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Ten geleide 
In samenwerking met de stichting 100 jaar vakbeweging in Tilburg is 
besloten om aan een aantal mensen biografische schetsen te wijden in 
dit derde nummer van 1996 van het tijdschrift 'Tilburg'. 
In een inleidend artikel wordt nader op ingegaan op de aandacht voor 
Tilburgse personen uit de vakbeweging. De biografische schetsen spre
ken voor zich. Ze zijn stuk voor stuk gewijd aan mensen die hun sporen 
in met name de Tilburgse vakbeweging hebben verdiend. De lijst zou 
zonder problemen uit te breiden zijn, maar omwille van de stand van 
het onderzoek, de omvang en de leesbaarheid is besloten om negen bio
grafische schetsen op te nemen. 
Behalve de negen schetsen van in totaal tien personen bevat dit num
mer van 'Tilburg' in de rubriek Tilburg Kort een aantal besprekingen 
van literatuur die het laatste halfjaar verschenen is. 

De redactie 

Met dit nummer van het tijdschrift "Tilburg' wordt een jaar afgesloten waarin de start van de 
overkoepelende vakbeweging in Tilburg op 2 februari 1896 werd herdacht. 
De Stichting 100 jaar Vakbeweging Tilburg bedankt iedereen die aan een of meerdere projecten in 
het kader van 100 jaar vakbeweging heeft deelgenomen. Speciale dank gaat nog eens uit naar de 
belangrijkste sponsors van het totale project: SNS Bank Brabant; Gemeente Tilburg; C Z groep 
Zorgverzekeringen; N.V. Tilburgsche Waterleidingmaatschappij; Stichting Vakbondsgebouw; 
Fuji Photo Film B.V.; Drukkerij Gianotten B.V.; G T I Installatietechniek; Kamer van Koophandel 
Midden-Brabant; Jac. van Ham; ArboNed Midden Brabant; Adviesbureau drs. Driessen B.V.; 
Destil* ' ; Tiwos. Deze uitgave is tot stand kunnen komen dank zij een bijdrage van 
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Een leven in d'n bond 
Biografische schetsen uit de Tilburgse 
vakbondshistorie 
H e n k v a n D o r e m a l e n * 

* Henk van Doremalen 

(Tilburg, 1952) studeerde 

economische en sociale 

geschiedenis in Tilburg en 

Nijmegen. Hij publiceerde 

en redigeerde verscheidene 

artikelen en boeken over de 

geschiedenis van Tilburg 

waaronder 'De Handen 

Ineen. 100 jaar vakbeweging 

in Tilburg' (Tilburg, 1996). 

De auteur is werkzaam als 

freelance historicus, 

publicist en journalist. 

Jan van Rijzeu'ijk (midden) 
als voorzitter van het RK 

Vakbureau. Rechts van 
hem P.].M. Aalberse; links 

van hem geestelijk adviseur 
pastoor F.X. W. Bult. Boven 

C. Woestcnberg (links) en 
P.J.J. Haazevoet (rechts). 

In deze biografische schetsen komen tien 

mensen ter sprake die een meer dan ge

middelde rol hebben gespeeld in de 

Tilburgse vakbeweging. Het dagelijkse 

werk van de acht mannen en twee vrou

wen en hun optreden in de vakbeweging 

staat in de negen verhalen centraal. Er is 

naar gestreefd om mensen uit diverse 

sectoren aan het woord te laten: de indus

trie en dan speciaal de textiel, de bouw, 

de spoorwegen; mensen ook die verschil

lende levensbeschouwelijke opvattingen 

hebben. Het betreft geboren en getogen 

Tilburgers, maar ook niet-Tilburgers die 

zich hier vestigden. 

Het tiental is representatief voor het ac
tieve deel van de vakbeweging. Ge
meenschappelijk is vooral dat ze een 

zeer actieve rol hebben gespeeld in de (Til

burgse) vakbeweging. Binnen de overkoepe
lende katholieke bond, aanvankelijk de Gil
denbond, later RKWV of KAB afd. St.-Dio-
nysius Tilburg, nog later NKV en vervolgens 
FNV, maar ook binnen de Bestuurdersbond 
van het NVV, in de specifieke vakbonden, de 
vrouwen- en de jongerenorganisaties. De ar
beidersbeweging bestreek zo'n breed terrein 
van het maatschappelijk leven dat ook andere 
organisaties ter sprake komen, zoals Herwon
nen Levenskracht, Credo Pugno, de diverse 
bouwverenigingen. 

Het aantal interviews en schetsen was pro
bleemloos uit te breiden. Er is nadrukkelijk ge
kozen voor mensen die een belangrijk deel van 
hun leven in Tilburg hebben doorgebracht. 
Voor de interviews is een aantal mensen bena
derd, die betrokken waren bij het project 100 
jaar vakbeweging in Tilburg. De auteurs heb
ben de nadruk gelegd op de rol in de vakbe
weging in Tilburg. Dat is de gemeenschappe
lijke noemer, verder is ieder vrijgelaten in de 
richting van het interview of de schets. 

Anoniem 
De Tilburgse vakbeweging heeft in de honderd 
jaar van haar bestaan vele tienduizenden leden 
gekend. Een paar duizend vrijwilligers onder 
hen waren dikwijls dagelijks op pad voor d'n 
bond. Ze waren actief biimen hun eigen vak
bond, een overkoepelende organisatie of een 
van de vele instanties die uit de vakbeweging 
voortkwamen of er nauw mee verbonden wa
ren. De duizenden kaderleden, bestuursleden, 
geestelijk adviseurs en districtsbestuurders de
den hun werk veelal anoniem. Een enkeling 
trad zo nu en dan voor het voetlicht. 
Slechts een klein aantal Tilburgse vakbonds
mensen is onderwerp geworden van histori
sche beschouwingen. Direct maar meer nog 
indirect. In de zes delen van het nog lopende 
biografisch woordenboek van het socialisme 
en de arbeidersbeweging in Nederland (een 
mondvol, verder zal dit worden aangeduid als 



Anton van Rijen (links) en 
kapelaan Lambert Poell. 

biografisch woordenboek) komen Tilburgers 
niet of nauwelijks aan bod. De opzet van die 
serie biografieën is dat mensen besproken 
worden die bovenregionale of landelijke bete
kenis hadden. Ook in de Brabantse biografieën 
zul je de Tilburgse voormannen uit de arbei
dersbeweging zelden aantreffen. Reden te
meer om er in dit verband een aantal personen 
uit te lichten. 
Daarvoor zijn twee ingangen gekozen. In de 
eerste plaats wordt een aantal personen aange
duid waaraan aandacht is besteed in verschil
lende publicaties. Sommigen van hen zouden 
ook in dit verband een plaats kunnen krijgen, 
over anderen is te weinig bekend om een eni
germate afgerond verhaal te presenteren. 
Daarnaast volgt een korte schets over de per
sonen die verderop in deze publicatie bespro
ken worden. 

Werkplaats 
Het behoort tot de verdiensten van Ton Wage
makers en Ton Thelen dat ze in hun respectie
ve proefschriften een aantal personen aan de 
vergetelheid hebben ontrukt. Het gaat daarbij 

I 

niet in alle gevallen om geboren en getogen 
Tilburgers, maar wel om mensen die in de op
komende arbeidersbeweging in deze stad stre
den voor een beter bestaan. 
Zo heeft Wagemakers de rol van de Zwolse 
spoorwegarbeider H.J. Horsman in Tilburg 
geschetst. Horsmans activiteiten vonden voor
al plaats binnen de spoorwegorganisaties op 
de werkplaats. In die jaren gold de werkplaats, 
ook d'n Atelier genoemd, als een aparte ge
meenschap binnen de Tilburgse samenleving. 
Horsman vond buiten die vertrouwde omge
ving dan ook geen gehoor. Ook de socialisten 
en vakbondsbestuurders A.F. Muller en J.H. 
Elfers hebben in Wagemakers' boek een plaats 
gekregen. Over A.F. Muller heeft Paul van 
Dun een uitvoeriger biografische schets voor 
het biografisch woordenboek in voorberei
ding. Ook hun activiteiten bleven wat Tilburg 
betreft in het algemeen tot de werkplaats en 
een kleine socialistische groep beperkt. 

Spoorwegarbeider Joseph Platte (1855-1904) is 
een van de mensen die aan de basis hebben ge
staan van enkele Tilburgse vakorganisaties, 
waaronder de spoorwegorganisatie Recht en 
Plicht en de weversbond St.-Severus. Over zijn 
rol is weliswaar gepubliceerd in alle geschrif
ten over het ontstaan van de Tilburgse arbei
dersbeweging, maar een aparte biografische 
schets is bij gebrek aan gegevens nooit tot 
stand gekomen. Over een andere spoorwegar
beider, Jos Horvers, een voorman van St.-
Raphael, is veel meer bekend dankzij een 
schets door mevrouw Lauret in een gedenk
boekje over de aan de arbeidersbeweging ver
wante Kleine Academie. 

Geestelijkheid 
De twee opmerkelijkste namen uit de vroege 
Tilburgse vakbeweging, Anton van Rijen 
(1878-1946) en Jan van Rijzewijk (1880-1939), 
zijn door Jos van Meeuwen geschetst in eerde
re artikelen, gepubliceerd in het biografisch 
woordenboek. Bewerkt verscheen die bijdrage 
ook in het tijdschrift 'Tilburg'. Deze autochto
ne Tilburgers hebben vorm gegeven aan de 
RK vak- en standsorganisaties in wat zeker 
niet de makkelijkste periode is geweest. Jan 
van Rijzewijk, die zijn loopbaan begon als si
garenmaker en eindigde als kamerlid en wet
houder, leent zich naar mijn mening voor 
meer dan een schets. 
Heel opmerkelijk heeft het biografisch woor
denboek met zijn beperkte aandacht voor ka
tholieken en Tilburg in deel 6 plaats inge
ruimd voor een geestelijke, maar dan juist niet 
iemand die blijvende betekenis heeft gehad 
voor de arbeidersbeweging. Het is een artikel 
van Paul van Dun over Henry van Vorst een 
kapucijn die in de Tilburgse vakbeweging een 



marginale rol heeft vertolkt. Zeker vergeleken 
met mensen als Bart van Pelt en Karei Bodden, 
maar ook met de voormannen van de diverse 
katholieke en neutrale vakbonden, die eind 
negentiende, begin tv^intigste eeuw veelal te
gen de verdrukking in hun bond moesten op
bouwen. Als ex-priester leek Van Vorst voor 
de sociaal-democratische beweging van pro
pagandistische waarde, maar in werkelijkheid 
werd door het gebruikmaken van ex-geestelij
ken als Van Vorst, in ieder geval in Tilburg, de 
katholieke arbeider alleen maar (meer) ver
vreemd van het socialisme. 

Zeker meer aandacht dan hij tot nu toe heeft 
gekregen, verdient Bernard Hutten. Hij heeft 
mede aan de basis gestaan van de totstandko
ming van het CNV. Hij was de eerste voorzit
ter van Unitas in Tilburg, een textielarbeiders
vereniging uit Twente die in Tilburg slechts 
katholieke arbeiders als l id accepteerde. In het 
begin van de twintigste eeuw had de organisa
tie veel aanhang onder de Tilburgse textielar
beiders, mede omdat de bevoogding door de 
geestelijkheid ontbrak. Unitas werkte immers 
niet met geestelijk adviseurs. 
Stonden (sommige) kapelaans vaak nog rela
tief dicht bij het volk, de uiteindelijke richtlij
nen werden bepaald door het episcopaat. Het 
leidde bij de lagere geestelijkheid wel tot in
nerlijke en misschien zelfs tot interne conflic
ten, maar de gehoorzaamheid aan de hogere 
geestelijkheid kreeg altijd primaat boven het 
inzicht in de maatschappelijke verhoudingen. 
Enkele geestelijken hebben in Tilburg een 
meer dan incidentele rol gespeeld in de arbei
dersbeweging. Van de honderden geestelijk 

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

Kapelaan Lambert Poell, vormgever van de 
katholieke textielarbeidersbeweging, is onder
werp geweest van een proefschrift door Ton 
Thelen. Hij heeft een vooraanstaande rol ge
speeld bij het opzetten van St.-Lambertus 
waarvan de Tilburgse afdeling de grootste 
vakbond zou worden die Tilburg ooit gekend 
heeft. Anders dan een anekdotische figuur als 
Henry van Vorst was Lambert Poell iemand 
die wel aanzien en vertrouwen genoot onder 
brede lagen van de arbeidende bevolking in 
Tilburg. Zijn rol in de vakbeweging is in de 
landelijke literatuur onderbelicht. 
Over de kapelaans Wolters en Berkvens, 
vormgevers van de Gildenbond, de eerste koe
pelorganisatie in Tilburg, is te weinig bekend 
om een afgerond verhaal te maken. Dit vergt 
op dit moment te veel bronnenonderzoek. Ton 
Thelen is voornemens om de rol van enkele 
Brabantse kapelaans in de toekomst nader uit 
te werken. Dat er geen sprake is van een 
'amorfe zwartgerokte massa' is aan eenieder 
die zich serieus met de katholieke arbeidersbe
weging heeft beziggehouden al lang duidelijk. 
Dat de geestelijkheid in positieve en negatieve 
zin invloed had op de katholieke arbeidersbe
weging, staat buiten kijf. 
In deze bundel is gekozen voor de naoorlogse 
periode en het optreden van de uit Tilburg af
komstige kapucijn pater Fidentius. Hij lijkt in 
het geschetste gezelschap een buitenbeentje. 
Hij is immers geen arbeider, geen vakbonds
man en niet puur op Tilburg gericht. In vor
mende zin heeft de uit Tilburg afkomstige 
Fidentius middels het vormingswerk. Credo 
Pugno en de Gemertse Studiedagen een grote 
invloed gehad op een hele generatie Tilburgse 
vakbondsmensen. Hij is ook interessant omdat 
hij de overgang van het zogenoemde rijke 
roomse leven naar de huidige vakbeweging 
nadrukkelijk heeft meegemaakt en op regio
naal niveau zelfs mede vorm heeft gegeven. 

Dominant 
Karei Bodden en Bart van Pelt hebben een gro
te rol gespeeld in de katholieke en algemene 
vakbeweging in Tilburg vooral tussen de bei
de wereldoorlogen. Met recht kunnen zij tot 
de vormgevers van de Tilburgse arbeidersbe
weging worden gerekend in deze jaren. Dat 
gebeurde overigens vanuit een geheel ver
schillende invalshoek. Textielarbeider, katho
liek en sociaHst Bart van Pelt krijgt terecht ook 
een plaats in het al eerder genoemde biogra
fisch woordenboek. In het artikel in dit tijd
schrift Tilburg wordt een aantal onduidelijk
heden rondom zijn persoon verhelderd. Karei 



Kapelaan H. Berkvens. 
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Bodden was decennialang secretaris/pen
ningmeester en organisatorische duizendpoot 
van de RKWV St.-Dionysius Tilburg, de cen
trale organisatie van de Tilburgse katholieke 
vakbeweging. Hij was een door de eigen afde
ling betaalde bestuurder van 1918 tot 1956. 
Jan van den Broek, Wim van Bavel en Miet van 
Puijenbroek hebben jarenlang vakbondswerk 
gecombineerd met hun werk in de textiel of de 
bouw. Ze zijn representanten van de generatie 
die eerst de naoorlogse economie mee hebben 
opgebouwd en vervolgens zowel in hun dage
lijkse arbeid als in hun vakbondswerk de ver
zorgingsstaat mee tot stand hebben gebracht. 
Dat gold zeker ook voor Hein Meijs, de laatste 
Tilburgse NKV-voorzitter en de eerste FNV-
voorzitter, die als vrijwilliger een 'klassieke' 
carrière doorliep in de katholieke arbeidersbe
weging, en van de jeugdbeweging via de tex
tielarbeidersvakbond in de 'grote' organisatie 
terechtkwam. Voor Jetze Elsinga geldt dezelf
de redenering als voor zijn katholieke colle
ga's. Deze spoorwegman uit een protestants 
Fries gezin ontrafelt de mythe dat de overheid 
een betere werkgever zou zijn. In het Tilburgse 
heeft hij zowel in de vakorganisatie als in de 
bestuurdersbond de toenadering van NVV en 
NKV van de 'andere' kant meegemaakt. 
Voor de familie Flipse geldt dat ze in meerdere 
opzichten bij de vakbeweging betrokken was. 
Cor beroepsmatig als districtsbestuurder van 
de Eendracht, later de Industriebond NVV en 
ten slotte de Industriebond FNV. Riek als 
mede-oprichtster en inspirator van de vrou
wenbond. 

views is de angst die de betrokkenen uitspre
ken over het afbreken van de verzorgings
staat. Wie een goede baan met een goed salaris 
heeft, zal er zich nauwelijks om bekommeren. 
De geschetste vakbondsmensen zijn 'goed' te
rechtgekomen; hun kinderen in het algemeen 
ook. Wat dat betreft zouden ze zich geen zor
gen hoeven te maken. Wat ze vooral zien ver
dwijnen, is de onderlinge solidariteit, het prin
cipe waarop de verzorgingsstaat is opge
bouwd. H u n opmerkingen moeten dan ook 
niet als politiek gezien worden, maar als be
trokkenheid voortkomend uit een grondige 
kennis van het verleden waar het gaat om het 
terrein van solidariteit en emancipatie. 
Steevast maken ze in de gesprekken melding 
van hun angst. Wat moeizaam verworven is, 
dreigt in snel tempo afgebroken te worden. De 
individualisering van de samenleving, de ver
amerikanisering zo men w i l , mag in de ogen 
van deze vakbondsgeneratie niet ten koste 
gaan van aandacht voor het sociale. De trend 
die Hein Meijs omstreeks 1990 signaleerde 
wordt ondanks verschillen in afkomst, levens
beschouwing en politieke kleur breed gedra
gen: wat we in negentig jaar moeizaam hebben 
opgebouwd, dreigt in amper tien jaar te wor
den afgebroken. 
Dat vereniging van werkende en niet-werken-
de mensen en lidmaatschap van de vakbewe
ging noodzakelijk is, staat voor de hier ge
schetste personen niet ter discussie. 
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Betrokkenheid 
Een gemeenschappelijk thema in de inter-



Bart van Pelt (1889 -1958) 
Vakbondsman in hart en nieren 
T o n W a g e m a k e r s * 

* Ton Wagemakers (1950) 

schreef tal van boeken en 

artikelen over Tilburg, waar

in met name de sociale ver

houdingen centraal staan. 

Hij promoveerde in 1990 op 

een proefschrift getiteld: 

'Buitenstaanders in actie. 

Socialisten en neutraal-geor

ganiseerden in confrontatie 

met de gesloten Tilburgse 

samenleving 1888-1919'. Hij 

is momenteel directeur 

marketing van het Neder

lands Openluchtmuseum te 

Arnhem. 

Ik heb het gevoel vaak met Bart van Pelt 

gesproken te hebben. Vele facetten van 

zijn persoonlijkheid en leven heb ik 

leren kennen. Een vakbondsman in hart 

en nieren, die opkwam voor de rechten 

van de textielarbeiders en misstanden 

bestreed. Niet door grote acties of agita

ties, maar door overreding in redes en ge

sprekken en door kleine verbeteringen. 

Echt een vent met een sterk rechtvaardig-

heisgevoel. 

H 
elaas heb ik Bart van Pelt nooit ge
sproken, maar wel met familie, vrien
den en tegenstanders. Eerlijk gezegd, 

geloof ik niet dat hij me zoveel verteld zou 
hebben. Zeker geen persoonlijke zaken. Ik 
denk dat hij zou zeggen: ik heb gewoon ge

daan, wat ik behoorde te doen. Gelukkig heeft 
hij soms autobiografische anecdotes in vak
bondsbladen opgeschreven en enige school
schriften met herinneringen nagelaten, die ge
deeltelijk onder de titel 'Herinneringen uit 
Brabant van een socialist en vakbondsman' in 
1981 zijn gepubliceerd. Het gesprek met zijn 
dochter Lenie heeft me veel geleerd. Uit zijn 
aantekeningen en de verhalen over Bart van 
Pelt heb ik deze karakterschets samengesteld. 

Afkomst 
Norbertus Joannes van Pelt (roepnaam: Bart), 
is op 24 februari 1889 te Tilburg geboren. Hij is 
de oudste zoon van Adrianus van Pelt, thuis
wever en later baas in de appretuur in een fa
briek, en Helena Abeelen. Zij was van boeren
afkomst. Beiden waren katholiek en vrome 
mensen. 
Aan Jaonneke Janssens, een jeugdvriend, heb 
ik eens gevraagd naar de ouders van Bart. De 
'Van Pelten' waren een echt Hasselts geslacht 
van thuiswevers, vertelde hij me. De moeder 
was duidelijk van boerse en eenvoudige af
komst. Ze had een trage spraak en een enigs
zins vreemde tongval, Bart had dat ook. Op 
mijn vraag of hij foto's kende waarop zij stond, 
schudde hij heftig van nee. Boerse mensen lie
ten zich niet fotograferen, was zijn reactie. 
Later zou een dochter van Bart van Pelt mij 
wijzen op foto's die de fotograaf Berssen-
brugge, omstreeks 1902, van haar opoetje had 
gemaakt. De gelijkenis van Bart met zijn moe
der, zeker het neusprofiel, is treffend. Over de 
vader van Bart van Pelt wist Jaonneke nog te 
vertellen, dat die nooit l id was geweest van 
een vakbond. Enerzijds was het volgens hem 
een conservatief mens en anderzijds was hij 
l id van een fietsclub, wat in die tijd heel mo
dern was. 

De fabriek en Unitas 
Zoals gebruikelijk in Tilburg ging Bart van 
school af, nadat hij de Eerste Communie had 
gedaan. En natuurlijk gaat hij naar de fabriek 
van zijn vader, de firma E. Elias, waar hij als 
wevertje op 12-jarige leeftijd begint te werken. 



Op dat moment, omstreeks 1901, is er in 
Tilburg één textielarbeidersbond: het katholie
ke St.-Severus. Deze slaagt er niet in om echte 
verbeteringen tot stand te brengen. Dan ver
schijnt uit Twente Hendrik Oldenkotte, propa
gandist van Unitas, op het toneel. Unitas is een 
textielbond, waar landelijk zowel katholieken 
als protestanten l id van kunnen zijn. Maar nog 
belangrijker: ze behalen resultaten. Op 16-jari-
ge leeftijd wordt Bart van Pelt l id van Unitas. 
Overigens kiezen vele textielarbeiders uit de 
Hasselt voor Unitas. Hij wordt een actief l id , 
zowel propagandist als bode, die volop mee
doet: "Wij herinneren ons uit die tijd de avon
den vol heftige bewogenheid en van harts
tochtelijke debatten en op de fabrieken werd 

Van Pelt in de achtertuin veel gesproken over een vakbeweging voor 
van zijn huis Kruisstraat 58. protestantse en katholieke textielarbeiders." 

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

der bad altijd. Eigenlijk is zoiets niet te verkla
ren. Wel is het zo dat mijn vader absoluut niet 
tegen onrechtvaardigheid kon. Waarschijnlijk 
heb je gelijk, zei ze tegen mij , dat naar zijn zin 
de katholieke bond en partij daar te weinig te
gen deden." 
Typerend voor hem was dat hij kort na die his
torisch avond l id werd van de neutrale textiel
arbeidersbond De Eendracht en niet van de 
Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. Dat 
zou pas in 1913 gebeuren. Naar mijn mening 
voelde Bart van Pelt zich op de eerste plaats 
vakbondsman en koos hij voor een bond die 
zonder onderscheid van geloof voor de stoffe
lijke belangen opkwam. De SDAP kwam er la
ter bij, omdat die het dichtst bij het NVV c.q. 
De Eendracht stond. 
Kort na zijn toetreding tot De Eendracht brak 
een conflict uit bij de firma Wed. J.B. de Beer 
en Zonen, waarbij De Eendracht betrokken 
was. In de nasleep ervan werden vele textiel
arbeiders die bekend waren als üd van De 
Eendracht ontslagen. Bart van Pelt hoorde 
daar niet bij. De afdeling van De Eendracht 
moest worden opgeheven bij gebrek aan le
den. In 1914 lukte het de NVV-propagandist 
Westerhof om weer een afdeling op te richten. 
Bart van Pelt behoorde tot de oprichters. Dat 
gold ook voor de Tilburgse Bestuurdersbond, 
waarbij de lokale NVV-bonden aangesloten 
waren, en die hij een jaar eerder had helpen 
oprichten. Zijn baas raakte op de hoogte van 
zijn activiteiten. Eind 1915 wordt hij ontslagen, 
als hij in de middagschaft met de N W - b r o -
chure 'Een en ander over de vakbeweging' col
porteert. Overigens bleef zijn vader gewoon 
bij de firma Elias werken! Bart lukte het om in 
een ander deel van de stad weer aan het werk 
te komen. Als voorzitter van De Eendracht 
afd. Tilburg zorgde hij mede voor een gestage 
groei van het ledental. 

Socialisme en geloof 
Op 17 januari 1917 trouwt hij, ook voor de 
kerk, met Petronella Elisabeth van Gastel, met 
wie hij twee dochters zou krijgen. Niet lang 
daarna werd hij opgeroepen voor de militaire 
dienst. Het verloop van de grote uitsluiting in 
de textiel in dat jaar moest hij noodgedwongen 
uit de kranten vernemen of horen van zijn 
vrienden. Na het vervullen van de dienstplicht 
werd Van Pelt bezoldigd propagandist van De 
Eendracht in Noord-Brabant. Met een onder
breking tijdens de oorlog, zou hij dat tot zijn 
pensioen blijven. 
In december 1918 verscheen een mandement 
van het episcopaat, waarin het lidmaatschap 
van een socialistische organisatie of een bij het 
NVV aangesloten bond voor een katholiek 
werd verboden. Het commentaar van Bart van 
Pelt: "Niet de rooms-katholieke modern geor-
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ganiseerde arbeiders laten hun godsgeloof in 
de steek, maar de rooms-katholieke overheid 
laat deze mensen in de steek." 
Zijn verdere leven zou hij zich zo blijven uitla
ten. En ondanks zware morele chantage van 
de geestelijkheid, bleef hij zich waardig tegen
over de Kerk opstellen. Een persoonlijkheid is 
Bart van Pelt. 
Ondanks de grote druk van de kerk werden de 
verkiezingen voor de gemeenteraad in 1919 in 
het Zuiden een succes voor de SDAP. Ook in 
Tilburg. Naast Bart van Pelt kwamen nog zes 
andere SDAPers in de raad. Vier jaar later zou 
hij ook l id worden van het Burgerlijk A r m 
bestuur. Tezamen met Oldenkotte, die hij nog 
kende van Unitas en die nu lid van de RKSP 
was, heeft hij daar veel goeds gedaan. In 1931 
werd Bart van Pelt fractievoorzitter van de 
SDAP in de raad. Naast zijn functies voor De 
Eendracht en het raadswerk was Van Pelt ook 
belast met de leiding van de Tilburgse Be
stuurdersbond. In 1938 werd onder zijn voor
zitterschap het 25-jarig bestaan gevierd. 

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

De oorlogsjaren 
In zijn Herinneringen schrijft hij over die jaren: 
"Er is mij niets bijzonders overkomen." Uit be
trouwbare bron is mij bekend dat het huis van 
Van Pelt als joods onderduikadres heeft ge
diend. Daarnaast verrichtte hij hand- en span
diensten voor mensen die in nood of in de ver
drukking zaten. Hij heeft daar nooit mee te 
koop gelopen, zelfs niet toen hem dat goed te 
pas had kunnen komen. 
Wat is het geval. In zijn Herinneringen lezen 
we alleen, dat hij in het eerste jaar van de be
zetting "de grootste ruzie" heeft gehad met 
H.J. Woudenberg. Deze was in juli 1940 door 
Reichskommissar A. Seyss-Inquart tot Com
missaris voor het NVV benoemd. Het hoofd
bestuur van het NVV liet in het midden, wat 
de andere bestuurders en leden moesten doen 
na deze overname. Bart van Pelt, als voorziter 
van de Tilburgse Bestuurdersbond en propa
gandist van De Eendracht in het Zuiden, kreeg 
een zware verantwoordelijkheid toegescho
ven. Hij zorgde er mede voor dat bonden wer
den opgeheven en mogelijk belastende papie
ren verdwenen. Begin 1941 toen het NVV sterk 
gecentraliseerd werd en er nog nauwelijks 
ruimte was voor eigen initiatieven, heeft Bart 
van Pelt zijn gesalarieerde baan als propagan
dist opgezegd. Kort na zijn ontslag vertelde hij 
op een vergadering in Tilburg: " Ik heb in de 
moderne vakbeweging twee dingen geleerd. 
In de eerste plaats het brengen van offers, in de 
tweede plaats 'neen' te zeggen als het moet." 
Toch zouden na de oorlog vragen gesteld wor-



den over zijn oorlogsverleden. Bij de instelling 
van een 'noodgemeenteraad' in 1945 in Til
burg, waarvan Bart van Pelt deel zou gaan uit
maken, werd door r.-k. Kiesmannen geïnsinu
eerd dat hij op een vergadering van de NSB 
naast Woudenberg het woord gevoerd zou 
hebben. Het betrof een propagandavergade-
ring van een nieuwe afdeling van het NVV nl . 
'Vreugde en Arbeid', die feitelijk door NSB'ers 
geleid werd. 
"Wanneer men had gezegd, de fout, die je hebt 
gemaakt, was, dat je op een vergadering bent 
geweest van Vreugde en Arbeid, dan kon hij 
daar genoegen mee nemen, maar dan komt de 
zaak heel anders te staan. Hij tart ieder dezelf
de houding aan te nemen, die hij als voorzitter 
van de Tilburgse Bestuurdersbond toen heeft 
aangenomen. Het was in de tijd dat men dreig
de met concentratiekamp, en als men iets wei
gerde dan was dat sabotage. Men heeft hem de 
opdracht gegeven een vergadering te openen 
van Vreugde en Arbeid. Van Pelt zegt, dat hij 
dit geweigerd heeft, maar ten slotte heeft ge
zegd: "Deze bijeenkomst is geopend en ik 
wens jullie een goede avond." Dat heeft men 
hem van hogerhand zeer kwalijk genomen. 
Maar hij heeft dit gedaan als demonstratie, 
omdat hij weigerde met de NSB samen te wer
ken. 
In een kiescollege, onder voorzitterschap van 
professor Van de Ven, is deze kwestie onder
zocht en is Van Pelt van alle blaam gezuiverd. 
Waar Van Pelt in de oorlog stond en wat hij 
dacht, blijkt uit een herinnering in het blad De 
Eendracht van 30 juni 1957: 
"Zelfs in de bezettingsjaren gingen wij met 

twee of drie man dwalen in de bossen en spra
ken wij over de strijd die komen zou en over 1 
mei. In 1944 hebben wij een bijeenkomst ge
houden in een Café in de bossen, wij hebben 
daar fris van de lever geblazen en niets onder 
stoelen of banken gestoken. Wij verlieten die 
bijeenkomst, drukten elkaar de hand en spra
ken af, dat wij moedig zouden volhouden en 
na de oorlog opnieuw de zaak van de vakbe
weging en politieke partij zouden aanpak
ken." 

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

dereen of men nou socialist was of niet. De 
mensen vertelden hun hele hebben en houden. 
Vader hoorde hen aan en probeerde te helpen." 
Als Bart van Pelt had gewild, had hij verder 
carrière kunnen maken. Daarvoor was een 
verhuizing naar Amsterdam noodzakelijk ge
weest. Volgens dochter Lenie wilde echter 
haar moeder absoluut niet verhuizen. Later 
heeft hij de Tilburger Theo de Jong naar voren 
geschoven, die landelijk voorzitter van De 
Eendracht is geworden. 

De laatste jaren van zijn leven waren zwaar. In 
1955 stierf zijn vrouw plotseling. En een jaar 
later kreeg hij nog een knauw te verduren. Als 
Tilburgs socialist en vakbondsman had hij 
zich zijn leven lang voor alle Tilburgers inge
zet. In 1956 hoopte hij wethouder te worden, 
maar de KVP hield het tegen. Zijn dochter 
Lenie: " M i j n vader is zeer teleurgesteld ge
weest, dat hij geen wethouder werd. Het was 
de bekroning van al zijn werk geweest. Zo zag 
hij het ook zelf. Het mocht niet van de katho
lieke partij. Hij was echt teleurgesteld." 
Teleurgesteld, misschien wel een gebroken 
man. Hi j , die stond voor rechtvaardigheid, 
was onrechtvaardig behandeld. In 1956 nam 
Van Pelt afscheid van de gemeenteraad. Hij 
hertrouwde met de weduwe van een goede 
vakbondsvriend en verhuisde op 68-jarige 
leeftijd naar Amsterdam. Nog geen jaar later 
stierf hij aan een hersenbloeding. 
Na zijn overlijden werd hij door alle partijen 
en groeperingen in Tilburg geprezen, ook 
door de katholieke... 

Als laatste w i l ik het woord aan zijn jeugd
vriend Jaonneke Janssens geven: "Bart was 
een echte ronde kerel." 
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Karei Bodden (1892-1974) 
De bond van Bodden 
H e n k v a n D o r e m a l e n 

Karei Bodden was ongehuwd en woonde 

samen met zijn zuster. "Bodden was ge

trouwd met de bond", zo meenden 

Tilburgse oud-vakbondsmensen. Vanaf 

1918 is hij decennialang een bepalende fi

guur geweest in de Tilburgse standsorga

nisatie: de RKWV St. Dionysius en, na de 

Tweede Wereldoorlog, de KAB-afdeling 

St. Dionysius Tilburg. Bijna veertig jaar 

lang regelde hij vanuit zijn kantoor aan 

de Tuinstraat ('de Gildenbond') het secre

tariaat en de financiën van de overkoepe

lende Tilburgse katholieke vakbeweging. 

T 
r r ^ e r w i j l zowel het algemeen, als het dage

lijks bestuur met enige regelmaat wis
selde, bleef Karei Bodden op zijn post. 

P R O G R A M M A 
D E R V I E R I N G V A N H E T 

12V2 Jarig Ambtsjübilé 
VAN D E N S E C R E T A R I S D E R 
R. K. V/ERKLIEDENVEREENIGING 

T I L B U R G 

1 Juni 1918 - 1 D t c . 1930 

D E HEER C. TH. A. BODDEN 
OP 

ZONDAG 30 NOVEM 
1930. 

Zeven geestelijk adviseurs en negen voor
zitters maakte hij mee bij de plaatselijke 
standsorganisatie. Namens de bond zat hij in 
tientallen commissie en overlegsituaties. De 
financiën voor een groot aantal Tilburgse afde
lingen of instellingen van de 'R.K. Werklie-
denvereeniging' werden door hem geregeld. 
Als het over de RKWV of KAB ging, sprak 
men in Tilburg ook wel over de 'bond van 
Bodden'. Van Kareltje Bodden, zoals hij ge
noemd werd: een kleine man met bril en onaf
scheidelijke sigaar. Meer het prototype van 
een brave beambte dan een strijdbaar vak
bondsman. Hij heeft in organisatorisch, finan
cieel en administratief opzicht een groter 
stempel gedrukt op de Tilburgse vakbeweging 
tot in de jaren vijftig, dan wie ook. Boddens ac
tiviteiten vormen voor een deel de geschiede
nis van de Tilburgse vakbeweging zoals die is 
opgetekend in het boek 'De Handen Ineen'. In 
deze schets wordt vooral ingegaan op enkele 
achtergronden van zijn persoon en een aantal 
van zijn activiteiten. 

Spoorweggezin 
Carolus Theodorus Ambrosius Bodden is op 7 
december 1891 in Tilburg geboren. Het bid
prentje bij zijn overlijden meldt 1892, maar 
met een broer die op 30 april 1893 ter wereld 
kwam, zou december 1892 wat aan de krappe 
kant worden. Hij is het tweede kind en de eer
ste zoon van Theodor Franciscus Johan Bod
den en Johanna Maria Verbrugge. Zijn moeder 
was afkomstig uit Besoijen (later Waalwijk) 
waar ze op 9 september 1861 geboren was. 
Bodden betitelde haar in een toespraak eens 
als een sociaal mens dat sterk met zijn werk 
meeleefde en van wie hij veel geleerd had. 
Zijn vader kwam uit Breda en was op 20 sep
tember 1860 geboren. De familie Bodden kwam 
van oorsprong uit de buurt van Zevenaar en 
belandde via Breda in 1870 in Tilburg. Op 17 
oktober 1888 huwden Theodor Bodden en 
Joharma Verbrugge daar. Ze vestigden zich aan 
de Markt naast het huis van de ouders van 
Johanna. Later verhuisde het gezin Bodden 
naar de nabijgelegen Mariastraat 26, vervol-
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gens naar de Capucijnenstraat 5 en ten slotte, 
vanaf 1921 naar de Jan van der Leestraat 3, nabij 
de Trouwlaan. 
Zijn vader was vormer/kopergieter op de 
werkplaats van de staatsspoorwegen in Til
burg. D'n Atelier, zoals de Centrale Werk
plaats bekend stond, was in de laatste decen
nia van de negentiende en de eerste van de 
twintigste eeuw de grootste werkgever in 
Tilburg en het belangrijkste niet-textielbedrijf. 
Zowel algemene (neutrale of socialistische) als 
katholieke arbeidersorganisaties in Tilburg vin
den hun oorsprong op de werkplaats. Sommige 
verdwijnen weliswaar weer even snel als ze 
ontstaan zijn, maar het organisatieleven was 
op de werkplaats niet onbekend. Vader Bod
den stond bekend als een organisatieman. Of 
daar de vakorganisaties of bekendheid met 
zadelmaker Joseph Platte op de werkplaats bij 
hoorden is niet duidelijk. Platte, die in het be
gin van de twintigste eeuw wat genegeerd 
wordt, is door Karei Bodden in de jubileum-
gids bij het 25-jarig bestaan van de Tilburgse 
RKWV, in 1921, als de 'baanbreker van het 
R.K. Sociaal Verenigingsleven onder de werk
lieden omschreven'. 

Opleiding tot frater-onderwijzer 
Theodor Bodden was bestuurslid van diverse 
kerkelijke verenigingen zoals de Derde Orde, 
processiegenootschappen en de H.Familie die 
in Tilburg veel aanhang had. Twee, in eerste 
instantie vier, van de acht kinderen van 
Theodor Bodden en Maria Verbrugge kozen 
voor het religieuze leven. Henricus (1897) is 
bekend geworden als frater Antonius van 
Padua en Antonius (1904) trad in bij de con
gregatie van de Rooi Harten M.S.C.. Een ande
re broer Johan (1893) heeft ook de eerste schre
den gezet op weg naar een bestaan als frater, 
maar het is er niet van gekomen. 
Hun oudste broer. Karei, leek eveneens het 
pad op te gaan van frater-onderwijzer. Na de 
lagere school op het Heike ging hij in 1903 
naar het juvenaat van de fraters van Tilburg in 
Reusel. Op 6 mei 1905 is hij daar ingeschreven 
als leerling van de 'voorbereidende klassen 
der kweekschool'. Op 14 april 1906 is hij weer 
uitgeschreven. Vervolgens komt hij op veer
tienjarige leeftijd terecht op het fraterhuis aan 
de Bosscheweg te Tilburg en vindt verdere 
vorming plaats. Ook de volgende stap op weg 
naar het fraterschap maakte Karei Bodden: hij 
gaat naar St.-Stanislaus, de kweekschool van 
de fraters aan de Lange Nieuwstraat. Op 13 
november 1909 gaat hij in noviciaat en neemt 
de naam frater Nicolaas aan. Hij verblijft nog 
een jaar op de kweekschool om op 13 novem
ber 1910 de driejarige Gelofte af te leggen en 
twee dagen later naar het fraterhuis in Grave 
te verhuizen. Hij werkt daar in het onderwijs. 

Op 27 maart 1912 is hij vertrokken en heeft hij 
besloten geen frater te worden. De exacte re
den is onduidelijk, maar afzien van de 
Eeuwige Gelofte, die op de Driejarige volgde, 
was niet ongebruikelijk. 

Spoorwegman 
Karei Bodden keert terug naar het ouderlijk 
huis in Tilburg en vindt werk als beambte bij 
de spoorwegen. Voor de hand liggend is dat 
zijn vader hierbij een rol heeft gespeeld. Op 3 
maart 1913 verhuist hij naar Vlissingen waar 
hij woonachtig is geweest op Nieuwendijk 7. 
Hij moet al heel snel in de katholieke arbeiders
beweging terecht zijn gekomen, want er zijn al 
redevoeringen voor spoorwegarbeiders be
kend uit die jaren. Hij wordt in Vlissingen se
cretaris van de propagandacommissie van St.-
Raphaël. Zo houdt hij op 28 december 1913 een 
redevoering voor spoormannen ter gelegen
heid van hun vaandelfeest. De aantekeningen 
voor die toespraak, maar ook voor vele andere, 
staan op de (lege) achterzijde van spoorwegpa
pieren. Tot 1917 zijn die toespraken in de om
geving van Vlissingen gesitueerd waar hij ad
ministrateur was; in dat jaar wordt ook 
Roosendaal genoemd. Wanneer een oproep 
van de paus verschijnt aan de oorlogvoerende 
landen geeft de RK Gildenbond in Roosendaal 
op 2 september 1917 een pamflet uit waarin de 
arbeiders aangemaand worden de paus door 
bidden te ondersteunen. Het pamflet is onder
tekend door het bestuur van de Gildenbond 
met als voorzitter: C.Th. Bodden. Hij heeft in 
de korte tijd dat hij in Roosendaal verbleef een 
rol gespeeld in de betrekkelijk kleine plaatselij
ke standsorganisatie. 

Op 23 januari 1919 komt Karei Bodden vanuit 
Roosendaal weer in Tilburg terecht waar hij 
zich vestigt in het ouderlijk huis aan de Jan 
van der Leestraat. Later verhuist hij met zijn 
zuster Elisabeth naar de Hart van Brabantlaan. 
Zij deed, tot haar overlijden in 1960, het huis
houden voor hem. 

Benoeming in Tilburg 
De werkzaamheden van Karei Bodden voor 
de Tilburgse Gildenbond dateren al van voor 
1919. Hij begint zijn werk op 1 juni 1918. Nog 
in diezelfde maand, op 24 juni, tekent hij een 
arbeidsovereenkomst bij de Tilburgsche RK 
Gildenbond. Jarenlang bedraagt zijn maand
salaris 300 gulden. Het contract is overgeno
men van de de standaardovereenkomst die de 
Bossche Diocesane Werkliedenbond had voor 
haar beambten. 

De vraag rijst waarom Bodden naar Tilburg 
wordt gehaald als bezoldigd bestuurder. Een 
aantal gebeurtenissen werpt hier licht op. In 
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de eerste plaats is de katholieke vakbeweging 
in deze jaren zeer sterk in ontwikkeling. De 
discussie over het overschakelen van het gi l 
denbondsmodel naar de werkliedenvereni
ging verloopt in Tilburg moeizaam. De geves
tigde namen in deze periode zijn Jan van 
Rijzewijk en Jos Horvers. Ze hebben tal van 
andere beslommeringen. Voor de grootste af
deling van de Bossche Diocesane Bond was 
dagelijks leiding nodig, die zij naast hun werk 
niet konden geven. 
Het is bovendien een roerige tijd met kamer
verkiezingen waarbij het socialisme in Tilburg 
oprukt (in 1919 bij de gemeenteraadsverkie
zingen zou dat met 7 SDAPers op 31 raadsze-
tels tot uiting komen). De katholieke voorman
nen die bij de grote textielstaking van 1917 
succesvol met de socialisten hebben samenge
werkt zijn blijkbaar beducht voor de neutrale 
vakbeweging. 

Belangrijkste reden voor de benoeming van 
een bezoldigd secretaris was de reorganisatie, 
waarbij de RK Gildenbond werd omgezet in 
een RK Werkliedenvereniging. Dat was meer 
dan een naamsverandering. In 1916 was door 
het episcopaat besloten tot een taakverdeling 
tussen de stands- en vakorganisatie waarbij 
het primaat bij de standsorganisatie kwam te 
liggen. In Tilburg was de Gildenbond een ver
zameling van vakbonden die vertegenwoordi
gers in een centraal bestuur hadden. Van de 
nieuwe 'RK Werkliedenvereeniging' als on
derdeel van de Bossche Diocesane Werk
liedenbond, de standsorganisatie, worden alle 

arbeiders individueel l id ; daarnaast bestond 
ook het lidmaatschap van de afzonderlijke 
vakbond. Karei Bodden heeft nadrukkelijk 
aan de reorganisatie gewerkt. Februari 1919 
komt de Tilburgsche R.K. Werkliedenver
eeniging St.-Dionysius tot stand; in de loop 
van dat jaar wordt besloten tot het instellen 
van de parochiële secties. 

Kortom, reorganisatie en betere dagelijkse lei
ding lijken met de toegenomen omvang van 
het werk de voornaamste motieven om de 
functie van secretaris/penningmeester voor
taan bezoldigd te laten vervullen. Veel later 
zal Bodden zeggen dat de bond bij zijn aantre
den in 1918 'niets' was. Hij bedoelt de stands
organisatie die in organisatorisch opzicht van 
de grondaf moest worden opgezet. 

Katholieke beginselen 
Vanaf het begin is Bodden betrokken bij tal 
van activiteiten. Op 10 jul i 1918 wordt de 
Gildenbondstichting opgericht die zelf geen 
woningen w i l bouwen, maar het beheer van 
de door de gemeente gebouwde woningen op 
zich wilde nemen, al was het alleen maar om 
te voorkomen dat de SDAP via 'Ontwikkeling' 
daar al te zeer greep op zou krijgen. Tot zijn af
scheid zou hij bestuurslid blijven van deze 
door de RK Gildenbond en later RKWV be
heerste Stichting. 
Op 15 jul i 1918 vervult hij een van zijn eerste 
toespraken in zijn nieuwe functie: hij spreekt 
de vergadering van de RK Lederbewerkers-
bond toe. Er zouden nog vele toespraken vol-
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gen. Bodden hield het jaarlijks nauwkeurig bij 
zoals verderop zal blijken. 
Hij vervult de rol van secretaris van het Comi
té van Actie en Verweer, dat in november 1918 
vanuit de RK Gildenbond wordt opgezet om 
het 'rode gevaar' te keren. Jos Horvers is er 
voorzitter van. Het comité staat pal voor God, 
Vaderland en Oranje, elementen die men in 
gevaar achtte nu overal in Europa de socialis
ten mogelijk een machtsgreep zouden willen 
doen. 

De teneur van zijn toespraken in Tilburg was, 
zoals algemeen gebruikelijk was bij de katholie
ke voormarmen: wijzen op de noodzaak tot or
ganisatie om het gezin een fatsoenlijk en be
hoorlijk bestaan te verzekeren en afwijzen van 
de klassenstrijd en het socialisme. Dit ging ge
paard met strikt vasthouden aan katholieke be
ginselen. Het hogere doel van de organisatie 
was niet het materiële, maar het geestelijke. 
Juist daartoe bestond de standsorganisatie met 
al haar instellingen en onderafdelingen. Daar 
lag ook het werk van Bodden: vorming, cultu
rele ontspanning, verheffing van de arbeider. 
De noodzaak van de strijd om het bestaan werd 
niet ontkend; dat was in eerste instantie de taak 
van de vakbonden. Maar er waren zeker ook 
materiële aspecten die op het terrein van de 
standsorganisatie lagen zoals woningbouw, 
coöperatie, verzekering. Stuk voor stuk zaken 
die het dagelijks bestaan moeten verbeteren. 

381 vergaderingen 
De nauwgezetheid waarmee Bodden tewerk 
ging is het best af te lezen uit zijn verslagge
ving. Vanaf het moment dat hij aantreedt, ver
schijnt jaarlijks een boekje van 40 tot 60 pagi
na's waarin alle werkzaamheden van de 
standsorganisatie zijn opgesomd. De opsom
ming over het jaar 1920 geeft een fraai beeld 
van de inspanningen van de dan nog jeugdige 
secretaris/penningmeester in het jaar dat de 
Tilburgse RKWV even de 10.000 leden over
schreed. Op dat moment telt het snelgroeiende 
Tilburg 63.000 inwoners. In 1920 bestaat het 
personeel van de RKWV in de Tuinstraat uit 
Karei Bodden en een bediende L. Oosterlee. In 
dat jaar komt L. Kuijsters als ambtenaar de ge
lederen versterken. Het aantal corresponden
ties bedroeg 2948, er werden 42 circulaires ver
zonden naar andere bestuursleden (1587 
stuks); 23 stuks drukwerk werden gemaakt 
voor de leden, in totaal 100.000 exemplaren; 
daarnaast waren er nog 1710 ongenummerde 
stukken verwerkt. Verder voerde de penning
meester de gehele financiële administratie. 
Ook de in 1920 opgezette steenkolenadminis-
tratie van de coöperatie viel onder Bodden. 
Tenslotte vermeldt hij nog aan 381 (!) vergade
ringen te hebben deelgenomen en 24 spreek

beurten te hebben vervuld. De destijds gebrui
kelijke 48-urige werkweek overschreed Bod
den royaal. 

Jaarverslagen 
In zijn eerste activiteiten zitten een aantal ken
merken die de rest van zijn carrière van belang 
blijven: organisatorisch talent, een afkeer van 
de 'moderne' (lees: socialistische) vakbewe
ging en onvrede over het aantal ongeorgani
seerden. 
In de inleidingen of in een woord tot besluit bij 
de jaarverslagen geeft Bodden telkens een 
meer persoonlijke kijk op de gang van zaken 
binnen de bond. Steevast haalt hij daarbij de 
Vlaamse priester-dichter Guido Gezelle aan, 
in katholieke kringen voor de oorlog een 
hooggeprezen auteur. Bodden die zich ook 
met (katholieke) kunst en cultuur bezighield 
heeft enkele schriften nagelaten waarin ge
dichten van Gezelle en Vondel waren opgeno
men. Hij wijst op tekortkomingen in de orga
nisatie, moedigt zeker in de vooroorlogse ja
ren en wat minder nadrukkelijk daarna, steeds 
aan om vertrouwen te hebben in het geloof en 
wijst op de verantwoordelijkheid die de 
RKWV (en KAB) heeft bij de opvoeding (soms 
nog de verheffing genoemd) van de roomse 
arbeider. 

Grote teleurstellingen in zijn werk waren er 
ook. Zo kan hij de grote textielstaking van 
1935 maar moeilijk begrijpen. Dat de arbeiders 
de weg van gezagshandhaving en moderne 
vakactie na 40 jaar organisatiearbeid verlieten 
stemde hem droevig. 
Ook de oorlogsjaren waarin 'zijn' bond opge
heven moest worden, hij via 'veiliggestelde' 
instellingen en het 'fonds van bizondere no
den' aan het werk bleef, maar ook onder moest 
duiken, behoren tot de minder prettige perio
des. Het moeizame rechtsherstel en het nege
ren van de standsorganisatie van de arbeiders 
in het eerste na-oorlogse jaar, het weer terug
winnen van wat verloren was gegaan, vielen 
eveneens onder de tegenvallers. 

Breed terrein 
Het aantal organisaties, verenigingen en co
mités waarin Bodden de bond vertegenwoor
digde was legio. Een complete opsomming 
van de activiteiten waaraan hij in 37 jaar als 
bezoldigd secretaris/penningmeester heeft 
meegewerkt zou enkele pagina's vergen. Het 
zegt veel over zijn persoon, maar ook over het 
brede terrein waarop de Tilburgse standsorga
nisatie zich bewoog. 
Zo is Bodden aan het einde van de Eerste 
Wereldoorlog zeer actief in het Comité Oosten
rijkse kinderen, waarvoor hij van de Oosten
rijkse regering een onderscheiding ontving. In 



Cursus in droogzwemmen 
voor de 'Werkloozen der 

R.K. Werkliedenvereeni
ging', 25 maart 1936. Foto 
genomen in de tuin van de 

RKWV in de Tuinstraat. 
Staande op de achtergrond 

tweede van links Karei 
Bodden. 

1926 vertegenwoordigd hij de RKWV in het co
mité watersnood; ook daarvoor wordt hij on
derscheiden. In de jaren dertig volgt het crisisco
mité, dat in Tilburg vele activiteiten ontplooide 
voor de werklozen, enerzijds om ze nuttig bezig 
te houden; anderzijds om ze weg te houden van 
meer politiek georiënteerde bijeenkomsten. De 
lijst van zijn bezigheden lijkt bijna eindeloos uit 
te breiden. Zo was hij medeoprichter van o.a. 
het H . Hartcomité, het Katholiek Militair 
Tehuis, de Stichting Kapel van O.L. Vrouw ter 
Nood, toneelvereniging de Propyleen en de 
Vrienden van het Brabants Orkest. 
Na de Tweede Wereldoorlog heeft hij voor de 
KAB zitting in zeer uiteenlopende commissies: 
het comité Oorlogsmonumenten, de advies
commissie Gemeentelijke Studiebeurs, het 
Sociaal Charitatief Centrum, de commissie 
Bijzondere Noden, Demobilisatiecommissie, 
Huuradviescommissie, het comité Vluchte
lingenhulp en de plaatselijke commissie voor 
Sociale Kunstopdrachten. 
Waar het om directe bemoeienis gaat met in
stellingen van de RKWV/KAB is Bodden be
trokken bij de Jonge Werkman, later KAJ waar
voor hij de financiën beheerde. Herwonnen 
Levenskracht, de instelling die zich bezighield 
met de tuberculosebestrijding heeft Bodden zo
wel als voorzitter, secretaris en penningmeester 
gekend. Het bekende na-oorlogse Goede 
Weekoffer is (mede) door hem in het leven ge
roepen. Vanaf 1934 tot het einde van zijn actie
ve periode bij de KAB had hij zitting in het be
stuur van de diocesane Credo Pugno-organisa-
tie. Hij was voorzitter van het plaatselijke comi
té van Credo Pugno. Voor Credo Pugno was hij 
betrokken bij de propagandaclub Leo XIII. 
Ook het binnen de katholieke arbeidersbewe

ging opgezette verzekering voor Ziekenhuis-
verpleging en later het Ziekenfonds heeft in 
hem een secretaris, dan wel penningmeesater. 
Buiten kijf staat dat de bewering, dat hij na
drukkelijk zijn stempel drukte op de KAB, 
eenvoudig te staven is. 
Na zijn pensionering zette hij zijn organisato
rische gaven in voor de Bejaardenbond Til
burg waarvan hij secretaris was tot zijn ge
zondheid dat niet meer toestond. Hij werd 
toen opgenomen in verpleegtehuis St.-Jozef-
zorg waar hij op 3 oktober 1974 overleed. 
Karei Bodden was begiftigd met de pauselijke 
onderscheiding Pro Ecclesia en Pontifice. 

Waardering 
De Tilburgse socialisten en de in het N W geor
ganiseerde arbeiders, erkenden de grote organi
satorische gaven van Bodden. Vanuit het kan
toor aan de Tuinstraat had hij greep op tiental
len organisaties en commissies. Waar de bond 
vertegenwoordigd was, verscheen Bodden ten 
tonele. Hij kwam daar soms ook zijn socialisti
sche tegenstrevers tegen. Zo werkte hij direct na 
de Tweede Wereldoorlog samen met Bart van 
Pelt, die zichzelf net als Bodden katholiek voel
de, maar meende dat vakbondsorganisatie en 
belangenstrijd niet met een (persoonlijke) gods
dienstopvatting verward moesten worden. Pas 
in de jaren zestig en zeventig gaat die laatste op
vatting in Tilburg meer terrein winnen. Daar
voor bleef neutrale organisatie, ondanks samen-
werkingsmomenten, voor de katholieke arbei
ders uit den boze. Karei Bodden was bij uitstek 
een drager van die gedachte. 

Toen hij I2V2 jaar secretaris was van de RKWV 
kreeg Karei Bodden een Kunstavond aangebo-



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

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

Bronnen 
Archief Fraters van Tilburg, gegevens Carolus, Henricus en 

Johan Bodden; G A T , Archief NKV, afd. Tilburg waarin opgeno

men stukken betreffende de R K W V en K A B ; Jaarverslagen 

R K W V en K A B afd. St. Dionysius Tilburg; G A T , bibliotheek, 

documentatie werknemersorganisaties, biografische documen

tatie, kranten; Doremalen, Henk van. De Handen Ineen. 

Geschiedenis van 100 jaar vaicbeweging in Tilburg (Tilburg, 1996); 

Dun, Paul van, 'Van de socialisten verlos ons heer. De verhou

dingen tussen kerk, kapitaal en arbeid te Tilburg in de periode 

1895-1918'. Ongepubliceerde scriptie RU Utrecht (Tilburg, 1989); 

Programma der viering van het 12^/2 jarig ambtsjübilé van den secre

taris der R.K. Werkliedenvereeniging Tilburg de heer C.Th.A. 

Bodden op zondag 30 november 1930 (Tilburg, 1930). 

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

T o n T h e l e n * 

* Ton Thelen (1948) schreef 

een proefschrift over de 

priester Lambert Poell die in 

Tilburg een belangrijke rol 

heeft gespeeld in de sociale 

beweging. Hij publiceerde 

en begeleidde een groot 

aantal boeken en artikelen 

over de arbeidersbeweging 

en regionale en lokale 

geschiedenis van Noord-

Brabant. Momenteel werkt 

hij in opdracht van het 

gemeentebestuur aan de 

geschiedschrijving van 

Tilburg. 

Johannes Cornelius Antonius van Beers, 

zoals hij in het register van de burgerlij

ke stand staat ingeschreven, is een gebo

ren en getogen Tilburger. Zijn vader, 

Wilhelmus Norbertus, zag op 23 novem

ber 1874 in Tilburg het levenslicht. Vader 

is voUer/stukkendroger van beroep. Hij 

is op 17 mei 1905 getrouwd met 

Wilhelmina Huberdina Jansen, geboren 

in Tilburg op 8 augustus 1867. Zij werkt 

op een textielfabriek en zal zo wellicht 

ook haar man hebben leren kennen. 

Het echtpaar krijgt drie kinderen, van 
wie Johannes, geboren op 4 maart 
1906, de oudste is. H u n tweede kind, 

Anna Cornelia, dat van 27 december 1909 da
teert, overlijdt al vroeg, op 19 augustus 1910. 
Als laatste komt op 9 juni 1911 Josephus 
Joannis Adrianus ter wereld. Het gezin woont 
in de Jan Aartestraat, nr. 17. 

Johannes voelt zich geroepen tot de kloosterlij
ke staat. Hij kiest voor de kapucijnen. Op 9 
september 1919 vertrekt hij , dertien jaar oud, 
naar het kleinseminarie van de orde, in 
Langeweg, gemeente Terheijden. Na deze 
vooropleiding vertrekt hij naar het kapucij
nenklooster aan de Korvelseweg in Tilburg. 
Daar begint op 7 september 1925 zijn novici-
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aat. Hij neemt dan de kloosternaam Fidentius 
aan. Het jaar daarop, op 8 september 1926, 
doet hij de professie, legt hij de kloostergelof
ten af. 's Anderendaags vertrekt hij naar het 
klooster van Biezenmortel, in de gemeente 
Udenhout, waar het grootseminarie van de 
orde is gehuisvest. Zijn enige broer kiest even
eens voor de orde van de kapucijnen. Hij 
treedt op 7 september 1929 in noviciaat en 
noemt zich naar de H . Sebastianus. Op 4 au
gustus 1936 wordt hij tot priester gewijd. 

Johannes (Fidentius) blijkt een intelligente 
leerling. Hi j blinkt uit in theologie en de H . 
Schrift. De provinciaal van de orde stuurt hem 
naar Rome. Aan de Gregoriaanse Universiteit, 
de pauselijke universiteit, bekwaamt hij zich 
verder in de theologie, om vervolgens H . 
Schrift te studeren aan het Pauselijk Instituut 
voor Bijbelkunde. Op 8 jul i 1933 slaagt hij voor 
theologie, met recht van doceren, en op 2 jul i 
1935 behaalt hij het licentiaat in de H . Schrift, 
wat gelijk staat met de academische titel van 
doctorandus. Tussentijds, op 17 jul i 1932, is hij 
in Rome tot priester gewijd. Hij blijft nog een 
jaar in de 'eeuwige stad', maar dan wordt hij 
toch teruggeroepen naar Nederland. 1 Augus
tus 1936 vertrekt hij, eerst naar Breda, en ver
volgens kort daarop naar het groot-seminarie 
in Biezenmortel. Hij is hier lector in de bijbel
wetenschap. Tussen 1939 en 1945 is de oplei
ding verplaatst naar Tilburg. In 1939 ver
schijnt een studie van zijn hand over de oudste 
getuigenissen omtrent Jezus Christus, onder 

de titel De Bronnen over het Leven van Jezus, te 
Utrecht uitgegeven. Een wetenschappelijke 
carrière en een loopbaan als leraar staan even
wel niet in zijn lot geschreven. In 1950 krijgt hij 
eervol ontslag. Zijn werk is op een ander ter
rein komen te liggen: het geestelijke, gods
dienstige en maatschappelijke vormingswerk 
binnen de katholieke arbeidersbeweging 

Aalmoezenier 
Van 1948 dateert zijn benoeming tot diocesaan 
geestelijk adviseur, zelf spreekt hij liever van 
aalmoezenier, van het vormings- en ontwikke
lingswerk van de Bossche Diocesane Bond der 
KAB. Hij is hiervoor gevraagd door de voor
zitter van de bond, P.J. Vriens uit Tilburg, en 
de bondsadviseur rector W.M. Bekkers, de la
tere bisschop van 's-Hertogenbosch. Met dat 
werk zijn ongeveer twee dagen per week ge
moeid. Het is tevens de bedoeling dat, als over 
twee jaar voor hem een opvolger als lector aan 
het grootseminarie zal zijn gevonden, hij ook 
het adviseurschap van Credo Pugno op zich 
zal nemen. Zijn provinciaal overste, die hem 
voor dit verzoek naar Den Bosch heeft geno
digd, stemt met de benoeming in. 

Hoewel onverwacht, zijn de nieuwe en toe
komstige functie Fidentius niet vreemd. "Het 
begon in 1937, toen de overste van het kapucij
nenklooster (de gardiaan) van Udenhout, 
Emilianus, mij vroeg of ik om de 14 dagen wat 
vorming wilde geven aan de plaatselijke 
Credo Pugno-club. De kapelaan van de pa-



rochie had alleen maar oog voor de Midden
standsbond en daarom waren de arbeiders 
naar het klooster gekomen om een pater. Ik 
had nog nooit van Credo Pugno gehoord, 
maar als de gardiaan het vroeg: vooruit dan 
maar." De kloosterlijke gehoorzaamheid is 
voor hem vanzelfsprekend. Hoezeer in deze 
tijd het werk van de arbeidersbeweging nog in 
belangrijke mate gestuurd wordt door een 
persoonlijke invulling, het doel telt, blijkt uit 
de wijze waarop hij zijn taak opneemt: "De 
vorming die ik aanvankelijk gaf, bestond dan 
ook hierin dat ik de Credo Pugno-mannen 
(een man of twaalf) een Canisiusbijbeltje in de 
hand stopte en met hen geselecteerde periko
pen (stukken uit de H . Schrift, bijvoorbeeld de 
zondagsevangeliën-TT) begon te lezen. Tot 
mijn verbazing sloeg het nogal aan en uit de 
gesprekken die na de lezing en een beetje uit
leg volgden, begon ik te begrijpen dat je met 
het evangelie ook voor moderne noden uit de 
voeten kunt. Ik werd zelf minstens evenveel 
gevormd als de andere deelnemers. Ik leerde 
deze arbeiders van nabij kennen en ontdekte 
dat het pientere mensen waren en gelovige 
christenen." De tijdelijke verhuizing naar 
Tilburg in 1939 valt hem dan ook zwaar. In 
1945 keert hij weer in de hem zo vertrouwde 
en geliefde kring terug. Hij wordt dan meteen 
geestelijk adviseur van de Udenhoutse afde
ling van de KAB. 

Via zijn Credo Pugno-club en familierelaties 
leert hij de leiders van de diocesane bond ken
nen, die zijn inzet en kwaliteiten voor de arbei
dersbeweging op waarde weten te schatten. 
"En toen dan ook in de winter van 1944-1945 
in het bevrijde Zuiden de beweging herrees, 
werd mij gevraagd om bij de eerste grote ver
gadering in de Heikese kerk in Tilburg - alle 
zalen waren immers bezet door de Engelsen -
een preek te houden over 'Sociale rechtvaar
digheid en liefde' een thema ontleend aan 
'Quadragesimo Armo'." Vreemd genoeg noemt 
Versluis deze bijeenkomst niet in zijn gedenk
boek van de Bossche Bond der KAB, Door eigen 
kracht, noch in zijn Beknopte Geschiedenis van de 
Katholieke Arbeidersbeweging in Nederland. 
De verschijning van de encycliek Quadra
gesimo Anno, in 1931 van paus Pius XI, is voor 
Fidentius de eerste aanraking met de sociale 
leer van de Kerk en met de katholieke arbei
dersbeweging. Hij is dan in Rome getuige van 
de afkondiging van de encycliek en leidt daar 
samen met enkele studenten de honderden ar
beiders en hun kaderleden uit Nederland 
rond, die voor die gelegenheid, tevens de her
denking van 40 jaar Rerum Novarum, de eer
ste sociale encycliek van paus Leo XIII , naar de 
'heilige stad' zijn gekomen. 

"Daar (in Tilburg) is het eigenlijk voorgoed be
gonnen, zij het nog informeel. Na Tilburg 
volgden vrijwel alle dorpen in de buurt." 
Fidentius maakt als spreker naam: "... later 
sprak ik op vier grote kaderbijeenkomsten in 
het openluchttheater in Oisterwijk voor alle 
regio's van het bisdom en in 1947 werd ik ge
nodigd voor een praatje op de praatavond van 
de allereerste Gemertse Studiedagen, en in 
1948 voor een officiële inleiding in Gemert 
over de crisis van het christendom. En in de 
herfst van dat jaar volgde mijn benoeming tot 
aalmoezenier voor het vormings- en ontwik
kelingswerk. Het was de eerste benoeming 
door de bisschop van een niet-wereldheer in 
de Bossche Bond van de KAB." Op 20 septem
ber 1951 treedt hij vervolgens in de functie van 
diocesaan moderator van Credo Pugno. Hier
mee begint een lange periode van grote toewij
ding aan de belangen van de geestelijke en 
maatschappelijke ontwikkeling van de arbei
der, een wezenlijke peiler van de katholieke 
sociale beweging. Bij alle contacten en vriend
schappen die het hem brengt, is er ook de 
keerzijde van een zeker sociaal isolement in de 
levensgemeenschap van het klooster, waartoe 
hij geroepen is. 

Afzondering 
Inmiddels woont hij vanaf 1947 in het kapucij
nerklooster te Eindhoven. Zijn broer Sebastia
nus volgt hem in 1954 en tot diens overlijden 
op 22 maart 1985 blijven zij gebroederlijk sa
men. In zijn broer heeft hij al die jaren eigenlijk 
de enige persoon aan wie hij zijn verhaal kwijt 
kan. Zulk een actief maatschappelijk leven 
brengt voor de kloosterling Fidentius ook een
zaamheid en vervreemding van zijn klooster
broeders met zich mee. Zijn werk laat zich 
moeilijk inpassen in de regelmaat en de gees
telijke afzondering en rust van het kloosterle
ven. Zijn kritische maatschappelijke bewogen
heid vindt maar weinig gehoor bij zijn confrè
res. Zij hebben minder oog voor de wereld 
buiten en zijn meer gericht op binnenkerkelij
ke aangelegenheden. Afgezien van het grote 
aandeel van de kapucijnen in de drankbestrij
ding, van de geestelijke zorg voor de gevange
nen en de zigeuners, ligt in de jaren vijftig en 
zestig de meeste nadruk op de prediking voor 
de binnenlandse (volks-) en buitenlandse mis
sie en de (parochie)retraites. Daarvoor worden 
vele predikanten beschikbaar gehouden. Me
de om die reden, maar wellicht ook met het 
oog op zijn plaats binnen de kloostergemeen
schap, gaat de provinciaal niet akkoord met 
een vaste functie in het bedrijfsapostolaat in 
Eindhoven, of als moderator aan de Philips-
bedrijfsschool. Niettemin heeft Fidentius steeds 
op de instemming van zijn oversten met zijn 
maatschappelijke werkzaamheden kunnen re-



kenen. Zijn organisatorische kwaliteiten bren
gen hem ook in meerdere bestuurlijke functies 
binnen de provincie van de kapucijnen. 

Ontwikkelingswerk 
Het ontwikkelingswerk, dat nu ook Fidentius' 
dagtaak is geworden, neemt een essentiële 
plaats in binnen het streven naar emancipatie 
van de arbeiders. Het gaat niet alleen om de 
opheffing van de economische achterstelling 
door een verbetering van de leef- en werkom
standigheden, maar ook om de sociaal-cultu
rele verheffing van de arbeiders. Zij dienen 
een gelijkwaardige positie en taak te krijgen in 
de opbouw van een rechtvaardiger samenle
ving. Kennis van de maatschappelijke en poli
tieke verhoudingen, van de sociaal-economi
sche processen en van de eigen rechten en 
plichten, worden daartoe ononotbeerlijk ge
acht. Dit vormt bij uitstek het werkterrein van 
de standsorganisaties, sedert zich een organi
satorische tweedeling heeft afgetekend in een 
materiële en een geestelijke belangenbeharti-
gingssfeer, al zijn de grenzen niet scherp ge
trokken. Soms neemt de vakbeweging het in i 
tiatief, soms zet de KSA (Katholieke Sociale 
Actie, de algemene informatiecentrale) de eer
ste stap. Evenals bij de sociale organisatie is 
het vormings- en ontwikkelingswerk de eerste 
decennia een zaak van pionieren en afkijken 
van anderen, met een nogal wisselend kwali
teitsniveau. Het aanbod wordt alsmaar breder: 
driedaagse en tweedaagse sociale cursussen, 
apologetische (= geloofsverkondiging) en po
litieke cursussen, lessen in de economie, ont
wikkelingsvoordrachten en -avonden, dioce
sane en landelijke Katholiekendagen, Sociale 
Weken en Sociale Studiedagen, (meerjarige) 
Gewestelijke Sociale Scholen, brochures, enz.; 
voor alle arbeiders, of meer speciaal voor ka
derleden en besturen. 
In het inhoudelijk en kwalitatief nogal diverse, 
lokale of bovenlokale aanbod komt gaande
weg enige structuur en uniformering. In 1930 
wordt opgericht de Ontwikkelingscentrale 
van het Nederlands Katholiek Werkliedenver
bond, belast met de opleiding en vorming van 
arbeidersleiders en de kadervorming, onder 
meer door de driejarige gewestelijke sociale 
scholen. Voor de uitvoering van de cursussen 
zijn de diocesane bonden verantwoordelijk. In 
1936 wordt voor het meer algemene vormings
werk een meer gestandaardiseerd pakket op
gesteld voor de winterprogramma's die van 
oktober tot Pasen in de plaatselijke afdelingen 
van de Werkliedenbonden en vanaf 1945 van 
de KAB worden gegeven. Met name hiervoor 
is Fidentius veel op pad, heel het bisdom door, 
gemiddeld zo'n 80 a 100 keer per wintersei
zoen. Na de reorganisatie in 1945 tot KAB valt 
het algemene vormingswerk onder de Cul-

tuurdienst. Genoemd kan nog worden het 
A.C. de Bruin-Instituut, opgericht in 1946, met 
een eigen taak, dat vanaf 1949 min of meer als 
een koepel over het werk de Ontwikkelings
centrale fungeert. 

Credo Pugno 
Hoewel ook het vormings- en ontwikkelings
werk geheel in het teken staat van de katholie
ke geloofswaarden, is de godsdienstig-zedelij-
ke vorming specifiek geconcentreerd in het 
'Credo Pugno'-Instituut voor Vorming en Pro
paganda. Omdat vanuit het katholieke sociale 
denken het maatschappelijk handelen geheel 
doortrokken dient te zijn van de geloofswaar
den, zijn beide vormingsactiviteiten echter als 
de twee zijden van één medaille met elkaar 
verbonden. Zowel de naam Credo Pugno, 'Ik 
geloof (en daarom) strijd ik ' , als het instituut 
zijn in 1904 in Limburg ontstaan vanuit de 
R.K. Werkliedenbond. In de jaren dertig krijgt 
de beweging navolging in de vier andere dio
cesane werkliedenbonden. Met G.P.J. Bannen
berg, aalmoezenier van de arbeid in de Bossche 
Werkliedenbond, als diocesaan moderator en 
voorzitter gaat in 1933 Credo Pugno in het 
Bossche bisdom van start. 
Credo Pugno, wel genoemd de kernbeweging 
binnen de katholieke arbeidersbeweging, is 
diocesaan opgezet in plaatselijke clubs, in de 
grote steden zoals Tilburg verdeeld naar de 
parochies. "Di t was geheel in overeenstem
ming met de gedachte van de standsorganisa
tie, die als ideaal koesterde de (her)kerstening 
van de samenleving." Voor een belangrijk deel 
koerst de diocesane leiding op eigen kompas, 
wat veel organisatie en 'duizenden' vergade
ringen met zich meebrengt. Tal van activitei
ten worden opgezet, van propaganda tot le
zingen, gespreksgroepen, de zorg voor het ka
tholieke gezin, brochures en bedrijfsaposto
laat. Vanaf 1945 wordt het Credo Pugno-werk 
geïntensiveerd door de dan ingestelde Gods-
dienstig-zedelijke Raad. Rond 1965 sterft 
Credo Pugno een zachte dood. De tijdsgeest 
van ontzuiling en secularisatie knagen aan 
haar fundamenten. 
Met de reorganisatie van de KAB in het 
Nederlands Katholiek Vakverbond op 20 mei 
1963 komt een einde aan het bestaan van de 
diocesane bonden. Ook het algemene vor
mings- en ontwikkelingswerk wordt anders 
opgezet en valt voortaan onder de Dienst 
Vorming en Onderwijs. De Dienst wordt ge
coördineerd door een landelijke contactgroep, 
met afvaardigingen uit de regio's en onder lei
ding van Theo Loerakker. Daarnaast behoudt 
het wetenschappelijke A.C. de Bruin-Instituut 
zijn eigen specifieke taak. Een overzichtelijke 
studie over het veelzijdige vormings- en ont
wikkelingswerk laat nog op zich wachten. 



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

de beginjaren in nauwe samenwerking met 
Piet Coppes uit Tilburg, dan secretaris van de 
Bossche KAB. De onderwerpen lopen uiteen 
van levensbeschouwelijke tot maatschappelij
ke, economische en politieke vraagstukken; 
gaan over verzuiling, arbeid, techniek, onder
wijs, gezondheidszorg, milieu, enz. Voor de 
spreekbeurten worden eminente wetenschap
pers en vakmensen uitgenodigd. In 1979 
wordt nog de 30ste Studiedag 'gevierd', maar 
in de jaren daarna verloopt de belangstelling. 
1986 sluit de ri j . Het jaar daarop valt het doek 
over een van de meest roemruchte instituten 
uit de Brabantse vakbondsgeschiedenis. 

Redacteur en adviseur 
De vorming van het NKV in 1963 brengt ook 
voor Fidentius enige verandering met zich 
mee. Zijn functie van aalmoezenier van de 
Bossche KAB heet voortaan aalmoezenier 
Sociale Werken, district Eindhoven. In die 
hoedanigheid heeft hij ook zitting in de lande
lijke contactgroep van de Dienst Vorming en 
Onderwijs. Jan van Valen aanvaardt in 1963 
een betrekking bij de Dienst, waar hij tot taak 
heeft de organisatie en begeleiding van de 
Sociale Scholen. In april 1974 gaat hij met pen
sioen. Na de vorming van de Federatie Neder
lands Vakverbond in 1976 worden de Sociale 
Scholen voortgezet in de vakbondscholen. Per 
1 januari 1975 neemt Fidentius ontslag uit zijn 
functies binnen het NKV Noord-Brabant. 
Met het Credo Pugno en het vormings- en ont
wikkelingswerk zijn niet al zijn activiteiten ge
noemd. Op 10 jul i 1947 komt hij in de redactie 
van Het Volksweekblad, wordt 24 augustus 1948 
vice-hoofdredacteur en 23 november 1954 
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hoofdredacteur. Het blad - een uitgave van de 
kapucijnen in Den Bosch - verschijnt van 1947 
tot 1959 en wordt van 1960 tot 1963 voortgezet 
onder de naam Rotonde. Wat De Linie is voor 
de katholieke bovenlaag is Het Volksweek
blad Rotonde voor de gewone man en vrouw, 
met wie hij zich zeer verbonden voelt. Het ein
de van het blad in 1962 gaat hem dan ook zeer 
ter harte. 
Hij is voorts betrokken bij de organisatie van 
de Rome-reizen vanuit de arbeidersbweging, 
die in 1960 voor het eerst plaatsvinden. Ook de 
organisatie van de Lourdes-bedevaarten is 
hem toebedeeld. Van 1947 tot 1971 is hij gees
telijk adviseur van de Katholieke Onder
wijzers Bond. In 1974 volgt zijn benoeming tot 
landelijk aalmoezenier van de Unie van 
Katholieke Bonden van Ouderen, welke func
tie hij tot op hoge leeftijd aanhoudt. 

Waardering 
Zijn brede maatschappelijke inzet voor de vor
ming en ontwikkeling van de arbeiders levert 
Fidentius vele vrienden en doet hem alom gro
te waardering toekomen. Bij gelegenheid van 
het formele einde van de Bossche KAB wordt 
hij op 22 juni 1963 benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau. Een huldiging valt 
hem ook ten deel bij het 25-jarig jubileum van 
de naoorlogse katholieke vakbeweging in 
Noord-Brabant. Op 28 augustus 1971 wordt 
hij geëerd met de zilveren legpenning van de 
Provincie Noord-Brabant. Bij zijn afscheid uit 
de katholieke arbeidersbeweging valt hem de 
onderscheiding tot Officier in de Orde van 
Oranje-Nassau ten deel. Als hij in jul i 1982 zijn 
gouden priesterfeest viert, worden in ver
scheidene kranten zijn vele verdiensten uit
voerig gememoreerd. 

Bijna veertig jaar dient Fidentius de katholieke 
zaak. Toch is het katholiek-zijn voor hem niet 
identiek aan het 'Roomschen dat zijn w i j ' , 
noch staat de katholieke organisatie voor hem 
in het teken van culturele afzondering en ka
tholiek particularisme. De katholieke belijde
nis is geen dogma, maar een werkwoord. Het 
gaat erom "de onvergankelijke waarden van 
het evangelie in (het) maatschappelijk hande
len persoonlijk tot uitdrukking te brengen". 
Door de omgang met de katholieke arbeiders 
begint het evangelie voor hem te leven in een 
maatschappelijke context, "en ik was er heel 
wat gelukkiger dan in het veilige kloosterlijke 
bestaan en in onze toch altijd wat individualis
tische vroomheid". Hij raakt ook zelf daardoor 
bevrijd, "een bevrijding die mede bevorderd 
werd door mijn belangstelling voor de ver
nieuwing in de theologie". Zo is hij ook aan
wezig (als vertegenwoordiger van de pers) op 
het Tweede Vaticaans Concilie in 1962. Bij de 

uitvaardiging van de encycliek Mater et Ma-
gistra van paus Johannes XXIII in 1961 is hij er 
ook bij, maar dan als congresganger van de in
ternationale katholieke arbeidersbeweging. 
"Via de vakbeweging meende ik een bijdrage 
te leveren aan een evangelische kritiek in 
woord en daad op de moderne, harde maat
schappij." Als in de jaren zestig de katholieke 
sociale emancipatie maatschappelijke succe-
sen boekt en de gedenkboeken een toon van 
triomfantalisme uitdragen, neemt hij kritisch 
afstand van de zelfvoldaanheid over het be
reikte resultaat. "Op zichzelf een voortreffelij
ke zaak, maar boordevol risico's voor inkapse
ling in bestaande structuren." Hij betreurt de 
aarzeling binnen het NKV om met het NVV 
samen te gaan. Samenwerking prevaleert bo
ven confessionele identiteit en afzonderlijk
heid: "Je moet een onderscheid maken tussen 
confessionaliteit en het bouwen van structu
ren op levensbeschouwingen." Vanwege de 
'verrechtsing' binnen de KVP en de 'onfrisse' 
propaganda tegen de PvdA zegt hij al in 1956 
zijn lidmaatschap van de KVP op en sluit na
dien aan bij de PPR. Hij komt op voor de eigen 
verantwoordelijkheid en inspraak van de ge
lovige leek. Over het Pastoraal Concilie van 
Noordwijkerhout in 1970 laat hij zich kritisch 
uit: de stem van de katholieke arbeider wordt 
niet gehoord. Hoewel overtuigd katholiek en 
trouw aan de Kerk wijst hij een hiërarchieke 
bemoeienis op maatschappelijk terrein af. De 
hiërarchie moet hier de eigen verantwoorde
lijkheid van de gelovige respecteren en stimu
leren: "Nooit mag zij het profane terrein of een 
onderdeel daarvan voor zich opeisen." In die 
geest heeft Fidentius heel zijn leven gehan
deld. 

Bronnen 
K D C Nijmegen, Archief N K V , diverse stukken; G A T , Archief 

N K V , diverse stukken; Archief Kapucijnen 's-Bosch, dossier 

Fidentius van Beers; Interview met Fidentius, Eindhoven 21 

oktober 1996; Interview met Jan van Vaien, Tilburg 6 november 

1996; C.J. Kuiper, Uit Iwt Rijli van de Arbeid, dl. 3 (Utrecht, 1953); 

W.G. Versluis, Betinoptegeschiedenis van de Katlwliel:e Arbeiders

beweging in Nederland (Utrecht, 1949); Idem, Door eigen kraclït. 

Vijftig jaren geschiedenis van de Bossche Bond der KAB (Tilburg, 

1953); W. van de Pas, Inziclit en verdieping. Geschiedenis van liet 

ontwikkelingsiverk van de Katholieke Arbeidersbeweging in 

Nederland (Utrecht, 1955); A.C.J . de Vrankrijker, Volksontzvik-

keling. Geschiedenis en problemen van het sociaal-cultureel werk in 

Nederland (Assen, 1962); Terugblikken bij het vooruitzien. De 

Katholieke Arbeidersbexoeging in lierinneringen en beschouwingen. 

Een Liber Amicorum voor K A B / N K V (Baarn, 1981); J. Roes 

(red.). Studies over KAB en NKV in de economische en politieke ont

wikkeling van Nederland na 1945, dl. 1 (Baarn, 1985); Verslagen 

Gemertse Studiedagen 1947-1979; Diverse krantenberichten. 



Miet van Puijenbroek (1914) 
De rugzak van een strijdbare vrouw 
T o m T a c k e n * 

•TomTacken (1965) 

studeerde politicologie en 

volgde daarna een journalis

tieke opleiding. Thans werkt 

hij als redacteur bij het 

Brabants Dagblad. Hij 

werkte mee aan de bundel 

'Enigen uit velen' over de 

fraters van Tilburg. 

Het bestuur van deKAV 

met Miet van Puijenbroel< 

bij het afscheid van pastoor 

Bekl<ers als pastoor van het 

Heike, 27 januari 1957. 

Het typeert Miet van Puijenbroek dat zij 

uitgerekend in 1935 lid werd van St.-Lam

bertus, de textielarbeidersbond. In de na

zomer van dat jaar rolde een 'wilde' sta

king over de textielfabrieken van Tilburg. 

De sociale miserie als gevolg daarvan 

mocht de bond zich voor een groot deel 

zelf aanrekenen. Ongeveer 10% van de 

leden zei het lidmaatschap op. 

De grootste fout van Lambertus v^as 
dat ze zonder overleg met de arbei
ders akkoord waren gegaan met een 

loonsverlaging", analyseert Van Puijenbroek 
ruim zestig jaar later. "Daar hebben ze voor 
moeten boeten. Het verlies aan vertrouwen bij 
de leden was groot." Ja, maar zijzelf meldde 
zich juist aan als l id , op een moment dat ande
ren wegliepen. "Omdat ik besefte dat de bond 
toch belangrijk is. Dat je alleen wat kunt berei
ken samen met anderen." 

Strijdbaar, maar niet radicaal. Eigenzinnig, 
maar nooit eenkennig. Dat is Miet van Puijen

broek een arbeidzaam leven lang geweest. Als 
stopster op de werkvloer. Als volksvertegen
woordigster in gemeenteraad en Provinciale 
Staten. Als wethouder. Maar vooral ook als 
vakbondsvrouw. De twintig jaren tussen 1955 
en 1975, waarin ze voorzitster was van de aan 
de bond gelieerde Katholieke Arbeiders 
Vrouwen, omschrijft ze immers 'als de mooi
ste uit mijn leven'. 

Korvelse toren 
Onder de Korvelse toren is ze geboren op 17 
mei 1914, het eerste oorlogsjaar van deze 
eeuw. Tweede uit een gezin van vijf jongens 
en vier meisjes. Vader was wever. "Een echte 
goeie vakman. Alles wat ie deed, deed ie 
goed." Daaronder viel ook de opvoeding van 
zijn kinderen. Plichtsgetrouw bracht hij ze het 
'ora et labora' bij: bidden en werken in de juis
te balans. "Maar een kwezel was hij zeker niet. 
Hij kon ook vloeken. Ik ook trouwens." 

Ieder dubbeltje werd omgedraaid, jazeker. 
Maar vader en moeder vonden het ook een 
goede zaak dat hun kinderen sommige van die 
dubbeltjes in rui l voor lectuur naar de leeszaal 
aan de Willem Il-straat brachten. Het arbei
dersmeisje Miet van Puijenbroek, dat op bijna 
pensioengerechtige leeftijd wethouder van 
Sociale Zaken en Cultuur zou worden, besefte 
al heel vroeg het belang van vorming als mo
tor van emancipatie. 

Textielschool 
Van moeder mocht ze naar de naaischool. 
"Maar daar was ik te w i l d voor. Nou ja, te 
speels. Andere meisjes uit de buurt gingen 
naar de Lagere Textielschool. Daar wou ik dus 
ook heen." Op haar veertiende meldde ze zich 
als gediplomeerd stopster bij Van Dooren en 
Dams, haar eerste van acht textielfabrieken. 
Die stonden in Tilburg, maar ook in Twente, 
Eindhoven en Meerveldhoven. "Alle acht zijn 
ze naar de knoppen gegaan", veinst ze een 
oorzakelijk verband. 

Op de stopperij, waar de fouten in de stukken 



Toespraak Miet van 
Puijenbroek op 3 september 

1982 bij haar afscheid als 
wethouder van Tilburg. 

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

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

Later, wanneer ze l id is geworden van de vak
bond, is er een groot verschil tussen Miet van 
Puijenbroek en de andere meisjes op de stop
perij. Zij bereidt zich voor op een vrije en onaf
hankelijke toekomst als vrouw; en ziet in dat 
de vakbond voor haar veel te betekenen heeft. 
Het valt moeilijk de anderen daarvan te over
tuigen. Die denken eerder aan de dag van 
trouwen, als 'stoppen' de betekenis van 'stop
pen met werken' krijgt. 
"Met juffrouw Hutten, een van de eerste vak
bondsleidsters van Nederland, ben ik in die ja
ren voor de oorlog langs de deuren geweest 
om meisjes als l id te werven. Op een avond 
hadden we er vier in kunnen schrijven. Een 
week later kwamen de moeders met het boekje 
in hun hand het lidmaatschap opzeggen. De 
contributie was te hoog, maar die moeders ke
ken ook niet verder dan hun neus lang was. De 
drie k's - keuken, kerk en kinderen - die telden 
alleen. Ze hadden niet door dat de arbeiders
beweging veel voor je kon betekenen. Ik heb er 
zelf enorm veel aan te danken gehad. Op de 
Sociale School van de vakbeweging kon ik 
werken aan mijn ontwikkeling." 

Hoofdstopster 
Verkering krijgt Miet van Puijenbroek niet. 
"Heb ik het er altijd veel te druk voor gehad", 
luidt de kwinkslag als verklaring. Reinheid 
van zeden was ook de belofte geweest die zij 
als l id van de Katholieke Jonge Vrouwen had 
afgelegd. "Behalve trouw aan Christus Koning 
en aan elkaar, moest je ook zweren niet voor je 
21e in het openbaar verkering aan te gaan." 
Vakvrouw als ze is, schopt Miet van Puijen
broek het op haar 25e al tot hoofdstopster. Ze 
gaat in Twente, ook zo'n rijke textielstreek, 
meisjes opleiden. Als haar moeder echter in 
1941 op veel te jonge leeftijd overlijdt, keert ze 
terug naar Tilburg. " Ik kreeg ook last van 
heimwee. In het gezin heeft mijn oudste zus 



Toos toen het huishouden recht moeten hou
den. Daarvoor komt haar meer eer en waarde
ring toe dan waar ik recht op heb." 
Datzelfde respect betoont ze met terugwer
kende kracht ook de arbeidersvrouwen, die 
onder moeilijke omstandigheden het hardste 
gelag betaalden. "Veel mannen smoorden. 
Droegen hun loonzakje wel over aan de 
vrouw, maar haalden er eerst wel geld uit voor 
een borreltje en een sigaartje." 

Vorming voor vrouwen 
Uiteindelijk gaat Miet van Puijenbroek zich 
dan ook voltijds wijden aan het welzijn van de 
arbeidersvrouw. Ze stapt in 1955 uit de textiel, 
ook omdat ze allang doorheeft dat voor een 
vrouw in die branche geen glorieuze toekomst 
is weggelegd. Maar het voorzitterschap van de 
Tilburgse afdeling van de Katholieke Arbei
ders Vrouwen, dat zij in dat jaar als een betaal
de baan oppakt, is haar dan ook op het lijf ge
schreven. 
De KAV, dochter van de Katholieke Arbeiders 
Beweging, w i l vrouwen van arbeiders vor
ming bieden. "We waren pioniers op dat 
vlak." Naai-, knip- en kookcursussen, het kin
dervakantiewerk maar ook reizen naar Lour-
des maken deel uit van het programma, dat 
dus bezwaarlijk feministisch kan worden ge
noemd. "Emancipatie is een zaak tussen man 
en vrouw", stelt Miet van Puijenbroek dan 
ook, "daar moeten anderen zich niet mee be
moeien." 
Wat bepaald niet w i l zeggen dat ze de bestaan
de verhoudingen tussen man en vrouw als een 
gegeven beschouwt. "Ook binnen de Katho
lieke Arbeiders Beweging heb ik me vaak af
gezet tegen mannen die het niet konden heb
ben als een vrouw wat presteerde. Die vast
hielden aan dat beeld van moeder de vrouw. 
I n 50 voor Christus kwamen de Batavieren 
ons land binnen, maar nu lopen ze er nog 
rond', hield ik ze dan voor." 
Conservatisme ontwaart ze ook in de geestelij
ke stand. "Maar ik w i l geen zwart-wit verhaal 
ophangen. Er waren bij de verenigingen vele 
geestelijk adviseurs die goed werk hebben 
verricht. Maar je had ook van die kapelaans 
die zich meenden met de contributie te moeten 
bemoeien. 'Doen jullie nu maar het geestelijke, 
dan doen wij wel het materiële', was mijn 
weerwoord dan." 

Gemeenteraad 
In 1953 komt Miet van Puijenbroek voor de 
Katholieke Volks Partij in de gemeenteraad 
van Tilburg. In niet minder dan 37 aaneenge
sloten jaren als volksvertegenwoordigster ver
werft ze zich in de stad een immense populari
teit, die bij verkiezingen meerdere malen tot 
uiting komt in genoeg voorkeurstemmen voor 

wel drie zetels. Ze neemt dan ook geen blad 
voor de mond, spaart geen heilige huisjes. 

Pas in 1978 - ze is dan 64 jaar oud - wordt Miet 
van Puijenbroek de eerste vrouwelijke wet
houder van Tilburg. Ze krijgt de portefeuille 
die gevuld is met sociale zaken en cultuur. En 
dat in een periode waarin het parool luidt: be-
zuiningen. Toch is in het veld de herinnering 
aan wethouder Van Puijenbroek nog warm, 
getuige de legpenning die zij onlangs nog 
kreeg van de Tilburgse Kunststichting. "De 
eerste wethouder van cultuur die met de vuist 
op tafel sloeg", karakteriseerde directeur Jan 
Doms de oud-politica. " Ik heb als eerste ge
poogd lijn in het cultuurbeleid van de gemeen
te te krijgen", vat zij zelf samen. 

Het is bij één collegeperiode gebleven. " Ik was 
ook al 68 toen de nieuwe verkiezingen kwa
men. Noch vanuit de fractie noch vanuit de 
partij werd mij gevraagd of ik door wou gaan 
of stoppen. Dat heb ik ze wel kwalijk geno
men. Kennelijk waren er te veel die op een 
baantje uit waren." 

Rooie Miet 
A l stelde ze zich meermalen binnen de partij 
kritisch op en kreeg ze daarvoor haar bijnaam 
Rooie Miet, KVP en CDA is ze haar actieve pe
riode lang trouw gebleven. Rebels van aard 
koos ze al in de jaren dertig voor Sint-Lamber-
tus en niet voor de linkse, minder brave vak
bond De Eendracht. In de politiek dong de 
Partij van de Arbeid menigmaal naar de hand 
van de volksvrouw die zei waar het op stond. 
"Maar dan antwoordde ik geen l id van hun 
partij te kunnen worden vanwege munne rug
zak." 
In die van huis uit meegekregen rugzak zit het 
ora veilig naast het labora opgeborgen. Maar 
ook het besef dat veranderingen van binnenuit 
bevochten moeten worden. "Als je l id van een 
club bent, hoef je het niet overal mee eens te 
zijn. Die denkfout maken de meeste mensen. 
Maar je moet er niet uitstappen, je moet zor
gen dat je een inbreng levert." 
Toch kwam die breuk met het CDA er alsnog. 
De onhandig aangekondigde bezuiniging op 
de W A O die het landelijk partijbestuur zich 
vlak voor de vorige Kamerverkiezingen dacht 
te kunnen permitteren, was ook voor Miet van 
Puijenbroek aanleiding om als l id te bedan
ken. "Uit kwaadheid." Maar: "Vorig jaar ben 
ik toch weer l id geworden. Vanwege de goede 
verstandhouding op plaatselijk niveau." 

De textiel voorbij 
Die kwam in 1990 ook tot uiting, toen het CDA 
haar een portret aanbood. Het schilderij van 
Miet van Puijenbroek hangt in het Textiel-



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

te bedanken. " In de gemeenteraad zat iemand 
die bij Enneking werkte. Zelf durfde hij daar
om geen vragen te stellen, maar onder andere 
mij vroeg hij wel om aan het college ophelde
ring te vragen. Dat heb ik ook gedaan, maar 
het antwoord van de gemeente is nog altijd 
niet gekomen." 

Actie 
Ze is nu 82 jaar oud. " Ik kan niet meer goed uit 
de weg. Maar anders zou ik mijn vuisten nog 
ballen. Er is veel bereikt. Ik w i l niet dramatise
ren, maar als je terugdenkt aan de positie van 
de arbeider in die jaren dertig, is er veel verbe
terd. Toch zie je de tegenstellingen tussen arm 
en rijk weer groeien. Marktwerking en egoïs
me rukken op. De werknemer moet oppassen 
en zich blijven organiseren. A l die zo moei
zaam tot stand gekomen sociale wetten, wor
den nu om zeep geholpen. Was ik maar jong 
en sterk, ik zou meteen actie gaan voeren." 

Jan van den Broek (1919) 
Bode en penningmeester van St.-Lambertus 

Joep E i j k e n s 

•Joep Eijkens (Tilburg, 1951) 

studeerde geschiedenis in 

Nijmegen. Hij is werkzaam 

als redacteur bij het Brabants 

Dagblad. 

Voorzover Jan van den Broek zich kan 

herinneren, telde Tilburg vroeger drie 

steenfabrieken. Die van Stevens en 

Claesen lagen bij de Rauwbraken - het 

prachtige moerasgebied dat verdween 

onder het zand van Industrieterrein 

Loven - die van Teurlings aan het begin 

van de Dongenseweg. En daar werkte 

Jans vader Louis. "Hij heeft ook meege

holpen de bond voor steenfabrieksarbei

ders op te richten", zegt de voormalige 

bode en later penningmeester van textiel

arbeidersbond St.-Lambertus van de 

KAB en het NKV. 

J 
an van den Broek werd geboren op 1 fe
bruari 1919 in 't Goirke. " Ik meen op 't 
Smidspad", zegt hij. " M i j n grootvader had 

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



Jan van den Broek 
gefotografeerd bij liet 60-

jarig jubileum van St.-
Lambertus in 1955. 

Jan van den Broek heeft het nooit zo op fabri
kanten gehad. Hij vertelt van de tijd dat hij als 
jongeman lid was van Credo Pugno (Tk geloof, 
ik strijd') de propagandaclub die deel uit
maakte van de katholieke arbeidersbeweging. 
Hoe hij het toen vertikt had om alleen de heren 
Mannaerts en Pessers en andere leden van het 
kerkbestuur 'naar hun plaats te begeleiden' op 
een ouderavond. " Ik heb een hekel aan voor
trekken", zegt hij. "Mensen zijn voor mij alle
maal gelijk, maar ja, er was maar één ding be
langrijk" - hij wri jft duim over wijsvinger -
"het is erg om te zeggen." 

Textielpensioentje 
Hij praat over armoede in Tilburg anno 1996. 
"En dan heb ik het ook over de duizenden die 
na vijftig jaar in de textiel een pensioentje heb
ben van 125 gulden in de maand. In andere be
drijfstakken zitten ze zes, zeven keer hoger. 
Veel textielmensen zijn er slechter aan toe dan 
mensen die helemaal niks krijgen. Want die 
vallen weer in allerlei regelingen. 
"Bij ons thuis was er ook armoede", vervolgt 
hij. " Ik kan me wel herinneren dat ik zes 
sneeën lustte en dat er maar vijf waren. Of dat 
ge maar 'n een half ei kreegt. Trouwens, toen 
wij zelf trouwden, woonden we ook in bij een 
zus van mijn vrouw, op een kamerke met een 
bed, tafel en stoel..." De kinderen moeten wel 
lachen als ze weer het verhaal horen dat pa en 
ma pas bij hun zilveren bruiloft voor het eerst 
drie dagen op vakantie gingen naar Duitsland. 
Och, de kinderen zijn gelukkig allemaal goed 
terechtgekomen. " Ik heb ze gezegd, het maakt 
me niet uit wat ge gaat doen, als ge maar niet 
in de textiel gaat." 

Zonde 
Jan van den Broek hoort tot de grote groep ar
beidersjongens die meteen na de lagere school 
de fabriek in gingen. "Er kwam een frater bij 
ons thuis die tegen ons moeder zei: " t Is toch 
zonde dat ge jullie Jan niet laat studeren.' 
Maar ja, er moest bij ons geld binnenkomen, al 
was het maar twee, drie gulden per week... Ik 

denk wel eens dat we die tijd weer terugkrij
gen, als ze niet oppassen: dat alleen de jongens 
met wat losse centen in de zak kunnen gaan le
ren..." 
Zijn eerste baantje als 14-jarige knaap was bij 
Kastofa-Van Beurden in de Kuiperstraat. "Ge 
begont als aanknoper. Iedereen begon zo, ge 
moest dan de draden op de klossen aan elkaar 
knopen." 
" Ik heb 35 jaar in de textiel gezeten, maar ik 
heb er nooit graag gewerkt. Maar ja, er was an
ders niks. Als een groot bedrijf zich hier wilde 
vestigen, hielden de fabrikanten het tegen, 
want ze waren bang dat hun arbeiders dan 
weg zouden lopen, hè.... Niemand heeft me 
ooit gevraagd of ik de textiel in wilde. Ge 
kreegt een overall onder oew arm en ge kondt 
beginnen." 

1935 
Toen de beruchte textielstaking van 1935 uit
brak, werkte Van den Broek in de wollen-
stoffenfabrieken van Droge in de Goirkestraat. 
" Ik ben dikwijls zat naar het baantje in de 
Enschotsestraat gegaan", zegt hij , doelend op 
de toenmalige wielerbaan tegenover het abat
toir. "Want daar vonden de vergaderingen 
plaats, hè. Als het maar over 't sociale ging, 
had ik belangstelling.... Die staking was na
tuurlijk niet de beste periode, want de bond 
liep achter de fabrikanten aan, hè. Ik meen dat 
ik al l id was toen de staking uitbrak. Een broer 
van mijn moeder. Gust Sparidaens, zat ook bij 
Lambertus. Als die bij ons thuis kwam ging 
het met onze pa altijd maar over één ding." 
In 1939 moest hij in dienst. De kazerne lag in 
Breda en twee keer per week fietste 'Broekie' 
naar Tilburg om de avondlessen van de 
Textielschool te kunnen volgen. "En als ge 
thuis waart in het weekend, konde studeren. 
Maar ik heb altijd graag geleerd, ik geloof dat 
ik alles bij elkaar wel honderd cursussen heb 
gedaan bij de bond." 

A k e n 
Van den Broek was in Vught gelegerd toen de 
Duitsers op 10 mei 1940 ons land binnen vie
len. "We schoten met geweren op vliegtui
gen", vat hij de hopeloze situatie mooi samen. 
Na verloop van tijd kon hij weer aan de slag bij 
Droge. En uiteraard nam hij toen zijn inmid
dels behaalde diploma van de textielschool 
mee, want dat diploma betekende opslag. 
"Maar de man van de directie liet weten dat de 
tijd er niet naar was om iets extra's te doen. 
Iets extra's! Terwijl het gewoon je recht was!" 
In 1942 vertrok hij min of meer gedwongen 
naar Aken om daar in de textiel te gaan wer
ken. "Als ik geen ja had gezegd, was het mis
schien Berlijn geworden." In het najaar van 
1944 keerde hij pas weer terug. 



WO jaar vakbeiueging in 
Tilburg 2 februari 1996. 

Op de voorste rij helemaal 
links Wim van Bavel. 

Daarnaast Miet van 
Puijenbroek. Zittend 

tweede van rechts jan van 
den Broek (foto Rien Siers). 

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

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

trapten de fabrikanten niet in, hè. Want dat 
zou propaganda voor ons betekenen." 
Op de vraag of hij nooit neiging heeft gehad 
om over te stappen naar het NVV, begint zijn 
vrouw Toos te lachen. Van den Broek weet wel 
waarom: "Bij ons zeggen ze wel eens: Jan is 'n 
halve rooie. Ik ben heel lang l id geweest van 
de KVP. Omdat die specifiek katholiek was. 
Maar toen ze zeiden - nog vóór de verkiezin
gen - dat ze in geen geval zouden samenwer
ken met de PvdA, heb ik gezegd: de KVP heeft 
m'n laatste dubbeltje gekregen. Nee, ik steun 
al lang het CDA niet meer. Maar ik ga elke 
zondag naar de kerk, dus ik doe wel m'n 
plicht, denk ik dan." 

Fabriekscommissie 
Het gesprek komt op zijn werk bij Droge. Zo'n 
fabrikant, vertelt Van den Broek, was een soort 
Onze Lieve Heer. En om iets van de arbeids
verhoudingen duidelijk te maken, gaat hij te
rug naar de tijd kort na de oorlog. 
" Ik zat toen met twee collega's in de fabrieks
commissie. Dat was geen ondernemingsraad 
maar een soort voorloper ervan. Op een gege
ven moment vierde de weverijleider zijn 25-ja-
rig jubileum. Daar mochten wij als leden van 
de fabriekscommissie ook bij zijn. De jubilaris 
komt binnen. 'Nu zul je wel een sigaartje lus
ten', zegt Droge en neemt een kist uit zijn ei
kenhouten bureau. Toen die man hem weg
stak voor de middag, kreeg hij er nog een extra 
bij. Een collega naast me dacht: nou zullen we 
ook wel een sigaartje krijgen, maar nee, die 
kist verdween weer in het eikenhouten bu
reau." 
Ook het dienblad met borreltjes bleef buiten 
handbereik van de nog steeds staande com
missieleden. Ze konden weer terug aan het 
werk. "Nou die man naast me vloekte alle dui
vels uit de hel", vervolgt Van den Broek. "Ge 
waart nog minder dan niks. En Droge was nog 
niet eens de ergste." 
Hij denkt weer aan die keer, nog niet zo lang 
geleden, toen hij met een groep ouderen een 
bezoek bracht aan het Nederlands Textiel
museum - direct grenzend aan de voormalige 
fabrieken van Droge. "Op een gegeven mo
ment zei een mevrouw: wat jammer toch, dat 
heel die textiel voorbij is in Tilburg. Nou me
vrouw, heb ik gezegd, het is echt niet allemaal 
goud wat er blinkt: ik heb zelf nog een dag of 
acht moeten staken voor een kwartje extra in 
de week!" 

Penningmeester 
Het incident met de gemiste sigaar en borrel 
speelde rond 1947, dezelfde tijd waarin Van 
den Broek bij St.-Lambertus bode werd. Daar
mee trad hij toe tot het leger van zo'n veertig 
man die regelmatig op pad gingen om contri-



butie te innen bij de leden thuis. 
"Dat heb ik gedaan tot ze overstapten op auto
matisch betalen, ik schat zo eind jaren zeven
t ig" , zegt Van den Broek. "Eigenlijk hadden ze 
ermee door moeten gaan, want met dat auto
matisch betalen is het persoonlijk contact met 
de leden helemaal weggevallen. En ze zeggen 
dan wel dat het op een andere manier ook kan, 
maar daar merkte heel weinig van. Als er 
vroeger ergens in een fabriek iets aan de knik
ker was, dan wist je het. N u weette het pas, als 
het kwaad al geschied is." 
In 1953 bestuurslid geworden, promoveerde 
hij in 1956 tot penningmeester van de plaatse
lijke afdeling van St.-Lambertus. "Daarnaast 
ben ik ook een tijd lang bondsraadslid ge
weest. Daar hadde 'n beetje medezeggenschap 
op het gebied van arbeidsvoorwaarden." 
Het penningmeesterschap was bepaald geen 
sinecure. Van den Broek: " Ik zeg altijd: de 
voorzitter kan iets verkeerd zeggen, de secre
taris kan iets verkeerds schrijven, maar als de 
penningmeester iets verkeerds doet, kost het 
geld. Ik heb ook altijd gezegd: ik doe dit niet 
tot m'n 65ste." Trots vertelt hij hoe hij maar 
liefst 20.000 gulden in kas wist te krijgen voor 
de viering van het 75-jarig jubileum van de 
plaatselijke afdeling door al tien jaar van te vo
ren geld opzij te leggen. Maar het had bij het 
landelijk bestuur wel scheve gezichten gege
ven. 

Damastweverij 
Als het aan Van den Broek had gelegen, had
den de Tilburgse textielfabrieken tien jaar eer
der mogen sluiten. Zelf zat hij zoals gezegd bij 
André van Spaendonck toen daar in 1970 het 
doek viel. "Wij waren een van de weinigen 
met een goeie afvloeiingsregeling, tenminste 
voor die tijd. Een gouden handdruk zou ik het 
niet willen noemen, maar er waren er wel bij 
die een paar duizend gulden meekregen. Hoe 
eerder ge gingt, hoe meer ge beurde." 
Even leek het erop dat de toen 51-jarige Van 
den Broek emplooi zou vinden in een kruitfa
briek, maar toen het om werk in ploegendienst 
bleek te gaan, bedankte hij toch. "Want mijn 
gezondheid was ook niet zo best en dan had ik 
nog mijn werk bij de vakbeweging, en mijn ge
zin." 
In plaats daarvan diende zich de bijzondere 
mogelijkheid aan om samen met Gérard 
Verhoof en Bert Beerens een damastweverij op 
te zetten in de voormalige gebouwen van de 
Tilburgse Katoenspinnerij. En wel op initiatief 
van de gemeente Tilburg. De werkzaamheden 
zouden geschieden in WSW-verband, zoals de 
sociale werkvoorziening toen nog heette. 
"Dat is de enige tijd geweest dat ik graag in de 
textiel heb gezeten", zegt Van den Broek. "Het 
ging om een product dat je helemaal van begin 

tot eind zelf maakte." "En er zat niemand met 
een klok achter je aan", voegt zijn vrouw eraan 
toe. 
Van den Broek: "Toen ik daar in 1984 met pen
sioen ging heb ik gezegd: ik hoop dat die S van 
Sociaal hier blijft bestaan. Kijk, het economi
sche mag niet ten koste gaan van het sociale, 
maar andersom ook niet. Ik krijg nu wel eens 
de indruk dat ze steeds minder mensen in 
dienst nemen voor wie het eigenlijk bedoeld 
is..." 

Armoede 
De vakbeweging van de jaren dertig en die 
van nu zijn amper met elkaar te vergelijken, 
vindt Van den Broek. " Ik geloof niet dat er nu 
nog mensen zijn die niet vinden dat er een 
vakbeweging moet zijn. Maar het probleem is 
nog steeds dat veel mensen zeggen: het l id 
maatschap kost me te veel... N u krijg je al snel 
dat werkgevers zeggen: 60 procent is geen l id , 
dus die staan aan onze kant." 
Hij vindt het heel jammer dat het niet tot één 
grote vakbeweging van NKV, NVV en CNV is 
gekomen. En het zint hem evenmin dat er zo
veel bonden apart van elkaar opereren. "Er 
zou één FNV moeten zi jn". 
En weer komt Van den Broek terug op zijn gro
te zorg over de steeds diepere kloof tussen arm 
en rijk in Nederland. Hij kent de armoedepro
blematiek van nabij: sinds zijn pensioen zat hij 
in de districtsadviescommissie van de bond 
voor uitkeringsgerechtigden en in het bestuur 
van de Katholieke Bond van Ouderen Heikant-
Quirijnstok. "Ik ben nu aan m'n laatste seizoen 
bezig als voorzitter van de Samenwerkende 
Ouderen Organisaties Noord." 
Het laatste seizoen ja, want zijn hart werkt niet 
meer zo best. En zijn vrouw begint ook al 
moeilijk te lopen. " Ik ga nog veel naar verga
deringen van de KBO Heikant, de SBT en 
SOON. Maar ik ben aan het afbouwen. Als ik 
thuis ben, lees ik de krant, hou de tv bij en luis
ter graag naar muziek, meestal operette. En 
heel af en toe maken we nog een dansje, maar 
dat wordt allemaal minder, hè." 

Twee huizen 
Als het notitieblokje in de tas gaat en de bezoe
ker aanstalten maakt om te vertrekken, zegt 
Jan van den Broek opeens: " A l sinds ik ge
trouwd ben, heb ik vrijwilligerswerk gedaan. 
Dat heeft me meer gekost dan opgeleverd. 
Iemand zei me laatst: als ge in plaats daarvan 
nou voor oezelf had gewerkt al die ti jd, dan 
hadde nu twee huizen gehad... Maar ik heb het 
altijd graag gedaan en belangrijk gevonden 
dat het gebeurt. Gelukkig zijn er meer mensen 
die er zo over denken. Als dat niet het geval 
was, zag de wereld er iets anders uit, denk 
ik. . . " 



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

Wim van Bavel, timmerman, oud-voor

zitter Bouw- en Houtbond en voormalig 

Raads- en Statenlid woont met zijn 

vrouw Riki in de Paus Adriaanstraat. 

Hun huis staat in de schaduw van het 

verzorgingscentrum St.-Antonius dat 

grenst aan de gelijknamige kerk aan de 

Hoefstraat waar hij gedoopt werd en zijn 

eerste communie deed. Het is een be

scheiden huis zoals er zoveel staan in ou

dere Tilburgse wijken. 

Van Bavel is geboren op 7 februari 1924 
in de Hoefstraat. Zijn vader Willem 
werkte bij de PTT. Moeder Petronella 

van lersel werd Pietje genoemd. Wim was het 

Wim van Bavel omstreeks 
1975 (part. coll). 

achtste van de tien kinderen, van wie er twee 
stierven voor hun vierde levensjaar. "Onze pa 
is als postbode begonnen", vertelt Van Bavel. 
"Later moest hij kwitanties innen bij de mensen 
thuis. Ik zie hem nog bibberen toen hij eens een 
dubbeltje miste. Ik zeg: Pa, ik heb een spaarpot. 
Maar dat wou hij niet, het moest kloppen." 
Nee, de familie had het bepaald niet breed. 
Wim had drie broers. De een werd frater, de 
tweede meubelmaker en de derde boekhou
der. Zelf ging hij na de St.-Josephschool naar 
de ambachtsschool. "Daar waren nog twee 
plaatsen vrij op de opleiding voor timmerman. 
Zodoende ben ik door het lot timmerman ge
worden. Eigenlijk had ik als postbesteller in de 
voetsporen van pa willen treden maar die zei: 
als ge dat doet, breek ik allebei oew benen, dus 
ik dacht: dat moeten we dan maar niet doen." 

Hij pakt opeens een programmaboekje van het 
ouderenwerk Hoefstraat/Groeseind dat nog 
niet zo lang geleden 20 jaar bestond. Zelf was 
hij toen nog voorzitter van de projektraad 
Noord-Oost van de Stichting Bejaardenwerk 
Tilburg. Hij wijst op de titel van een studie
ochtend: Van volgzaamheid tot inspraak naar 
meebeslissen. "Dat thema heb ik zelf aangedra
gen. A l moet ik wel zeggen: van dat meebeslis
sen is niks gekomen." Dat laatste klinkt niet 
cynisch maar teleurgesteld. 

Oorlog 
De ambachtsschool: twee jaar dagschool en 
drie jaar avondschool. "Dat was krap aan, om 
half zes kwamde terug van het werk en om ze
ven uur begon het." Zijn eerste baantje was bij 
timmerbedrijf De Rooij in de Minckelersstraat. 
Hij werkte er nog maar amper drie maanden 
of de oorlog brak uit. "En omdat De Rooij toen 
niet meer durfde te werken, ben ik naar Harrie 
Horsten gegaan in de Lange Schijfstraat. Daar 
kreeg ik ook een tientje per week, twee gulden 
meer als bij De Rooij, dus dat was al een lots
verbetering. Maar ja, het was nogal dun, want 
je had toen nog de 48-urige werkweek." 
Hij is de oorlog redelijk goed doorgekomen. 
Werkte bij Horsten, dook af en toe onder en 



wist steeds de dans van een razzia te ontsprin
gen. Op die ene keer na, dat hiij een dag lang 
gedwongen werd om gestolen gasmaskers, 
hielmen en andere bezittingen van de Weiir-
macht te sorteren. "Horsten hield die ene dag 
het loon in. Hadde maar gehaaider moeten 
zijn, vond hij. Ja, zo ging dat toen, hè." 

'Tafelhuur' 
Rond 1947 kreeg Van Bavel op staande voet 
ontslag bij Horsten toen hij weigerde dakpan
nen te verdekken. "Onze pa zei: 'Gooi nou niet 
oew oude schoenen weg.' Maar er was toen 
werk volop, want alles werd weer opge
bouwd, hè." Hij kon inderdaad direct weer 
aan de slag bij aannemer De Beer aan de 
Ringbaan-Noord. 
Een jaar eerder was Van Bavel al l id geworden 
van de Tilburgse afdeling van de Bouwvak
arbeidersbond St.-Joseph van de KAB. Een d i 
recte aanleiding kan hij zich niet herinneren. 
"Maar ik was nog maar een paar weken l id , of 
de bond merkte dat ik 3 cent te weinig beurde 
bij Horsten. Die vakbondsbestuurder zette 
door. Voor mij had het niet gehoeven, want ik 
gaf al mijn geld aan mijn zuster die na de dood 
van ons moeder de huishouding deed. Nou, 
uiteindelijk kreeg ik dan vijftien gulden van 
Horsten. Maar hij hield er wel meteen negen 
gulden van af, zogenaamd voor het lenen van 
een feesttafel!" 
Na Horsten kwam dus De Beer en weer twee 
jaar later werd het Remmers aan de Hoef
straat. "Daar ben ik ook weer gaan lopen", 
zegt hij ongevraagd. 

Zwart loon 
Dat gebeurde na Remmers' weigering om hem 
de vijf gulden zwart loon uit te betalen waarop 
hij nog recht meende te hebben. Zwart loon 
was toen heel gebruikelijk in de bouw, aldus 
Van Bavel: "Vanwege het tekort aan bouw
vakkers kreegde iets extra's in oew builtje. 
Achteraf bezien hadden we dat natuurlijk 
moeten weigeren - dan hadden we ook een be
tere CAO gekregen, dus bijvoorbeeld ook een 
betere ouderdomsvoorziening. Wat dat betreft 
voel ik me nog schuldig: ik had toen al voor de 
mensen van 65 moeten zorgen." 
Hij had wel vaker problemen bij Remmers. Zo 
vroeg iemand ooit hoe het toch kwam dat de 
ene ploeg bij afrekening om de vier weken 
veertig gulden extra mee naar huis nam en de 
ploeg van Van Bavel maar 24 gulden. Nou, dat 
wist Van Bavel wel: omdat die jongens ge
woon een paar plafondstroken te weinig tegen 
het plafond timmerden. " Ik gooi m'n vak niet 
weg voor een tientje", besluit hij zijn verhaal. 

K a j otters 
Begin jaren vijftig brak een drukke periode 

voor hem aan. Hij trouwde, kreeg vijf kinde
ren, verdiende de kost én werd een ijverig 
vakbondsman, al heette het toen nog niet zo. 
De eerste stappen op het bestuurlijke pad zette 
hij bij de Katholieke Arbeiders Jeugd, de 
Kajotters van de Hoefstraat. "Wij hadden de 
grootste KAJ-afdeling van heel Tilburg, ik heb 
wel 80 man op de lijst gekregen." Hij lacht. " Ik 
weet nog dat pastoor Smits van de Hoefstraat 
zijn jubileum vierde en een tv-toestel kreeg. En 
dat ik toen in een toespraak zei: mijnheer pas
toor, als de communisten komen, dan staan er 
vijftig Kajotters klaar om de zaak met hand en 
tand te verdedigen!" 
"Dat zal ik nu niet meer zeggen", vervolgt hij. 
" Ik ben wel praktiserend, maar wie van mijn 
soortgenoten komt er nog in de kerk? Wat dat 
betreft is het behoorlijk achteruitgesukkeld. 
Maar ze hebben het ook aan zichzelf te wijten, 
de geestelijken. Hoe ouder ge wordt, hoe meer 
ge erachter komt dat dat gezegde van 'Houde 
gij ze maar arm, dan hou ik ze wel dom', dat 
dat klopt." 

De stap van Kajotters naar de parochiële sectie 
Hoefstraat van de KAB was maar klein. Over 
het werk vertelt Van Bavel: "Dat hield onder 
andere in zorgen dat Herwormen Levens
kracht en het Kanunnik van Schaikfonds goed 
liepen. Dat eerste was het tuberculosefonds, 
opgericht om de gevreesde volksziekte uit de 
eerste helft van de twintigste eeuw het hoofd 
te kunnen bieden. Het andere fonds was be
doeld om geld in te zamelen voor de priester
opleiding. Zo had je het Goede Week Offer - dan 
ging je in de Goede Week builtjes uitzetten in 
de wijk die later weer opgehaald moesten 
worden." 
" Ik was dus al vrij vroeg penningmeester bij 
de parochiële sectie en ben daar opgehouden 
als voorzitter. En doordat je erin zat, leerde je 
andere mensen kennen en zo werd ik ge
vraagd om in het bestuur van de bouwbond 
St.-Joseph te komen. Dat moet zo rond 1963 
zijn geweest." Hij werkte toen al weer een jaar 
of acht als timmerman-voorman bij aannemer 
Doevendans in de Hoogvensestraat. 

Jeugdverantwoordelijke 
"Bij de bouwbond hield ik me als jeugdverant
woordelijke bezig met vorming en scholing. Ik 
ben trouwens nog enkele jaren examinator ge
weest van de Stichting Vakopleiding. Ja, en zo 
rolde van het een in het ander. Ik denk nog wel 
eens: hoe hedde het allemaal voor elkaar ge
kregen... Bij Doevendans was ik ook voorzitter 
van de personeelsvereniging. Die vereniging 
was mede bedoeld om personeelsverloop te
gen te gaan." 
De functie van jeugdverantwoordelijke nam 
Van Bavel overigens heel letterlijk op. Koste-



lijk is zijn verhaal over een excursie van jonge 
bouwvakkers naar Utrecht. "Op de terugweg 
legden we ergens aan", vertelt hij. "Er was een 
groepje jongens bij uit Loon op Zand met een 
jeugdverantwoordelijke die me maar een zei
kerd vond omdat ik op zeker moment zei; 
'Over tien minuten vertrekt de bus!'" De be
treffende leider had namelijk nog wel zin ge
had om nog een biertje te drinken met de ze
ven onder zijn hoede geplaatste jongens. Maar 
hoe dan ook, de bus vertrok. En het Loonse 
groepje werd keurig afgeleverd in de eigen 
woonplaats. Van Bavel: "Toen ik die Loonse 
jeugdverantwoordelijke op de volgende ver
gadering tegenkwam, zei hij: 'Ge hebt toch ge
lijk gehad.' Want wat bleek? Twee jongens 
hadden een verbaal gekregen omdat ze gelijk 
na het verlaten van de bus in Loon op Zand te
gen de kerk waren gaan plassen." 

Bondsraadslid 
W i m van Bavel is jarenlang l id geweest van de 
landelijke bondsraad, was enige tijd vice-voor-
zitter van de plaatselijke centrale NKV en 
werd uiteindelijk ook voorzitter van de Til
burgse afdeling van de Bouw- en Houtbond 
FNV. Maar hij ziet een en ander niet als pro
motie. "Nee, het moest gebeuren." 
Toen hij in 1964 geïnterviewd werd door Ruim 
Zicht, het landelijk orgaan van het NKV, stond 
er als kop boven het artikel: "We hebben in de 
bouw PERSONEELSBELEID nodig." Een fraai 
staaltje had hij zelf nog onlangs van zijn eigen 
werkgever ondervonden. Bij zijn koperen 
bruiloft kon er zelfs geen felicitatiekaartje af... 

"Of de werkgevers de afgelopen decennia so
cialer zijn geworden, is moeilijk te beantwoor

den", zegt hij, zwijgt even en vervolgt: "Maar 
toen we 25 jaar getrouwd waren, werden we 
onthaald met koffie en chocoladebollen en 
was er een envelop met 2000 gulden. Dus dan 
moet ik toch zeggen dat er wat veranderd is.., 
de verhouding tussen werkgever en werkne
mer is milder geworden..." 
"Het grootste probleem was dat mensen niets 
durfden te zeggen als er iets niet goed zat. Ze 
waren allemaal bang voor hun baantje... Ik 
durfde tegen Doevendans gerust te zeggen: 
'Als gij in de hemel komt, dan w i l ik er niet 
i n ' . " Hoezo? " N o u " , formuleert Van Bavel 
voorzichtig, "Laat ik het zo zeggen: hij had een 
andere kijk op zakendoen dan ik . " 

Grootste afdeling 
Wim van Bavel vindt dat de vakbond sinds de 
jaren zestig strijdbaarder is geworden. "En we 
hebben bereikt dat er allerlei voorzieningen 
kwamen, kijk maar naar bij voorbeeld ziekte
wet, vorstverlet en pensioen. Maar die voor
zieningen worden ook weer afgebroken." 
Er zijn meer teleurstellingen. Zoals onlangs 
nog toen hij zijn gouden bondsjubileum vier
de, samen met zo'n veertig andere jubilaris
sen. 'Van het landelijk bestuur was niemand 
aanwezig. Vergeet niet: dat zijn wél gesala
rieerde bestuurders! En dan gaat het hier om 
een afdeling die met zo'n 1700 leden nog 
steeds de op een na grootste van de hele 
Bouwbond is!' 
We krijgen het over zijn werk bij Doevendans. 
Dat hij daar tot aan zijn VUT in dienst is geble
ven, kwam zeker niet alleen door een goed 
loon en werk en aardige collega's. Doeven
dans deed ook niet moeilijk als Van Bavel naar 
een of andere vergadering moest. 



Nee, hij heeft het nooit hogerop gezocht in het 
bedrijfsleven. Dat had zowel met gezond
heidsproblemen als met het veel tijd kostende 
bondswerk te maken. "Daardoor heb ik er niet 
uitgehaald wat erin zat... maar daar had ik ook 
geen behoefte aan." 

Jezuske 
In zijn lichtbruine overall werd de meestal 
goedgemutste timmerman een bekende ver
schijning bij onderhoudswerkzaamheden op 
Het Nieuwsblad van het Zuiden en bij de trappis-
tinnen van Berkel-Enschot. 
"Bij mijn werk op het Nieuwsblad heb ik nooit 
de verwijten gekregen van mijn baas zoals bij 
mijn werk bij de trappistinnen. Hij vond dat ik 
te frivool met de zusters omging." Van Bavel 
had de kwestie voorgelegd aan zuster-eco-
noom, maar die bleek heel tevreden. Net zoals 
haar medezusters. Die zeiden: "Van Bavel be
handelt ons tenminste niet als nonnekes." 
Zeker, hij vertelde de zusters wel eens een bak, 
maar niets gewaagds, hoor. "Bijvoorbeeld die 
van St.-Jozef die op zijn duim sloeg en vloekte. 
Even later gaat de deur open, stond daar 
Jezuske die vroeg: Vader hebt u mij geroepen? 
Nou, twee zusters braken bijna van het la
chen!" 

Werknemersvertegenwoordiger 
In 1980 werd Wim van Bavel l id van 
Provinciale Staten. " Ik kwam op de zetel die 
Miet van Puijenbroek tussentijds achtergela
ten had op voorwaarde dat ik haar als werkne
mersvertegenwoordiger op zou volgen." 
"Toen ze mij vroegen, voelde ik er eerst niets 
voor", vervolgt hij. " Ik ben nou eenmaal vlug 
van zeggen, terwijl een politicus iemand is die 
eerst nadenkt. En als ie iets zegt, weette vaak 
nog niet of hij ja of nee bedoelt..." 
Na twee jaar in de Staten gezeten te hebben, 
werd Van Bavel niet herkozen. " Ik ben inge
rui ld door de plaatselijke centrale van het 
NKV Tilburg", zegt hij , licht verongelijkt. " Ik 
moest het veld ruimen voor Jan Nooijen, een 
uit het ambt getreden priester. Als werkne
mersvertegenwoordiger ben ik door mijn ei
gen politieke partij in mijn hemd gezet. Van 
Logtestijn zei dat ik me beter kandidaat kon 
stellen voor de gemeenteraad." 
Hij kwam inderdaad in de raad maar hield het 
na twee jaar al voor gezien. " Ik heb bedankt 
omdat ik er niet meer tegen kon." Hoezo? Hij 
houdt zijn persoonlijke kritische kanttekenin
gen liever voor zich en zegt: "Ik meende als 
werknemersvertegenwoordiger niet voldoende 
serieus genomen te worden door de fractie." 
Zijn toon wordt nog scherper als hij de lande
lijke opstelling van het CDA in sociaal-econo
mische kwesties hekelt. In zijn ogen heeft die 
partij de werknemers laten vallen. "De gewo

ne man moet niet meer rekenen op bepaalde 
functies. Die zijn voortaan enkel voor mensen 
die gestudeerd hebben." Dat klinkt triest. En 
zo ervaart hij het ook. 

Uitdaging 
Van de 100 jaar vakbeweging in Tilburg heeft 
W i m van Bavel er vijftig meegemaakt. " Ik heb 
het vakbondswerk altijd als een uitdaging ge
zien om het best mogelijke op sociaal en eco
nomisch gebied via een CAO in stand te hou
den", vat hij samen. Terugkijkend naar die 
voorbije periode denkt hij weer aan de dins
dagavonden waarop vergaderd werd over Te-
denbehoud' en het opvoeren van het leden
aantal. En aan de arbeidsgeschillen die zono
dig tot aan de rechter werden uitgevochten. 
Maar ook het jaarlijks terugkerende uitstapje 
voor gehandicapte en gepensioneerde leden 
komt weer in zijn gedachten: "Dat was jaren 
lang een succes van het afdelingsbestuur. En 
het werd allemaal mogelijk gemaakt door het 
geld dat de werkende collega's spontaan en 
royaal ter beschikking hadden gesteld." 
Bij zijn terugblik horen ook gezichten. Gezicht
en van mannen als Kareltje Bodden, Jan Hovens 
en later Hein Meijs, Harrie Clijsen en Bert van 
Rooij. "Deze mensen hebben er mede voor ge
zorgd dat FNV Tilburg een eigen kantoor heeft 
op een riante locatie aan de Spoorlaan". 

Ouderen 
Anno 1996 is Wim van Bavel een ambteloos 
burger geworden. Het enige bestuur waarin 
hij nog zit, is dat van het Huiskamerproject 
voor gehandicapte, vaak alleenstaande oude
ren in wijkcentrum De Baselaer. Zelf geniet hij 
nog een goede gezondheid en trekt er regel
matig met zijn vrouw op uit. Hij heeft eerder 
tijd te kort. Is het niet om een zoon te helpen bij 
de bouw van een garage, dan wel om een ijs
hockeystick te repareren voor een kleinkind. 
Vooraf, bij het maken van de afspraak voor dit 
interview, zei Wim van Bavel: "Je kunt opti
mistisch terugkijken maar ook pessimistisch". 
"Wat het geworden is? Ik denk dat ik het ge
woon over de realiteit heb gehad. Ik heb het 
niet zwarter afgeschilderd, al had dat wel ge
kund." En alsof toch een zekere spanning van 
hem afgevallen is, laat hij zich nu tamelijk on
verwacht kritischer uit over de FNV. "Er is te 
veel verdeeldheid in de bond. Het zou één 
grote vakbeweging moeten zijn die één grote 
vuist kan maken tegenover de regering. Zeker 
deze paarse regering, want die breekt de vak
beweging af. Nee, het is niet het bolwerk ge
worden wat ik ervan verwacht had.... In het 
strijdlied van het NKV zongen we vroeger van 
Broeders, makkers, strijders, bouwers van de maat
schappij, maar in plaats van strijders zijn we 
helaas onderhandelaars geworden." 



Jetze Elsinga (1925) 
Een Friese spoorwegman in Tilburg 
P a u l S p a p e n s * 

* Paul Spapens (1949) is 

journalist-publicist. Hij heeft 

meegewerkt aan de serie 

'Ach Lieve Tijd Tilburg'. 

Hij publiceerde diverse 

artikelen en boeken over 

(Brabantse) historische 

onderwerpen. Zijn speciali

satie is volkscultuur. Hij is 

redacteur bij het Brabants 

Dagblad. 

Er moet hem iets van het hart, de op 29 au

gustus 1925 in Minnertsga geboren Jetze 

Elsinga. "Mij wordt wel eens een rooie 

achtergrond aangemeten", begint hij zijn 

levensverhaal. Maar dat is een overdrij

ving van de werkelijkheid. Dan zei men 

van mij: "Daor hèdde wir dieje rooje", al

dus de man, die zo Fries is als een Fries 

maar kan zijn (hij richtte in Tilburg de 

schaatsclub op), in bijna foutloos Tilburgs. 

Maar wat w i l je: als kind van vijf jaar 
verhuisde Elsinga met zijn ouders 
van de Friese klei naar Veghel, beleef

de daar een cultuurschok van jewelste, keerde 
terug naar zijn vaderland en vestigde zich in 
1948 in Tilburg. Het 'rooie aureool', denkt hij 
zelf, heeft hij te danken aan zijn aard. "Ik kom 
altijd sterk op voor de werknemer, de slecht be-

Jetze Elsinga als spreker bij 

het fusiecongres van de ver-

voersbonden NW en NKV 

in Amersfoort (part. coll). 

taalde, voor diegenen die de klappen krijgen. 
Dat vertalen in 'rooje' vind ik nogal eenzijdig." 

Wapenspreuk 
Elsinga zit in het begin van het gesprek, eind 
november, niet echt gemakkelijk op zijn praat
stoel. De 71-jarige vakbondsman sukkelt de 
laatste weken met zijn gezondheid. Zijn dar
men spelen hem parten. Maar gaande het in
terview, wanneer het bondswerk aan de orde 
komt, praat hij als Brugman. Als het gaat over 
zijn pijnlijke, min of meer gedwongen vertrek 
bij het Revisiebedrijf van de Nederlandse 
Spoorwegen in Tilburg, komen de emoties bo
ven en dat voor zo'n stoere Fries. 
Nog steeds in het begin van het gesprek ont
hult Elsinga zijn persoonlijke credo: "Liever 
een boterham met suiker dan met zenuwen." 
Daarmee w i l hij zeggen dat hij zich onder geen 
omstandigheden door 'hooggeplaatsten' op 
laat lieren. "Die zetten je onder druk. Daar 
krijg je de zenuwen van. Je verliest je gezicht. 
Dan heb ik liever minder, terwijl ik mezelf 
blijf." Deze wapenspreuk, want dat is het zo
als later zal blijken, komt volgens hem op het
zelfde neer als het Friese gezegde 'liever staan
de sterven dan knielend leven'. In de keuken, 
rammelend met blikjes op zoek naar een thee
zakje (zijn vrouw is niet thuis), zegt hij met een 
absoluut niet gespeelde fierheid: "Een vrije 
Fries knielt alleen voor God. Bij mij thuis is er 
ingehamerd dat ik me niet moest laten ringelo
ren, zeker niet door de heren." 

Cultuurschok 
Elsinga komt uit een gezin van drie kinderen; 
twee jongens en een meisje. Zijn wieg stond 
vijf kilometer van de Waddenkust. Het was 
daar een arme streek met inderdaad nogal 
'rooie' bewoners. Elsinga's ouders waren ech
ter geen socialisten. Zelf typeert hij ze als "pro
testanten van de vrijzinnige kant. Zeg maar, 
VPRO-achtig", aldus Elsinga, die uit principe 
nooit l id is geworden van een politieke partij. 
Vader Elsinga werkte als gewone werkman bij 
de Noordfriese Spoorwegmaatschappij. Zijn 
loopbaan beëindigde hij bij de Nederlandse 



Spoorwegen, waar hij was opgeklommen tot 
adjunct-commies, een administratieve functie 
op het station van Sneek. 

Vijf jaar oud verhuisde het gezin naar Veghel. 
Elsinga doet er even het zwijgen toe om de im
pact van de stap van zijn ouders door te laten 
dringen, stelt vast dat blijkbaar voor zijn ge
voel de reactie nog wel wat kan worden ver
sterkt en zegt: "Stel je voor, helemaal vanuit de 
Friese klei naar Veghel! Dat was een ingreep! 
Zo'n groot cultuurverschil hebben bij wijze 
van spreken de Turkse gastarbeiders destijds 
niet eens ervaren. Ik kwam als calvinistisch 
kind in een katholieke plaats met een almach
tige pastoor. Alt i jd moest ik vechten voor mijn 
vrijheid. Knikkerden we en ik won, dan werd 
ik geslagen. Dan was ik de geus. De kinderen 
scholden me uit voor vuile protestant. Ze 
noemden me een rotgeus." Geus als scheld
woord klonk Elsinga volkomen onwerkelijk in 
de oren, omdat hij het juist had geleerd als een 
term waarmee de Fries zijn vrijheidsliefde 
placht aan te geven. Wist hij veel dat 'geus' 
voor de katholieken een ingehamerd scheld
woord was. Want waren de Martelaren van 
Gorkum in 1572 niet door de Geuzen in Den 
Briel (Brielle) vermoord. Hun heiligverklaring 
in 1867 had een zuiver propagandistische ach
tergrond. De heiligen kwamen mooi van pas 
om het 'verwerpelijke karakter' van de prote
stantse tegenstanders aan te tonen. 
Hoe dat ook voor een kind uitpakte, heeft 
Elsinga geweten. Zelfs stelt hij dat de vorming 
van zijn persoonlijkheid op twee pijlers rust: de 
vorming door zijn ouders en zijn Friese achter
grond enerzijds en anderzijds indringende 
jeugdervaringen, die zich overigens niet tot 
Veghel beperkten. De familie vestigde zich na 
Veghel in Alkmaar, in het op en top socialisti
sche Koog-Zaandijk, om kort voor het uitbre
ken van de Tweede Wereldoorlog weer in het 
Friese vaderland terug te keren. Door dit gereis 
deed de jonge Elsinga ervaringen op die in die 
tijd voor slechts heel weinig leeftijdgenootjes 
waren weggelegd. Zij immers bleven wonen 
waar ze geboren en getogen waren. "Overal 
waar je kwam, moest je je vechtend waarma
ken", besluit Elsinga deze periode in zijn leven. 

Naar Tilburg 
Na de lagere school ging Elsinga naar de LTS 
waar hij tot machinebankwerker werd opge
leid. In een bedrijf in Sneek kon hij in dit vak 
aan de slag; hij leerde daar naar zijn zeggen al
ras de betekenis van het woord uitbuiting. "Er 
was vrijwel geen werk. Ik was ontzettend blij 
dat ik werk had. Daarom moest ik er genoegen 
mee nemen dat de baas me slechts een rijks
daalder per week betaalde. Pure uitbuiting, 
waarin ik toen ontzettend de smoor heb gekre

gen." Zijn vader had volgens Elsinga een niet 
nader toegelichte rol in het verzet tegen de 
Duitsers. Tegen het eind van de oorlog zou hij 
betrokken zijn geweest bij de organisatie van 
een spoorstaking. Het hele gezin, maar de ou
ders en de kinderen wel van elkaar gescheiden, 
dook onder. Het huis van de Elsinga's werd 
door de Duitse politie SD verzegeld. Goed en 
wel bevrijd meldde Elsinga zich als oorlogs
vrijwilliger bij de Koninklijke Luchtmacht. Via 
België, Engeland, Australië en Malakka kwam 
hij in 'Ons Indië' terecht alwaar hij monteur 
was bij de luchtmacht. Begin 1948 was Elsinga 
terug in Nederland. " Ik wilde niet langer voor 
een rijksdaalder werken voor een baas", geeft 
hij als eerste van de drie verklaringen voor het 
feit dat hij oorlogsvrijwilliger was geworden. 
"Een jaar later moest ik toch in dienst en mijn 
vader vond dat ik tucht nodig had. Waarom? 
Omdat ik nogal verwilderd was in de tijd dat 
ik ondergedoken had gezeten." 

Elsinga solliciteerde onder meer bij de elektri
citeitsmaatschappijen in Leeuwarden en in 
Arnhem en bij de Centrale Werkplaats van de 
Nederlandse Spoorwegen in Tilburg. Het 
maakte hem dus niets uit waar hij emplooi zou 
vinden, maar alle functies waarnaar hij sollici
teerde, hadden wel iets te maken met con
structietekenen. Medio 1948 kon Elsinga in 
Tilburg als leerling-tekenaar in de tekenkamer 
van de werkplaats aan de slag. "Op school had 
ik daar altijd zeer goede cijfers voor", moti
veert hij zijn keuze voor deze richting. Later 
werd Elsinga constructeur en de laatste zeven 
jaar van zijn leven in loondienst was hij belast 
met de public relations en bedrijfsveiligheid 
van het roemruchte bedrijf aan het NS-Plein. 
Tot aan zijn huwelijk in 1951 met zijn vrouw 
Marry den Boon die uit Zuid-Holland afkom
stig was, woonde Elsinga in een kosthuis. Het 
echtpaar kreeg twee kinderen. 

Linkse vakbond 
Reeds in 1949 werd Elsinga l id van de vak
bond. Spoorwegmensen konden zich aanslui
ten bij het CNV voor de protestanten, St-
Raphaël voor de katholieken en als derde de 
Nederlandse Vereniging van Spoor- en Tram
wegpersoneel. In deze laatste bond hadden 
zich de 'neutralen' georganiseerd, "de socialis
tisch getinte figuren", aldus Elsinga. "Deze 
bond was nogal aan de linksige kant. Ik koos 
voor deze bond vanwege het linkse element. 
De bond sloot aan bij mijn overtuiging dat een 
mens zich voor anderen in moet zetten. Het 
was niet meer dan logisch dat ik l id werd van 
de vakbond. Er moest toen nog zoveel strijd 
geleverd worden. Om als werknemer iets te 
kunnen bereiken, moet je georganiseerd zijn. 
Het ging bijvoorbeeld om de verbetering van 



de werkomstandigheden. Wi l je een voor
beeld? In de ketelmakerij stonden de mensen 
met de dotten poetskatoen in de oren. Ik heb 
nog nooit een werkgever meegemaakt die de 
situatie van zijn werknemers uit zichzelf ver
beterde als hij daar geen voordeel bij had te be
halen. Ik heb nog nooit van een werkgever ge
hoord die uit zichzelf zegt: Tk heb goed ge
draaid. Jullie krijgen een loonsverhoging van 
twee procent.' Een werknemer krijgt niets 
voor niets. Je moet alles bevechten. Daarom 
moet een werknemer altijd strijdbaar zijn." 

In de bond maakte Elsinga een bliksemcarrière. 
Na twee jaar zat hij al in het bestuur van de afde
ling en weer twee jaar later was de Fries voorzit
ter van niet alleen de leden die bij het spoor 
werkten, maar ook van havenwerkers (Tilburg 
heeft per slot van rekening een 'haven'), van 
taxi- en BBA-chauffeurs en van de transportsec
tor. "Net het Wilde Westen", zegt hij over de 
misstanden die destijds in deze laatste sector 
heersten. Van zeer dichtbij maakte Elsinga de 
fusies mee. Eerst ging de Nederlandse Ver
eniging van Spoor- en Tramwegpersoneel met 
bonden uit andere vervoerssectoren op in de 
Nederlandse Vereniging van Vervoersperso-
neel om via een tussenstap in 1972 Vervoers
bond N W te worden. Het samengaan met de 
Vervoersbond NKV leidde per 1 januari 1982 tot 
de Vervoersbond FNV. 
Hij was voorzitter van de afdeling Spoor van de 
Vervoersbond N W van een district dat zich uit
strekte van Dordrecht tot Nijmegen. Vervolgens 
nam hij zitting in de Bondsraad, in het 
Hoofdbestuur en in het Dagelijks Bestuur van 
de Bedrijfsgroep Spoorwegen van het N W . " In 
die laatste functie heb ik de eerste spoorstaking 
van na de oorlog mee uitgeroepen. Opnieuw 
ging het over een verbetering van de arbeids
voorwaarden. In Tilburg heb ik nog twee taxi
stakingen uitgeroepen. Kareltje Boom was mijn 
grote tegenspeler. Hele nachten bleef ik op bij de 
stakende jongens. Er reden stakingsbrekers uit 
Waalwijk door de stad. De hele meute ging er in 
de auto's achteraan. Ja, dan kwam het wel eens 
tot knokken." 

Menselijk kapitaal 
De zware combinatie van een volledige dienst
betrekking bij de Hoofdwerkplaats van de 
Nederlandse Spoorwegen en van vakbonds
functionaris ging heel lang goed. Zo goed zelfs 
dat Elsinga de herhaalde aanbiedingen om be
zoldigd bestuurder te worden telkens af kon 
wijzen. "Dat wilde ik niet, omdat de werkne
mer de slechtste werkgever is. Ik bedoel daar
mee dat ik de problemen van een ander in me 
opzuig en daar dag en nacht mee rond blijf lo
pen. Op het moment dat vakbondswerk een 
vak wordt, ben je de vrijheid kwijt om te han

delen naar wat volgens jou het juiste is." 

Maar op een gegeven moment ging het niet 
meer goed. Elsinga kan niet precies aangeven 
wat de kentering heeft veroorzaakt en wan
neer die is gekomen. Uit zijn woorden valt een 
steeds frequentere botsing tussen de bedrijfs
leiding en hem op te maken. Karakterverschil
len zullen daarbij zeker een rol hebben ge
speeld. Elsinga de Fries wijkt niet. Hij schildert 
echter ook een hard portret van de leiding. 
"De leiding keek alleen naar de techniek. 
Zolang die iets opbracht, was het goed. Het 
negeren van de kwaliteiten van mensen is zo 
verschrikkelijk kortzichtig. Een voorbeeld uit 
vele. Er zijn veel werknemers, gewone bank
werkers zal ik maar zeggen, die in hun vrije 
tijd een hele voetbalvereniging leiden. Op het 
werk worden deze mensen klein gehouden. 
Deze mensen verpieteren. Deze mensen wor
den murw gemaakt in plaats van dat dit schit
terend menselijk kapitaal wordt aangeboord." 

Meer en meer werd Elsinga geplaagd door het 
besef dat hij moest kiezen tussen stoppen met 
het bondswerk en 'in het gareel lopen' of door
gaan op de weg die hij was ingeslagen. Heel 
lang hield hij het vol steeds opnieuw voor het 
laatste te kiezen, totdat hij het op zijn 58-ste wel
letjes vond. Elsinga zwaaide af. "Als ik opkwam 
voor de laagstbetaalden, dan had de leiding een 
hekel aan mij. Men wilde niet dat ik me om hen 
bekommerde. Het is me zodanig moeilijk ge
maakt, dat ik geen ruimte meer had om te func
tioneren. Het was voor mij niet meer vol te hou
den. Toen ik eruit ging, zei iemand tegen mij dat 
ik strijdend ten onder ben gegaan. Zo voelt dat 
voor mij inderdaad. Ik kijk tevreden terug op de 
weg die ik in mijn leven ben gegaan." 

Zijn eigen menselijk kapitaal is Elsinga na zijn 
vervroegde uittreden blijven inzetten voor de sa
menleving. "Ik kan dat niet laten", zegt hij en 
noemt onder andere zijn plaats in de Raad van 
Toezicht van woningbouwvereniging Tiwos en 
in het bestuur van het Sociaal-Economisch 
Overlegorgaan Brabant. Hij is commissaris van 
Indutil. In 1997 viert hij zijn zilveren jubileum als 
ondervoorzitter en plaatsvervanger van de voor
zitter van de Kamer van Koophandel: de werk
geversvoorman Jan Melis, voor wie Elsinga een 
groot respect heeft. Is Elsinga in de loop der jaren 
geëvolueerd van aanhanger van het strijdmodel 
tot pleitbezorger van het harmoniemodel? "Ik 
bekleed deze functies namens de vakbond. Als 
werknemers in deze en andere organen niet ver
tegenwoordigd zijn, dan worden beslissingen 
over hen genomen zonder dat ze erbij zijn. Ik 
vind en ik w i l dat werknemers alle kansen te 
baat nemen om mee te sturen. Werknemers 
moeten daarom altijd georganiseerd blijven." 
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Riek Flipse-Tiemens en Cor Flipse waren 

op 30 november 1996 50 jaar getrouwd. Ze 

vierden hun gouden bruiloft als het ware 

in twee delen. De huwelijksdag zelf 

brachten ze met hun negen kinderen en 

13 kleinkinderen, familie en een paar 

vrienden door in de Achterhoek. Een 

week later hielden ze een receptie voor 

vrienden en kennissen in Villa de Vier 

Jaargetijden in Tilburg. Een portret van 

een bewogen vakbondsgezin. 

Cor Flipse (part. coll). 

U ' i t de Achterhoek korr\en ze vandaan, 
al is Cor een geboren Zeeuw, en in 
Tilburg maakten ze carrière: Riek on

der andere zestien jaar als l id van de Tilburgse 
gemeenteraad voor de PvdA en Cor als bezol
digd bestuurder van wat na verschillende fu
sies de Industriebond FNV zou worden. Als 
kadotip stond op de uitnodiging voor de re
ceptie een bijdrage voor een project in de 
Tilburgse zusterstad Matagalpa in Nicaragua, 
hetgeen, sociaal bewogen als ze zijn, als hun 
beider handtekening beschouwd kan worden. 

Riek en Cor Flipse zijn sociaal-democraten tot 
op het bot. Haar is deze levenshouding met de 
paplepel ingegeven; hij heeft het grotendeels 
van haar en van haar ouders geleerd, of zoals 
Cor dat zelf zegt: "Riek heeft mij méér gemoti
veerd dan ik haar. Zij had haar levensrichting 
al gevonden toen bij mij thuis de Avrobode op 
tafel lag. Bij Riek thuis hadden ze geen radio-
gids. Hadden ze er wel een gehad, dan was het 
die van de VARA geweest." In het eens zo 
sterk verzuilde Nederland, kon je zeggen: 'Zeg 
me welk programmablad je hebt en ik zeg je 
wie je bent.' 

Weeshuis 
Cor wijst naar een ingelijste foto boven de zit
bank in de huiskamer aan de Bredaseweg. In 
het op de gevoelige plaat vastgelegde cafeetje 
op een straathoek in Souburg tussen Middel
burg en Vlissingen is hij op 6 januari 1926 ge
boren. Een jaar eerder had zijn enige broer. 
Jan, het levenslicht gezien. Toen Cor zes jaar 
oud was stierf zijn vader. Moeder zette het 
café voort. Toen Cor twaalf was, hertrouwde 
zijn moeder met een gedroste marineman. Het 
gezin verhuisde naar VHssingen. Nog geen 
jaar later overleed zijn moeder. "Mi jn stiefva
der was een goeie vent," aldus Cor, "maar hij 
stond er met die twee jongens van twaalf en 
dertien alleen voor. We zouden naar een wees
huis in Vlissingen gaan. Een Rotterdamse neef 



Riek Flipse-Tiemens 
(part. coll.). 

van moederskant nam ons op. Toen bleek dat 
we geen geld hadden, waar het hem om te 
doen was geweest, bracht hij ons naar een ge
reformeerd weeshuis, dat bij het bombarde
ment in mei 1940 werd vernietigd." 

Cor, tijdens het interview op 11 november her
stellende van een operatie aan de prostaat, 
vertelt zijn verhaal met een opvallende nuch
terheid, zeker als zijn zakelijke toon wordt af
gezet tegen zijn bepaald niet vrolijke jeugdher
inneringen. Riek daarentegen is veel emotio
neler, laat haar emoties in ieder geval zien en 
geeft ook inzicht in privébesognes van het 
echtpaar FHpse, zoals de keer dat zij, onder in
vloed van een cursusweek over het socialis
tisch feminisme, een half jaar lang met haar 
huwelijk heeft geworsteld. Haar emoties ko
men prachtig aan de oppervlakte als ze af en 
toe terugvalt op het Achterhoekse dialect. Ze 
spreekt bijvoorbeeld over 'Duutsland' en 'ops-
luuten'. Het is een bekend verschijnsel dat ie
mand op het moment van de diepste emoties 
vanzelf overschakelt op de moederstaai. Om
dat daarbij niet hoeft te worden nagedacht, 
wat wel bij een aangeleerde taal als het Stan
daardnederlands het geval is, kunnen in het 
dialect zieleroerselen het best worden uitge
drukt. "Je houdt het alleen vijftig jaar met el
kaar vol als je wederzijds begrip en vertrou
wen op kunt brengen", zegt Riek, waarna ze 
zich verontschuldigd voor het feit dat ze in is 
gebroken in datgene wat Cor op dat moment 
te berde aan het brengen is. 

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

Lijfspreuk 
Ondertussen beleeft de op 15 mei 1928 in 
Winterswijk geboren Riek Tiemens haar eigen 
jeugd, tijdens welke haar ouders haar ten 
voorbeeld zijn voor solidariteit en sociale be
wogenheid. Het echtpaar krijgt vijf kinderen. 
Riek is de oudste. Thuis is het bepaald geen 
vetpot. Haar vader sukkelt met zijn gezond
heid. De molenaarsknecht krijgt stoflongen en 
ontwikkelt tbc. Maar als hij vlak voor het uit
breken van de oorlog thuiskomt met het ver
haal van twee verlaten en mishandelde kinde
ren, worden die zonder verdere plichtplegin
gen geadopteerd en liefdevol in het gezin op
genomen. Terwijl de Tiemensen deze daad 
van medemenselijkheid aan de dag leggen, 
kan vader niet aan werk komen. Dat ligt niet 
zozeer aan de crisistijd, als wel aan het feit dat 
hij wordt verdacht van communistische sym
pathieën. Riek geeft daarvoor als verklaring 
dat hij zijn eigen lijfspreuk voortdurend in de 
praktijk bracht: "Al t i jd klaarstaan voor een an
der. Alti jd opkomen voor een ander. Nooit kij
ken naar wat iemand heeft, maar naar wat ie
mand mist." Riek: "Mi jn ouders hadden alle 
twee deze mentaliteit en dat heeft mij voor de 
rest van mijn leven beïnvloed, tot voorbeeld 
gestrekt." 

Herhaalde malen tijdens het interview geeft ze 
aan hoe spijtig ze het vindt dat ze niet meer 
opleiding heeft gehad dan de lagere school. 
Later in haar leven zal ze evenwel bewijzen 
dat ontwikkeling niet valt af te lezen aan een 
diploma. Ze gaat 'dienen', een destijds ook in 
Brabant veel voorkomende baan voor jonge 
vrouwen. Ze voerden al het huishoudelijk 
werk uit, verdienden weinig en hadden ook 
nog de kost. Cor Flipse ontmoet ze voor het 
eerst in 1943 en wel bij de huisdokter in 
Winterswijk. Hij moet zich laten behandelen 
omdat hij van de Duitsers een genadeloos pak 
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slaag heeft gehad. "De Duutsers", zegt Riek, 
lieten hem in het kader van de Arbeitseinsatz 
net over de grens loopgraven mee aanleggen. 
Omdat de werkzaamheden niet geheel vol
gens plan verliepen, besloten de Duitsers de 
onvrijwillige werkkrachten een voorbeeld te 
stellen. Een Duitser marcheert Cor af een bos 
in, laat hem bij een boom een kuil graven, 
voert een schijnexecutie uit en ranselt hem 
vervolgens af. "Voordat ik bij de Arbeitsein
satz terechtkwam", aldus Cor, "was ik blind 
voor de omstandigheden in de samenleving. 
Tijdens de Arbeitseinsatz ontmoette ik men
sen die onvoorwaardelijk solidair waren met 
elkaar en met mij. Een van de jongens bijvoor
beeld had het lef de Duitser die mij had gesla
gen een klap te geven. Hun gedrag heeft mij 
de ogen geopend. Toen ben ik voor mezelf tot 
de overtuiging gekomen dat een mens leeft 
om een ander te helpen." 

Vakbondslid 
De sociale vorming van Cor werd vervol
maakt toen hij kennis maakte met en een 
schoonzoon werd van de familie Tiemens. Hij 
kreeg er ook de door int imi gebruikte 'bij
naam' Flip omdat de van zijn eigenlijke naam 
afgeleide roepnaam Ko in het Achterhoekse 
dialect klonk als 'koe'. Eenmaal getrouwd 
werkte Cor een paar jaar bij de mijnoprui-
mingsdienst van de marine; hij werd vervol
gens wever in een textielfabriek in Winters
wijk. Negentig procent van de arbeiders in 
deze plaats was georganiseerd, en wel bij de 
'rooie bond'. Het Vrije Volk werd deur voor 
deur gelezen. Op een avond kaartte Cor bij 
zijn schoonvader een vraag van een collega 
aan. Of hij l id was van de bond, wilde deze 
weten. "Mi jn schoonvader zei dat iedereen l id 
was van een bond. Hij moest me uitleggen 
wat de bond was. Dat wist ik echt niet. Op 
aanraden van hem ben ik l id van de vakbond 
geworden." De daarop volgende periode van 
een jaar of vijf leek in het teken te staan van 
een heilig moeten: het nieuwe vakbondslid 
Flipse greep met een ongebreidelde energie 
de kansen aan die de vakbond bood, onder 
meer door het volgen van allerlei cursussen. 
Hij werd gekozen en meteen tot secretaris be
noemd in de ondernemingsraad, toen een 
nieuw fenomeen. Hij werd l id van het federa
tiebestuur en van de bondsraad van de bond. 
Hij werd, vier jaar lang, voor de PvdA lid van 
de gemeenteraad van Winterswijk. "Waarom 
ik me zo gretig ontwikkelde?" herhaalt hij de 
vraag om wat tijd te winnen voor het formule
ren van een antwoord. "Je zag steeds meer 
dingen die niet deugden in de maatschappij. 
Je wilde je steentje bijdragen om daarin veran
dering te brengen." Riek heeft desgevraagd 
ook een verklaring: " Ik denk dat het voor Flip 

een inhaalproces was." 

Zij wijst verder nog op de tijdgeest. Het jonge 
stel Cor Flipse en Riek Tiemens was werkelijk 
in de ban van de wederopbouw. Het land 
moest in hun ogen niet alleen materieel, maar 
ook moreel opnieuw tot stand worden ge
bracht. Geen van beiden wilde het bij woor
den laten. A l snel werd de eerste geboren, 
Harrie in 1947. Er zouden nog acht kinderen 
volgen. "Niet gepland, wel gewenst", aldus 
Riek. Vrijwel alle kinderen hebben overigens 
in de sociaal-maatschappelijke hoek werk ge
vonden. Het echtpaar woonde in bij haar ou
ders. Omdat ze geen rooie cent hadden, ver
diende Riek wat bij op een confectieatelier. 
Ook dat had ze niet van vreemden. "Dat w i l 
ik nog even vertellen omdat ik daar zo trots 
op ben. Mi jn vader heeft in het concentratie
kamp gezeten. Als een wrak kwam hij thuis, 
maar hij verrekte het van de arme te leven. 
Twee jaar lang hebben mijn ouders geen inko
men gehad. Vader verdiende zelf de kost door 
samen met mij bosbessen en hulst te plukken 
en eikels te rapen. Mi jn moeder en mijn zus 
Grada zaten altijd achter de naaimachine. Zij 
voerden verstelwerk uit en droegen zo het 
hunne bij aan het inkomen." 

Naar Tilburg 
De bijeenkomsten van de Vrouwenbond NVV, 
waarvan Riek na twee jaar huwelijk l id werd, 
beschouwde ze als een uitje. Daar sloot ze zich 
ook aan bij een boekenclubje en volgde ze cur
sussen in bijvoorbeeld rekenen, taal en ge
schiedenis. Daar bleef het wat haar ontwikke
ling betreft bij. Er kwam weer een kindje en 
weer een. A l met al herinnert ze zich deze pe
riode uit haar leven als een tijd "waarvan ik 
niks kan vertellen. Ja, behalve dan dat ik hele
maal op mijn gezin gericht was. Ik bleef steken 
in het zorgzame, in het moederschap, wat na
tuurlijk een waardevolle en maatschappelijk 
nuttige taak is. Naar de radio luisteren deed ik 
met een mand vol te stoppen sokken. Cor was 
bezoldigd bestuurder. Daarom en omdat hij 
studeerde, was hij bijna elke avond weg. Die 
tijd is een blinde vlek. Op een zeker moment 
ben ik letterlijk naar buiten gebroken door te 
gaan collecteren voor hulp aan kinderen in 
ontwikkelingslanden." Zij was het die Cor sti
muleerde te solliciteren naar een functie die 
hen in 1963 in Tilburg deed belanden. Zelf 
stopte ze de sollicitatiebrief in de bus. " Ik w i l 
de dat we verder kwamen, voor de kinderen." 

Cor was een jaar bezoldigd bestuurder van de 
Textielarbeidersbond De Eendracht van de 
NVV toen eenzelfde functie vacant kwam in 
het zeer uitgestrekte district Zuid-West: er vie
len Brabant, Limburg, Zeeland en het Water-



weggebied onder. De oorspronkelijke stand
plaats van de bezoldigd bestuurder was 
Rotterdam. Op voorstel van de bond koos Cor 
een meer centraal gelegen woonplaats: Ti l 
burg. Het woonhuis met kantoor boven werd 
met hulp van wethouder Ed. de Grood gevon
den aan de Bredaseweg. Cor weet zeker dat 
het feit dat ze negen kinderen hadden van 
doorslaggevende betekenis is geweest bij het 
vinden van dit huis. Ons gezin van elf perso
nen paste uitstekend in het streven van de ge
meente Tilburg om te komen tot 150.000 inwo
ners. De woonplaats bleef Tilburg toen de fu
sies begonnen. Eerst fuseerden De Eendracht, 
de ABC en de Metaalbedrijfsbond tot de 
Industriebond NVV. De standplaats van Cor 
werd Eindhoven. Zijn textielpakket werd uit
gebreid met onder meer Curver in Rijen en het 
Tilburgse bedrijf IFF. Na weer een fusie, die 
zou resulteren in de Industriebond FNV, werd 
Oosterhout de standplaats. "Toen ik in Tilburg 
kwam als bestuurder van de rooie bond bin
nen het NVV werd ik door de mensen van de 
katholieke bonden als een indringer be
schouwd in het katholieke bolwerk. Daarom 
zag men mij bij Lambertus niet zo zitten. Maar 
van de andere kant was er ook wel acceptatie. 
Dat had De Eendacht, en ik dus ook, te danken 
aan Bart van Pelt. Die had een ontzettend goed 
visitekaartje afgegeven van de rooie bond." 

Tien jaar na zijn pensionering, antwoordt Cor 
op de vraag hoe hij op zijn vakbondswerk in 
Tilburg terugkijkt: "Ondanks alle narigheden 
van de bedrijfssluitingen vind ik dat ik veel 
voor de mensen heb kunnen bereiken. In de 
begintijd van de problemen in de textiel was er 
meer te halen in de zin van goeie afvloeiings
regelingen. In die tijd werden autootjes ge
kocht van zeg maar het sociale plan. Er zijn in 

Begrotingsbehandeling 
december 1981. Een deel 
van de PvdA-fractie met 

v.l.n.r.: de raadsleden Van 
Alphen, Van Bergen, Flipse 

en Morselt. 

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

De verhuizing uit Winterswijk zou ook Riek 
goed doen. Hoewel ze dat niet met zoveel 
woorden zegt, lijkt het er sterk op dat ze ook 
voor haarzelf een keer ten goede had ver
wacht. Vrijwel meteen sloot ze zich namelijk 
aan bij verschillende organisaties. Ze ging vri j
willigerswerk doen, werd uiteraard weer lid 
van de Vrouwenbond ("daar heb ik veel aan 
gehad; het is mijn tweede leerschool ge
weest"), belandde in het hoofdbestuur. Het 
leek wel alsof Riek de schade in moest halen, 
zoals dat heet. "Tilburg werd voor mij al met 
al een geweldige verrijking. Geestelijk heb ik 
me hier enorm kunnen ontwikkelen", zegt ze, 
om er bedachtzaam aan toe te voegen: "Lang
zaam maar zeker vertoefde ik net als Cor meer 
buitenshuis dan binnenshuis." 

Tilburg heeft geweten dat deze vrouw Win
terswijk verruilde voor de Brabantse stad. Ze 
heeft het initiatief genomen tot de Annie van 
Dierenschool. Ze heeft geprobeerd thuiswerk
sters te organiseren. Ze is zestien jaar lid ge
weest van de gemeenteraad voor de PvdA. Als 
raadslid heeft ze in Tilburg het baarmoeder-
halskankeronderzoek en het emancipatiebe
leid mee van de grond getild. Het zijn slechts 
een paar voorbeelden uit haar staat van dienst, 
die ook nu nog langer wordt. " Ik wilde een 
steentje bijdragen aan een leefbare samenle
ving", verklaart ze haar dadendrang. Cor: "Ik 
vind dat we allebei werk hebben gehad met in
houd. Door ons werk zagen we elkaar weinig. 
Daarmee hebben we elkaar tekort gedaan, 
maar niet omdat we elkaar niet de ruimte heb
ben gegeven." 



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

H e n k v a n D o r e m a l e n 

Traditioneel was de katholieke arbei

dersbeweging in Tilburg nauw verweven 

met de Katholieke Volkspartij. In de ja

ren zestig werden de banden losser en 

schaarde de arbeidersbeweging zich niet 

meer per definitie achter de KVP. Van de 

toenmalige Tilburgse KVP-coryf eeën 

Piet van Zon of Piet Vriens moet NKV-

voorzitter Hein Meijs in die tijd te horen 

hebben gekregen "Jongen weet je wel 

waar je doet, we hadden in jou een toe

komstig wethouder gezien." 

Vriens en Van Zon maar eerder ook 
Frans FJoogers, Antoon van Rijen en 
Jan van Rijzev^ijk waren afkomstig uit 

de kathiolieke arbeidersbeweging. Voor Miet 

van Puijenbroek gold later hetzelfde. Het was 
een 'goede' gewoonte bij de KVP om uit alle 
standen vertegenwoordigers voor de gemeen
teraad te doen kiezen. Decennialang heeft 
Tilburg ten minste één katholieke wethouder 
gehad die voortkwam uit de vakbeweging. 
Of Hein Meijs daadwerkelijk dat pad had kun
nen betreden, blijft onduidelijk. Zijn carrière 
binnen de vakbeweging en de KVP-logica van 
de jaren vijftig en zestig wijzen in die richting; 
anderzijds was het evenzeer de gewoonte dat 
wethouders met een vakbondsverleden niet 
uit de plaatselijke vrijwilligers, maar uit de 
kringen van de gesalarieerde bestuurders 
voortkwamen. En die weg van beroepsbe
stuurder heeft Hein Meijs nooit betreden. 
Behalve het KVP-lidmaatschap hield hij zich 
ook niet meer met partijpolitiek bezig dan 
noodzakelijk was voor zijn vakbondsvoorzit
tersfunctie. Slechts in 1972 maakt hij even een 
'uitstapje' als hij zich door 'KVP-dissident' Jos 
van der Aa laat strikken als eerste voorzitter 
van de Partij Midden Brabant (PMB). 

Hein Meijs als spreker bij 
het 85-jarig jubileum van 

de plaatselijke centrale Til
burg van het NKV,1981. 

Onderwijs 
Henricus Johannes Gertrudis Maria Meijs 
kwam als zesde kind van Hendrikus Meijs en 
Wilhelmina Jansen op 23 januari 1933 in de 
Gasstraat nummer 20 in Tilburg ter wereld. 
Na Hein kwamen nog twee kinderen. Vader 
Meijs was timmerman en afkomstig uit het 
Gelderse Ubbergen (bij Nijmegen). Moeder 
Wilhelmina was een geboren en getogen Til
burgse, een dochter van een wagenmaker bij 
de Werkplaats van de Staatsspoorwegen. Voor 
zijn huwelijk woonde vader als kostganger in 
Tilburg. Daar leerde hij zijn vrouw kennen. 
Nog een generatie verder terug komen we 
Johannes Meijs tegen, zijn opa, die in Ub
bergen hoofdonderwijzer was. Gedeeltelijk 
moeten we daar zijn voor een inspiratiebron in 
het jonge leven van Hein. Hij kwam na de la
gere school op de Besterd, in Goirle op het fra
terhuis terecht. Zijn levenspad leek richting 
onderwijs te lopen. Maar in de naoorlogse ja
ren liepen de ontwikkelingen in de familie 
Meijs anders. Zijn moeder was langdurig ziek 



en stierf in 1948, vader was longpatiënt en 
werd later invalide. Toen de oudste zoon naar 
Indië moest, later gevolgd door nog een twee
de, werd het voor Hein geen kweekschool 
maar de textielfabriek. 

Textiel 
Hein ging, 15,16 jaar oud, werken bij Jurgens, 
toen nog gevestigd in de Tuinstraat. Naast en 
na het werk was er de textielschool, waar hij 
vele jaren de avonduren doorbracht om cur
sussen te volgen die hem beroepsmatig verder 
konden en zouden brengen. De werkgevers 
wisselden met enige regelmaat. Feitelijk heeft 
hij nog het langst bij Jurgens gewerkt. Dat be
drijf wordt door zijn familie ook als een van de 
betere werkgevers aangewezen. Hij begon 
daar op wat in Tilburg als de twernerij wordt 
aangeduid. Andere werkgevers waren Van 
Dooren & Dams, A & N Mutsaerts, Swage-
makers-Caesar en Elias. Dat laatste bedrijf was 
al in 1960 samengegaan met Wijnand Janssens 
en was overgenomen door de groep Van 
Kimmenade. In 1974 kwam Elias bij de Hol
landse Textiel Industrie in Goirle terecht, die 
in 1976 in de problemen raakte. 
Door zijn scholing en werkervaring was Hein 
inmiddels opgeklommen tot werkmeester en 
vervolgens assistent-appretuurleider. In een 
nieuw te vormen bedrijf zou hij mogelijk appre-
tuurleider worden. Deze onderneming kwam 
nooit goed van de grond, het werd kunstmatig 
in stand gehouden met overheidsgeld. Na een 
half jaar volgde een faillissement. Voor Hein 
betekende dit na ongeveer dertig jaar het af
scheid van de textiel. 
In bijna alle bedrijven waar Hein werkte, heeft 
hij ook deel uitgemaakt van de ondernemings
raad. De invloed van die instelling was in veel 
Tilburgse bedrijven marginaal, al betekende 
elke verbetering voor de mensen op de werk
vloer er een. Zijn werk in de ondernemingsra
den wordt getypeerd met 'altijd kooltjes uit 
het vuur halen voor een ander, nooit voor 
zichzelf'. Nog maar amper twee decennia te
rug waren de arbeidsverhoudingen in Tilburg 
dusdanig dat de ondernemingsraad waarvan 
Hein Meijs bij HTI l id was, niet op de hoogte 
bleek van sluitingsplannen, terwijl dat nieuws 
al wereldkundig was gemaakt. Phil Meijs, zijn 
vrouw: "Hein belde op om te zeggen dat hij 
wat later thuiskwam in verband met een spe
ciale vergadering met de directie. Ik vertelde 
hem dat ik dat al wist, want op de radio was al 
bekendgemaakt dat het bedrijf ging sluiten. 
Hein was woedend." 

Bij de sluiting van de Tilburgse textiel was be
halve in de beginjaren voor afvloeiingsregelin
gen zelden of nooit geld. Allerlei sociale maat
regelen en wetten zijn aangegrepen om men

sen zo goed en zo kwaad als het ging in een re
geling onder te brengen. Na een periode van 
werkloosheid en tijdelijke dienstverbanden 
via het ten behoeve van textielwerknemers in 
het leven geroepen Personeel Service Bureau 
(PSB) kwam Hein Meijs ("hij wilde werk ook 
al leverde het minder op") via de DACW (later 
WSW en nog later DSW) bij Piusoord terecht. 
Daar nam hij met enkele anderen de zorg voor 
het terrein op zich en heeft hij prettig gewerkt. 

KAJ 
Hein Meijs werd toen hij ging werken bijna 
automatisch l id van de vakbond. De stap naar 
de vakbeweging, of beter gezegd de arbeiders
beweging, was logisch. "Dat hoorde zo." Zoals 
iedereen in huize Meijs vanzelfsprekend lid 
werd van de KAB. Zijn vader was trouw lid 
van de bond, zonder dat hij bestuursfuncties 
ambieerde; hij sloeg geen vergadering over. 
'Een enkeling is helemaal niets', was het motto 
dat hij zijn kinderen meegaf. De vakbond 
maakte deel uit van de alomvattende katholie
ke arbeidersbeweging, waarin tal van organi
saties en instellingen nadrukkelijk een stempel 
drukten op het dagelijks leven. Als jonge ar
beider kwam Hein Meijs terecht in de Katho
lieke Arbeiders Jeugd, een organisatie die in 
Tilburg (zoals ook veel andere instellingen) 
parochieel opgezet was. De KAJ, waar hij op 1 
augustus 1950 ingeschreven werd, was een 
vereniging die de jonge arbeider in zijn schaar
se vrije tijd ontspanning en ontwikkeling 
bood. Naast de textielschool slokte de KAJ 
gaandeweg al zijn vrije tijd op. 

De eerste schreden op het pad van de KAJ wer
den gezet in de Besterd. Na een paar jaar werd 
hij als voorzitter gevraagd voor de KAJ-
Besterd, hij was toen amper 19 en vond zichzelf 
nog wat te jong. Een van zijn eerste optredens 
betrof een toespraak bij de opening van een fan-
cyfair. De burgemeester zou ook aanwezig zijn, 
dus Hein was dagenlang nerveus. Na enkele 
zinnen verklaarde hij de fancyfair voor geo
pend en had hij besloten dat hij niet weggelegd 
was voor toespraken. De praktijk was anders. 
Bestuursleden die met hem gewerkt hebben 
roemen Hein Meijs juist om zijn makkelijke ma
nier van praten. Hij kon zonder al te veel op pa
pier te kijken een betoog houden. 
Toen in 1955 (?) de voorzitterszetel van de af
deling Tilburg van de KAJ vacant kwam, werd 
Hein Meijs voor deze functie gevraagd. Hij 
had toen al zitting in het bestuur van de KAJ 
dat haar eigen onderkomen had in de Korte 
Tuinstraat. 

Verkering 
Tot 1962 bleef Hein Meijs voorzitter van de 
plaatselijke KAJ. Eind 1961 is hij voor de wet 
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getrouwd, op 18 april 1963 volgde het kerke
lijk huwelijk; de lange tussenperiode had te 
maken met het krijgen van een woning. Hein 
wilde daarbij zeker geen voorrang via de 
Gildenbondsstichting, die namens het N K V 
woningen beheerde. Zijn huwelijk betekende 
een afscheid van de jeugdbeweging. 
Het kon bijna niet anders of hij moest Phil 
Clijsen wel tegenkomen op zijn levenspad. Ze 
was op 11 december 1938 geboren op Loven als 
dochter van een bakker. Ook zij kwam in de ar
beidersbeweging terecht; eind jaren vijftig was 
dat de VKAJ, de vrouwelijke pendant van de 
KAJ. Als er activiteiten waren in de parochies, 
in het patronaat, dan trokken de jongens en 
meisjes gescheiden op. In het plaatselijke KAJ-
gebouw aan de Korte Tuinstraat lag dat anders. 
Phil, die werkzaam was als administratief me
dewerkster bij de Tilburgse KAB (Tuinstraat 
en Nazarethstraat) en later bureausecretaris 
van de VKAJ bisdom 's-Hertogenbosch (St. 
Annaplein), leerde Hein Meijs kennen toen ze 
ruim 17 jaar was. 
Maart 1957 kregen ze verkering. De anekdote 
die ze erover vertelt typeert de tijd. "We gin
gen al lang met elkaar om, omdat we regelma
tig in dezelfde vergaderingen of bij dezelfde 
bijeenkomsten waren. Hein bracht mij - met 
anderen - ook wel naar huis zeker als het heel 
laat geworden was. Niemand zei daar iets van. 
Tot we officieel verkering kregen. Toen moest 
ik plotseling om tien uur thuis zi jn." Hein kon 
de goedkeuring van de famiUe wegdragen. 
Meer dan dat zelfs. " M i j n vader had altijd wel 
op- of aanmerkingen op de verkeringen die bij 
ons aan huis kwamen. Het was niet gauw 
goed. Over Hein zei hij: 'Meiske dat is een jon
gen die iets voor een ander overheeft, daar zul 
je geen slechte aan hebben'." 
Uit het gesprek met Phil Meijs-Clijsen en 
Heins broer A d Meijs komt naar voren dat de 

privésituatie niet los gezien kan worden van 
het vakbondswerk. Hein was geen betaald be
stuurder, maar investeerde veel tijd in de vak
beweging. Zijn twee kinderen groeiden op in 
een echt vakbondsgezin waarin vader wel tijd 
wilde maken, maar de bond voortdurend aan
dacht vroeg. Als hij eens een avond thuis was, 
vroegen de kinderen 'moette gij niet weg?' Het 
beperken van de tijd voor de vakbond tot drie 
avonden en hooguit een dag van het weekein
de was een streven dat achterhaald werd door 
de werkelijkheid. 
Phil Meijs-Clijsen: "Toen we huwden, moest ik 
zoals dat in die tijd gebruikelijk was, mijn 
werk opgeven." Ze was door haar vroegere 
baan op de hoogte van het werk dat Hein 
Meijs binnen de KAB en later het NKV ver
richtte. Ze wekt zeker niet de indruk daar he
lemaal buiten te zijn gebleven. In de archieven 
van de K A B / N K V afdeling Tilburg bevond 
zich een uitgebreid historisch overzicht van de 
Tilburgse katholieke arbeidersbeweging sa
mengesteld ter gelegenheid van het 75-jarig 
bestaan. Geschreven door Hein Meijs. Phil 
Meijs heeft er nadrukkelijk aan meegewerkt. 

Voorzitterschap 
Hein Meijs was na zijn KAJ-voorzitterschap 
enkele jaren secretaris van de textielarbeiders
bond St.-Lambertus. In het voorjaar van 1965 
werd hij , volgens Phil Meijs door de werk-
meestersbond, gevraagd voor het voorzitter
schap van de (nieuwe) plaatselijke centrale 
van het NKV. Feitelijk is zijn verkiezing niet 
los te zien van de nieuwe lijn die de katholieke 
vakbeweging landelijk en plaatselijk insloeg. 
In een drukbezochte vergadering kreeg Hein 
Meijs meer stemmen achter zich dan de zitten
de voorzitter Jan Hovens, die ruim tien jaar de 
KAB had geleid. Het was in deze periode dat 
de moeizame overschakeling plaatsvond van 
de aparte vak- en standsorganisatie binnen de 
KAB naar de ongedeelde NKV. De plaatselijke 
vakcentrale werd de verzameling van de afde
lingen van de plaatselijke vakbonden. Gaan
deweg verdwenen de parochiële secties en 
werden de vakbonden de basis voor het plaat
selijke NKV. 

Hein Meijs was een kwart eeuw voorzitter van 
de plaatselijke centrale van het NKV - voorzit
ter in de tijd dat de katholieke vakbeweging 
volop in beweging was. Door zijn persoonlijk
heid, zijn optreden en waarschijnlijk ook de 
tijdgeest was hij veel minder dominant dan 
enkele van zijn voorgangers en andere plaat
selijke bestuurders. De vakbeweging, de plaat
selijke centrale waarvan hij voorzitter was, 
was een andere dan voor de oorlog of in de ja
ren vijftig. De sterke verwevenheid binnen de 
katholieke zuil, de solidariteit in eigen katho-



lieke kring - of die nu bewust bestond of opge
legd was, doet niet ter zake - brokkelde begin 
jaren zestig af. De standsorganisatie had tot 
het ontstaan van het N K V op plaatselijk n i 
veau een duidelijke rol. De plaatselijke centra
le van de ene, ongedeelde Katholieke Vak
beweging NKV had een andere taak. De mate
riële maar ook steeds meer de immateriële be
langenbehartiging lag bij de afzonderlijke 
vakbonden. De beroepsbestuurders en de lan
delijke organisaties trokken meer taken naar 
zich toe. De plaatselijke centrale waarvan Hein 
Meijs voorzitter was, concentreerde zich op 
het 'algemene werk'. 

Denkbeelden 
Een van de belangrijke zaken die Hein Meijs bij 
een terugblik op 25 jaar voorzitterschap in een 
radio-interview voor Radio Tilburg noemt, is 
de samenwerking met CNV en NVV. Meijs is 
daarmee gestart en zat daarbij om de tafel met 
Ben Morselt van het N W . Toen het besluit 
werd genomen om vanaf 1969 de besturen van 
de drie vakcentrales regelmatig bijeen te bren
gen kwam een gezamenlijk dagelijks bestuur 
tot stand: Hein Meijs was daar voorzitter van, 
L. Smulders van het NVV secretaris en P. 
Klösters van het CNV penningmeester. 
"De onderlinge samenwerking leverde geen 
probleem op. Dat had veel te maken met de 
mensen waarmee je om tafel zat. We moesten 
aan elkaar wennen, maar daarna liep het voor
treffelijk. De bijeenkomsten verliepen in vriend
schappelijke sfeer. Ik heb het altijd zeer jam
mer gevonden dat het CNV afhaakte, toen de 
FNV tot stand kwam." Het ontbreken van het 
plaatselijk overleg bleek in latere jaren een 
duidelijk gemis. Het is voorgekomen dat CNV 
en FNV in een vergadering met het gemeente
bestuur onderling in discussie raakten. 

Eind jaren tachtig verschoof de vakbeweging 
haar aandachtsveld. Bemoeienis met de poli
tiek was nodig. Opnieuw een citaat uit het ra
dio-interview. "De vakbeweging is altijd een 
club van werkenden geweest. Dat is aan het 
verschuiven. We zijn de grootste belangenor
ganisatie van werkenden en niet-werkenden. 
We moeten ons plaatselijk met de politiek be
zighouden. We wonen de hele dag in deze 
stad. Als belangenorganisatie worden we seri
eus genomen en wordt onze visie gevraagd." 
Hein Meijs zag met lede ogen aan hoe in de ja
ren tachtig elementen van de verzorgingsstaat 
aan bezuinigingen ten gronde gingen. "We 
hebben er negentig jaar over gedaan om het op 
te bouwen en nu dreigt het in tien jaar te wor
den afgebroken", zo meende hij. 

Gedwongen afscheid 
In 1988 gaf hij voor het eerst aan dat hij zijn 

werk voor de bond wilde gaan verminderen. 
Feitelijk liet hij zich overhalen om zich her
kiesbaar te stellen. Ondertussen zou actief ge
zocht gaan worden naar een opvolger. 
Het afscheid van het voorzitterschap kwam op 
een heel andere wijze dan Hein Meijs zich had 
voorgesteld. Achteraf mag gesteld worden dat 
wel erg meedogenloos is omgesprongen met 
iemand die meer dan veertig jaar een vooraan
staande rol had gespeeld in de Tilburgse arbei
dersbeweging. In het FNV-jaarverslag over 
1991 wordt subtiel een conflict aangeduid, 
waarin de twee grootste bonden de Industrie
bond en de ABVA/KABO betrokken zijn. 
"Het mag duidelijk zijn dat er enige tijd sprake 
is geweest van 'spanning' binnen de afdeling", 
zo heet het. Het conflict dat in 1990 speelde, 
heeft te maken met de organisatie van de 
plaatselijke afdeling en de wijze waarop ge
werkt moest worden. Hein Meijs werd het 
slachtoffer: hij werd tijdens de jaarvergadering 
van de FNV weggestemd. Gevolg was dat de 
Industriebond FNV, waarin hij nog wel actief 
bleef, zich jarenlang onthouden heeft van me
dewerking aan het afdelingswerk. En feit was 
ook dat Hein Meijs zeer aangedaan was door 
zijn onverwachte en weinig fraaie afscheid. 

Zijn zwakte was dat hij niet tegen ruzies be
stand was. In de harder wordende maatschap
pij en de zich (noodgedwongen) steeds zakelij
ker opstellende vakbeweging kon hij zich 
maar moeilijk vinden. Hij was ook niet hard 
genoeg, niet brutaal genoeg. Voor mensen op
komen als hij onrecht signaleerde, was geen 
probleem. Voor zichzelf opkomen en aan zijn 
eigen belangen denken, kostte hem meer 
moeite. Mensen die hem van nabij gekend 
hebben als voorzitter, roemen zijn bindende 
krachten, maar merken op dat "iedereen aan 
het woord laten en iedereen uit laten praten" 
soms ook nadeüg werkte. 
Hij stierf op 14 november 1994 aan longkan
ker. Voor zijn inzet en verdiensten voor de 
Tilburgse samenleving ontving Hein Meijs de 
zilveren legpenning van de gemeente Tilburg. 
Die inzet kwam onder meer tot uiting in diver
se besturen waarvan hij deel uitmaakte, zoals 
dat van de Thuiszorg Midden-Brabant. 
"Een vakbondsman in hart en nieren, zeer so
ciaal bewogen en altijd opkomend voor men
sen in achterstandssituaties", zo werd hij gety
peerd. 

Bronnen 
Gesprekken met Phil Meijs-Clijsen en A d Meijs; aanvullende 

gesprekken met Ari van Valen en Wim Weijters; Radio-inter

view door Karei Luijjf voor Radio Tilburg januari 1990; 

Jaarverslagen N K V en F N V ; Documentatie knipsels/inter

views. 
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M.E. ter Schegget, Het archeologisclt onderzoek van het 

tracé van de Noordoosttangent (NOT) 1994. Boor-

campagne (Tilburg, Instituut voor Toegepast 

Historisch Onderzoek, 1995), 128 blz., geill. 

Archeologische Reeks 8.1. te bestellen bij I T H O , 

Postbus 90904,5000 G E Tilburg, tel. 013-5394389. 

M.E. ter Schegget, Het archeologisch onderzoek van het 

tracé van de Noordoosttangent (Tilburg) 1994 en 1995. 

Noodopgravingen. Huisplattegronden uit de late 

Ijzertijd, Romeinse tijd en Merovingische periode te 

Berkel-Enschot (Tilburg, I T H O , 1995), 92 blz., geïll. 

Archeologische Reeks 8.2. 

M.E. ter Schegget, Noodopgraving Heuvel Tilburg 1995 

(Tilburg, I T H O , 1995),63 blz., geïll. Archeologische 

Reeks 12. 

Ingeborg Th. Leijerzapf, 'Hetgeen ik zoek met stift of 

lens...'Henri Berssenbrugge en het picturalisme in de 

Nederlandse fotografie (Leiden, 1996), 2 dln. 

N.B. Dissertatie over Henri Berssenbrugge (1873-

1959), van 1901-1906 woonachtig te Tilburg en van 

1942-1959 te Goirle [Bibl. Gemeentearchief Tilburg, 

nr. 7785]. 

Thijs Kemmeren en Norbert de Vries (eindred.), 

Goirlenaren en hun geloof jaarboek 1995 (Goirle, 

Heemkundige Kring 'De Vyer Heertganghen', 

1995), 160 blz., ISBN 90-75279-02-7. 

N.B. Tilburg passim, m.n.: Peter Dillingh, 'Geuzen 

in Goirle' (p. 76-94) en Wim Krijbolder, 'Volks

missies in Goirle in de negentiende en twintigste 

eeuw' (p. 108-128). 

Cees van Raak, Dodenakkers. Kerkhoven, begraafplaat

sen, grafkelders en grafmonumenten in Nederland 

(Amsterdam/Antwerpen, Uitgeverij De Arbeiders
pers, 1995), ISBN 90-295-3470-2. 
N.B. Tilburg p. 114-121,233. 

Mare van Oostendorp, Tongval. Hoe klinken Nederlan

ders? (Amsterdam, Prometheus, 1996), 241 blz., 

ISBN 90-5333-451-3, ƒ 29,90. 

N.B. Vooral 'De schoonheid van de aa' en 'De 

Tilburgse aa', p. 60-73. Over het nasale karakter van 

de Tilburgse tongval zie p. 60: ' O m Tilburgs te pra

ten moet u veel lucht door uw neus laten gaan' en p. 

61: 'Houd een spiegeltje onder de neus van een 

Tilburger en het ding beslaat bij iedere lettergreep'. 

P.J. Meertens (red.) e.a.. Biografisch woordenboek van 

het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland, 

deel 6 (Amsterdam, IISG, 1995), ISBN 90-6861-109-7. 

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

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

Coelestinus) (p. 230-234). 

Hertk van Doremalen, 'Zwemmen, waar dient dat toch 

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

Gemeente Tilburg, 1996), 28 blz., geïll., ƒ 5 (verkrijg
baar o.a. bij het Gemeentelijk Informatiecentrum). 

Peter Vermeulen, Lfln^s 's-Heren Wegen. Veldkapellen-

gids voor Noord-Brabant (Eindhoven, Kempen Uit

gevers, z.j. [1996]), 176 blz., geïll., ISBN 90-74271-62-

6, ƒ 25. 
N.B. Tilburg p. 136-140. 

Daniël Ermens, Op de vlucht! Een scriptie over de op

vang van Belgische vluchtelingen in Nederland en 

Tilburg tijdens de Eerste Wereldoorlog (Roosendaal, 

1996), 93 blz. + bijlagen. 

Noord-Brabant 1915-1940, videoband in de reeks 

'Provincies van Nederland' van het Nederlands 

Filmarchief, ISBN 90-56793160, ƒ 25. 

N.B. Tilburg passim. 

J .A.M. Smulders, 'Een geslacht Smulders (Smeul-

ders)', in: De Brabantse Leeuw, 45 (1996), nr. 2, p. 87-

95; nr. 3, p. 176-182. 

J. van Gils, 'Nijver en notabel Goirle. Van Puijen
broek', in: De Brabantse Leeuw, 45 (1996), nr. 2, p. 106-
115; nr. 3, p. 165-175. 
N.B. Tilburg passim. 

L.F .P.M. de Brouwer, 'Een Afrikaanse veldwachter 

in het begin van de vorige eeuw. Johannes Pauli zijn 

nageslacht', in: De Brabantse Leeuiv, 45 (1996), nr. 3, p. 

129-136. 

Jacob H.S.M. Veen m.m.v. M. Mulder, 'Openbaar 

vervoer in Tilburg 1981-1995', in: Tilburgse Tijdingen, 

nr. 101, p. 17-41. 

Jacob H.S.M. Veen, 'Sporen tussen Tilburg en 

Berkel-Enschot (1). De geschiedenis van de spoor

wegen aan de oostzijde van het Tilburgs station', in: 

Tilburgse Tijdingen, nr. 104, p. 86-91. 

Joost Mangnus, 'Van Lindeboom tot Apollo 

Bioscope. Brabantse filmgeschiedenis, deel 4: de eer

ste Brabantse bioscoop', in: Brabant Cultureel, 45, 

1996, nr. 7, p. 24-25. 

Lauran Toorians, 'Tilburg: bodemarchief op ad hoc-

basis', in: Brabant Cultureel, 45,1996, nr. 8, p. 19-21. 

Arma van der Burgt, 'Vervoeren ze d'r soms hun 

hersens in? Ko de Laat, paradijsvogel 11', in: Brabant 

Cultureel, 45,1996, nr. 9, p. 12-13. 

N.B. Tilburgse dichter. 

Ko de Laat, De alwetende verteller (Tilburg, Low 

Budget Foundation, 1996). ƒ 7,70 (giro 2738226). 

N.B. Poëzie van Tilburgse dichter. 

Rusell Artus, Een onbeschreven dag (Amsterdam, 

Uitgeverij Meulenhoff, 1996), ƒ 32,90. 

N.B. Tweede verhalenbundel van Tilburgse auteur. 

Frans van Dooren, Luigi Pulci Morgante Maggiore 

XVlll 112-147. Eerste ontmoeting tussen Morgante en 

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

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

ISBN 90-70385-12-0,/30. 

N.B. Bibliofiele uitgave (oplage 100 ex.) vertaald en 

voorwoord door Frans van Dooren: illustraties en 

drukWalterKerkhofs. 

Arma van der Burgt, 'Margot Homan', in: Brabant 

Cultureel, 45,1996, nr. 8, p. 25-27. 

N.B. Tilburgse kunstenares. 

Heemkundekring 'Tilborcli' 1997 (Tilburg, 1996). 

N.B. Kalender met 13 (historische) foto's van 

Tilburgse boerderijen. 

H . Schoenmakers, Oud Tdburg vanuit de lucht 

(Hoogeveen, uitg. Slingenberg BV, 1996), form. 42 x 

29,7 cm, ƒ 24,95. 

N.B. Betreft 22 luchtfoto's van Aerocarto uit periode 

1920-1965. Boek alleen verkrijgbaar bij Boeken-

voordeel. Heuvelstraat, Tilburg. 

Jef van Kempen en Ed Schilders, Literaire loandelrou-

te Tilburg ('s-Hertogenbosch, Het Noordbrabants 

Genootschap, 1996), 56 blz., geïl., ISBN 90-70814-83-

8, ƒ 24,95. 

Jef van Gils, Jan van Eijk en Norbert de Vries, Een 

missie in zorg. De geschiedenis van het kruiswerk in 

Goirle (Goirle, Kruisvereniging Goirle, 1996), 

88 blz., geïll. 

N.B. Tilburg passim. 

Frits van de Heuvel, Gek van de linde (Tilburg, 

Heuvelpers, 1996), 80 blz., ƒ 17,50. 

N . Maes, Bomen en monumenten (Den Haag, Sdu 

Uitgevers, 1996), ƒ 125. 

N.B. Tilburg passim (lindeboom Heuvel). 

Martin van der Plas, Het groot uitgaansboek. Alle hore

cagelegenheden van de stad Tilburg (Tilburg, Uitg. De 

Roos & Van der Meijs promotie, 1996), ƒ 6,95. 

Frans Verbunt, Tilburgs vur tonpraoters en aandere 

saawelèérs. Groot Woordeboek van de Tilburgse Taol. 

Zeuvende perbeersel meej prènte van Cees Robben (Til

burg, Stichting Tilburgse Taol, 1996), 96 blz., ca. ƒ 15. 

J. van Oudheusden e.a. (red.), Brabantse biografieën 4 

(Amsterdam/Meppel/Den Bosch, Boom/BRG, 

1996), 144 blz., ISBN 90-5352-296-4, ƒ 25. 

N.B. Tilburg o.a. in biografieën van W.M. Bekkers, 

ds. H.J. Binnema, M.J.H. Cobbenhagen, F .C . 

Donders, L.J.J.M. Poell. 

Charles de Mooij en Maureen Trappeniers, De Muze 

als Motor. Beeldende kunst en de ontwikkeling van het 

moderne Brabant 11796-1940 ('s-Hertogenbosch, 

Noordbrabants Museum, 1996), 223 blz., geill., ISBN 

90-71349-12-8, ƒ 49,50. 

N.B. Tilburgse kunstenaars passim. 

Paul Kokke (red.). De Muze als Motor U. Beeldende 

kunst in Brabant 1945-1996 (Breda, De Beyerd / 

Tilburg, De Pont / Eindhoven, Van Abbemuseum, 

1996), 195 blz., geïll., ISBN 90-70149-57-5, ƒ 49,50. 

N.B. Tilburgse kunstenaars passim. 

Stephanie Rammeloo (red.), The riglit guidefor shop

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

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

Ronald Peeters 



MlP-project Tilburg 
Als laatste deel van de serie Cultuur
historische Inventarisatie Noord-Bra
bant / Monumenten Inventarisatie Pro
ject (M.I.P.), verscheen onlangs het 
rapport over Tilburg. Het landelijke 
M.I.P.-project is in het najaar van 1988 
ook in Noord-Brabant gestart. Doel is 
het inventariseren en registreren van 
de jongere bouwkunst en stedenbouw 
uit de periode van ongeveer 1850-
1940. De rapportages, die per gemeen
te worden gemaakt, zullen als grond
slag dienen voor het Monumenten 
Selectie Project. Dit laatste project kan 
leiden tot aanwijzing van rijks- of ge
meentemonumenten. Tussen 1988 en 
1990 vond de inventarisatie en beschrij
ving in Tilburg plaats door medewer
kers van de afdeling Stedebouw van de 
Dienst Publieke Werken, het Gemeente
archief en leden van de gemeentelijke 
monumentencommissie. Veldwerker 
was drs. Thieu Knibbeler. Het vierdeli
ge rapport is voor bovengenoemde pu
blicatie sterk gewijzigd en ingekort. 
Werkwijze en criteria, alsmede steden
bouwkundige situering en ontwikke
ling en nederzettingsgeschiedenis, vor
men de eerste hoofdstukken. Daarna 
volgt een beknopte opgave van de geïn
ventariseerde objecten en een groot aan
tal kaarten en foto's. Het rapport geeft 
een goed beeld van de nog aanwezige 
bebouwing in de stad uit de periode 
1850-1940. 

Ronald Peeters 

Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-
Brabant M.I.P. Gemeente Tilburg, Den 
Bosch, 1995, 136 blz. met fotobijlage. 
Servicecentrum van de provincie. Postbus 
90151,5200 MC Den Bosch, ƒ 17,50. 

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

eeuw altijd een gezinsbedrijf geweest. 
De NCB heeft daarin een belangrijke 
rol gespeeld als agrarische belangen
organisatie die, volgens de auteur, kan 
worden opgevat als een agrarische so
ciale beweging met duidelijk te onder
scheiden economische, politieke en so
ciaal-culturele functies voor zijn ach
terban. Ton Duffhues heeft dit op een 
voortreffelijke en heldere manier in dit 
boek uitgewerkt. Het voert hier te ver 
om de vele facetten van dit boek te be
spreken. Ook voor de agrarische ge
schiedenis van Tilburg is deze jubileu
muitgave van belang, en niet alleen 
omdat het hoofdkantoor hier sinds 
1918 aan de Spoorlaan gevestigd is. 

Ronald Peeters 

T. Duffhues, Voor een betere toekomst. Het 
werk van de Noordbrabantse Christelijke 
Boerenbond voor bedrijf en gezin 1896-1996 
(Nijmegen, Valkhofpers, 1996), 423 blz., 
geill., ISBN 90-5625-008-6 geb, ƒ 74,50. 

Fotoboek Cenakel 
Voor de liefhebbers van mooie (foto)-
boeken over Tilburg verscheen er on
langs het schitterende grootformaat 
boek 'Ons Cenakel'. Opvallend is de 
bijzondere bindwijze, waardoor het 
boekblok goed openslaat zonder de 
rug te beschadigen. In goed uitgekozen 
foto's geeft dit fotoboek een reportage 
van een gebouw en zijn bewoners van
af de beginperiode toen het nog de oor
spronkelijke functie van klooster had 
tot en met het verlaten van dit inmid
dels totaal uitgeleefde pand door het 
Brabants Conservatorium en de Dans-
academie Brabant. Het beeldverhaal 
geeft trefzeker de geschiedenis van dit 
bijna negentig jaar oude pand en zijn 
bewoners weer in een wisselwerking 
die duidelijk maakt dat gebouw en 
mens onlosmakelijk met elkaar verbon
den zijn geweest. Dat is de kracht van 
het boek. Of het nou zingende nonnen 
zijn in de kapel in 1953 of zingende stu
denten in dezelfde kapel, maar dan 

Honderd jaar N C B 
De honderdjarige Noordbrabantse 
Christelijke Boerenbond heeft het uitge
ven van een jubileumboek uitermate se
rieus aangepakt. Een deskundige bege
leidingscommissie heeft de auteur dr. 
Ton Duffhues van het Katholiek Docu
mentatie Centrum te Nijmegen al in een 
vroeg stadium kunnen bijstaan. Het re
sultaat is een lijvig wetenschappelijk 
verantwoord boekwerk van 423 bladzij
den en talloze met zorg uitgekozen i l lu
straties, die jammer genoeg door ge
bruikmaking van groene drukinkt vaak 
aan kwaliteit hebben verloren. 
Het boerenbedrijf is de afgelopen 



meer dan veertig jaar later. De akoes
tiek is hetzelfde gebleven, maar de tand 
des tijds heeft de kapel zichtbaar aan
getast. Faculteitsdirecteur Andries Cle
ment spreekt dan ook in zijn inleiding 
op het boek van een slechte conditie 
van het gebouw, dat functioneel totaal 
ongeschikt was voor het kunstonder
wijs. Toch viel een afscheid van dit ka
rakteristieke complex (in 1971 betrok
ken voor vijf jaar!) hem blijkbaar 
zwaar. 'Onze emoties zijn diep doorge
drongen in baksteen en hout. Daardoor 
is het gebouw een kunstwerk gewor
den dat terecht behouden blijft', aldus 
Clement. 
In 1997 zal het hoofdgebouw van het 
Cenakel gerestaureerd worden. Er ko
men elf huurappartementen in. De ka
pel krijgt een culturele- en ontmoetings
functie. De bijgebouwen en aanbouwen 
worden gesloopt ten behoeve van de 
bouw van twee 55 meter hoge woonto
rens met 74 woningen die de zoge
naamde groene poort van Tilburg moe
ten gaan vormen. Het bij het Cenakel 
gelegen Leypark en de tuinen van 
Koningshoeven vormen namelijk juist 
de overgang tussen het landelijk gebied 
en het intensief bebouwde stadsdeel. 

Ronald Peeters 

A. Clement, L. Schuurmans en P. Cooy-
mans. Ons Cenakel (Tilburg, Hogeschool 
Katholieke Leergangen Tilburg, Faculteit 
Der Kunsten, 1996), 83 blz., 30x30 cm, 
ISBN 90-9009918-2, ƒ 39,75 (verkrijg
baar bij het secretariaat van Brabants 
Conservatorium / Dansacademie, Ziuij-
senplein 1, Tilburg en in de boekhandel). 

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

Driekoningenzingen in 1938. 

andere volksfeesten, kermis en carna
val, en Horsten belichten het Drie
koningenzingen vanuit een historisch 
perspectief. Veel aandacht wordt ge
schonken aan de oorsprong van het 
feest van Driekoningen en het volks
geloof daaromheen. De verschillende 
gebruiken tijdens dit feest worden met 
Tilburgse voorbeelden geïllustreerd, 
zoals bijvoorbeeld de hier nog steeds 
bekende traktatie van een eierkoek 
met daarin een boon gebakken. Wie de 
boon aantreft, krijgt een prijs. Dit eeu
wenoude gebruik heeft vele varianten 
gekend. Van de oorspronkelijke bo-
nenkoek met zijn rijke tradities is al
leen de eierkoek in Midden-Brabant 
overgebleven, zo stellen de auteurs. 
Dit is mede te danken aan de volks
kundige D.J. van der Ven, die in 1950 
in Het Nieuwsblad van het Zuiden 
een pleidooi hield voor het instand
houden van dit gebruik in 'de Drie-
koningenstad van Nederland'. De ba
sis voor het massaal jaarlijks terugke
rend Driekoningenzingen is in 1937 
gelegd door Tilburg Vooruit, de voor
loper van de Streek VVV. Voor de eer
ste keer beoordeelde toen een jury de 
Driekoningengroepjes. Het Drieko
ningenzingen is in Tilburg en omge
ving een belangrijke traditie gebleven. 
De auteurs zijn erin geslaagd werke
lijk alle denkbare facetten van het 
Driekoningenzingen te belichten in dit 
rijk geïllustreerde boek. Speciaal voor 
de scholen is er een gratis te verkijgen 
lespakket aan toegevoegd, bestaande 

uit een selectie van een veertigtal lied
jes gezongen op 6 januari 1996, een do
centenhandleiding, een geluidscasset
te en een Driekoningenkrant. 

Ronald Peeters 

Paul Spapens en Piet Horsten, Drie
koningenzingen. Een lange en levende tra
ditie (Utrecht, Nederlands Centrum voor 
Volkscultuur i.s.m. Streek VVV Hart van 
Brabant, 1996), 96 blz., geïll., ISBN 90-
71840-31-X, ƒ 24,75. Inlichtingen over 
onderwijspakket: NCV, Lucasbohuerk 11, 
3512 EH Utrecht, tel 030-2319997. 

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



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

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

Tentoonstelling Museum in 
bedrijf 

Tien jaar geleden ging voor het Neder
lands Textielmuseum een droom in 
vervulling. Het verliet zijn onderko
men in een fabrikantenvilla en betrok 
de gebouwen van de voormalige tex
tielfabriek Mommers & Co. In dit, in
middels tot rijksmonument verheven 
fabriekscomplex, kon het museum zijn 
collectie en zijn visie op de presentatie 
ervan, uitgebreider en in een passende 

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

Tentoonstelling Boltanski in 
De Pont 

Voor het eerst worden de 'wolhokken' 
van museum De Pont, met hun opval
lende reeks deuren die de centrale ten

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

Recent verschenen 
Henk van Doremalen, De Iwnden ineen. 
Geschiedenis van 100 jaar vakbeiveging in 
Tilburg (Stichting tot Behoud van 
Tilburgs Cultuurgoed, TUburgse His
torische Reeks 8, 1996), 208 blz., ruim 
gëül., ƒ 15 (excl. verzendkosten). 

Dirk Boutkan en Maarten Kossmann, 
Het stadsdialekt van Tilburg. Klank- en 
vormleer (Stichting tot Behoud van 
Tilburgs Cultuurgoed / P.J. Meer-
tens-Instituut Amsterdam, Tilburgse 
Bronnenreeks 2, 1996), 102 blz., 
ƒ 20 (excl. verzendkosten). 

Aanbieding 
Abonnees op 'Tilburg' ontvangen ƒ 5 
korting per boek op bovengenoemde 
prijzen, exclusief ƒ 5 verzendkosten. 
Bedrag over te maken op giroreke
ning 5625554 of AMRO-bank rek.nr. 
42.81.63.343 t.n.v. Stichting tot Be
houd van Tilburgs Cultuurgoed on
der vermelding van gewenst boek. 
Boeken zijn eventueel na afspraak 
ook op te halen bij het Gemeente
archief Tilburg, Kazernehof 75 
(Ronald Peeters, tel. 013-5429473). 
Verzendkosten hoeven dan uiteraard 
niet betaald te worden. 

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