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voor de restauratie
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Salesianenstraat 115, 5042 DR Tilburg.
Na telefonische afspraak, (013) 67 64 15.

O m het beginkapitaal voor de restauratie van de Norbertijnenpoort (van de voormalige pastorie van het Goirkc uit 1724) bijeen
tc krijgen, heeft de Stichting Restauratic Norbertijnenpoort T i l burg de Oosterhoutsc beeldhouwer Niel 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 30,- (incl. kunststof etui);
— in gepatineerd brons gegoten door Niel Steenbergen te Oosterhout - oplage 100 stuks - diameter 7,5 cm; prijs ƒ 200,— (excl.
edclhouten cassette, prijs ƒ 23,—).
Secretariaat Stichting Restauratie Norbertijnenpoort T i l b u r g :
De heer A . J . M . Santegoets, Philips Vingboonsstraat 41, 5041 G D
T i l b u r g , telefoon: 013-430243, bankrekening: nr. 15 12 08 174,
Rabo, T i l b u r g .

(deze advertentie wordt aangeboden door de Stiehting tot Behond van Tilbiirgs C:nltiiurgoed)
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In permanente en wissel-exposities w o r d t
aandacht geschonken aan beeldende
kunst, techniek, o n t w e r p e n en industriële
cultuur.
Openingstijden

museum

dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur
zondag 12.00-17.00 uur
textieldocumentatiecentrum
dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur
maandag en zaterdag gesloten
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5046 GN TILBURG
Tel.: (013) 367475
Infolijn: (013) 422241
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jgjj geleide
I n dit nummer van 'Tilburg' wordt veel aandacht besteed aan
de sociale en economische geschiedenis van de stad. Jos van
Meeuwen schrijft over de vakorganisatie voor leerbewerkers
en enkele sociale conflicten, die zich in de Tilburgse schoenenindustrie voordeden. Benadrukt wordt de geheel eigen rol die
de Tilburgse R . K . Lederbewerkersbond speelde bij het ontstaan van een landelijke katholieke vakorganisatie.
Jacob H . S . M . Veen, die al eerder bijdragen aan dit tijdschrift
leverde, laat zien wat het belang was (en gedeeltelijk nog
steeds is) van de zogeheten raccordementen of spoorwegaansluitingen voor de ontwikkeling van de industriële bedrijvigheid.
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C.G.W.P. van der Heijden beschrijft de achtergronden bij
het ontstaan van het pensioenfonds voor de wollenstoffennijverheid. Niet alleen het tot stand brengen van een belangrijke
sociale voorziening, maar ook de verhouding tussen de kathoheke organisatie 'St.-Lambertus' en de algemene bond 'De
Eendracht' bhjken daarbij een rol te spelen.
Ronald Peeters en Ton Wagemakers gaan uitvoerig in op de
tentoonstelhng over de Tilburgse periode van de fotograaf
Henri Berssenbrugge.
In 'Tilburg Kort' is er aandacht voor enkele recent verschenen boeken en wordt een overzicht gegeven van het restauratienieuws van de laatste maanden.
De redactie
Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door financiële
bijdragen van Boekhandel
Gianotten B.V., Cebr. Van Raak B.V., Vollenhoven Groot-Olie B.V. en Melis Gieterijen
B.V.
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De Tilburgse schoenmakers en
looiersgezellen en hun katholieke
vakorganisatie in het begin van
de 20e eeuw
door Jos van Meeuwen*
Tilburg heeft als oude textielstad zijn textielmuseum. Het leder- en schoenenmuseum staat in Waalwijk. Tenslotte was de Langstraat hèt centrum
van de schoen- en lederindustrie. Daar zetelde dan ook de Nederlandse
R . K . Lederbewerkersbond, de vakorganisatie van lederbewerkers, die
aan het begin van de twintigste eeuw werd opgericht om enige verbetering
te brengen in de treurige arbeidsverhoudingen, -voorwaarden en -omstandigheden in de schoenmakerijen en leerlooierijen.
Dat was geen overbodige luxe. Ook in Tilburg bestond er naast de overheersende textiel enige niet onbelangrijke schoen- en looinijverheid. En
het waren zelfs de Tilburgse schoenmakers en looiersgezellen, die aan de
wieg stondenvan die katholieke lederbewerkersbond.
Op 15 december 1898 vond de oprichtingsvergadering plaats van een
plaatselijke r.k. lederbewerkersvereniging, die zich aansloot bij de
gildenbond. Kapelaan Berkvens
werd door de bisschop aangewezen
als 'geestelijk adviseur'. De vereniging vertoonde meer gelijkenis met
een middeleeuws gilde dan met een
moderne vakorganisatie. Ook kleine schoenmakersbaasjes werden
toegelaten als lid, en de wat grotere
patroons werden beleefd uitgenodigd de vergaderingen van het gilde
als eregasten bij te wonen.
Op 1 juni 1902 kwam het tot een
bundeling met vergelijkbare verenigingen uit Den Bosch, Nijmegen,
Rotterdam,
Amsterdam,
Utrecht en Maastricht in het Nederlandsch R . K . Lederbewerkersgilde St.-Crispijn en Crispinianus,
dat zijn zetel kreeg in Tilburg. Doel
was 'het bevorderen van de zedelijke, stoffelijke en maatschappelijke
belangen der lederbewerkers en
door eenheid van handelen de in
het vak bestaande misbruiken te
doen verdwijnen'. Samenwerking
met de patroons stond voorop,
maar staking als laatste middel
* Politicoloog. Publiceerde tal van artikelen
op het gebied van de katholieke arbeidersbeweging. Werkt momenteel aan een
proefschrift. Dit stuk is gebaseerd op zijn
boek "Zo rood als de roodste socialisten.
Katholieke vakbondsstrijd in de schoenen lederindustrie", S U A , Amsterdam
1981.
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werd niet volledig van de hand
gewezen.
Aan daadwerkelijke vakbondsactiviteiten kwam het gilde echter niet
toe. Wel werden vanuit Tilburg pogingen ondernomen om de schoenmakers en leerlooiers in de omringende dorpen tot organisatie te
brengen. Daar konden de Tilburgse schoenmakers- en looiersbazen
van harte mee instemmen. Want
dankzij de lage lonen, lange werktijden en vooral de gedwongen winkelnering vormden de schoenmakerijen en leerlooierijen in dorpen
als Kaatsheuvel, Loon op Zand,
Oisterwijk, Dongen, Waalwijk,

enz. geduchte concurrentie. De T i l burgse lederbewerkers ondernamen propagandatochten en voorzitter Schalken sprak op propagandavergaderingen. Het Tilburgse lederbewerkersgilde telde toen zelf
zo'n 160 leden. Aanvankelijk lieten
de lederbewerkers in de dorpen
zich nog weerhouden van de vakorganisatie door de tegenwerking van
'overheidspersonen' en de angst
voor represailles. H u n bazen zaten
namelijk op geen enkele vakorganisaties te wachten, ongeacht
of die nou socialistisch, neutraal of
katholiek was.
Maar geleidelijk won de verbittering over hun bestaan en het besef
dat met gezamenlijk optreden de
bazen bedwongen konden worden,
het van de angst. Op 3 mei 1903
sprak Schalken in Musis Sacrum te
Dongen ter gelegenheid van de oprichting van de plaatselijk lederbewerkersvereniging, waarbij een
woord van dank werd gericht aan
de pastoor, kapelaans, burgemeester en wethouders, overige autoriteiten en de werkgevers.

In hetzelfde jaar kwam er een lederbewerkersvakvereniging
in
Loon op Zand met 120 leden, terwijl een jaar later Kaatsheuvel en
Waalwijk volgden.
Zwaartepunt
Dankzij de inspanningen van de
Tilburgse lederbewerkers - en
dankzij het ontstaan van de eerste
echte schoenfabrieken - kreeg de
katholieke vakorganisatie zo vaste
voet in de Langstraat. Maar de fabrikanten waren nog lang niet zover dat zij zich daarbij neerlegden.
Dus ontstonden er al snel felle arbeidsconflicten met als inzet de gedwongen winkelnering (Kaatsheuvel, 1908-1909) en het recht op organisatie (Van Schijndel's stoomschoenfabriek in Waalwijk, 19101911). Het zwaartepunt van de katholieke
lederbewerkersvakbeweging verschoof van Tilburg, Den
Bosch en andere steden naar de
Langstraat.
Het nationale r.k lederbewerkersvaksecretariaat maakte in 1905
plaats voor de Bossche Diocesane
Lederbewerkers-Arbeidersbond
met afdelingen in Kaatsheuvel,
Loon op Zand, Waalwijk-Besoijen, Tilburg, Den Bosch en Eindhoven en in totaal 500 leden. V i j f jaar
later waren dat er ruim 1800, verspreid over dertien afdelingen. Het
bondsbureau werd gevestigd op het
adres Hoofdstraat 279 in Kaatsheuvel, waar ook de voorzitter en eerste betaalde bestuurder ('vrijgestelde') Cees Roestenberg vandaan
kwam.
De
lederbewerkersvakvereniging
in Tilburg kwijnde weg. In 1911
waren er nog maar 45 leden over en
was er ƒ 157,30'/2 in kas. De vereniging droeg geen contributie meer af
aan de bond en werd als afdeling
geroyeerd.
Het commentaar in het bondsblad
De Lederbewerker: "De afdeeling
besteedde haar geld liever aan worstebrood met koffie en gezelligheid
dan aan het streven naar lotsverbetering".
Gezien het belang van de Tilburgse
schoen- en lederindustrie besloot
het hoofdbestuur van de inmiddels
nationale Nederlandsche R . K . Lederbewerkersbond voorrang te geven aan wervende activiteiten onder de Tilburgse schoenmakers en

looiersgezellen. Tenslotte werkten
er in die tijd zo'n 100 leerlooiers in
zeventien looierijen en waren er
bijna 1000 schoenmakers, die voor
het grootste deel werkzaam waren
in een paar van de grootste schoenfabrieken van Nederland, waaronder die van Van Arendonk en Blankers. Op het personeel van de
schoenfabrieken werden de propagandapijlen gericht. En met succes.
Begin 1912 werd een nieuwe afdeling opgericht met om te beginnen
116 leden. De Tilburgse schoenfabrikanten waren in sociaal opzicht
echter net zo star als hun collega's
in de textiel. Conflicten konden dus
niet uitblijven.
Conflict
De
Van
Arendonks
hadden
schoenfabrieken in Tilburg en Oisterwijk, waar de firma Mels in 1911
werd overgenomen. De lederbewerkersbond had daarbij zijn bedenkingen: "Mels was al geen
vriend van de arbeidersorganisatie,
maar Van Arendonk is nog erger:
in zijn fabriek mocht niet 'gebond'
worden; een enkele van de honderd arbeiders had zich 'op een stille' (als geheim Hd) aangesloten."
Toen
zeventien
Oisterwijkse
schoenmakers openlijk lid werden
van de bond, werd een van hen ontslagen, omdat hij in de fabriek propaganda zou hebben gemaakt voor
de vakorganisatie. Op 'aandrang'
van Mels, die was aangebleven als
directeur keerden de anderen de
'fak' de rug toe. De firma wilde
baas in eigen bedrijf blijven en
voelde er niets voor met vertegenwoordigers van de vakbond te praten. Heerkens, het ontslagen vakbondslid, vond ander werk bij
Hoogenbosch in Dordrecht.
Deze gang van zaken herhaalde
zich toen zo'n zeventig personeelsleden van Van Arendonk in T i l burg zich aansloten bij de lederbewerkersbond. Zodra de directie
hiervan op de hoogte was, werd het
werk in de fabriek stopgezet en
werd het verzamelde personeel toegesproken door een van de firmanten, die hun op straffe van ontslag
verbood
vakbondsvergaderingen
bij te wonen. H i j besloot zijn tirade
met de historische woorden: " I k
was tot nu toe u aller vader, maar
thans zal ik gaan poseren als pa-

De R.K. Gildenbond

in de Tuinstraat (1915)

troon." Na werktijd werden de georganiseerde personeelsleden gevolgd - te voet en op de fiets - om
te zien of ze niet toch naar de gildenbond gingen. De rest van de
avond liepen de Van Arendonks
wacht voor het gebouw van de gildenbond, terwijl een paar trouwe
meesterknechts de straten in de
buurt in de gaten hielden. Een personeelslid uit Oisterwijk, dat - zoals altijd - naar de gildenbond
kwam om daar op zijn trein te
wachten, werd de volgende dag
ontslagen.
De intimidatie had succes: het personeel van Van Arendonk verliet
de bond. Deze tragikomedie speelde zich af in het voorjaar van 1912.
Het hoofdbestuur van de lederbewerkersbond besloot in overleg
met het bestuur van de afdeling T i l burg - voorzitter J. Dalleu en secretaris Joh. de Haas - dat arbeiders van Van Arendonk voorlopig
niet aan
afdelingsvergaderingen
mochten deelnemen, tenzij als
groep van minimaal 25. Anders bestond het gevaar dat Van Arendonk door hier en daar wat bondsleden te ontslaan de lederbewerkersbond op grote kosten zou jagen, terwijl het organisatierecht
geen stap dichterbij kwam. De
bond riep de hulp in van het R . K .
Vakbureau en zijn voorzitter, de
Tilburger Jan van Rijzewijk. Deze had een onderhoud met de firma
Van Arendonk, die daarop schriftelijk te kennen gaf 'niet tegen een
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goede R . K . Vakvereeniging' te
zijn. Toch bleef het personeel buiten de organisatie. In oktober 1912
telde de afdeling Tilburg nog steeds
niet meer dan honderd leden. Toen
aan het einde van het jaar dertig
van zijn arbeiders alsnog de stap
waagden, nam Van Arendonk onverwijld tegenmaatregelen:
een
van hen werd ontslagen, zogenaamd wegens slapte, en de anderen werden opgescheept met slecht
werk. Dat raakte hen direct in de
portemonnee.
Vergadering
In de Tilburgse pers verscheen een
protestcommuniqué
ondertekend
door Dalleu en De Haas; de secretaris van de r.k. gildenbond, J. v.d.
Nieuwenhuizen; de secretaris van
de arbeid van het bisdom Den
Bosch, A . van Rijen; Van Rijzewijk; Roestenberg en L . van Heeswijk, geestelijk adviseur van de lederbewerkersbond, voorheen kapelaan in Kaatsheuvel en nu kapelaan van 't Heike. Op de dag van
Driekoningen werd er een grote
protestvergadering gehouden in de
grote zaal van de gildenbond, waar
onder meer de Bossche aalmoezenier van de arbeid. Prinsen, het
woord voerde.
Van Rijzewijk vertelde, dat een
der firmanten van Van Arendonk
in de fabriek openlijk gezegd had
dat bondsadviseur Van Heeswijk
door de bisschop van Den Bosch
verbannen was uit Kaatsheuvel wegens zijn betrokkenheid bij de vakbeweging, evenals de Waalwij kse
kapelaan De Wijs 'die zou zijn gestorven aan een ziekte, die als een
C.J. van Arendonk

(1863-1909)

Straf over hem was gekomen'.
Het personeel van Van Arendonk
voelde zich door de protestactie
aanvankelijk gesterkt in zijn organisatieverlangen, en het aantal georganiseerden liep op tot zeventig.
Maar nadat een paar van hen ontslagen werden, kozen de meesten
eieren voor hun geld. Een verslag
van de gang van zaken in de pers
lokte een tegenartikel uit van de
Van Arendonks onder de titel 'Protest aan Jan van Rijzewijk c.s.';
daarin werd namens 93 personeelsleden verklaard, dat alle beschuldigingen over intimidatie en ontslagen vals waren, dat de lonen bij
Van Arendonk goed waren en dat
het personeel niets meer te maken
wilde hebben met de lederbewerkersbond en zijn vertegenwoordigers. Slechts een paar bondsleden
en een enkele ongeorganiseerde
hadden het gewaagd hun handtekening te onthouden aan het manifest.
Op de dag dat de verklaring werd
uitgegeven - 12 februari 1913 werd er door de heren Van A r e n donk en enkele knechts gepost bij
het huis van Van Rijzewijk om in
de gaten te houden of er niet stiekem een paar afvalligen hun spijt
kwamen betuigen over het zetten
van hun handtekening. Daarna
werd het een poosje stil rond de affaire. Achter de schermen probeerde het plaatselijk comité van de
Kathoheke Sociale Actie te bemiddelen. Zonder resultaat. Een vergadering van de K S A keurde de
houding van Van Arendonk af.
Volgens De Lederbewerker van 13
juni 1913 bereidde de lederbewerkersbond in samenwerking met het
R . K . Vakbureau een 'repressieve
actie' voor. Daar werd echter niets
meer van vernomen.
Op een vergadering van de afdeling
Tilburg op 14 september 1914
bracht een van de leden naar voren, dat er arbeiders waren bij de
firma Van Arendonk, die wel lid
wilden worden van de vakorganisatie maar niet durfden. De reactie
van geestelijk adviseur V a n Wijck:
"Laat ze maar wegblijven; wie zoo
bang is voor zijn patroon, dat hij
niet naar de vergadering durft te
komen, wordt toch nooit een flink
organisatieman." Ook in latere jaren doken berichten op over de
slechte arbeidsverhoudingen
en

Jan van Rijzewijk

(1880-1939)

-voorwaarden bij Van Arendonk,
over de angst onder het personeel,
zoals in oktober 1915 - er waren op
dat moment veertig vakbondsleden
werkzaam op het bedrijf - en over
arbeidsconflicten. Pas in juli 1921
was er kennelijk sprake van erkenning van de vakorganisatie door de
firma Van Arendonk, want toen
werd een dreigend conflict afgewend door onderhandelingen tussen de directie en het hoofdbestuur
van de lederbewerkersbond.
Uitsluiting
Tot een directe strijd kwam het niet
bij van Arendonk. Dat kwam voort
uit de wankelmoedigheid van het
personeel en de omzichtigheid
(schijterigheid?) van de bond. B i j
Blankers barstte de strijd wel in
volle hevigheid los. Deze schoenfabriek was een paar jaar eerder na
een staking overgeplaatst van Rotterdam naar Tilburg. Blankers
woonde zelf in Den Haag en naast
de fabriek had hij een groot aantal
schoenwinkels in vrijwel alle grote
steden van Nederland en in A n t werpen.
Dankzij gerichte propaganda waren in de loop van 1913 80 mannelijke en 32 vrouwelijke arbeiders
van Blankers l i d geworden van de
bond. Een van hen. Van Puyenbroek, was voorzitter geworden
van de afdeling Tilburg. Het ging
mis, toen de vakorganisatie met directeur Hollants een aantal klachten van het personeel besprak. Als
antwoord werden in de loop van
november en december zeven georganiseerden, onder wie Van Puyenbroek, ontslagen. Weer deed de
bond alles om de strijd te voorkomen. Een aangekondigde staking

werd op aandringen van adviseur
Van Heeswijk uitgesteld in de hoop
dat er toch nog een vreedzame oplossing gevonden kon worden.
Blankers was daar echter niet voor
te vinden: op 17 januari 1914 kregen alle arbeiders met acht dagen
ontslag aangezegd. I n de loop van
de week konden de ontslagenen
zich weer aanmelden, maar dan
moesten ze schriftelijk toezeggen
zich in de toekomst te onthouden
van elke loonactie of staking. De
meeste vakbondsleden weigerden
dit. Op donderdag 22 januari richtte het hoofdbestuur van de lederbewerkersbond zich namens 101 leden tot de firma Blankers met de
toezegging, dat zij van een staking
af zouden zien, mits het hangende
loongeschil en de ontslagkwesties
loyaal en zakelijk zouden worden
afgehandeld. A a n het stakingsrecht
hielden zij onverkort vast.
De bedrijfsleiding hield de poot
stijf: wie op 23 januari niet getekend had, kon omzien naar een andere baas. Dus stonden er met ingang van 26 januari 1914 107 arbeiders en arbeidsters op straat. Een
maand later waren het er 131, omdat andere - niet bij de katholieke
lederbewerkersbond aangesloten arbeiders het werk uit solidariteit
neerlegden.
Het
socialistisch weekblad De
Strijd schreef: "Maar de katholieke
arbeidersorganisatie is nu toch te
veel in haar eer getast, aanvaardt
de strijd en nu wordt er toch gevochten, dat de stukken eraf vliegen. De manifesten der katholieke
vakorganisatie zijn precies eender
als de onze, ze spreken van het
duister gewroet van meneer Blankers, van bruut machtsmisbruik
van de werkgever, enz. enz."
Blankers weigerde te praten met
bestuurders van de bond, ook na
tussenkomst van de burgemeester.
Het bedrijf probeerde met onderkruipers uit Rotterdam, Duitsland
Bsi^raond te sGravenhdge VakTentoünstetltnq 5öpt, i8'
Internrrentoonsrelhna Brussei mst Gouden -Medai'le bekvoond
'üuni 1908.
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en Polen de produktie gaande te
houden. 'De heeren logeren in de
fabriek', aldus De Lederbewerker.
In maart 1914 waren er zo'n vijftig
aan het werk. Volgens het blad van
de bond waren het praktisch allemaal socialisten, een beschuldiging
die op zijn minst twijfelachtig was.
Boycot
Toen de uitsluiting al ruim drie
maanden duurde, organiseerden de
lederbewerkersbond en het R . K .
Vakbureau een boycotactie tegen
de 'schoenbazaars' van Blankers.
De plaatselijke katholieke werkliedenverenigingen werden opgeroepen de boycot actief te steunen
o.m. door middel van protestbijeenkomsten, het verspreiden van
manifesten en herbergen van de
schoenmakers uit Brabant, die bij
de winkels kwamen posten. Op 10
en 11 april vertrokken 47 schoenmakers uit Tilburg en de Langstraat om te gaan posten bij de 41
winkels, die verspreid waren over
negentien plaatsen. De boycot
oogstte veel publiciteit, natuurlijk
allereerst in de bladen van de katholieke arbeidersbeweging, maar
ook in socialistische bladen als De
Strijd en De A r b e i d , die tot steun
opriepen. Tot in Antwerpen werden de postende arbeiders met
open armen ontvangen.
De boycotactie zorgde voor een
doorbraak in de maandenlange
strijd. Op een vergadering aanvaardden de uitgesloten arbeiders zij het met nogal wat bedenkingen
- een bemiddelingsvoorstel van het
Tilburgs comité voor de K S A .
Blankers erkende het organisatierecht, de uitsluiting zou per 27 april
worden opgeheven, er zouden geen
rancunemaatregelen genomen worden tegen de vakbondsleden, die
geleidelijk aan in de fabriek zouden
terugkeren. De loonkwestie zou via
onderhandelingen worden opge-
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lost. De strijdende arbeiders drongen aan op een collectieve arbeidsovereenkomst met Blankers, waarin de arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen duidelijk zouden zijn vastgelegd. Het hoofdbestuur van de bond wist de vergadering van deze eis af te brengen.
De rechtmatigheid van het ontslag
van de Tilburgse afdelingsvoorzitter werd ter beoordeling voorgelegd aan een scheidsgerecht. Het
hoofdbestuur dekte zich bij voorbaat in tegen een negatieve uitspraak: "Reeds voor het uitbreken
van de strijd hebben wij toegegeven dat het optreden van Van Puyenbroek, hoe goed ook bedoeld,
niet in elk opzicht tactisch genoemd
kon worden." Het lag voor de hand
dat de afdelingsvoorzitter beter een
andere baan kon zoeken.
De strijd bij Blankers kostte de lederbewerkersbond ruim ƒ 20.000,en dat betekende, ondanks de
steun van het R . K . Vakbureau en
de vrijwillige steunbijdragen uit
het hele land, een zware aanslag op
de financiële kracht van de bond.
Het vertrek van de onderkruipers
en de terugkeer van de uitgesloten
arbeiders vlotte niet erg: begin mei
1914 waren nog pas vijftig van hen
weer aan het werk. Een tiental had
inmiddels elders werk gevonden en
wilde niet meer terug.
Latere berichten maakten melding
van ontstemming, arbeidsonrust en
loonacties. Eind december 1918
was het personeel op vijf man na
georganiseerd in de lederbewerkersbond. Het bedrijf was inmiddels herdoopt in de N . V . v.h. L .
Blankers.
Ruzie
De belangstelling voor de arbeidsverhoudingen bij de firma Blankers
maakte al snel plaats voor de problemen vanwege het uitbreken van
de eerste wereldoorlog. De mobilisatie onttrok veel kaderleden aan
de organisatie, en de verstoring van
de aanvoer van grondstoffen zorgde voor grote werkloosheid: de
schoen- en lederfabrieken lagen geheel of gedeeltelijk stil. Pas tegen
het einde van het jaar 1914 trad er
enig herstel op. Het aantal georganiseerde lederbewerkers nam toe.
Eind 1915 telde de afdeling Tilburg
ruim 400 leden. De voorspoedige
7

Hel personeel van de schoenfabriek

J. van Arendonk

gang van zaken in de schoen- en
lederindustrie maakte het mogelijk
om met succes loonacties te voeren, en dat was nauwelijks een luxe
gezien de steeds stijgende prijzen.
Het bestuur bestond begin 1916 uit
P. van Puyenbroek voorzitter;
M.W.
Smolders, vice-voorzitter;
G. Otten, secretaris; Jos. de M a n ,
penningmeester; T h . Laats, tweede
secretaris; C. v . d . Wouw, tweede
penningmeester; en P. van Nieuwenhoven, commissaris.
De verhouding tussen afdeling en
hoofdbestuur was slecht. Tilburg
achtte de vrijgestelde bestuurders
niet capabel om de belangen van de
Tilburgse lederbewerkers goed te
behartigen. Daarom werd voorgesteld het bondsbureau te verplaatsen van Kaatsheuvel naar Tilburg,
met als voordeel: betere bereikbaarheid, meer prestige en een grotere aantrekkingskracht op de T i l burgse lederbewerkers. Het voorstel werd door de algemene bondsvergadering met geringe meerderheid afgestemd (voorjaar 1915).
In 1916 ontstond er een openlijk
conflict met als inzet de aanstelling
en verkiezing van een derde vrijgestelde bestuurder, al dan niet speciaal voor Tilburg. Van Puyenbroek
stelde zich kandidaat. H i j werd wel
herkozen als hoofdbestuurslid van
8

(circa 1905)

de bond, maar bij de verkiezing
van de nieuwe vrijgestelde moest
hij het afleggen tegen Passier uit
Waalwijk. Voor de afdeling T i l burg en haar voorzitter, die aan de
kwestie-Blankers enig oud zeer
overgehouden had, was dat de aanleiding om hun eigen gang te gaan,
tegen de bondsvoorschriften i n .
Van Puyenbroek werd aangesteld
als betaald bestuurder, en de kosten werden verhaald op de contributie, die aan de bond had moeten
worden afgedragen. Sinds september 1916 betaalde de afdeling T i l burg geen contributie meer. Een
half jaar later werd de afdeling wegens wanbetaling geroyeerd en
werd gerechtelijk beslag gelegd op
de afdelingsgelden. Onmiddellijk
werd een nieuwe afdeling opgricht.
De bisschop van Den Bosch spoorde het oude bestuur per brief (d.d.
31 mei 1917) aan het goede voorbeeld te geven en zich aan te sluiten
bij de nieuwe afdeling. Op een vergadering van de oude afdeling onder leiding van geestelijk adviseur
Van Wijck werd besloten en bloc in
de bond terug te keren, mits de oude leden in hun rechten werden
hersteld. Voor Van Puyenbroek
was echter geen plaats meer in de
bond.
Het economisch tij was gunstig en

de nieuwe afdeling groeide snel:
van bijna 500 leden eind 1918 tot
1054 in januari 1920. Verantwoordelijk voor dit laatste hoogtepunt
in organisatiegraad was de eerste
algemene cao voor de schoenindustrie, die in werking trad op 1 september 1919 en die een bepaling
bevatte omtrent het wederzijds verplichte lidmaatschap van de contractpartijen: leden van de r.k. lederbewerkersbond mochten alleen
werken bij fabrikanten die lid waren van de Nederlandsche R . K .
Bond van Schoenfabrikanten. Dezen hadden zich op hun beurt verphcht slechts katholiek georganiseerde schoenmakers in dienst te
nemen en te houden.
Het afdelingsbestuur bestond begin
1919 uh Frans Coolen, voorzitter;
H . Verhoeven, vice-voorzitter; P.
Brands, secretaris; Gerrit van
Dommelen, penningmeester; A .
van Laarhoven, tweede secretaris;
H.J. Verhoeven, tweede penningmeester; en H . van Gooi, commissaris.
Fusie
Het duurde niet lang voor de afdehng weer overhoop lag met het
hoofdbestuur van de bond. Aanleiding was deze keer een loonactie in

Tilburg, die middels onderhandelingen met het bestuur van de T i l burgse Vereniging van Schoenfabrikanten resulteerde in een plaatselijke cao voor de stukwerkers in
de schoenfabrieken (juli 1919).
Volgens Tilburg waren Roestenberg c.s. veel te laks opgetreden,
waardoor het collectief contract op
de valreep nog bijna was verknald.
Onder het pseudoniem Methusalem schreef Coolen in de Waalwijkse Echo van het Zuiden: "Was de
voorzitter der afdeeling Tilburg
niet met wijs beleid opgetreden,
dan hadden de beambten zich nooit
meer in Tilburg behoeven te laten
zien." Ook beschuldigde hij Roestenberg ervan middels chantage het dreigen met ontslag - een salarisverhoging voor zichzelf te hebben afgedwongen. Onnodig te zeggen dat de afdeling Tilburg tegen
was.
De bond had inmiddels een betaalde bestuurder aangesteld met als
werkterrein Tilburg, die kantoor
hield op het adres Tuinstraat 66.
Het mocht niet baten. De beambte
voor Tilburg, Douw, haakte al snel
ziek af. De geschiedenis herhaalde
zich: de afdehng Tilburg stelde op
eigen houtje haar eigen voorzitter.

Coolen, aan als vrijgestelde. E n ,
nadat bekend was geworden dat
Coolen ook nog de man was achter
de lastercampagne jegens Roestenberg c.s. in De Echo en de Nieuwe
Tilburgsche Courant, volgde zijn
royement.
Het R . K . Vakbureau, dat in de affaire gemengd was, stelde het
hoofdbestuur wegens onvoldoende
krachtig optreden
medeverantwoordelijk voor het uit de hand gelopen conflict.
Van Rijzewijk en Van Wijck slaagden er samen in om deze keer de
afscheiding van de afdeling Tilburg
van
de lederbewerkersbond te
voorkomen.
Coolen zette zijn aanvallen op de
bond in de pers voort en hij zocht
zijn heil in de oprichting van de
Noord-Brabantsche R . K . Fabrieksarbeidersbond.
De Nederlandsche Vereeniging van
Fabrieksarbeiders, de 'moderne'
bond, hoopte van de ontevredenheid van de Tilburgse lederbewerkers te profiteren en stelde de
vraag 'waarom mensen als Coolen
en de mensen die hem volgen, nog
steeds een r.k. organisatie wenschen'.
Het slot van de oproep tot het bij-

wonen van de oprichtingsvergadering van Coolen's nieuwe vakorganisatie liet daar geen onduidelijkheid over bestaan: " V r i j debat.
Modern georganiseerden en sociaal-democraten hebben geen toegang."
In 1921 slaagde de lederbewerkersbond erin om een nieuw cao af te
sluiten met de Tilburgsche Vereeniging
van
Schoenfabrikanten.
Toen maakte de naoorlogse crisis
een einde aan de enorme oorlogswinsten, de vraag naar arbeidskrachten en de sociale welwillendheid van schoen- en lederfabrikanten. Een invoerverbod van schoenen - het Schoenenwetje van 1923
- moest de totale ineenstorting van
de Nederlandse schoen- en lederindustrie voorkomen. De buitengewoon grote werkloosheid putte de
werklozenkassen van de lederbewerkersbond volledig uit en deed
het aantal leden drastisch dalen.
Een fusie met de Nederlandsche
R . K . Fabrieksarbeidersbond moest
redding brengen. Daarmee kwam
in juli 1924 ook een einde aan het
eigengereide bestaan van de T i l burgse R . K . Lederbewerkersvakvereeniging.

Spoorwegaansluitingen in Tilburg
door Jacob H.S.M. Veen*
Zoals algemeen bekend is, hangt de ontploonng van de m d u s t n ë l e bedrijvigheid nauw samen met de mogelijkheden voor goed en goedkoop transport. Traditioneel speelde in Nederland het vervoer over de weg en het
water een belangrijke rol. Het zich in de 18e en begin 19e eeuw langzamerhand tot een belangrijke industriestad ontwikkelende Tilburg had ten
opzichte van veel andere industriesteden het nadeel, dat het niet aan
bevaarbaar water was gelegen. Ook het wegenstelsel rondom de stad was
tot het einde van de Franse tijd niet ideaal. Pas de aanleg van de rijksweg
Breda-Tilburg-Den Bosch bracht op dit punt verbetering, terwijl de aanleg
van de straatweg naar Waalwijk in de jaren '30 van de vorige eeuw de stad
een korte, goede verbinding gaf met de dichtstbijzijnde haven aan de
Maas. Desondanks bleef het wegtransport over de ongeveer 15 kilometer
lange straatweg een belemmerende factor voor de zich langzaam ontwikkelende textielindustrie.
Niet voor niets duurde het een
groot aantal jaren voordat dè mechanische aandrijfkracht van die
tijd, de stoommachine, in Tilburg
* Gemeentelijk archiefinspecteur. Deskundige/publicist op het gebied van de
geschiedenis van het openbaar vervoer.

algemeen werd toegepast. Het
transport van de hiervoor benodigde steenkool, een goedkoop artikel
dat door hoge vervoerskosten duur
werd gemaakt, over de weg in kleine hoeveelheden was de belemmerende factor. Pas de ingebruikneming van spoorlijnen, in 1863 naar

Breda, in 1865/'66 naar Eindhoven
en Luik, en in 1867 naar Turnhout
en het Belgische steenkolengebied
in de Borinage, maakte hieraan een
einde. Het vervoer van steenkool
in spoorwagens van (in die tijd) 10
ton laadvermogen was veel goedkoper dan het gecombineerde vervoer per schip (veelal ook niet groter dan 100 ton) en kar.
Het nadeel van het railvervoer was
wel, dat de goederenwagons gelost
en geladen moesten worden op een
of enkele centrale punten in de
stad, de zogenaamde goederenstations. Meestal lagen of liggen deze
bij het personenstation, zodat de
spoorwegmaatschappij deze met zo
weinig mogelijk personeel kon bedienen. In Tilburg kende men er
twee, te weten het goederenstation
aan de Spoorlaan met de daarbij
behorende, in 1909 geopende los-
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De spooraansluiting

van de Jubriek

trans Mutsaerts & Zn. omstreeks

weg aan de Fraterstraat en de in
1929 in gebruik genomen losplaats
aan de Ie Herstalse Dwarsstraat.
Van hieruit ging het transport dan
weer per (dure) kar naar en van de
fabrieken. Gelukkig boden en bieden de spoorwegen de mogelijkheid om goederenwagons
"aan
huis" te brengen of te halen. De
meest gebruikelijke mogelijkheid is
de zgn. spooraansluiting, ook wel
raccordement genaamd, een speciaal spoorlijntje vanaf de voor de
normale treindienst gebruikte sporen naar een fabrieksterrein. In
verband met de hoge kosten van
aanleg en onderhoud van spoorbanen en het feit dat rails in straten en
wegen nu eenmaal niet zo erg gewenst zijn, is dit alleen te realiseren
wanneer bedrijven in de buurt van
een spoorweg liggen. De andere
mogelijkheid is het vervoer van
spoorwagens op een speciaal geconstrueerde, lage wagen die over
de weg kan rijden. D i t laatste systeem, rolwagenvervoer genaamd,
wordt in Tilburg uitgevoerd ten behoeve van een vijftal bedrijven
door de firma Harrij van Casteren.
Helaas wordt hiervan weinig gebruik gemaakt, maar af en toe ziet
men wel eens een goederenwagen
die op deze manier door de stad
vervoerd wordt.
Oudste aansluitingen
De spoorwegaansluiting is in T i l burg al vrijwel zo oud als de spoor-
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wegen zelf. Waarschijnlijk is de
textielfabriek van Ledeboer, later
Frans Mutsaerts & Z n . aan de
Spoorlaan op de hoek van de
Noordstraat het eerste Tilburgse
bedrijf geweest dat over een eigen
spooraansluiting beschikte. Het
valt niet meer na te gaan wanneer
deze werd aangelegd, maar waarschijnlijk was dit kort na de opening van de spoorlijn naar Breda in
1863. De Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (S.S.),
die deze lijn exploiteerde, sloot
over deze voorzieningen al vrij
spoedig overeenkomsten met bedrijven langs de lijn. Het raccordement takte af van de sporen bij de
De Nederlandsche

Vlasspinnerij

vroegere draaischijf en locomotievenloods, die ongeveer op de plaats
van het huidige autobusstation lagen. Voordat het projekt "Tilburg
Hoogspoor" was uitgevoerd, Hep
de Spoorlaan hier wat anders dan
tegenwoordig. Ongeveer ter hoogte van de inmiddels ook al weer
verlaten autobusgarage van de
B . B . A . boog zij af naar de spoorlijn die in westelijke richting tot de
overweg Gasthuisstraat werd gevolgd. De spooraansluiting naar de
fabriek van Frans Mutsaerts kruiste
de Spoorlaan precies in deze knik
en bereikte direct daarna het fabrieksterrein, dat door een hoge
muur van de straat was gescheiden.
Helaas is over het gebruik van dit
raccordement niets meer bekend.
Gegevens over de aan- en afvoer
per rail zijn voor zover bekend bij
particuliere bedrijven niet bewaard
gebleven. Vermoedelijk deed het
alleen dienst voor de aanvoer van
steenkool en werden de grondstoffen en produkten op andere wijze
vervoerd. D i t valt af te leiden uit
een politierapport over het gebruik
van de spooraansluiting naar de fabriek van de firma E . Elias aan de
Industriestraat, die in 1921 in gebruik werd genomen, en waarvan
men extra hinder vanwege het gesloten zijn van de overweg Gasthuisstraat verwachtte. I n mei 1922
werd geconstateerd dat in een tijd
van vier weken drie geladen kolenwagens in twee rangeerbewegingen
naar de fabriek werden gebracht,
terwijl er verder geen vervoer

met hel raccordement

(1919)

De spoorlijnen

en de kolenopslag

van de gasfabriek

plaatsvond. Het valt aan te nemen,
dat het vervoer over de andere
spooraansluitingen naar Tilburgse
fabrieken ongeveer dezelfde omvang had. Alleen in de tijd van fabrieksuitbreidingen zal er meer
transport hebben plaatsgevonden,
zoals van bouwmaterialen.
Toen de fabrieken op andere
brandstoffen als elektriciteit en olie
voor hun aandrijfkracht omschakelden verminderde ook het belang
van hun spooraansluitingen. In
1954 achtten Frans Mutsaerts &
Zn. het nut van hun spoorlijntje
ten opzichte van de jaarlijks terugkerende vaste lasten zo gering, dat
zij dit wilden verwijderen. Gelukkig voor hen wilde de gemeente de
niet ongevaarlijke spoorkruising in
de Spoorlaan ook wel kwijt en was
zij bereid de kosten voor het opbreken van de rails in de straat voor
haar rekening te nemen. De opbraakkosten voor de sporen op het
fabrieksterrein moest het bedrijf
wel zelf betalen. Andere bedrijven
waren in dat opzicht minder gelukkig. Zo moest de Nederlandsche
Vlasspinnerij, indertijd gevestigd
in het oudste gedeelte van de huidi-

(1926)

ge panden van Van Casteren aan
de Beukenstraat, de sloop van haar
raccordement zelf betalen. D i t was
tegelijk met de bouw van de fabriek in 1917 aangelegd en takte af
van de oorspronkelijke lijn naar
Turnhout, die tot 1958 op de plaats
van het huidige Dongepad en de
Vierwindenlaan lag en met een ruime bocht uitkwam bij de overweg
in de Gasthuisstraat. Over het raccordement Vlasspinnerij mochten
overigens geen locomotieven r i j den. Oorspronkelijk wilde men de
goederenwagens met man- of paardekracht vervoeren, maar de helling bleek zo steil te zijn, dat de
wagens door middel van een lier
voortbewogen moesten worden.
Toen mede in verband met de
hoogspoorplannen het lijngedeelte
Tilburg-Riel van de Turnhoutse lijn
moest worden omgelegd via de
thans nog bestaande route achter
de Oude Warande o m , had de
Vlasspinnerij nog wel zoveel belangstelling voor het behoud van
een spooraansluiting, dat zij een
onderzoek instelde naar de mogelijkheid van een nieuwe verbinding. Hiervoor werd een ontwerp

gemaakt, dat uitging van een aansluiting op het nieuwe goederenstation langs de Hazelaarstraat. De fabriekslijn zou de Hart van Brabantlaan dan loodrecht kruisen in het
verlengde van de Beukenstraat.
Nadat deze laatste straat enkele
tientallen meters gevolgd was kon
de lijn dan met een scherpe bocht
het fabrieksterrein bereiken. Opgemerkt moet bij dit projekt wel worden dat de flats langs de Hart van
Brabantlaan toen nog niet gebouwd waren, zodat een doorgang
tussen de Beukenstraat en de Hazelaarstraat tot de mogelijkheden
behoorde. In verband met de hoge
kosten moest de Vlasspinnerij
van de aanleg van de nieuwe lijn
afzien. Het bestaande raccordement werd in de zomer van 1959
afgebroken.
Gasfabriek
Behalve de genoemde en andere
particuliere bedrijven had ook de
gemeentelijke gasfabriek aan de
Lange Nieuwstraat al sinds de
bouw in 1871 een spooraansluiting.
Op 11 oktober van dat jaar gaf mi-
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voerd. Pas in 1977 had de gemeente
geen belang meer bij het raccordement. Per 31 december van dat jaar
werd de desbetreffende overeenkomst van de N.S. dan ook opgezegd, waarna in de volgende jaren
steeds gedeelten van de lijn werden
opgebroken. Hiermee verdween de
laatste spooraansluiting in de T i l burgse binnenstad.
Industrieterrein

Loc.

2204 van de NS rangeert bij de Woollex aan de Siriusstraal

nister van Binnenlandse Zaken
J.R. Thorbecke de hiervoor benodigde vergunning af. D i t raccordement liep vanaf een kleine draaischijf op het terrein van de Centrale Werkplaats door de straat met de
toepasselijke naam Railstraat naar
het terrein van de gasfabriek. Hierbij werd de Lange Nieuwstraat
loodrecht gekruist. Ook op deze
spooraansluiting konden geen locomotieven rijden en werden de wagens door middel van een lier
voortbewogen. Gelukkig is over
het gebruik van dit raccordement
wel iets bekend. I n het boekjaar
1889-1890 ontving de gasfabriek in
totaal 417 wagons met steenkool,
afkomstig uit Duitse en Belgische
mijnen, alsmede een wagon ijzeroxide voor de gaszuivering.
Oorspronkelijk
berekende
de
spoorwegmaatschappij
voor het
transport
van
goederenwagons
naar en van de gasfabriek geen rangeerloon. I n 1914, toen er veel
meer wagens werden vervoerd (in
1913 ging het om 2310 beladen wagens, waarvan 1960 met steenkool
werden ontvangen terwijl er 80 met
koolteer werden verzonden) wilde
de S.S. deze inkomsten niet meer
missen. Na moeizaam onderhandelen kwam men een rangeerloon van
50 cent per wagon overeen. O f dit
de reden was dat de gas- en elektriciteitsfabrieken na de opening van
het Wilhelminakanaal in 1920 meer
gebruik van het transport over water gingen maken, is niet bekend.
Overigens werd de spooraanslui12

(foto J. Veen 1981)

ting van de gasfabriek ook benut
door de machinefabriek Deprez en
het aannemersbedrijf Weijers.
In de jaren '60 moest de spooraansluiting naar de gasfabriek aanzienlijk worden gewijzigd. I n 1962 werd
de kraakgasinstallatie in gebruik
genomen, waarbij gas uit propaan
in plaats van steenkool wordt gemaakt. D i t propaan werd aangevoerd in vierassige ketelwagens,
die voor de bestaande draaischijf te
lang waren. Deze was berekend op
tweeassige kolenwagens. Bovendien mogen wagens met "gevaarlijke lading" nooit op draaischijven
gedraaid worden. Daarom werd in
1961 vanaf de (inmiddels voormalige) Railstraat een bocht gelegd
naar bestaande sporen op het terrein van de Hoofdwerkplaats van
de N.S., waardoor de draaischrijf
kon vervallen. Tevens werd op het
terrein van de gasfabriek een nieuw
losspoor gelegd, waar het propaan
uit de ketelwagens in opslagtanks
werd overgepompt. De nieuwe
aansluiting kon wèl door locomotieven worden bereden, zodat de lierinstallatie overbodig werd.
Nadat ten gevolge van de komst
van het aardgas in 1966 de kraakgasinstallatie was ontmanteld, verdween het vervoer over het raccordement als sneeuw voor de zon.
Toch wilde de directie van Energiebedrijven, zoals de gasfabriek nu
heette, de spoorlijn nog niet kwijt.
A f en toe kon zij nog goed voor het
transport van kabels en buizen gebruikt worden. I n 1971 werden zo
nog 40 wagons over de rails ver-

Inmiddels waren op het industrieterrein Loven nieuwe spooraansluitingen ontstaan. A l direct, toen in
de jaren '50 plannen voor de aanleg
van dit industriegebied werden gemaakt, voorzag men hier ook een
zogenaamde gemeentelijke stamlijn. D i t is een spoorlijn voor goederenvervoer, die door de eigenaar
van een (industrie-)terrein wordt
aangelegd en waarop de aldaar te
vestigen bedrijven hun raccordementen kunnen aansluiten. Stamlijnen worden daar aangelegd waar
industrieterreinen op enige afstand
van de normale spoorlijnen zijn gelegen en toch spoorverbinding gewenst is. Z i j behoren tot de normale infrastructuur van een modern
industriegebied. De stamlijn naar
Loven takt bij Berkel-Enschot af
van de spoorhjn naar Den Bosch en
loopt naar de bedrijven bij de Siriusstraat. Z i j kwam in oktober 1967
gereed. A l direct werd er gebruik
van gemaakt door de papierfabriek
De Hoop, die later een eigen raccordement kreeg, en het transportbedrijf Wassing. I n 1971 kreeg
ook Albert Heijn een aansluiting,
in 1979 gevolgd door de Wooltex.
Helaas bleef de ontwikkeling van
het railvervoer naar Loven achter
bij de verwachting. Alleen Wooltex
krijgt nog vrijwel dagelijks wagons,
terwijl ook Albert Heijn af en toe
gebruik van haar railverbinding
maakt. De andere bedrijven zijn
volledig overgegaan op het wegvervoer. De spooraansluitingen op Loven zijn het laatste, magere restant
van het grote aantal dat Tilburg in
vroeger jaren kende.

De belangrijkste gegevens waarvan voor dit
artikel gebruik is gemaakt zijn afkomstig uit
jaarverslagen van de spoorwegen en de gemeentelijke gasfabriek (Energiebedrijven)
en uit het Secretariearchief ( G A T ) 18101907, 1908-1937 en 1938-1985.

De oprichting van het pensioenfonds voor
de Tilburgse wolnijverheid 1927-1929
door C.G.W.P. van der Heijden*
In een recent verschenen artikel in het Noordbrabants Historisch Jaarboek, deel 3, ging ik uitvoerig in op een van de belangrijkste conflicten die
er in de Tilburgse wolnijverheid plaatsvonden.^) Daar stelde ik onder
andere dat de arbeidsvoorwaarden en de reële loonhoogte voor de arbeiders in de Tilburgse wollenstoffenindustrie relatief gunstig afstaken bij de
wolnijverheid in de rest van Brabant en bij het merendeel van de overige
Tilburgse nijverheidssectoren.^) Als een van de voorbeelden waaruit de
betere arbeidsvoorwaarden voor de arbeiders werkzaam bij leden van de
"Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollen Stoffen" (voortaan
afgekort als V T F W S ) blijken, werd aldaar het pensioenfonds genoemd.'')
Voordat ik in zal gaan op de onderhandelingen tussen werkgevers en
werknemers die resulteerden in de oprichting van het pensioenfonds is het
noodzakehjk dat eerst het algemene kader, waarin deze gebeurtenis geplaatst moet worden, gepresenteerd wordt.
Werkgevers en werknemers
Ongeveer 80% van de Tilburgse
wollenstoffenfabrikanten
waren
hecht georganiseerd in de bovengenoemde
werkgeversvereniging
V T F W S . De doelstelling van deze
op 22 februari 1897 opgerichte vereniging op katholieke grondslag
was "door onderlinge samenwerking der fabrikanten in de Tilburgse wolindustrie, elk wettig middel
aan te wenden dat bevorderlijk kan
zijn aan hun industrie en aan de
goede
verstandhouding
tussen
werkgever en werknemer".'*) Gezien deze formulering strekten de
activiteiten van de V T F W S zich zowel uit over gebieden als gezamenlijke aankoop en het vaststellen van
vrachttarieven, e t c , als het onderhouden van contacten tussen werkgevers en werknemers (lees: de textielarbeidersbonden) .
In de interbellum-periode was ten
aanzien van het reilen en zeilen van
de Tilburgse wolnijverheid een
hoofdrol weggelegd voor de 2de secretaris van de V T F W S , mr.
B . J . M . van Spaendonck.^) Van Puijenbroek omschreef deze man zeer
treffend als "de befaamde grootmeester in secretariaten van ondernemersverenigingen en het fungerend geweten van het bedrijfsleven".^)
* Docent geschiedenis en historisch onderzoeker. Dit artikel is een onderdeel van
een studie over de Tilburgse textielnijverheid in het Interbellum.

De werknemers konden zich in deze hoogtij-jaren van de verzuiling
aansluiten bij een viertal organisaties: de katholieke bond 'St.-Lambertus' de protestants-christelijke
bond 'Unitas', de algemene (lees:
socialistische) bond 'De Eendracht'
en
de
anarcho-syndicalistische
'Landelijke Federatie van Textielarbeiders'.^) I n Tilburg lag het
overwicht zeer duidehjk bij de kathoheke bond. Gemiddeld genomen bedroeg het ledental van 'St.Lambertus' het tienvoudige van het
ledental van 'De Eendracht'. De
twee andere bonden zijn wat T i l burg betreft te verwaarlozen. E l ders zal ik aantonen dat de ontwikkeling van het ledenbestand van
beide bonden conjunctuurgevoelig
was.^) Het is in dit kader voldoende
om te stellen dat de bonden in het
midden van de jaren twintig veel
leden verloren hadden en dat ze
zich daarna veel moeite getroostten
om het verloren terrein terug te
winnen. Het hierna te bespreken
voorstel van 'St.-Lambertus' om tot
oprichting van een pensioenfonds
over te gaan, moet dan ook in dit
hcht bezien
worden. Hoewel
Boomgaard stelt dat " i n de periode
1917-1925 het vakbondslidmaatschap nog geen door iedereen geaccepteerde en normaal geachte zaak
geworden (was)",^) kan ik voor de
VTFWS een uitzondering maken.
Zowel 'St.-Lambertus' als 'De Eendracht' werden door de V T F W S als
een volwaardige partner erkend.
Bij deze vereniging maakte het

voeren van onderhandelingen met
de textielarbeidersorganisaties een
vast onderdeel uit van de strategie
om tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden
te
komen.
De
VTFWS heeft de bonden gedurende de periode 1920-1940 nooit voor
een fait accompli gesteld. Wel werden beide bonden tegen elkaar uitgespeeld. Gezien de kathoheke
grondslag is het niet vreemd dat bij
de VTFWS de meeste sympathie
uitging naar 'St.-Lambertus'. Regelmatig nam de werkgeversvereniging de katholieke bond tegen de
socialistische bond in bescherming
Tot slot van deze inleidende paragraaf een opmerking over de bronnen. De belangrijkste bron vormen
de notulen van de vergaderingen
van de V T F W S . Omdat onderhandelingen tussen de VTFWS en de
vakbonden altijd plaatsvonden tijdens de bestuursvergaderingen van
de VTFWS (en dus in de notulen
verwekt werden) zijn er zakelijke
en nauwgezette verslagen van hetgeen besproken werd bewaard gebleven. Daarnaast zijn de vakbladen van de textielarbeidersbonden
erg waardevol. 'St.-Lambertus' beschikte over 'Het Hoog-Ambacht',
en 'De Eendracht' over 'De
Textielarbeider'. Gezien de onderlinge rivaliteit is het niet vreemd
Mr. B.J.M.

van Spaendonck

(1896-1967)
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dat beide vakbladen erg propagandistisch getint zijn. Archiefbescheiden betreffende de voor Tilburg
belangrijkste vakbond 'St.-Lambertus' schijnen verloren te zijn.^°)
Het pensioenfonds
De wollenstoffenfabrikanten beschouwden de zeven jaren aansluitend aan de voor hen zonder twijfel
gunstige Eerste Wereldoorlog
zeker als magere jaren. Naar eigen
zeggen verkeerden ze in een zeer
ongelijke en ongunstige concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland. O m dit kwaad te bestrijden plaatsten zij steeds twee verschillende pijlen op hun boog:
werktijdverlenging en loonsverlaging. Vooral de tweede pijl bleek
regelmatig doel te treffen: in 1922
en in 1924 slaagden de werkgevers
erin om de lonen met respectievelijk 10 en 5% te verlagen.'^) T i j dens deze loonherzieningsronden
bleken de textielarbeidersbonden
niet bij machte om de ter discussie
staande voorstellen voor loonsverlaging tegen te houden. De bonden
- vooral 'St.-Lambertus' - grepen
de eerste tekenen van economische
opleving dan ook meteen aan om
het verbleekte blazoen weer wat op
te poetsen. De bestuurders van
'St.-Lambertus' pakten in het najaar van 1927 de zaken groots aan.
In een schrijven d.d. 17 november
1927 '•^) verzochten zij om onderhandelingen te beginnen over realisatie van de meest dringende wensen: uitbetaling van de algemeen
erkende christelijke feestdagen,
verhoging van de lonen en oprichting van een algemeen pensioenEen deel van de leden van St.-Lambertus

fonds. D i t was de eerste keer dat
'St.-Lambertus' met het derde verzoek kwam.
Het zou overigens ook bij deze ene
keer blijven: de V T F W S was zelfs
redelijk enthousiast over het voorstel. B i j de eerste conferentie van
'St.-Lambertus' met het bestuur
van de VTFWS deelde de voorzitter van de fabrikantenvereniging
mee dat er al wel fabrikanten over
een pensioenfonds gedacht hadden, maar steeds teruggeschrokken
waren voor de daaraan verbonden
k o s t e n . ' S t . - L a m b e r t u s ' had nog
geen becijferingen gemaakt omtrent de kosten of de offers die de
arbeiders voor het pensioenfonds
moesten brengen. Voor hen stond
echter vast dat er voor de oude arbeiders iets moest gebeuren: "Het
gaat niet aan, arbeiders die jarenlang hun arbeid ter beschikking van
de onderneming hebben gesteld op
hun ouden dag aan het Armbestuur
over te leveren. Met leede oogen
zien de textielarbeiders naar het gemeente- en spoorwegpersoneel, dat
een weiverzorgden ouden dag
heeft."^^) De voorzitter van de
VTFWS repliceerde dat de fabrikanten al grote offers moesten
brengen voor hun oudere werknemers, maar dat een behoorlijke regeling gewenst was. H i j haalde ook
een opvoedend (lees: bevoogdend)
argument aan: " . . . verlangd mag
toch worden, dat de arbeiders in
die jaren van hun leven dat hun inkomsten hun behoeften ver overtreffen, iets opzij leggen. In de
praktijk geschiedt dit helaas veelal
niet. Vooral de jeugdige arbeiders
konden op dit terrein veel meer
doen, dan thans het geval is."'^) Bij

in 1929

deze eerste conferentie werd afgesproken dat de voorbereiding van
het pensioenfonds met kracht ter
hand genomen zou worden en dat
de overige door 'St.-Lambertus' geformuleerde wensen voorlopig terzijde gelegd werden. Voor de berekeningen werd een verzekeringswiskundige aangezocht (dhr. C.P.
van Dorst).
Een week later bleek dat de fabrikanten meer argumenten dan alleen charitatieve hadden om tot
een pensioenfonds te komen. Veel
fabrikanten verstrekten aan hun
pensioengerechtigde
arbeiders
reeds op vrijwillige basis een kleine
uitkering. De verwachting was dat
deze aanvankelijk kleine post (in
1928 omvatte deze groep 80 personen) weldra een aanzienlijke uitgave zou vorderen. Veel arbeiders
bleven in het bedrijf werkzaam op
een leeftijd dat ze feitelijk voor het
werk al ongeschikt waren. Het zou
voor de rentabiliteit van de onderneming gunstig zijn om aan deze situatie een einde te maken. Daarnaast speelde bij de argumentatie
de verwachting een rol dat, wanneer andere ondernemingen in de
omgeving van Tilburg '^) tot oprichting van een pensioenfonds
zouden besluiten, "dan zal ongetwijfeld de moeilijkheid om aan
personeel te komen voor onze fabrieken zich gaan verscherpen".
Tot slot zag men in het pensioenfonds een goed middel om personeel aan het bedrijf - of op zijn
minst de groep bedrijven aangesloten bij de V T F W S - te binden. '**)
De
algemene
ledenvergadering
machtigde het bestuur van de
VTFWS om de besprekingen met
'St.-Lambertus' over het pensioenfonds voort te zetten, "daarbij uitgaande van een maximum-bedrag
aan kosten voor de werkgevers van
1,5% van het loon".'^) Gezien het
ingewikkelde karakter van de f i nanciële consequenties verbonden
aan diverse voorstellen, die door de
vertegenwoordigers
van
de
VTFWS en 'St.-Lambertus' besproken werden, zal ik me in het
hiernavolgende tot het meest essentiële beperken.
Beide onderhandelingspartners erkenden de grote problemen verbonden aan het beginnen met het
verstrekken van uitkeringen uit een
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pensioenfonds: men start met een
lege kas en veel arbeiders krijgen
een uitkering die zelf nooit een cent
premie betaald hebben. Het aanvankelijke voorstel van 'St.-Lambertus' kwam neer op een pensioen
van ƒ 8,- tot ƒ 1 0 - per week voor
alle arbeiders. De premie per arbeider zou ƒ 0,50 per week bedragen (ongeacht zijn leeftijd), waarvan ƒ 0,20 door de arbeider en
ƒ 0,30 door de werkgever opgebracht zou moeten worden.^") Het
eerste voorstel van de V T F W S
daarentegen ging uit van een pensioen van ƒ 5 , - per week voor alle
arbeiders van 65 jaar en ouder. De
te betalen premie was afhankelijk
van de leeftijd: arbeiders van 14 tot
19 jaar ƒ 0,45 per week, en geleidelijk oplopend tot ƒ 1,80 voor arbeiders van 45 jaar en ouder. De
werkgevers zouden een derde van
de premie voor hun rekening nemen en de werknemers twee derde
deel.^') I n samenwerking met de
heer Van Dorst werd een aantal
voorstellen uitgewerkt en besproken. Afschriften van deze voorstellen kwamen niet voor als bijlagen
bij de notulen. U i t de gevoerde besprekingen kan ik opmaken dat
beide groepen bereid waren tot
concessies, maar dat vooral 'St.Lambertus' zich voor gezichtsverlies wilde behoeden: "Het zwaartepunt van 'St.-Lambertus' is het verkrijgen van een propaganda-object
tegenover 'De Eendracht'. 'De
Eendracht' stelt zich op het standpunt dat 'St.-Lambertus' wel een
mooi program maakt en dit met
veel pathos publiceert, doch dat zij
met hun systeem van actie-voeren
in het geheel niets in de praktijk
bereiken. 'St.-Lambertus' w i l nu
trachten met een pensioenfonds
voor den dag te komen, waaraan
'De Eendracht' in het geheel niet
heeft medegewerkt. 'St.-Lambertus' is echter bang, dat het prachtige propaganda-middel in het pensioenfonds gelegen, zal veranderen
in een punt van aanval voor de tegenpartij, indien uit de langdurige
besprekingen slechts een pensioen
van ƒ 5 , - , derhalve de helft van
hetgeen
"St.-Lambertus"
oorspronkelijk vroeg, voor den dag
komt. 'St.-Lambertus' verwacht
zeer veel van het pensioenfonds en
wil daarom alles vermijden wat de
zaak zou kunnen doen stranden.
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Daarvoor heeft 'St.-Lambertus' f i nanciële offers over".^^)
Op 27 april 1928 kwamen de onderhandelaars van de VTFWS en 'St.Lambertus'
tot
overeenstemming.^^) De algemene ledenvergadering ging met het voorstel akkoord,^'*) tot een soortgelijke conclusie kwam ook de ledenvergadering van 'St.-Lambertus'.^^) De
precieze voorstellen, zoals samengevat in de circulaire van 2 mei
1928, nr. T 3456/786, zijn noch in
de notulen van de VTFWS noch in
'Het Hoog-Ambacht' vermeld. Een
samenvatting van de resultaten
komt voor in 'Het Hoog-Ambacht':
"De grondslag waarop werkgevers
en werknemers in de Tilburgsche
industrie overeenstemming hebben
bereikt, komt in het kort hierop
neer: Een arbeider die 65 jaar oud
is geworden, zal een pensioen worden verleend van ƒ 7,50 boven de
ouderdomsuitkering, die hij ontvangt vanwege den staat. De eerste
15 jaar zal echter niet meer dan 7
gld. per week kunnen worden uitgekeerd. De arbeiders, die thans
reeds 65 jaar of ouder zijn, kunnen
geen l i d van het fonds zijn, deze
ontvangen evenwel bij het beëindigen der dienstbetrekking 5 gld. per
week. De premie bedraagt voor arbeiders van 14 tot en met 23 jaar
ƒ 0,60 en voor arbeiders van 24 tot
en met 64 jaar ƒ 0,80 per week,
voor de helft te betalen door den
werkgever, voor de andere helft
door de arbeiders. Bedoeling is
voorts, dat wordt opgericht een
pensioenfonds ten behoeve van alle
arbeiders op de bij de Tilburgsche
Fabrikantenvereeniging aangesloten fabrieken werkzaam, en dat het
bestuur bestaat uit de helft werkgevers en de helft vertegenwoordigers
van de arbeiders, onder leiding van

-r.dc.cn . . . . .
..üjc arbeider.. Ji« rc«d» mrcr
.u.1 it,a cn noi .n dc dbrJA w.-«j . . »5 | . ;
u;ndec dat u er c«n Mul l l n
bcU.lc.' hebben, ccn pensioen Icrij^n «ao vi.f
euldcn per w « * . ierwijl at d«<..ncn. die in
dien Itcltird her. .*en direct 7 ( u l J c . per week

een onpartijdigen voorzitter. A a n
alle arbeiders van 35 tot en met 64
jaar, die ophouden werkzaam te
zijn op een der aangesloten fabrieken, zal een premievrije polis worden verstrekt, waarvan de waarde
zal worden berekend aan de hand
van de gestorte premiën i.c. den
duur van het lidmaatschap van het
fonds."^*') Pas na het principiële akkoord werd 'De Eendracht' benaderd om ook zitting te nemen in het
bestuur van het pensioenfonds.
'St.-Lambertus' was zeer tevreden
over dit resultaat en heeft het in vele toonaarden bezongen: het pensioenfonds was een 'prachtig stuk sociaal werk',^') en door 'St.-Lambertus' en de VTFWS was 'pionierswerk' verricht.^^) Een van de
gunstige gevolgen van het pensioenfonds was: "Het 'oud en arm',
dat maar al te lang veelal met elkaar gepaard heeft gegaan, zal dan
in het algemeen gesproken, voor
een goed deel zijn verdwenen."^^)
Het pensioenfonds trad op 1 januari 1929 in werking voor die personen die tot die datum op de aangesloten fabrieken werkzaam waren.
Op de algemene vergadering van
de VTFWS werd afgesproken dat
er een vertraagde afvloeiing van de
oudere werknemers zou plaatsvinden. Indien in een al te vlug tempo
tot pensionering werd overgegaan,
zou er een tekort aan personeel
ontstaan waarin niet onmiddellijk
kon worden voorzien.-"')
Het pensioenfonds kreeg overigens
nog een staartje. Om het fonds f i nancieel draagkrachtiger te maken
werd al in een vroeg stadium besloten onderhandelingen met de firma
Beka ^ ' ) te beginnen om ook deze
grootste Tilburgse wollenstoffenfabriek tot toetreding tot het pensi15

oenfonds te bewegen. De directie
van Beka stelde als voorwaarde dat
zij - voor zover het het pensioenfonds betrof - gelijke rechten zou
hebben als de leden van de
mei 1929 werd meegedeeld dat aan Beka een wiskundig beredeneerd rapport overgelegd was omtrent de kosten van de
pensioenregeling voor dit bedrijf,
maar dat op dat moment nog steeds
geen antwoord ontvangen was.^^)
Bij latere onderhandelingen bleek
dat Beka zelfs een plaats in het bestuur van het pensioenfonds opeiste en dat men financieel onafhankelijk wilde blijven.^'') De tweede
eis liet de directie van Beka los,
maar aan de eerste bleef men - ook
na herhaalde besprekingen - vasthouden."*^) Toen in het najaar van
1929 enige spontane acties voor
loonsverhoging ingezet werden,^^)
kende Beka een loonsverhoging
toe. Dit was voor de VTFWS voldoende reden om aan deze onder-

neming te berichten "dat op voortzetting der besprekingen inzake samenwerking ten opzichte van de
pensioenregeling onzerzijds geen
prijs wordt gesteld."^^) Een afwijzende beschikking ten aanzien van
een ander verzoek van de firma
Berghegge om tot het pensioenfonds toe te treden werd gemotiveerd door te wijzen op de andere
arbeidsvoorwaarden bij dit bedrijf:
daar werkten een groot aantal gehuwde vrouwen. ^^)
Slotbeschouwing
Mag de oprichting van het pensioenfonds wel zo'n groot succes genoemd worden als 'St.-Lambertus'
in haar orgaan 'Het Hoog-Ambacht' onder woorden bracht?
Hoewel ik me ervan bewust ben dat
onderhandelen een kwestie van geven en nemen is, ben ik ervan overtuigd dat 'St.-Lambertus' inzake
het pensioenfonds meer gaf dan
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december 1930.
29) 'Het Hoog-Ambacht', jg. 24, no. 27, 5
juli 1928.
30) Notulen Algemene ledenvergadering
V T F W S , 4 januari 1929.
31) Beka is de gangbare benaming voor de
N.V. Flanelfabriek Van den BerghKrabbendam. Dit bedrijf met in 1929
625 werknemers was geen lid van de
VTFWS.
32) Notulen Algemene ledenvergadering
V T F W S , 4 januari 1929.
33) Notulen Bestuursvergadering V T F W S ,
8 mei 1929.
34) Notulen vergadering Raad van X I V
V T F W S , 21 juni 1929.
35) Notulen Bestuursvergadering V T F W S ,
10 september 1929.
36) In de bestuursvergadering van de
V T F W S , 14 oktober 1929, werd melding gemaakt van het uitbreken van een
wilde staking op een aantal bedrijven
om loonsverhoging voor spinnerij-personeel te verkrijgen.
37) Notulen vergadering Raad van X I V
V T F W S , 24 oktober 1929.
38. Notulen Bestuursvergadering V T F W S ,
15 januari 1929.

'De mensen van Berssenbrugge'
door Ronald Peeters en Ton Wagemakers
Onder de titel 'De mensen van Berssenbrugge, de Tilburgse periode 19011906' wordt van 12 september t/m 9 november 1986 een fototentoonstelling georganiseerd in het Nederlands Textielmuseum te Tilburg (zie ook
'Textuur' 11).
De fotograaf Henri Berssenbrugge (1873-1959) werkte tussen 1901 en
1906 in Tilburg.
Het gemeentearchief van Tilburg heeft in 1956 een grote collectie foto's
en negatieven van Berssenbrugge aangekocht. Hieruit is een selectie
gemaakt.
Als thema's zijn te onderscheiden: het portret, het alledaagse leven, de
experimenten en het thuiswerk in de textiel.
De tentoonstelling laat het onbekende vroege kunstenaarschap van de
internationaal bekend geworden Berssenbrugge zien.
Henri Berssenbrugge werd geboren
te Rotterdam op 13 september 1873
als Bernard Heinrich Wilhelm
Berssenbrugge. Z i j n uit Duitsland
afkomstige familie zat in de manufacturenhandel. Henri was voorbestemd om in de zaak van zijn ouders te gaan werken. Z i j n oom Bernard zorgde er echter voor dat hij
in 1887 kon gaan studeren aan de
Kunstacademie te Rotterdam. Na
enkele jaren onderbreking in Keulen, voltooit hij zijn studie in 1900
en noemt zich dan decoratie- of
kunstschilder.
"Als
beginnend
kunstschilder
kwam mij eens een fototoestel van
een kennis in handen. I k was er bij
toen deze fotografeerde en zag het
ontwikkelen in de donkere kamer.
D i t vond ik zóó wonderlijk, zóó
bijzonder, dat alles wat je zag op
een plaatje kwam, dat ik het ding
van mijn vriend overnam en zelf
aan den gang ging. Dat was omstreeks 1900. In 1901. . . heb ik mij
als fotograaf gevestigd.".
Samen met Pierre Paul van Wulven
opende hij op 31 maart 1901 een
atelier in Tilburg. Het was een dependance van de Rotterdamse fotozaak van A . H é r o n . De samenwerking tussen Berssenbrugge en
Van Wulven duurde slechts een
jaar. H é r o n verbrak ook de band
en de Tilburgse zaak werd door
Berssenbrugge onder de naam A u
H é r o n voortgezet.
In deze eerste fase van zijn loopbaan als fotograaf verdiende hij
zijn kost voornamelijk met het gewone werk zoals geretoucheerde
portretjes met fantasiedecors. Tegelijkertijd begon hij te experimen-

teren, zowel binnen als buiten het
atelier. Z o zoekt hij naar nieuwe
vormen voor portretfotografie.
In de buitenopnamen probeert hij
de werkende mens op een min of
meer artistieke wijze vast te leggen.
Invloeden van Millet en Van Gogh
lijken hier onmiskenbaar.
Zakelijk is hij in die jaren niet al te
succesvol, waadoor hij zijn atelier
in 1906 moet sluiten. H i j keert
weer terug naar Rotterdam en gaat
daar verder in zijn onderzoek naar
verschillende technieken.
Van 1917 tot 1942 heeft hij een atelier in Den Haag, waar hij vooral
bekend wordt door zijn portretfotografie van bekende acteurs en
schrijvers. I n deze periode zal hij
ook verder gaan experimenteren
met zijn (glas)negatieven die hij in
Tilburg heeft gemaakt.
Na 1942 hield hij op met fotograferen, verhuisde naar Goirle en overleed aldaar op 4 mei 1959.
Z i j n biograaf, dr. H . J . Scheffer,
karakteriseerde Berssenbrugge als
een van de grondleggers van de
moderne fotografie in Nederland
en behorend tot de voornaamste
fotografen uit het eerste kwart van
deze eeuw in Europa.
Het portret
Langzamerhand laat Berssenbrugge zijn kunstmatig fantasiedecor
verdwijnen en plaatst de mens in
een neutrale achtergrond. B i j de
portretten van commissaris van politie Caarls past hij ook nog een
nieuwere vorm toe: de mens in zijn
natuurlijke (werk)omgeving. Later
heeft hij enige Tilburgse portretten

in bijzondere technieken, zoals platina-, gom- en verfdruk, uitgevoerd.
Het alledaagse leven
In zijn vrije tijd gaat hij op zoek
naar alledaagse taferelen. De opnames vallen op door een ongedwongen sfeer, een bijzondere compositie en lichtval, waardoor een ander
'portret' ontstaat. Een Tilburgse
herinnering aan het bezoek van
Berssenbrugge:
" H i j bleef stilstaan en keek naar
binnen. ' Z o , ben je de kleine aan
het helpen, moedertje?' zei hij, 'Ga
er maar eens naast zitten', zei h i j ,
'dan zal ik een portret van jullie
maken.'
Ik vond het wel een beetje aorig
om zo maar in mijn daagse kleren
op het portret te gaan, maar de
portegraaf zei: 'Hoe gewoner hoe
mooier!' en daarom moest ik ook
maar mijn slaapmutske opzetten,
dat ik maar gauw had afgedaan."
De experimenten
Op velerlei wijzen is Berssenbrugge aan het experimenteren geweest. Door van standpunt te veranderen laat hij de mensen op het
land boven de horizon uitkomen,
waardoor zij centraler komen te
staan. Vervolgens profileert hij hen
nog sterker door als achtergrond
een wolkenpartij in te drukken.
Deze werkwijze leverde hem zelfs
een van zijn eerste internationale
onderscheidingen op, een eerste
prijs in een wedstrijd van de 'American Fotography'.
In de donkere kamer werkt hij aan
een versterking van de compositie
door deelvergrotingen van het glasnegatief te maken. H i j experimenteert o.a. met gom- en verfdrukken
om een meer schilderachtig resultaat te bereiken. Het zijn geen afbeeldingen meer, maar nieuwe
beelden met een dramatischer karakter.
Berssenbrugge zelf zegt in 1907
hierover: "De fotograaf die er zich
op toelegt niet maar de uiterlijke
gelijkenis van een oogenblik te ge17

ven, doch het innerhjke leven, het
karakter van de te fotografeeren
persoon, kan zich niet meer tevredenstellen met de tot nu toe gevolgde wijze van fotografeeren en vervangt deze door een geheel nieuwere, waarin uitdrukking van natuur
en waarheid samengaan."
Het thuiswerk in de textiel
Het alledaagse leven en werken in
en rondom het huis werd voor een
deel nog gekenmerkt door de textielnijverheid.

Tilburg Kort
Mr. A. Roothaert
In het tweede nummer van het
nieuwe letterkundige tijdschrift
SIC (zie 'Tilburg' 1986 nr. 2) geeft
Frans Walch een kort en bondig en
naar zijn zeggen een "correct overzicht van belangrijke gebeurtenissen in het leven van A n t o n Roothaert, afgewisseld met een aantal
markante reacties op zijn boeken".
Deze bijdrage is van belang omdat
gegevens over deze in 1896 te T i l burg geboren auteur (met name bekend door zijn boek 'Doctor V l i m men') tot nu toe sporadisch zijn gepubliceerd. Frans Walch werkt aan
een biografie van Roothaert.
R.P.

Kermisboek Tilburg
'Veel vermaak en weinig w o l ' gaat
over 'de geschiedenis van de T i l burgse kermis'. Het verscheen een
dag voor de opening van de kermis
en het is niet verwonderlijk dat dit
boek (oplage 1500 ex.) reeds t i j dens die kermis, waar het in een
speciale stand te koop werd aangeboden, uitverkocht raakte. Een
tweede druk volgde snel.
De auteurs Hennie van Oers, Paul
Spapens (redactie) en Lauran Wijffels hebben een knap stuk werk geleverd. In dit 308 pagina's tellende
en zeer ruim geïllustreerde boek
worden vele wetenswaardigheden
over deze grootste kermis van Ne-
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Berssenbrugge laat de laatste fase
zien, waarin oudere mannen, jonge
vrouwen en weduwen nog thuis
werken.
Het drogen van de ketting in de
buitenlucht, het garen spoelen op
de klossen, het weven en het noppen van de afgewerkte stukken zijn
nog huisehjke bezigheden.
De binnenopnamen laten zien dat
Berssenbrugge de natuurlijke lichtinval en het relatief donkere interieur evenwichtig met elkaar wist te
combineren.

derland uitvoerig onder de aandacht gebracht. De samenstellers
verzamelden zoveel bronnenmateriaal dat zij zeker meer dan die 308
pagina's hadden kunnen vullen. Ze
zijn erin geslaagd om met een vlotte pen een waardevolle geschiedenis te schrijven welke ongetwijfeld
uniek in haar soort kan worden genoemd. Uiteraard moest het in een
populaire stijl geschreven worden
om het boek voor iedereen toegankelijk te maken; "de kermis is immers niet voorbehouden aan een
bepaalde klasse, maar is en was een
afspiegeling van alle Tilburgers",
schrijven zij in hun inleiding. Een
uitgebreide bronvermelding achter
in het boek maakt het voor de wetenschappelijk geïnteresseerde lezer makkelijk om eventueel dieper
op de materie in te gaan. De auteurs beperken zich niet alleen tot
de oorsprong en de ontwikkeling
van de kermis, maar zij schrijven
ook over reizende schouwburgen,
circussen, theaters, sociëteitsleven
en het ontstaan van de Tilburgse cinema's uit reizende kermisbioscopen. De geschiedenis van het sociaal-culturele leven in Tilburg is amper bestudeerd en behoeft nader
onderzoek. Terecht wordt in de inleiding gesuggereerd dat het "zinvol zou zijn als er ruimte geschapen
zou worden voor meer geschiedschrijving van de stad".
'Veel vermaak en weinig wol' is een
must.
Ronald Peeters
Hennie van Oers, Paul Spapens
(red.) en Lauran Wijffels, 'Veel ver-

maak en weinig wol': de geschiedenis van de Tilburgse kermis. Tilburg, 1986, 308 blz., ISBN
909001305-9. ƒ 32,50.

Kunst onderweg
Na een intensieve inventarisatie
van het beeldend-kunstbezit in de
straten en parken en aan gevels
door archiefmedewerker Paul van
de Sande, namen gemeentearchief,
afdeling voorlichting en bureau
kuituur het initiatief tot de uitgave
van het fraai verzorgde en van 266
foto's voorziene boek 'Kunst onderweg'. Op de binnenzijde van het
uitklapbare omslag staat een plattegrond van Tilburg met een indeling
in zes gebieden, waarvan het centrum, vanwege zijn rijkdom aan
beeldende kunst, het kleinste deel
vormt. Achter in het boek bevinden zich zes gedetailleerde gebiedskaartjes die tijdens het lezen in het
boek naast de betreffende tekst
over het kunstwerk kunnen worden
uitgeklapt. De lay-out is overzichtelijk: per blad een of meer foto's
van het kunstwerk, naam kunstenaar en objekt, materiaal, plaatsaanduiding, jaar van voltooiing,
herkomst, eigenaar en bijzonderheden. I n deze laatste rubriek geeft
de auteur vaak een eigen interpretatie over de voorstelling of de
eventuele bedoelingen van de kunstenaar. Door deze beknopte beschrijving per werk, de duidelijke
kaartjes en foto's, laat dit boek zich
uitstekend hanteren. Het bevat niet
alleen vrijstaand beeldhouwwerk.

maar ook gevelreliëfs, m o z a ï e k e n ,
een enkele wandschildering en
voorbeelden van 'omgevingskunst'.
Kortom een handige kunstgids van
een kwaliteit en vormgeving zoals
ik ze maar zelden in andere steden
heb aangetroffen. Tilburg heeft er
weer een waardevol boek b i j .
Ronald Peeters
Paul van de Sande, Kunst onderweg. 166 kunstwerken in Tilburg.
Gemeente Tilburg, 1986, ISBN 9071241-05-X, ƒ 12,50.
Restauratienieuws
Op 15 mei j l . is eindelijk de laatste
fase van de restauratie van de Goirkese kerk ingegaan. De voornaamste werkzaamheden waren het regendicht maken van de kerk. Voor
deze eerste fase is een bedrag uitgetrokken van ƒ 106.500,-, waarvan
de provincie Noord-Brabant ruim
ƒ 40.000,-, de gemeente ƒ 36.000,en de parochie zelf ƒ 27.000,- voor
haar rekening neemt.
Voor de tweede fase zijn nog geen
gelden beschikbaar. Op het verlanglijstje staan de restauratie van
het orgel (kosten: een ton), houtwormbestrijding en het opnieuw
zetten van glas-in-lood-ramen.
(Bron: Het Nieuwsblad van 16 mei
1986).
Aan de Stichting Restauratie Norbertijnenpoort, die het in erbarmelijke staat verkerende, naast de
pastorie van het Goirke gelegen
Norbertijnenpoortje
uit het begin
van de 18e eeuw wil restaureren, is
door de gemeente Tilburg een subsidie toegekend van ƒ 27.271,- onder voorwaarde dat vóór 4 maart
1987 met de restauratie begonnen
zal worden.
(Bron:
B&W-besluiten
gemeente
Tilburg, 1 juli 1986).
De Oude Warande wordt door de
gemeente Tilburg (sinds 1953 eigenaar van het park) teruggebracht in
dezelfde staat als waarin prins "Willem van Hessen Kassei het in 1712
Het aanleggen. Dus opnieuw een
verdeling van het park in vier vierkanten, met in elk daarvan een
symmetrische figuur (cirkel, vierkant, ruit en achthoek) verbonden
door brede wandelpaden. Een ster-

rebos, zo heet dit type park. In het
najaar 1985 is met dit meerjarenplan begonnen.
(Bron: Het Nieuwsblad van 26 juli
1986).

volking bij de zorg voor monumenten te bevorderen.
'Monumentenzorg
in
Tilburg'
duurt tot 1 november van dit jaar
en is voor iedereen vrij toegankelijk. De openingstijden zijn: dinsOp 1 september j l . is een begin ge- dag tot en met vrijdag van 09.00maakt met de restauratie van de
17.00 uur en maandag en zaterdag
Lancierskazerne aan de St.-Joseph- van 13.00-17.00 uur. De expositie
straat. De voorbouw van dit rijks- geeft een inzicht in de gemeentelijmonument is voor het symbolische ke monumentenzorg, welke zich
bedrag van één gulden verkocht met name de laatste jaren heeft
aan Holding Maatschappij Van der toegespitst op de aanwijzing van
Weegen, die het pand zal restaure- 'Beschermde Stadsgezichten'. T i l ren en inpandig verbouwen tot mo- burg teh op dh moment 56 rijksmoderne kantoorunits. Uiterlijk wordt numenten en op de gemeentelijke
het gebouw zoveel als mogelijk te- monumentenlijst staan 105 objecruggebracht in de originele opbouw ten (deze lijst is bij de tentoonstelen vormgeving uit 1842. Er is maar ling gratis verkrijgbaar). In de loop
weinig historisch (beeld)materiaal van dit jaar worden aan deze lijst
bewaard gebieden, maar toch vol- nog eens 35 objecten uit het gebied
doende om een goed beeld te kun- binnen de ringbanen toegevoegd.
nen vormen voor de aanpak van de Belangrijke restauraties die dit jaar
restauratie.
van start gaan, zijn de derde fase
Bij de symbolische verkoop is door van het bekende Mommerscomde gemeente een restauratieplicht plex aan de Goirkestraat en het
bedongen. Er zullen geen subsidies stallencomplex van de Lancierskazerne aan de St.-Josephstraat.
beschikbaar worden gesteld.
Het achter de voorbouw gelegen Met deze expositie, waarvan het festallencomplex zal door de gemeen- nomeen 'Beschermde Stadsgezichte zelf worden gerestaureerd. In ten' een belangrijk onderdeel uithet kader van de zogenaamde te- maakt, wordt ingegaan op de totale
monumentenzorg.
rugploegregeling kan de gemeente gemeentelijke
Op
een
overzichtelijke
en makkerekenen op een rijkssubsidie. De
totale restauratie van het stallen- lijk toegankelijke wijze wordt ingecomplex gaat 3,7 miljoen gulden gaan op vragen als "Wat zijn monumenten en beschermde stadsgekosten.
Na restauratie zal het een nieuw zichten", "Waarom beschermen
onderkomen bieden aan het ge- wij monumenten" en "Wie kunnen
monumenten beschermen". Daarmeentearchief.
Na een 50-jarig verblijf in het paleis naast komen aan bod de taken van
van koning Willem I I zal het ge- de gemeente en de consequenties
meentearchief dus spoedig gaan van een monumentenbeleid voor
verhuizen naar de in 1842 door de- gemeente en particuUeren.
'Monumentenzorg in Tilburg' is
zelfde koning gebouwde kazerne.
Een meer historische plaats kon de- een initiatief van de afdeling Voorlichting en Inspraak, het Gemeenze instelling zich niet voorstellen.
(Bron: Het Nieuwsblad van 30 juni, te-archief, de dienst Publieke Wer23 en 26 augustus 1986 en De Til- ken en de Monumentencommissie
burgse Koerier van 3 juli en 20 au- van de gemeente.
De Stichting tot behoud van T i l gustus 1986).
burgs Cultuurgoed heeft in samenwerking met de gemeentelijke M o RP
numentencommissie een brochure
uitgegeven onder de titel 'Vier beMonumentenzorg in Tilburg
schermde stadsgezichten in T i l Op 1 juli heeft wethouder Krosse burg'. Het eerste exemplaar is t i j van financiën en cultuur in het Ge- dens de opening aan wethouder
meentelijk Informatiecentrum de Krosse aangeboden door de voorexpositie 'Monumentenzorg in T i l - zitter van de Stichting, ir. R. van
burg' geopend. Doel van de exposi- Putten.
tie is de belangstelling en de be- (Bron: Persbericht Gemeente Tiltrokkenheid van de Tilburgse be- burg).
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VANAF HEDEN VERKRIJGBAAR
Joost Seelen en Arnold Vogel

LEERLOOIEN IN NOORD-BRABANT
De geschiedenis in woord en beeld van het leerlooien en de lederindustrie in Noord-Brabant van
1890 tot 1965. Geheel in de traditie van de serie Tilburg in Beeld' uitgegeven: prachtig verzorgd,
vaak zeer unieke foto's en een uitgebreid historisch overzicht.
Gebonden in linnen band, 160 blz., 250 foto's.
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