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Ten geleide 
Het artikel van Thelen is het tweede deel uit een serie van twee over een 
arbeidsconflict bij de firma Majoie & Van der Voort. In het vorige num
mer is ingegaan op de sociale achtergrond van de firmanten, de ontwik
keling van het bedrijf en een arbeidsconflict in Boxmeer in 1895 dat zijn 
uitwerking had op de verhoudingen in Tilburg. Dit tweede deel zal 
gaan over problemen, die zich in de jaren 1900-1902 voordoen op de fa
briek en die verband hielden met het lidmaatschap van een van de vak
bonden. Het arbeidsconflict bij Majoie & Van der Voort is het meest 
langdurige arbeidsgeschil dat zich tot aan de Eerste Wereldoorlog in 
Tilburg heeft voorgedaan. 

Ronald Peeters geeft, voor de vierde keer, een aanvulling op zijn in 1987 
verschenen boek 'De straten van Tilburg'. De meeste nieuwe straten wor
den uiteraard genoteerd in de steeds verder westwaarts oprukkende 
wijk de Reeshof. Daar worden overigens niet de historisch meest inte
ressante namen gesignaleerd, hoewel Dalem en Dongewijk daar een 
uitzondering op vormen. De achtergronden van Jan van Besouw, Jan 
Pijnenburg en frater Mattheus, die met een straatnaam zijn bedeeld, 
zullen de meeste historie-bewuste Tilburgers meer aanspreken. 

Van de hand van journalist Paul Spapens is een grotendeels aan het 
Brabants Dagblad ontleend artikel over de Tilburgse wevershuisjes in het 
Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem, die, veertig jaar na dato, 
een passende bestemming gaan krijgen. Oud-Tilburger Ton Wage-
makers, tegenwoordig adjunct-directeur van dit museum, zorgde voor 
origineel en niet eerder gepubliceerd fotomateriaal. 

Tilburg Kort bevat veel informatie over diverse publikaties over 
Tilburg die verschenen zijn. 

De redactie 

Inhoud 
71 Ton Thelen: 

Arbeidsonrust op de sigarenfabriek Majoie & Van der Voort in Tilburg 
1900-1902. 
Tussen arbeiderssolidariteit en geestelijke volgzaamheid 

83 Ronald Peeters: 
Nieuzve straatnamen IV 

89 Paul Spapens: 
Eindelijk originele bestemming voor weverslmisjes. 
Tilburgs geschenk aan het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem 

93 Tilburg kort 

98 Ronald Peeters: 
Register 'Tilburg' jaargang XIII (1995) 



Arbeidsonrust op de sigaren
fabriek Majoie & Van der 
Voort in Tilburg 1900-1902 
Tussen arbeiderssolidariteit en geestelijke 
volgzaamheid 
T o n T h e l e n * 

*Dr. Ton Thelen (1948) pu

bliceerde eerder over de 

Tilburgse sigarennijverheid 

in 'Tilburg' (1985 nr. 3 en 

1995 nr. 2). In 1990 promo

veerde hij op een dissertatie 

over Lambert Poell en de ka

tholieke sociale beweging. 

Thans is hij redactiesecreta

ris van de derde reeks 

'Bijdragen tot de geschiede

nis van het Zuiden van 

Nederland'. 

Als de sigarenfabriek van Majoie & Van 

der Voort, opgericht begin september 

1900, nog maar goed twee maanden in be

drijf is, stelt de alleszins waakzame 

Sigarenmaker, het vakbondsorgaan van 

de Nederlandse Internationale 

Sigarenmakers en 

Tabaksbewerkersbond, de geringe ver

diensten op deze fabriek al aan de kaak. 

Over de hoogte van de lonen bericht die 
het volgende: "Groote en dikke knakken 
voor 40 ets. in 10 vormen, daarbij flinken 

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



De firma Majoie & Van der 
Voort begon in 1900 in een 

leegstaande vellenploterij 
in de Stedekestraat, nabij 
hef Wdhelminapark, een 

sigarenfabriek. Op de eerste 
verdieping bevond zich de 

luerkplaats. In de fabriek 
werkten tien arbeiders en 

twee firmanten (GAT, 
Archief 

Gemeentesectretarie, inv. 
nr. 1318, Hinderwet nr. 

804). 

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

kersbonden. De opgelegde keuze voor confes
sioneel gebonden organisaties gaat uit van de 
lagere geestelijkheid. Niet enkel uit lijdzaam
heid, maar ook uit overtuiging sluiten de 
leidsmannen onder de arbeiders zich hierbij 
aan. 

Het tweede loonconflict, dat aanhoudt tot 
april 1902 en volgens opgave van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek 148 dagen duurt, is 
tot aan de Eerste Wereldoorlog het meest lang
durige arbeidsgeschil dat zich in Tilburg voor
doet. Onder de geregistreerde stakingen in 
Noord-Brabant in de periode 1900-1914 wordt 
de duur van dit arbeidsgeschil slechts over
troffen door de houtbewerkers te Boxtel in 
1907 met 167 dagen, door de metaalbewerkers 
te Beek en Donk in 1909 met 196 dagen en door 
de schoenmakers te Waalwijk en de textielar
beiders te Gemert in 1910 met respectievelijk 
328 en 225 dagen.^ 

Het conflict in Tilburg trekt niet alleen lokaal 
de aandacht, maar wordt wegens de hevig be
kritiseerde katholiek begrensde uitleg van het 
verenigingsrecht ook gevolgd in de regionale 
en landelijke pers en breed uitgemeten in de 
vakbladen. 
Dit artikel begint met een korte schets van de 
sigarenmakers- en tabaksbewerkersbonden 
die in het Tilburgse conflict verwikkeld zijn. 

De organisatie van de 
sigarenmakers 
a. De Nederlandse Internationale 
Sigarenmakers- en 
Tabaksbewerkersbond 

Het fabrieksreglement bij de firma Majoie & 
Van der Voort, dat de aansluiting bij de NISTB 
verbiedt, is bepaald geen uitzondering op de 
tegenwerking van de bond in Noord-Brabant. 
In 1895 leidt het in Boxmeer tot een onderlinge 
afspraak tussen de sigarenfabrikanten om le
den van de NISTB te weren." A l in 1873 geldt 
in Eindhoven het lidmaatschap van de dan 
nog geheten Nederlandsch-Belgische Inter
nationale Sigarenmakers- en Tabaksbewer
kersbond als een grond voor onmiddellijk ont
slag.^ Ook in 's-Hertogenbosch worden de si
garenmakers ervoor gewaarschuwd, zich niet 
in te laten met de NISTB.'' De voor socialistisch 
gekreten bond zou slechts aanzetten tot onte
vredenheid onder de arbeiders, hen opzetten 
tegen de sociaal aanvaarde gezagsverhoudin
gen en hen van hun geloofsgoed vervreemden 
en beroven. 

De in 1887 gereorganiseerde en heropgerichte 
bond blijft voor zijn bestrijders staan in de 
geur van socialisme en geloofsbedreiging. A I 
huldigt de bond aan het socialisme ontleende 



ideeën, hij stelt zich levenschouwelijk neutraal 
op. Dit neemt niet weg dat vaak stevig tegen 
de kerk wordt uitgehaald, maar dan niet om 
de geloofsinhoud, alswel vanwege de wijze 
waarop haar bedienaren de geloofsbeginselen 
maatschappelijk vertalen en in praktijk bren
gen. De NISTB staat voor een krachtige, strijd
bare organisatie om de sociale ongelijkwaar
digheid en rechteloosheid van de arbeiders op 
te heffen. Het gaat om de zelfstandigheid van 
het arbeidersbestaan. Daartoe stelt hij in 1891 
een ondersteuningsfonds in bij ziekte en roept 
hij in 1896 een ondersteuningsfonds bij onvrij-
willege werkloosheid in het leven, dat uitkeert 
bij gedwongen uitsluiting en staking. In 1890 
verschijnt het vakbondsorgaan De Sigaren
maker.'^ 

In het katholieke en sociaal behoudende 
Brabant, waar de pauselijke encycliek Rerum 
Novarum (1891) maar moeizaam beweging 
brengt, is de positie van de NISTB zeer omstre
den. Verscheidene afdelingen verdwijnen 
weer kort nadat zij zijn opgericht, door tegen
werking van de fabrikanten en bestrijding 
door de geestelijkheid. Zo hebben de afdelin
gen te Boxmeer en te Hilvarenbeek slechts en
kele maanden bestaan. Enkele afdehngen 
moeten vanwege de dreiging van ontslag van 
hun leden enige tijd in het geheim opereren, 
zoals de afdelingen te Roosendaal, Breda, 
Hilvarenbeek, 's-Hertogenbosch en Oister-
wijk. In Boxmeer, Tilburg en Valkenswaard 
geldt het verbod op het lidmaatschap van de 
NISTB nadrukkelijk als een voorwaarde in de 
'arbeidsovereenkomst'. Soms zijn afdelingen 
gedwongen voor kortere of langere tijd onder 
te duiken, zoals in Roosendaal, Breda, 's-
Hertogenbosch en Eindhoven. Nog in 1900 
werken verscheidene afdelingen in het ge
heim.** 

En in Tilburg is het niet veel anders. Openlijk 
uitkomen voor het lidmaatschap blijft riskant. 
Bij de Gebrs. Donders krijgen twee bondsle
den in oktober 1896 ontslag; praten helpt niet. 
En zo moet het adres van de secretaris van de 
afdehng worden verheimelijkt: A.G., p/a W.C. 
Geboers, Zuid-Oosterstraat. Als een fabrikant 
bij wie enkele afdelingsleden werken, komt te 
overlijden, betekent dit in september 1897 dat 
de afdeling van het toneel verdwijnt. De secre
taris die daar werkt, moet afreizen, omdat hij 
bij andere fabrikanten wordt geboycot. Geen 
der overige afdelingsleden durft zijn secretari
aat waar te nemen, uit vrees voor brodeloos
heid. En Majoie & Van der Voort is niet de eni
ge voor wie het lidmaatschap van de bond als 
een reden voor ontslag geldt. Dit is ook het ge
val op de fabriek van Donders. In juni 1901 
wordt hier de secretaris, A. Spijkers, de poort 

uitgestuurd, naar verluidt door toedoen van 
de pastoor. De bond gaat hiervoor niet door de 
knieën: Spijkers wordt financieel gesteund; 
men w i l hem in Tilburg laten blijven, opdat hij 
flinke propaganda voor de bond kan maken. 
Voordien is hij secretaris geweest in Breda. 
Daar is hij in april 1898 met nog enkele leden 
van de bond vanwege hun lidmaatschap ont
slagen door de fabrikant Victor Boes, wiens 
broer in 1895 bij het conflict in Boxmeer be
trokken was. Spijkers is vermoedelijk door be
middeling van de bond in Tilburg terechtge
komen.' 
In de jaren 1901-1902 raakt de bond behalve in 
Tilburg ook betrokken bij arbeidsconflicten in 
Breda, Goirle, Oisterwijk en 's-Hertogen-
bosch.io 
Inmiddels is ook de katholieke sigarenmakers
organisatie van start gegaan en in Tilburg met 
een afdeling neergestreken. 

b. De Nederlandsche R.K. 
Tabaksbewerkersbond St. Willibrordus 

De katholieke bond is opgericht op 21 novem
ber 1897 te Utrecht en telt op dat moment elf 
afdehngen, alle buiten Brabant. Niet zonder 
recht claimt de NISTB voor de katholieke bond 
de wegbereider te zijn geweest." In dit feit ligt 
echter geen reden tot vreugde, aangezien de 
propaganda voor de katholieke bond in 
Noord-Brabant vooral drijft op het afweren 
van de groeiende invloed van de NISTB, die 
met socialistische ideeën en sympathieën be
smet heet te zijn. De bestrijding van het socia
lisme staat hoog in het kathoheke vaandel ge
schreven. 
Maar ook de weg van de katholieke bond 
loopt in het katholieke Zuiden niet over rozen. 
Diocesaan particularisme bij de geestelijkheid, 
die in het Bossche bisdom liever geen inmen
ging van buiten ziet, houdt de verspreiding 
van de nationale tabaksbewerkersbond tegen. 
Pas in juni 1899 krijgt de bond hier zijn eerste 
afdeling, het in 1894 opgerichte tabaksbewer-
kersgilde te 's-Hertogenbosch, in november 
gevolgd door het tabaksbewerkersgilde van 
Eindhoven, opgericht in 1897. De dreigende 
uitbreiding van de NISTB naar Eindhoven is 
voor de geestelijke voormannen van het Bos
sche en Eindhovense gilde, A.J. van Erp en 
L.J.J.M. Poell, het sein om een krachtige tegen
aanval in te zetten, door waar mogelijk de na
tionale katholieke bond te introduceren. Zij 
verzekeren zich van de steun van hun bis
schop, W. van de Ven, en de onofficiële advi
seur van de nationale bond, kapelaan M.J. 
Schrader. Maar het diocesaan particularisme 
zet hun de voet dwars en weet ook de Bossche 
bisschop aan zijn zijde te krijgen. Uiteindelijk 
wordt er een soort van compromis bereikt, 
doordat de zetel van de nationale bond naar 



Den Bosch verhuist en de bisschop het benoe
mingsrecht van de geestehjk adviseur toe
komt. Van Erp wordt de eerste geestehjk advi
seur.'^ Het dan al verschijnende vakbondsor
gaan De Christelijke Tabaksbewerker wordt om
gedoopt in De Katholieke TabaksbwerkerP 

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

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

A.J. van Erp was geestelijk 
adviseur van de 

Nederlandse Internationale 
Sigarenmakers- en 

Tabaksbewerkersbond (foto 
uit de 'KatlwUeke 

Tabaksbeii'erker', jrg. 27, 
nr. 23,23 november 1922). 

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

c. De Christelijke Bond van 
Sigarenmakers en Tabaksbewerkers in 
Nederland 

Hoewel de christelijke bond geen afdelingen 
telt in Noord-Brabant, raakt hij als gevolg van 
een federatieve samenwerking met de interna
tionale en de katholieke bond toch bij het ar
beidsconflict in Tilburg betrokken. De christe
lijke bond is opgericht te Amsterdam op 19 
juni 1899, tijdens een vergadering van Patri
monium, de algemene overkoepelende bond 
van christelijke arbeidersorganisaties. De 
bond is evenwel zelfstandig, in die zin dat ook 
niet-leden van Patrimonium erbij kunnen aan
sluiten. Het vakblad van de bond. Het Orgaan, 
verschijnt voor het eerst in februari 1900.''' 

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



king, kort daarop neerr\ deze zaak een geheel 
onverwachte wending. De NISTB krijgt gelijk 
in zijn standpunt, en de secretaris van de chris
telijke bond wordt in zijn scepsis bevestigd, als 
de katholieke bond op de samenwerking te
rugkomt. Onmiskenbaar is hierin de hand te 
herkennen van de pas benoemde geestelijk ad
viseur, kapelaan Van Erp. Op 19 december 
1900 bericht hij kortweg dat op de bondsver
gadering van 22 juh is besloten dat bij samen
werking met andere bonden, de punten van 
actie door het bondsbestuur zelf moeten wor
den vastgesteld. Federatieve samenwerking is 
daarom niet mogelijk. 
Wat op die vergadering zal zijn besproken, 
laat zich uit de berichtgeving als volgt recon
strueren. Van Erp zal ongetwijfeld de toon 
hebben gezet in de discussie, die de volgende 
uitkomst gaf. De beoogde federatieve samen
werking strookt niet met de statuten van de 
katholieke bond, die een gescheiden optrek
ken nu eenmaal noodzakelijk maken. Zo 
schrijven de bondsstatuten voor dat bestuurs
besluiten moeten worden goedgekeurd door 
de geestelijk adviseur. En deze clericale toets is 
niet mogelijk bij besluiten van een federatiebe
stuur. Een ander maar zeker niet minder be
langrijk argument is de vrees voor de zelfstan
digheid van de katholieke bond. Op zich ligt 
dit al in de gescheiden, specifiek katholieke 
doelstelling opgesloten. Maar hieruit spreekt 
ook het steeds weer opgerakelde gevoel van 
achterstelling en overheersing door het Noor
den tijdens de Generaliteitsperiode. Op dit ge
voelen wordt door de katholieke emancipatie 
van het Zuiden herhaaldelijk ingespeeld. 
Samenwerking is bijgevolg alleen mogelijk op 
afzonderlijke punten, waarover van geval tot 
geval zal worden beslist.'' 
De draai die de katholieke bond maakt, komt 
op zijn federatiepartners verrassend en onbe
grepen over. Zij vragen om opheldering, maar 
een duidelijk antwoord of de samenwerking 
nu wel of niet definitief van de baan is, blijft 
uit. Als bij de firma Majoie & Van der Voort in 
januari 1901 actie wordt gevoerd tegen een 
loonsverlaging, trekken de partijen nog geza
menlijk op. Maar daarna zal blijken dat de 
steun van de katholieke bond niet betekent dat 
de federatieve samenwerking overeind is ge
bleven. 

Het loonconflict en het einde der 
federatie 

In januari 1901 wordt het loon voor een be
paald werk, dat voorheen 60 cent opbracht, 
verlaagd tot 55 cent. De sigarenmaker die dit 
werk moet doen, weigert. Het bestuur van de 
NISTB, waarvan de man l id is, treedt behoed
zaam op met het oog op het fabrieksreglement 
dat het lidmaatschap van de NISTB verbiedt. 

Men laat eerst de man zelf protesteren en 
daarna een commissie. Als dit allemaal niets 
uithaalt, laat men de man ophouden met wer
ken bij de firma. Door toedoen van de meester
knecht, M . van Enthoven, lekt toch uit dat de 
man l id is van de gewraakte bond. Er wordt 
een onderkruiper aangenomen, maar door 
tussenkomst van de overige arbeiders vertrekt 
hij weer. Vervolgens leggen de firmanten het 
werk voor aan drie andere arbeiders, ook lid 
van de bond, maar zij weigeren eveneens en 
ontslag is hun loon. Als een tweede onderkrui
per ook w i l stoppen en, daarnaar door de fir
manten gevraagd, te kennen geeft door twee 
bondsleden te worden dwarsgezeten, vliegen 
dezen meteen de poort uit. N u is de maat voor 
de overige arbeiders vol. Dit verraad aan de 
solidariteit wordt hem zwaar aangerekend. 
Als hij 's avonds de fabriek verlaat, moet hij 
door politiemannen naar huis worden ge
bracht, omringd door zijn boze vakbroeders. 
De volgende avond herhaalt zich dit, maar nu 
hebben zij succes; de man houdt het voor ge
zien.^" 

Intussen tracht het bestuur van de internatio
nale bond het geschil te doen beëindigen. 
Samen met de katholieke en de christelijke 
bond vraagt men bij de firmanten een onder
houd aan. Dit wordt hun geweigerd: "Alleen 
niet-bondsleden worden door ons aangenomen. 
Regelen zelfde honen. Bespreking dus overbodig." 
Na onderling overleg besluiten de gezamenlij
ke bonden een tweede poging te doen. Zij stu
ren een beminnelijke brief, waarin zij appelle
ren aan het eigenbelang dat de firmanten bij 
goede arbeidsverhoudingen hebben. Op dit 
herhaalde verzoek om een gesprek wordt niet 
gereageerd. De firmanten, en zeker niet zij al
leen, zijn nog niet toe aan de gedachte van de 
georganiseerde arbeiders als onderhande
lingspartner. 
De gezamenlijke bondsbesturen besluiten nu 
een afvaardiging naar de fabriek te sturen, 
maar daar aangekomen, weigert Van der 
Voort hen te woord te staan. 
Als de firmanten kort daarna het onderhavige 
werk afschaffen, nadat zij nog even de werk
zaamheden tegen lager loon in Hilvarenbeek 
hebben uitbesteed, zit er voor de bonden niets 
anders op dan hun verhes te aanvaarden. Toch 
hebben zij niet geheel aan het kortste eind ge
trokken. Ook de firmanten hebben bakzeil 
moeten halen, in die zin zij er niet in zijn ge
slaagd om het gesloten front van de gezamen
lijk optredende bonden te doorbreken. 
Uiteindelijk hebben zij niemand bereid gevon
den om het werk tegen lager loon te verrich
ten. Zo heeft ook het bestuur van de katholieke 
bond zijn leden verboden om het werk tegen 
het verlaagde loon over te nemen. 



Het conflict, waarbij zes bondsleden op straat 
zijn komen te staan, heeft de NISTB ƒ 367,20 
aan steungelden gekost.^' 

Nu de actie beëindigd is, komt de federatieve 
samenwerking weer op de agenda. De interna
tionale en de christelijke bond vragen de ka
tholieke bond om uitsluitsel te geven over de 
aangekondigde verbreking van de samenwer
kingsovereenkomst. Zij overhandigen daartoe 
een gezamenlijke motie aan de katholieke 
bond. Voor zover zij uit de opsteUing van deze 
bond mochten verwachten dat de beoogde sa
menwerking nog openligt, worden zij spoedig 
uit de droom geholpen. Op 8 juli stuurt de ka
tholieke bond ten antwoord dat hij niet op zijn 
schreden zal terugkeren: "Geen federatie maar 
samenwerking in bepaalde punten: die punten zul
len op onze eerstkomende algemeene vergadering 
bepaald worden." In het daarna gepresenteerde 
program van actie zien de internationale en 
christelijke bond geen reden waarom de fede
ratieve samenwerking niet mogelijk zou zijn.^^ 
Maar de zaak blijft zoals zij is. 
Het blijkt de katholieke bond te steken dat met 
name de NISTB zich vaak zo laatdunkend uit
laat over de eigen identiteit en koers van de 
katholieke bond. Ook de christelijke bond kan 
de opsteUing van de NISTB niet geheel bill i j 
ken. Maar al vindt hij het verbod van de katho
lieke bond op het lezen van De Sigarenmaker 
dan ook gewettigd, zo blij is men daar niet 
mee.̂ ^ 
Met alle recht voor het opkomen voor de eigen 
beginselen blijkt de christelijke bond de soli
dariteit der vakbroeders toch hoger te schatten 
dan de principiële verscheidenheid. In die so
lidariteit zullen èn de christelijke bond èn de 
internationale bond opnieuw door de katho
lieke bond worden teleurgesteld als zich we
derom een arbeidsconflict bij de firma Majoie 
& Van der Voort aandient. Hoewel van de 
kant van de katholieke bond in deze zaak zelfs 
het initiatief wordt genomen, gooit de begin
selkwestie roet in het eten. In zekere zin heeft 
de internationale bond, die de katholieke bond 
kritisch blijft volgen, dit zelf over zich afgeroe
pen. De christelijke bond echter gaat in de be
ginselkwestie niet mee: hij stelt het algemeen 
arbeidersbelang boven het 'partijpolitieke' ge
ruzie. 

De uitsluiting 
Het is eind september 1901. Een werk dat door 
één man met vijftien vormen (sigarenplanken) 
is gedaan en waarvoor een loon staat van 40 
cent, wordt over twee man verdeeld: de een 
krijgt zeven, de ander acht vormen. Volgens 
de regel op de fabriek dat men voor het wer
ken met minder dan tien vormen 1 cent per 
vorm meer krijgt, zouden deze arbeiders aan

spraak kunnen maken op respectievelijk 43 en 
42 cent. De firmanten willen echter niet meer 
dan 40 cent aan ieder betalen. Bemiddehng le
vert niets op, integendeel, men moest zich 
zelfs schamen dat men 3 en 2 cent erbij vroeg, 
aldus de patroons in hun reactie. Wat maakte 
het hun uit dat iemand zo ijverig was om met 
vijftien vormen te werken? 35 cent was al vol
doende loon "en het zou nog veel beroerder wezen 
als er eens helemaal geen werk was." 
Als dit het r.k. tabaksbewerkersgilde ter ore 
komt, besluit het deze kwestie, benevens een 
andere grief over het loon, aan te kaarten bij de 
internationale en de christelijke bond. Daartoe 
gemachtigd, gaat een bemiddelingscommissie 
van het tabaksbewerkersgilde namens de drie 
bonden naar de firmanten om loonsverhoging 
vragen voor het bedoelde werk. Zij krijgt nul 
op het rekest. De firmanten dreigen met toe
passing van het fabrieksreglement: de leden 
van de NISTB hangt het ontslag boven hun 
hoofd. Omdat de firmanten kennelijk geen 
herhaling van moeilijkheden willen, gaan zij 
metterdaad tot ontslag over. Op 5 oktober is 
het zover: de zes leden van de kathoheke bond 
mogen blijven, voor de anderen zit het werk 
erop.^* Een bittere pi l voor de internationale 
bond, dat zijn leden eruit vliegen, terwijl het 
initiatief om loonsverhoging te vragen, is uit
gegaan van het katholieke gilde. 
De internationale bond verwacht dan ook dat 
de katholieke bonders zich solidair zullen ver
klaren en het werk eveneens zullen neerleg
gen. Dat gebeurt niet. De christelijke bond 
plaatst terstond een oproep aan zijn afdelin
gen om de uitgesloten sigarenmakers finan
cieel te steunen. 

Hoe stelt de katholieke bond zich op? Het da
gelijks bestuur keurt de handelwijze van 
Majoie & Van der Voort af. Maar vooraleer 
men tot daden w i l overgaan, w i l men eerst 
proberen om de uitsluiting ongedaan te ma
ken. Daartoe zal de voorzitter een brief sturen, 
die hij belooft vóór 10 oktober te posten. 
Omdat er meningsverschil is tussen de be
stuursleden over de eventueel te nemen stap
pen, kondigt hij ook aan over deze kwestie een 
vergadering te beleggen. Deze vindt plaats op 
20 oktober. De uitkomst is verbijsterend voor 
de NISTB: het versturen van de brief gaat niet 
door en de bond ziet geen reden waarom zijn 
leden bij Majoie & Van der Voort het werk 
zouden moeten neerleggen. Als argument 
voor dit besluit verwijst het bestuur naar in 
zijn ogen grievende opmerkingen over de ka
tholieke bond in De Sigarenmaker. Men lijkt te 
zijn gevallen over de opmerking aan het adres 
van de katholieke bond dat men zich kennelijk 
apart, op roomse grondslag, moet verenigen 
om te bewerken dat een patroon de ingehou-
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den boetes niet meer wekelijks in bier uitkeert, 
maar twee keer per jaar verdeelt.^'' 
De toelichting op het afwijzende besluit door 
de katholieke bond draagt voor de NISTB niet 
bij tot begrip voor het ingenomen standpunt. 
De afspraak onder alle sigarenmakers op de 
fabriek dat een bepaald werk niet onder een 
vastgesteld loon zal worden verricht, houdt, 
aldus de katholieke bond, niet in dat de katho
lieke arbeiders zich met hun collega's van de 
NISTB solidair moeten verklaren, nu deze op 
grond van het fabrieksreglement door de fir
ma van werk zijn uitgesloten. Zij houden zich 
immers toch aan de gemaakte afspraak? De 
katholieke bond keurt de handelwijze van de 
firma wel af, maar alleen omdat zij de getrof
fen arbeiders niet tevoren voor de keuze heeft 
gesteld. Meer is er niet aan te doen: "De 
Patroons willen die werklieden niet meer in hun 
werkplaats zien en zullen hun fabriek besturen, zoo 
als zij zeiven verkiezen." Zoals elke werkman 
het recht heeft bij deze of gene patroon te wer
ken, zo heeft de patroon het recht om arbei
ders aan te nemen en te ontslaan, vermits dit 
laatste op behoorlijke manier gebeurt. En al
leen daar ontbreekt het hier aan.̂ ^ 
De reactie van de internationale bond is ver
bolgen en snijdend. De katholieke bestuurders 
zijn wel van goede w i l , maar zij missen de 
moed om zich te onttrekken aan de allesbepa
lende invloed van hun geestelijk adviseur Van 
Erp, al kan men hiervoor wel begrip opbren
gen. "Het moet de bestuurders zelf een Tantalus
kwelling wezen dat zij zoo onder de plak zitten van 
den wel.eerw. heer v. Erp die meermalen de pa

troons aanraadde tot het broodeloos maken van 
onze bondsleden." Van samenwerking kan nu 
volstrekt geen sprake meer zijn. De katholieke 
bond had moeten opkomen voor het vereni
gingsrecht.^* 
Het verwijt aan Van Erp wordt in de katholie
ke bond hoog opgenomen. Bovendien heeft de 
NISTB niet voor te schrijven hoe te handelen. 
Men kan van de katholieke bond niet vorderen 
om in te gaan tegen zijn katholieke beginselen 
aangaande het verenigingsrecht. Het zou heel 
nuttig zijn eens de woorden van de H . Schrift 
te gedenken: "Gij kunt God niet dienen en den 
Mammon; want hij zal of den eenen haten en den 
anderen liefhebben, of den eenen voorstaan en de 
anderen verachten." Hier wringt de schoen: de 
NISTB is socialistisch en tegen de godsdienst. 
"R.K. Vakgenooten (...) Itiat uwe Geestelijken niet 
langer verguizen, (...) komt tot ons, dan zullen wij 
samen voor de eer onzer Priesters strijden."'^'^ 
Dat laatste is wel nodig ja, riposteert men van 
de zijde van de internationale bond: "U zult 
niet kunnen ontkennen dat zij de vrouwen en meis
jes van onze Bondsleden opzoeken om die te beive-
gen de mannen aan te raden uit den Bond te gaan, 
en zelfs de vrouwen aangeraden hebben de sexueele 
omgang met den man te weigeren, zoolang hij lid 
van den Bond blijft." Men mag dan zijn gevallen 
over een verkeerde zinsnede, maar wat te den
ken van zijn geestelijk adviseur, die zelfs het 
lezen van De Sigarenmaker verbiedt en alle 
moeite doet om het vergaderen onmogelijk te 
maken?^° Bij de katholieke bond acht men het 
juist de plicht van de geestelijken om te waar
schuwen tegen organisaties die God en gods
dienst op de achtergrond stellen.^' 
Over en weer worden scherpe en bittere ver
wijten gemaakt in de vakbladen, die ongetwij
feld de meningen weergeven die binnen de 
bonden leven. Soms mengen de bestuursleden 
zich persoonlijk in de discussie. Hoe de chris
telijke bond zich in deze kwestie opstelt, volgt 
nog. 

Het verloop van het arbeidsconflict 
Op 19 oktober verspreiden de uitgesloten siga
renmakers een circulaire, waarin zij de handel
wijze van firma afkeuren en de lonen en de ar
beidsvoorwaarden op de fabriek aan de kaak 
stellen. De fabrikanten revancheren zich in de 
krant door te wijzen op de rechtmatigheid van 
hun besluit. Zij geven een overzicht van de lo
nen van de afgelopen vier weken, gemiddeld 
ƒ 7,38 tot ƒ 8,65, om aan te tonen dat de klach
ten hierover niet terecht zijn. De uitgesloten si
garenmakers denken hier anders over. Het 
weekloon zegt nog niets over het stukloon, dat 
voor bepaald werk is verlaagd. Bovendien 
gaan daarvan nog af de kosten voor het licht 
en de hulpjongen. Een redelijk bestaan garan
deert het nog niet.̂ 2 
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De uitgeslotenen beleggen op 20 oktober een 
openbare vergadering in café 'Villa Nova' van 
Van de Brekel, op de Heuvel. Nooit eerder is 
het de NISTB gelukt om zaalruimte te krijgen. 
Namens de NISTB spreekt F. Bommer, de se
cretaris. Hij spoort de aanwezigen - 350 a 400 
in getal - aan om vakverenigingen op te rich
ten, maar dan zonder geestelijke adviseurs, 
dat is de eerste stap in de strijd tegen ellende 
en onrecht.-''' 

Gedurende het conflict doen zich verscheide
ne opstootjes voor; soms vallen er rake klap
pen. Bij de fabriek worden politiemensen ge
posteerd om een wakend oog te houden op de 
gebouwen en om botsingen te voorkomen tus
sen de nog werkenden en de uitgeslotenen en 
hun sympathisanten. De commotie loopt zo 
hoog op dat de Tilburgse politie op een gege
ven moment zelfs versterking krijgt van vier 
marechaussees uit Gilze-Rijen. Aan de poort 
van de fabriek is er geregeld een toeloop van 
volk dat goed laat horen hoe men erover 
denkt. Twee leden van de katholieke bond 
voelen zich zo bedreigd dat zij met werken 
stoppen. Zij komen aan de slag in Goirle.^* 
Met name onderkruipers moeten het bezuren. 
Zo worden twee Bosschenaren naar de fabriek 
en naar huis vergezeld door een joelende me
nigte, "welk eerbetoon nog wordt verhoogd door de 
vertegenwoordiging van de Heilige Hermandad". 
In het middaguur brengt men hun voor hun 
kosthuis in de Atelierstraat een zingende ova
tie. Het ritueel herhaalt zich. A l spoedig blij
ven zij tussen de middag op de fabriek. Na een 
maand vertrekken zij weer, "nadat ze eerst van 

de firma een zondags pak hadden gekregen". Wat 
het ongenoegen vergroot, is dat zij in de kost 
zijn bij een l id van de katholieke bond, die is 
blijven werken. Het kan niet uitblijven of hij 
wordt ook lastiggevallen en voor onderkrui
per uitgescholden. Ook hij heeft bescherming 
van de politie nodig.^^ 
Na wekenlang door hun bond ondersteund te 
zijn, gaan drie leden van de NISTB weer aan 
het werk. Zij hebben hun lidmaatschap opge
zegd. Hen treft hetzelfde lot als de onderkrui
pers. Twee bezwijken voor de sterke aandrang 
op hen uitgeoefend. De volhouder krijgt het 
niet gemakkelijk: "Door de noodige politie, 
vrouwlief en schoonmama vergezeld, wordt hij ge
regeld door een groote massa volk van en naar zijn 
werk gebracht." Als een van de andere twee 
toch weer terugkeert, laat de opgekropte woe
de zich niet beheersen: "Gisterenavond ten tien 
ure hadden op den Heuvel alhier eenige worstelin
gen plaats tusschen werkende en uitgesloten siga
renmakers, waarbij de uitgeslotene H. met een mes 
een kleine wond aan het hoofd van T., die het werk 
weder had hervat, toebracht."^^ 
Gevochten wordt er ook in Bladel, waar 
Majoie & Van der Voort een (tijdelijk) filiaal 
heeft geopend. De burgemeester moet tussen
beide komen. En de voerman die de tabak en 
andere werktuigen brengt, moet door de poli
tie tot voorbij Hilvarenbeek worden be
schermd.^^ 

Van alle kanten, uit heel het land, ontvangen 
de uitgeslotenen financiële steun. Over aan
dacht in de pers en de vakbladen hebben zij 
niet te klagen. Het conflict komt zelfs ter spra-
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ke in de Tweede Kamer, waar Van Helsdingen 
de uitsluiting in Tilburg aanhaalt in zijn plei
dooi voor het strafbaarstellen van de aanran
ding van het verenigingsrecht.^** 

De sigarenproduktie bij Majoie & Van der 
Voort is niet alleen voor een groot deel naar 
Bladel overgeplaatst, maar ook ondergebracht 
bij Leo Diepen en enkele fabrikanten buiten 
Tilburg, die de firma te hulp zijn gekomen. 

In januari 1902 tracht de NISTB de firmanten 
te bewegen tot een gesprek over het hangende 
conflict. Op hun schriftelijk verzoek krijgen zij 
echter geen antwoord. Omdat in deze zaak 
niets meer te winnen valt, besluit de bond eind 
maart om de acties te beëindigen. De meeste 
arbeiders hebben inmiddels elders weer werk 
gevonden. Het C.B.S. noemt 1 april als officiële 
datum. Het conflict heeft dan 148 dagen ge
duurd.*" 
De firmanten hebben gewonnen door hun 
vasthoudendheid, maar lijken toch ook iets ge
leerd te hebben. Het loon van een vóór de uit
sluiting ingevoerd werk, dat tijdens het con
flict bleef liggen, wordt na afloop met enkele 
centen verhoogd.*' 

Tussen arbeiderssolidariteit en 
geestelijke volgzaamheid 

Een loonconflict is uitgelopen op een funda
menteel meningsverschil over de strekking 
van het verenigingsrecht. Kan in redelijkheid 
van de katholieke bond worden verwacht dat 
hij zich solidair verklaart als het verenigings
recht van de internationale bond wordt ge
schonden? Het conflict tussen beide bonden 
draait om de tegenstelling tussen arbeidersso
lidariteit en volgzaamheid aan het gezag van 
de geestelijk adviseur. Het spitst zich toe op de 
vraag over de reikwijdte en mate van gelding 
van de katholieke sociale beginselen in de 
vormgeving van de sociale actie. 

Voor de katholieke bond is het duidelijk; de 
NISTB moet weten, "dat wij zijn beginselen en 
socialistische tendensen ten hoogste afkeuren, dat 
wij dus nooit zullen optreden om het lidmaatschap 
van dien Bond in bescherming te nemen." In een 
beschouwing over de propaganda in Noord-
Brabant wordt de strekking van dit standpunt 
aldus uitgelegd: "De handelwifze van die pa
troons is af te keuren, welke hun werklieden verbie
den zich te vereenigen volgens den geest der 
Katholieke Kerk; maar dat daarentegen de houding 
van die patroons is goed te keuren, welke hun werk
volk het lidmaatschap verbieden van den Inter
nationalen Sig. Bond, om hen te bewaren voor so
cialistische denkbeelden."*^ 
Voor de katholieke bond is deze houding niet 
eigenmachtig door de geestelijk adviseur be
paald, maar vloeit dit voort uit de hoofddoel
stelling van de katholieke sociale actie, waar
van het instituut van de geestelijk adviseur de 
vanzelfsprekende consequentie is. Niet alleen 
op het terrein van de sociale actie, maar ook op 
alle terreinen des levens gaat het de katholie
ken in wezen om het herstel van heel de maat
schappij op katholieke grondslag. Liberalisme 
en socialisme hebben dit noodzakelijke funda
ment voor een rechtvaardige samenleving on
dergraven. Deze samenleving is opgebouwd 
uit een door God zo gewilde verticale geleding 
van weliswaar ongelijke sociale groeperingen, 
standen genaamd, maar deze zijn in een hië
rarchische samenhang op elkaar betrokken 
door de mechanismen van de christelijke 
rechtvaardigheid, billijkheid en naastenliefde. 
De Kerk speelt in de opbouw en het behoud 
van deze samenleving een cruciale rol: zij is de 
bemiddelaar tussen God en de mens. Aan haar 
heeft God zijn w i l door de Openbaring ken
baar gemaakt. Het ligt dan ook voor de hand 
dat de Kerk heeft toe te zien op de naleving en 
gelding van de geloofsbeginselen op de vele 
terreinen van de katholieke actie tot herstel 
van een katholieke maatschappij. Heel dit 
werkterrein is tot domein van de Kerk ver
klaard, waarover zij met absoluut gezag heeft 
te oordelen. 
Dit katholieke maatschappijbeeld is exclusief 
en in wezen alles en allen omvattend. Het be
tekent dat een scherpe scheiding wordt ge
maakt tussen die zaken die het geloof dienen 
en die zaken die het geloof bedreigen. Het so
cialisme spant hierin de kroon. Op concrete 
punten, zoals de actie voor loonsverhoging en 
verbetering van arbeidsomstandigheden, is 
samenwerking met organisaties van andere 
gezindten of ideologische groeperingen welis
waar toegestaan, maar als het gaat om algeme
ne beleidsmatige samenwerking, scheiden de 
wegen zich onherroepelijk. Dan zijn de katho
lieken gebonden aan de principiële doelstel
ling van de algehele katholieke herleving."*^ 
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Is socialistische organisatie al helemaal uit den 
boze, neutrale organisatie, waartoe de NISTB 
zich rekent, kan evenmin, omdat beide zich in 
de ogen van de katholieken op het standpunt 
stellen van de klassenstrijd, de tegenstelhng 
tussen kapitaal en arbeid. God heeft de stand 
der rijken en de stand der armen daarentegen 
niet tegenover elkaar geplaatst; zij vullen el
kaar natuurlijknoodzakelijk aan, tot welzijn en 
geestelijk heil van beide. Bovendien dwingt de 
katholieke sociale leer tot het maken van keu
zes. Daarin is voor neutrahteit als een soort 
grootste algemene deler geen plaats. 

Staat voor de NISTB het arbeidersbelang voor
op, dat noopt tot eendrachtig samenwerken 
van allen zonder onderscheid van geloof of 
ideologie, voor de katholieke bond is dit be
lang ondergeschikt aan het hogere doel van de 
katholieke maatschappij(her)ordening. Waar 
de NISTB uitgaat van arbeiderszelfstandig
heid en zelfbeschikking, normeert de katholie
ke bond dit aan het hogere belang van gods
dienst en kerk. Ieder mens zal immers over 
zijn gedachten en daden worden geoordeeld 
door God. Vrijheid van verenigingsrecht 
houdt daarom de beperking in dat deze niet 
tegen God en de godsdienst mogen zijn ge
richt. Omdat de NISTB daarvan door zijn 
doelstelling, opvattingen en handelwijze blijk 
geeft, is het verenigingsrecht niet geschonden 
wanneer een patroon zijn werkman ontslaat 
vanwege diens socialistische beginselen.** 

Ook de christelijke bond hecht geen geloof aan 
de neutrahteit van de internationale bond je
gens de godsdienst. Zo is het streven van de 

bond naar algemeen kiesrecht niet neutraal te 
noemen, omdat het leidt tot volkssoevereini
teit, en dat is strijdig met de christelijke opvat
ting over de staat.*^ 
Toch ontzegt de christelijke bond de NISTB 
niet het recht op eigen beginselen en het recht 
van vereniging. De 'ketterjacht' op de NISTB is 
onwaardig. "Voorzeker achten wij het socialisme 
als belijdend en belevend beginsel absoluut ver
keerd, maar wij ontzeggen een patroon het recht, 
om zijn arbeiders een beginsel op te dringen." 
Willen de fabrikanten mensen voor dwalingen 
behoeden, dan moeten zij dat doen als gelovi
gen, beginsel tegenover beginsel stellend, 
doch niet op de fabriek. Zij kunnen deze belij
denis kracht bijzetten door een beter loon uit 
te betalen. Maar een overtuiging afdwingen, 
kunnen zij niet: hierin is de ander volkomen 
vrij . Als de katholieke bond voor zich het recht 
van vereniging opeist, kan zij dit dan ook niet 
aan anderen onthouden. En wat de noodzaak 
betreft van kerkelijk toezicht via het ambt van 
geestelijk adviseur, stelt de christelijke bond 
dat ook hij het beginsel huldigt van Gods 
Woord op alle terreinen des levens, maar dan 
niet verklaard door de Kerk, maar verklaard 
uit zichzelf.*" 
In deze opvatting leggen de christelijke sociale 
organisaties weliswaar getuigenis af van de 
geloofsbeginselen, maar zijn zij nog geen ver
lengstuk of instrument van een kerk die haar 
geloofs- en wereldbeeld een absolute en uni
versele reikwijdte en gelding verleent.*'' 

De katholieke bond kan voor de argumenten 
van de christelijke bond volstrekt geen begrip 
opbrengen. Zij overtuigen de bond niet van de 
onjuistheid van zijn handelwijze in het conflict 
bij Majoie & Van der Voort. De katholieke 
bond komt meer en meer alleen te staan. De 
verwijdering tussen beide confessionele bon
den wordt gedurende het conflict steeds gro
ter, terwijl de christelijk bond daarentegen 
juist meer met de internationale bond geza
menlijk gaat optreden.*** 

De besproken arbeidsconflicten in Tilburg to
nen aan dat de strijd om de beginselkwestie, 
die uitmondt in een gescheiden optrekken en 
zelfs gescheiden 'werelden' in de zogenaamde 
verzuiling, vooral in de lagere kerkelijke re
gionen wordt gevoerd. Pas achteraf wordt de 
richtingenstrijd gelegitimeerd en verder geleid 
door bisschoppelijke en pauselijke uitspraken. 
De beginselkwestie ligt weliswaar besloten in 
de eigenheid van de kathoheke sociale leer zo
als die in de eerste sociale encyclieken wordt 
uitgedragen, het is de praktijk van de katholie
ke sociale actie, waarin de contouren scherper 
worden getrokken. 
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Nieuwe straatnamen IV 

R o n a l d Peeters 

Fragment van een deel van 
de wijk Reeshof uit de 

stadsplattegrond Tilburg 
(uitgave Suurland-

Falkplan, Eindhoven, 
januai-i 1995,25e druk). 

In 1994 en 1995 werden door het college 

van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Tilburg, op advies van de tech

nische adviescommissie voor de straat-

naamgeving, respectievelijk de 91e, 92e, 

93e en 94e aanvulling van het straatna-

menbesluit uit 1926 vastgesteld, met een 

toename van in totaal 91 straatnamen.^ 

Onderstaand artikel is het vierde in de 

serie 'Nieuwe straatnamen' dat in dit 

blad verschijnt als supplement op het in 

1987 verschenen boek 'De straten van 

Tilburg'.^ 

H et totale aantal straten in Tilburg dat 
we sinds het straatnamenbesluit van 
1926 tot en met de 94e aanvulling in 

1995 kennen, bedraagt thans 1868. Door inten
sief speurwerk in de besluiten, is er een kleine 
correctie toe te passen op het boek 'De straten 
van Tilburg'.^ De Dr. Paul Janssen weg is twee 
keer geteld en bovendien bestaan de Pieter 
Vreedepassage en de St. Laurentiusstraat 
niet.4 

Reeshof 
De woonwijk Reeshof blijft zich maar uitbrei
den. De naar Nederlandse kleine steden en 
dorpen genoemde straatnamen zijn volgens 
de beginletters gegroepeerd. We kennen thans 
de plaatsnamen beginnend met de letters B, D, 
G, H , K, L, M , N en O. Nieuw zijn in het 
Tuindorp 'De Kievit', deelplan 3 de straten: 
Maarheezepad, Maarheezepark, Makkum-
plein, Mantingestraat, Margratenpad, Mar-
gratenplein. Marknessestraat, Mastenbroek
straat, Mechelenstraat, Meerwijkstraat, Me-
genstraat, Melickstraat, Meijelstraat, Mid
delrodesingel, Monnickendamstraat, Mook-
pad, Mookstraat, Munstergeleenstraat, Muns-
tergeleenhof. Muntendamstraat, Mijdrecht
straat, Maldenstraat, Maldenhof en Maal-
bergenpad. 
In het plan 'Dongewijk' de straten: Obdam-
straat, Odiliapeelstraat, Odoornpad, Oegst-
geeststraat, Oldenzaalpad, Oldenzaalsingel, 
Ommenstraat, Oostburgpad, Oostburgstraat, 
Oosterbeekstraat, Ophemertstraat, Oploo-
straat, Opwettenpad, Ossendrechtstraat, Ou-
denboschpad, Oudenboschstraat, Overlangel-
straat, Oijensingel en ten slotte twee straatna
men genoemd naar oude toponiemen, de 
Dalemdreef en de Dongewijkdreef. 
In het plan 'Campenhoef' de straten: Kamerik-
pad, Kamerikstraat en Ketelhavenstraat. 
In het Tuindorp 'de Kievit', deelplan 2 de stra
ten; Midwoldepad, Midwoldeplein en Mid-
woldestraat. 
In het Tuindorp 'De Kievit', deelplan 4 de stra
ten; Naardenstraat, Nederweertstraat, Nee-
rijnenstraat, Neterselstraat, Nieuwkoopplein, 
Niftrikplein, Nispenstraat, Nistelrodestraat, 
Noordeloospad, Noordeloosstraat, Noord-
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wijkstraat. Nootdorpstraat, Nunspeetstraat, 
Nijkerkstraat en Nijnselstraat. 
In het plan 'Heyhoef' de straten: Heyhoef-
promenade, Kerkenbosplaats, Kalenberg-
plaats en Klundertplein.^ 

Dalem en Dongewijk 
In het plan 'Dongewijk' loopt vanaf de 
Reeshofweg westwaarts en zuid-westwaarts 
tot de rivier de Donge de Dalemdreef. Deze 
verwijst naar een zeer oud toponiem Dalem, 
dat we in dit gebied kennen. Trommelen & 
Trommelen vermoeden, op gezag van Gys-
sehng, dat deze naam van het Germaanse 
'dala-', 'dal', en 'haima-', 'woonplaats' afkom
stig is. Het zou dan betekenen 'woonplaats in 
het dal'; maar het zou ook uit het Germaanse 
'dalum', datief meervoud bij 'dala-', ' in het dal' 
kunnen zijn.'' Er is echter nog een andere ver
klaring mogelijk. Trommelen & Trommelen 
verwijzen naar het huwelijk in 1350 van 
Beatrix, bastaarddochter van Willem van 
Duvenvoorde, heer van Oosterhout en Don
gen, met Roelof van Dalem, baljuw van Zuid-
Holland. Zij zou dan op haar huwelijksdag de 
heerlijkheid Dongen van haar vader hebben 
gekregen. En, aldus de beide auteurs, is het 
Tilburgse Dalem 'vernoemd naar deze heer en is 
de naam afkomstig van het Zuidhollandse Dalem 
bij Gorinchem'7 Als dat zo is, dan sluit de 
straatnaamgeving onbewust aardig aan bij het 
systeem van de straatnaamgeving in de 
Reeshof, namelijk Nederlandse plaatsnamen. 
We hebben daar al een Dalenstraat (naar het 
Drentse plaatsje Dalen). 
De oudste vermelding van het toponiem is uit 

1418, 't Broec geheijten Dalem'. De kaart van de 
'Heerlijkheid Tilborg en Goirle' door Diederik 
Zijnen uit 1760, geeft de aanduiding 'den 
Dalem'. Thans is het toponiem 'Dalum' nog 
steeds op de Topografische kaart te vinden als 
een weidegebied dat in het oosten begrensd 
wordt door het riviertje de Donge en in het 
zuiden door de spoorlijn Tilburg-Breda. In de 
zestiende eeuw was de zuidgrens de 'Maes-
dijck' en de noordgrens de 'Elf Bunderdijk', ter
wij l het gebied vóór de zestiende eeuw zich 
zelfs in het westen nog uitstrekte tot Klein-
Tilburg.** 

In hetzelfde plan 'Dongewijk' loopt de 
Dongewijkdreef vanaf de Kijkduinlaan, bij de 
Dalemdreef, noordwestwaarts en noord
waarts tot de Lombardijenlaan. Het riviertje 
de Donge, in 1536 'die Dongh Aa' genoemd, 
komt van het Germaanse 'dunga-', 'zandige 
opduiking in moerassig land' en het Ger
maanse 'ahwa', 'waterloop', dat w i l zeggen 
waterloop langs een zandige opduiking in 
moerassig terrein. De naam Donge is, volgens 
Trommelen & Trommelen, dan waarschijnlijk 
ontstaan door samentrekking van Dongh Aa. ' 

Frater Mattheushof 
Het Frater Mattheushof is gelegen tussen de 
Capucijnenstraat en het Gardiaanhof. Het is 
genoemd naar Hendrikus de Rooij, die op 8 ja
nuari 1846 te Udenhout werd geboren als zoon 
van molenmaker Joannes Baptist de Rooij en 
Wilhelmina van de Wetering. Hij is in 1864 in
getreden in het noviciaat van de fraters te 
Tilburg en werd daar in 1868 geprofest. Zijn 



kloosternaam was frater Mattheus. Op 26 juli 
1869 werd hij belast met de leiding van de 
nieuw opgerichte jongensschool St. Aloysius 
in de wijk Korvel, waar hij spoedig daarna in 
1871 werd benoemd tot hoofd, wat hij tot zijn 
dood zou blijven.'" 
Pastoor Henr. Brouwers van Korvel wilde in 
1890 de school uitbreiden met onderwijs in de 
Franse taal en bovendien 'oordeelde hij een klei
ne Congregatie volstrekt noodzakelijk om de jonge
lingen van 12-20 jaar op Zon- en Feestdagen een 
behoorlijke ontspanning te verschaffen en hen voor 
vele gevaren des tijds te vrijwaren'. Er moest dus 
een zondagsschool komen, maar de overste 
van de fraters, frater Superior De Beer, liet 
hem weten dat er 'vooral om wille van den verren 
afstand tusschen het Fraterhuis en de parochiale 
school van Korvel, geen mogelijkheid bestond dc 
Fraters daarvoor te gebruiken'. Het fraterhuis (St. 
Antoniusgesticht) aan de Capucijnenstraat is 
er uiteindelijk in 1894 toch gekomen en frater 
Mattheus werd de eerste overste." Naast dit 
fraterhuis werd in 1895 nog een internaat ge
bouwd. 
Frater Mattheus, die als man van gebed, de 
'strenge asceet uit de school van Pater Superior', 
ook wel de bijnaam 'bidfrater' had, overleed in 
het fraterhuis aan de Capucijnenstraat op 28 
november 1907. Hij ligt begraven op het kerk
hof van het Moederhuis aan de Gasthuisring. 

Jan van Besouwstraat 
De Jan van Besouwstraat is de straat, lopende 
vanaf de Dr. Paul Janssenweg westwaarts en 
noordwaarts tot de Charles Stulemeijerweg. 

Jan Baptist Maria van Besouw stamt uit een 
oud Goirles geslacht. Hij werd geboren op 4 
oktober 1861 te Goirle. In Tilburg bezocht hij 
de weefschool. Na aanvankelijk zijn kost ver
diend te hebben in een overgenomen linnen
weverij te Boxtel, ging hij in 1885 werken in de 
textielfabriek van zijn vader Gerardus van 
Besouw (1833-1909) aan de Kerkstraat in 
Goirle. Hij trouwde in 1886 met Elisabeth 
Maria Louise van den Heuvel (1853-1913), 
dochter van de arts te Goirle. 
De encycliek Rerum Novarum inspireerde hem 
tot het ondernemen van sociale activiteiten 
voor de werknemers van zijn eigen bedrijf op 
het gebied van de drankbestrijding, de vakbe
weging en de katholiekendagen. Hij richtte in 
1896 de eerste fabrieksraad in het Zuiden en 
de derde in Nederland op. Deze vorm van me
dezeggenschap was tot dan toe voor de arbei
ders een onbekend fenomeen. In 1900 nam Jan 
van Besouw samen met een aantal werkne
mers het initiatief tot de oprichting van een 
vakbond (textielarbeidersgilde St. Joseph), een 
tweede belangrijke stap in de emancipatie van 
de arbeiders. A l spoedig zouden ook werkne
mers van andere Goirlese fabrieken zich hier
bij aansluiten. In 1909 kwam een c.a.o. tussen 
het bedrijf Van Besouw en de Diocesane 
Textielarbeidersbond St. Lambertus tot stand. 
Dit was de eerste c.a.o. die in het Zuiden werd 
afgesloten. 
Uit bovengenoemde initiatieven in zijn bedrijf 
blijkt duidelijk de sociale bewogenheid van 
Jan van Besouw. Zijn ideeën publiceerde hij 
ook in het 'Katholiek Sociaal Weekblad'. Hij on-
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Jan van Besouw (1861-
1939), sociaal geïnspireerd 
textielfabrikant uit Goirle 

(foto H. van der Schoot 
omstreeks 1900). 

Jan 'kanonbal' Pijnenburg 
(1906-1979), 

internationaal bekend 
wielrenner uit Tilburg. 

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

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

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

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



Willem Reijniers (1846-
1908), muziekleraar, 
organist, dirigent en 

componist int Tilburg met 
zijn gezin bij zijn 25-jarig 

huwelijicsfeest op 1 
augustus 1894. 

rochie 't Goirke leiden. Uit de zouavenbroe-
derschap 'Fidei et Virtut i ' ontstond, mede 
door toedoen van Reijniers, in 1877 de lieder
tafel voor de 'Congregatie-, Kerk- en Dilettanten
zanger' onder de naam 'St. Caecilia'. Dit zang
koor bracht hij als dirigent vanaf de oprichting 
tot aan 1908 tot grote bloei. Tot circa 1886 v̂ âs 
hij instructeur bij de Nieuwe Koninklijke 
Harmonie en vanaf 1899 was hij ook nog direc
teur van de harmonie 'Oefening en Uitspanning' 
van Goirle. Op het gebied van de kerkmuziek 
was hij eveneens produktief. Hi j componeerde 
enige missen, een Te Deum, lofzangen en or
gelstukken, voorts schreef hij liederen, canta
tes, stukken voor mannenkoor, een mars en 
gelegenheidszangen. 
Willem Reijniers overleed te Tilburg op 16 fe
bruari 1908. Zijn uitgebreide lespraktijk werd 
door zijn dochter Anna, een verdienstelijk pia
niste en violiste, voortgezet.'* 

Rondom de Heikese kerk 
Het gebied rondom de Heikese kerk, voorheen 
Stadhuisplein geheten, is mede door de bouw 
van Stadskantoor 3 ingrijpend vernaamd. Er 
kwamen drie straatnamen bij: Alexander-
straat, Kerkpad en Stadhuisstraat, terwijl de 
omschrijving van het Stadhuisplein hierdoor 
gewijzigd moest worden. 

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

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

Verpreid over de stad 
Verspreid over de stad kwamen aan de Jan 
Truijenlaan bij de sportvelden de namen 
Vesuviusstraat, Etnastraat, Tourmaletstraat en 
Matterhornstraat, genoemd naar bekende 
Europese bergen. Verder Catamaranstraat 
(botenbuurt), Locatellistraat (componist), 
Abeelstraat, Dollard, Vliestroom en in het plan 
'Pastorieklamp' Kardinaal Alfrinkstraat en 
Visser 't Hooftstraat. De Andromedastraat en 
de Emmapassage bestonden al langer maar ze 
zijn pas in de 94e aanvulling van het straatna
menbesluit officieel vastgesteld. Met de nieu
we straten op het 'Regenboogterrein' wordt de 
traditie van de bomenbuurt voortgezet: 
Cypresstraat (i.p.v. voorkeurspeUing cipres!). 
Taxusstraat, lepenstraat, Boksdoornstraat en 
Magnoliaerf. 

Gewijzigd en ingetrokken 
De omschrijving van de loop van een aantal 
straten werd gewijzigd: Bijsterveldenlaan, 
Campenhoefdreef, Griend, Hoge Witsie, 
Hoge-Witsiestraat, Kardinaal Alfrinkstraat, 



Het Kerkpad richting 
Heikesekerk in februari 
1962. Links staat titans 

Stadskantoor 3. 

Kijkduinlaan, Lauwers, Lombardijenlaan, 
Loonsche Heideweg, Maalbergenstraat, Me-
demblikpad, Meerssenstraat, Oijensingel, 
Oude Kerkstraat, Reeshofweg, Schaapsgoor-
pad en Vloeiveldweg. 
Ingetrokken werden de straatnamen: Hilarius-
straat (heet thans Postelse Hoefplein, en loopt 
iets anders). Galjoenhof, Kapitein Ardant-
straat, Satiehof, Stamitzhof en Gorinchemse 
baan. 
De Saai van Zwanenbergweg werd aanvanke
lijk ingetrokken en gewijzigd in Sal van 
Zwanenbergweg. Dat was vreemd, want de 
straat is genoemd naar dr. Saai van Zwanen
berg (1889-1974), de zoon van oprichter en ei
genaar van Van Zwanenbergs Slachterijen en 
Fabrieken te Oss. In de 94e aanvulling van het 
straatnamenbesluit werd deze wijziging ge
lukkig weer ongedaan gemaakt. 
De in 'Tilburg' reeds gesignaleerde verwarren
de straatnamen (er bestaat al een Van 
Mierlostraat elders) Mierlopad, Mierloplein en 
Mierlostraat, zijn eveneens ingetrokken.^' 

Noten 
1 91e, 92e, 93e en 94e aanvulling van het straatnamenbesluit, 

respectievelijk van 26 januari 1994,7 juni 1994,20 septem

ber 1994 en 12 september 1995. 

2 Ronald Peeters, 'Nieuwe straatnamen 1', in: Tilburg, 7 

(1989), 17-21; Ronald Peeters, 'Nieuwe straatnamen II ' , in: 

Tilburg, 8 (1990), 107-110; Ronald Peeters, 'Nieuwe straatna

men I i r , in: Tilburg, 10 (1992), 45-49; Ronald Peeters, Dc 

straten van Tilburg, (Tilburg, 1987), X, 198 biz. 

3 Met vriendelijke dank voor de gegevens die ir. Rob van 

Putten mij heeft verstrekt. 

4 De Dr. Paul Janssenweg komt namelijk zowel voor in het B 

& W-besluit van 15 mei 1987 (zie: 'De straten' p. 77-78) als in 

de 84e aanvulling (zie: 'Tilburg', 1989, p. 18). 

O p 22-10-1986 besloot de technische adviescommissie voor 

de straatnaamgeving om B & W te adviseren het gedeelte 

van het Pieter Vreedepad, gelegen tussen de Tuinstraat en 

de Heuvelstraat, de naam Pieter Vreedepassage te geven. 

Dit vanwege het feit dat het Pieter Vreedepad uit twee af

zonderlijke delen bestond, gescheiden door het Pieter 

Vreedeplein. Dit advies werd door B & W echter niet over

genomen. 

De naam Laurentiusstraat werd in 1929 vastgesteld 

(Gemeenteblad 1929/31) en in 1934 gewijzigd in de St. 

Laurentiusstraat (Gemeenteblad 1934/13). Deze geprojec

teerde straat is echter nooit aangelegd. In 1964 werd de 

naam St. Laurentiusstraat ingetrokken (B & W, 20-2-1964). 

5 De toponiemen Heyhoef en Campenhoef zijn besproken in: 

Ronald Peeters, 'Nieuwe straatnamen 11', p. 107-108. 

6 J.R.O. Trommelen en M.P.E. Trommelen, Tilburgse toponie

men in de 16e eeuw. Een tentative reconstructie en naamsverkla

ring, (Tilburg, 1994), p. 196-198; M . Gysseling, Toponymisch 

Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-

Frankrijk en West-Didtsland vóór 1226, (Brussel, 1960), I, p. 

256. 

7 Trommelen en Trommelen a.w., p. 198. 

8 Trommelen en Trommelen a.w., p. 196-197; Deze drie bij 

vier meter metende manuscriptkaart bevindt zich in het 

Gemeentearchief Tilburg (GAT). 

9 Trommelen en Trommelen a.w., p. 202-203, naar Gysseling 

a.w., p. 279resp. p. 31. 

10 Vriendelijke mededeling van fr. Heerkens, archivaris 

Fraters C M M Tilburg, d.d. 8 mei 1995. 

11 A.J .A.C. van Delft, Ter blijde herinnering aan de inwijding der 

nieuwe St. Antoniuskerk (14 juli 1924) en het 75-jarig bestaan 

der parochie Korvel (15 nov. 1850 -15 nov. 1925) te Tilburg 

(Tilburg, 1925), p. 51-60; Verleden en heden van de Congregatie 

der Fraters van Tilburg, 1948, nr. 11, p. 41-53; Fr. M. Tharcisio 

Horsten, Dc Fraters van Tilburg van 1844-1944 (Tilburg, 

1951), d l 2, p. 168-172. 

12 Dr. L.C.W.J.M. ten Hom-van Nispen, Jan B.M. van Besouw. 

Een sociaal geïnspireerd ondernemer rond 1900 (Tilburg, 

Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1971), xxiv, 242 blz. 

(Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van 

Nederland XXI); Marie-Louise ten Hom-van Nispen, 'Jan 

van Besouw en de emancipatie van de arbeiders', in: Spiegel 

Historiael, 8 (1973), p. 146-151,191; Jef van Gils en Ronald 

Peeters, Ecji cciiu' Goirle 1870-1970 (Goirle, Boekhandel 

Soeters, 1992), p. 84-87. 

13 Hef Nieuwsblad van het Zuiden van 3-12-1979; G A T , 

Biografische documentatie; Drs. Henk van Doremalen, 'De 



boeiende liistorie van Tilburg, de Tilburgers en hun sport', 

in: Ach Lieve Tijd Tilburg 9 (Zwolle, 1994), p. 199-200. 

14 G A T , Bevolkingsregisters 1870-1880,10/317; 1900-1910. 

21/155; Lamb. G . de Wijs, Gedenkboek ter gelegenheid van het 

60-jarig bestaan van Tilburgsch Mannenkoor St. Caecilia en de 

25-jarige zangersloopbaan van Louis van de Sande (Tilburg, 

1937), 72 blz.; H.W. Vereijken, Terugblik op een eeniv gezang. 

De eerste honderd jaren van het Koninklijk Tilburgs Mannenkoor 

Sint Caecilia (Tilburg, 1977), 87 blz.; Dr. H.J. Zomerdijk, Hef 

muziekleven in Noord-Brabant 1850-1914 (Tilburg, Stichting 

Zuidelijk Historisch Contact, 1982) (Bijdragen tot de ge

schiedenis van het zuiden van Nederland L V ) , m.n. p. 297-

298 en 335-336;, Van Gils en Peeters a.w., p. 159; Dr. Frans 

van Puijenbroek, Tilburgse toonzettingen. 125 jaar gesubsi

dieerd muziekonderwijs, een sociaal-culturele verkenning 

(Tilburg, Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed, 

1994), m.n. p. 34-35. 

15 Trommelen en Trommelen a.w., p. 315-316. 

16 Peeters, Dc straten van Tilburg, p. 157. 

17 Peeters, Dc straten van Tilburg, p. 163-164. 

18 Peeters, 'Nieuwe straatnamen 111', p. 48. 

19 Peeters, De straten van Tilburg, p. 55-56. 

20 Over Heuvel, Heuvelpoort, Heuvelring, Heuvelstraat, 

Lovensekanaaldijk, Lovensestraat en Oud Lovenstraat, zie: 

Peeters, Dc straten van Tilburg, p. 68-69,101 en 123 en 

Trommelen en Trommelen a.w. p. 55-63,91-98,281-286 en 

344-350. 

21 Peeters, 'Nieuwe straatnamen III ' , p. 45. 

Correctie 

In de vorige bijdrage 'Nieuwe straatnamen III ' (.'Tilburg', 10, 

1992, nr. 2) staat op p. 46 een verkeerde naamgever van het 

Kromhoutpark genoemd. Deze cavaleriekazerne werd ge

noemd naar generaal-majoor (titulair) D. Kromhout (1845-

1927), die aan het einde van de 19e eeuw een invloedrijk orga

nisator van de cavalerie en de bereden artillerie was geweest. 

In 1895 werd hij directeur van de Rijschool van de bereden ar

tillerie in Bergen op Zoom en in 1896 kreeg hij tevens de leiding 

over het op te richten Rijkshengstveulen-depot. De verwarring 

is ontstaan doordat de Utrechtse Kromhout-kazerne genoemd 

is naar luitenant-generaal der genie J.H. Kromhout. Zie: Henk 

Roozenbeek, Tilburg als militaire stad ('s-Gravenhage, Sectie 

Militaire Geschiedenis Koninklijke Landmacht, 1993), p. 72-73. 

Eindelijk originele bestem
ming voor wevershuisjes 
Tilburgs geschenk aan het Nederlands 
Openluchtmuseum in Arnhem ^ 
P a u l S p a p e n s * 

* Paul Spapens (1949) is jour

nalist bi) het Brabants 

Dagblad. Hij schreef enkele 

boeken over Tilburgse (o.a. 

over de kermis) en 

Noordbrabantse geschiede

nis (o.a. over smokkelen, 

grenspalen en kapellen). 

De drie wevershuisjes die Tilburg in 

1955 aan het Nederlands Openlucht

museum in Arnhem schonk, krijgen na 

veertig jaar een passende bestemming. 

Ze worden speciaal ingericht voor kinde

ren, zodat die kunnen zien hoe de gewo

ne man vroeger woonde en werkte. 

Stuwende kracht achter dit voornemen is 
de adjunct-directeur van het museum, 
oud-Tilburger (en oud-redacteur van 

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



Voor- en achterzijde van de 
weversiuoningen aan de 

Berkdijksestraat (40,42 en 
44) kort voor de afbraak in 
1955. Deze woningen zijn 

daarna steen voor steen 
weer opgebouwd in het 

Nederlands 
Openluchtmuseum te 

Arnhem (foto's Nederlands 
Openluchtmuseum, 

Arnhem). 

Dat uitgerekend hij een stuwende kracht is 
achter dit voornemen is niet zo verwonderhjk: 
Wagemakers is getogen Tilburger, zeer be
gaan met het Tilburgs textielverleden en in 
zijn jeugd woonde hij slechts een paar hon
derd meter van de oorspronkelijke plaats van 
de drie huisjes af. Ze stonden aan de linker
kant van de Berkdijksestraat (nrs. 40,42 en 44). 

Rij t j eswoningen 
De huisjes, de enige rijtjeswoningen in het 
Openluchtmuseum, zien er aan de buitenkant 
zeer herkenbaar en puik uit. Misschien wat te 
netjes, maar dat mag je een museum niet euvel 
duiden. Het interieur evenwel is niet echt om 
naar huis te schrijven: het ene is een opslag
ruimte, de twee andere doen dienst als werk
plaats. Bezoekers die de beknopte informatie 
in drie talen lezen en bij een 'workmen's cotta
ge' of 'Arbeiterhauschen' naar binnen gluren, 
krijgen zo wel een heel vertekend beeld van de 
leefomstandigheden van de Tilburger van 
destijds. 

Wagemakers, die in Tilburg onder meer naam 
maakte met zijn onderzoek naar de befaamde 
textielstaking in 1935 in de stad, is van oordeel 
dat dat zo niet langer kan. "Het is een schande. 
Als Tilburger trek ik dit op mijn fatsoen", zegt 
Wagemakers. 
Uiterlijk in 1997 zal eindelijk recht zijn gedaan. 
Dan moeten de huisjes onderdeel uitmaken 
van wat Wagemakers betitelt als 'kinderdorp'. 
Samen met andere historische pandjes in de 
directe omgeving worden ze zo ingericht dat 
het jeugdige part van de ongeveer 350.000 be
zoekers per jaar er vrijelijk in rond kan lopen. 
Wagemakers stelt zich voor dat de woninkjes 
een beeld zouden kunnen geven van de woon-
en leefomstandigheden rond 1900, rond 1950 
en rond 1970. 

Voorbeelden 
Wat die eerste periode betreft heeft het muse
um voor de inrichting prachtige voorbeelden 
voorhanden. Het Nederlands Openluchtmu
seum bezit een map met foto's die vlak voor 
de afbraak van de huisjes zijn gemaakt. 
Enerzijds moesten de foto's helpen bij de 'we
deropbouw' in de heuvelachtige bossen bij 
Arnhem. Anderzijds waren ze bedoeld om het 
interieur vast te leggen. Het zijn unieke tijds
documenten geworden. In één huisje staat 
zelfs nog een weefgetouw. In een ander is 
mooi het eenvoudige volksgeloof te zien. 
Uiteraard ontbreekt een beeld van Peerke 
Donders niet; de zalige was immers de held 
van de wevers. 

De huisjes zijn vermoedelijk rond 1860-1870 
gebouwd. In deze tijd zijn veel van dit type 
woningen in Tilburg verrezen; het ging goed 
in de textiel. Het was in die tijd gangbaar dat 
tegelijk een paar woninkjes naast elkaar wer
den opgetrokken. Een jong gezin met kinderen 
bewoonde het ene, opa en oma het andere en 
ook de vrijgezel gebleven oom en tante von
den zo onderdak. De zolders waren open en 
konden worden afgeschot als er weer eens een 
nieuwe wereldburger was geboren. Als opa 
niet door de jicht was geveld, onderhield hij in 
de grote tuinen het aardappelveldje of zorgde 
hij dat het varken flink wat spek rond de rib
ben kreeg. 

Aan het straatbeeld van de huidige Berk
dijksestraat is nog goed te zien waar de muse
umhuisjes in 1955 steen voor steen werden 
ontmanteld vanwege de noodzakelijke door
braak van de Coba Pulskenslaan. 
Komend vanaf het Korvelplein houdt de 
straatwand pardoes op. In deze straat staan 
nog wat meer huisjes die oorspronkelijk van 
hetzelfde type waren als de drie die nu bezit 
zijn van het Nederlands Openluchtmuseum. 



Het beste vergelijkingsmateriaal is te vinden 
in de Reitse Hoevenstraat.^ "Als Tilburg of wel
ke andere plaats dan ook ons tegenwoordig een 
huis, een schuur of iets anders aan zou bieden, dan 
zouden we zeggen: is dat wel nodig? Kun je het niet 
beter op de originele plaats laten staan?", aldus 
Wagemakers. 

Slooppartij 
In 1955 ging het er beduidend anders toe. 
Tilburg maakte al een begin met wat in de ja
ren zestig uit zou monden in de nog immer be

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

Traditioneel interieur van 
de weverswoning aan dc 

Berkdijksestraat 40 met de 
laatste bewoonster de 

weduwe Hultermans in 
1955. Volgens haar was 

toen 'aan dit huisje de 
laatste 65 jaar niets 

gewijzigd, alleen het 
rookkanaal boven de zolder 

werd vernieuwd' (foto's 
Nederlands 

Openluchtmuseum, 
Arnhem). T:; 



Tilburg van Brabants Heem en een fanatiek 
verzamelaar van alles wat met de geschiedenis 
van de stad te maken had. Hij wist het college 
van burgemeester en wethouders zo ver te 
krijgen dat de drie huisjes, die toch weg moes
ten, naar het museum gingen. Het college trok 
vierduizend gulden uit voor de afbraak en het 
transport. Tilburg, dat nu aan de weg timmert 
als 'Moderne Industriestad', haalde de lande
lijke pers met deze geste.̂  "Aan de heropgerichte 
huisjes zal de naam van Tilburg als textielstad wor
den verbonden", schreef Trouw. 

Noten 
1 De tekst van dit artikel is met toestemming van de auteur 

grotendeels ontleend aan het Brabants Dagblad van 5 augus

tus 1995. Zie ook: Paul Spapens, 'Brabantse enclave in 

Gelderland', in: Brabantse almanak voor het jaar 1996,'Y'^. 8 

(Gaanderen, 1995), p. 191-200. 

2 Literatuur over Tilburgse weverswoningen o.a.: Ton 

Wagemakers, 'Over buitenwevers, kinderarbeid, lonen en 

hun woningen naar enquête 1887', in: Actum Tilliburgis, 12 

(1981), nr. 3/4, p. 114-123; Ton Wagemakers, 'De wevers

woning van Annekee. Tilburgse textieltekens V' , in: Tilburg. 

Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur, III 

(1985), nr. 1, p. 13-16; Ton Wagemakers, 'Een weverswo

ning uitgesproken. Tilburgse textieltekens V I ' , in: Tilburg, 

III (1985), nr. 2, p. 15-17; Ton Wagemakers, 'De architectuur 

van de weverswoning', in: Tilburg, V (1987), nr. 2/3, p. 48-

50; Ronald Peeters, 'Rapport weverswoningen Reitse 

Hoevenstraat', in: Tilburg, V (1987), nr. 2/3, p. 51-55; M.W.J. 

de Bruijn, H.Th.M. Ruiter en H . T . L . C . Strouken, Drapeniers 

en buitenwevers, een onderzoek naar dc huisnijverheid in de 

Tilburgse wollenstoffenindustrie (Utrecht, 1992). 

3 O.a. Arnhemsche Courant van 1-12-1955, De Gelderlander van 

1-12-1955, Algemeen Handelsblad van 2-12-1955, De Maasbode 

van 2-12-1955, Trouw van 2-12-1955 en Oost-Brabant van 2-

12-1955. 
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J.A.M. Smulders, 'Een geslacht Smul
ders (Smeulders)', in: De Brabantse 
Leeuw, 44,1995, nr. 2, p. 88-94. 

Rob Berkel, Een verzameling. De collec
tie van het Scryption, museum voor tech
niek en vormgeving van schrift en kantoor 
(Tilburg, Scryption, 1994), 34 blz. 

Peter Dillingh, 'Gereformeerden in 
Tilburg: een spraakmakende minder
heid', in: Tilburg Magazine, 6, nr. 2, juni 
1995, p. 58-61. 

Ronald Peeters, 'De Tilburgse straat
naamgeving', in: Tilburg Magazine, 6, 
nr. 2, juni 1995, p. 66-69. 

Gerard Steijns, 'Pieter Vreede en de 
geboorte van de provincie Noord-
Brabant', in: Tilburg Magazine, 6, nr. 2, 
juni 1995, p. 62-65. 

Paul van Dun, 'Revolutie en Vreede. 
Symposium in Tilburgs gemeentear
chief', in: Noordbrabants Historisch 
Nieuwsblad, 9 (1995), nr. 4, p. 18-19. 

Drs. W. Coster, 'Vijf eeuwen de 
Oranjes en hun bastaardtakken', in: In 
naam van Oranje nr. 44, Zwolle, 
Waanders Uitgevers, 1995, ISBN 90-
400-0340-8, ƒ 7,95. 
N.B. p. 1055-1058 'Het geheim van de 
Koningswei' en prof. dr. F.C. Donders. 

'Gezelledag op zaterdag 13 mei 1995 te 
Tilburg', in: Rijmtijd. Mededelingen van 
de Guido Gezellekring, nr. 18, april 1995, 
p. 1-2,5-6 en 18-20. 
N.B. O.a. Jef van Kempen, 'De Fraters 
van Tilburg'(p. 18-20). 

Jef van Kempen, Guido Gezelle en het 
tijdschrift Bloemkrans, Tilburg, 1995,16 
blz. N.B. Overdruk van 'Bloemkrans. 
Letterkunde voor Katholieke jongelie
den' en 'Uw lied is Vlaanderens roem. 
Guido Gezelle en frater Ludovicus 
van den Houdt' uit 'Tilburg', jrg. 9, 
1991, n r . 1 . 

Dick Edelman, 'Geologie rond Til
burg', in: Grondboor en Hamer, 1995, nr. 
3/4, p. 74-76. 

I . Drontmann, F. Wassenberg, A. 
Metselaar en B. van Rosmalen, Kijk op 
de wijk. Instrument om ontwikkelingen in 
de woonomgeving te signaleren (Delft, 
Delftse Universitaire Pers, 1995), 200 
blz., ISBN 90-407-1140-2. Voorraad
beheer en woningmarktonderzoek 
deel 17. 

Inge Drontmann, Ton Hoenderdos, 
Hugo Priemus en Frans van d£r Zon, 
Woningmarkt Tilburg, bouwstenen voor 
strategische nieuwbouw en voorraadbeleid 
van woningcorporaties (Delft, 1992), 99 
blz., ISBN 90-6275-789-7, ƒ 28. 
Voorraadbeheer en woningmarkton
derzoek deel 10. 

Drs. T.K. Doornbos, Statistisch jaarboek 
1995 (Tilburg, gemeente Tilburg, 
1995), 108 blz., ƒ 8,50. Verkrijgbaar bij 
het Gemeentelijk Informatiecentrum. 

Joost van der Loo, De leeuwen van 
Broekhoven. Een stukje Udenhoutse ge
schiedenis in Tilburg (Z.pl., 1995), 3 blz. 

W i m Meulenkamp, Follies. Bizarre 
bouwwerken in Nederland en België. 
Idylle (Amsterdam/Antwerpen, De 
Arbeiderspers, 1995), ISBN 90-295-
3109-6. 
N.B. p. 103-104 paleis koning Willem 
I I te Tilburg. 

Lia van der Heijden, Adriaan van der 
Willigen 1766-1841. Schrijver, liefhebber 
en criticus van het toneel rond 1800, doc
toraalscriptie Historische Letterkunde 
Instituut voor Neerlandistiek Univer
siteit van Amsterdam, 25 augustus 
1995,87 blz. 
N.B. Van der Willigen was van 1795-
1802 drossaard te Tilburg. 

Bert Sliggers (red.). De verborgen wereld 
van Democriet. Een kolderiek en dichtlie-
vend genootschap te Haarlem 1789-1869 
(Haarlem, Schuyt & Co, 1995), 232 blz., 
ISBN 90-6097-585-2, ƒ 49,50. 
N.B. Adriaan van der Willigen passim. 

Hilde de Bresser, Dochters, die blijven 
(Amsterdam, De Arbeiderspers, 1995), 
ƒ27,50. 
N.B. Verhalenbundel van Tilburgse 
schrijfster. 

Cees Verraak, Godinnen en andere vrou
wen (Tilburg, Saudade Press, 1995). 
ISBN 90-70385-09-0, ƒ 29,50. 
N.B. Gedichtenbundel in oplage van 
100 ex. van Tilburgse dichter Cees van 
Raak. 

Ko de Laat, Vinketering (Tilburg, Low 
Budget Foundation, 1995), ƒ 5. 
N.B. Gedichtenbundel van Tilburgse 
dichter. 

Jacob H.S.M. Veen, 'Tilburg en de 
spoorwegen in het bevrijde zuiden 
van Nederland, 1944 nov. - 1945 mei', 
in: Tilburgse Tijdingen, nr. 96, juni 1995, 
p. 30-34. 

Ine van Dooren, 'Een gedramatiseerd 
document. De missiefilm Ria Rago', 
in: GBG-Nieuws (Vereniging Geschie
denis, Beeld en Geluid, Zeebur
gerkade 8, 1019 H A Amsterdam), nr. 
33,1995, p. 8-16. 
N.B. Tilburgse pater en auteur Piet 
Heerkens passim. 

Ed Schilders en Luc Verschuuren, De 
ring van Roxanna (Tilburg, N.V. 
Tilburgsche Waterleiding Maat
schappij, 1995), 42 blz. 
N.B. Stripboek t.g.v. 100 jaar N.V. 
TWM. 

Angelique Spaninks, 'Tilburgs kunst
leven beschreven. Twee verschillende 
invalshoeken', in: Brabant Cultureel, 44 
(1995), nr. 8,p. 4-6. 

Lauran Toorians, 'Jubileum Tilburgse 
Liedertafel. Zangers uit de bergen', in: 
Brabant Cultureel, 44 (1995), nr. 8, p. 26-
27. 

P.A. Steffen, Cistercium Mater Nostra 
(Hattem, eigen beheer, 1995), 870 blz., 
ƒ 137,50. 
N.B. BibHografieën ca. 300 abten van 
36 trappistenabdijen in Nederland, 
België en Frankrijk, o.a. abdij Konings
hoeven Berkel-Enschot. 

Charles M . A. Caspers, 'Het jaarlijks al
gemeen huisbezoek in katholiek Ne
derland rond de eeuwwisseling', in: 
Trajecta. Tijdschrift voor de geschiedenis 
van het katholiek leven in de Nederlanden, 
4(1995),nr. 2, p. 122-140. 
N.B. Naar aanleiding van onderzoek 
in o.a. 'registers van huisbezoek' pa
rochie H . Dionysius Goirke, Tilburg. 



J.C. (Jeanine) Dekker, 'Stadsparken in 
Noord-Brabant: mentale concepties 
rond natuur en groenrecreatie vanaf 
het eind van de negentiende eeuw', in: 
K.P.C. de Leeuw e.a. (red.). Van ont
spanning en inspanning. Aspecten van de 
geschiedenis van de vrije tijd (Tilburg, 
Uitg. H. Gianotten B.V., 1995), p. 241-
255, ISBN 90-6663-035-3, ƒ 52,50. 
N.B. Tilburg passim. 

J.F. (Jan) van Oers, 'De paarden op, de 
lanen in ... omgaan met paarden in de 
vrije ti jd' , in: De Leeuw, Van ontspan
ning, ibidem, p. 256-274. 
N.B. Tilburg passim. 

F.J. (Frans) van Gaal, 'Van gentleman 
tot volksjongen. Over de ontwikkeling 
van het voetbal van 'heren'- tot volks
sport', in: Van ontspanning, ibidem, p. 
289-308. 
N.B. NOAD Tilburg passim. 

Arthur Wortmann, 'Woonassen. Vi l 
la's van Jacq de Brouwer en Wi l Smul
ders', in: Archis, (1995), nr. 9, sept., p. 
40-45. 

Ronald Peeters 

Hans van Zummeren en 
Ulco Mes 

In het voorwoord van het in juni ver
schenen boek 'Rondom Hans van Zum
meren' stelt Jan Doms (directeur van 
de Tilburgse Kunststichting) dat de 
auteur Chris Bergman met dit boek de 
contouren laat zien van een stad die 
worstelt met de kunst en moeite heeft 
zich te verstaan met de kunstenaars. In 
deze zin vat hij kernachtig samen hoe 
het in Tilburg met de beeldende kunst 
volgens hem gesteld is. Het boek is 
een revanche tegen het door de ge
meente Tilburg uit te geven boek van 
Ulco Mes over de beeldende kunst in 
Tilburg in de periode van 1945 tot he
den, waarvoor 160.000 gulden subsi
die was gegeven. Enkele gevestigde 
kunstenaars, zoals Hans van Zum
meren, zouden in het nu al in de pers 
omstreden boek van Mes geen aan
dacht krijgen. Inmiddels is ook dit 
boek verschenen. 

Wat ook de bijkomende gedachten 
van auteur en uitgever, de Tilburgse 
Kunststichting, zijn geweest, het boek 
'Rondom Hans van Zummeren' is in 
alle opzichten een waardevolle bijdra

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

'Zichtbaar eindeloos. Beeldende kunst in 
Tilburg 1945-1995' door kunsthistori
cus Ulco Mes verscheen in oktober. 
Het boek belicht de Tilburgse beelden
de kunst weliswaar vanaf 1945, maar 
na negen van de 232 pagina's 'Tilburg' 
gaat de auteur al snel over op de perio
de na 1960, om in de hoofdstukken 'or
ganisaties' en 'beleid' nog in een krap
pe tien pagina's op de periode van 
voor 1960 terug te komen. Maar hoe 
dan ook. Mes weet in zijn inleidende 
hoofdstukken (ca. 80 blz.) een helder 
en vrij compleet beeld te schetsen van 

diverse aspecten van de beeldende 
kunst ten tijde van de vier opeenvol
gende burgemeesters van 1946 tot he
den, de vele organisaties die Tilburg 
rijk was en is, en het gevoerde beleid 
in die jaren. Ja, en dan de hoofdmoot 
van het boek (ca. 150 blz.); deze wordt 
gevormd door 37 korte biografieën 
van thans in Tilburg wonende kunste
naars, 'Van A tot en met Z', met per 
persoon twee fraaie kleurenfoto's (op 
één uitzondering na) van hun werken. 
Een speciaal gevormde autonome 
commissie 'die niet gebonden was aan 
enig historisch oordeel' selecteerde 
eind 1993 op grond van een aantal cri
teria 236 kunstenaars, waarvan er uit
eindelijk 38 de eindselectie haalden. 
Een kunstenaar trok zich in een later 
stadium terug. Het boek is niet ency
clopedisch van opzet, dus de gemaak
te selectie is te verdedigen en te re
specteren. Daaronder zijn bekende en 
gevestigde, maar ook onbekende vaak 
jongere kunstenaars. Dat geeft toch 
een verfrissend resultaat. Merk
waardig is echter de keuze van kun
stenaars als Reinoud van Vught, waar 
bij staat: 'op verzoek van de kunste
naar heeft zijn werk geen toelichting 
gekregen' en Lex van Lith: 'kunste
naar en auteur konden geen overeen
stemming bereiken over een toelich
ting op het werk'. Misschien moet je 
naar kunst ook alleen maar kijken. 
De uitgever, de gemeente Tilburg, 
heeft er goed aan gedaan dit project zo 
ruimhartig te ondersteunen. De ver
koopprijs kon daardoor ook ruim
schoots onder de drukkosten blijven. 

Bergman en Mes hebben twee schitte
rende boeken gemaakt, die elkaar aar
dig aanvullen. Wat zou het resultaat 
zijn geweest als ze hadden samenge
werkt? 

Ronald Peeters 

Chris Bergman, Rondom Hans van 
Zummeren (Tilburg, Tilburgse Kunst
stichting, 1995), 112 blz. en vier uitklap
bladen met originele steendrukken, ISBN 
90-800243-4-1, ƒ 65. Oplage 560 exem
plaren. Adres: Willem U-straat 47-49, 
5038 BD Tilburg, tel. 013-5434732. 

Ulco Mes, Zichtbaar eindeloos. Beeldende 
kunst in Tilburg 1945-1995 (Tilburg, ge
meente Tilburg, 1995), 232 blz., ISBN 90-
802703-1-8, ƒ 39,50. Oplage 1500 exem-



plaren. Verkrijgbaar in de boekhandel, 
Gemeentelijk Informatiecentrum en het 
Gemeentearchief Tilburg. 

Brabantse biografieën 3 

De derde editie van de 'Brabantse bio
grafieën' bevat een dertigtal boeiende 
bijdragen over verdienstelijke, beken
de of gewoon interessante Brabanders. 
De redactie kan blijkbaar nog vooruit: 
er liggen honderden levensbeschrij
vingen op de plank te wachten, al
thans deze kunnen nog geschreven 
worden. 
Voor Tilburg zijn er wederom enkele 
aardige biografieën in de bundel 
terechtgekomen. J.P.A. Petermeijer 
schrijft over zouaaf en krantenman 
Antoine Arts (1845-1926). Deze Arts 
ging in 1867 in dienst van het zou-
avenleger van paus Pius IX en werd 
daar een van de acht uit Nederland af
komstige officieren in dit pauselijk le
ger. Terug in Nederland werd hij in 
1877 drukker-uitgever van 'De Kruis
vaan' en in 1879 van de 'Nieuwe 
Tilburgsche Courant'. Van 1901 tot 
1922 was hij ook nog l id van de 
Tweede Kamer voor de Rooms-
Kathoheke Staats Partij. 
J.H.S.M. Veen behcht het leven van 
mr. C.J.G. Becht (1910-1982), burge
meester van Tilburg van 1957-1975. 
Veen schrijft onder andere over de niet 
zo bekende periode die Becht in het 
begin van zijn carrière als bestuurs

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

scheiding kon hij zich niet langer meer 
handhaven als leraar boekhouden en 
handelsrecht aan de Katholieke Leer
gangen. Hij week in 1930 uit naar 
Antwerpen, waar hij een bureau voor 
Nederlandse rechtzaken startte. In zijn 
vrije tijd ging hij boeken schrijven, wat 
hem geen windeieren heeft gelegd. 
Zijn geruchtmakende 'Doctor Vlim-
men' behoort tot de best verkochte 
Nederlandstalige boeken. 
In het lezenswaardige 'Brabantse bio
grafieën 3' komt nog een aantal perso
nen aan bod die een zekere relatie met 
Tilburg hebben: Caspar van Breugel 
(1752-1833), Anton van Duinkerken 
(1903-1968), Gerard Knuvelder (1902-
1982), Dom Hans van der Laan (1904-
1991), Tom Verdijk (1920-1994) en 
Franciscus Augustinus Wichmans 
(1596-1661). 

Ronald Peeters 

ƒ. van Oudheusden e.a. (red.), Brabantse 
biografieën 3 (Amsterdam / Meppel, 
Boom; 's-Hertogenbosch, Stichting Bra
bantse Regionale Geschiedbeoefening, 
1995), 144 blz., ISBN 90-5352-195-X, 
f25. 

Tilburgs dialect 

Tilburger A d van Gooi kon op 3 no
vember 1995 de een jaar eerder inge
stelde Cees Robben-Wisseltrofee over
nemen van gemeentearchivaris Ge
rard Steijns, die hem een jaar eerder 
had gewonnen in de eerste editie van 
het Groot Diktee van de Tilburgse 
Taol, een initiatief van de Stichting 
Tilburgse Taol. Steijns, aan wie de 
'Vètlèère Medollie' werd uitgereikt, 
eindigde samen met Hans de Bres nu 
op de tweede plaats. De drieëndertig 
deelnemers en 170 belangstellenden 
werden een gezellige avond bezigge
houden met het Tilburgs dialect door 
'professoren in de Tilburgse taol'. Dit 
dialect, in de pers al vele keren terecht 
aangeduid als spreektaal, is nu tot ech
te 'wetenschap' verheven. Velen span
nen zich in voor het behoud van de 
Tilburgse taal: de genoemde stichting 
met het jaarlijks terugkerende evene
ment 'Groot Diktee van de Tilburgse 
taol' en bijvoorbeeld Frans Verbunt, 
die zijn activiteiten als uitgever van 
het Tilburgse woordenboek nu bij die 
stichting heeft ondergebracht. 

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



Het eerste dialectwoordenboek van 
Verbunt verscheen in 1993. Er zouden 
daarna nog enige uitgebreidere edities 
volgen. Verbunt schakelde via een ru
briek in de 'De Tilburgse Koerier' het 
Tilburgse publiek in. Resultaat: bijna 
tweehonderd brieven en in oktober j l . 
kwam zijn 'Tilburgs vur tonpraoters en 
aandere saawelèèrs', met als ondertitel 
'Groot Woordeboek van de Tilburgse Taol. 
Zisde perbeersel op zen oore nao gevild' 
uit. Het is eenvoudig uitgeven in A4-
formaat met ringband. De definitieve 
uitgave in boekvorm verwacht hij in 
1996-1997 uit te geven. 
Dit 'zisde perbeersel' is een hommage 
aan neerlandicus Wi l Sterenborg die 
ruim tien jaar geleden in het tijdschrift 
'Tilburg' (1984, nr. 4, p. 10-11) de we
tenschappelijk erkende spelling van 
het Tilburgs dialect ontwikkelde. Er 
wordt sindsdien gesproken over de 
'spelling-Sterenborg'. 
Sterenborg heeft deze zesde editie ges
creend op spelling en 'Nederlandse' 
woorden, waardoor het boek ten op
zichte van de vorige aan kwaliteit 
heeft gewonnen. Aardige aanvulling 
is ook de 'Cursus in 't Tilburgsch' door 
Paul Spapens (voorzitter van de 
Stichting Tilburgse Taol), die werd 
ontdekt in de krant 'Groot Tilburg', 
verschenen tussen november 1944 en 
mei 1945. 

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

Ronald Peeters 

Frans Verbunt, Tilburgs vur tonpraoters 
en aandere saawelèèrs. Groot Woordeboek 
van de Tilburgse Taol. Zisde perbeersel op 
zen oore nao gevild (Tilburg, 1995), 94 
blz., ƒ 15 (voor reacties: Postbus 1069, 
5004 BB Tilburg; verkrijgbaar bij: VVV 
Hart van Brabant: Boekhandel Het 
Nieuwe Centrum Westermarkt; Wijn-
koperij Le Décanteur Besterdring 44). 

De stoomtram in Midden-
Brabant 

Als deel twee in een reeks van drie 
deeltjes over Noord-Brabant ver
scheen onlangs het fotoboek 'De stoom
trams in Midden-Brabant' door W.J.M. 
Leideritz. Het boek telt ruim 90 foto's, 
voorzien van uitvoerige met kennis 
vervaardigde bijschriften. Er gaat een 
inleiding van slechts twee bladzijden 
aan vooraf, wat voor dergelijke tradi
tioneel opgezette fotoboeken normaal 
schijnt te zijn. Leideritz heeft dan ook 
niet dé geschiedenis van de M i d 
denbrabantse stoomtrams willen 
schrijven, maar gewoon een fotoboek 
willen maken. 
In Midden-Brabant waren twee 
stoomtrambedrijven actief: de Zuider 

Stoomtramweg-Mij. (ZSM) en de 
Hollandsche Buurtspoorwegen (HB), 
welk bedrijf voor een deel twee voor
gangers heeft gehad, de Noord-
Brabantsche Stoomtram-Mij. (NBSM) 
en de Stoomtramweg Tilburg-Waal-
wijk (TW). In 1881 opende de NBSM 
de lijn Tilburg-Besoijen. Deze maat
schappij ging in 1893 failliet en ook de 
opvolger, de stoomtramweg TW, 
hield in 1898 op te bestaan toen het een 
exploitatie-overeenkomst aanging met 
de in 1896 te Brussel opgerichte HB. 
De ZSM kwam in 1904 met de verlen
ging van de lijn van Dongen naar 
Tilburg. In 1934 zouden uiteindelijk 
de zes nog bestaande Brabantse 
stoomtrambedrijven de exploitatie 
overgeven aan de in het leven geroe
pen N.V. Brabantsche Buurtspoor
wegen en Autodiensten, de BBA, 
waarmee het lot van de stoomtram 
werd bezegeld, aldus Leideritz. 
De auteur is erin geslaagd vele unieke 
en nog niet eerder gepubliceerde fo
to's van Tilburg en omgeving bijeen te 
zetten, waarmee dit boek toch weer 
een aardige aanvulling is geworden 
op de bestaande fotoboeken. Prachtig 
zijn de foto's van bijvoorbeeld het 
Korvelplein en de remises aan de 
Spoorlaan en het Wilhelminapark. 

Ronald Peeters 

W.J.M. Leideritz, De stoomtram in 
Midden-Brabant (Oostvoorne, Deboek-
tant, 1995), 84 blz., geb., ISBN 90-5534-
033-2, f 34,90. 



Merkwaardigheden in 
Brabant 2 

In 1990 verscheen het eerste, succesvol 
gebleken deel van 'Merkwaardigheden 
in Brabant' (de vierde druk verschijnt 
binnenkort) van de hand van auteurs 
Anton van Oirschot en Jacques 
Akerboom. In het tweede deel worden 
vele merkwaardige kleine en grote za
ken in Noord-Brabant aan het licht ge
bracht door vader en dochter Van 
Oirschot. Zij doorkruisten de hele pro
vincie. Het boek is alfabetisch volgens 
plaatsnaam ingedeeld. Tilburg krijgt 
in verhouding vrij veel aandacht. Op 
12 bladzijden, 7,5 % van de totale om
vang, komen 22 'merkwaardigheden' 
aan bod. 
De auteurs roepen zelf een 'merk
waardigheid' op bij het verhaal over 
de toren met een torentje, waarmee de 
watertoren aan de Bredaseweg wordt 
bedoeld. Op de afgebeelde horizontale 
foto van de Bredaseweg is in de verte, 
ca. 1 cm hoog, de watertoren nog 
zichtbaar. Waar zit nu het bedoelde to
rentje aan de zijkant? Gelukkig ken ik 
Tilburg en weet ik wat zij bedoelen. Zo 
had ik ook moeite met de 'drijvende i l -
lussie', een kunstwerk in het Wilhel-
minakanaal. Op de, ook al weer hori
zontale foto, is deze na enig zoeken te 
ontdekken: ca. 4 mm hoog, zoiets als 
de straalverbindingstoren aan de weg 
van Tilburg naar Loon op Zand (p. 90). 
De tekst op de foto van de gedenk
steen die herinnert aan de overval op 
Bureau Bevolking in 1944, had ik 
graag willen lezen, evenals het bord 
'een gewaarschuwd man...' in Sint-
Michielsgestel (p. 92). 
De auteurs zijn erin geslaagd weder
om een groot aantal merkwaardighe
den in dit aardige boek te verwerken. 
Schrijven blijft hun sterkste kant, foto
graferen is een ander vak. Wellicht dat 
de uitgever bij een derde deel, want 
dat zal er zeker nog wel komen, een 
fotograaf en een andere vormgever 
aan dit tweetal kan toevoegen. 

Ronald Peeters 

Anton van Oirschot en Florence van 
Oirschot, Merkwaardigheden in Brabant 
2. Brabant anders dan gewoon (Eindhoven 
Airport, Kempen Group Uitgevers, 1995), 
160 blz., geul, ISBN 90-74271-76-6, 
f32,50. 

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

100 jaar vakbeweging in 
Tilburg 

Het Nederlands Textielmuseum pre
senteert van 3 februari tot en met 24 
maart 1996 de tentoonstelling De han
den ineen. Een beeld van 100 jaar vakbe
weging in Tilburg. Aan de hand van 
een aantal thema's wordt in deze ten

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

Omstreeks de Eerste Wereldoorlog 
wordt de RK vakbeweging definitief 
erkend als serieuze partner in het 
maatschappelijke bestel. Vanaf dat 
moment neemt ze in Tilburg een sterk 
dominante positie in. Het gaat daarbij 
niet alleen om de plaatselijke vakbon
den en hun 'centrale' de Gildenbond, 
later RK Werkliedenvereniging, KAB 
en NKV, maar ook om diverse aanver
wante instellingen, die een breed ter
rein van het economische, sociale en 
culturele leven besloegen. Gedacht 
moet worden aan uiteenlopende za
ken als tuberculosebestrijding (Her
wonnen Levenskracht), verzekering 

Foto Frans van Ameijde. 



Cursus in Tilburgsch* 
(Concordia), spaarkas (Centrale 
Volksbank) en scholings- en propa-
gandaclubs. Aan de Tuinstraat stond 
sedert 1898 een eigen gebouw (De 
Gildenbond) waar tot ver in de jaren 
vijftig een belangrijk deel van het 
Tilburgse vakbondsleven is geconcen
treerd. 
Hoewel de nadruk ligt op de katholie
ke vakbeweging en haar instellingen, 
zal ook aandacht worden besteed aan 
de algemene en christelijke vakbewe
ging-
Bij de opening van de tentoonstelling, 
die wordt gerealiseerd in samenwer
king met de Stichting 100 jaar Vak
beweging Tilburg, zal een 208 pagi
na's tellend gelijknamig boek verschij
nen waarin, rijk geïllustreerd, de ge
schiedenis van een eeuw vakbewe
ging in Tilburg wordt beschreven. 
Auteur is drs. Henk van Doremalen. 

Het boek, uitgegeven door de 
Stichting tot Behoud van Tilburgs 
Cultuurgoed, verschijnt als deel 8 in 
de 'Tilburgse Historische Reeks'. 

Voor scholen wordt rondom de ten
toonstelling een speciaal project opge
zet, waarbij wordt samengewerkt 
door de Stichting 100 jaar Vakbewe
ging Tilburg, de Hogeschool Katho-
ieke Leergangen (Vakgroep geschie
denis van het Mollerinstituut) en de 
afdeling educatie van het Nederlands 
Textielmuseum. 

Collectie W.F. Hermans naar 
Scryption 

Het museum Scryption in Tilburg 
heeft de complete verzameling schrijf
machines van de op 27 april 1995 over
leden schrijver Willem Frederik Her
mans verworven. Het betreft een col
lectie van ruim tweehonderd machi
nes, voor het merendeel type
machines, maar ook enkele rekenma
chines en stencilapparaten. Onder lite-

Uit: 'Groot Tilburg' van 2 februari 1945. 

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

Register Tilburg' 
jaargang XIII (1995) 
R o n a l d Peeters 

T K = rubriek 'Tilburg kort' 
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