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Ten geleide 
Het industriële verleden van Tilburg beperkt zich niet alleen, 
zoals algemeen wordt aangenomen, tot de textielnijverheid. 
In vorige nummers van dit tijdschrift pubHceerden wij naast 
textielhistorische bijdragen ook over de leerbewerkers (1983 
nr. 1), een drukker (1984 nr. 1) en de ballenmakerij in Goirle 
en Tilburg (1985 nr. 2). In deze aflevering willen wij speciale 
aandacht schenken aan twee andere bedrijfstakken: de me
taalnijverheid en de sigarenmakerijen, respectievelijk ge
schreven door Giel van Hooff en Ton Thelen. 
Gemeentearchivaris drs. G.J.W^. Steijns besluit dit nummer 
met een persoonlijk In Memoriam voor oud-gemeentearchi
varis drs. H . J . A . M . Schurink. 

De redactie 

Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door financiële bij
dragen van Boekhandel Gianotten B.V., Vollenhoven Groot-
Olie B. V. en Melis Gieterijen B. V. 

Inhoud 
De metaalnijverheid in Tilburg 1830-1900 
Giel van Hooff 4 

Sigarennijverheid in Tilburg 
Ton Thelen 9 

Bij het overlijden van drs. H . J . A . M . Schurink 
Archivaris van Tilburg 1941-1972 
G.J.W. Steijns 17 

Tilburg kort 18 

3 

ed
Markeren

ed
Markeren



Bij het overlijden van 
drs. H.J.A.M. Schurink 
Archivaris van Tilburg 1941-1972 
door G.J.W. Steijns 

Op 2 juni 1985 is in zijn woonplaats Venlo op 77-jarige leeftijd drs. 
H . J . A . M . Schurink overleden; ver van de stad waar hij bijna 32 jaren 
gemeentearchivaris was. 
Die afstand was door hem zeer bewust gewild, en voor degenen die deze 
sympathieke, maar ook zeer gevoehge mens gekend hebben, was het ook 
volstrekt begrijpelijk dat hij daarvoor na zijn pensionering, op 1 novem
ber 1972, had gekozen. Dat wil niet zeggen dat ze hem ook uit hun 
herinnering hebben laten verdwijnen. Ik denk dat erg veel Tilburgse 
vrienden van Harrie Schurink hem dankbaar gedenken, juist vanwege de 
attente vriendschap en belangstelling die ze van hem ondervonden. Zi j 
zullen het daarom, ondanks het respect dat ze voor zijn beslissing hadden, 
nog maar slecht kunnen verwerken, dat ze hem in zijn laatste vaak moei
lijke jaren diezelfde attentie niet meer hebben kunnen bewijzen. Zi j kun
nen zich misschien toch troosten met de gedachte dat hij zich ook al vóór 
zijn pensionering in vakanties en weekeinden altijd bij zijn zus in Venlo 
terugtrok en daar de nodige rust vond. 

In oktober 1940, nog voordat er 
een oproep was geweest, sollici
teerde de neerlandicus met onder
wijsbevoegdheid geschiedenis 
Schurink naar de functie van ge
meentearchivaris van Tilburg. Na
dat zijn voorganger, dr. J . A . B . M . 
de Jong, was benoemd tot stadsar
chivaris van Nijmegen. Hi j kon we
ten dat de vakature in Tilburg be
stond, omdat hij ook bij de selectie 
in Nijmegen tot de laatst overge
bleven kandidaten had behoord. 
Schurink, die op 6 oktober 1907 in 
Maarssen (Utrecht) uit Twentse 
ouders was geboren, had na zijn 
middelbare school in Venlo en zijn 
studie te Nijmegen (1934 doctoraal 
examen) enige jaren in diverse t i j 
delijke functies bij het onderwijs 
gewerkt, maar was in 1939 volon
tair geworden op het rijksarchief in 
Gelderland. Op 6 november van 
dat jaar behaalde hij wat toen heet
te het diploma wetenschappelijk 
archiefambtenaar "der eerste klas
se". Zi jn stagewerkstuk was een in
ventaris van het archief van de he
ren van Borculo. 
Toen hij in 1940 naar Tilburg solli
citeerde had hij - weer een tijdelij
ke - baan in Nijmegen als assistent 
van de legendarische taalkundige 
prof. dr. Jac. van Ginneken, bij wie 
hij "eerlang" hoopte te promove
ren. Zover is het nooit gekomen. 

Schurink is wel altijd - de kenners 
van de door hem opgebouwde bi
bliotheek van het Tilburgse archief 
zullen het beamen - ten minste net 
zo geboeid geweest door de Neder
landse taal en de volkskunde als 
door de geschiedenis. Echter, noch 
over onderwerpen uit de eerste 
twee vakgebieden, noch over de 
geschiedenis van zijn latere ambts
gebied heeft hij ooit een geschrift 
van enige omvang geproduceerd. 
Zi jn talenten lagen anders. Schu
rink heeft er namelijk wél voor ge
zorgd, dat anderen successen kon
den behalen als pubhcist. Hij was 
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sonen, wat voor een archiefdienst 
van de achtste gemeente van Ne
derland beslist niet overmatig te 
noemen was. Weliswaar was in 
1936 bij de ingebruikneming van 
het Paleis-Raadhuis aldaar een 
aparte ruimte voor het archief inge
richt, maar die was al bij het aan
treden van Schurink veel te klein 
en zeker voor naoorlogse opvattin
gen gebrekkig geoutilleerd. Pas in 
1959 mocht de in hetzelfde souter
rain aanwezige woning voor een in
wonend conciërge bij het archief 
getrokken worden, maar bij die 
aanpassing li jkt de uiterste zuinig
heid in acht te zijn genomen. Zui 
nigheid was een deugd die Schurink 
in ruime mate bezat, en tot zijn ei
gen nadeel had hij ook al te veel 
begrip voor zulke overwegingen bij 
zijn overheden. 

En toch heeft Schurink onder al die 
beperkingen gewoekerd met het 
beschikbare. Zo kon bij zijn 25-ja-
rige ambtsjubileum in 1966 J .H. 
van Mosselveld een huldigingsarti
kel in "Brabantia beginnen met de 
vaststelling: "het gemeentearchief 
van Tilburg heeft bij archiefbezoe
kers de reputatie, op het gebied 
van serviceverlening een der meest 
toonaangevende in de provincie te 
zi jn." 

Zelf herinner ik me dat zilveren 
feest nog zeer goed. Ik behoorde 
tot de bezoekers van de studiezaal, 
die hij in korte t i jd persoonlijk aan 
zich gebonden had. Met mijn 24 ja
ren was ik een van de jongsten, 
maar zeker niet de enige aanwezige 
jongere! Een van de meest frap
pante ontdekkingen die je doet als 
je je verdiept in de t i jd dat Harrie 
Schurink archivaris in Tilburg was, 
is dat deze in de ogen van velen 
toch zo op de geijkte karikatuur 
van de archivaris lijkende mens, 
zoveel jongeren op het spoor van 
bronnenonderzoek en archiefstudie 
heeft gezet. Met enige overdrijving 
kunnen we zelfs spreken van een 
"school van Schurink", als we con
stateren dat op dit moment ten 
minste een tiental mensen in min of 
meer leidende functies bij archie
ven of aanverwante instellingen 
werkzaam zijn, die als scholier of 
student geruime t i jd in de Tilburgse 
studiezaal te gast zijn geweest. In
derdaad, vooral de jongere bezoe
kers heeft hij laten profiteren van 
zijn attentie begeleiding en eru
ditie. 
Ze zullen hem daarvoor dankbaar 
zijn en ervoor zorgen dat die tradi
tie van dienstbaarheid niet alleen in 
Tilburg, maar ook elders wordt 
voortgezet. 

het schoolvoorbeeld van de dienst
bare archivaris én bibliothecaris, 
die zelf vrijwel nooit publiceerde, 
hoogstens documenteerde of mede-
redigeerde, zoals de boeken "Van 
Heidorp tot Industriestad" (1955, 
met J .H. van Mosselveld) en "De 
opkomst van Tilburg als industrie
stad" (1959 met H.F . J .M. van den 
Eerenbeemt). Liefst verleende hij 
zulke diensten nog anoniem, zoals 
al het werk dat hij verrichtte als se
cretaris en samensteller van catalo
gi ten behoeve van de befaamde 
tentoonstellingen van de Kunst
kring Tilburg in het Paleis-Raad
huis. 
Schurink was wars van pretenties 
en hij kon deze ook op enigszins 
schuchtere, maar tevens humorvol
le en daardoor niet mis te verstane 
manier bij anderen doorprikken. 
Hij was zeer plichtsbewust en ont
trok zich niet aan zijn verantwoor
delijkheid, maar was zó beschei
den, dat hij daardoor juist die ver
antwoordelijkheid maar moeilijk 
aankon. 
Zo is het personeelsbestand van het 
archief in al die jaren slechts lang
zaam gegroeid. Pas in 1946 kreeg 
de Tilburgse archivaris een eerste 
volwaardige ambtelijke medewer
ker. Bij zijn afscheid bestond de 
bemanning nog slechts uit vier per-

Tilburg kort 
De kadans van de getouwen 

Het boek "De kadans van de ge
touwen. Heren en knechten in de 
Nederlandse textiel" van Adriaan 
Buter riep bij mij een tweevoudige 
reactie op. Enerzijds is het uiter
mate verheugend dat er eindelijk 
eens een werk over de sociale ge
schiedenis van de Nederlandse tex
tielarbeiders verschijnt. Anderzijds 
was het teleurstellend om te ont
dekken dat het boek een rommelig 
karakter vertoont en niet ontdaan 
is van dubieuze uitspraken en be
weringen. Echt nieuws blijkt het 
boek niet te bevatten, geen nieuwe 
feiten en geen nieuwe visie. 
Buter wil de sociale geschiedenis 
van de textielarbeid in Nederland 
schrijven (p. 9). Terecht is hij van 
mening dat textielgeschiedenis die 

van mensen uitgaat in de eerste 
plaats een verhaal is over emanci
patie. Aan een studie over het le
ven en werken van de textielarbei
ders en -arbeidsters bestaat zeker 
behoefte. De vaak erbarmelijke le
vensomstandigheden, de lange 
werktijden en lage lonen, de onge
zonde werkomgeving, de soms har
de houding van de fabrikanten ten 
aanzien van hun werkvolk, hooguit 
patronaal, maar vrijwel nergens 
emancipatorisch, de opkomst van 
de vakbonden en de harde strijd 
die geleverd moest worden om ze 
erkend te krijgen en de vele (spon
tane) stakingen die zowel in Noord-
Brabant als Twente plaatsvonden, 
al deze aspekten komen bij Buter 
in meerdere of mindere mate aan 
de orde. Door elkaar, want van een 
chronologische volgorde is in de 
van pakkende titels voorziene 
hoofdstukken ("Van hetzelfde la
ken een pak", "katoen voor kapita

listen", "vlassen op de volksgunst" 
enz.) geen sprake, al eindigt het 
boek met de afbraak van de textiel
industrie. 
De wijze waarop tekst en foto's ge
presenteerd zijn, maakt een rom
melige indruk. De vele fraaie af
beeldingen in het boek zijn voor
zien van verklarende teksten, waar
bij uitweidingen voorkomen die 
geen betrekking hebben op wat er 
te zien is. Een en ander wekt de 
indruk, dat men informatie kwijt 
wil die niet in de hoofdtekst onder
gebracht kan worden. Bovendien is 
het nogal storend dat tekst en foto's 
niet altijd parallel lopen. Een voor
beeld. Hoofdstuk 8 "Katoenboeren 
en katoenbaronnen" is voorzien 
van een grote foto van de Tilburgse 
fabrikantenfamilie Mutsaerts, die 
in de wolnijverheid aktief was. In 
de tekst echter worden Twentse ka
toenfabrikanten als Jannink, Van 
Heek etc. besproken. 
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