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4. HET LOOIERS- EN SCHOENMAKERSGILDE    VAN    ‘s-H ERTOGENBOSCH. 
 
 
 
De historische eerste uitbreiding van onze stad buiten haar veste, welke plaats vond in het jaar 
1318, gaf aan de neringdoenden van de stad de mogelijkheid hun zakelijke vleugels verder uit 
te slaan. 
Hoewel nadere gegevens in de stedelijke geschiedkundige beschrijving ons hierover geen 
uitsluitsel geven, mogen we toch aannemen, dat er nabij de oude toegangspoorten en de 
vestingmuren, welke behoorden tot het voormalige verdedigingsstelsel van onze stad, 
werkplaatsen verrezen voor het uitoefenen van bepaalde beroepen. Wellicht waren hier ook 
ambachtsmensen onder met het beroep van Laarzenmaker,  Schoenmaker  of  Schoenlapper.   
Tussen de hier genoemde groepen bestond een duidelijk standsverschil. 
De eerste twee behoorden tot het Gilde van de Leerlooiers, Laarzenmakers en Schoenmakers. 
Voor de Schoenlapper was een lidmaatschap van het genoemde Gilde niet weggelegd. Om die 
reden mocht hij dan ook geen nieuwe schoenen maken en/of verkopen. De verdiensten in het 
beroep van schoenhersteller waren zeer karig. Dit was dan ook de reden, dat vele 
schoenlappers, om in het onderhoud van hun gezin te voorzien, een bijbaantje hadden zoals 
klokkenluider, doodgraver, koster, etc. 
 
Geheel anders was het in zakelijk opzicht gesteld met de Laarzen- en Schoenmakers welke 
aangesloten waren bij dit Gilde in onze stad. 
Om tot het Gilde te worden toegelaten moest men als leerling bij een Meester Schoenmaker in 
opleiding zijn geweest. 
Een volgende stap was, dat men “ Vrijgesproken “ werd. Dat wil zeggen, dat men aan zijn 
verplichtingen omtrent kost, inwoning en opleiding geheel voldaan had. 
Met enige ceremonie werd men daarna toegelaten tot de erkende gezellen in deze branche. 
Om weer een trede hoger te komen op de Gilde ladder was men verplicht een proef ofwel een 
meesterstuk te vervaardigen en dit ter beoordeling aan het Gilde bestuur te overhandigen. 
Wanneer deze proeve van bekwaamheid gunstig werd beoordeeld kon men als Gilde-lid 
worden geïnstalleerd. Men was wel verplicht bij de aanneming een bepaalde som geld te 
storten in de Gilde kas. Dit laatste was eigenlijk meer bedoeld om de toeloop tot het 
Meesterschap te beperken en de concurrentie tussen de Gilde broeders tegen te gaan; maar er 
zal ook wel een deel aangewend zijn voor de jaarlijkse teerdag van het Gilde. 
Wanneer men dan in de kring van de Gilde broeders was opgenomen, kreeg men ten bewijze 
hiervan een officiële penning aangeboden welke aan de voorkant versierd was met de 
Patroonheilige van het Gilde die zowel een looiersschaafmes als een leest in zijn handen 
droeg. Op de achterkant ervan stond afgebeeld een ruiterlaars met kap en spoor, een muil en 
een schoen. 
Tot het genoemde Gilde konden toetreden de Schoenmakers, de Laarzenmakers en de 
Leerlooiers. Deze laatste groep was in aantal veruit het grootst. 
We mogen niet onvermeld laten, dat de Schoen- en Laarzenmakers van onze stad op de 
economische hoogtepunten, welke deze branche beleefden, afzetgebieden hadden voor hun 
producten welke ver buiten onze Meierij waren gelegen. Op de stapelmarkten in Keulen, 
Antwerpen en Bergen op Zoom werden grote hoeveelheden schoenen en laarzen uit ‘s-
Hertogenbosch verhandeld. 
 
Het Bossche Gilde stond onder bescherming van Sint  Crispinus en Sint Crispinianus. 
Over deze beide Heiligen vonden we de navolgende gegevens. 
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Het waren broers en ze kwamen uit een voorname Romeinse familie. 
Tijdens de christenvervolging onder Diocletianus vluchtten zij naar Soissons (Gallië), 
waar zij het schoenmakersvak leerden. 
Zij predikten op de dag in het openbaar en maakten in de nachtelijke uren kosteloos 
schoenen voor de armen van deze streek. Vele inwoners wisten zij te winnen voor het 
Christendom. 
Zij werden in hun werkplaats gearresteerd, gemarteld en op last van Keizer 
Maximinianus onthoofd. Dit gebeurde rond 285 na Christus. In de 6e eeuw werd voor 
hen een kerk gebouwd in deze plaats Soissons.  Als patroonheilige worden ze geëerd 
door Leerlooiers, Zadelmakers, Schoenmakers, Handschoenenmakers, Schoenlappers, 
enz. 

 
De naamdag van deze Gilde patronen werd jaarlijks gevierd op 25 oktober. 
De dag begon met een luisterrijke viering in de Sint Jan waar het Gilde der Leerlooiers, 
Schoen- en Laarzenmakers een eigen kapel had. De verdere dag werd gevuld met vergaderen, 
het kiezen van de nieuwe Dekens en het nuttigen van de feestdis. 
Het Looiers- en Schoenmakersgilde was èèn van de oudste Gilden van ‘s-Hertogenbosch. 
Haar eerste keur dateert van 9 Februari 1304. 
Het Stadsbestuur stelde op gezette tijden een keur samen, o.a in de jaren 1304, 1390, 1422, etc 
In zo’n keur werden verordeningen of besluiten vastgesteld waarbij iets geboden of verboden 
werd aan een Gilde of de leden hiervan. 
 
Bij archeologische opgravingen in onze stad – nader beschreven in het boek: VAN   BOS             
TOT   STAD – zijn delen van schoenen, laarzen, muilen en klompen gevonden. 
Deze voorwerpen omvatten de periode van de 13e tot en met de 16e eeuw en zijn afkomstig 
van onderzoeken in de Orthenpoort, Geertruikerkhof, Postelstraat, enz. 
Aan de hand van de gevonden delen leder zou men een voorzichtige conclusie kunnen 
trekken, dat de Bossche Schoenmakerij zo’n 15 modellen kon leveren. 
Met name door de welgestelde bevolking van onze stad werd aan het schoeisel, wat door hen 
gedragen werd, veel aandacht geschonken. Om de schoenen perfect te laten passen kon men 
bij de meeste bedrijfjes gipsafdrukken van de voeten laten maken. De algemene dracht 
bestond veelal uit schoenen welke van zwart leder vervaardigd werden. Ze werden afgewerkt 
met koperen gespen en voorzien van brede hakken. 
Het meeste schoenwerk, dat in onze stad vervaardigd werd, was slechts voorzien van een 
dunne zool. De noodzaak van een tweede en/of dikkere zool ontstond pas in de tweede helft 
van de 15e eeuw toen de plaatselijke zandwegen allengs vervangen werden door bestratingen 
met keien. Het belopen van deze wegen met schoenen welke voorzien waren van een dunne 
zool werd door de gebruiker als onplezierig ervaren. 
 
Vrijwel alle Ambachtsgilden hebben een roemrijk verleden. 
Vòòr 1789 waren de Gilden niet alleen verantwoordelijk voor het wel en wee van hun eigen 
organisatie op cultureel of sociaal vlak, maar zij moesten ook toezicht houden op de kwaliteit 
van de producten welke door de Gilde leden in hun werkplaatsen werden vervaardigd. Ook de 
onderlinge solidariteit met en de steun aan hen die het moeilijk hadden waren èèn van de 
pijlers van het Gilde. 
Daarnaast waren ze ook nauw betrokken bij het maatschappelijke, godsdienstige en politieke 
gebeuren in hun stad of dorp. 
Als uitvloeisel van een besluit uit 1798 ten tijde van de Bataafse Republiek werden alle 
Gilden verboden en ontbonden. 
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Er werd uitgezien naar een andere benaming op een grondslag, welke enerzijds door de 
Overheid erkend zou worden, maar waarin anderzijds de aloude Gilde tradities toch overeind 
werden gehouden. In 1808 werd gekozen voor een aangepaste structuur voor deze 
groeperingen, welke onder de naam “Corporatie” van start ging. 
In de loop van de 19e eeuw ontstond er bij de belanghebbenden echter steeds meer behoefte 
aan een zakelijke organisatie welke beter aangepast was aan de toen geldende 
tijdsomstandigheden. 
Vanaf dat tijdstip werd het uitoefenen van een bepaald beroep niet langer meer bepaald door 
het betrokken Gilde, maar werd nu geregeld door een wettelijk patent. 
Bij de bevoegde instanties kon men een verklaring aanvragen welke het recht gaf om de 
gewenste handel, het beroep, bedrijf of ambacht uit te oefenen. Voor het hier beschreven 
patent, dat tot 1893 gehandhaafd bleef, was men wel belasting verschuldigd. 
De hier geschetste ontwikkelingen droegen er toe bij, dat ook het Bossche Schoenmakersgilde 
genoodzaakt was een andere koers te gaan varen. 
Zij noemden zich voortaan: 
 

HET  LOOIERS,  SCHOENMAKERS  en  LAARZENMAKERS  GEZELSCHAP. 
 
Op het Stadsarchief bevindt zich de beschrijving van het reglement, dat betrekking heeft op 
het bovengenoemde Gezelschap. 
Wij citeren daaruit: 
 
                     De contributie bedraagt 5 gulden en 20 cents en wordt in 52 gelijke delen        
                     opgehaald door de : “ Busknecht”. 
 
                     Er worden vier vergaderingen per jaar uitgeschreven. 
                     De leden zijn verplicht op deze vergaderingen hunne penning mede te brengen. 
                     Als de kas het toelaat krijgt elk lid een liter bier; de President twee liter. 
 
                     Wanneer een lid van het gezelschap twist verwekt, medeleden bespot of  
                     uitscheldt, zich aan vloeken te buiten gaat, zijn de navolgende maatregelen 
                     mogelijk: 
                                          voor de 1e maal……………….50 cent boete. 
                                          voor de 2e maal……………….een gulden boete. 
                                          voor de 3e maal……………….ogenblikkelijk het lokaal verlaten. 
 
Aan het begin van de 19e eeuw is de bezetting bij de ambachtelijk ingestelde schoenmakers 
nog zeer klein. Het gemiddeld aantal werkers wordt geschat op 1 tot 4 personen. Het werk van 
deze ambachtslieden bestond hoofdzakelijk uit het repareren van schoeisel van de plaatselijke 
bevolking. Daarnaast werden er op bestelling van handelaren ook schoenen vervaardigd. 
Sommige bedrijven waren echter alleen ingesteld op het bewerken van bepaalde 
schoenonderdelen, welke door handelaren bij diverse schoenmakers werden aangeleverd. 
Na de industriële revolutie loopt het getal van deze, veelal kleine zelfstandige, ondernemers 
sterk in aantal terug. Dit was niet alleen het gevolg van de opkomst van de industrieën en 
fabrieken, maar ook door het gegeven, dat een deel van deze thuiswerkenden slechts een 
bepaald facet van het schoenwerk verzorgden, hetgeen economisch niet meer verantwoord 
was. 
 
In 1870 werd in Nederland de Algemene Nederlandse Werklieden bond opgericht. 
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VAN SCHOENLAPPER TOT EEN GOED GEOUTILLEERDE SCHOENF ABRIEK. 
 
 
 
Hoe de Bosschenaren onze stad ook bewandelen; van de Markt naar het Hinthamereinde; van 
de kleine Hekel langs de vestingwerken naar het Vughtereiland; naar het Ortheneinde of naar 
de Sint Jan voor een kaarsje op te steken, problemen met het schoeisel mogen niet aan de orde 
zijn. 
Ook als we de tijd een eeuw terug zouden zetten, zelfs toen waren er al middelen en 
mogelijkheden genoeg om trammelant met het schoeisel naar tevredenheid op te lossen. 
In het Adresboek der Gemeente ’s-Hertogenbosch, hetwelk in 1898 werd uitgegeven door de 
Stoom = Sneldrukkerij van P. Stokvis en Zoon gevestigd aan de Verwerstraat  A. 245 te ’s-
Hertogenbosch vonden we onder de rubriek Schoenen alle ingrediënten welke nodig waren 
voor het herstel c/q aankoop van dit artikel. 
We zullen het een en ander, naar rubriek ingedeeld op een rijtje zetten. 
 
Leerlooiers. 
 
             E.H.J.W.  van  Grinsven.                Hinthamereinde   D.  53. 
             E.  v.d.  Waal.                                 Vughterdijk   I.   90. 
 
Zoolleder = Handelaren. 
 
             E.  van  Krieken.                             Kolpertstraat   A.   281. 
             L.H.C.  Lutkie.                                Orthenstraat   B.   81. 
             v.d. Wielen,  de Bruyn,  Grever.     Mayweg.       (vanaf het jaar 1910) 
             A.  Puls.                                           Clarastraat.   F   74. 
             E.  v.d.  Waal.                                  Vughterdijk   I   90. 
             J.H.W.  Schute.                                Vischmarkt   H.   213. 
 
Schoenfabrikanten. 
 
             A.  van den  Bergh.                Zuid – Willemsvaart   C.   375. 
             Wed.  D. P.  de  Booij.                    Van  Tuldenstraat   M.   36 = 37. 
             P.  Freijssen = van Opstal.               Markt – Ridderstraat   A.   306. 
             E.H.J.W.  van  Grinsven.                Hinthamereinde.   D.   53. 
 
Schoenmakers. 
 

Liefst 64 adressen van “ Schoenherstellers” werden er in dit adresboek vermeld. 
Onder deze ambachtslieden waren er 25 achter wiens naam ook de vermelding: 

“ Winkelier” stond. 
Aan deze min of meer officiële lijst van schoenherstellers moeten we eigenlijk nog aan 
toevoegen de “thuiswerkers”. Dit zijn de huisvaders, die na werktijd in het schuurtje bij hun 
huis -  al dan niet op een professionele manier -  schoenen repareerden voor familie, vrienden 
of kennissen. 
 
De meeste schoenherstellers en thuiswerkers kochten hun materialen bij de: 
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Handelaren in schoenfournituren. 
 
              P.  Freijssen = van Opstal.              Ridderstraat.   A.   306. 
              Gebr.  Italie.                                   Wolvenhoek.   A.   436. 
              E.  van  Krieken.                             Kolpertstraat.  A   281. 
              A.  Puls.                                          Clarastraat.   F.   74. 
              Gebr.  Schute.                                 Kruisstraat.   H.   212. 
Ook op de wekelijkse Bossche Markt stonden kramen voor de verkoop van zoolleder, hakken, 
spijkertjes, enzovoorts. 
 
 
De hier genoemde 64 schoenherstellers waren in vrijwel alle straten van de stad gevestigd. Bij 
het uitsplitsen bleek dit ambacht in 39 straten op èèn of meerdere adressen te worden 
uitgeoefend. 
In de Vughterstraat / Vughterdijk waren 5 schoenwinkeliers gevestigd in combinatie met een 
reparatie werkplaats. 
De Markt,  Ridderstraat,  Hinthamereinde,  Verwerstraat  en  Scheidingstraat hadden het 
eerlijk verdeeld, iedere straat 2 schoenwinkeliers eveneens in combinatie met een werkplaats. 
Het gebied van de Zuid-Willemsvaart stond aan de kop inzake de vestigingplaats voor 
schoenherstellers, namelijk 5 werkplaatsen. Het Kruisbroedershof met 3 werkplaatsen was 
een goede tweede. 
Inzake de overige onderdelen van de Bossche Schoenenhandel of daaraan nauw verwant 
hebben we in het Stadsarchief nog de navolgende gegevens gevonden: 
 
De Zoolleder fabrikant: van  der  Wielen ; de  Bruyn  en  Grever adverteerde, dat hij : 
“ En Gros handelde in overleer en fournituren bestemd voor de schoenindustrie “ 
Vanaf 1910 was zijn magazijn gevestigd aan de Mayweg. 
Het kantoor bevond zich aan de Oranje  Nassaulaan 25. 
 
De Firma  P.  Freijssen bestreek vrijwel alle aspecten van de schoenmakerij. 
Hij adverteerde: “ Handel in Leder en alle soorten Schoenmakers fournituren.” 
Ook meldde hij vol trots, dat: “ In zijn magazijnen alle soorten Engelsche, Fransche  en  
Weener  schoenen  en  laarzen voorhanden waren.” 
 
De Fabriek van de Wed.  D.P.  de  Booij, welke gevestigd was op de hoek van Tuldenstraat / 
Zuid – Willemsvaart prijst haar onderneming aan als: “ Stoomschoenenfabriek van prima 
schoeisel, vervaardigd op machines welke geschikt zijn voor  Mackay  doorgenaaid schoeisel 
en  Goodyear – Welt – Systeem.” 
 
Ter nadere toelichting hierop geven wij onderstaand een verkorte weergave inzake een 
technische omschrijving van deze machines welke wij tegen kwamen in een artikel geplaatst 
in het toenmalige vakblad voor de schoenindustrie. 
 
 
Het vervaardigen van machinaal schoenwerk stamt uit Amerika. 
In 1858 lukte het Lyman  R.  Blake  een machine te construeren welke het naaien van de zool 
aan het bovenleder, hetgeen tot nu toe handmatig gebeurde, sterk vereenvoudigde. 
Het octrooi op deze vinding verkocht hij aan zijn landgenoot:  Mc. Kay. 
Deze perfectioneerde het geheel zodanig, dat de door hem ontwikkelde machine een 
omwenteling betekende inzake het fabricageproces van schoeisel. 
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Het genoemde systeem berustte erop, dat in de buitenzool een groef werd gemaakt waarin 
machinaal een draad werd gelegd, welke het bovenleer, binnenzool, tussenzool en de 
buitenzool in èèn handeling verbond. De groef in de bovenzool werd later dicht geklopt om de 
draad voor al te spoedige slijtage te behoeden. 
 
De technische ontwikkelingen in de schoenfabricage stonden ook in de daarop volgende jaren 
niet stil. 
Het  Goodyear  Welt  Systeem  berustte op een verbeterde versie van de hierboven beschreven  
Mc.  Kay  machine. 
Mede door deze technische ontwikkelingen konden er in de schoenindustrie hogere eisen 
worden gesteld aan het eindresultaat waardoor deze producten niet alleen beter van kwaliteit 
werden, maar voor het publiek ook goedkoper werden. Daardoor ontstond er een aanmerkelijk 
groter afzetgebied. 
 
Een andere machine welke in deze industrietak veel gebruikt werd, was de  Zwik—Machine  
welke tot doel had: het overhalen van het bovenleer op de leesten. 
De uitvinding van deze machine komt toe aan onze landgenoot  J.W.  Matzelinger.   
 
Vanaf 1880 was de mechanisering in de Nederlandse schoenindustrie zover ontwikkeld, dat in 
vrijwel alle bedrijven de benodigde machines aanwezig waren. Met name gold dit voor de 
stikmachines welke veelal door vrouwen en meisjes bediend werden. 
Deze nieuwe productiemethoden brachten niet alleen grote omwentelingen teweeg in de 
ambachtelijke schoenmakerij, maar ze stonden ook aan de wieg van de verbeterde 
werkomstandigheden van de schoenmakers. 
Toen er op deze werkplaatsen nog uitsluitend met de hand vervaardigde schoenen werden 
gemaakt, werkten de arbeiders – gezeten op een kruk -  vrijwel continu in een gebogen 
houding. Dit impliceerde, dat de longen bij deze arbeiders, door genoemde werkhouding, 
ernstig belemmerd werden in hun functie. 
De zo gevreesde ziekte = tuberculose = was bij deze werkers dan ook een veel voorkomend 
verschijnsel. 
Hoewel er door het geven van gezondheidsadviezen alles aan gedaan werd om deze ziekte 
niet alleen terug te dringen maar ook om ze te voorkomen, was de vooruitgang welke geboekt 
werd op dit terrein toch vooral te danken aan de industriële ontwikkelingen in de 
schoenindustrie. 
De genoemde machines stelden de schoenmakers nu in staat om hun dagelijkse arbeid staande 
in een rechte houding te verrichten en hun longen op een normale wijze te laten functioneren 
waardoor de kans op deze gevreesde ziekte sterk verminderde. 
 
De meeste gegevens voor deze publicatie hebben we in het Stadsarchief kunnen verzamelen 
uit de collectie van: 

Van   den   Bergh’s   Stoom – Schoenfabriek   te   ‘s-Hertogenbosch. 
De geschiedenis van dit bedrijf werd beschreven door een van zijn werknemers:  de heer      
W. Brekelmans  en werd gepubliceerd in Industrieel Nederland van de jaargang  1919. 
Voor we aan dit hoofdstuk beginnen willen we allereerst een drietal pentekeningen publiceren 
welke betrekking hebben op deze fabriek en vermoedelijk dateren uit de jaren rond 1920. 
 
   Foto  1.   De fabriek welke gelegen was aan de Zuid-Willemsvaart = Mathildastraat 
   Foto  2.   De grote stikzaal van deze onderneming met meer dan 130 machines. 
   Foto  3.   De productiehal waar de schoenen vervaardigd werden. 
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8.              N.V.      MAURITS     van     den     BERGH’S     SCHOENFABRIEK. 
 
 
 
Het genoemde bedrijf was de eerste schoenfabriek in Nederland die in 1898 ertoe overging 
om machines aan te kopen en te plaatsen welke geschikt waren voor de fabricage van 
schoenen volgens het  Goodyear  Welt  Systeem. 
Hoewel hiermee het originele handwerk in de schoenenbranche verdrongen werd, waren de 
producten die ermee vervaardigd werden, volledig gelijkwaardig aan het ambachtelijke 
schoenenwerk. 
Het bedrijf was opgericht op 20 November 1842 door A.  van den Bergh  te Oss. 
Oorspronkelijk werd er in deze zaak handel gedreven in leder en fournituren. De ondernemers 
kochten hier de materialen benodigd voor de schoenen die door hun klanten besteld waren. 
In 1864 kwam de eigenaar op ruim 57-jarige leeftijd te overlijden. 
Zijn zoon Maurits = nauwelijks 15 jaar oud = zette met steun van zijn oudere zussen het 
bedrijf voort. 
Op 18 jarige leeftijd werd hem door de Kantonrechter beperkte handlichting verleend, 
waardoor hij het recht kreeg om de zaak van zijn vader geheel zelfstandig voort te zetten. 
Hij kwam tot de conclusie dat Oss niet de meest geschikte plaats was om zijn bedrijf verder 
uit te breiden. Hij besloot zijn zaak te verplaatsen naar ’s-Hertogenbosch waar hij zich 
vestigde in een pand aan de Verwerstraat tegenover het Gouvernement. ( = het huidige Noord 
Brabants Museum) 
Om de wenselijkheid tot uitbreiding van het gevoerde assortiment te verwezenlijken, besloot 
hij al vrij kort na zijn vestiging in onze stad het bedrijf te verplaatsen naar de Korte Putstraat. 
Op dit adres werd gestart met het vervaardigen van: “ Leestklare  schoenen “ 
Om over geschoold  personeel te kunnen beschikken, contracteerde hij medewerksters uit 
Engeland. Ook de werkmeesters in de fabriek hadden de Engelse nationaliteit. 
Het leestklare schoeisel uit deze fabriek werd ten dele verkocht aan zelfstandige 
schoenmakers voor nadere bewerking maar ook ten dele machinaal gezoold in een bedrijf in 
de Langstraat. 
Voor de verdere ontwikkeling van dit bedrijfsonderdeel had hij zich de medewerking kunnen 
verzekeren van de heer Victor  Dumoulin, welke als eigenaar van een soortgelijke fabriek de 
nodige ervaring hiermede opgedaan had.Toch waren de resultaten, die behaald werden met 
deze samenwerking, niet wat men er van verwacht had. De productie van dit leestklare 
schoenwerk werd stopgezet en het bedrijf ging zich toeleggen op het importeren van schoeisel 
uit Oostenrijk en Duitsland, benevens kinderschoenen uit Engeland. 
Problemen, zowel met de levering door deze fabrieken als met de kwaliteit waaraan deze 
schoenen moesten beantwoorden, beïnvloedde in belangrijke mate het economisch resultaat 
van deze onderneming. Maurits van den Bergh stopte met de import van schoenen en 
ontwierp plannen om ze voortaan in eigen beheer te ontwerpen en te fabriceren. 
Met veel doorzettingsvermogen slaagde hij erin zijn plannen te verwezenlijken en begon in de 
plaats Besoyen met de vervaardiging van machinaal schoenwerk. 
De schoenmakers in de Langstraat waren met deze ontwikkelingen niet zo gelukkig. Ze waren 
bang dat met de vestiging van deze fabriek hun broodwinning verloren ging en stelden zich 
daarom zeer vijandig op. 
De fabricage startte in een fabriekshal welke eigendom was van de reeds eerder genoemde 
Heer Dumoulin. Al vrij kort na aanvang van de productie werd dit gebouw in 1887 door brand 
verwoest. De ondernemer Maurits van den Bergh, liet zich echter niet uit het veld slaan door 
deze tegenvaller en besloot op dezelfde plaats een geheel nieuwe en zeer geperfectioneerde 
fabriek te bouwen. 
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Bij èèn van zijn bezoeken op de bouwplaats van deze fabriek, waarbij hij vergezeld was van 
zijn bedrijfsleider, werd hij door kwaadwillige schoenmakers uit de omgeving gemolesteerd. 
Dit voorval maakte kennelijk zo’n indruk op hem, dat hij de verdere afbouw van de fabriek 
staakte. Zijn besluit stond vast. De productie zou verplaatst worden naar een andere omgeving 
waarbij zijn voorkeur uitging naar het bedrijfspand te ’s-Hertogenbosch. 
Hij startte op zeer bescheiden schaal. Doordat het personeel uit de Langstraat weigerde op de 
fabriek in ’s-Hertogenbosch te komen werken was hij genoodzaakt mankracht uit Duitsland 
aan te trekken. 
Hoewel het een zeer moeilijke start betrof met veel aanloopproblemen, lukte het de Directie 
toch om vele aantrekkelijke orders binnen te halen. 
De tijd staat niet stil; ook voor de schoenmakers in de Langstraat niet. Zij begrepen maar al te 
goed, dat ook zij het getij in deze industrie niet konden keren. 
Weliswaar met grote tegenzin meldden zij zich toch, de een na de ander, bij de fabriekspoort 
van Maurits van den Bergh om daar te komen werken. 
Het kostte de Directie wel veel moeite en overredingskracht om deze werklieden met hun 
gezinnen naar ’s-Hertogenbosch te laten verhuizen. Toeslagen op het loon en extra concessies 
in de vorm van vrije dagen bij de Langstraatse kermissen waren hiervoor de lokkertjes. De 
vestiging van de gezinnen van deze werknemers in onze stad was een belangrijke pijler in de 
zakelijke toekomstvisie welke deze Directie ontwikkeld had. Immers de dochters van deze 
schoenmakers zouden als werkneemsters op de stikzaal van deze fabriek van zeer groot 
belang zijn voor de productie van de schoenen. 
 
Het ging de onderneming voor de wind en de fabriek betrok een nieuw pand aan de overzijde 
van de Korte Putstraat, naast het kantoor van de Postpakkettendienst. Mede dankzij de nu 
ontstane uitbreiding liep het aantal personeelsleden al spoedig op tot boven de 80. ( Jaar  
plm.1890 ) 
Er werden hoofdzakelijk eenvoudige producten vervaardigd op deze fabriek. We noemen in 
deze: Bottines (halfhoge laarzen) voor dames en heren alsmede schoollaarzen voor de jeugd. 
Ook leren en stoffen pantoffels behoorden tot de collectie. 
 
Niet alleen door de opkomst van de schoenwinkels, maar zeer zeker ook de vraag naar beter 
en degelijk schoeisel droegen er toe bij, dat de fabriek herhaaldelijk uitgebreid moest worden.  
Toen de mogelijkheden in de Korte Putstraat uitgeput waren overwoog de directie onze stad 
te verlaten en de fabriek te verplaatsen naar Vught, waar toen de gebouwen van de Katholieke 
Illustratie leeg stonden. 
Wellicht met meer geluk dan wijsheid kreeg men in 1897 de kans om de oude Tolbrug 
Kazerne aan te kopen. Deze werd verbouwd tot een:  Welingerichte  Stoom – Schoenfabriek  
welke voldeed aan alle eisen die men in die tijd mocht stellen. 
Toen de productie op volle toeren draaide werkten hier zo’n 200 personeelsleden, die goed 
waren voor een jaarproductie van 210.000 paar schoenen. 
In 1906 overleed  Directeur  Maurits  van  den  Bergh  op 57-jarige leeftijd. 
Zijn plaats werd ingenomen door zijn schoonzoon de Heer  E.  de   Jongh, welke vanaf 1898 
reeds in de directie was opgenomen  
Als Mede Directeur van deze onderneming werd benoemd de Heer  Elias. 
 
Hoewel de schrijver van dit artikel, de Heer Brekelmans, tot besluit nog ingaat op de zo 
bekende slagzin van deze schoenfabriek: “ Ge loopt op rozen “  weten we uit de verdere 
bescheiden, die op het stadsarchief aanwezig zijn, dat de Naamloze Vennootschap van de 
Stoom - Schoenfabriek van den Bergh op 4 November 1938 ontbonden werd. 
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Op 27 Februari 1939 en de volgende dagen werden de machines, gereedschappen en 
inventaris geveild door: Crn. de Vlaming en L. Backer, veilingmeesters te Amsterdam. 
Daarmee eindigde de historie van deze Bossche Schoenfabriek 
 
 
In de oorlogsjaren waren in deze voormalige schoenfabriek gevestigd de kantoren en 
opslagplaatsen van de: 
                            Nederlandse  Opbouwdienst  en de latere  Nederlandse  Arbeidsdienst. 
 
Na de bevrijding van onze stad werden de gebouwen in 1948 betrokken door de 
Confectiefabriek van Lambooy  en  Klunder  N.V. 
Ook het Transportbedrijf Beekwilder werd er gevestigd. 
 
In 1956 werd alles gesloopt en op deze plaats verrees onder meer het toenmalige 
politiebureau. 
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10. EEN     PAAR     BOSSCHE     SCHOENEN. 
 
 
 
In de voetsporen van onze Bossche schoenmakers welke ongetwijfeld op gezette tijden niet 
alleen hun inventaris van de werkplaatsen, maar ook de fournituren voorraden hebben 
uitgebreid met de nieuwste ontwikkelingen in deze branche, zo hebben de samenstellers van 
dit boekje hun verzamelde gegevens uit het archief nog eens gerangschikt en zo nodig 
proberen aan te vullen met gegevens uit de uitgebreide dossiers van de: 
 
                      Verslagen  van  den  toestand  der  Gemeente  ’s-Hertogenbosch 
                                                      over  het  afgelopen  jaar 
 
                      Door  Burgemeester  en  Wethouders  uitgebracht  aan  den 
                                     Raad  der  Gemeente  ’s-Hertogenbosch. 
 
Deze gedrukte jaarboeken omvatten de periode  1851 – 1936  en behandelen per uitgave o.m. 
de navolgende onderwerpen: 
 
                      Loop der Bevolking = Verkiezingen = Financiën = Politie. 
                      Gemeentelijke  Eigendommen en het Onderhoud. 
                      Militaire Zaken = Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
                      Nijverheid, Handel en Scheepvaart. 
 
Voor ons onderzoek zijn van belang de gegevens uit het laatst genoemde onderwerp. 
Ze werden in het verslag aangereikt door middel van het: 
 
               Beredeneerd  Verslag  van  de  Kamer  van  Koophandel  en  Fabrieken. 
 
Jammer genoeg wordt er in deze jaarverslagen de schoenenbranche uit onze stad tot in het 
midden van de 19e eeuw in het geheel niet vernoemd. 
Na 1860 vormt de informatie over de schoenenbedrijven een vast onderdeel in het verslag. 
Zo blijken er, volgens deze gegevens,in onze stad dan gevestigd te zijn 82 schoenmakerijen 
waarin werkzaam zijn 259 arbeidskrachten. 
In de periode  1861 – 1863  worden er 68 ondernemingen geteld. Deze bieden werk aan 
ongeveer 100 arbeidskrachten. 
Dat de personeelsbezetting in de bedrijven vrij klein was kunnen we nagaan aan de hand van 
de verleende Patentrechten uit 1864. 
We kunnen dit Patentrecht het best omschrijven als een soort inkomstenbelasting. 
Het werd bij de Wet van 21 mei 1819 ingevoerd en was verschuldigd voor het uitoefenen van:  
“ alle Handel; Beroep; Bedrijf; Handwerk  of  Nering.”  
Elk van de hier genoemde onderdelen werd volgens een basistarief in een bepaalde categorie 
ingedeeld. De hier beschreven wijze van heffing veroorzaakte op de duur toch vele problemen 
vooral door zijn grote schommelingen in de grondslag. 
Het Patentrecht werd mede daarom in de jaren  1893 – 1894  vervangen door een:  Inkomsten; 
Vermogens  en  Bedrijfsbelasting. 
De genoemde boeken geven ons ook een overzicht van de verleende Patenten in de periode 
1864 = 1865, benevens het toegestaan aantal personeelsleden in deze klassen. 
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2 Patenten in Klasse  11 B.   Personeelsbezetting:   6 tot 9   personen. 
 
7 Patenten in Klasse  12 B   Personeelsbezetting:   3 tot 6   personen. 
 
15 Patenten in Klasse  13 B.   Personeelsbezetting:   1 tot 3   personen. 
 
43 Patenten in Klasse  14 B.                      Personeelsbezetting:   alleen  arbeidend. 
 
3 Patenten aan personen     Hiermede vrijgesteld. 
   met meer dan èèn beroep.      
          
 
De Schoenlappers waren niet aan het Patentrecht onderworpen. 
 
De militaire Schoenmakers mochten niet voor Burger ingezetenen werken. 
 
Met de gegevens uit het jaar 1866 krijgen we een inzicht zowel omtrent het aantal bedrijven 
en het aantal werknemers, alsmede de gemiddelde verdiensten van deze laatste groep. 
 
                          60   Schoenmakerijen bieden werk aan 70 arbeiders en 30 arbeidsters. 
                           
                          Mannen en vrouwen verdienen per week: 4,00  tot  4,50 gulden. 
 
                          Jongens en meisjes  (onder de 16 jaar)  25  tot  60  cents per week. 
 
Opvallend is wel, dat in de betreffende verslagen slechts tweemaal een onderneming uit deze 
branche nader met naam genoemd wordt. 
Allereerst komen we de naam tegen van  J.A.  de  Booij  en  Zn. 
Volgens het Handelsregister = aanwezig op het Rijksarchief van Noord Brabant = werd de 
firma opgericht in 1833 en heeft bestaan tot 1925. Gedurende deze periode hebben 
verschillende leden van het geslacht de Booij aan het roer gestaan bij dit bedrijf. Als 
vestigingsadressen worden genoemd: Orthenstraat  C. 402; vervolgens  Markt  C. 8 en ten 
slotte  van Tuldenstraat  M. 36 en 37. 
Volgens een gedenksteen in dit fabrieksgebouw gelegen op de voormalige Esplanade = hoek 
Zuid Willemsvaart / van Tuldenstraat = werd de eerste steenlegging op 18 maart 1886 verricht 
door   J.M.D.M.  de  Booij. 
Wel hebben we het vermoeden, dat dit gebouw in verschillende fasen is voltooid. 
Uit de omschrijvingen in het Handelsregister concluderen we, dat de firma de Booij vrijwel 
het gehele oeuvre van de mogelijkheden in deze bedrijfstak bestreek. 
 
                                Leerlooierij, benevens het afwerken van gelooid leder, dat wordt  
                                omschreven als de Leertouwerij. 
                               Het vervaardigen van fijn schoeisel. 
                   Fabrikanten van Militaire  Equipementstukken;  Militaire Kleding  en 
                             Militaire  Leeruitrustingen. 
                             Tassen stikkerij  en  Pettenfabricage. 
 
We hebben de indruk, dat het een financieel gezond en goed renderend bedrijf was. 
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In de periode  1869 – 1871  werkten er in deze fabriek 15 mannen  en  2 vrouwen. Daarnaast 
gaf deze onderneming = volgens eigen opgave = nog thuiswerk aan 430 personen; te weten 
190 mannen en 240 vrouwen. 
Een deel van de productie was bestemd voor buitenlandse afnemers. 
Na het uitbreken van de Frans – Duitse oorlog op 19 Juli 1870 ontving de Directie van 
genoemde onderneming een schrijven van de Nederlandse Regering, dat: 
              Aan het Franse leger geen andere lederen uitrustingen geleverd moge worden, 
                    dan de omschrijving van oorlogs – contrabanden zulks toelaat. 
 
Met het aantreden van  D.  de  Booij als Directeur van deze onderneming werden er rond de 
jaren 1880 plannen ontwikkeld tot het oprichten van een modern ingerichte stoom 
schoenfabriek op de Esplanade. De directie vond de tijd nu rijp om de bakens in dit bedrijf te 
verzetten. 
In de door hen gebruikte brieven wordt nog wel vermeld, dat men ook het leerlooien 
beoefend, benevens het afwerken van gelooid leder: de Leertouwerij. 
De fabriek stopte met haar productie op 29 April 1925. 
De tweede vermelding betrof de: “ Welingerichte Stoom Schoenfabriek van  A. van den 
Bergh.”  
In 1889 werd er in dit bedrijf een weekproductie bereikt van 3300 paar schoenen. 
In het jaar 1893 was dit getal opgelopen tot 4000 paar schoenen per week. Bij deze 
onderneming werkten toen 200 personeelsleden. 
In het jaar 1894 wordt in de Gemeentelijke Verslagen melding gemaakt van het feit, dat: 
Van den Bergh’s schoen fabrieken zich eerlang zal vestigen in de ruime gebouwen van de 
voormalige Tolbrugkazerne. 
Een belangrijke uitbreiding van dit fabriekscomplex vond plaats in 1898. 
 
De verdere historie van de Bossche schoenindustrie kenmerkte zich = zoals in vele 
bedrijfstakken = door tijden van bloei, afgewisseld met tijden van malaise. 
Wij hebben uit de periode  1871 = 1940  een aantal gegevens verzameld, welke ons een 
indruk moeten geven omtrent het wel en wee van deze nijverheid in onze stad. 
 
Periode     1871  =  1872. 
 
De fabriek van J.A.  de  Booij  en  Zn.  heeft in deze periode veel werk gehad aan de 
uitvoering van de orders inzake de levering van in totaal  30.000  Schacots voor het 
Nederlandse leger.  ( Sjako’s: een stijf, hoog militair hoofddeksel in de vorm van een 
afgeknotte kegel.) 
 
Periode     1873  =  1890. 
 
In de jaarlijks gepubliceerde:  Staat  der  voornaamste  Fabrieken  en  Trafieken  van  ’s-
Hertogenbosch   wordt geen enkele schoenfabriek vermeld. 
 
Periode     1894  =  1895. 
 
Volgens opgaven aan de Kamer van Koophandel beschikken de schoenfabrieken in onze stad 
over een goed gevulde orderportefeuille en konden zij aan hun werklieden een goed bestaan 
bieden. 
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Periode     1897  =  1900. 
 
De Directies van de drie Bossche schoenfabrieken waren zeer tevreden over de behaalde 
bedrijfsresultaten. 
 
 
 
Periode     1903  =  1909. 
 
De sterke stijging van de invoerprijzen van ruwe huiden en vellen was er de oorzaak van, dat 
ook de prijzen van het schoenleder sterk stegen. 
Evenals elders in het land, ondervond ook de Bossche schoenindustrie zeer veel hinder van de 
zogenaamde: “ Bazaars “, welke zich toelegden op de verkoop van schoenen tegen 
eenheidsprijzen. 
Ondanks de tegenvallende bedrijfsresultaten slaagden de Directies van de schoenfabrieken in 
onze stad er toch in om hun personeel een fatsoenlijk bestaan te bieden. Dit in tegenstelling 
tot de huisindustrie waar veel zelfstandigen slechts een karig loon verdienden. 
 
Periode     1910  =  1911. 
 
In genoemde jaren was er in ons land een duidelijke neiging tot aankoop van schoeisel uit een 
kwalitatief goede prijsklasse. 
De import van schoenen uit het buitenland verminderde weliswaar, doch de export 
stagneerde. 
Hoewel de fabrieken kampten met overproductie slaagden men er toch in de werknemers in 
dienst te houden. 
 
Periode     1912  =  1913. 
 
Crisisjaren  ! ! 
Veel bedrijven in de Nederlandse schoenenbranche verkeerden in financiële moeilijkheden, 
hetgeen vooral veroorzaakt werd door de scherpe concurrentie. 
Export van schoenen vond plaats naar Duitsland = Denemarken = Italië = België  en 
Zwitserland. 
De Nederlandse markt werd overstroomd met producten afkomstig uit de Engelse 
schoenindustrie. 
Evenals elders in ons land heerste er ook in de Bossche schoenfabrieken een nijpend gebrek 
aan vakbekwame medewerkers. Er werd reikhalzend uitgezien naar een vakschool voor deze 
branche. 
 
Periode     1914  =  1915. 
 
De schoenfabrieken in onze stad ondervonden steeds meer de gevolgen van de oorlog. 
Export van schoenen was vrijwel niet meer mogelijk. 
Er ontstond een nijpend gebrek aan materialen voor de fabricage van schoeisel. 
De prijzen van deze artikelen stegen met  40  tot  100 %. 
Gedurende langere tijd werkten de fabrieken op halve kracht. 
Een kleine opleving deed zich voor in de plaatselijke schoennijverheid toen de Nederlandse 
Regering deze ondernemers in de gelegenheid stelde om schoenen te vervaardigen ten 
behoeve van onze militairen. 
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De vakschool voor de Leder- en de Schoenindustrie werd in 1915 te Waalwijk opgericht. 
 
Periode     1916  =  1917. 
 
Een der plaatselijke schoenfabrieken heeft haar productie stil moeten leggen wegens gebrek 
aan grondstoffen. 
 
Periode     1920  =  1921. 
 
Deze periode zette veelbelovend in, maar al vrij spoedig ontstonden er in ons land scherpe 
prijsdalingen voor producten welke in de schoenenbranche vervaardigd werden. 
In vrijwel alle steden ontstonden de zo genoemde: “ Vliegende  Winkels “ waarin schoenen 
verkocht werden uit  Tsjecho-Slowakije tegen zeer lage prijzen. 
Dit prijsniveau was mogelijk door de lagere levensstandaard in deze landen alsmede de karige 
beloning welke deze arbeiders voor hun werk in de schoenfabrieken ontvingen. 
De exportmarkt was voor producten uit de Bossche Schoenfabrieken geen haalbare kaart 
meer. 
 
Periode     1923  =  1926. 
 
Op de binnenlandse markt ontstond een zware concurrentie slag tussen de verschillende 
schoenproducenten. 
Om toch nog enig inkomen te hebben, werd noodgedwongen door de winkeliers veel 
minderwaardig schoeisel uit het buitenland aan de man en de vrouw gebracht. 
Om de import op de Nederlandse markt van buitenlands schoenwerk te beperken, kondigde 
onze regering de:  “ Schoenenwet  van  5  mei  1923 “ af. 
Daarmede hoopte zij een opleving van de vaderlandse schoenindustrie te bewerkstelligen. 
Voor een tweetal ondernemers in onze stad kwam deze wet echter te laat. 
De Stoom Schoenfabriek  de  Booij  aan de van Tuldenstraat alsmede de Stoom 
Schoenfabriek  van  Grinsven  aan de Zuid  Willemsvaart  189 – 191  beëindigden hun 
productie. 
 
Periode     1927  =  1929. 
 
De schoenfabrikanten in ons land konden met veel pijn en moeite hun onderneming draaiende 
houden. De economische resultaten welke door hen behaald werden waren zeer teleurstellend 
te noemen. 
Uit de Gemeentelijke Jaarverslagen blijkt, dat er toen in onze stad  25  schoen- en lederwaren 
winkels gevestigd waren. 
Volgens een opgave van de Gemeentelijke Overheid waren er op dat moment  512  mannen  
en  117  vrouwen  werkzaam in de schoenenbranche, hetzij bij plaatselijke ondernemingen 
dan wel elders. 
De firma  P.  Freyssen = van  Opstal  sluit haar bedrijf op 5 September 1929. 
 
Periode     1931  =  1934. 
 
Niet alleen in de Schoenindustrie maar ook bij de overige industriële en ambachtelijke 
sectoren van ons land heerste in die jaren een noodtoestand. Deze werd veroorzaakt en in 
stand gehouden door de economische depressie in vele Europese landen. 
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De gevolgen hiervan waren ook voor de beschreven branche rampzalig. Aan de lopende band  
werden er in de dagbladen sluitingen c/q faillissementen van ondernemingen vermeld. 
De teloorgang van de eens zo bloeiende schoenindustrie in ons land was zeer zeker ook te 
wijten aan het reusachtige contingent schoeisel, dat van elders ingevoerd werd. 
Deze aantallen logen er niet om volgens de onderstaande gegevens: 
 

Jaar     1932               1.060 053  paar. 
 
                                           Jaar     1933               650 728  paar. 
 
                                             Jaar     1938               414 156  paar. 
 
Periode     1936  =  1939. 
 
De schoenfabrikanten waren voor hun afzet vrijwel geheel aangewezen op de binnenlandse 
markt. 
Om hun omzet te vergroten werd de fabricage van goedkoop schoeisel in het productie proces 
opgenomen. 
Het uiteindelijke resultaat bleek toch niet te zijn waar men op gehoopt had. Een noodzakelijke 
inkrimping van het personeelsbestand bleek onvermijdelijk. 
De afkondiging van de mobilisatie, alsmede de vrees zowel voor een schaarste aan deze 
producten als een mogelijke sterke prijsstijging deed de kooplust bij de Nederlandse 
consument aanwakkeren. 
Voor onze Bossche schoenindustrie is het dan echter al te laat. 
De laatste onder hen, de Stoom  Schoenfabriek  Maurits  van  den  Bergh  sluit op 4 
November 1938 haar poorten. 
 
Na-oorlogse  periode. 
 
Een aantal gegevens welke wij vonden in de raadsbesluiten van de Gemeenteraad van ‘s-
Hertogenbosch en betrekking hebben op ons onderwerp zijn in dit hoofdstuk bijeengebracht. 
Het gaat over de na-oorlogse schoenindustrie in onze stad. 
 
 
 
Op 3 mei 1954 gaat de Gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch akkoord met een voorstel van het 
College van Burgemeester en Wethouders om 7525 m2 grond te verkopen aan de: 
 

N.V.   Nederlandsche   Schoenen   Unie 
Bloch     en     Stibbe     Hollandia     te     Waalwijk. 

 
Deze grond was gelegen in uitbreidingsplan West tussen de Randstraat en de Industriestraat. 
 
Op 1 Maart 1959 vindt er wederom een grondtransactie plaats tussen de Gemeente                  
’s-Hertogenbosch en genoemde Firma. 
Het betreft een terrein gelegen tussen de Industriestraat en de Pharmaciestraat. 
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Uit 1947 noteren we een raadsbesluit inzake de verkoop van  6384 m2 grond gelegen langs de 
Orthenseweg aan: 
 

Ivo     van     Haren’s     Schoenfabrieken     te     Waalwijk. 
 
In 1955 komen we een melding tegen, dat deze fabriek opnieuw wordt uitgebreid. 
 
 
 
De Verenigde  Schoenmachine  Maatschappij welke gevestigd was aan de Cupirinusstraat 4 
verplaatst haar bedrijf in 1955 naar een terrein gelegen langs de Vlijmenseweg. 
(Branderijstraat  hoek  Industriestraat.) 
 
 
 
Hoewel er in 2003 geen “ Adresboek van de Stad ’s-Hertogenbosch “ meer wordt uitgegeven 
zijn er toch nog mogelijkheden genoeg om gegevens te achterhalen welke betrekking hebben 
op ons onderwerp:  Schoenen. 
Het is de moeite waard om ze te vergelijken met de gepubliceerde gegevens uit het jaar 1898. 
                                                                                                     (  blz.  9  en  10. ) 
 
                 Schoenwinkels……………………………...39 ondernemers. 
 
                 Orthopedische  Schoenmakers…….……….4 ondernemers 
 
                 Groothandel in Schoenen………….……….1 ondernemer. 
 
                 Schoenreparateur  c/q  Hersteller………….8  ondernemers. 
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Dit boekje over het Bossche Leerlooiers en Schoenmakersgilde werd 
samengesteld bij de vestiging van de winkel    P’LEISURE    van: 

 
                                                  Van     A R E N D O N K     Schoenen 
 
in de Noorder toren van de voormalige Gevangenpoort aan de Hinthamerpromenade 
                                                                                                               te ’s-Hertogenbosch. 


