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Ten geleide 
In dit tweede nummer van jaargang 18 van Tilburg, tijdschrift voor 
geschiedenis, monumenten en cultuur staat het thema van de 
monumentendag 'water' centraal. 

Op basis van materiaal bijeengebracht door Ronald Peeters en Rob van 
Putten schreef Henk van Doremalen een historische toelichting bij 
Tilburgse monumenten die een relatie hebben met water. Dat betreft 
monumentale gebouwen die met de drinkwatervoorziening te maken 
hebben, zoals het pompstation aan de Gilzerbaan en de watertoren aan 
de Bredaseweg. Een belangrijk aspect is ook de afvoer van overtollig 
(vervuild) water. Tilburg kreeg al in de 19*̂  eeuw met afvoerproblemen 
te maken. De gekozen oplossingen zijn op de waterzuivering Oost deels 
nog zichtbaar. Een derde centraal thema wordt gevormd door het 
Wilhelminakanaal en alle daarbij behorende artefacten als sluizen, 
bruggen, havens en bedrijfsgebouwen. 

Rob van Putten geeft een uitgebreide toelichting op de waterlopen die 
een belangrijke rol gespeeld hebben bij het watertransport door de stad. 
Aan de orde komen de geologische achtergronden, het ontstaan en de 
loop van de waterlopen, de functie als 'blauwsloot' en de thans nog 
zichtbare (restanten van de) sloten en riviertjes. 

Cor van der Heijden verzorgt een uitgebreide beschouwing van het 
proefschrift ' In de wol geverfd' van Barend Jan van Spaendonck. Het 
lezen van de in de ogen van Van der Heijden wat onverwachte 
disseratie leidt tot waardering, maar ook verwondering. 
Van Spaendonck beantwoordt in zijn boek veel vragen, maar roept er 
evenzovele op. 

In Tilburg Kort aandacht voor artikelen, brochures en boeken die over 
Tilburg zijn verschenen. 
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* Cor van der Heijden 
(Hulsel, 1957) is historicus 
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het Cobhenhagencollegc. 
Hij publiceerde een groot 
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Van de hoed en de rand 
Van Spaendonck over het reilen en zeilen 
van de Tilburgse wolfabrikanten. 
Een beschouwing naar aanleiding van een 
proefschrift^ 
C o r G . W . P . van der H e i j d e n * 

Mijn eerste kennismaking met mr. B.J. 

van Spaendonck vond in de zomermaan

den van 1984 plaats, in de periode dat de 

Olympische Zomerspelen in Los Angeles 

in volle gang waren. Ik herinner me deze 

gebeurtenis nog als de dag van gisteren. 

Na een stug volhouden mijnerzijds en 

het aandragen van een karrevracht argu

menten, kreeg ik inzage in de bewaard 

gebleven archivalia van de Vereeniging 

van Tilburgsche Fabrikanten van Wollen 

Stoffen (voortaan: VTFWS). 

Volgens de behulpzame archivaris F. 

Versteden was ik op dat moment een der 

eerste buitenstaanders, misschien zelfs 

de allereerste, die deze in groene mappen 

(met een ingenieuze sluiting) opgebor

gen foliovellen mocht doorlezen en note

ren wat ik van belang vond voor mijn 

historische studie. 

Voor mijn doctoraalstudie geschiedenis 
aan de Rijksuniversiteit Utrecht, zoals 
dat in 1984 nog heette, onderzocht ik 

destijds enkele aspecten van de gang van za
ken in de Tilburgse wolindustrie tijdens het 
Interbellum, de periode tussen beide wereld
oorlogen.-
In mijn ogen waren de stukken van de VTFWS 
onontbeerlijk om het beeld te completeren. 
Ik was op een ochtend in het gebouw van 
Bureau van Spaendonck aan een tafel in een 
grote open ruimte, omringd door een boven-
galerij, bezig met het doornemen van de notu

len van de vergaderingen van de VTFWS. 
Plotseling stormde een hevig geëmotioneerde 
man, op enige meters afstand gevolgd door ar
chivaris F. Versteden, mijn werkvertrek bin
nen. Het werd me al snel duidelijk dat het de 
grote baas was die van zijn archivaris ophelde
ring wilde waarom hij weer "zo'n journalist 
van Vrij Nederland of De Groene liet snuffelen 
in hun papieren om de Tilburgse fabrikanten 
eens goed zwart te kunnen maken". De kou 
was na uitvoerige toelichting en verheldering 
van mijn kant wel uit de lucht, maar het was 
aan mr. B.J. van Spaendonck te zien dat hij al
lerminst gelukkig was met mijn aanwezig
heid. Dit incident, dat mij achterdochtig maak
te (zouden ze dus toch iets te verbergen heb
ben?), leverde mij onvoorziene voordelen op. 
Frank Versteden wilde mijn verblijf zo kort 
mogelijk laten zijn en regelde voor mij een af
zonderlijke werkkamer met typemachine en 
stond mij toe onbeperkt gebruik te maken van 
het kopieerapparaat, hetgeen me een tijdwinst 
van weken opleverde. 

Rijkdom en tekortkomingen 
Groot was dan ook de verrassing toen ik in ja
nuari van dit jaar hoorde dat B.J. van 
Spaendonck, die eerder reeds een waardevolle 
monografie over zijn betovergrootvader Ge
rard Cornelis van Spaendonck schreef, ging 
promoveren op een studie naar de VTFWS.^ 
Als deel 10 van de Tilburgse Historische Reeks 
is de handelseditie van dit proefschrift ver
schenen. Dit boek - laat ik dat meteen helder 
stellen - levert een waardevolle bijdrage aan 
onze kennis van de geschiedenis van Tilburg 
in de eerste helft van de twintigste eeuw. Het 
is een rijk boek met de onvermijdelijke tekort
komingen. Aan beide zaken - de rijkdom en 
de tekortkomingen - wi l ik aandacht besteden. 

Van Spaendonck nam een beschrijving en eva
luatie van het functioneren van de VTFWS -
waarvan zijn vader en hijzelf ongeveer een 
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halve eeuw het secretariaat vervulden - tot 
uitgangspunt van zijn studie. Hij wilde na
gaan of de VTFWS voor de periode vanaf de 
oprichting in 1897 tot 1940 haar hoofddoelstel
ling heeft kunnen waarmaken. De formulering 
van deze doelstelling, waarmee in 1900 ko
ninklijke goedkeuring van de statuten werd 
verkregen, was heel ruim: "door onderlinge 
samenwerking der fabrikanten van wollen 
stoffen datgene aan te wenden, wat bevorder
lijk kan zijn aan de verbetering en uitbreiding 
hunner industrie en aan de goede verstand
houding tusschen patroon en werkman. Zij 
tracht dit doel te bereiken door gemeenschap
pelijke behartiging, zoo noodig, van de ver
schillende belangen, die hunne industrie be
treffen, als daar zijn, het gezamenlijk optreden 
bij inkoopen, het onderhandelen over vracht
tarieven, het verordenen van uniforme maat
regelen betreffende arbeidstijden en loonen. 

het voeren, zoo noodig van onderhandelingen 
met werklieden bonden, het behandelen van 
door zoodanige bonden of door werklieden 
ingebrachte onderwerpen en gedane verzoe
ken, het doen houden van lezingen, het collec
tief optreden bij tentoonstellingen, het voeren 
van gedachtewisseling over zoodanige wets
ontwerpen als speciaal hunne industrie of het 
arbeidersvraagstuk betreffen, en verder ande
re zaken van soortgelijken aard en strekking." 
(blz. 48) 

Variëteit 
Beschrijving van de wijze waarop de VTFWS 
gestalte gaf aan deze doelstelling kan niet an
ders dan een omvangrijke verhandeling met 
een ruime variëteit aan onderwerpen opleve
ren. In de wol geverfd poogt een min of meer 
compleet beeld te geven van de onderne
mingsvereniging met een overheersende posi
tie op plaatselijk en een prominente rol op lan
delijk niveau. Om door de bomen het bos te 
blijven zien heeft Van Spaendonck 'existentië
le thema's gezeefd uit het rijke voorhanden 
materiaal'. Hij koos een drietal hoofdonder
werpen: de arbeidsverhoudingen, de handels
politiek en het ordeningsidee. 
Daarnaast wordt aandacht besteed aan andere 
onderwerpen waarover in de notulen veel ge
gevens vermeld zijn, maar die niet of slechts 
zeer geforceerd bij een van bovengenoemde 
hoofdonderwerpen te rangschikken zijn. Het 
is vooral in deze stukjes, die in hoofdstuk 7, 
'Een waaier van activiteiten' zijn gebundeld, 
dat het ware gezicht van de Tilburgse fabri
kant getoond wordt. Naar buiten toe wekte de 
Tilburgse fabrikantenbond, zoals deze in de 
volksmond heette, de indruk een hecht mono-
litisch bolwerk te zijn. Uit de beschrijving van 
zaken aan de rafelrand van de vereniging, zo
als bijvoorbeeld de pogingen om de rijen te 
sluiten bij de inkoop van steenkolen, het terug
dringen van het betalen van steekpenningen, 
de uitbreiding van de textielschool en de rela
tie met de pers, blijkt dat het erg moeilijk, zo 
niet onmogelijk, was om het belang van de ei
gen firma ondergeschikt te maken aan het be
lang van de Tilburgse wollenstoffenindustrie 
in het algemeen. Niet alleen bij de hoofdthe
ma's, maar ook bij de kleinere issues, steken 
onderling wantrouwen en naijver met grote 
regelmaat de kop op. Af en toe dringt iets van 
deze latente spanning in de notulen door. Met 
het citeren van een zin als deze licht Van 
Spaendonck een flink stuk van de sluier op: 
'Om dit [een opgelegde boete van ƒ 50,- voor 
het overtreden van gemaakte afspraken] voor 
de Kamer van Koophandel te laten komen, 
daar denk ik niet aan, want de ene Tilburgsche 
fabrikant kan bij de andere de zon niet in het 
water zien schijnen' (blz. 363). 



Arbeidsverhoudingen 
De kern van In de wol geverfd bestaat uit de 
houding van de Tilburgse wolfabrikanten ten 
aanzien van de drie hoofdonderwerpen (de ar
beidsverhoudingen, de handelspolitiek en het 
ordeningsidee). Over de arbeidsverhoudingen 
in de Tilburgse wollenstoffenindustrie is de 
voorbije jaren inmiddels veel gepubliceerd. 
Het werk van Ton Wagemakers, Henk van 
Doremalen, Paul van Dun, Ton Thelen, Jos van 
Meeuwen en ondergetekende mag bij de trou
we lezer van dit tijdschrift bekend veronder
steld worden. Deze auteurs benaderden het 
thema overwegend vanuit het arbeidersper
spectief. Van Spaendonck kiest, zoals hij ook 
in de titel van zijn boek duidelijk aangeeft, 
voor het perspectief van de werkgevers. Het 
belichten van de keerzijde van de medaille is 
uiteraard waardevol. Het is dan ook bijzonder 
jammer dat voor een cruciale periode en ge
beurtenis - het problematische laatste deel van 
de Eerste Wereldoorlog, met daarin een van 
de twee grote conflicten in de geschiedenis 
van de Tilburgse wolindustrie, de staking en 
uitsluiting van 1917 - de notulen van de alge
mene vergaderingen van de VTFWS ontbre
ken. Over deze belangrijke kwestie kan Van 
Spaendonck dan ook nauwelijks nieuwe in
zichten etaleren. Bij de behandeling van dat 
andere grote conflict - de 'wilde' textielstaking 
van 1935 - was ik aangenaam verrast door de 
nadere onderbouwing van wat ik in 1986 nog 
als een losse flodder lanceerde, nl . dat er een 
verband bestaat tussen de Tilburgse textielsta
king en het loslaten van de aanpassingspoli
tiek, zoals die onder leiding van Colijn ge
voerd werd.** Van Spaendonck poneert de stel
ling, daarbij zich beroepend op de toenmalige 
minister van Economische Zaken mr. M . 
Steenberghe, dat medio 1935 de aanpassings
politiek in feite was stopgezet en dat voor het 
gehele land de staking in Tilburg het teken 
was dat er op loongebied niet verder aange
past kon worden, (blz. 301). Met betrekking tot 
de Tilburgse textielstaking heeft Van Spaen
donck overigens ook nog enkele bijzonder 
mooie andere uitspraken gevonden over de 
invloed van dit conflict op vooral de plaatselij
ke verhoudingen die ik bij mijn eigen onder
zoek niet was tegengekomen, (blz. 351/352). 
Zo ziet men dat een onderwerp niet snel hele
maal is leeggemolken. 

Handelspolitiek 
Aan het tweede hoofdthema, de handelspoli
tiek, is in de geschiedschrijving aanzienlijk 
minder aandacht besteed. Bij de uitvoerige be
schrijving van dit onderwerp, voornamelijk 
samengebracht in hoofdstuk 8, blijkt dat de 
auteur zélf 'door de wol geverfd' is - om de t i 
tel van de studie maar eens te parafraseren. 

Zoals reeds vermeld was mr. B.J. van 
Spaendonck gedurende lange tijd als uitvoe
rend secretaris betrokken bij de VTFWS. Ook 
zijn vader mr. B.J.M. van Spaendonck was 
vanaf 1921 de centrale spil in de Tilburgse 
Fabrikantenbond. Het kan niet anders dan dat 
Van Spaendonck jr. informatie over het reilen 
en zeilen in de Tilburgse wollenstoffenindus
trie letterlijk met de paplepel naar binnen 
kreeg. Tal van fabrikanten die in de VTFWS de 
trom roerden, moet hij persoonlijk goed heb
ben gekend. Ik krijg uit het boek de indruk dat 
B.J. van Spaendonk over veel zaken meer weet 
dan uit de notulen te destilleren valt of dat hij 
kan beredeneren wat achter terloopse opmer
kingen schuilt. Hij weet van de hoed en van de 
rand, en dat komt de kwaliteit van het verhaal 
ten goede. 
Van Spaendonck steekt niet onder stoelen of 
banken dat de Tilburgse fabrikanten, wat de 
handelspolitiek betreft, een achterhoedege
vecht leverden. Het bijna onophoudelijk ha
meren op het aambeeld van de protectie was -
zo maakt Van Spaendonck op een pijnlijke ma
nier duidelijk - een vechten tegen de bierkaai. 
Als er al het idee leefde dat in de Haagse wan
delgangen naar de Tilburgse wolfabrikanten 
geluisterd werd of dat men daar wakker lag 
van de jammerklachten uit de Nederlandse 
wolstad, komt men na lezing van In de ivol ge
verfd van een koude kermis thuis. Ik persoon
lijk krijg uit dit boek zelfs de indruk dat de 
Haagse politici en de kopstukken uit de grote 
landelijke werkgeversorganisaties op een nau
welijks verholen hautaine en denigrerende 
wijze neerkeken op de omhooggevallen pro
vinciale fabrikantjes uit het zuiden des lands. 
De wijze waarop Van Spaendonck verslag 
doet van de strubbelingen tussen de in de 
VTFWS verenigde fabrikanten en 'hun' verte
genwoordiger in Den Haag - lange tijd waren 
dit de gebroeders Henri en Joseph Blomjous -
is zelfs ontluisterend te noemen. Zo had ik in 
dit verband graag het naadje van de kous w i l 
len weten van een conflict uit 1925. In een ver
gadering van het Centraal Bestuur van het 
Verbond van Nederlandse Werkgevers had 
Joseph Blomjous uitspraken gedaan die voor 
de fabrikantenbond in het algemeen en voor 
haar 2'^" secretaris B.J.M. van Spaendonck in 
het bijzonder als "een ernstige belediging" 
moesten worden beschouwd. (277) Zulke op
merkingen prikkelen de nieuwsgierigheid, die 
echter niet bevredigd wordt. 

Ordening 
Ten aanzien van de derde rode draad - de or
dening - w i l ik er één aspect nader uitlichten. 
Van Spaendonck maakt aannemelijk dat er 
hele grote vraagtekens gezet moeten worden 
bij de veronderstelde symbiose tussen de 



Het kantoor-
verenigingsgebouw van de 

VTFWS stond in de jaren 
twintig aan de Heuvel. 
Later vestigde zich hier 

hotel-restaurant Modern 
(coll. GAT). 

Tilburgse fabrikanten en de Rooms-Katho-
lieke Kerk en haar vertegenwoordigers in Til
burg. In dit verband is het van belang op te 
merken dat de VTFWS gedurende een reeks 
van jaren met het bisdom in de clinch lag over 
het negeren van bisschoppelijke directieven 
door de katholieke Tilburgse fabrikanten. Van 
kerkelijke zijde werd voortdurend langs ver
schillende kanalen druk op de VTFWS uitge
oefend om zich aan te sluiten bij de R.K. 
Vereniging van Werkgevers in de Textielnij
verheid, maar alle moeite bleek vergeefs. Pas 
in 1918 werd in de statuten de R.K.-grondslag 
van de vereniging vastgelegd. Na veel gehar
rewar berustte de bisschop er uiteindelijk in 
dat de toevoeging 'R.K.' aan de naam van de 
vereniging achterwege bleef. 
Van enige inbreng van betekenis of van directe 
bemoeienis van de kant van de Tilburgse gees
telijkheid op het beleid van de VTFWS blijkt in 
dit boek nauwelijks iets. Het aantal geestelij
ken dat in In de wol geverfd figureert, is op de 
vingers van een hand te tellen. Twee van hen, 
die een eigen geluid lieten horen, gingen na
drukkelijk tegen de koers van de fabrikanten 
in. Dat een van hen kapelaan Lambert Poell is, 
had iedereen die de studie van Ton Thelen 
kent wel kunnen bevroeden. De ander is pas
toor Henri van Dun, vanaf 1936 geestelijk ad
viseur van de VTFWS, die, zich beroepend op 
de encycliek Quadragesimo Anno, regelmatig 
de fabrikanten wees op hun verantwoordelijk
heid ten aanzien van de arbeiders. Van 
Spaendonck kenschetst de Tilburgse fabrikan
ten als een op de eerste plaats conservatieve 
groep, en pas op de tweede plaats als een (ook) 
katholieke belangengroep. 

Tekortkomingen 
In het begin gaf ik aan dat het boek ook de no
dige tekortkomingen bevat. Ik w i l even in
zoomen op drie zaken die mij van het hart 
moeten. Zoals reeds vermeld, is In de wol ge
verfd met succes als academisch proefschrift 
verdedigd. Langs dit boek mag dus een we
tenschappelijk meetlint gelegd worden. Indien 
ik dit doe, blijft het echter onder de maat. Van 
Spaendonck hanteert in zijn studie eigenlijk 
geen serieus te noemen probleemstelling; het 
vaststellen of de VTFWS in haar functioneren 
de statutaire doelstelling heeft kunnen waar
maken is voor een dissertatie te mager. Een 
theoretisch toetsingskader ontbreekt en er 
wordt nauwelijks of niet over de grenzen van 
de Tilburgse wollenstoffenindustrie heen ge
keken. Slechts terloops komen in het boek de 
wolindustrie elders in Nederland, de Twentse 
katoennijverheid of de andere Tilburgse nij
verheidssectoren ter sprake. De auteur heeft 
zich bij zijn beschrijving vooral laten leiden 
door wat hij in de notulen van de vergaderin
gen van de VTFWS tegenkwam. In het voor
gaande gaf ik al aan dat dat heel wat is, maar 
als basis voor een academisch proefschrift is 
deze ene bron te beperkt en vooral te eenzij
dig. 
Van een systematisch gebruik van andere 
bronnen blijkt in deze studie niets. Ook erg 
veel relevante secundaire literatuur is niet 
door Van Spaendonck gebruikt. Dit brengt mij 
tot de tweede grote tekortkoming van In de wol 
geverfd. De auteur is van huis uit jurist en niet 
opgeleid als historicus. Dit hoeft op zich geen 
bezwaar te zijn: een van de beste historische 
studies die ik de voorbije jaren heb gelezen is 
geschreven door de filosoof Gabriël van den 
B r i n k . H i j heeft bewezen dat een autodidact 
zich de spelregels van het historisch onder
zoek snel eigen kan maken. Dit laatste is Van 
Spaendonck wat minder goed afgegaan. Hij 
zondigt op nogal wat plaatsen tegen elemen
taire spelregels. Een daarvan is het pronken 
met andermans veren. In het geval dat het 
mijn veren zijn, gebeurde dit op zo'n opzichti
ge manier dat het mij wel moest opvallen. In 
zijn streven de literatuurlijst en het notenap
paraat een wetenschappelijk aanzien te geven, 
voert hij op veel plaatsen literatuur en archief
bronnen op waarvan ik met aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid durf te beweren 
dat Van Spaendonck deze niet zelf geraad
pleegd heeft, maar ze direct overgenomen 
heeft uit enkele van mijn in noot 2 genoemde 
artikelen. Ik zal enkele voorbeelden geven. 
Men leze eerst wat ik in De Lindeboom, deel IX-
X schrijf op blz. 247 met verwijzingen van het 
werk van achtereenvolgens Alberts c.s. (noot 
16), Boomgaard (noot 17) en Von der Dunk 
(noot 18). Vervolgens neme men In de wol ge-



verfd ter hand en leze blz. 18 onderaan (noot 2) 
en blz. 23 midden (noot 6 en 7). De overeen
komst is evident. De enige keer dat Van 
Spaendonck in een noot verwijst naar het pe
riodiek van textielarbeidersbond St. Lamber-
tus, Het Hoog-Ambacht, (noot 91 op blz. 341 en 
455) is de eigenlijke bron wederom mijn artikel 
in De Lindeboom (blz. 277, noot 152). Zo had 
Van Spaendonck bij het aanhalen van een niet 
malse karakteristiek van diens vader niet de 
indruk moeten wekken dat hij dit zelf in een 
dossier in het archief van de Arbeidsinspectie 
in Breda op het spoor was gekomen, maar hij 
had daar in de noot behoren aan te geven: 
'Aangehaald in: Van der Heijden, 'Loonher-
zieningen in de Tilburgse wolnijverheid' 246'. 
Ik kan deze opsomming nog met vele uitbrei
den en ik kan niet bevroeden hoeveel verwij
zingen bij andere auteurs geleend zijn. 
Het is mij ook een raadsel waarom Van 
Spaendonck veel relevante literatuur niet 
heeft geraadpleegd en waarom de commissie 
die het manuscript moest beoordelen hier niet 
op heeft gewezen. Ik meldde reeds dat de au
teur niet verder heeft gekeken dan de Til
burgse wolnijverheid. Dus in de literatuurlijst 
komt men, afgezien van het gedateerde werk 
van A.L. van Schelven, niets tegen over het 
vernieuwende onderzoek dat naar de gang 
van zaken in de Twentse katoenindustrie is 
verricht. Bij het doornemen van de literatuur
lijst viel het me op dat Van Spaendonck in bij
voorbeeld Textielhistorische Bijdragen en in 
Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumen
ten en cultuur veel artikelen over het hoofd 
heeft gezien die zijn verhaal meer diepgang en 
context hadden kunnen verschaffen. Ook be
langwekkende recente studies over het C.B.S. 
en de industrialisatie in Nederland van 1913 
tot 1965 hadden de passages over de conjunc
turele ontwikkeling in de wolnijverheid (op 
basis van de productiestatistieken van het 
C.B.S.) meer reliëf kunnen geven.'' Met relatief 
weinig moeite had het eindresultaat veel een 
kwaliteit kunnen winnen. 
Dat dit niet gebeurd is, hangt samen met wat 
ik als de derde tekortkoming zie. In de wol ge
verfd draagt in alles de sporen mee dat het een 
'haastklus' is geweest. Hoewel ik redelijk goed 
op de hoogte ben van wat er aan historisch on
derzoek over Tilburg lopende is en ik zelf - als 
promovendus aan de KUB - goed op de hoog
te gehouden wordt van promotie-onderzoe
ken op sociaal- en economisch-historisch ge
bied, hoorde ik pas zeer recent van het onder
zoek van B.J. van Spaendonck. Het feitelijke 
onderzoek en het schrijven van het manu
script waren toen reeds afgerond. Naar ik be
grepen heb, heeft prof. dr. H.F.J.M. van den 
Eerenbeemt kennisgenomen van dit manu
script en het rijp genoeg beoordeeld om als 

proefschrift voor te leggen. Een probleem was 
dat - gezien het feit dat Van den Eerenbeemt 
reeds in 1995 met emeritaat gegaan was en 
daarna nog slechts vijf jaren de bevoegdheid 
heeft als promotor op te treden - er haast ge
boden was. Kennelijk woog het belang van 
Van den Eerenbeemt om als promotor van 
'zijn buurman' op te treden zwaarder dan het 
wetenschappelijke belang (zoals ik hierboven 
heb uiteengezet) en het belang om een boek 
zonder al te veel onnodige en storende fouten 
en onjuistheden op de markt te brengen.'' 
Gezien het grote aantal taal- en stijlfouten, kan 
ik me niet aan de indruk onttrekken dat er 
geen tijd of behoefte aanwezig was om de on
volprezen Wil Sterenborg, vaste corrector 
voor de Historische Reeks en dit tijdschrift, 
naar de tekst te laten kijken. Anders zouden -
om enkele volstrekt willekeurige voorbeelden 
te noemen - opzichtige fouten als deze opge
merkt en verbeterd zijn: 'Het budgettekort van 
een arbeidersgezin wordt nu op f l . 3,— becij
fert!' (135); 'Men ging men eveneens' (136); 
'Het voorstel haalt wel haalt het quorum' 
(137); 'De secretaris ging nog een polshoogte 
nemen bij Beka' (232), terwijl er op blz. 320 
'poolshoogte' genomen werd, hetgeen de cor
recte schrijfwijze is. 

Notenapparaat 
Ernstiger is echter de warrige, inconsequente, 
onvolledige en soms zelfs onjuiste wijze waar
op Van Spaendonck de literatuurlijst en het 
notenapparaat heeft verzorgd; op dit punt valt 
ook de redactie van de Tilburgse Historische 
Reeks het nodige aan te rekenen. Dat er bij de 
nummering van de eindnoten van hoofdstuk 5 
iets in het technische vlak is misgegaan, is op 
een bijgevoegd velletje met 'Errata en aanvul
lingen' uitgelegd en dat valt de redactie (die 
inhoudelijk geen invloed had op het kant-en-
klare als proefschrift al goedgekeurde manu
script) niet aan te rekenen. Maar zij hadden de 
tijd moeten nemen voor het corrigeren van de 
warboel aan het eind van het boek. In plaats 
van dat ik in de noten pakweg een keer of vijf 
de mededeling tegenkom dat het proefschrift 
van Ton Wagemakers {Buitenstaanders in actie) 
'deel LXXXIII in de reeks 'Bijdragen tot de ge
schiedenis van het zuiden van Nederland' 
(soms nog met de toevoeging 'van de Stichting 
Zuidelijk Historisch Contact') is, had ik het 
correcter gevonden als één keer in de litera
tuurlijst de volledige titel van het boek was op
genomen; nu ontbreekt aldaar de ondertitel. 
Andere in de noten genoemde titels ontbreken 
in de literatuurlijst, zoals de studie van A.M. 
Eijkens en de werken van F. Vuysters, terwijl 
weer andere (zoals mijn artikel over de texdel-
staking) met een onjuiste titel zijn vermeld. 
Van alle in de literatuurlijst opgenomen arti-



kelen in tijdschriften of bundels ontbreekt de 
pagina-aanduiding. Ook met de verantwoor
ding van literatuurverwijzingen in de noten 
volstaat Van Spaendonck in veel gevallen met 
slechts het noemen van de titel en moeten we 
gissen naar de betreffende pagina. Zo maakt 
Van Spaendonck het de lezer wel onnodig 
moeilijk zijn verhaal te verifiëren. Bijna be
kruipt mij hetzelfde gevoel als dat ik kreeg na 
onze eerste kennismaking in 1984: w i l hij nu 
echt wat verbergen? 
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