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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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9 9 Gemeenzaamheid en toch begrepen 
onderdanigheid" 
Tilburgse textieltekens (I) 
door Ton Wagemakers 

"Reeds dikwerf zullen velen, die 
niet met de Tilburgsche toestanden 
bekend zijn, zich afgevraagd heb
ben: hoe komt het toch dat we zoo 
dikwijls lezen van feestvieringen 
welke den werklieden door de fa
brikanten, en omgekeerd, bereid 
worden? Van waar toch die ver
kwikkelijke en innige liefde tus-
schen werkgevers en minderen? 
Van waar toch die hartelijkheid, 
die zachtheid, die gemeenzaamheid 
en toch begrepen onderdanig
heid?" Zo schreef de conservatief-
katholieke Tilburgsche Courant ter 
inleiding van de reportage over een 
feest bij H . Eras en Zonen op 26 
mei 1885. 
Indertijd was het de grootste wol-
lenstoffenfabriek met 380 mannen, 
72 vrouwen, 18 jongens en 7 meis
jes in dienst. Er stonden twee 
stoomwerktuigen en twee stoomke
tels opgesteld van 50 en 58 pk. Met 

het feest werd nu herdacht dat 25 
jaar geleden de fabriek voor 't eerst 
door stoom in beweging werd ge
bracht. 

Het was een uitstekende gelegen
heid voor de firmanten om hun 'ge
meenzaamheid' met het werkvolk 
te tonen. Op de feestdag werden zij 
door een der fimanten bedankt 
voor hun ijver en goede gezind
heid. 's-Middags vierden de firman
ten tesamen met hun werkvolk een 
groot feest in een kolossale houten 
tent. Er werd gespeeld, gegeten en 
goed gedronken. En hoe gaf het 
werkvolk uitdrukking aan de 'toch 
begrepen onderdanigheid'? Zi j be
dacht iets, wat net in die ti jd tot 
ontwikkeling begon te komen. Zi j 
gaf een fotograaf de opdracht 
groepsportretten te maken van het 
fabriekspersoneel, waarbij de vrou
wen gescheiden werden van de 

mannen. Er moest een goede in
druk van de fabriek ontstaan: geen 
slechte kwaliteit fabriekskleren 
maar ieder goed in 't pak alsof ze 
allemaal op het kantoor werkten! 
Het toppunt is het groepsportret 
waarop de 18 jongens staan: op het 
werk zijn het 'stinkende vetholle-
kens' (draadmakers), hun kleren 
glimmend van het vet, en hier zien 
we ze als goedgeklede jonge heren 
met een sigaar in de hand. Apart 
van het personeel werden de fabri
kanten gefotografeerd. De sociale 
afstand en onderdanigheid werd 
verder geïllustreerd door de wijze 
van groeperen van de foto's, waar
bij de fabrikanten-familie centraal 
stond. Op de ochtend van het feest 
bood de heer Eibers (van het kan
toor) namens het personeel de gro
te omlijste pentekening aan: "Op 
de meer dan een meter groote teke
ning zijn op de vier hoeken de drie 
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(coll. Ned. Textielmuseum Tilburg) 

fabrieken en de ouderlijke woning 
der firmanten aangebracht, in het 
midden de portretten van de hee-
ren Eras en hunne ouders, omge
ven door de photographiën van het 
geheele personeel in 4 groepen ge
rangschikt". 
Vanwaar die gemeenzaamheid en 

toch begrepen onderdanigheid, die 
zo karakteristiek in de compositie 
van de foto's naar voren werd ge
bracht? Het is "de Katholieke 
Godsdienst, die dezen liefdeban
den tusschen oversten en minderen 
strengelt", aldus de verslaggever 
van het feest. Ook de heer C. Eras 

spreekt in zijn dankwoord voor het 
geschenk van zijn werkvolk over 
"God's overvloedigen zegen". En 
pastoor Bots van 't Goirke, met ka
pelaans aanwezig op het feest, be
nadrukt de christelijke geest op de 
fabrieken van H . Eras en Zonen. 
Zi j waren er niet voor niets; de 
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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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