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De "Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed" werd in 
het Monumenten]aar 1975 opgericht door de Tilburgse so
ciaal-historicus dr. F.J .M. van Puijenbroek. Directe aanlei
ding tot oprichting van de Stichting waren de sloop van de 
textielfabriek 'Pieter van Dooren' aan de Hilvarenbeekseweg 
en het oude hoofdpostkantoor op de hoek Willem I I straat-
Telegraaf straat. 

Doelstelling van de Stichting, zoals omschreven in artikel 2 
van de statuten, is: "De instandhouding van het voor Tilburg 
en zijn bevolking kenmerkende cultuurgoed in brede zin". 

Ten tijde van de oprichting van de Stichting lag het accent 
daarbij op de monumentenzorg, en er is door de Stichting dan 
ook pionierswerk verricht op dit gebied. Immers, de gemeen
te Tilburg voerde toen nog geen monumentenbeleid. Eerst in 
1976 is de Tilburgse Monumentencommissie opgericht, bij de 
oprichting waarvan onze Stichting ook nauw betrokken is 
geweest. 

Het bestuur van de "Stichting tot Behoud van Tilburgs Cul
tuurgoed" hoopt met de uitgave van dit nieuwe tijdschrift 
tegemoet te komen aan de wensen van al diegenen, die de 
gemeente Tilburg en haar historie een warm hart toedragen. 
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band tussen geloof en fabriek werd 
nader aangehaald. " U i t dankbaar
heid voor den zegen door God aan 
hare fabriekszaak geschonken", 
bood de firma aan de gehele kosten 
op zich te nemen van de beschilde
ring van de Goirkese parochiekerk. 
(Zo'n gift bij een bijzondere ge
beurtenis was gebruikelijk.) 
Hoe het werkvolk denkt over de 

achtergrond van de wens of nood
zaak tot onderdanige houding ten 
opzichte van de patroons, krijgt 
men niet te lezen. De verslaggever 
van de Tilburgsche Courant weet 
namelijk het antwoord al: " I n ieder 
der woningen van onze werklieden 
ziet men nog een kruisbeeld. Dat 
leert hem de overgeving in zijn lot, 
- dat doet hem zien dat armoede 

geen schande is, - zijn Zaligmaker 
toch bracht 33 jaren in armoede op 
deze wereld door! Dit alles maakt, 
dat de patroons liefde hebben voor 
hunne minderen en deze met eer
bied jegens hen bezield z i jn" . 

Gebruikte literatuur 
Nieuwe Tilburgsche Courant, 31 mei 1885 
Tilburgsche Courant, 28 mei 1885 

De organisatie van de leerbewerkers in 
de negentiende eeuw: het gilde 
St. Crispinus en Crispinianus 1834-1912 
door Henk van Doremalen 

In het laatste jaarboek van de gemeentelijke archiefdienst van Tilburg 
wees ik op het bestaan van de negentiende eeuwse zieken- en begrafenis
bussen.') Van de meeste van deze onderlinge steunfondsen van ambachts
lieden en fabriekswerkers is slechts weinig bekend. Een uitzondering 
vormt het gilde St. Crispinus en Crispinianus, waarvan het archief gedeel
telijk bewaard is gebleven.^) In dit artikel zal ik de oprichting, ontwikke-
Ung en ondergang van dit gilde bespreken. Daarbij komen ook de ontwik
kelingen in de leer- en schoenenindustrie ter sprake. Tenslotte zal ge
tracht worden de plaats en funktie van dit gilde te bepalen. 

Oprichting en doel van het gilde 

In de literatuur over de ekonomi
sche en sociale geschiedenis van 
Tilburg wordt 12 juni 1848 als op
richtingsdatum vermeld."*) Doordat 
in dat jaar het reglement opnieuw 
geschreven is, is de indruk ont
staan, dat het gilde toen tot stand is 
gekomen. Uit de bewaard gebleven 
boekhouding blijkt dat het gilde in 
1834 al bestond. Volgens de T i l 
burgse geschiedvorser Lambert de 
Wijs heeft de oprichting op 2 au
gustus 1834 plaatsgevonden. Ook is 
hij van mening dat er in de 18e 
eeuw een ouder gilde bestaan moet 
hebben dat omstreeks 1650 opge
richt zou zijn.'*) 
Het oudst bekende 19e eeuwse reg
lement waarin sprake is van een 
'. . . Beurze of Gilde bestaande uit 
leerbereiders, schoenmakers en za
delmakers. . .' heeft als datum 25 
juli 1835. Dit reglement dat de ba
sis vormde van het gilde is onderte
kend door in totaal 55 personen, 
waarvan er 9 een kruisje gezet heb
ben (zie afb. p. 15). Hoewel er in 
1848 opnieuw een reglement ge
schreven is, zijn de artikelen uit 

1835 in essentie tot 1912 gehand
haafd gebleven. In 39 artikelen 
werden de organisatiestruktuur en 
de rechten en plichten van de leden 
vastgelegd. 
Het bestuur van het gilde bestond 
uit een hoofdman, twee dekens, 
twee (oud)raden en een penning
meester. Hoofdman en raden ble
ven in funktie zolang zij dit wense
lijk achtten. Van de dekens, die 
met uitvoerende werkzaamheden 
belast waren, trad er elk jaar een af 
en werd door het bestuur een nieu
we benoemd. 
Niet iedereen kon lid worden van 
het gilde. Ongezonde, gebrekkige, 
arbeidsongeschikte en te oude per
sonen waren uitgesloten (het regle
ment van 1835 noemt daarbij geen 
leeftijdsgrens, dat van 1848 noemt 
34 jaar of ouder). Vreemdelingen 
werden ook niet toegelaten, tenzij 
ze een bewijs van goed gedrag kon
den overleggen. 
Wat de financiële verplichtingen 
betreft blijkt uit het reglement dat 
ieder lid één stuiver per week 
moest bijdragen. Bovendien kon 
men verplicht worden " . . . weke
lijks zoodanig surplus te fournee-

ren als door de gezamenlijke Re
genten naar omstandigheid der on
vermijdelijke uitgaven zal worden 
noodig geoordeel(d). . ." . ' ' ) 
Het doel van het gilde was drie
erlei: 
1. een uitkering verstrekken bij 

ziekte 
2. het verzorgen van een fatsoen

lijke begrafenis voor de leden 
3. het organiseren van (half)jaar-

lijkse feestelijke bijeenkomsten 
(de zgn. teerdagen) 

Over het eerste werd in artikel 10 -
dat later aanleiding zou worden tot 
diskussie - bepaald: 
"om uit deze Beurs te trekken, (na 
expiratie der twee eerste jaren van 
een ieder ingeschrevene) zal ieder 
lid (mits meer dan twee dagen bui
ten den zondag) ziek of onbe
kwaam om te werken (excerpt des 
zondags) vi jf stuivers uit deze 
Beurs genieten, en wel op vertoon 
van een behoorlijk voldoende at
test van een Medicine Doctor of 
chirurgijn zullen bij gebreken van 
zoodanig getuigschrift geene be
deeling mooge worden gedaan".*') 
Afgezien van de twee wachtdagen 
en verdere bepalingen tegen wat 
we in twintigste eeuwse terminolo
gie oneigenlijk gebruik zouden 
noemen, was de uitkering van vijf 
stuivers per dag aanvankelijk van 
onbeperkte duur.^) 
Wanneer een gildelid kwam te 
overlijden werd ƒ 18,— uitgekeerd 
om hem een fatsoenlijke begrafenis 
te bezorgen. Bij het overlijden van 
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Ondertekenaars van het reglement van 25 juli 1835 (coll. Gemeentelijke 
Archiefdienst Tilburg) 

de vrouw van een gildelid werd 
ƒ 9,— betaald. Alle gildeleden 
dienden bij de begrafenis aanwezig 
te zijn. Ze werden daadwerkelijk 
bij de begrafenis betrokken (als 
dragers, lijkbidder etc.). 
Het reglement van 1848 week af 
van dat uit 1835 waar het bijeen
komsten (o.a. de teerdagen) en het 
verplicht lidmaatschap van leerlin
gen betrof. In 1848 is over dit laat
ste niets meer in het reglement te
rug te vinden. 
Wel werden in dat jaar uitvoerige 
bepalingen opgenomen over de 
jaarlijkse kerkdienst ten behoeve 
van de overleden gildebroeders.*^) 
De teerdagen werden in 1848 vast
gesteld "eerste op 10 mei of daarop 
volgende maandag, tweede maan
dag na de laatste betaaldag". Op 
deze dagen werd een feestavond 
gehouden waarvan de kosten ge
deeltelijk uit de kas werden be
taald. Ui t de boekhouding bli jkt , 
dat het niet de gewoonte was om op 
de teerdag de kas te verdelen, iets 
dat bij veel steunfondsen van am
bachts- en werklieden juist wel ge
beurde. Op de teerdagen werd ge
danst en gedronken en blijkbaar 
was het ook de meest geschikte ge
legenheid om onderlinge ruzies uit 
te vechten.'') 
Behalve de teerdag was er nog de 
zgn. comparitie, een bijeenkomst 
waarbij de administratieve aangele
genheden werden afgehandeld. 

Het kiezen van een hoofdman 

De dagelijkse leiding van het gilde 
was in handen van een hoofdman. 
In de ongeveer 80 jaren dat de or
ganisatie bestaan heeft zijn er vier 
hoofdmannen geweest ' " ) : 

1834- 1841 J.F. de Bont 
1841 - 1873 W . H . van Trier 
1873 - 1893 G.C. Dudar 
1893 - 1912 H.J. de Pont 

Hoe de verkiezing van een hoofd
man plaatsvond weten we uit enke
le losse aantekeningen uit 1873. 
Toen Willem van Trier op 25 janu
ari van dat jaar overleed telde het 
gilde 95 leden. Deze werden opge
roepen om maandag 10 februari om 
4 uur in de middag te komen stem
men. Ieder lid ontving tegen inleve
ring van zijn lidmaatschapskaart 50 
cent en een stembriefje. Door de 

bestuursleden was een stemregle-
ment samengesteld waaruit blijkt 
dat de stemming schriftelijk was. In 
principe kon iedereen voor de 
funktie van hoofdman in aanmer
king komen. De bestuursleden A . 
van Eulem, O .D . Becx en C. van 
Riel verzochten echter niet geko
zen te worden. De 88 geldige stem
men werden op acht verschillende 
personen uitgebracht. Daarvan 
kreeg G. de Rooi 14 stemmen, 
P.A. Dirks 27 en G. Dudar 31. De 
op 25 december 1829 geboren Ge-
rardus Cornelis Dudar, die het 
schoenmakersbedrijf uitoefende in 
de wijk Kerk was daarmee tot nieu
we hoofdman gekozen.") 
In 1893 vond dezelfde procedure 
nogmaals plaats toen H.J . de Pont 
met 38 van de 63 uitgebrachte 
stemmen tot opvolger van Dudar 
werd gekozen.'^) 

De leer- en schoenenindustrie 

De geschiedenis van het gilde is 
nauw verbonden met de ontwikke
lingen in de leer- en schoenen
industrie. A l vanaf het begin van de 
negentiende eeuw was dit, na de 
textielindustrie, de belangrijkste 
nijverheidstak van Tilburg. De be
drijfjes waren beperkt van omvang. 
De personeelsbezetting bestond in 
het algemeen uit de baas met één of 
twee meewerkende knechts. 
Slechts bij uitzondering werd met 
drie of meer werklieden gewerkt 
zoals onderstaand overzicht uit het 
midden van de negentiende eeuw 
laat zien: '•') 
Zelfs de in 1853 opgerichte leerfa
briek van J. Hartog had slechts één 
arbeider in dienst. 
In de leer- en schoenenindustrie 
vonden in de tweede helft van de 

15 



Personeelsbezetting in de leer- en schoennijverheid in Tilburg, 1848 -
1853 

soort aantal 
bedrijf 

bedrijven waarbij gewerkt wordt met: 

soort aantal 
bedrijf 

baas 
alleen 

aantal werklieden: 
soort aantal 
bedrijf 

baas 
alleen 

1 2 3 4 5 6 

schoenmakerij 129 
leerlooierij 27 
zadelmakerij 5 
laarzenmakerij 3 
leerfabriek 1 

78 
15 
2 
1 

33 14 2 1 1 -
7 4 - 1 - -
3 
- - 1 - - 1 
1 _ _ _ _ _ 

totaal bedrijven 165 96 44 18 3 2 1 1 

(coll. Gemeentelijke Archiefdienst Tilburg) 
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19e eeuw een aantal technologische 
veranderingen plaats, die de struk-
tuur van het kleine ambachtelijke 
bedrijf zouden doorbreken. Daar
mee werd de bestaansgrond van het 
gilde aangetast. In 1859 werd de 
eerste stikmachine in Nederland in
gevoerd en wel in Waalwijk. Deze 
innovatie leidde nog niet tot het 
ontstaan van (grote) moderne 
schoenfabrieken. In 1870 bestond 
in Nederland slechts één door 
stoomkracht aangedreven moderne 
schaftenmakerij.'"') Dit was de leer
looierij en schaftenmakerij van 
Lambert Lombarts op het Goirke, 
waar in dat jaar voor het eerst 
stoomkracht werd toegepast.''') In 
1876 werkte deze fabriek met 22 ar
beiders en een machine van 6 p.k. 
Ondertussen was door de leerfabri-
kant F. Majoie uit de Koestraat 
(Wijk Heuvel) een stoommachine 
van 30 p.k. aangeschaft. 
Waren er omstreeks 1850 165 be
drijfjes met ongeveer 250 werklie
den (incl. de bazen) in de leernij-
verheid, een kwart eeuw later wa
ren er 122 met ongeveer 400 arbei
ders (incl. de bazen).'^) 
Zonder in details te treden over de 
verdere technische en ekonomische 
ontwikkelingen in de leerindustrie 
dienen toch enkele opmerkingen 
gemaakt te worden, omdat ze met 
de uiteindelijke ondergang van het 
gilde te maken hebben. 
Tussen 1880 en 1890 begon de ma
chinale schoenfabricage door te 
zetten; met name in Waalwijk e.o., 
maar ook in Tilburg. De machinale 
fabricage was nog gekombineerd 
met huisnijverheid en handenar
beid, omdat het zwikken - het aan
brengen van verbindingen tussen 
bovenwerk en binnenwerk-nog niet 
gemechaniseerd was. Pas na 1900 
konden de schoenen geheel mecha
nisch gefabriceerd worden. '^) 
Een Tilburgse exponent van de 
hierboven geschetste ontwikkeling 
was de schoenmakerij van J. van 
Arendonk.'**) Van een fabriekje 
met drie knechts in 1884 groeide 
het binnen enkele jaren uit tot een 
onderneming met 150 arbeiders. In 
1895 werd de fabriek gemechani
seerd, terwijl de N V J. van Aren-
donk's schoen- en lederfabrieken in 
1912 tot één van de drie fabrieken 
in de Nederlandse schoenenindus
trie behoorde, waar meer dan 200 
arbeiders werkten. In Tilburg 
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/. van Arendonk, een fabriekje met drie knechts (uit: Jhr. G.A.A. Just de la Paisières, "Industrieel Nederland" I, 
Haarlem, 1921, 320) 

werkten toen in die tak van indus
trie 884 arbeiders en arbeidsters in 
bedrijven met meer dan 10 perso
neelsleden.'') 
Volgens de beroepstelling van 1909 
tenslotte, waren 156 personen (152 
mannen en 4 vrouwen) als hoofd 
van een onderneming en 945 perso
nen (681 m. en 264 vr.) ' in dienst
betrekking' werkzaam in de leer-
en schoenenindustrie.-") 

De ondergang van het gilde 

In het gilde werden regelmatig zo
geheten 'ampliaties op het regle
ment' besproken. Dit waren kor-
rekties op en aanpassingen van het 
reglement uit 1848. Zo werd in 
1890 bepaald dat gezonde personen 
in de leeftijd van 34 tot 60 jaar lid 
konden worden, echter met de vol
gende restriktie: 
"Deze leden. . . hebben geen regt 
op uitkeering tijdens hunne ziek
tes, nog op uitkeering bij hun over
lijden, of deszelfs vrouwen".^') 
Aan twee van de drie doelstellin
gen waarvoor het gilde was opge

richt konden deze leden dus geen 
deel hebben. Feitelijk tekent zich 
daarmee de ondergang van het gil
de af. Hoewel het toen nog om
streeks 100 leden geteld moet heb
ben, had men blijkbaar weinig aan
trekkingskracht op jongeren.^^) De 
vergrijzing van het ledenbestand 
leidde tot meer ziekte- en sterfte-
uitkeringen. Het kassaldo was 
vooral in de beginjaren (tot 1850) -
toen het ledenbestand nog relatief 
jong was - snel opgelopen tot onge
veer ƒ 800,— a ƒ 900,—. 
In 1884 was er ter gelegenheid van 
het gouden jubileum een flink feest 
gevierd in cafe Vil la Nova (Heu
vel), waarbij alle leden bovendien 
ƒ 2,50 kregen uitgekeerd. Di t feest 
betekende een fikse aanslag op de 
kas.23) 

Vervolgens ontstond er het laatste 
decennium van de 19e eeuw one
nigheid over de interpretatie van 
artikel 10 van het reglement, waar
in bepaald werd dat 'onbekwaam
heid tot werken' ook recht gaf op 
een uitkering. Volgens sommige le
den kon hier uit opgemaakt worden 

dat men bij ouderdom 'alle jaren 20 
weken van de gilde kan trekken'. 
Dit zou onvermijdelijk tot de on
dergang van het gilde voeren. Ge
zien de financiële situatie besloot 
het bestuur in 1898 dan ook om ge
durende de eerste vi jf jaren geen 
ziekteuitkeringen meer te doen. 
Dit besluit werd met 42 stemmen 
voor en 26 tegen aanvaard.^* 
Hoofdman H . de Pont is van me
ning dat, afgezien van de begrafe-
nisgelden de financiële middelen 
langs twee wegen besteed konden 
worden. " . . . wanneer nu de Gilde 
moet beschouwd worden uitslui
tend voor een ziekenfonds dan wa
ren het net zo goed de teerdagen 
maar geheel af te schaffen en deze 
gelden ook maar te besteden voor 
ziekengeld maar dan geloof ik dat 
alle jongelui er wel voor zoude be
danken Ud te blijven. . .".^^) 
De aantrekkingskracht van het gil
de is dan al grotendeels verdwenen. 
In de laatste jaren van de 19e eeuw 
werden nog vier nieuwe leden inge
schreven; in de 20e eeuw werden 
geen nieuwe leden meer ge-
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W i l l e m v a n T r i e r 

Van Trier komt in de bevolkings
registers voor als 'looyer' en (la
ter) schoenmaker. Hi j is op 6 juni 
1793 geboren te Tilburg, woonde 
en werkte in de wijk Kerk en is op 
25 januari 1873 in de wijk Oerle 
overleden. De 79 jarige Van Trier 
is dan al dertig jaar hoofd van het 
gilde. 
Willem van Trier heeft van onge
veer 1823 tot 1853 een aanteken
boekje bijgehouden ( G A T , Coll . 
Handschriften doos I I ) . Hierin 
staan reparaties, leveranties aan 
klanten en prijzen van leer, 
schoenen e.d. Voor een paar laar
zen rekende Van Trier in 1840 
ƒ 6,— tot ƒ 6,20; een paar lage 
schoenen kwamen op ƒ 2,60. In 
dezelfde tijd kostte een paar 
klompen - het gebruikelijke 
schoeisel van de arbeiders en boe
ren - twee dubbeltjes. In het 
boekje zijn verder posten te vin
den die betrekking hebben op het 
bouwen van een huis, waarbij 
men meer dan eens uitgaven voor 
'genever' tegen komt. Tenslotte 
heeft Van Trier aantekeningen 
gemaakt over familie gebeurte
nissen. 
Hij is in 1853 met zijn notities op
gehouden. Vermoedelijk heeft hij 
de schoenmakerij toen aan een 
opvolger overgedaan. Vanaf dat 
moment wordt hij in de kohieren 
van de hoofdelijke omslag (de 
plaatselijke belasting) als 'zonder 
beroep' vermeld. 
Uit de (wijk)lijsten waarin de 
aanslagen voor de plaatselijke be
lasting (jaar 1850) genoteerd 
staan blijkt dat Willem van Trier 
met 13 eenheden de hoogst aan
geslagen schoenmaker was. In de 
op basis van de plaatselijke belas
ting samengestelde welstandshië
rarchie meest voorkomende be
roepen namen de fabrikanten de 
eerste en de spinners en pluisters 
de laatste plaats in. De schoenma
kers waren twee-en-twintigste. 
Van Trier li jkt omstreeks 1850 be
paald een betrekkelijk welvarend 
schoenmaker te zijn geweest. 

boekt.^^) Het gilde bestaat dan nog 
als begrafenisfonds en gezellig
heidsvereniging. Aan de eerste 
doelstelling (van de oorspronkelij
ke drie) wordt ook nog getornd. 
Op 17 juH 1905 wordt met algeme
ne stemmen goed gevonden om bij 
een overlijden alleen een gewone 
uitkering te verstrekken. Lijkwa
gen, dragers, voorbidder etc. ko
men te vervallen.^^) 
Het ledental is inmiddels tot 15 ge
daald. Het bestaan van het gilde 
wordt nog tot 1912 gerekt. Op 20 
mei 1912 vindt in de huiskamer van 
A . v.d. Langerijt op de Konings
hoeven de opheffingsvergadering 
plaats. H.J. de Pont geeft een over
zicht van de geschiedenis van het 
gilde. Hi j citeert uit een brief van 
mgr. van de Ven, de bisschop van 
Den Bosch waaraan De Pont toe
stemming tot opheffing van het gil
de had gevraagd. De honderd gul
dens, die volgens de reglementen 
van 1835 en 1848 in kas moesten 
bUjven worden aan de kerk gege
ven met de bedoeling er jaarlijks 
een mis ter ere van de overleden 
gilde-broeders van te laten lezen. 
Het resterende bedrag werd over 
de tien nog overgebleven leden ver
deeld.-**) 

bedrag als aan het gilde betaald 
moest worden, aantrekkelijker ver
zekerd was.^^) Verder was in 1888 
door enkele Tilburgse industriëlen 
het Tilburgsch Algemeen Verzeke
ringsfonds opgericht waaraan vri j 
wel alle industriëlen deelnamen.-"') 
Als zieken- en begrafenisfonds 
kreeg het gilde dus konkurrentie. 
Belangrijker was de struktuurver-
andering in de leer- en schoenen
industrie. De Pont vermeldt dat 
"de schoenmakerij zich omkeerde 
in machinale (fabricage)".^') Rond 
1900 is de bedrijfsstruktuur veran
derd ten gunste van de (grote) leer-
en schoenfabrieken. Kenmerkend 
voor de beroepsgroep 'schoenma
ker' is dan niet meer de thuiswer
kende ambachtsman maar de arbei
der op de schoenfabriek. Deze 
schoenmakers hadden niets te zoe
ken bij het 19e eeuwse gilde 
St. Crispinus en Crispinianus, maar 
waren - als ze al georganiseerd wa
ren - lid van de R.K. Lederbewer-
kersbond.-^^) 
Eind maart 1896 werd door de 
schoenmakersgezellen een bond ge
vormd bestaande uit ruim zestig le
den. De oprichtingsvergadering 
vond plaats in de zaal van Willem 
Dusée in de Stationsstraat waar des-

Schoenen en Laarzen. 

aan H. J. DK PONT. 
{coll. Gem. Archiefdienst Tilburg) 

Oorzaken van de opheffing 

Als een van de oorzaken dat het 
gilde opgeheven moest worden 
noemt De Pont de financiële situa
tie. Deze was nog verergerd door 
het faillissement van de bankier 
van het gilde Van Waesberghe en 
de geringe toestroom van nieuwe 
(jonge) leden. Ook een aantal an
dere faktoren hebben een rol ge
speeld. 
In de eerste plaats kwamen er in 
het laatste kwart van de 19e eeuw 
allerlei verzekeringsfondsen op 
waarbij men voor een soortgelijk 

tijds vrijwel alle ( r .k . ) vakbondsver
gaderingen plaats hadden.^^) 
Hoewel men zich van deze vak
bond geen al te radikale voorstel
lingen moet maken,'"') sloot hij 
toch wel meer aan bij de sociale en 
ekonomische ontwikkelingen rond 
de eeuwwisseling dan het gilde 
St. Crispinus. In 1902 telde de 
bond 160 leden. Als R.K. Schoen-
makersbond "St. Chrispijn" was ze 
aangesloten bij de 'Tilburgsche 
R.K. Gildenbond',3^) de katholie
ke kopie van de algemene (socialis
tische) vakbondsorganisatie struk-
tuur. 
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Als oorzaak voor de opheffing van 
het gilde is het ontstaan van een or
ganisatie waar het loonafhankelijke 
gedeelte van de leerbewerkers zich 
bij aan kon sluiten, zeker niet on
belangrijk geweest. 

Nabeschouwing: plaats en funktie 
van het gilde 

Het gilde St. Crispinus en Crispini
anus was een typisch negentiende 
eeuws verschijnsel. In een t i jd 
waarin sprake was van een patroon 
die alleen of met slechts enkele 
knechts het werk verrichtte, was er 
bestaansrecht voor dit gilde. De 
deelnemers behoorden tot dezelfde 
beroepskategorie en voelden de 
noodzaak elkaar in moeilijke tijden 
te steunen. De onderlinge onder
steuning - solidariteit zou een te 
sterk woord zijn - was, gezien de 
vele restriktieve bepalingen in de 
reglementen, beperkt van aard. 
De Lepper oppert het idee, dat 
de zieken- en begrafenisbussen, die 
ook in Breda en Eindhoven voor
kwamen, in oorsprong terug gaan 
op de in 1798 afgeschafte gilden. 
De 19e eeuwse 'bussen' wijken hier 
echter sterk van af, waar het de 
kwantitatieve en kwalitatieve regu
lering van - in dit geval - het 
schoenmakers- en leerlooiersam
bacht betreft. Juist deze ordening 
was een belangrijk kenmerk van de 
vroegere gilden.^) 
Ook kan met betrekking tot de hier 
besproken organisatie niet van een 
vakvereniging gesproken worden. 
Immers het gilde hield zich niet met 
de verbetering van de arbeidsvoor
waarden bezig. Van een 'zich uit ei
gen beweging aaneensluiten van 
werklieden ter bescherming van 
hun belangen' was geen sprake. 
Laat staan van 'georganiseerde kol-
lektieve aktie ter verbetering van 
de arbeidsvoorwaarden'. 
Het beste is het gilde te interprete
ren als een sociale en kulturele ver
eniging, enerzijds gericht op ont
spanning, anderzijds op onderlinge 

bescherming bij ziekte, ongeval en 
overlijden."''') Daarbij is sprake van 
een doorwerken van tradities die 
uit het gildetijdperk stammen. 
De funktie van St. Crispinus en 
Crispinianus paste bij de ambachte
lijke struktuur van de negentiende 
eeuwse leernijverheid. Op het ein
de van de 19e eeuw was die funktie 
achterhaald door de sociale en eko
nomische ontwikkelingen. De veel
al samen werkende (of in ieder ge

val tesamen werkende) baas en 
knecht uit 1835 waren fabrikant en 
arbeider geworden. Het feit dat in 
1912, het opheffingsjaar van het 
gilde, de arbeiders van de schoe
nenfabriek van Van Arendonk die 
zich in een vakbond wilden organi
seren met uitsluiting bedreigd wer
den, mag kenmerkend genoemd 
worden voor de veranderde ver
houdingen.'"*) 

© Henk van Doremalen 
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Zeldzame boekjes over Tilburg uit de 
18e eeuw 
door Ronald Peeters 
Ruim 200 jaar geleden verschenen er al boekjes over Tilburg. De oplage 
was zeer klein. Het waren in feite ambtelijke stukken die voor een klein 
publiek bestemd waren. Toch zijn er na al die jaren nog enkele exempla
ren bewaard gebleven. Antiquarisch kom je ze zelden tegen. 

Reglement voor de huishoudinge en 
finantie 

Op 8 mei 1732 wordt door de "Ede
le Mog(ende) Heeren Raaden van 
Staate der Vereenigde Nederlan
den" een resolutie (besluit van een 
bestuursorgaan) uitgevaardigd, 
waarbij het "Reglement voor de 
Huishoudinge en Finantie van de 

Heerlykheden Tilborg en Goir le" 
wordt vastgesteld. Er was reeds in 
1688 sprake van de invoering van 
een dergelijk reglement. Dat het 
uiteindelijke reglement niet zonder 
moeilijkheden tot stand is geko
men, wordt door C.J. Weijters in 
het jaarboek "De Lindeboom" uit
voerig beschreven.') 
Het reglement werd gedrukt te 's-

Gravenhage door Paulus Scheltus 
"ordinaris Drukker van de Edele 
Mog. Heeren Raaden van State der 
Vereenigde Nederlanden".^) 
Zes en vijftig jaar later, in 1788, 
wordt dit reglement herdrukt, en 
wel te 's-Hertogenxosch bij de 
Wed. C .A. Vieweg "Stads-Druk-
ster in de Vugterstraat".^) 
In de dorpsrekening van Tilburg en 
Goirle over het jaar 1788 vinden we 
een uitgaafpost ten gunste van de 
weduwe C.A. Vieweg. Tilburg en 
Goirle vormden toen een zoge
naamde heerlijkheid. Tilburg 
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