen lijntekenen en geen werktuigkundig tekenen onderwezen.^'')
Veel beginnende machinefabrikanten konden bogen op een lange familietraditie in de metaalbewerkingssector. Van Beurden, Van
Blerk, Mercx, DieHssen, Van Riel
en Van der Schoot zijn allemaal oude Tilburgse smidsfamilies. De vader van W . H . Smulders was koperslager. Een minderheid van de
latere machinefabrikanten heeft
een andere of minder duidelijke
metaalachtergrond. Z o was Bierens afkomstig uit een daglonersgezin.
Veel technische kennis kwam T i l burg binnen in de vorm van geschoolde vakkrachten van elders.
Met name door Belgen zijn diverse
bedrijven opgericht. Onder hen de

f a b r i e k vatv

.

Gebr. Unger, afkomstig uit Verviers, de Gebr. Deprez, geboren te
Antwerpen, en Jacques Piedboeuf
en Thomas Hardy. I n hoeverre deze buitenstaanders een formele opleiding hebben gevolgd is niet te
achterhalen. De gebroeders Deprez staan bijvoorbeeld te boek als
werktuigkundige
en
ingenieur,
maar of deze beroepskwalificatie
op diploma's berust, is niet bekend.
Een algemeen verschijnsel in de
(Nederlandse) machinenijverheid
is de hogere opleiding van de tweede of derde generatie van de familieleiding of de inschakeling van ingenieurs. Rond 1900 doet Johan
Mercx zijn intrede in het familiebedrijf als werktuigbouwkundig ingenieur.^") In 1909 neemt de fa.
Gebr. Deprez eveneens een werktuigbouwkundig
ingenieur
in
dienst.-^')

%r|ctwiteft

Financiën
De meeste Tilburgse smederijen,
ijzergieterijen en machinefabrieken waren in de 19e eeuw kleinbedrijf van vaak tientallen jaren vrijwel dezelfde of slechts geleidelijk
groeiende omvang. Erg grote investeringen vroegen de bedrijven
vermoedelijk niet. De werktuigen
en apparatuur gingen vermoedelijk
lang mee en waren beperkt van omvang. Z o wordt in 1858 de waarde
van de inboedel van de ijzergieterij
van Joh. van den Hout niet eens op
ƒ 90 geschat. O f deze inventaris de
volledige inboedel betreft, is echter
onduidelijk.^^)
Bij de verdeling, in 1866, van de
nalatenschap van Jan Antonie
Mercx wordt de waarde van de machinerieën in de smederij annex i j zergieterij, een stoommachine en
twee draaibanken, op ƒ 350 gesteld.^^) Het aanvangskapitaal van
de fa. A . van de Langerijt & David
bestaat bij de oprichting in 1868 uit
de smidsgereedschappen ingebracht
door de weduwe Van de Langerijt,
ter waarde van ƒ 2350.'''*) D i t is een
redelijk hoog bedrag maar bijvoorbeeld slechts het drievoudige vergeleken met de inventariswaarde
van een smederij rond 1890 (ca.
ƒ 1000).-'^)
De gebouwen en terreinen vroegen
vermoedelijk grotere investeringen
dan de inventaris. Helaas is de
waarde van de fabrieksgebouwen
vaak niet of moeilijk exact te geven. Bij verkoop, boedelscheiding
e.d. wordt meestal het hele perceel, waarvan het fabrieksgebouw
een onderdeel is, naar waarde vermeld. Stichtingskosten zijn dus niet
bekend. Bovendien kan uit zakelijk
oogpunt de waarde van een gebouw nogal verschillend ingeschat
worden. Z o koopt Jean Mathias
Hardy in 1877 voor ƒ 12.000 de
smederij en werkplaats van de weduwe Boele.'"') Dertien jaar later
brengt Hardy dezelfde werkplaats
in een vennootschap in en dan
wordt het gebouw op ƒ 4.886 geschat."'') Een half jaar later wordt
de vennootschap alweer ontbonden
en wordt Hardy alleen eigenaar van
gebouw en gereedschappen voor
ƒ 4850.-'*')
Het bedrijfsgebouw van een ijzergieterij vereiste vermoedelijk redelijk wat kapitaal. Eind 1878 koopt

Corn. Klep voor ƒ 1600 bouwgrond
om daarop een ijzergieterij op te
richten. Grond en gebouw worden
vijf jaar later voor ƒ 7000 aan de
gebroeders Deprez verkocht.'''^)
Gaan we uit van een gelijkgebleven
waarde van de grond, dan heeft het
gebouw (inclusief inventaris) ruim
vijfduizend gulden gekost.
Naast de begininvesteringen was
uiteraard ook nog het nodige werkkapitaal vereist. Bij de vennootschap Hardy & Co. bedroeg het
werkkapitaal ruim driemaal de
waarde van het investeringskapitaal.4")
Voor de financiering moesten de
verschillende ondernemers geld opnemen. Het is interessant om te
zien wie er zoal, volgens de notariële akten, kredietverschaffers zijn.
Een eerste groep van geldschieters
vormen (potentiële) leveranciers of
afnemers. Z o schiet de Tilburgse i j zerhandelaar P. Mercx Thomas
Hardy de hele overnamesom van
de ketelmakerij van Boele & D i j k stra, ƒ 12.000, voor.'*') De gebroeders Unger kunnen het grondstuk
voor hun nieuw op te richten bedrijf maar voor 1/3 contant betalen.'*^) Een half jaar later wordt
Edouard George, kaardenf abrikant te Verviers, hun nieuwe vennoot en neemt deze de onroerende
bezittingen helemaal over.'*'') Ook
de vennoten die zich in 1890 met
Jean Mathias Hardy associëren zijn
Belgische metaalondernemers, nl.
de gebroeders Louis en Joseph Dispas te Seraing.
Van enige financiële relatie tussen

de Tilburgse wollenstoffenfabrieken en de plaatselijke leveranciers
van machinerieën heb ik slechts
een enkel, onduidelijk, geval kunnen vinden. De financiële betrokkenheid van de wollenstoffenfabrikant Peter Jansen bij de fa. Van de
Langerijt & David berust vermoedelijk meer op familie-overwegingen - A . van de Langerijt was een
zwager van hem - dan op overwogen investeringspolitiek.'*'*) Verder
lenen de erfgenamen van J.A.
Mercx bij de boedelscheiding in
1866 ƒ 2000 van de Goirlese linnenfabrikant Petrus van Lisdonk."*^)
Daarnaast vormen de kassiersbedrijven en andere geldverstrekkende bedrijven een financieringsbron.
Jacques Piedboeuf krijgt bij de oprichting van zijn bedrijf een krediet
van ƒ 1500 '*") en Corn. Klep
ƒ 20.000 bij Gustave Diepen, kassier.^')
Vignet, bevestigd aan de oude kluisdeur van
de firma C. Mommers (thans Nederlands
Textielmuseum).
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Overzicht van de metaalbewerkende bedrijven (stoomsmederijen, ijzergieterijen en
machinefabrieken) in de 19e eeuw te Tilburg
Naam bedrijf

F. van der Aa
Joh. Franc, van Beurden
Bierens en Van der Weegen
A.A. van Blerk
A. Boele (& Dijkstra)
Van Brunschot
De Bruyn Kops
Gebr. Deprez
H. & M . Dielissen/
H.D. Dielissen
H.J. Driessen
J.L. van Elten/
F. J. van Elten
K. Hagoort & Zn.
Mathias Hardy/Hardy & Co.
Joh. van den Hout
Joh. van de Langerijt
Alph. van de Langerijt/
A. v.d. Langerijt & David/
Wed. J. v.d. Langerijt & David
N. David
Corn. Klep/Klep Van Velthoven
J.A. Mercx/P. Mercx/
Gebr. Mercx
G. van den Ouden
H. Pessers/Franken Van Brunschot
Jacques Piedboeuf & Cie
N. van Riel/L. van Riel
Wed. W. van der Schoot
J.C. Smeekens
W.H. Smulders
J. Smulders/Gebr. Smulders
H. Smulders
L. Smulders
Smulders-Vogels
Unger frères/Gebr. Unger
Antonie van den Vloet
J.N. Waals & Co.
L.G. Wagemakers
Jos. van Zon

Noten
1) Verslag van de toestand der provincie
Noord-Brabant over IS-SO. bijlage C .
2) J . Kuyper: "Iets fonkelnieuws" in:
"Tijdschrift van de Mij. t.b.v. Nijverheid", jrg. 1875. p. 272. Volgens een
statistiek over 1871 waren er toen 76
stoomwerktuigen met een totaalvermogen van 1127 pk in Tilburg aanwezig.
3) Gemeentearchief Tilburg ( G A T ) . Secretarie-archief 1810-1907. inv. no.
2047.
4) Gedenkboek van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs ("s-Gravenhage,
1897). p. 215.

8

oprichtingsjaar

jaar van
installatie
stoommachine

oprichting
ijzergieterij

1869
1880
1883
1872-1877
1855-1862
1884
ca. 1865
1874

1875
1874
ca. 1872

ca. 1865
1898
1877-ca. 1897
1843-1857

1846

1868- ca. 1880 ?
1878-1884
1839
1837
1838
1873
1873
1872-ca. 1880 1878

1843

1869
1878
1841
1873

1895
1895
1890
1838-1874
1851
1867
1883

1859

1869
1869- ca. 1910 1848

1897
1869
1896

1877
1876
1849
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Nijverheidstentoonstelling te Amsterdam 1883. no. 898.
6) "De Noordbrabanter". jrg. 1862. no.
84.
7) "Tilburgsche Courant", 30 mrt. 1873.
8) Zie hun briefhoofd, afgedrukt in: "Textielfabrieken op briefhoofden", p. 39.
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Nijverheid, landbouw en kunstvoorwerpen te Breda in 1875 is Van Elten met
een stoommachine én een appclschiller
aanwezig. (Catalogus, no. 68). Zie verder bijvoorbeeld zijn advertentie in "De
Tilburgsche Courant", 21 oct. 1883: "levering verticale/horizontale stoomma-

chines van 1 tot 6 pk."
10) Algemeen
Rijksarchief.
Toezicht
Stoomwezen, dl. 5, Noord-Brabant.
11) G A T , Notariële Archieven ( N O T A ) ,
Not. Daamen, 1874, akte no. 262.
12) G A T , Bevolkingsregister 1870-79. dl.
12, fol. 261 en 368.
13) G A T , N O T A , Not. Daamen, 1877, akte no. 191.
14) G A T , Bevolkingsregister 1870-'79. dl.
15, fol. 600.
15) G A T , N O T A . Not. Daamen, akte no.
157.
16) G A T , Gemeenteverslagen, 1894, p. 129
(stoomketel ammoniumsulfaatfabriek);
1898, p. 121; 1900; 1903; 1909.
17) G A T . Arch. Secr. 1810-1907, inv. no.
2048.
18) "Weekblad van Tilburg", 11 mei 1876.
19) Lijst van voorwerpen ingezonden ter
eerste Provinciale Tentoonstelling van
Nijverheid te "s Hertogenbosch (1857),
no. 56b.
20) G . Doorman: "Het Nederlandse octrooiwezen en de techniek der 19e
eeuw" ('s-Gravenhage. 1974), p. 464.
21) Catalogus Internationale Tentoonstelling van Nijverheid, Handel en Kunst te
Tilburg, 1913, p. 29-30. ( G A T , Bibliotheek, no. 2911).
22) "Weekblad van Tilburg". 14 juli 1866,
"Meyereische Courant", 4 oct. 1873 en
14 febr. 1874.
23) Zie noot 43.
24) H . & M . Dielissen ("Tilburgsche Courant", febr. 1873).
H . J . Driessen ("Weekblad van Tilburg", 28 sept. 1867).
25) Zie noot 21, p. 63.
26) "Meyereische Courant", 29 juni 1872.
27) Idem. 7 sept. 1867.
28) Idem. 8 juni 1867.
29) N . B . Goudswaard, Vijfenzestig jaren
nijverheidsonderwijs (Assen, 1981), p.
348.
30) J . K . Mercx, afgestudeerd in 1901 te
Delft als werktuigbouwkundig ingenieur, in 1903 - bij omzetting van het
bedrijf in een nv - tot directeur
benoemd.
31) De Ingenieur, 1909, p. 5.34: J . J . van
Kieboom. werktuigbouwkundig ir.
32) G A T . N O T A . Not. Daamen. 1858, akte no. 148 en 159.
33) Idem. Not. Verschure, 1866, akte no.
10.
34) Idem. Not. Daamen. 1868, akte no. 36.
35) Idem. Not. Daamen. 1891, akte no.
100.
36) Zie noot 13.
37) G A T , N O T A , Not. Daamen. 1890. akte no. 80.
.38) Idem. Not. Daamen, 1891, akte no. 2.
39) Zie noot 15.
40) Zie noot 37.
41) Zie noot 36.
42) G A T , N O T A . Not. Daamen. 1868, akte no. 298.
43) Idem. Not. Daamen, 1869, akte nos.
121 en 122.
44) Zie noot 42.
45) G A T . N O T A , Not. Verschure, 1866,
akte no. 43.
46) Idem, Not. Daamen. 1872, akte no.
309.
47) Idem, Not. Daamen, 1879, akte no.
196.

Sigarennijverheid in Tilburg,
een terreinverkenning
door Ton Thelen
Een onderzoek naar de eerste arbeidskonflikten bij de pas opgerichte
firma Majoie & Van der Voort, sigarenfabrikanten in Tilburg, deed de
vraag opkomen naar de omvang en de ontwikkehng van deze tak van
nijverheid. Met het hier gegeven antwoord is geen volledigheid nagestreefd; daarvoor was het bronnenonderzoek niet uitputtend genoeg en de
beschikbare tijd niet toereikend. Tegen de achtergrond van de algemene
tendens zoals die in de literatuur zijn beschreven, wil het enkel een aanduiding geven van de richting waarin verder onderzoek zich zou kunnen
begeven. Ondanks de tekortkomingen werpt deze eerste inventarisatie
een interessant licht op een tot dusver in het duister gebleven bedrijfstak
in Tilburg.
Boeren meent dat het een geluk
mag worden genoemd voor de T i l burgse arbeiders, dat in de periode
van stilstand en achteruitgang van
de wolindustrie, die volgens hem
van 1887 aanhield tot 1906, andere
takken van industrie zich gingen
uitbreiden, met name de fabrikage
van schoenen en sigaren, die beide
omstreeks 1890 in Tilburg hun intrede zouden hebben gedaan. De
eerste twee sigarenfabrieken waren, naar hij stelt, die van de
Gebrs. Donders en van Eug. van
Roessel.') Niet alleen is de sigarennijverheid van veel oudere datum,
het is ook te veel eer voor een tak
van nijverheid die qua omvang en
ontwikkeling een bescheiden karakter had. De sigarennijverheid
was allerminst in staat krises in de
dominante wollenstoffenindustrie
op te vangen. Pas na de eeuwwisseHng kreeg zij betekenis, doch ze
bleef in de schaduw van de centra
Eindhoven en de Kempen.
Begin van de fabrikage
De fabrikage van sigaren is eerst in
het tweede kwart van de negentiende eeuw in Nederland opgekomen.
Tot dan kende men alleen het gebruik van snuif, pruim- en kerftabak voor de pijp. Het nieuwe produkt veroverde geleidelijk de
markt. Was omstreeks 1850 de
kerftabak nog oppermachtig, rond
1870 nam de sigaar in het binnenlandse verbruik en de export de
eerste plaats in. Daarmee waren de
oudere tabaksprodukten niet van
de markt verdrongen: het binnenlands verbruik handhaafde zich en

vertoonde nog een lichte stijging;
de export van sigaren werd na de
eeuwwisseling weer overtroffen
door de kerftabak. De sigarennijverheid zag haar aandeel in het binnenlands tabaksverbruik stijgen
van 14,63% in 1850 tot 68,68% in
1906.^) In het begin van de tachtiger jaren van de vorige eeuw ontkwam zij evenwel niet aan een zekere terugslag, als gevolg van de algemene ekonomische malaise. A l leen de export gaf een lichte stijging te zien. De oorzaak hiervan
was deels gelegen in de gunstige
omstandigheid dat deze tak van nijverheid als enige in Nederland achter hoge tariefmuren werkte, terwijl de grondstoffen vrijwel onbelast konden worden ingevoerd. Belangrijker was evenwel de beheersing van de Indische tabakskuhuur,
die het om haar hoogwaardige kwaliteit fel begeerde dekblad leverde;
en tenslotte was niet zonder betekenis dat de bedrijfsvoering wegens
het ontbreken van een tabaksbelasting niet gehinderd werd door allerlei administratieve rompslomp. Tegen het midden van de jaren negentig werd de onderbroken groei
voortgezet.'*) In grote lijnen volgde
de Tilburgse sigarennijverheid, zij
het vertraagd, dit algemene patroon. Van de zo spektakulaire
groei van deze nijverheidssektor
gedurende de negentiende eeuw "*)
was in Tilburg wel minder te bespeuren.
De fabrikage van sigaren vond,
voor zover bekend, voor het eerst
plaats in Kampen, waar in 1826 een
fabriek werd gevestigd. Nadien
verspreidde de nieuwe produktie-

tak zich over het gehele land."') In
Noord-Brabant kwam de sigarenindustrie vooral tot ontwikkeling in
Eindhoven en omgeving en in Den
Bosch, waar al voor 1850 sigarenmakerijen
werk
verschaften.'')
Snuiffabrieken en tabakskerverijen
hadden zich door toedoen van een
levendige tabakshandel in Eindhoven reeds vroeger kunnen ontwikkelen.') Gold dit waarschijnlijk
ook voor Den Bosch, waar handel
en nijverheid sterk met elkaar verbonden waren,**) Tilburg verkeerde
in dat opzicht door zijn geografische ligging met zijn gebrekkige
verkeersverbindingen in een ongunstiger positie, al had dit de ontplooiing van de woUenstoffennijverheid toch niet belemmerd.
Rond 1850 kwam daar weHswaar
tabaksnijverheid voor, maar van
expansie of bloei kan toch niet worden gesproken. Een inventarisatie
van het bedrijfsleven tussen 1848
en 1853 gaf voor Tilburg elf tabaksfabrieken met vijf arbeiders, allen
volwassenen.') Een verklaring voor
deze merkwaardige "onderbezetting" zou kunnen zijn dat het hier
enkele eenpersoonsbedrijfjes
betrof van voor eigen rekening producerende thuiswerkers, en enkele
met een of meer arbeiders in
dienst. Naar alle waarschijnlijkheid
waren het tabakskerverijen en
snuiffabrieken; deze zijn vanwege
de eenvoud van de tabaksbewerking weinig arbeidsintensief. Aan
de hand van de patentregisters (patentrecht = soort bedrijfsbelasting)
zou kunnen worden vastgesteld of
daaronder ook sigarenmakerijen
begrepen zijn. Hoe dit ook z i j , levensvatbaar dan wel van enige betekenis leken zij niet te zijn. Afgaande op hetgeen in de literatuur
is geschreven over de Tilburgse Kamer van Koophandel in de eerste
twintig jaar van haar bestaan, 18421862, wordt in haar rapportage en
korrespondentie de tabaksverwerkende nijverheid niet vermeld, ook
niet daar waar de Kamer ter ondersteuning van haar bemoeienis tot
verbetering van de verkeersverbin9

dingen met Tilburg, een overzicht
gaf van de bedrijvigheid in de gemeente (1858).'")
De zestiger en zeventiger jaren waren voor de sigarennijverheid een
tijdperk van grote expansie, die
zich nog enkele jaren daarna voortzette.") Had deze groei voor Eindhoven geresulteerd in een dominante positie van de tabaksverwerkende nijverheid, die tot 1916
standhield,'") Tilburg had hieraan
niet in diezelfde mate deel. De processenverbaal de commodo et incommodo, regelende de oprichting
van
fabrieken volgens
burenrecht,''') getuigen niet van een verhoogde aktiviteit. Als in 1876 het
gemeenteverslag voor het eerst gegevens verstrekt over de stand van
nijverheid in Tilburg, blijken er
vier sigarenfabrieken te zijn met
slechts 29 arbeiders in dienst, waaronder twee jongens. Zoals uit onderstaand overzicht is op te maken,
breidde deze sektor zich zeer geleidelijk uit, zowel wat aantal fabrieken als aantal werknemers betreft;
eerst tegen het midden van de tachtiger jaren is een duidelijke opleving te konstateren:

Sigarenfabriek Gebr. Garvelink te Eindhoven, ca. 1915.

goed tot het verleden te gaan behoren: in korte tijd steeg de werkgelegenheid in de sigarennijverheid
fors en nam de bedrijfsomvang
sterk toe, waardoor het kleinbedrijf (1-10 arbeiders) voor het eerst
zijn dominante positie verloor. De
opbloei van het manufaktuursys-

STAAT DER VOORNAAMSTE AMBACHTEN '-*)
aantal arbeiders
ambacht
fabrikanten
van
sigaren

jaar
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887

Keerpunt in de ontwikkeling
Toen er in 1885 sprake was van invoering van een tabaksaksijns, die
overigens pas in 1922 een feit
werd,'-'^) zond de Tilburgse Kamer
van Koophandel nog een negatief
advies aan de regering: de tabaksindustrie was ter plaatse nog te weinig stevig gevestigd om zulk een belasting te kunnen dragen.'^) Doch
deze situatie leek al spoedig voor10

volwassenen

kinderen

mannen

jongens

aantal
4
4
6

-7
8
6
8
7
7
7
8

27
30
32

2
2
2

-

—

32
41
28
37
38
60
105
112

2
3
4
5
4
6
20
19

teem, de koncentratie in grotere
produktie-eenheden, lijkt te wijzen
op een terugdringen van de huisindustriële nijverheid en daardoor op
de overgang naar de fase van de
"take-off" in het industrialisatieproces. Doch waren dit symptomen
van groei, of was het een antwoord
op de scherpe konkurrentie bij dalend prijsniveau, gevolgen van de
algemene malaise die de binnenlandse afzet deden stagneren? Die

periode had in de sigarennijverheid
juist een toename van de huisindustrie te zien gegeven.") Indien uit
de beroepstellingen mocht blijken
dat de gesignaleerde veranderingen
in de Tilburgse sigarennijverheid
tegen het midden van de jaren
tachtig ook nog samenvallen met
een toename van de beroepsbevolking, dan duidt de verandering onmiskenbaar op een keerpunt in de
ontwikkeling van deze nijverheidssektor in Tilburg. Aangezien tot
1920 van mechanisatie in de sigarenfabrikage nauwelijks sprake was
- de ontwikkelde machines werkten minder zuinig en voldeden nog
niet aan de kwaliteit van het handwerk - is de groei van deze tak van
nijverheid immers geheel uit de
omvang van de beroepsbevolking
af te lezen.'**)
Maar ook zonder dit aanvullend
bewijs lijkt een kentering manifest.
Was het toeval dat in die periode
weer een aanvrage werd ingediend
in verband met een te bouwen sigarenfabriek? Als feit op zichzelf wellicht minder bijzonder, maar veelzeggender wanneer men let op de
strekking van het verzoek en op het
beroep van de aanvrager. Het betreft hier een verzoek uit 1886 van
Karei Janssen, wolhandelaar te T i l burg, om een sigarendrogerij te
mogen oprichten bij zijn te bouwen
fabriek, waarvoor zijn voormalig
pakhuis, gelegen aan het Langepad
sektie K 3694, zou worden ingericht. De drogerij werd verderop

/
Tekening, behorende bij aanvraag sigarendrogerij door Karei Janssen op 23 januari 1886.

op het erf geplaatst en zou volgens
voorschrift bestaan uit een stenen
gebouw, met pannen gedekt en afgesloten door een ijzeren deur.''^)
Door middel van een met gas gestookte kachel werden de afgewerkte sigaren nagedroogd. I n verband met het gebruik van gas vielen dergelijke inrichtingen onder
de bepalingen van de Hinderwet uit
1875. In Tilburg vermoedelijk nog
een nieuwigheid, in elk geval pas
na 1895 veelvuldiger voorkomend,
elders reeds geruime tijd bekend en
op grote schaal toegepast. Z o waren in Eindhoven terzelfde tijd
reeds twintig vergunningen verleend.-") De ondernemende Eindhovense sigarenfabrikanten waren
tot deze modernisering in het fabrikageproces overgegaan, om langs
deze weg van efficiencyverhoging
en kwaliteitsverbetering hun positie te versterken."') Ongetwijfeld
gaf het hun een voorsprong toen de
vraag weer aantrok. Toepassing
van dit relatief kapitaalintensievere
produktieproces werd voor de

zwakkere Tilburgse sigarennijverheid waarschijnlijk pas aantrekkelijk toen de vooruitzichten zich duidelijk verbeterden.

Grote fabrieken
Weliswaar gestaag maar nog langzaam kwam de sigarenindustrie in
Tilburg tot wasdom. Het gemeenteverslag van 1891 noemde het een
gelukkige omstandigheid, dat bij
de ingetreden stilstand van de wollenstoffennijverheid andere takken
van bedrijf zich uitbreidden. Z o
waren de laatste tijd twee sigarenGebrs. Donders

fabrieken opgericht. Het jaar daarop verscheen in het gemeenteverslag weer een overzicht van de bedrijvigheid in Tilburg, dat tot en
met het jaar 1897 ook gegevens
verstrekte over het aantal tewerkgestelde arbeiders. Voor opname
van bedrijven in dit overzicht gold
als kriterium: inrichtingen waarin
tien of meer arbeiders werkzaam
waren, benevens die met een getal
van minder dan tien arbeiders, indien daarin van mechanische beweegkracht, stoom, water, gas,
enz., gebruik werd gemaakt; alle
overige waren ambachten. Aan dit
kriterium voldeden twee sigarenfabrieken, die van de Gebrs. Donders en die van Eug. van Roessel,
met respektievelijk 27 en 35 arbeiders in dienst.") Of dit de fabrieken waren waarvan in 1891 sprake
was, is niet zeker: Eug. van Roessel
wordt als sigarenfabrikant al genoemd in het Tilburgsch Adresboek van 1889. H i j woonde in de
Nieuwlandstraat M 583; de fabriek
lag vermoedelijk in het straatje om
de hoek, de Schijfstraat. Beide fabrieken beschikten nog niet over
een moderne sigarendrogerij, terwijl de daarmee reeds uitgeruste fabriek van Karei Janssen in de gemeenteverslagen vanaf 1891 niet
voorkwam. Klaarblijkelijk had zijn
fabriek het stadium van kleinbedrijf nog niet verlaten, of had hij
zich ondanks de modernisering niet
kunnen handhaven? Het ontbreken
van zijn naam als fabrikant in de
adresboeken van 1889, 1900, 1902
en 1903 is nog geen zeker bewijs.")
Afgezien daarvan bevestigt het de
konstatering. dat de modernisering
van de sigarendrogerij geen belangrijk positieve invloed heeft gehad
op het groeiproces in de sigarenmakerij.--*)
Voor zover de gegevens strekken,
maakten de fabrieken van Donders
en Van Roessel de volgende ontwikkeling door:""')
Eug. van Roessel

jaar

volwassenen (m)

jongens

jaar

volwassenen (m)

jongens

1892
1893
1894
1895
1896
1897

19
22
30
26
26
26

8
8
23
22
22
22

1892
1893
1894
1895
1896
1897

29
40
54
50
50
50

6
15
31
32
32
32
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Het gelijkblijven van beide firma's
in de jaren 1895-1897 is te toevallig.
Vermoedelijk was men niet meer
zo bereidwillig of nauwgezet in het
verschaffen van de nodige gegevens
voor de gemeenteverslagen. Misschien kwam dit meer voor en is
daarom besloten vanaf 1897 deze
gegevens niet meer in het overzicht
van de toestand der nijverheid op
te nemen.
Rond 1894 waren beide ondernemingen uitgegroeid tot grootbedrijf
en bleven ze daarmee tot na de
eeuwwisseling de enige in hun sektor. Landelijk gezien nam het
grootbedrijf na 1890, de jaren van
hernieuwde expansie, een hoge
vlucht.^'') Was tegen die tijd het
aantal arbeiders ongeveer gelijkelijk verdeeld over grootbedrijf,
midden- en kleinbedrijf,^') in T i l burg ontbrak aanvankelijk het
grootbedrijf en kwam tussen 1894
en 1900 het middenbedrijf niet
voor.
Bedrijfsvoering
Het grote aantal jongeren ten opzichte van het aantal volwassen arbeiders wekt in vergelijking met de
vorige cijferreeks enige verwondering. Volgens de Kinderwet van
1874 en de Arbeidswet van 1889
wordt hier onder jeugdigen verstaan: personen van volbrachte
twaalfjarige tot volbrachte zestienjarige leeftijd. Voor tewerkstelling
Koninklijke Nederlandsche Sigarenfabrieken
ca. 1915.

van jongeren was een van gemeentewege verstrekte arbeidskaart verplicht.
Aan het eigenlijke sigarenmaken
gingen verscheidene
eenvoudige
bewerkingen vooraf, zoals het bevochtigen, het strippen en het maken van de bosjes (het binnengoed
met omblad), ook wel wikkels genoemd, die geen speciale vakkennis vereisten en waarbij veel gebruik werd gemaakt van vrouwenen kinderarbeid. Door koncentratie van arbeiders in één fabriek
werd de mogelijkheid vergroot, deze deelbewerkingen afzonderlijk te
laten verrichten, waardoor de produktiviteit kon toenemen en een
betere kwaliteitskontrole was gewaarborgd. De introduktie van sigarenvormen, die na 1880 veel opgang maakten, vergrootte de produktiviteit nog meer; bij het maken
van de bosjes kon thans worden
volstaan met een globaler formaat.
Vermoedelijk bevorderde het werken met vormen de koncentratie
van arbeiders in één fabriek. De
voorliggende cijferreeksen tonen
dan aan dat bij Donders en Van
Roessel moderne ideeën over rationele
bedrijfsvoering
toepassing
hadden gevonden. Anderzijds kan
de inschakeling van zoveel jongeren wijzen op de grote behoefte
aan geschoolde
arbeidskrachten,
waarin dan door het aannemen van
leerlingen werd voorzien. Uiteraard bracht het ook een groot f i Eugène

Goulmy & Baar le

's-Herlogenbosch.

nancieel voordeel, omdat jeugdlonen erg laag waren. Toch is het de
vraag of alle jongere werknemers
op de loonlijst van de onderneming
stonden. In de sigarenmakerij was
immers de praktijk gegroeid dat
een sigarenmaker zelf een bosjesmaker naast zich had, die hij zelf
betaalde. A a n dit gebruik werd bij
de c a . O . van 1920 een einde gemaakt.-**)
Van oudsher steunde de sigarennijverheid voor een belangrijk deel op
jeugdigen; in dat opzicht vormde
de situatie in Tilburg geen uitzondering op Eindhoven en Den
Bosch. Wel was er een duidelijk
verschil wat de arbeid van vrouwen
betrof. Volgens de gemeentelijke
opgaven waren tussen 1876 en 1897
geen vrouwen werkzaam op de T i l burgse sigarenfabrieken. Of zij
daarnaast veel in de huisnijverheid
en de kleinere bedrijven ingeschakeld waren, zal nader onderzoek
moeten uitwijzen. De veronderstelling ligt voor de hand dat het terugdringen van vrouwenarbeid is toe
te schrijven aan de invloed van de
geestelijkheid. Maar was de clerus
in Tilburg dan minder toegeeflijk
dan in Den Bosch, waar vrouwenarbeid in de sigarenindustrie wel
voorkwam, of in Eindhoven, waar
op de fabriek van Lurmans en op
die van Mignot & De Block het
personeel zelfs merendeels uit
vrouwen bestond? "'')
De verwachtingen in het gemeenteverslag van 1891 ten aanzien van de
bijdrage van de sigarennijverheid
in het behoud van de werkgelegenheid in Tilburg bleken toch te hoog
gestemd. Er vond tot 1903 weliswaar uitbreiding plaats, maar het
verloop was erg groot. Na 1902 zou
de sigarennijverheid pas voldoende
stevig gevestigd raken, dat zij voor
de ekonomische ontwikkeling van
Tilburg betekenis kreeg.
Tweede bloeiperiode
Ondanks een algemeen ekonomisch herstel, ondanks een veelbelovende start, een snelle toename
van de bedrijfsomvang, de inrichting van een moderne sigarendrogerij was de kontinuïteit der werkzaamheden bij Donders en Van
Roessel niet gewaarborgd. Waren
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in 1896-1897 de vooruitzichten nog
gunstig, beide firma's stapten toen
over op de moderne sigarendroger i j , Donders breidde in 1896 zijn fabrieic in verband daarmee uit,-^") na
de eeuwwissehng verkeerden beide
ondernemingen in moeihjkheden,
waarschijnhjk ten gevolge van de
slapte die in 1901-1902 alom in deze
nijverheidssektor
was
ingetreden.^') Een van beide fabrieken
werd in 1901 zelfs ten verkoop aangeboden. De vraagprijs was bepaald op ƒ 14.000. Er werd geadverteerd in de krant en in de Tabaksplant, Nederlandsch Orgaan
gewijd aan de belangen van Tabakshandel & Tabaksteelt; voor
Tabakshandelaren, Fabrikanten en
Planters. D i t weinig alledaagse gebeuren had de aandacht getrokken
van de vakbladen. "Typisch Brabantsch èn Tilburgsch", aldus de
Katholieke Tabaksbewerker in zijn
kommentaar bij de advertentie,
overgenomen uit de Meijerijsche
Courant, verschijnend in Eindhoven en omstreken:''-)
Te Tilburg, waar de werkloonen
laag zijn
TE KOOP eene in volle werking
zijnde
Sigarenfabriek,
met flinke soliede clientèle.
Des verlangend ook de Inventaris
afzonderlijk te koop,
een en ander tegen billijke prijs.
Franco brieven onder motto Sigarenfabriek aan het
Bureau van dit Blad.
Waarschijnlijk ging het hier om de
fabriek van Eug. van Roessel.
Hiervan bleek immers de eigendom
te zijn overgegaan naar Leo Diepen, die ter bekendmaking van dit

feit in de Tabaksplant van 2 december 1902 de advertentie had laten
opnemen: "Tilburgsche Sigarenfabriek Leo Diepen, voorheen Eug.
van Roessel Tilburg". In het gemeenteverslag van 1902 wordt de
fabriek van Leo Diepen voor het
eerst genoemd; die van Eug. van
Roessel komt niet meer voor, evenals de fabriek van de Gebrs. Donders. O f deze laatste eveneens is
gesloten, dan wel alleen is ingekrompen, is uit het verrichte onderzoek niet gebleken. Afgaande op
het Provincieverslag omtrent de
toestand der nijverheid in NoordBrabant bezat Diepen in 1900 reeds
een fabriek, en wel een tabaksnuif- en sigarenfabriek."^'') In tegenstelling tot de snuiffabriek van
Wed. J.A. Verbunt en de tabakskerverij van F.C. Woestenbergh
maakte hij geen gebruik van mechanische beweegkracht."'"*) Vanwege de eenvoud van het fabrikageproces had mechanisatie in deze
branches al veel eerder toepassing
gevonden."''"'') Diepen beschikte in
zijn voormalige fabriek evenmin
over een moderne sigarendrogerij,
noch had hij volgens het gemeenteverslag tien of meer sigarenmakers
in dienst."'^') Ook zijn bedrijf ondervond een zekere terugslag door de
slapte die was ingetreden. In augustus 1901 had hij zijn personeel op
"taak" moeten stellen: een geplaatste order werd tegen een vooraf bepaalde beloning per geproduceerde
hoeveelheid uitgevoerd; geen uurloon en geen stukloon dus. Het
loon dat hij bood was evenwel zo
laag, dat de arbeiders aanvankelijk
weigerden. Na bemiddeling door
de R . K . Tabaksbewerkersbond -

de fabrikant toonde zich zeer welwillend - besloten de werklieden
het werk toch aan te nemen.
"Voorts verklaarde de Patroon, dat
hij voorloopig onmogelijk volop
kon laten werken, maar dat het
hem goed was, als de Sigarenmakers na het afwerken hunner taak,
op het eerstvolgende schaftuur de
fabriek wilden verlaten." •'') Een
jaar later was Diepen nog niet uit
de problemen: zijn arbeiders moesten een groot deel van het jaar op
"taak" werken en de beloning was
erg laag: ƒ 2,50 per 1000 sigaren.
Een hongerloon; onbegrijpelijk dat
de arbeiders, die nota bene lid waren van "dien hardwerkenden"
R . K . Tabaksbewerkersbond, hiermee akkoord gingen; de konkurrerende Neutrale Vereeniging van Sigarenmakers had hier geen goed

13

woord voor over.
Kennelijk waren de sigarenmakers bereid omwille van het behoud van de werkgelegenheid, een stap terug te
doen. Was dit nodig in verband met
het opstarten van de nieuwe fabriek? Vermoedelijk ging het hier
nog om de eerste fabriek en zag
Diepen in overname van de moderner geoutilleerde fabriek van Eug.
van Roessel betere toekomstkansen. Wat zijn motief ook moge zijn
geweest, hij bleek een goede beslissing te hebben genomen (zie verderop in deze tekst).
Nog enkele ondernemingen, verband houdend met de sigarenmakerij en opgericht na 1890 illustreren het wisselvallige verloop van
deze tak van nijverheid in de tweede bloeiperiode. In 1892 kreeg
Hub. Maas verlof tot oprichting
van een drogerij aan de Gasthuisstraat, sektie K 4544. H i j werd niet
aangeduid als sigarenfabrikant,
noch was in zijn verzoek om vergunning sprake van een nabijgelegen of te bouwen fabriek. D i t suggereert dat hij de sigaren "nat-los"
kocht van andere fabrikanten of
van
(zelfstandige) thuiswerkers.
Noch Donders, noch Van Roessel
had toen al een moderne drogerij;
of de onderneming van Karei Janssens nog in bedrijf was, is zoals
reeds opgemerkt, niet met zekerheid te zeggen. Het is niet onaannemelijk dat Maas van beroep sigarenmaker was en zijn beroep is blijven uitoefenen, zij het dan op bescheiden schaal, omdat zijn naam
niet in de gemeenteverslagen voorkomt. Blijkens het adresboek uit
1900, 1902 en 1903 had hij zich inderdaad toegelegd op de sigarenmakerij: als beroep staat vermeld
"fabrikant van sigaren". I n 1911
zou de vergunning zijn vervallen.^')
Op 9 september 1895 diende A n toon Janssens Hzn een verzoek in
tot oprichting van een sigarenfabriek met drogerij, gelegen aan de
Stationstraat, sektie M 4127. H i j
begon zijn bedrijf in een bestaand
pand, dat hij gehuurd had van een
zekere Van D u n . Op de begane
grond bevonden zich de drogerij en
de bewaarplaats van tabak; de bovenverdieping diende als werkplaats.''") O f de huur kon niet worden verlengd, of om andere redenen zag hij in 1898 uit naar een andere bedrijfsruimte. Op 19 juli
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Tekening, behorende bij aanvraag van M. van Leeuwen op 21 september 1903.

vroeg hij vergunning om een fabriek met drogerij te mogen oprichten, gelegen op de Heuvel, sektie M 3317, naast Villa Nova. Ook
hier betrok hij een bestaand pand,
dat hij huurde van Louis Broekx.'*')
Het ging hem voorspoedig: in 1900
had hij minstens tien arbeiders in
dienst. Daarna Hep de bedrijvigheid terug; de gemeenteverslagen
vanaf 1902 noemen zijn fabriek niet
meer. )
In hetzelfde jaar als A n t . Janssens
begon M . van Leeuwen met een sigarenfabriek annex drogerij. De fabriek werd gebouwd in de Capucijnenstraat, op perceel D 3681, aldus
diens verzoek van 23 september
1895.'''') Tegenspoed bleef hem niet
bespaard, zo kan worden opgemaakt uit een toevallig gevonden
bericht in de Nieuwe Tilburgsche
Courant van 28 juli 1897, namelijk
dat was ingebroken in de leegstaande fabriek van v. L . in de Capucijnenstraat. Maar Van Leeuwen wist
zich te handhaven: na enkele jaren,
in 1900, waren bij hem tien of meer
arbeiders werkzaam.'*'') De afzet
nam toe: op 21 september 1903
vroeg hij een vergunning aan voor
de verbouwing van zijn sigarenfabriek in verband met de vergroting
van de daarin aanwezige drogerij.

De erbij gevoegde tekening geeft
een aardige indruk van de inrichting van een sigarenfabriek. Van
Leeuwen had er wel zijn kantoor,
maar woonde in de Zomerstraat.
Bij hem werkten 42 of meer arbeiders: in de pakkamer vier personen, in de sorteerderij twaalf en in
de sigarenmakerij op de verdieping
26 personen. In verband met de
Veiligheidswet van 1895 golden er
niet alleen voorschriften met betrekking van de afstand waarbinnen de fabriek mocht gelegen zijn
van scholen en gebouwen voor ziekenverpleging en openbare eredienst, maar ook ten aanzien van
de inrichting van de fabriek. De I n spekteur van de Arbeid was met
het toezicht belast. Voor de situatie
hier, zie bijgaand formulier.'*'') Z i j n
fabriek behoorde tot de grotere sigarenmakerijen in Tilburg. Voor
zover nagegaan bleef zijn fabriek
evenals die van Leo Diepen zeker
tot 1920 in bedrijf.^^)

Huisnijverheid en kleinbedrijf
Hiernaast zijn nog enkele kleinere
fabrieken te noemen, die ofwel
maar kortstondig bestaan hebben,
ofwel niet (blijvend) boven het niveau van kleinbedrijf uitgroeiden.

In het overzicht van de bedrijvigheid in Tilburg over 1900 en 1901 is
de sigarenmakerij van een zekere
Julius Wertheim opgenomen. Hierna ontbreekt deze in de jaarlijkse
overzichten. Over een sigarendrogerij beschikte Wertheim zeker de
eerste jaren niet."*') Het Tilburgsch
Adresboek voor het jaar 1900 vermeldt onder de kategorie "Fabrikanten van Sigaren" behalve de
hierboven genoemden: Jan Aarts,
J. van Beek en J.B. Happel. I n de
hierna verschenen
adresboeken
staat als beroep aangegeven sigarenmaker.'***) Aarts werd als zodanig reeds genoemd in het adresboek van 1881, Happel in 1889.
Het is goed mogelijk dat wij hier te
maken hebben met geheel of gedeeltelijk zelfstandige thuiswerkers. Huisindustriële nijverheid
kwam in de negentiende eeuw geregeld voor, maar was ook na de
eeuwwisseling niet geheel verdwenen. Wegens de moeilijkheid om
voor de sigarennijverheid een zuinig werkende machine te ontwikkelen die kwalitatief hoogwaardige
produkten leverde, bestond de sigarenmakerij nagenoeg geheel uit
handwerk (er was hier en daar wel
een wikkelmachine in gebruik),
waardoor deze produktiewijze zich
uitstekend leende voor huisnijverheid. I n tijden van ekonomische teruggang funktioneerde het als een
buffer voor de kleinere ondernemingen, die door "uitbesteding"
van de produktie of delen daarvan

zich staande konden houden.'*'')
Kende oostelijk Noord-Brabant,
met name Eindhoven en Woensel
na 1900 nog veel huisnijverheid,''")
ook in Den Bosch zou het nog veel
zijn voorgekomen.-'*') U i t nader onderzoek moet blijken, hoe groot de
omvang was van dit verschijnsel in
Tilburg.
De laatste kleine onderneming die
in de voorliggende inventarisatie is
opgenomen, is de fabriek van Petrus Roef. Eind februari 1901 werd
hem vergunning verleend om in de
Piusstraat, op perceel sektie M 667,
een fabriek annex sigarendrogerij
op te richten. Het was een klein bedrijf, waar voor ongeveer acht arbeiders werk zou zijn^^) Veel groter
is dit bedrijf niet geworden: in de
meermalen aangehaalde tellingen
kwam het niet voor. Hetzelfde lijkt
op te gaan voor de fabriek met drogerij, die de firma Poort en Simonis
in september 1907 is begonnen op
het adres Tuinstraat 6.^^) De kleinere bedrijven konden de sterke
expansie van het grootbedrijf niet
bijhouden. In het begin van de
twintigste eeuw raakten zij meer en
meer in de verdrukking door een
stijging van de tabaksprijs, zonder
dat dit kon worden doorberekend
in een evenredige stijging van de
prijzen der sigaren, daar zij het
juist van de produktie van goedkopere sigaren moesten hebben. Gebrek aan voldoende kapitaal verhinderde hen om alert op de ta-

Tekening door architect W.J.H. Bouman van de sigarenfabriek Sala & Co aan de Alleenhouderstraat (GAT, archief B.W.T., gesloopte panden bundel 6500/10).

baksmarkt te opereren en gunstige
voorraden aan te leggen.^'*)
Overgang naar grootbedrijf
Het is opvallend, dat van de hierboven genoemde ondernemingen
het met name de jongere bedrijven
waren, die de overgang naar het
grootbedrijf konden maken en zich
met sukses hebben kunnen handhaven. D i t gold voor Diepen, voor
Van Leeuwen en voor de in 1900
met twaalf arbeiders begonnen fabriek van Majoie & Van der Voort,
de latere Gulden-Vlies-Sigarenfabriek, die een snelle groei doormaakte, waarover in een volgende
bijdrage meer. Deze ondernemingen eerst leverden een betekenisvolle bijdrage aan de werkgelegenheid in Tilburg. Daar voegden zich
nog enkele konkurrenten b i j : in
1913 de firma's Louis Anderegg &
Co, Sala & Co en Maas & Jongbloets, in 1919 M . van Os.''') De
mening van Boeren, dat in Tilburg
met uitzondering van de firma Majoie & Van der Voort het kleinbedrijf overheerste, blijkt niet gefundeerd.^'')
Gaandeweg had Noord-Brabant
zich ontwikkeld tot een centrum
van sigarennijverheid. Daarin had
uiteindelijk ook Tilburg een plaats
verworven, echter in kapaciteit
overvleugeld
door
Eindhoven,
waar al enkele decennia grootbedrijven gevestigd waren, en het
aangrenzende gebied van de Kempen, dat na de eeuwwisseling zeer
in trek kwam wegens de lagere lonen.^') In betekenis werden beide
gevolgd door Den Bosch, dat zich
vooral had toegelegd op de vervaardiging van de duurderde kwaliteitssigaar. Omdat de plaatselijke
overheid en de burgerlijke bovenlaag zich door hun nog steeds levende handelsgeest niet voldoende
industrie-minded toonden, zag Den
Bosch na 1918 echter de sigarennijverheid grotendeels naar elders in
Brabant vertrekken.^**)
Na in vogelvlucht over de ontwikkeling van de Tilburgse sigarennijverheid te zijn heen gegaan, volgt
thans een dwarsdoorsnede uit 1902,
die een goed beeld geeft van de
omvang en de verspreiding van deze nijverheidssektor:
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naam van de
fabrikant (-en)

aard van liet
bedrijf

eerste ver- adres
melding

Karei Janssen

sigarenfabriek
annex drogerij

1886

Langepad

K 3694

Gebrs. Donders

sigarenfabriek
sigarendrogerij

1891
1896

Tuinstraat
Tuinstraat

M 4884
M 4884

Eug. van Roessel

sigarenfabriek
sigarendrogerij

1891
(1889)
1897

Schijfstraat
Nieuwlandstr.
Schijfstraat

M 5144
M 583
M 5144

Hub. Maas

sigarendrogerij

1892

Gasthuisstraat

M 4544

Antoon Janssens
Hzn.

sigarenfabriek
annex drogerij
sigarenfabriek
annex drogerij

1895

Stationstraat

M 4127

1898

Heuvel

M 3317

sigarenfabriek
annex drogerij
uitbreiding

1895

Capucijnenstraat

D 3681

1903

Capucijnenstraat

D 3909

sigarenfabriek
sigarenfabriek
annex drogerij

1900
1902

Schijfstraat

M 5144

sigarenfabriek
annex drogerij
sigarendrogerij

1900

Wilhelminapark

N 1456

1903

Wilhelminapark

N 2673

Julius Wertheim

sigarenfabriek

1900

Jan Aarts
J. van Beek
J.B. Happel

'"sigarenfabriek"
"sigarenfabriek"
"sigarenfabriek"

1900
1900
1900

Goirleseweg
Zomerstraat
Kerkstraat

Petrus Roef

sigarenfabriek
annex drogerij

1901

Piusplein

M. van Leeuwen

Leo Diepen

Majoie & Van der
Voort

Noten
1) Boeren, Het Hart van Brabant, 97-98.
2) De Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914, 57 en 468.
3) De Jonge. a.w.. 61; Sluyterman. Ondernemen in sigaren, 19.
4) De Jonge, a.w., 227-231.
5) Sluyterman. a.w., 17.
6) Messing. Het ontstaan van Groot-Eindhoven 1890-1920, 56 en 59-61; Van Oorschot, Eindhoven, een samenleving in
verandering 1810-1960, I , 108; Franssen. De Bossche arbeider in zijn werken leefmilieu, 1. 38, 42, 47-48; Van
Veldhoven. Noord-Brabant op weg
naar groei en welvaart 1850-1920, 33.
7) Van Oorschot, a.w., I , 108; Van Veldhoven, a.w., 27.
8) Franssen, a.w., I , 19-20 en 37.
9) Boeren, a.w., 65. Buiten de genoemde
"vaste kern" kon men een wisselend
aantal thuiswerkers in dienst hebben.
Deze huisindustriële struktuur was typerend voor het vroege kleinbedrijf.
Het gaf flexibiliteit naar gelang de kommerciële mogelijkheden. Zie: Van den

10)

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

nummer
kadaster

M 667

Eerenbeemt. Ontwikkelingslijnen en
scharnierpunten in het Brabants industrieel bedrijf 1777-1914. 62.
Schulte, De Kamer van Koophandel en
Fabrieken 1842-1862, in Van den
Eerenbeemt en Schurink, De opkomst
van Tilburg als industriestad, 104-106.
Sluyterman. a.w,. 17 en 175; De Jonge,
a.w., 60 en 227-231.
Messing, a.w., 60 e.v.; Van Oorschot,
a.w., I , 116.
G A T , Processen verbaal de Commodo
et incommodo (ds. 1307; 1308).
G A T , Gemeenteverslagen
(geschreven) 1861-1880 en (gedrukt) 1881-1903.
De Jonge. a.w.. 55; Sluyterman, a.w.,
21-22.
Boeren, a.w.. 129.
De Jonge, a.w., 61 en 63; Van den
Eerenbeemt, a.w., 64-66.
De Jonge, a.w., 58; Sluyterman. a.w.,
24 en 60-69.
G A T . Ingekomen aanvragen tot daarstelling van fabrieken en inrichtingen in
verband met de Hinderwet van 2 juni
1875. ds. 1311, 249; Vergunningen
krachtens de Hinderwet van 2 juni

•1

X'Dillmrq.

16

14 /iu-»ctur.

1875, ds. 1328, 249.
De Jonge, a.w., 377.
De Jonge, a.w., 62.
G A T , Gemeenteverslag 1891, 1892.
Tussenliggende jaren ontbreken.
De Jonge, a.w.. 240.
G A T , Gemeenteverslag 1892-1897. De
overzichten, samengesteld door de Tilburgse Kamer van Koophandel verschenen ook in afzonderlijke verslagen van
de Kamer.
26) De Jonge, a.w., 63 en 231-234.
27) Sluyterman, a.w., 43-47.
28) Sluyterman, a.w., 41-43 en 129-131.
29) Franssen, a.w., I , 148 e.v. en 165; Messing, a.w., 131-140; Van Oorschot,
a.w., I , 217-222; Van Veldhoven, a.w.,
108; Van de Weyer, De religieuze practijk in een Brabantse industriestad, 154155.
30) G A T , Hinderwet, ds. 1315, 605 en 637;
ds. 1329, 605 en 637.
31) De Katholieke Tabaksbewerker, 1901.
november, december; 1902, maart,
april, juni; De Sigarenmaker, 4 januari
1902.
32) De Katholieke Tabaksbewerker, mei
1902 (advertentie); De Sigarenmaker,
23 november 1901. 1 februari 1902.
33) G A T , Verslag van den toestand der
Provincie Noord-Brabant over 1900.
1901. Wat het overzicht der nijverheid
betreft wijken Provincie- en gemeenteverslag soms van elkaar af.
34) G A T , Gemeenteverslag 1900, 1901.
35) De Jonge, a.w., 58-59.
36) Van een aanvraag tot vergunning i.v.m.
de Hinderwet is niets gebleken. De aanvragen zijn systematisch geraadpleegd
tot en met 1903.
37) De Katholieke Tabaksbewerker, augustus 1901.
38) De Weerklank, 9 augustus 1902.
.39) G A T , Hinderwet, ds. 1313, 447; ds.
1328, 447.
40) Idem, ds. 1314, 576; ds. 1329, 576.
41) Idem, ds. 1316, 689; ds, 1330, 689.
42) G A T , Gemeenteverslag 1900, 1901.
43) G A T , Hinderwet, ds. 1314, 577; ds.
1329, 577.
44) G A T , Gemeenteverslag 1900.
45) G A T , Hinderwet, ds. 1321, 990; ds.
1.331, 990.
46) G A T , Verslagen van de Kamer van
Koophandel 1904-1920.
47) G A T , Gemeenteverslag 1900, 1901.
Het provincieverslag noemt hem niet.
Zie verder noot .36.
48) G A T , Tilburgsch Adresboek 1900, 1902
en 1903.
49) Sluyterman, a.w., 135-138.
50) Messing, a.w.. 55 en 65; Van Ootschot.
a.w., I , 221.
51) Franssen, a.w.. I , 63.
52) G A T , Hinderwet, ds. 1319, 852; ds.
1330, 852.
53) G A T , Hinderwet, ds. 1333, 1258.
54) De Jonge, a.w., 63-64; Sluyterman,
a.w., 44-47.
55) Zie noot 46.
.56) Boeren, a.w., 110.
57) Sluyterman, a.w., 26-27; Van den
Eerenbeemt, a.w., 143; Van Veldhoven, a.w., 67-73; Van Oorschot, a.w., I ,
116-120.
58) Franssen, a.w., I , 54; Van den Eerenbeemt, a.w., 133 en 141-143.

20)
21)
22)
23)
24)
25)

Bij het overlijden van
drs. H.J.A.M. Schurink
Archivaris van Tilburg 1941-1972
door G.J.W. Steijns
Op 2 juni 1985 is in zijn woonplaats Venlo op 77-jarige leeftijd drs.
H . J . A . M . Schurink overleden; ver van de stad waar hij bijna 32 jaren
gemeentearchivaris was.
Die afstand was door hem zeer bewust gewild, en voor degenen die deze
sympathieke, maar ook zeer gevoehge mens gekend hebben, was het ook
volstrekt begrijpelijk dat hij daarvoor na zijn pensionering, op 1 november 1972, had gekozen. Dat w i l niet zeggen dat ze hem ook uit hun
herinnering hebben laten verdwijnen. Ik denk dat erg veel Tilburgse
vrienden van Harrie Schurink hem dankbaar gedenken, juist vanwege de
attente vriendschap en belangstelling die ze van hem ondervonden. Z i j
zullen het daarom, ondanks het respect dat ze voor zijn beslissing hadden,
nog maar slecht kunnen verwerken, dat ze hem in zijn laatste vaak moeilijke jaren diezelfde attentie niet meer hebben kunnen bewijzen. Z i j kunnen zich misschien toch troosten met de gedachte dat hij zich ook al vóór
zijn pensionering in vakanties en weekeinden altijd bij zijn zus in Venlo
terugtrok en daar de nodige rust vond.

Schurink is wel altijd - de kenners
van de door hem opgebouwde bibliotheek van het Tilburgse archief
zullen het beamen - ten minste net
zo geboeid geweest door de Nederlandse taal en de volkskunde als
door de geschiedenis. Echter, noch
over onderwerpen uit de eerste
twee vakgebieden, noch over de
geschiedenis van zijn latere ambtsgebied heeft hij ooit een geschrift
van enige omvang geproduceerd.
Z i j n talenten lagen anders. Schurink heeft er namelijk wél voor gezorgd, dat anderen successen konden behalen als pubhcist. H i j was

In oktober 1940, nog voordat er
een oproep was geweest, solliciteerde de neerlandicus met onderwijsbevoegdheid
geschiedenis
Schurink naar de functie van gemeentearchivaris van Tilburg. Nadat zijn voorganger, dr. J . A . B . M .
de Jong, was benoemd tot stadsarchivaris van Nijmegen. H i j kon weten dat de vakature in Tilburg bestond, omdat hij ook bij de selectie
in Nijmegen tot de laatst overgebleven kandidaten had behoord.
Schurink, die op 6 oktober 1907 in
Maarssen (Utrecht) uit Twentse
ouders was geboren, had na zijn
middelbare school in Venlo en zijn
studie te Nijmegen (1934 doctoraal
examen) enige jaren in diverse t i j delijke functies bij het onderwijs
gewerkt, maar was in 1939 volontair geworden op het rijksarchief in
Gelderland. Op 6 november van
dat jaar behaalde hij wat toen heette het diploma wetenschappelijk
archiefambtenaar "der eerste klasse". Z i j n stagewerkstuk was een inventaris van het archief van de heren van Borculo.
Toen hij in 1940 naar Tilburg solliciteerde had hij - weer een tijdelijke - baan in Nijmegen als assistent
van de legendarische taalkundige
prof. dr. Jac. van Ginneken, bij wie
hij "eerlang" hoopte te promoveren. Zover is het nooit gekomen.
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het schoolvoorbeeld van de dienstbare archivaris én bibliothecaris,
die zelf vrijwel nooit publiceerde,
hoogstens documenteerde of mederedigeerde, zoals de boeken "Van
Heidorp tot Industriestad" (1955,
met J . H . van Mosselveld) en "De
opkomst van Tilburg als industriestad" (1959 met H . F . J . M . van den
Eerenbeemt). Liefst verleende hij
zulke diensten nog anoniem, zoals
al het werk dat hij verrichtte als secretaris en samensteller van catalogi ten behoeve van de befaamde
tentoonstellingen van de Kunstkring Tilburg in het Paleis-Raadhuis.
Schurink was wars van pretenties
en hij kon deze ook op enigszins
schuchtere, maar tevens humorvolle en daardoor niet mis te verstane
manier bij anderen doorprikken.
Hij was zeer plichtsbewust en onttrok zich niet aan zijn verantwoordelijkheid, maar was zó bescheiden, dat hij daardoor juist die verantwoordelijkheid maar moeilijk
aankon.
Zo is het personeelsbestand van het
archief in al die jaren slechts langzaam gegroeid. Pas in 1946 kreeg
de Tilburgse archivaris een eerste
volwaardige ambtelijke medewerker. Bij zijn afscheid bestond de
bemanning nog slechts uit vier per-

Tilburg kort
De kadans van de getouwen
Het boek "De kadans van de getouwen. Heren en knechten in de
Nederlandse textiel" van Adriaan
Buter riep bij mij een tweevoudige
reactie op. Enerzijds is het uitermate verheugend dat er eindelijk
eens een werk over de sociale geschiedenis van de Nederlandse textielarbeiders verschijnt. Anderzijds
was het teleurstellend om te ontdekken dat het boek een rommelig
karakter vertoont en niet ontdaan
is van dubieuze uitspraken en beweringen. Echt nieuws blijkt het
boek niet te bevatten, geen nieuwe
feiten en geen nieuwe visie.
Buter wil de sociale geschiedenis
van de textielarbeid in Nederland
schrijven (p. 9). Terecht is hij van
mening dat textielgeschiedenis die
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sonen, wat voor een archiefdienst
van de achtste gemeente van Nederland beslist niet overmatig te
noemen was. Weliswaar was in
1936 bij de ingebruikneming van
het Paleis-Raadhuis aldaar een
aparte ruimte voor het archief ingericht, maar die was al bij het aantreden van Schurink veel te klein
en zeker voor naoorlogse opvattingen gebrekkig geoutilleerd. Pas in
1959 mocht de in hetzelfde souterrain aanwezige woning voor een inwonend conciërge bij het archief
getrokken worden, maar bij die
aanpassing lijkt de uiterste zuinigheid in acht te zijn genomen. Z u i nigheid was een deugd die Schurink
in ruime mate bezat, en tot zijn eigen nadeel had hij ook al te veel
begrip voor zulke overwegingen bij
zijn overheden.
En toch heeft Schurink onder al die
beperkingen gewoekerd met het
beschikbare. Z o kon bij zijn 25-jarige ambtsjubileum in 1966 J . H .
van Mosselveld een huldigingsartikel in "Brabantia beginnen met de
vaststelling: "het gemeentearchief
van Tilburg heeft bij archiefbezoekers de reputatie, op het gebied
van serviceverlening een der meest
toonaangevende in de provincie te
zijn."

Zelf herinner ik me dat zilveren
feest nog zeer goed. I k behoorde
tot de bezoekers van de studiezaal,
die hij in korte tijd persoonlijk aan
zich gebonden had. Met mijn 24 jaren was ik een van de jongsten,
maar zeker niet de enige aanwezige
jongere! Een van de meest frappante ontdekkingen die je doet als
je je verdiept in de tijd dat Harrie
Schurink archivaris in Tilburg was,
is dat deze in de ogen van velen
toch zo op de geijkte karikatuur
van de archivaris lijkende mens,
zoveel jongeren op het spoor van
bronnenonderzoek en archiefstudie
heeft gezet. Met enige overdrijving
kunnen we zelfs spreken van een
"school van Schurink", als we constateren dat op dit moment ten
minste een tiental mensen in min of
meer leidende functies bij archieven of aanverwante instellingen
werkzaam zijn, die als scholier of
student geruime tijd in de Tilburgse
studiezaal te gast zijn geweest. I n derdaad, vooral de jongere bezoekers heeft hij laten profiteren van
zijn attentie begeleiding en eruditie.
Ze zullen hem daarvoor dankbaar
zijn en ervoor zorgen dat die traditie van dienstbaarheid niet alleen in
Tilburg, maar ook elders wordt
voortgezet.

van mensen uitgaat in de eerste
plaats een verhaal is over emancipatie. A a n een studie over het leven en werken van de textielarbeiders en -arbeidsters bestaat zeker
behoefte. De vaak erbarmelijke levensomstandigheden,
de
lange
werktijden en lage lonen, de ongezonde werkomgeving, de soms harde houding van de fabrikanten ten
aanzien van hun werkvolk, hooguit
patronaal, maar vrijwel nergens
emancipatorisch, de opkomst van
de vakbonden en de harde strijd
die geleverd moest worden om ze
erkend te krijgen en de vele (spontane) stakingen die zowel in NoordBrabant als Twente plaatsvonden,
al deze aspekten komen bij Buter
in meerdere of mindere mate aan
de orde. Door elkaar, want van een
chronologische volgorde is in de
van pakkende titels voorziene
hoofdstukken ("Van hetzelfde laken een pak", "katoen voor kapita-

listen", "vlassen op de volksgunst"
enz.) geen sprake, al eindigt het
boek met de afbraak van de textielindustrie.
De wijze waarop tekst en foto's gepresenteerd zijn, maakt een rommelige indruk. De vele fraaie afbeeldingen in het boek zijn voorzien van verklarende teksten, waarbij uitweidingen voorkomen die
geen betrekking hebben op wat er
te zien is. Een en ander wekt de
indruk, dat men informatie kwijt
wil die niet in de hoofdtekst ondergebracht kan worden. Bovendien is
het nogal storend dat tekst en foto's
niet altijd parallel lopen. Een voorbeeld. Hoofdstuk 8 "Katoenboeren
en katoenbaronnen" is voorzien
van een grote foto van de Tilburgse
fabrikantenfamilie Mutsaerts, die
in de wolnijverheid aktief was. In
de tekst echter worden Twentse katoenfabrikanten als Jannink, Van
Heek etc. besproken.

"Kerkspits aan Broekhovenseweg, gevangen lussen twee omhoogtorende fabriekspijpen;
symboUsche foto" (A. Buter, p. 119).

De schrijver hjkt trouwens toch
aanmerkeUjk beter thuis in het
Twentse dan in het Brabantse. Dat
blijkt niet alleen uit de hoeveelheid
tekst die aan beide Nederlandse
centra van de textielindustrie wordt
besteed, maar ook uit de literatuurlijst. Van de 54 titels die Buter vermeldt hebben er 32 betrekking op
Twente en slechts 4 op Tilburg.
M . b . t . de Helmondse situatie zijn
de studie van Giel van Hooff ("Ermoei troef") en het onderzoek van
Harkx over de textielnijverheid
blijkbaar niet bekend. Voor T i l burg komen noch de artikelenbundel (uit 1959) onder redaktie van
Van den Eerenbeemt en Schurink
("De opkomst van Tilburg als industriestad") noch de door Jacques
Giele verzorgde heruitgave van de
Arbe i d se n q u ê t e 1887, noch artikelen uit de tijdschriften "Tilburg" en
"De Lindeboom" in de literatuuropgave voor.
De kennis van de schrijver over de
Tilburgse situatie vertoont nogal
wat hiaten. Op p. 22 bestaat T i l burg uit "een conglomeraat van
dorpen: ieder met hun eigen kerk,
. . . klooster en fabriek". Een beschrijving, die op geen enkele wijze
de 19e eeuwse realiteit weergeeft.

een

En Buter lijkt het hier over de 19e
eeuw te hebben, al is dat niet helemaal duidelijk, omdat hij op p. 22
en 23 van de hak op de tak springt.
In het boek staan diverse van dit
soort storende fouten. De Tilburgse lakenhal wordt in de 18e eeuw
geplaatst (23), het blauwe drinkkruikske dat Nooteboom in een roman vermeldt, wordt omwille van
de nostalgie tot urinekruik (23),
Aabe vindt zijn oorsprong in respektievelijk 1811 (24) en in 1849
(24), waarbij B E K A met Aabe
wordt verward en de werkelijke oprichtingsdatum (1929) ontbreekt.
Willem I I bouwde volgens Buter in
1831 een paleis (moet zijn 1849).
Hij bevorderde met succes de modernisering van de wollenstoffenindustrie (24) maar op dezelfde pagina heet het dat het tot 1850 slecht
ging met die industrie, en de stad
(ongenuanceerd) één groot armenhuis was. De tekst bij de afbeeldingen over de Tilburgse textielstaking
zijn tegenstrijdig met de hoofdtekst
(115-116). Niet in 1929 (128) maar
in 1951 kreeg de textielopleiding in
Tilburg het predikaat Hogere Textielschool, en een foto van het personeel van Janssens de Horion dateert niet uit 1875 (91).

Ondanks het feit dat deze tekortkomingen een wat gebrekkige kennis
over Tilburg verraden, schroomt de
schrijver niet een uitgesproken negatief oordeel te geven over de T i l burgse fabrikanten wanneer hij ze
vergelijkt met hun Twentse kollega's. De Twentse fabrikant wordt
met zijn "liefde voor het boerenwerk", de streektaal en de aandacht voor de arbeider ten voorbeeld gesteld aan de Tilburgse fabrikanten (102 e.v.). Dat is des te
merkwaardiger, omdat Buter in
heel zijn boek duidelijk wil maken
dat in de verhouding arbeid-kapitaal de arbeider bepaald niet aan
het langste eind trekt. Het gedicht
"Is Twente dan een Paradijs? Ja
voor de rijken wel. Maar voor het
arme slavenvolk. Voor hen is het
een hel!" is Buter hier blijkbaar
even ontschoten.
De opgesomde gebreken kunnen
mogelijk te maken hebben met het
karakter van het boek. Het is niet
bedoeld als wetenschappelijke studie naar de sociale verhoudingen in
de textielindustrie. De "Kadans
van de getouwen" is verschenen in
een serie waarin eerder bijdragen
over de visserij en de turfgravers
het licht zagen. Een enigszins populaire uitgave, die een breder publiek moet bereiken dan alleen historici.
Het boek is in een vlotte stijl geschreven en makkelijk leesbaar.
Buters ervaring als journalist zal
daar niet vreemd aan zijn. De "Kadans" bevat talloze fraaie foto's en
afbeeldingen, waaronder diverse
kleurenafdrukken o.a. van Van
Gogh, Rembrandt, Jan van Eyck
en, over 2 pagina's, het schitterende "uitgaan van de fabriek" van
Bart van der Leek uit het begin van
deze eeuw. Desondanks is het boek
redelijk van prijs. Het blijft daarom jammer dat grondiger onderzoek en een uitgebalanceerder oordeel over de Twentse en Brabantse
situatie achterwege zijn gebleven.
Henk van Doremalen

Adriaan Buter, De kadans van de
getouwen. Heren en knechten in de
Nederlandse textiel, uitg. Elsevier
Amsterdam/Brussel,
1985, 160 bh.
ISBN 90-10-05573-6. Prijs ƒ 39,90.
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ENCYCLOPEDIE
VAN NOORD-BRABANT
In 1985 en 1986 zal de Encyclopedie van Noord-Brabant verschijnen, het belangrijkste standaardwerk dat ooit over Noord-Brabant werd uitgegeven, met medewerking van de provincie NoordBrabant en met een voorwoord van de Commissaris der Koningin in Noord-Brabant, mr. A . A . M .
van A g t . Deskundigen op velerlei gebied geven aan deze uitgave hun medewerking, evenals talloze
provinciale instellingen en gemeenten. In de alfabetische behandeling van de vele facetten van
Noord-Brabant wordt bijzondere aandacht besteed aan de bevolking, geschiedenis, dialecten, kunst
en cultuur, politiek, kerkelijk leven, sport, landbouw en industrie, flora en fauna, volkskunde,
recreatie enz. De encyclopedie staat onder redactie van A n t o n van Oirschot en drs. A . C . Jansen.
Het geheel wordt een zeer omvangrijk werk met in totaal circa 2.000 pagina's in vier grote delen
(formaat 17,2 x 25 cm) met meer dan 2.000 foto's (in kleur en zwart-wit), illustraties, grafieken en
kaarten. Gebonden in luxe banden met zgn. bladgoud bestempeld, en vierkleuren stofomslagen.
De intekenprijs is - om een zo groot mogelijke oplage te bereiken - laag gehouden: compleet in vier
delen slechts ƒ 296,—. Het eerste deel verschijnt in april 1985, het tweede najaar 1985, het derde en
vierde deel in de loop van 1986.
Redactieraad: J. A k e r b o o m , directeur Brabantse Monumentenfederatie en Brabantse Monumentenwacht, J. Bruens, voorzitter directorium Brabantse VVV-directeuren, mr. T. Frenken, directeur
Culturele Raad Noord-Brabant, drs. W. Knippenberg, historicus. Jan Naaykens, auteur, dr. L .
Pirenne, rijksarchivaris Noord-Brabant, drs. J. Reijs, directeur Stadsschouwburg Eindhoven, Louis
Toebosch, componist, oud-directeur Brabants Conservatorium, Carole Vos, auteur.
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